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พระราชบัญญัติ 

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับที่  ๒๖) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัตแิห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  

(ฉบับที่  ๒๖)  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙๙  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  และให้ใช้ความ

ต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๙๙ การยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเ รียกร้องในทรัพย์สินเพื่อใช้ค่าปรับหรือ 

การกักขังแทนค่าปรับ  ถ้ามิได้ทําภายในกําหนดห้าปีนับแต่วันที่ได้มีคําพิพากษาถึงที่สุด  จะยึดทรัพย์สิน  
อายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สิน  หรือกักขังไม่ได้ 

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับในกรณีการกักขังแทนค่าปรับซึ่งทําต่อเนื่องกับการลงโทษจําคุก” 
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกอัตราโทษในมาตรา  ๑๑๗  วรรคหน่ึง  วรรคสอง  และวรรคสาม  

มาตรา  ๑๓๗  มาตรา  ๑๓๙  มาตรา  ๑๔๑  มาตรา  ๑๔๒  มาตรา  ๑๔๓  มาตรา  ๑๔๔  มาตรา  ๑๔๕  วรรคหนึ่ง  
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มาตรา  ๑๔๖  มาตรา  ๑๕๘  มาตรา  ๑๕๙  มาตรา  ๑๖๐  มาตรา  ๑๖๑  มาตรา  ๑๖๒  มาตรา  ๑๖๓  
มาตรา  ๑๖๔  มาตรา  ๑๖๕  มาตรา  ๑๖๖  วรรคหน่ึงและวรรคสอง  มาตรา  ๑๖๗  มาตรา  ๑๖๘  มาตรา  ๑๖๙  
มาตรา  ๑๗๐  มาตรา  ๑๗๑  มาตรา  ๑๗๒  มาตรา  ๑๗๓  มาตรา  ๑๗๔  วรรคหน่ึงและวรรคสอง  มาตรา  ๑๗๕  
มาตรา  ๑๗๗  วรรคหนึ่งและวรรคสอง  มาตรา  ๑๗๘  มาตรา  ๑๗๙  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหน่ึงและวรรคสอง  
มาตรา  ๑๘๑  (๑)  และ  (๒)  มาตรา  ๑๘๔  มาตรา  ๑๘๕  มาตรา  ๑๘๖  มาตรา  ๑๘๗  มาตรา  ๑๘๘  
มาตรา  ๑๘๙  มาตรา  ๑๙๒  มาตรา  ๑๙๔  มาตรา  ๑๙๕  มาตรา  ๑๙๖  มาตรา  ๑๙๗  มาตรา  ๑๙๙  
มาตรา  ๒๐๐  วรรคหนึ่งและวรรคสอง  มาตรา  ๒๐๓  มาตรา  ๒๐๔  วรรคหน่ึงและวรรคสอง  มาตรา  ๒๐๕  
วรรคหน่ึงและวรรคสอง  มาตรา  ๒๐๗  มาตรา  ๒๐๘  มาตรา  ๒๐๙  วรรคหน่ึงและวรรคสอง  มาตรา  ๒๑๐  
วรรคหน่ึงและวรรคสอง  มาตรา  ๒๑๔  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๒๑๕  วรรคหน่ึง  วรรคสอง  และวรรคสาม  
มาตรา  ๒๑๖  มาตรา  ๒๑๗  มาตรา  ๒๒๐  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๒๒๑  มาตรา  ๒๒๓  มาตรา  ๒๒๕  
มาตรา  ๒๒๖  มาตรา  ๒๒๗  มาตรา  ๒๒๘  วรรคหน่ึงและวรรคสอง  มาตรา  ๒๒๙  มาตรา  ๒๓๐  
มาตรา  ๒๓๑  มาตรา  ๒๓๒  มาตรา  ๒๓๓  มาตรา  ๒๓๔  มาตรา  ๒๓๕  มาตรา  ๒๓๖  มาตรา  ๒๓๗  
มาตรา  ๒๓๘  วรรคหนึ่งและวรรคสอง  มาตรา  ๒๓๙  มาตรา  ๒๔๐  มาตรา  ๒๔๑  มาตรา  ๒๔๒  
วรรคหน่ึง  มาตรา  ๒๔๔  มาตรา  ๒๔๕  มาตรา  ๒๔๖  มาตรา  ๒๔๙  วรรคหน่ึงและวรรคสอง  มาตรา  ๒๕๐  
มาตรา  ๒๕๑  มาตรา  ๒๕๔  มาตรา  ๒๕๕  มาตรา  ๒๕๖  มาตรา  ๒๕๗  มาตรา  ๒๕๘  มาตรา  ๒๕๙  
มาตรา  ๒๖๐  มาตรา  ๒๖๑  มาตรา  ๒๖๔  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๒๖๕  มาตรา  ๒๖๗  มาตรา  ๒๖๙  
วรรคหน่ึง  มาตรา  ๒๗๐  มาตรา  ๒๗๒  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๒๗๓  มาตรา  ๒๗๔  มาตรา  ๒๙๑  
มาตรา  ๒๙๒  มาตรา  ๒๙๓  มาตรา  ๒๙๔  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๒๙๕  มาตรา  ๒๙๖  มาตรา  ๒๙๗  
มาตรา  ๒๙๘  มาตรา  ๒๙๙  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๐๐  มาตรา  ๓๐๑  มาตรา  ๓๐๒  วรรคหนึ่ง  วรรคสอง  
และวรรคสาม  มาตรา  ๓๐๓  วรรคหน่ึง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาตรา  ๓๐๖  มาตรา  ๓๐๗  
มาตรา  ๓๐๙  วรรคหน่ึง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาตรา  ๓๑๐  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๓๑๑  วรรคหน่ึง  
มาตรา  ๓๑๒  มาตรา  ๓๒๒  มาตรา  ๓๒๓  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๓๒๔  มาตรา  ๓๓๔  มาตรา  ๓๓๖  
วรรคหน่ึง  วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่  มาตรา  ๓๓๗  วรรคหนึ่งและวรรคสอง  มาตรา  ๓๓๘  
มาตรา  ๓๔๑  มาตรา  ๓๔๒  มาตรา  ๓๔๓  วรรคหน่ึงและวรรคสอง  มาตรา  ๓๔๔  มาตรา  ๓๔๕  
มาตรา  ๓๔๖  มาตรา  ๓๔๗  มาตรา  ๓๔๙  มาตรา  ๓๕๐  มาตรา  ๓๕๒  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๓๕๓  
มาตรา  ๓๕๔  มาตรา  ๓๕๕  มาตรา  ๓๕๘  มาตรา  ๓๕๙  มาตรา  ๓๖๐  มาตรา  ๓๖๒  มาตรา  ๓๖๓  
มาตรา  ๓๖๔  และมาตรา  ๓๖๕  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  และให้ใช้อัตราโทษต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๑๗ วรรคสอง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
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มาตรา ๑๑๗ วรรคสาม...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๓๗... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๓๙... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสี่ปี  หรือปรับไม่เกินแปดหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๔๑... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๔๒... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๔๓... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๔๔... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๔๖... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๕๘... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี  และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท” 
มาตรา ๑๕๙... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ” 
มาตรา ๑๖๐... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ” 
มาตรา ๑๖๑... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี  และปรับไม่เกินสองแสนบาท” 
มาตรา ๑๖๒... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี  และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท” 
มาตรา ๑๖๓... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ” 
มาตรา ๑๖๔... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ” 
มาตรา ๑๖๕... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ” 
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มาตรา ๑๖๖ วรรคหน่ึง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๖๖ วรรคสอง...   “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี  และปรับไม่เกินสองแสนบาท” 
มาตรา ๑๖๗... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี  และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท” 
มาตรา ๑๖๘... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท  หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ” 
มาตรา ๑๖๙... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท  หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ” 
มาตรา ๑๗๐... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ” 
มาตรา ๑๗๑... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ” 
มาตรา ๑๗๒... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ” 
มาตรา ๑๗๓... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  และปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท” 
มาตรา ๑๗๔ วรรคหน่ึง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  และปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท” 
มาตรา ๑๗๔ วรรคสอง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท” 
มาตรา ๑๗๕... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท” 
มาตรา ๑๗๗ วรรคหน่ึง...   “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
มาตรา ๑๗๗ วรรคสอง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี  และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท” 
มาตรา ๑๗๘... “ต้องระวางโทษจํา คุกไ ม่ เ กินสามปี   หรือปรับไม่ เ กินหกหม่ืนบาท   

หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
มาตรา ๑๗๙... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
มาตรา ๑๘๐ วรรคสอง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี  และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท” 
มาตรา ๑๘๑ (๑)...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาท

ถึงหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท” 
มาตรา ๑๘๑ (๒)...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาท

ถึงสามแสนบาท” 



หน้า   ๕๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๑๘๔... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๘๕... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๘๖... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๘๗... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๘๘.. “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท” 
มาตรา ๑๘๙... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ” 
มาตรา ๑๙๒... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ” 
มาตรา ๑๙๔... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ” 
มาตรา ๑๙๕... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือ

ทั้งจําทั้งปรับ” 
มาตรา ๑๙๖... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ” 
มาตรา ๑๙๗... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ” 
มาตรา ๑๙๙... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ” 
มาตรา ๒๐๐ วรรคหน่ึง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี  และปรับตั้งแต่

หนึ่งหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท” 
มาตรา ๒๐๐ วรรคสอง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต  หรือจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงย่ีสิบปี  

และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสี่แสนบาท” 
มาตรา ๒๐๓... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ” 
มาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี  และปรับตั้งแต่ 

สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท” 



หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๒๐๔ วรรคสอง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สี่หม่ืนบาท 
ถึงสองแสนบาท” 

มาตรา ๒๐๕ วรรคหน่ึง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๐๕ วรรคสอง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๐๗... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๐๘... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๐๙ วรรคหน่ึง . . .   “ต้องระวางโทษจํา คุกไ ม่ เ กินเจ็ด ปี   และปรับไม่ เ กิน 
หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท” 

มาตรา ๒๐๙ วรรคสอง . . .   “ต้องระวางโทษจํา คุกไ ม่ เ กินสิบ ปี   และปรับไ ม่ เ กิน 
สองแสนบาท” 

มาตรา ๒๑๐ วรรคหน่ึง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๑๐ วรรคสอง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่ 
สี่หม่ืนบาทถึงสองแสนบาท” 

มาตรา ๒๑๔ วรรคหน่ึง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๑๕ วรรคหน่ึง . . .   “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๑๕ วรรคสอง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๑๕ วรรคสาม...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๑๖... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๑๗... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาท 
ถึงหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท” 

มาตรา ๒๒๐ วรรคหน่ึง . . .   “ต้องระวางโทษจําคุกไม่ เ กินเจ็ด ปี   และปรับไม่ เ กิน 
หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท” 



หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๒๒๑... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี  และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท” 
มาตรา ๒๒๓... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ” 
มาตรา ๒๒๕... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
มาตรา ๒๒๖... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ” 
มาตรา ๒๒๗... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ” 
มาตรา ๒๒๘ วรรคหนึ่ง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
มาตรา ๒๒๘ วรรคสอง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี  และปรับตั้งแต่ 

หนึ่งหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท” 
มาตรา ๒๒๙... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ” 
มาตรา ๒๓๐... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาท 

ถึงหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท” 
มาตรา ๒๓๑... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาท 

ถึงหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท” 
มาตรา ๒๓๒... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาท 

ถึงหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท” 
มาตรา ๒๓๓... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ” 
มาตรา ๒๓๔... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ” 
มาตรา ๒๓๕... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ” 
มาตรา ๒๓๖... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ” 
มาตรา ๒๓๗... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาท 

ถึงสองแสนบาท” 



หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๒๓๘ วรรคหน่ึง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต  หรือจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  
และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 

มาตรา ๒๓๘ วรรคสอง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่ 
สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท” 

มาตรา ๒๓๙... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๔๐... “ต้องระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต  หรือจําคุกตั้งแต่สิบปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่
สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 

มาตรา ๒๔๑... “ต้องระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต  หรือจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 

มาตรา ๒๔๒ วรรคหนึ่ ง . . .   “ต้องระวางโทษจํา คุกไม่ เ กินเจ็ดปี   และปรับไม่ เ กิน 
หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท” 

มาตรา ๒๔๔... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาท 
ถึงสามแสนบาท” 

มาตรา ๒๔๕... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๔๖... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาท 
ถึงสามแสนบาท” 

มาตรา ๒๔๙ วรรคหน่ึง . . .   “ต้องระวางโทษจําคุกไม่ เ กินหนึ่ ง ปี   หรือปรับไม่เ กิน 
สองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๔๙ วรรคสอง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๕๐... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาท 
ถึงสี่แสนบาท” 

มาตรา ๒๕๑... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาท 
ถึงหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท” 

มาตรา ๒๕๔... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาท 
ถึงหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท” 

มาตรา ๒๕๕... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาท 
ถึงสองแสนบาท” 

มาตรา ๒๕๖... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ” 



หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๒๕๗... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๕๘... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๕๙... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๖๐... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๖๑... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๖๔ วรรคหน่ึง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๖๕... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาท
ถึงหนึ่งแสนบาท” 

มาตรา ๒๖๗... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๖๙ วรรคหน่ึง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๗๐... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๗๓... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๗๔... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๙๑... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี  และปรับไม่เกินสองแสนบาท” 
มาตรา ๒๙๒... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี  และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท” 
มาตรา ๒๙๓... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ” 
มาตรา ๒๙๔ วรรคหนึ่ง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ” 



หน้า   ๖๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๒๙๕... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๙๖... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๙๗... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาท 
ถึงสองแสนบาท” 

มาตรา ๒๙๘... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สี่หม่ืนบาท 
ถึงสองแสนบาท” 

มาตรา ๒๙๙ วรรคหนึ่ง...   “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๐๐... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๐๑... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๐๒ วรรคหน่ึง…  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๐๒ วรรคสอง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๐๒ วรรคสาม…  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี  และปรับไม่เกินสองแสนบาท” 
มาตรา ๓๐๓ วรรคหน่ึง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
มาตรา ๓๐๓ วรรคสอง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่ 

สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท” 
มาตรา ๓๐๓ วรรคสาม...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่ 

หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 
มาตรา ๓๐๖... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา 

ทั้งปรับ” 
มาตรา ๓๐๗... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา 

ทั้งปรับ” 
มาตรา ๓๐๙ วรรคหน่ึง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
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เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๓๐๙ วรรคสอง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๐๙ วรรคสาม...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี  และปรับตั้งแต่ 
สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท” 

มาตรา ๓๑๐ วรรคหน่ึง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๑๑ วรรคหน่ึง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๑๒... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี  และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท” 
มาตรา ๓๒๒... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท   

หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
มาตรา ๓๒๓ วรรคหน่ึง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
มาตรา ๓๒๔... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ” 
มาตรา ๓๓๔... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  และปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท” 
มาตรา ๓๓๖ วรรคหนึ่ง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท” 
มาตรา ๓๓๖ วรรคสอง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปีถึงเจ็ดปี  และปรับตั้งแต่สี่หม่ืนบาท

ถึงหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท” 
มาตรา ๓๓๖ วรรคสาม...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่หกหม่ืนบาท

ถึงสองแสนบาท” 
มาตรา ๓๓๖ วรรคสี่...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาท

ถึงสามแสนบาท” 
มาตรา ๓๓๗ วรรคหนึ่ง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท” 
มาตรา ๓๓๗ วรรคสอง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี  และปรับตั้งแต่

หนึ่งหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท” 
มาตรา ๓๓๘... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาท 

ถึงสองแสนบาท” 
มาตรา ๓๔๑... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ” 
มาตรา ๓๔๒... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจํา 

ทั้งปรับ” 
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มาตรา ๓๔๓ วรรคหน่ึง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๔๓ วรรคสอง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี  และปรับตั้งแต่ 
หนึ่งหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท” 

มาตรา ๓๔๔... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๔๕... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท  หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๔๖... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๔๗... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๔๙... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๕๐... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๕๒ วรรคหน่ึง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๕๓... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๕๔... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๕๕... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๕๘... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๕๙... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๖๐... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๖๒... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ” 



หน้า   ๖๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๓๖๓... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๖๔... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๖๕... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกอัตราโทษในมาตรา  ๑๑๘  มาตรา  ๑๓๓  มาตรา  ๑๓๔  มาตรา  ๑๓๕  
มาตรา  ๑๓๖  มาตรา  ๑๓๘  วรรคหน่ึงและวรรคสอง  มาตรา  ๑๙๘  และมาตรา  ๒๐๖  แห่งประมวล
กฎหมายอาญา  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน  ฉบับที่  ๔๑  ลงวันที่  ๒๑  ตุลาคม  
พ.ศ.  ๒๕๑๙  และให้ใช้อัตราโทษต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๑๑๘... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๓๓... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาท 
ถึงหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๓๔... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี  หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาท 
ถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๓๕... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๓๖... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๓๘ วรรคหน่ึง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๓๘ วรรคสอง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๙๘... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาท 
ถึงหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๐๖... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาท 
ถึงหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกอัตราโทษในมาตรา  ๑๔๐  วรรคหน่ึงและวรรคสอง  มาตรา  ๑๙๐  
วรรคหน่ึงและวรรคสอง  มาตรา  ๑๙๑  วรรคหน่ึงและวรรคสอง  มาตรา  ๓๔๐  วรรคหนึ่งและวรรคสอง  



หน้า   ๖๔ 
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และมาตรา  ๓๔๐  ทวิ  วรรคหน่ึงและวรรคสอง  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๑๑  ลงวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๑๔  และให้ใช้อัตราโทษ
ต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สี่หม่ืนบาท
ถึงสองแสนบาท” 

มาตรา ๑๙๐ วรรคหนึ่ง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๙๑ วรรคหนึ่ง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๙๑ วรรคสอง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี   และปรับตั้งแต่ 
หนึ่งหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท” 

มาตรา ๓๔๐ วรรคหนึ่ง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สิบปีถึงสิบห้าปี   และปรับตั้งแต่ 
สองแสนบาทถึงสามแสนบาท” 

มาตรา ๓๔๐ วรรคสอง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สิบสองปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่ 
สองแสนสี่หม่ืนบาทถึงสี่แสนบาท” 

มาตรา ๓๔๐ ทวิ  วรรคหน่ึง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สิบปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่
สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 

มาตรา ๓๔๐ ทวิ  วรรคสอง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่
สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกอัตราโทษในมาตรา  ๑๔๗  มาตรา  ๑๔๘  มาตรา  ๑๔๙  มาตรา  ๑๕๐  
มาตรา  ๑๕๑  มาตรา  ๑๕๒  มาตรา  ๑๕๓  มาตรา  ๑๕๔  มาตรา  ๑๕๕  มาตรา  ๑๕๖  มาตรา  ๑๕๗  
มาตรา  ๒๐๑  และมาตรา  ๒๐๒  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และให้ใช้อัตราโทษต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๑๔๗... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  หรือจําคุกตลอดชีวิต  และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 

มาตรา ๑๔๘... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  หรือจําคุกตลอดชีวิต  และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท  หรือประหารชีวิต” 



หน้า   ๖๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๑๔๙... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  หรือจําคุกตลอดชีวิต  และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท  หรือประหารชีวิต” 

มาตรา ๑๕๐... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  หรือจําคุกตลอดชีวิต  และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 

มาตรา ๑๕๑... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  หรือจําคุกตลอดชีวิต  และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 

มาตรา ๑๕๒... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาท 
ถึงสองแสนบาท” 

มาตรา ๑๕๓... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาท 
ถึงสองแสนบาท” 

มาตรา ๑๕๔... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  หรือจําคุกตลอดชีวิต  และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 

มาตรา ๑๕๕... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  หรือจําคุกตลอดชีวิต  และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 

มาตรา ๑๕๖... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  หรือจําคุกตลอดชีวิต  และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 

มาตรา ๑๕๗... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาท 
ถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๐๑... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  หรือจําคุกตลอดชีวิต  และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท  หรือประหารชีวิต” 

มาตรา ๒๐๒... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  หรือจําคุกตลอดชีวิต  และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท  หรือประหารชีวิต” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกอัตราโทษในมาตรา  ๒๗๑  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้อัตราโทษ
ต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๒๗๑... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกอัตราโทษในมาตรา  ๒๗๗  ทวิ  (๑)  แห่งประมวลกฎหมายอาญา   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับที่  ๒๐)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และให้ใช้อัตราโทษต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๒๗๗ ทวิ  (๑)...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่ 
สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท  หรือจําคุกตลอดชีวิต” 
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มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกอัตราโทษในมาตรา  ๒๘๐  (๑)  มาตรา  ๒๘๗  มาตรา  ๓๑๕  
มาตรา  ๓๒๐  วรรคหนึ่งและวรรคสอง  มาตรา  ๓๓๕  ทวิ  วรรคหนึ่งและวรรคสอง  มาตรา  ๓๓๙   
วรรคหนึ่ง  วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่  และมาตรา  ๓๓๙  ทวิ  วรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม   
แห่งประมวลกฎหมายอาญา  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๒๕  และให้ใช้อัตราโทษต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๒๘๐ (๑)...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาท 
ถึงสี่แสนบาท” 

มาตรา ๒๘๗... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๑๕... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่สามแสนบาท 
ถึงสี่แสนบาท  หรือจําคุกตลอดชีวิต” 

มาตรา ๓๒๐ วรรคหนึ่ง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สี่หม่ืนบาท
ถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๒๐ วรรคสอง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี  และปรับตั้งแต่ 
หกหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท” 

มาตรา ๓๓๕ ทวิ  วรรคหนึ่ง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่ 
หกหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท” 

มาตรา ๓๓๕ ทวิ  วรรคสอง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี  และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท” 

มาตรา ๓๓๙ วรรคหนึ่ ง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้ งแต่ห้าปีถึงสิบปี   และปรับตั้ งแต่ 
หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท” 

มาตรา ๓๓๙ วรรคสอง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สิบปีถึงสิบห้าปี  และปรับตั้งแต่ 
สองแสนบาทถึงสามแสนบาท” 

มาตรา ๓๓๙ วรรคสาม...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สิบปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่ 
สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 

มาตรา ๓๓๙ วรรคสี่ ...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่ 
สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 

มาตรา ๓๓๙ ทวิ  วรรคหน่ึง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สิบปีถึงสิบห้าปี  และปรับตั้งแต่
สองแสนบาทถึงสามแสนบาท” 

มาตรา ๓๓๙ ทวิ  วรรคสอง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สิบปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่ 
สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 



หน้า   ๖๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๓๓๙ ทวิ  วรรคสาม...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่
สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกอัตราโทษในมาตรา  ๒๗๘  มาตรา  ๒๗๙  วรรคหน่ึง  และวรรคสอง  
มาตรา  ๓๑๓  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๓๑๗  วรรคหน่ึงและวรรคสาม  มาตรา  ๓๑๘  วรรคหน่ึง  และวรรคสาม  
และมาตรา  ๓๑๙  วรรคหน่ึง  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๓๐  และให้ใช้อัตราโทษต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๒๗๘... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
มาตรา ๒๗๙ วรรคหน่ึง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
มาตรา ๒๗๙ วรรคสอง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบห้าปี  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
มาตรา ๓๑๓ วรรคหน่ึง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่ 

สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท  หรือจําคุกตลอดชีวิต  หรือประหารชีวิต” 
มาตรา ๓๑๗ วรรคหน่ึง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี  และปรับตั้งแต่ 

หกหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท” 
มาตรา ๓๑๗ วรรคสาม...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่ 

หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 
มาตรา ๓๑๘ วรรคหนึ่ง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่ 

สี่หม่ืนบาทถึงสองแสนบาท” 
มาตรา ๓๑๘ วรรคสาม...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี  และปรับตั้งแต่ 

หกหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท” 
มาตรา ๓๑๙ วรรคหนึ่ง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่ 

สี่หม่ืนบาทถึงสองแสนบาท”   
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกอัตราโทษในมาตรา  ๒๘๒  วรรคหน่ึง  วรรคสอง  และวรรคสาม  

มาตรา  ๒๘๓  วรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาตรา  ๒๘๓  ทวิ  วรรคหน่ึงและวรรคสอง  มาตรา  ๒๘๔  
วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๓๑๒  ตรี  วรรคหน่ึงและวรรคสอง  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๐  และให้ใช้อัตราโทษ
ต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๒๘๒ วรรคหนึ่ง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี   และปรับตั้งแต่ 
สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท” 

มาตรา ๒๘๒ วรรคสอง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี  และปรับตั้งแต่ 
หกหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท” 



หน้า   ๖๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๒๘๒ วรรคสาม...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่ 
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 

มาตรา ๒๘๓ วรรคหนึ ่ง . . .   “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่ 
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 

มาตรา ๒๘๓ วรรคสอง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่ 
หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถึงสี่แสนบาท  หรือจําคุกตลอดชีวิต” 

มาตรา ๒๘๓ วรรคสาม...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สิบปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่ 
สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท  หรือจําคุกตลอดชีวิต  หรือประหารชีวิต” 

มาตรา ๒๘๓ ทวิ  วรรคหน่ึง ...   “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๘๓ ทวิ  วรรคสอง . . .   “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี  หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๘๔ วรรคหนึ่ง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้ งแต่หนึ่ งปีถึงสิบปี   และปรับตั้งแต่ 
สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท” 

มาตรา ๓๑๒ ตรี  วรรคหนึ่ง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๑๒ ตรี  วรรคสอง . . .   “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี  หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ”   

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกอัตราโทษในมาตรา  ๒๗๖  วรรคหน่ึงและวรรคสาม  และมาตรา  ๒๘๖  
วรรคหนึ่ ง  แห่งประมวลกฎหมายอาญา   ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม 
ประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับที่  ๑๙)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้อัตราโทษต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๒๗๖ วรรคหน่ึง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สี่ปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่แปดหม่ืนบาท
ถึงสี่แสนบาท” 

มาตรา ๒๗๖ วรรคสาม...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่ 
สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท  หรือจําคุกตลอดชีวิต” 

มาตรา ๒๘๖ วรรคหน่ึง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่ 
หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถึงสี่แสนบาท  หรือจําคุกตลอดชีวิต” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกอัตราโทษในมาตรา  ๓๑๐  ทวิ  และมาตรา  ๓๑๒  ทวิ  วรรคหน่ึง
และวรรคสอง  (๑)  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้อัตราโทษต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๓๑๐ ทวิ...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท” 
มาตรา ๓๑๒ ทวิ  วรรคหนึ่ง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี  และปรับไม่เกิน

สองแสนบาท” 



หน้า   ๖๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๓๑๒ ทวิ  วรรคสอง  (๑)...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี  และปรับไม่เกิน
สามแสนบาท” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกอัตราโทษในมาตรา  ๓๓๕  วรรคหน่ึง  วรรคสอง  และวรรคสาม   
แห่งประมวลกฎหมายอาญา  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  
(ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๓๐  และให้ใช้อัตราโทษต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๓๓๕ วรรคหนึ่ง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  และปรับตั้งแต่ 
สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท” 

มาตรา ๓๓๕ วรรคสอง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี   และปรับตั้งแต่ 
สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท” 

มาตรา ๓๓๕ วรรคสาม...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้ งแต่สามปีถึงสิบปี   และปรับตั้ งแต่ 
หกหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท”   

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกอัตราโทษในมาตรา  ๓๕๗  วรรคหน่ึง  วรรคสอง  และวรรคสาม  
และมาตรา  ๓๖๐  ทวิ  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๑๒  และให้ใช้อตัราโทษต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๓๕๗ วรรคหน่ึง...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๕๗ วรรคสอง...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่ 
หนึ่งหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท” 

มาตรา ๓๕๗ วรรคสาม...  “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี  และปรับตั้งแต่ 
หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท” 

มาตรา ๓๖๐ ทวิ...  “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 



หน้า   ๗๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีสมควรกําหนดกรอบระยะเวลา 
การบังคับโทษปรับให้รวมถึงเรื่องการอายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินเพ่ือใช้ค่าปรับด้วยเพ่ือความชัดเจน   
และเน่ืองจากบทบัญญัติเก่ียวกับอัตราโทษปรับในประมวลกฎหมายอาญายังไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศในปัจจุบัน  สมควรปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  
รวมท้ังสมควรปรับปรุงความผิดที่มีโทษทางอาญาซึ่งไม่มีโทษปรับ  ให้มีโทษปรับด้วย  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 


