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ค าขอทา้ยฟ้องคดีเกีย่วกบัการกระท าโดยประมาท

1. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 (4)
,54,57,61,157 กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก  
พ.ศ. 2522 ข้อ.14

2. ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 291 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43,157
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2551 มาตรา 4

3. ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 291,300 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 
43,157 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2551
มาตรา 4

4. ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 300 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับ
ที่ 26) พ.ศ. 2560 มาตรา 4 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 (4) ,157
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2551 มาตรา 4

5. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 390 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 44
,148 ,157,162
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ประมวลกฎหมายอาญาเกีย่วกบัการกระท าโดยประมาท 

(เหตุเกิดก่อนวนัท่ี 21 มีนาคม 2560) 

 มาตรา 291 ผู้ใดกระท าโดยประมาท และการกระท านั้นเป็นเหตุ ให้ผู้อื่นถึงแก่
ความตาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท

 มาตรา 300 ผู้ใดกระท าโดยประมาท และการกระท านั้นเป็นเหตุให้ ผู้อื่นรับ
อันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน หกพันบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ

 มาตรา 390 ผู้ใดกระท าโดยประมาท และการกระท านั้นเป็นเหตุ ให้ผู้อื่นรับ
อันตรายแก่กายหรือจิตใจ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
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ประมวลกฎหมายอาญาเกีย่วกบัการกระท าโดยประมาท

 มาตรา 297 ผู้ใดกระท าความผิดฐานท าร้ายรา่งกาย จนเป็นเหตุให้ ผู้ถูกกระท าร้ายรับ
อันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือน ถึงสิบปี
อันตรายสาหัสนั้น คือ
(1) ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด หรือเสียฆานประสาท
(2) เสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถสืบพันธุ์
(3) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้วหรืออวัยวะอื่นใด
(4) หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว
(5) แท้งลูก
(6) จิตพิการอย่างติดตัว
(7) ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บเรื้อรงัซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต
(8) ทุพพลภาพหรอืป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า ยี่สิบวัน หรือจนประกอบ
กรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวัน
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ประมวลกฎหมายอาญาเกีย่วกบัการกระท าโดยประมาท 

(เหตุเกิดตั้งแต่วนัที่ 21 มีนาคม 2560) 

 มาตรา ๒๙๑ ผู้ใดกระท าโดยประมาท และการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึง
แก่ ความตาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐]

 มาตรา ๓๐๐ ผู้ใดกระท าโดยประมาท และการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับ
อันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
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เปรียบเทียบอตัราโทษปรบัคดีอาญาฐานประมาท

เหตุเกิดก่อนวันที่ 21 มีนาคม 2560

เสียชีวิต

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท

อันตรายสาหัส

ต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กินสามปี หรือปรับไม่
เกิน หกพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

เหตุเกิดตั้งแต่วันท่ี 21 มีนาคม 2560

เสียชีวิต

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปีและปรับ
ไม่เกินสองแสนบาท 

อันตรายสาหัส

ต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กินสามปีหรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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ประมวลกฎหมายอาญาเกีย่วกบัการกระท าโดยประมาท 

(เหตุเกิดตั้งแต่วนัที ่14 กุมภาพนัธ์ 2558)  

 มาตรา ๓๙๐ ผู้ใดกระท าโดยประมาท และการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่น
รับ อันตรายแก่กายหรือจิตใจ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘] 
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พระราชบญัญติัจราจรทางบกทีเ่กีย่วกบัการกระท าประมาท

 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

(๑) “การจราจร” หมายความว่า การใช้ทางของผู้ขับข่ี คนเดินเท้าหรือ คนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์

(๒) “ทาง” หมายความว่า ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจ าทาง
ไหล่ทาง ทางเท้า ทางข้าม ทางร่วมทางแยก ทางลาด ทางโค้ง สะพาน และลานที่ประชาชนใช้ในการจราจร และ
ให้หมายความรวมถึงทางส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้ในการจราจรหรือที่เจ้าพนักงานจราจรได้
ประกาศให้เป็นทางตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย แต่ไม่รวมไปถึงทางรถไฟ

(๓) “ทางเดินรถ” หมายความว่า พื้นที่ที่ท าไว้ส าหรับการเดินรถไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน

(๔) “ช่องเดินรถ” หมายความว่า ทางเดินรถที่จัดแบ่งเป็นช่องส าหรับการเดินรถ โดยท าเครื่องหมายเป็นเส้น
หรือแนวแบ่งเป็นช่องไว้

(๕) “ช่องเดินรถประจ าทาง” หมายความว่า ช่องเดินรถที่ก าหนดให้เป็นช่องเดินรถส าหรับรถโดยสารประจ า
ทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารประเภทที่อธิบดีก าหนด

(๖) “ทางเดินรถทางเดียว” หมายความว่า ทางเดินรถใดที่ก าหนดให้ผู้ขับรถขับไปในทิศทางเดียวกันตามเวลา

ฯ ล ฯ
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 มาตรา ๔๓ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถ

(๑) ในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ

(๒) ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น

(๓) ในลักษณะกีดขวางการจราจร

(๔) โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน

(๕) ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา หรือไม่อาจแลเห็นทางด้านหน้าหรือด้านหลัง ด้านใดด้าน
หนึ่งหรือทั้งสองด้านได้พอแก่ความปลอดภัย

(๖) คร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ เว้นแต่เมื่อเปลี่ยนช่องเดินรถ เลี้ยวรถ หรือกลับรถ

(๗) บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร เว้นแต่รถลากเข็นส าหรับทารก คนป่วยหรือคนพิการ

(๘) โดยไม่ค านึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น

(๙) ในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมส าหรับการสนทนาโดยผู้ขับขี่ไม่
ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น

พระราชบญัญติัจราจรทางบกทีเ่กีย่วกบัการกระท าประมาท
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 มาตรา ๕๔ การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณ
ด้วยมือและแขนตามมาตรา ๓๗ หรือไฟสัญญาณตามมาตรา ๓๘ ก่อนที่จะหยุด
รถหรือจอดรถในระยะไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร และจะหยุดรถหรือจอดรถได้
เมื่อผู้ขับขี่เห็นว่าปลอดภัย และไม่เป็นการกีดขวางการจราจร

ผู้ขับขี่ต้องจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถ และจอดรถให้ด้านซ้าย
ของรถขนานชิดกับขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างไม่เกินยี่สิบห้าเซนติเมตร
หรือจอดรถตามทิศทางหรือด้านหน่ึงด้านใดของทางเดินรถที่เจ้าพนักงานจราจร
ก าหนดไว้ แต่ในกรณีที่มีช่องเดินรถประจ าทางอยู่ทางด้านซ้ายสุดของทางเดิน
รถห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถในลักษณะดังกล่าวในเวลาที่ก าหนดให้ใช้ช่องเดินรถ
ประจ าทางนั้น

พระราชบญัญติัจราจรทางบกทีเ่กีย่วกบัการกระท าประมาท
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 มาตรา ๕๗ เว้นแต่จะได้มีบทบัญญัติ กฎ หรือข้อบังคับตามพระราชบัญญัติ
นี้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถ

(๑) บนทางเท้า

(๒) บนสะพานหรือในอุโมงค์

(๓) ในทางร่วมทางแยก หรือในระยะสิบเมตรจากทางร่วมทางแยก

(๔) ในทางข้าม หรือในระยะสามเมตรจากทางข้าม

(๕) ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถ

พระราชบญัญติัจราจรทางบกทีเ่กีย่วกบัการกระท าประมาท
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(๖) ในระยะสามเมตรจากท่อน้ าดับเพลิง

(๗) ในระยะสิบเมตรจากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร

(๘) ในระยะสิบห้าเมตรจากทางรถไฟผ่าน

(๙) ซ้อนกันกับรถอื่นที่จอดอยู่ก่อนแล้ว

(๑๐) ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ หรือในระยะห้าเมตรจาก
ปากทางเดินรถ

พระราชบญัญติัจราจรทางบกทีเ่กีย่วกบัการกระท าประมาท
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(๑๑) ระหว่างเขตปลอดภัยกับขอบทาง หรือในระยะสิบเมตรนับจากปลายสุดของ
เขตปลอดภัยทั้งสองข้าง

(๑๒) ในที่คับขัน

(๑๓) ในระยะสิบห้าเมตรก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจ าทางและเลย
เครื่องหมายไปอีกสามเมตร

(๑๔) ในระยะสามเมตรจากตู้ไปรษณีย์

(๑๕) ในลักษณะกีดขวางการจราจร

พระราชบญัญติัจราจรทางบกทีเ่กีย่วกบัการกระท าประมาท
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 มาตรา ๖๑ ในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่ผู้ขับขี่จะมองเห็นรถที่จอดใน
ทางเดินรถได้โดยชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรผู้ขับขี่ซึ่งจอด
รถในทางเดินรถหรือไหล่ทางต้องเปิดไฟหรือใช้แสงสว่างตามประเภท ลักษณะ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง

พระราชบญัญติัจราจรทางบกทีเ่กีย่วกบัการกระท าประมาท
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 มาตรา ๗๘ ผู้ใดขับรถหรือขี่หรือควบคุมสัตว์ในทางซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล
หรือทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นความผิดของผู้ขับขี่หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์หรือไม่ก็ตาม 
ต้องหยุดรถ หรือสัตว์ และให้ความช่วยเหลือตามสมควร และพร้อมทั้งแสดงตัวและแจ้ง
เหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที กับต้องแจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล และที่อยู่ของตนและ
หมายเลขทะเบียนรถแก่ผู้ได้รับความเสียหายด้วย

ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์หลบหนีไปหรือไม่แสดงตัวต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ สถานที่เกิดเหตุ ให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้กระท าความผิดและให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจยึดรถคันที่ผู้ขับขี่หลบหนีหรือไม่แสดงตนว่าเป็นผู้ขับขี่ จนกว่าคดีถึงที่สุด
หรือได้ตัวผู้ขับขี่ ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหก
เดือนนับแต่วันเกิดเหตุ ให้ถือว่ารถนั้นเป็นทรัพย์สินซึ่งได้ใช้ในการกระท าความผิด หรือ
เกี่ยวกับการกระท าความผิดและให้ตกเป็นของรัฐ

พระราชบญัญติัจราจรทางบกทีเ่กีย่วกบัการกระท าประมาท
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 มาตรา ๑๕๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๓ (๓) (๔) (๖) (๗) หรือ 
(๙) มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๓ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง
หรือมาตรา ๑๒๕ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สี่ร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาท

 มาตรา ๑๖๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือ
ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ

ถ้าการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๘ เป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัสหรือ
ตาย ผู้ไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึง
สองหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๑) (๕) หรือ (๘) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน
หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ

พระราชบญัญติัจราจรทางบกทีเ่กีย่วกบัการกระท าประมาท
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๒)

ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก

พ.ศ. ๒๕๒๒

-------------

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑๔ ในเวลาท่ีมีแสงสว่างไม่เพียงพอท่ีผู้ขับขี่จะมองเห็นรถท่ีจอดในทาง

เดินรถได้โดยชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร ให้ผู้ขับขี่ซึ่งจอดรถในทางเดินรถ

หรือไหล่ทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑) ใช้โคมไฟเล็ก โคมไฟท้าย และโคมไฟส่องป้ายทะเบียนรถในกรณีท่ีเป็น

รถท่ีอยู่ในความควบคุมของกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

(๒) ใช้โคมไฟเล็ก โคมไฟท้าย และโคมไฟส่องป้ายทะเบียนรถ ในกรณีท่ีเป็นรถยนต์

(๓) ใช้โคมไฟท่ีติดไว้ด้านข้างของตัวถังรถ ในกรณีท่ีเป็นรถพ่วง รถจักรยานยนต์ หรือรถท่ีลากเข็นด้วยก าลังคนหรือสัตว์ หรืออย่างอื่น

ฯ ล  ฯ 

พระราชบญัญติัจราจรทางบกทีเ่กีย่วกบัการกระท าประมาท
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การฟ้องและบรรยายฟ้องอาญาขบัรถดว้ยความประมาท

 คดีอาญาที่ผู้ขับขี่รถประกันถูกฟ้อง พนักงานอัยการบรรยายฟ้องว่าประมาท
ฝ่ายเดียว 

 คดีอาญาที่ผู้ขับขี่รถประกันถูกฟ้องพนักงานอัยการบรรยายฟ้องว่า ผู้เสียหาย 
ขับรถด้วยความประมาทด้วย

 คดีอาญาที่ผู้ขับขี่รถประกันและผู้ขับขี่รถคู่กรณีถูกฟ้อง พนักงานอัยการ
บรรยายฟ้องว่า ผู้ขับขี่รถประกันและผู้ขับขี่รถคู่กรณีประมาททั้งสองฝ่าย
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แนวค าพพิากษาฎีกาคดีประมาท

ฎีกาที่ 4883/2553
แม้จ าเลยจะขับรถบรรทุกสิบล้อและรถพ่วงด้วยความเร็วสูง แต่จ าเลยขับรถใน

ทางเดินรถของตนโดยถูกต้อง ส่วน ส. มิได้จอดรถเพื่อรถกลับรถในช่องกลับรถอย่างใน
ภาวะปกติธรรมดา หากแต่เป็นเพราะรถที่ ส. ขับเกิดเสียการทรงตัว แล้วหมุนเข้าไปใน
ทางเดินรถของจ าเลยและขวางรถที่จ าเลยขับในระยะกระชั้นชิด ในภาวะเช่นนั้นไม่ว่า
จ าเลยจะขับมาในลักษณะเช่นใดจ าเลยย่อมไม่อาจจะหลบหลีกเพื่อมิให้ชนกับรถที่ ส . 
ขับได้  

ดังนั้น การที่จ าเลยขับรถบรรทุกสิบล้อและรถพ่วงด้วยความเร็วสูงและไม่ขับให้อยู่
ในช่องเดินรถด้านซ้าย จึงมิใช่เป็นผลโดยตรงที่ท าให้เกิดการเฉี่ยวชนกันจ าเลยจึงไม่มี
ความผิดฐานขับรถโดยประมาทและกระท าโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความ
ตาย
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ฎีกาที่ 3284/2552

จ าเลยจอดรถยนต์บรรทุกพ่วงล้ าเข้าไปในช่องเดินรถช่องซ้ายโดยไม่เปิดไฟหรือใช้แสง
สว่างของรถหรือให้สัญญาณใดๆ ในขณะที่ที่เกิดเหตุมืด เป็นเหตุให้ ค . ซึ่งขับรถยนต์บรรทุกหก
ล้อมาทางด้านหลังไม่สามารถมองเห็นรถยนต์บรรทุกพ่วงที่จ าเลยจอดไว้ในระยะห่างเพียงพอที่ 
ค. จะหยุดรถหรือหลบหลีกไปได้ ค . จึงขับรถยนต์บรรทุกหกล้อชนท้ายรถยนต์บรรทุกพ่วง
ดังกล่าวมีผู้อื่นถึงแก่ความตาย ได้รับอันตรายสาหัสและได้รับอันตรายแก่กาย การที่ ค . ขับ
รถยนต์บรรทุกหกล้อชนท้ายรถยนต์บรรทุกพ่วงดังกล่าว จึงเป็นผลโดยตรงที่เกิดจากความ
ประมาทของจ าเลยที่งดเว้นการที่จักต้องกระท าเพื่อป้องกันผลนั้น จ าเลยจึงมีความผิดตาม ป.อ. 
มาตรา 291, 300, 390 แต่มิใช่ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการขับรถโดยประมาทของจ าเลย จ าเลย
จึงไม่มีความผิดฐานขับรถโดยประมาทตาม พ .ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 (4), 
157

แนวค าพพิากษาฎีกาคดีประมาท
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ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จ าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 291, 300, 390 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 (4), 
157 เป็นการกระท ากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานกระท าโดย
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 90 จ าคุก 2 ปี และปรับ 20,000 บาทไม่ปรากฏว่าจ าเลย
ได้รับโทษจ าคุกมาก่อน โทษจ าคุกให้รอการลงโทษไว้มีก าหนด 1 ปี คุมความ
ประพฤติจ าเลยมีก าหนด 1 ปี โดยให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 3 
ครั้ง ให้จ าเลยท างานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุม
ประพฤติและจ าเลยเห็นสมควรเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 56 ไม่ช าระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

แนวค าพพิากษาฎีกาคดีประมาท
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ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสองว่า 
จ าเลยมีส่วนร่วมกระท าโดยประมาทด้วยหรือไม่ พยานหลักฐานของโจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสองมี
น้ าหนักดีกว่าฟังเชื่อได้ว่า รถยนต์บรรทุกพ่วงของจ าเลยจอดล้ าเข้ามาในช่องทางเดินรถช่องซ้าย
โดยไม่มีการให้สัญญาณใด ๆ ในขณะที่ที่เกิดเหตุมืด จึงเป็นการประมาทในลักษณะการงดเว้นการ
ที่จักต้องกระท าเพื่อป้องกันผลเช่นนั้น แต่จ าเลยมิได้กระท าคือการไม่เปิดสัญญาณไฟกระพริบหรือ
ให้สัญญาณอื่นใด จึงฟังได้ว่าจ าเลยมีส่วนร่วมกระท าโดยประมาทด้วย ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 
วินิจฉัยว่าที่เกิดเหตุมีแสงสว่างสามารถมองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร จ าเลยจึงไม่ต้อง
เปิดสัญญาณไฟหรือใช้แสงสว่างตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 61 ศาลฎีกา
ไม่เห็นพ้องด้วย เพราะแสงสว่างในที่เกิดเหตุตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่าเห็นได้ชัดเจนใน
ระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร จ าเลยมิได้น าสืบให้ชัดเจน มีแต่ตัวจ าเลยคนเดียวเบิกความลอย ๆ 
ส่วนบรรดาหลอดไฟที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ยกมาวินิจฉัยก็ไม่มีการน าสืบให้เชื่อได้ว่าขณะเกิดเหตุได้
เปิดอยู่ทุกดวงหรือไม่ และระยะทางของดวงไฟอยู่ห่างที่เกิดเหตุในลักษณะจะให้แสงสว่างได้ขนาด
นั้น จึงเป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 คาดหมายเอาเท่านั้น อีกทั้งขัดแย้งกับความสมด้วยเหตุผล
ดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสองฟังขึ้น

แนวค าพพิากษาฎีกาคดีประมาท
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เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเหตุที่นายค ามูลขับรถยนต์บรรทุกหกล้อพุ่งเข้าชนท้ายรถยนต์
บรรทุกพ่วงคันที่จ าเลยขับ ซึ่งจอดอยู่ริมถนนมิตรภาพจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ได้รับ
อันตรายสาหัส และได้รับอันตรายแก่กาย เกิดจากความประมาทปราศจากความระมัดระวังของ
จ าเลยที่ไม่เปิดไฟหรือใช้แสงสว่างของรถให้นายค ามูลซึ่งขับรถยนต์บรรทุกหกล้อมาทางด้านหลัง
สามารถมองเห็นรถยนต์บรรทุกพ่วงคันที่จ าเลยจอดไว้ในระยะห่างเพียงพอที่นายค ามูลจะหยุดรถ
หรือหลบหลีกไปได้ การที่นายค ามูลขับรถยนต์บรรทุกหกล้อชนท้ายรถยนต์บรรทุกพ่วงดังกล่าว
จึงเป็นผลโดยตรงที่เกิดจากความประมาทของจ าเลยที่งดเว้นการที่จักต้องกระท าเพื่อป้องกันผล
นั้น หาใช่ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการขับรถของจ าเลยไม่ จ าเลยจึงไม่มีความผิดฐานขับรถโดย
ประมาทตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ .ศ.2522 มาตรา 43 (4), 157 ปัญหานี้เป็นข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็ยกขึ้นวินิจฉัยเองได้
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามค าพิพากษาศาลชั้นต้น แต่ให้ยกฟ้องส าหรับความผิด
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 (4), 157.

แนวค าพพิากษาฎีกาคดีประมาท
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ฎีกาที่ 3557/2531

การที่จ าเลยขับรถเลี้ยวขวาตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย จนเป็นเหตุให้
ผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กายสาหัส และรถจักรยานยนต์ ของผู้เสียหายได้รับความเสียหายนั้น 
ถือได้ว่าจ าเลยกระท าความผิด ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ .ศ. 2522 มาตรา 43(4) 
ประกอบด้วย มาตรา 157 และเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กายสาหัส อันเป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 การกระท าของ จ าเลยจึงเป็นกรรมเดียวเป็น
ความผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้องลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 อันเป็นบท
หนัก  เมื่อเกิดเหตุชนแล้ว จ าเลยได้หลบหนีและไม่ให้ความช่วยเหลือ ผู้เสียหาย ไม่แสดงตัวและ
แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใกล้เคียง ทันที เป็นการกระท าที่เกิดขึ้นภายหลังจากผู้เสียหายได้
ขับ รถจักรยานยนต์ชนรถยนต์คันที่จ าเลยเป็นผู้ขับขี่ตัดหน้าซึ่งเป็น การกระท าโดยเจตนาของ
จ าเลยแยกต่างหากจากการกระท าครั้งแรก อันเป็นเรื่องต่างกรรม จ าเลยจึงต้องมีความผิดตาม
พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78, 160 วรรคสอง อีกกระทงหนึ่ง

แนวค าพพิากษาฎีกาคดีประมาท
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ฎีกาที่ 2870/2538

ข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 
78, 157, 160 วรรคหนึ่ง มีอัตราโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 เดือนลงมา จึงมีอายุความ
เพียง 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95(5) จ าเลยกระท าความผิดวันที่ 
4 มกราคม 2529 นับถึงวันฟ้อง คือ วันที่ 8 มิถุนายน 2537 คดีของโจทก์ส าหรับ 
ความผิดตามมาตราดังกล่าวจึงเป็นอันขาดอายุความ สิทธิน า คดีอาญามาฟ้อง
ย่อมระงับไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(6) ปัญหา
นี้ แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ฎีกา ศาลฎีกาก็มีอ านาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองได้

แนวค าพพิากษาฎีกาคดีประมาท
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ฎีกาที่ 4721/2529  

ขณะเกิดเหตุรถของจ าเลยที่ 2 ก าลังจอดอยู่กลางถนนจ าเลยที่ 2 
พยายามจะเคลื่อนรถให้พ้นจากการกีดขวางบนถนน แต่ท าไม่ได้ จึงได้เปิดไฟ
กะพริบหน้าหลังและเปิดไฟใหญ่หน้ารถไว้เป็นที่ สังเกต นับว่าเป็นการกระท าตาม
สมควรที่จ าเลยที่ 2 จะกระท าได้ใน สถานการณ์เช่นนั้น เพื่อแสดงให้เห็นว่ารถ
ของตนกีดขวางการจราจร บนถนนอยู่ การที่จ าเลยที่ 1 ขับรถมาโดยเร็ว แล้วชน
รถของ จ าเลยที่ 2 เป็นเหตุให้มีคนได้รับอันตรายแก่กาย และอันตรายสาหัส จึง
เป็นเพราะความประมาทของจ าเลยที่ 1 ฝ่ายเดียว มิใช่เป็นผลจาก การกระท า
ของจ าเลยที่ 2 ด้วยจ าเลยที่ 2 จึงไม่มีความผิดฐาน กระท าโดยประมาทเป็นเหตุ
ให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและอันตรายสาหัส

แนวค าพพิากษาฎีกาคดีประมาท
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ฎีกาที่ 3445/2535

ตามวันเวลาที่โจทก์ฟ้อง จ าเลยขับรถยนต์โดยสารคันหมายเลขทะเบียน 
80-6988 อุดรธานีมาถึงที่เกิดเหตุยางล้อหลังระเบิด จ าเลยจึงน ารถเข้าจอด
ข้างทาง ในเวลาเดียวกัน นาย พ. ขับรถยนต์มาถึงที่เกิดเหตุ ชนเข้ากับท้ายรถ
ของจ าเลยที่จอดไว้เป็นเหตุให้เด็กชาย จ. ถึงแก่ความตายกับเป็นเหตุให้นาย 
ถ. นาย บ. และนาง ร. ได้รับอันตรายแก่กายถึงสาหัส โดยรถยนต์โดยสารที่
จ าเลยขับยางล้อหลังระเบิดจ าเลยจึงจอดรถยนต์ไว้ชิดไหล่ทางด้านซ้าย ล้อ
หน้าอยู่ที่ไหล่ทาง ส่วนล้อหลังด้านขวาอยู่บนถนน แล้วจ าเลยได้หากิ่งไม้มา
วางและเปิดสัญญาณไฟกระพริบ ถือได้ว่าจ าเลยใช้ความระมัดระวังเพียงพอ
แล้ว การกระท าของจ าเลย จึงไม่เป็นการกระท าโดยประมาท.

แนวค าพพิากษาฎีกาคดีประมาท
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ฎีกาที่ 5055/2559

เหตุคดีนี้เกิดจากการที่จ าเลยขับรถจักรยานยนต์แล่นแซงรถกระบะที่อยู่ด้านหน้าล้ า
เข้าไปเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ของผู้ตายที่แล่นสวนทางมาในช่องเดินรถของผู้ตาย ซึ่งหาก
จ าเลยไม่ขับรถจักรยานยนต์แล่นล้ าเข้าไปในช่องเดินรถของผู้ตายเหตุครั้งนี้ก็คงไม่เกิดขึ้น 
ส่วนที่จ าเลยฎีกาว่า ผู้ตายขับรถโดยไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายและขับรถมาด้วยความเร็ว ก็อาจ
เป็นเพียงการไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 เท่านั้น ซึ่งเป็นคนละกรณีกับการ
กระท าความผิดของจ าเลย ประการส าคัญขณะเกิดเหตุผู้ตายขับรถจักรยานยนต์แล่นอยู่ใน
ช่องเดินรถของตน การที่ผู้ตายขับรถโดยไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายและขับรถมาด้วยความเร็ว
ดังกล่าวจึงไม่ใช่เป็นเหตุโดยตรงที่ท าให้รถจักรยานยนต์ของผู้ตายถูกรถจักรยานยนต์ของ
จ าเลยเฉี่ยวชน แต่การที่รถจักรยานยนต์ของผู้ตายถูกรถจักรยานยนต์ของจ าเลยเฉี่ยวชน และ
ผู้ตายถึงแก่ความตายเป็นผลโดยตรงจากการกระท าโดยประมาทของจ าเลย ผู้ตายหามีส่วน
ประมาทด้วยไม่ ผู้ตายจึงเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย โจทก์ร่วมทั้งสองซึ่งเป็นบิดามารดาของ
ผู้ตายย่อมมีสิทธิเข้าร่วมเป็นโจทก์ในคดีนี้

แนวค าพพิากษาฎีกาคดีประมาท
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ฎีกาที่ 6450/2558
ตามฟ้องที่จ าเลยให้การรับสารภาพฟังได้ว่า ก่อนเกิดเหตุจ าเลยขับรถยนต์บรรทุกพ่วงในทางเดินรถของ

จ าเลย จ าเลยไม่ได้ขับล้ าเข้าไปในทางเดินรถสวน ส่วน ร. ขับรถจักรยานยนต์สวนทางมาโดยขับตามหลังรถอีแต๋นที่ 
บ. เป็นผู้ขับ แต่ ร. ขับแซงขึ้นหน้ารถอีแต๋นล้ าเข้าไปในทางเดินรถของจ าเลย เป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์ที่ ร . ขับ
ชนกับรถจ าเลย หาก ร. ไม่ขับรถล้ าเข้าไปในทางเดินรถของจ าเลย เหตุรถทั้งสองคันชนกันก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ แม้จะ
ฟังว่าจ าเลยมิได้ขับรถชิดขอบทางด้านซ้าย แต่ก็ยังขับอยู่ในทางเดินรถของจ าเลย และตามรายงานชันสูตรพลิกศพ
เอกสารท้ายฟ้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฟ้องระบุว่า ร. ขับรถตัดหน้ารถจ าเลยเป็นเหตุให้ชนกัน แล้วรถจ าเลยเสียหลัก
ไปชนรถอีแต๋น แสดงว่า ร. ขับแซงขึ้นหน้ารถอีแต๋นในระยะกระชั้นชิดขณะที่รถจ าเลยใกล้จะสวนทางกับรถอีแต๋น 
การที่รถจ าเลยเสียหลักพุ่งชนรถอีแต๋น จึงเป็นผลโดยตรงจาก ร. ขับแซงขึ้นหน้าในระยะกระชั้นชิดเข้าไปในทางเดิน
รถของจ าเลย มิใช่ผลโดยตรงที่จ าเลยมิได้ขับรถชิดขอบทางด้านซ้ายหรือไม่ชะลอความเร็ว จะถือว่าจ าเลยมีส่วน
ประมาทด้วยหาได้ไม่ เพราะการที่รถจ าเลยเสียการควบคุมไปชนรถอีแต๋นเป็นผลจากความประมาทอย่างร้ายแรง
ของ ร. ที่ขับแซงขึ้นหน้าในระยะกระชั้นชิด การกระท าของจ าเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานกระท าโดยประมาทเป็น
เหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและรับอันตรายแก่กาย ศาลฎีกามีอ านาจยกฟ้องได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 185 วรรคหนึ่ง 
ประกอบมาตรา 215 และ 225 แต่การที่จ าเลยขับรถยนต์บรรทุกพ่วงซึ่งเป็นรถขนาดใหญ่บรรทุกหินเต็มคันรถด้วย
ความเร็วสูงในทางแคบ ถือได้ว่าเป็นการขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว จ าเลยจึงมีความผิดตาม พ .ร.บ.
จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 (4), 157

แนวค าพพิากษาฎีกาคดีประมาท
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ฎีกาที่ 1326/2510

เหตุที่รถเกิดชนกันขึ้น เป็นเพราะความประมาทด้วยกันทั้งสองฝ่าย 
กล่าวคือ ถ้าจ าเลยที่ 1 ไม่ขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ รถก็จะไม่
ชนกัน ส่วนจ าเลยที่ 2 นั้น ถ้ารอให้รถของจ าเลยที่ 1 ซึ่งขับมาตามทางตรงผ่าน
ไปก่อน รถก็จะไม่ชนกันขึ้นเหมือนกัน การที่เกิดชนกันขึ้นจึงเป็นผลโดยตรงมา
จากความประมาทของจ าเลยทั้งสองที่ไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของกฎหมาย 
จึงเป็นความผิดด้วยกันทั้งคู่

แนวค าพพิากษาฎีกาคดีประมาท
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ฎีกาที่ 3194/2556
โจทก์ทั้งสองบรรยายฟ้องเกี่ยวกับการกระท าประมาทของจ าเลยว่า ขณะเกิดเหตุจ าเลยขับ

รถยนต์ด้วยความเร็วและเปลี่ยนช่องเดินรถโดยกะทันหัน เข้าไปเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ที่ผู้ตายขับใน
ช่องเดินรถของผู้ตาย เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย แต่ทางพิจารณาโจทก์ทั้งสองน าสืบว่า ก่อนเกิด
เหตุมีรถจักรยานยนต์ที่ขับคู่กันมาเบียดรถจักรยานยนต์ที่ผู้ตายขับล้มลงในช่องเดินรถช่องที่ 1 ขณะ
ผู้ตายก าลังจะลุกขึ้น จ าเลยซึ่งขับรถตามหลังมาในช่องเดินรถที่ 2 ได้เปลี่ยนช่องเดินรถเข้ามาในช่อง
เดินรถที่ 1 โดยขณะขับรถจ าเลยก าลังใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่พูดคุย เป็นเหตุให้รถยนต์ที่จ าเลยขับชน
ผู้ตาย ดังนี้ เหตุที่ผู้ตายขับรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มลงไม่ได้เกิดจากการที่จ าเลยขับรถเปลี่ยนช่อง
เดินรถมาเฉี่ยวชนตามที่โจทก์ทั้งสองบรรยายฟ้อง และขณะที่จ าเลยขับรถพุ่งเข้าชนนั้น ผู้ตายและรถ
ของผู้ตายล้มลงบนถนนแล้ว มิใช่ผู้ตายก าลังขับรถจักรยานยนต์อยู่บนถนนตามที่โจทก์ทั้งสองบรรยาย
ฟ้อง รวมทั้งข้อที่โจทก์ทั้งสองน าสืบว่าจ าเลยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่พูดคุยในขณะขับรถยนต์นั้น โจทก์ทั้ง
สองก็ไม่ได้กลา่วในฟอ้ง ข้อเท็จจริงที่โจทกท์ั้งสองน าสืบเกี่ยวกับการกระท าประมาทของจ าเลยดังกล่าว
จึงไม่ใช่ข้อเท็จจริงอันเป็นการกระท าโดยประมาทของจ าเลยตามที่โจทก์ทั้งสองบรรยายมาในฟ้อง 
ต้องห้ามมิให้ศาลพิพากษาตาม ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคหนึ่ง

แนวค าพพิากษาฎีกาคดีประมาท
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา 

มาตรา 28 บุคคลเหล่านี้มีอ านาจฟ้องคดีอาญาต่อศาล

(1) พนักงานอัยการ

(2) ผู้เสียหาย

มาตรา 30 คดีอาญาใดซึ่งพนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาล ผู้เสียหาย
จะยื่นค าร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ในระยะใดระหว่างพิจารณาก่อน
ศาลชั้นต้นพิพากษาคดีนั้นก็ได้



ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา 

มาตรา 44/1 ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ถ้าผู้เสียหายมีสิทธิที่
จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิต 
ร่างกาย จิตใจ หรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกาย
ชื่อเสียงหรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการ
กระท าความผิดของจ าเลย ผู้เสียหายจะยื่นค าร้องต่อศาลที่พิจารณา
คดีอาญาขอให้บังคับจ าเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนก็ได้



ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา 

การยื่นค าร้องตามวรรคหนึ่ง ผู้เสียหายต้องยื่นค าร้องก่อนเริ่ม
สืบพยาน ในกรณีที่ไม่มีการสืบพยานให้ยื่นค าร้องก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาด
คดี และให้ถือว่าค าร้องดังกล่าวเป็นค าฟ้องตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและผู้เสียหายอยู่ในฐานะโจทก์ในคดีส่วน
แพ่งนั้น ทั้งนี้ค าร้องดังกล่าวต้องแสดงรายละเอียดตามสมควรเกี่ยวกับ
ความเสียหายและจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่เรียกร้อง หากศาลเห็นว่า
ค าร้องนั้นยังขาดสาระส าคัญบางเรื่อง ศาลอาจมีค าสั่งให้ผู้ร้องแก้ไขค า
ร้องให้ชัดเจนก็ได้

มาตรา 44/1 



ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา 

ค าร้องตามวรรคหนึ่งจะมีค าขอประการอื่นที่มิใช่ค าขอบังคับให้
จ าเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระท าความผิดของ
จ าเลยในคดีอาญามิได้ และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับค าฟ้องในคดีอาญาที่
พนักงานอัยการเป็นโจทก์ และในกรณีที่พนักงานอัยการได้ด าเนินการ
ตามความในมาตรา 43 แล้ว ผู้เสียหายจะยื่นค าร้องตามวรรคหนึ่งเพื่อ
เรียกทรัพย์สินหรือราคาทรัพย์สินอีกไม่ได้

มาตรา 44/1 



ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา 

 มาตรา 46 ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ศาลจ าต้องถือข้อเท็จจริง
ตามที่ปรากฏในค าพิพากษาคดีส่วนอาญา 



ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 56 ผู้ใดกระท าความผิดซึ่งมีโทษจ าคุกหรือปรับ และในคดี
นั้นศาลจะลงโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีไม่ว่าจะลงโทษปรับด้วยหรือไม่ก็
ตามหรือลงโทษปรับ ถ้าปรากฏว่าผู้นั้น

(1) ไม่เคยรับโทษจ าคุกมาก่อน หรือ

(2) เคยรับโทษจ าคุกมาก่อนแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ

(3) เคยรับโทษจ าคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจ าคุกมาแล้วเกินกว่าห้าปี แล้ว
มากระท าความผิดอีก โดยความผิดในครั้งหลังเป็นความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ




