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ขอบเขตการใช้กฎหมายอาญา 

กฎหมายอาญาใชล้งโทษผูก้ระท าความผดิ พจิารณาจาก 

1. หลกัดนิแดน 
2. หลกัลงโทษสากล 
3. หลกับุคคล 

 

1. หลกัดินแดน ม.4 - 6 

: การกระท าความผดิทีเ่กดิขึน้ในดนิแดนไทย หรอืถอืว่ากระท าความผดิในดนิแดนไทย 
(1) กระท าผดิในราชอาณาจกัรไทย ม.4 ว.1 

ราชอาณาจกัร : พืน้ดนิ พืน้น ้า อากาศบนพืน้ดนิ อากาศบนพืน้น ้า ไม่รวมสถานทตู 
 

(2) กระท าผดินอกราชอาณาจกัรไทย แต่ใหถ้อืว่ากระท าผดิในราชอาณาจกัรไทย 
1) การกระท าผดิในเรอืไทย ในอากาศยานไทย ม.4 ว.2 
2) การกระท าบางส่วนท าในราชอาณาจกัร บางส่วนท านอกราชอาณาจกัร ม.5 ว.1 
3) ผลแห่งการกระท าเกดิขึน้ในราชอาณาจกัร ม.5 ว.1 
4) ผลแห่งการกระท าจะเกดิขึน้ในราชอาณาจกัร แต่การตระเตรยีมหรอืพยายามกระท า

นอกราชอาณาจกัร ม.5 ว.2 
5) ตวัการ ผูใ้ช ้ผูส้นบัสนุน ไดก้ระท านอกราชอาณาจกัรแต่ความผดิไดก้ระท าใน

ราชอาณาจกัร หรอื นอกราชอาณาจกัรแต่ถอืว่าเป็นการกระท าความผดิใน
ราชอาณาจกัร ม.6  

 

1) การกระท าผิดในเรือไทย อากาศยานไทย ม.4 ว.2 

ตวัอยา่ง 

1) แดงคนญีปุ่น่ลกัทรพัยน์ายด าชาวเกาหลใีนอากาศยานจนี ขณะบนิเหนือประเทศพม่า (นอก) 
2) แดงคนญีปุ่น่ลกัทรพัยน์ายด าชาวเกาหลใีนอากาศยานจนี ขณะบนิเหนือประเทศไทย (ม.4 ว.1) 
3) แดงคนญีปุ่น่ลกัทรพัยน์ายด าชาวเกาหลใีนอากาศยานไทย ขณะบนิเหนือประเทศพมา่ (ม.4 ว.

2) 
4) แดงคนญีปุ่น่ลกัทรพัยน์ายด าชาวเกาหลใีนอากาศยานไทย ขณะบนิเหนือประเทศไทย (ม.4 ว.1) 
5) แดงคนญีปุ่น่ท ารา้ยนายด าชาวเกาหล ีบนปีกอากาศยานไทย ขณะจอดทีป่ระเทศพมา่ (นอก) 
6) แดงคนญีปุ่น่ท ารา้ยนายด าชาวเกาหล ีนายด าหนีเขา้มาตายในอากาศยานไทย ขณะจอดที่

ประเทศพมา่ (นอก) 
7) แดงคนญีปุ่น่ยนืทีล่านจอดประเทศพม่ายงิด าชาวเกาหลตีายในอากาศยานไทย (ม.4 ว.2) 
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8) แดงคนญีปุ่น่ใหน้ายด าชาวเกาหลกีนิยาพษิทีส่นามบนิประเทศพม่า ยาพษิออกฤทธิน์ายด าตาย
ในอากาศยานไทย (ม.4 ว.2) 
 

2) การกระท าบางส่วนท าในราชอาณาจกัร บางส่วนท านอกราชอาณาจกัร ม.5 ว.1 

ตวัอยา่ง  

1) แดงคนลาวยนืฝ ัง่ลาว ยงิ ด าชาวเขมรตายทีย่นืฝงัไทย 
2) แดงคนลาวยนืฝ ัง่ลาว ยงิ ด าชาวเขมรไมต่ายทีย่นืฝงัไทย 
3) แดงคนลาวยนืฝ ัง่ลาว เลง็ปืนไปที ่ด าชาวเขมรทีย่นืฝงัไทย (ไปผดิ ม.5 ว.2 เพราะยงัไมก่ระท า) 
4) แดงและด านัง่รถทวัรม์าจากมาเลเซยีมาไทย ขณะทีย่งัไมเ่ขา้ไทย แดงไดน้ ายาสลบใหด้ ากนิ 

เมือ่รถเขา้ไทยยาสลบออกฤทธิ ์แดงจงึปลดทรพัยข์องด า  
5) แดงพรากเดก็ชายด าทีป่ระเทศไทย ไปรว่มประเวณทีีป่ระเทศญีปุ่่น 

 

3) ผลแห่งการกระท าเกิดขึ้นในราชอาณาจกัร ม.5 ว.1 

ตวัอยา่ง 

1) แดงชาวญีปุ่่นตอ้งการฆ่าด าชาวเกาหล ีโดยวางยาพษิด าทีเ่กาหลแีลว้ด าเดนิทางมาตายที่
ประเทศไทย 

2) แดงชาวญีปุ่่นตอ้งการฆ่าด าชาวเกาหล ีโดยวางยาพษิด าทีเ่กาหลแีลว้ด าไมต่ายเพราะรกัษาทนั
ทีป่ระเทศไทย (ไปผดิ ม.5 ว.2 เพราะยงัไมเ่กดิ) 

3) แดงคนลาวยงิด าคนไทย ด าเดนิทางมารกัษาในประเทศไทย แลว้มาตายในประเทศไทย 

 

4) ผลแห่งการกระท าจะเกิดขึ้นในราชอาณาจกัร แต่การตระเตรียมหรือพยายามกระท านอก
ราชอาณาจกัร ม.5 ว.2 

ตวัอยา่ง  

1) แดงชาวมาเลเซยี เตรยีมอุปกรณ์มาเผาบา้นด าในประเทศไทย แดงยงัไมเ่ขา้มาถูกจบัก่อน 
2) แดงชาวลาวอยูฝ่ ัง่ลาว เลง็ปืน มายงัแดงอยูฝ่ ัง่ไทย 

 

5) ตวัการ ผู้ใช้ ผูส้นับสนุน ได้กระท านอกราชอาณาจกัรแต่ความผิดได้กระท าในราชอาณาจกัร 
หรือ นอกราชอาณาจกัรแต่ถือว่าเป็นการกระท าความผิดในราชอาณาจกัร ม.6 

ตวัอยา่ง 

1) แดงชาวมาเลเซยีว่าจา้งด าทีม่าเลเซยีใหไ้ปฆ่าขาวในประเทศไทย 
2) แดงชาวมาเลเซยีจา้งขาวตระเตรยีมวางเพลงิบา้นเขยีวในประเทศไทย 
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3) แดงชาวมาเลเซยีจา้งขาวไปฆา่ด าในเครือ่งบนิไทย ขณะจอดทีป่ระเทศพมา่ 
 
  

2. หลกัลงโทษสากล ม.7 

 

3. หลกับคุคล ม.8, 9 

 ม.8 เป็นการกระท าความผดินอกราชอาณาจกัร ไมใ่ช่ ม.4 ว.2 - 7 

 ม.9 เจา้พนกังานกระท าความผดิกระท าผดิต่อต าแหน่งหน้าที ่เป็นการกระท าความผดินอก
ราชอาณาจกัร ไมใ่ช่ ม.4 ว.2 – 7 

 

การค านึงถึงค าพิพากษาต่างประเทศ ม.10, 11 

 ม.10 กรณกีระท าผดินอกราชอาณาจกัร ไมใ่ช่ ม.4 – 6 

 แยกพจิารณา 

(1) กรณศีาลไทยลงโทษอกีไมไ่ด ้
- เป็นความผดิทีร่ะบุไวใ้น ม.7(2) (3), 8, 9 
- ศาลต่างประเทศพพิากษาถงึทีสุ่ดใหป้ล่อยตวั หรอื ศาลต่างประเทศพพิากษาใหล้งโทษ
และพน้โทษมาแลว้ 

 (2) กรณศีาลไทยมดีุลพนิิจลงโทษ 

- เป็นความผดิทีร่ะบุไวใ้น ม.7(2) (3), 8, 9 
- ศาลต่างประเทศพพิากษาใหล้งโทษ ผูน้ัน้รบัโทษมาบา้ง แต่ยงัไมพ่น้โทษ 

 (3) กรณศีาลไทยตอ้งลงโทษ 

- เป็นความผดิทีร่ะบุไวใ้น ม.7(1) (1/1) (2 ทว)ิ 
- เป็นความผดิทีร่ะบุไวใ้น ม.7(2) (3),8, 9 ศาลต่างประเทศพพิากษายงัไมถ่งึทีสุ่ดใหป้ล่อย
ตวั 
- เป็นความผดิทีร่ะบุไวใ้น ม.7(2) (3),8, 9 ศาลต่างประเทศพพิากษาใหล้งโทษ แต่ยงัไมร่บั
โทษ 
 

 ม.11 กรณที าผดิในราชอาณาจกัร หรอื กฎหมายใหถ้อืว่าประท าผดิในราชอาณาจกัร 

 แยกพจิารณา 

(1) กรณศีาลไทยลงโทษอกีไมไ่ด ้
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- ผูก้ระท าผดิถูกฟ้องทีศ่าลต่างประเทศโดยรฐับาลไทยรอ้งขอ 
- ศาลต่างประเทศพพิากษาถงึทีสุ่ดใหป้ล่อยตวั หรอื ศาลต่างประเทศพพิากษาใหล้งโทษ

และพน้โทษมาแลว้ 
(2) กรณศีาลไทยมดีุลพนิิจลงโทษ 

- ผูน้ัน้รบัโทษตามค าพพิากษาต่างประเทศมาแลว้ทัง้หมดโดยรฐับาลไทยไมไ่ดร้อ้งขอ 
- ผูน้ัน้รบัโทษตามค าพพิากษาต่างประเทศมาแลว้บางส่วน (รฐับาลไทยรอ้งขอหรอืไมก่็

ได)้ 
(3) กรณศีาลไทยตอ้งลงโทษ 

- ศาลต่างประเทศพพิากษายงัไมถ่งึทีสุ่ดใหป้ล่อยตวั (รฐับาลไทยรอ้งขอหรอืไมก่ไ็ด)้ 
- ศาลต่างประเทศพพิากษาใหล้งโทษ แต่ยงัไมร่บัโทษ (รฐับาลไทยรอ้งขอหรอืไมก่ไ็ด)้ 
- ศาลต่างประเทศพพิากษาถงึทีสุ่ดใหป้ล่อยตวั โดยรฐับาลไทยไมไ่ดร้อ้งขอ 

 

 

 

 

 

  


