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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
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๙ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๙ การยึ ด ทรั พ ย์ สิ น หรื อ อายั ด สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งในทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ ใช้ ค่ า ปรั บ หรื อ
การกักขังแทนค่าปรับ ถ้ามิได้ทําภายในกําหนดห้าปีนับแต่วันที่ได้มีคําพิพากษาถึงที่สุด จะยึดทรัพย์สิน
อายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สิน หรือกักขังไม่ได้
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับในกรณีการกักขังแทนค่าปรับซึ่งทําต่อเนื่องกับการลงโทษจําคุก”
มาตรา ๔ ให้ ย กเลิ ก อั ต ราโทษในมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ ง 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 วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๑๖๗ มาตรา ๑๖๘ มาตรา ๑๖๙
มาตรา ๑๗๐ มาตรา ๑๗๑ มาตรา ๑๗๒ มาตรา ๑๗๓ มาตรา ๑๗๔ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๑๗๕
มาตรา ๑๗๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๑๗๘ มาตรา ๑๗๙ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่งและวรรคสอง
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 วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๒๐๕
วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๒๐๗ มาตรา ๒๐๘ มาตรา ๒๐๙ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๒๑๐
วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๒๑๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๑๕ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม
มาตรา ๒๑๖ มาตรา ๒๑๗ มาตรา ๒๒๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒๑ มาตรา ๒๒๓ มาตรา ๒๒๕
มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๒๘ วรรคหนึ่งและวรรคสอง 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
วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๔๔ มาตรา ๒๔๕ มาตรา ๒๔๖ มาตรา ๒๔๙ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๒๕๐
มาตรา ๒๕๑ มาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๕ มาตรา ๒๕๖ มาตรา ๒๕๗ มาตรา ๒๕๘ มาตรา ๒๕๙
มาตรา ๒๖๐ มาตรา ๒๖๑ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๙
วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๗๐ มาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๗๓ มาตรา ๒๗๔ มาตรา ๒๙๑
มาตรา ๒๙๒ มาตรา ๒๙๓ มาตรา ๒๙๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๙๕ มาตรา ๒๙๖ มาตรา ๒๙๗
มาตรา ๒๙๘ มาตรา ๒๙๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๐๐ มาตรา ๓๐๑ มาตรา ๓๐๒ วรรคหนึ่ง วรรคสอง
และวรรคสาม มาตรา ๓๐๓ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๓๐๖ มาตรา ๓๐๗
มาตรา ๓๐๙ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๓๑๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๑๑ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๑๒ มาตรา ๓๒๒ มาตรา ๓๒๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๒๔ มาตรา ๓๓๔ มาตรา ๓๓๖
วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาตรา ๓๓๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๓๓๘
มาตรา ๓๔๑ มาตรา ๓๔๒ มาตรา ๓๔๓ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๓๔๔ มาตรา ๓๔๕
มาตรา ๓๔๖ มาตรา ๓๔๗ มาตรา ๓๔๙ มาตรา ๓๕๐ มาตรา ๓๕๒ วรรคหนึ่ง 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 หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๑๑๗ วรรคสอง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
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๑๑๗ วรรคสาม... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
๑๓๗... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํา
๑๓๙... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท หรือทั้งจํา
๑๔๑... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจํา
๑๔๒... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา
๑๔๓... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา
๑๔๔... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา
๑๔๕

วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

๑๔๖... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา
๑๕๘... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท”
๑๕๙... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา
๑๖๐... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา
๑๖๑... “ต้องระวางโทษจํา คุ ก ไม่ เ กิ น สิ บ ปี และปรั บ ไม่ เ กิ น สองแสนบาท”
๑๖๒... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท”
๑๖๓... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา
๑๖๔... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา
๑๖๕... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา
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วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
วรรคสอง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท”
“ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท”
“ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจํา
“ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจํา
“ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํา
“ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํา
“ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจํา
“ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกหมื่นบาท”
วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกหมื่นบาท”
วรรคสอง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท”
“ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท”
วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
วรรคสอง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท”
“ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม่ เ กิ น สามปี หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น หกหมื่ น บาท
“ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
วรรคสอง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท”
(๑)... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท
(๒)... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
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มาตรา

๑๘๔... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา

มาตรา

๑๘๕... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ”
ทั้งปรับ”
มาตรา ๑๘๖... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๑๘๗... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๑๘๘.. “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท”
มาตรา ๑๘๙... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๑๙๒... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๑๙๔... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๑๙๕... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๑๙๖... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๑๙๗... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๑๙๙... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๒๐๐ วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่
หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท”
มาตรา ๒๐๐ วรรคสอง... “ต้องระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี
และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท”
มาตรา ๒๐๓... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ ง ... “ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ตั้ ง แต่ ห นึ่ ง ปี ถึ ง เจ็ ด ปี และปรั บ ตั้ ง แต่
สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท”
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มาตรา ๒๐๔ วรรคสอง... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท”
มาตรา ๒๐๕ วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๒๐๕ วรรคสอง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๒๐๗... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๒๐๘... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๒๐๙ วรรคหนึ่ ง ... “ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม่ เ กิ น เจ็ ด ปี และปรั บ ไม่ เ กิ น
หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท”
มาตรา ๒๐๙ วรรคสอง... “ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม่ เ กิ น สิ บ ปี และปรั บ ไม่ เ กิ น
สองแสนบาท”
มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๒๑๐ วรรคสอง... “ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ตั้ ง แต่ ส องปี ถึ ง สิ บ ปี และปรั บ ตั้ ง แต่
สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท”
มาตรา ๒๑๔ วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๒๑๕ วรรคหนึ่ ง ... “ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม่ เ กิ น หกเดื อ น หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๒๑๕ วรรคสอง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๒๑๕ วรรคสาม... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๒๑๖... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๒๑๗... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท
ถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท”
มาตรา ๒๒๐ วรรคหนึ่ ง ... “ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม่ เ กิ น เจ็ ด ปี และปรั บ ไม่ เ กิ น
หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท”
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มาตรา ๒๒๑... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท”
มาตรา ๒๒๓... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๒๒๕... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๒๒๖... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๒๒๗... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๒๒๘ วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๒๒๘ วรรคสอง... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่
หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท”
มาตรา ๒๒๙... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๒๓๐... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท
ถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท”
มาตรา ๒๓๑... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท
ถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท”
มาตรา ๒๓๒... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท
ถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท”
มาตรา ๒๓๓... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๒๓๔... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๒๓๕... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๒๓๖... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๒๓๗... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท”
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มาตรา ๒๓๘ วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี
และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท”
มาตรา ๒๓๘ วรรคสอง... “ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ตั้ ง แต่ ห นึ่ ง ปี ถึ ง สิ บ ปี และปรั บ ตั้ ง แต่
สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท”
มาตรา ๒๓๙... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๒๔๐... “ต้องระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่
สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท”
มาตรา ๒๔๑... “ต้องระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท”
มาตรา ๒๔๒ วรรคหนึ่ ง ... “ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม่ เ กิ น เจ็ ด ปี และปรั บ ไม่ เ กิ น
หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท”
มาตรา ๒๔๔... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงสามแสนบาท”
มาตรา ๒๔๕... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๒๔๖... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาท
ถึงสามแสนบาท”
มาตรา ๒๔๙ วรรคหนึ่ ง ... “ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม่ เ กิ น หนึ่ ง ปี หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น
สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๒๔๙ วรรคสอง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๒๕๐... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาท
ถึงสี่แสนบาท”
มาตรา ๒๕๑... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท”
มาตรา ๒๕๔... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท”
มาตรา ๒๕๕... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท”
มาตรา ๒๕๖... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
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๒๕๗... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ”
มาตรา ๒๕๘... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๒๕๙... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๒๖๐... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๒๖๑... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา
ถึงหนึ่งแสนบาท”
มาตรา
ทั้งปรับ”
มาตรา
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา
ทั้งปรับ”
มาตรา
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา
ทั้งปรับ”
มาตรา
ทั้งปรับ”
มาตรา
มาตรา
มาตรา
ทั้งปรับ”
มาตรา
หรือทั้งจําทั้งปรับ”

๒๖๔ วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
๒๖๕... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท
๒๖๗... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา
๒๖๙ วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
๒๗๐... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา
๒๗๒ วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
๒๗๓... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา
๒๗๔... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา
๒๙๑... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท”
๒๙๒... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท”
๒๙๓... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา
๒๙๔ วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
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มาตรา ๒๙๕... “ต้ องระวางโทษจํ าคุ กไม่ เกิ นสองปี หรื อปรั บไม่ เกิ นสี่ หมื่ นบาท หรื อทั้ งจํ า
ทั้งปรับ”
มาตรา

๒๙๖... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํ า

ทั้งปรับ”
มาตรา ๒๙๗... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท”
มาตรา ๒๙๘... “ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ตั้ ง แต่ ส องปี ถึ ง สิ บ ปี และปรั บ ตั้ ง แต่ สี่ ห มื่ น บาท
ถึงสองแสนบาท”
มาตรา ๒๙๙ วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๓๐๐... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๓๐๑... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๓๐๒ วรรคหนึ่ง… “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๓๐๒ วรรคสอง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๓๐๒ วรรคสาม… “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท”
มาตรา ๓๐๓ วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๓๐๓ วรรคสอง... “ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ตั้ ง แต่ ห นึ่ ง ปี ถึ ง สิ บ ปี และปรั บ ตั้ ง แต่
สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท”
มาตรา ๓๐๓ วรรคสาม... “ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ตั้ ง แต่ ห้ า ปี ถึ ง ยี่ สิ บ ปี และปรั บ ตั้ ง แต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท”
มาตรา ๓๐๖... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๓๐๗... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๓๐๙ วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
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มาตรา ๓๐๙ วรรคสอง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๓๐๙ วรรคสาม... “ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ตั้ ง แต่ ห นึ่ ง ปี ถึ ง เจ็ ด ปี และปรั บ ตั้ ง แต่
สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท”
มาตรา ๓๑๐ วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๓๑๑ วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๓๑๒... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท”
มาตรา ๓๒๒... “ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม่ เ กิ น หกเดื อ น หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น หนึ่ ง หมื่ น บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๓๒๓ วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๓๒๔... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๓๓๔... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกหมื่นบาท”
มาตรา ๓๓๖ วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท”
มาตรา ๓๓๖ วรรคสอง... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาท
ถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท”
มาตรา ๓๓๖ วรรคสาม... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท”
มาตรา ๓๓๖ วรรคสี่... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาท
ถึงสามแสนบาท”
มาตรา ๓๓๗ วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท”
มาตรา ๓๓๗ วรรคสอง... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่
หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท”
มาตรา ๓๓๘... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท”
มาตรา ๓๔๑... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๓๔๒... “ต้ องระวางโทษจํ าคุ กไม่ เกิ นห้ าปี หรื อปรั บไม่ เกิ นหนึ่ งแสนบาท หรื อทั้ งจํ า
ทั้งปรับ”
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มาตรา ๓๔๓ วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๓๔๓ วรรคสอง... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่
หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท”
มาตรา ๓๔๔... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๓๔๕... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๓๔๖... “ต้ องระวางโทษจํ าคุ กไม่ เกิ นสองปี หรื อปรั บไม่ เกิ นสี่ หมื่ นบาท หรื อทั้ งจํ า
ทั้งปรับ”
มาตรา ๓๔๗... “ต้องระวางโทษจําคุ กไม่เกินห้าปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํ า
ทั้งปรับ”
มาตรา ๓๔๙... “ต้ องระวางโทษจํ าคุ กไม่ เกิ นสองปี หรื อปรั บไม่ เกิ นสี่ หมื่ นบาท หรื อทั้ งจํ า
ทั้งปรับ”
มาตรา ๓๕๐... “ต้ องระวางโทษจํ าคุ กไม่ เกิ นสองปี หรื อปรั บไม่ เกิ นสี่ หมื่ นบาท หรื อทั้ งจํ า
ทั้งปรับ”
มาตรา ๓๕๒ วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๓๕๓... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๓๕๔... “ต้ องระวางโทษจํ าคุ กไม่ เกิ นห้ าปี หรื อปรั บไม่ เกิ นหนึ่ งแสนบาท หรื อทั้ งจํ า
ทั้งปรับ”
มาตรา ๓๕๕... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่ งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํ า
ทั้งปรับ”
มาตรา ๓๕๘... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๓๕๙... “ต้องระวางโทษจํ าคุ กไม่เกิ นห้ าปี หรื อปรับไม่ เกิ นหนึ่ งแสนบาท หรือทั้งจํ า
ทั้งปรับ”
มาตรา ๓๖๐... “ต้ องระวางโทษจํ าคุ กไม่ เกิ นห้ าปี หรื อปรั บไม่ เกิ นหนึ่ งแสนบาท หรื อทั้ งจํ า
ทั้งปรับ”
มาตรา ๓๖๒... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่ เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่ เกินสองหมื่ นบาท หรื อทั้งจํ า
ทั้งปรับ”
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มาตรา

๓๖๓... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา

มาตรา

๓๖๔... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่ นบาท หรือทั้งจํ า

มาตรา

๓๖๕... “ต้องระวางโทษจําคุ กไม่เกินห้าปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจํ า

ทั้งปรับ”
ทั้งปรับ”
ทั้งปรับ”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกอัตราโทษในมาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๓๔ มาตรา ๑๓๕
มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๘ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๑๙๘ และมาตรา ๒๐๖ แห่งประมวล
กฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๑ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๑๙ และให้ใช้อัตราโทษต่อไปนี้แทน
มาตรา ๑๑๘... “ต้ องระวางโทษจํ าคุ กไม่ เกิ นสองปี หรื อปรั บไม่ เกิ นสี่ หมื่ นบาท หรื อทั้ งจํ า
ทั้งปรับ”
มาตรา ๑๓๓... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๑๓๔... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท
ถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๑๓๕... “ต้องระวางโทษจํ าคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกิ นสี่หมื่ นบาท หรื อทั้งจํ า
ทั้งปรับ”
มาตรา ๑๓๖... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๑๓๘ วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๑๓๘ วรรคสอง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๑๙๘... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๒๐๖... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกอัตราโทษในมาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๑๙๐
วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๑๙๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๓๔๐ วรรคหนึ่งและวรรคสอง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๒ ก

หน้า ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

และมาตรา ๓๔๐ ทวิ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้อัตราโทษ
ต่อไปนี้แทน
มาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท”
มาตรา ๑๙๐ วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๑๙๑ วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๑๙๑ วรรคสอง... “ต้ องระวางโทษจํ าคุ กตั้ งแต่ หกเดื อนถึ งเจ็ ดปี และปรั บตั้ งแต่
หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท”
มาตรา ๓๔๐ วรรคหนึ่ ง... “ต้ องระวางโทษจํ าคุ กตั้ งแต่ สิ บปี ถึ งสิ บห้ าปี และปรั บตั้ งแต่
สองแสนบาทถึงสามแสนบาท”
มาตรา ๓๔๐ วรรคสอง... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สิบสองปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่
สองแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท”
มาตรา ๓๔๐ ทวิ วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่
สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท”
มาตรา ๓๔๐ ทวิ วรรคสอง... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี 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... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท”
มาตรา ๑๔๘... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต”
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มาตรา ๑๔๙... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต”
มาตรา ๑๕๐... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท”
มาตรา ๑๕๑... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท”
มาตรา ๑๕๒... “ต้ องระวางโทษจํ าคุ กตั้ งแต่ หนึ่ งปี ถึ งสิ บปี และปรั บตั้ งแต่ สองหมื่ นบาท
ถึงสองแสนบาท”
มาตรา ๑๕๓... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท”
มาตรา ๑๕๔... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท”
มาตรา ๑๕๕... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท”
มาตรา ๑๕๖... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท”
มาตรา ๑๕๗... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๒๐๑... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต”
มาตรา ๒๐๒... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกอัตราโทษในมาตรา ๒๗๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้อัตราโทษ
ต่อไปนี้แทน
มาตรา ๒๗๑... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกอัตราโทษในมาตรา ๒๗๗ ทวิ (๑) แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๐
และให้ใช้อัตราโทษต่อไปนี้แทน
มาตรา ๒๗๗ ทวิ (๑)... “ต้ อ งระวางโทษจํ า คุก ตั้ง แต่สิ บ ห้า ปี ถึง ยี่ สิบ ปี และปรั บ ตั้ง แต่
สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต”
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มาตรา ๑๐ ให้ ยกเลิก อั ต ราโทษในมาตรา ๒๘๐ (๑) มาตรา ๒๘๗ มาตรา ๓๑๕
มาตรา ๓๒๐ วรรคหนึ่ งและวรรคสอง มาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคหนึ่ งและวรรคสอง มาตรา ๓๓๙
วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ และมาตรา ๓๓๙ ทวิ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม
แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๒๕ และให้ใช้อัตราโทษต่อไปนี้แทน
มาตรา ๒๘๐ (๑)... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาท
ถึงสี่แสนบาท”
มาตรา ๒๘๗... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๓๑๕... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาท
ถึงสี่แสนบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต”
มาตรา ๓๒๐ วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๓๒๐ วรรคสอง... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่
หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท”
มาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่
หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท”
มาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคสอง... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท”
มาตรา ๓๓๙ วรรคหนึ่ ง ... “ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ตั้ ง แต่ ห้ า ปี ถึ ง สิ บ ปี และปรั บ ตั้ ง แต่
หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท”
มาตรา ๓๓๙ วรรคสอง... “ต้ องระวางโทษจํ าคุ กตั้ งแต่ สิ บปี ถึ งสิ บห้ าปี และปรั บตั้ งแต่
สองแสนบาทถึงสามแสนบาท”
มาตรา ๓๓๙ วรรคสาม... “ต้ องระวางโทษจํ าคุ กตั้ งแต่ สิ บปี ถึ งยี่ สิ บปี และปรั บตั้ งแต่
สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท”
มาตรา ๓๓๙ วรรคสี่ ... “ต้ องระวางโทษจํ าคุ กตั้ งแต่ สิ บห้ าปี ถึ งยี่ สิ บปี และปรั บตั้ งแต่
สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท”
มาตรา ๓๓๙ ทวิ วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สิบปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่
สองแสนบาทถึงสามแสนบาท”
มาตรา ๓๓๙ ทวิ วรรคสอง... “ต้ องระวางโทษจํ าคุ กตั้ งแต่ สิ บปี ถึ งยี่ สิ บปี และปรั บตั้ งแต่
สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท”
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มาตรา ๓๓๙ ทวิ วรรคสาม... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่
สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกอัตราโทษในมาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง
มาตรา ๓๑๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๑๗ วรรคหนึ่งและวรรคสาม มาตรา ๓๑๘ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม
และมาตรา ๓๑๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้อัตราโทษต่อไปนี้แทน
มาตรา ๒๗๘... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๒๗๙ วรรคสอง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบห้าปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๓๑๓ วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่
สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต”
มาตรา ๓๑๗ วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่
หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท”
มาตรา ๓๑๗ วรรคสาม... “ต้ อ งระวางโทษจํ าคุ กตั้ ง แต่ ห้ า ปี ถึ ง ยี่ สิ บปี และปรั บ ตั้ ง แต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท”
มาตรา ๓๑๘ วรรคหนึ่ ง ... “ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ตั้ ง แต่ ส องปี ถึ ง สิ บ ปี และปรั บ ตั้ ง แต่
สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท”
มาตรา ๓๑๘ วรรคสาม... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่
หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท”
มาตรา ๓๑๙ วรรคหนึ่ ง ... “ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ตั้ ง แต่ ส องปี ถึ ง สิ บ ปี และปรั บ ตั้ ง แต่
สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกอัตราโทษในมาตรา ๒๘๒ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม
มาตรา ๒๘๓ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๒๘๓ ทวิ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๒๘๔
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๑๒ ตรี วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใช้อัตราโทษ
ต่อไปนี้แทน
มาตรา ๒๘๒ วรรคหนึ่ ง ... “ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ตั้ ง แต่ ห นึ่ ง ปี ถึ ง สิ บ ปี และปรั บ ตั้ ง แต่
สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท”
มาตรา ๒๘๒ วรรคสอง... “ต้ องระวางโทษจํ าคุ กตั้ งแต่ สามปี ถึ งสิ บห้ าปี และปรั บตั้ งแต่
หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท”
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มาตรา ๒๘๒ วรรคสาม... “ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ตั้ ง แต่ ห้ า ปี ถึ ง ยี่ สิ บปี และปรั บ ตั้ ง แต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท”
มาตรา ๒๘๓ วรรคหนึ ่ง ... “ต้ องระวางโทษจํ าคุ กตั้ งแต่ ห้ าปี ถึ งยี่ สิ บปี และปรั บตั้ งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท”
มาตรา ๒๘๓ วรรคสอง... “ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ตั้ ง แต่ เ จ็ ด ปี ถึ ง ยี่ สิ บ ปี และปรั บ ตั้ ง แต่
หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต”
มาตรา ๒๘๓ วรรคสาม... “ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ตั้ ง แต่ สิ บ ปี ถึ ง ยี่ สิ บ ปี และปรั บ ตั้ ง แต่
สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต”
มาตรา ๒๘๓ ทวิ วรรคหนึ่ ง ... “ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม่ เ กิ น ห้ า ปี หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๒๘๓ ทวิ วรรคสอง... “ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม่ เ กิ น เจ็ ด ปี หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น
หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๒๘๔ วรรคหนึ่ ง ... “ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ตั้ งแต่ ห นึ่ งปี ถึ ง สิ บปี และปรั บ ตั้ ง แต่
สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท”
มาตรา ๓๑๒ ตรี วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๓๑๒ ตรี วรรคสอง... “ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม่ เ กิ น เจ็ ด ปี หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น
หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกอัตราโทษในมาตรา ๒๗๖ วรรคหนึ่งและวรรคสาม และมาตรา ๒๘๖
วรรคหนึ่ ง แห่ ง ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้อัตราโทษต่อไปนี้แทน
มาตรา ๒๗๖ วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาท
ถึงสี่แสนบาท”
มาตรา ๒๗๖ วรรคสาม... “ต้ องระวางโทษจํ าคุ กตั้ งแต่ สิ บห้ าปี ถึ งยี่ สิ บปี และปรั บตั้ งแต่
สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต”
มาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ ง ... “ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ตั้ ง แต่ เ จ็ ด ปี ถึ ง ยี่ สิ บ ปี และปรั บ ตั้ ง แต่
หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกอัตราโทษในมาตรา ๓๑๐ ทวิ และมาตรา ๓๑๒ ทวิ วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้อัตราโทษต่อไปนี้แทน
มาตรา ๓๑๐ ทวิ... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท”
มาตรา ๓๑๒ ทวิ วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับไม่เกิน
สองแสนบาท”
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มาตรา ๓๑๒ ทวิ วรรคสอง (๑)... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับไม่เกิน
สามแสนบาท”
มาตรา ๑๕ ให้ ยกเลิ กอั ตราโทษในมาตรา ๓๓๕ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม
แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้อัตราโทษต่อไปนี้แทน
มาตรา ๓๓๕ วรรคหนึ่ ง ... “ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ตั้ ง แต่ ห นึ่ ง ปี ถึ ง ห้ า ปี และปรั บ ตั้ ง แต่
สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท”
มาตรา ๓๓๕ วรรคสอง... “ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ตั้ งแต่ ห นึ่ ง ปี ถึ ง เจ็ ด ปี และปรั บ ตั้ ง แต่
สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท”
มาตรา ๓๓๕ วรรคสาม... “ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ตั้ ง แต่ ส ามปี ถึ ง สิ บ ปี และปรั บ ตั้ ง แต่
หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกอัตราโทษในมาตรา ๓๕๗ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม
และมาตรา ๓๖๐ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๒ และให้ใช้อตั ราโทษต่อไปนี้แทน
มาตรา ๓๕๗ วรรคหนึ่ง... “ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๓๕๗ วรรคสอง... “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่
หนึ่งหมื่นบาทถึงสองแสนบาท”
มาตรา ๓๕๗ วรรคสาม... “ต้อ งระวางโทษจํ าคุ ก ตั้ งแต่ ห้ าปี ถึ ง สิบ ห้ า ปี และปรั บตั้ ง แต่
หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท”
มาตรา ๓๖๐ ทวิ . .. “ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม่ เ กิ น สิ บ ปี หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น สองแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บับ นี้ คื อ โดยที่ส มควรกํ า หนดกรอบระยะเวลา
การบั ง คั บ โทษปรั บ ให้ ร วมถึ ง เรื่ อ งการอายั ด สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งในทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ ใช้ ค่ า ปรั บ ด้ ว ยเพื่ อ ความชั ด เจน
และเนื่องจากบทบัญญัติเกี่ยวกับอัตราโทษปรับในประมวลกฎหมายอาญายังไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
รวมทั้ ง สมควรปรั บ ปรุ ง ความผิ ด ที่มี โ ทษทางอาญาซึ่ ง ไม่ มี โ ทษปรั บ ให้ มี โ ทษปรับ ด้ ว ย จึ ง จํา เป็ น ต้อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้

