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ภาคผนวก ค
พระราชบัญญัติวาดวยอัง้ ยี่
รัตนโกสินทรศก ๑๑๖
มีพระราชเสาวนี สมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรี พระบรมราชินนี ารถ ซึ่งสําเร็จ
ราชการแผนดินตางพระองค พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั
ดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศใหทราบทั่วกันวา
ทุกวันนีม้ ีคนชักชวนกันตัง้ ซองเปนหมู เรียกวาอัง้ ยี่ มีชื่อตาง ๆ บางแลเรียกชื่ออยางอืน่ ๆ
บาง แลวเกิดวิวาทยกพวกเขาทุบตีฟน แทงยิงซึ่งกันแลกัน บาดเจ็บเปนอันตรายแกรางกายแลชีวิต
เนือง ๆ มา เปนทีห่ วาดหวัน่ แกอาณาประชาราษฎรทัง้ หลายทัว่ ไปใชแตเทานัน้ ครัน้ มีผูฟองรองวา
กลาวจะเอาโทษพวกนี้ตามกฎหมายบานเมือง พวกหัวนาก็เขาชวยปองกันขัดขวางมิใหจับกุมพวก
เหลานี้มาชําระตัดสินลงโทษตามกฎหมายบานเมืองไดโดยสดวก เหตุนี้จงึ ทรงพระราชดําริหเห็น
สมควรที่จะปองกันมิใหมกี ารทุจริตเชนกลาวมานี้เกิดขึ้นอีกตอไป
จึงมีพระราชเสาวนี ดํารัสเหนือเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติไวตอไป ดังนี้
มาตรา ๑ ตั้งแตวันออกประกาศใชพระราชบัญญัตินี้เปนตนไป บรรดากฎหมาย
พระราชบัญญัติ ประกาศแลขอบังคับ ทีว่ าดวยเรื่องอั้งยีท่ ั้งปวงนั้นใหยกเลิกเสีย
มาตรา ๒ ในพระราชบัญญัตินี้ คําวาหมู ฤาซอง นัน้ ไมไดหมายความรวมบริษัท
ตาง ๆ ดังจะกลาวตอไปนี้ คือ
ขอ ๑ บริษัทซึ่งตัง้ ขึ้นเพื่อประโยชนแตการคาขายอยางเดียว
ขอ ๒ บริษัทใด ๆ หรือหมูใด ๆ ซึง่ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใหตงั้ อยูโดยชอบดวยพระราชกําหนดกฎหมาย
ขอ ๓ บริษัทหรือหมูใ ด ๆ ก็ดี ฤาผูเ ขาหุน สวนกันก็ดี มีคนเขากันไมเกินกวา
๑๐ คน เพื่อจะทําการตาง ๆ ที่ชอบดวยกฎหมาย แลคนผูเขาบริษทั ฤาเขาหมู ฤาหุน สวนนั้นไม
ตองสาบาลตัว เพื่อจะปดบังความลับของบริษัท ฤาหมู ฤาการเขาหุน สวน แลในที่สดุ บริษัท ฤาหมู
ฤาการเขาหุน สวนนั้น มิไดทาํ การลับอันมิชอบอยางหนึง่ อยางใดดวย
มาตรา ๓ บรรดาพวกที่ตั้งขึ้นเปนหมูเปนซอง ซึ่งตั้งอยูในเวลาออกประกาศใช
พระราชบัญญัตินี้ก็ดี ฤาจะตัง้ ขึ้นภายหลังวันใชพระราชบัญญัติก็ดี ตองมาขอจดทะเบียฬไวตอเจา
พนักงาน ผูซึ่งจะไดรับตําแหนงแลว มีชื่อประกาศไวในหนังสือราชกิจจานุเบกษาตามครั้งตามคราว
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แลการขอจดทะเบียฬนั้นตองทําเรื่องราวมายื่นใหแจงความประสงคของหมูฤาซองที่ตั้งขึ้น กับทั้ง
สําเนาขอบังคับสําหรับหมูฤาซองนั้น กับบัญชีรายชื่อสมาชิก ผูเขาเปนหมูเปนซองกับรายชื่อ แล
ตําบลที่อยูของผูเปนหัวนานายใหญนายรอง กับตําบลที่จะตั้งโรงประชุมใหญนอยสําหรับประชุม
กันนั้นติดทายเรื่องราวมาดวย
มาตรา ๔ เจาพนักงานผูจ ดทะเบียฬมีอํานาจที่จะเรียกผูเปนหัวนานายใหญนาย
รอง แลผูจัดการ แลผูกระทําการในทีท่ ําการนั้น แลสมาชิกของหมูฤาซองใด ๆ ที่ไดลงทะเบียฬแลว
ฤาที่บังคับใหลงทะเบียฬไวแลวก็ดี ฤาที่ตอ งบังคับใหลงทะเบียฬตามมาตรา ๓ ของพระราชบัญญัติ
นี้ โดยมีหมายเรียกมาไดทกุ เวลา แลไตถามไดทุก ๆ คนที่ตองเรียกมานั้น ใหแจงความโดยลเอียด
ในกิจธุระของพวกที่เปนหมูเปนซองนั้น ๆ บรรดาผูเปนหัวนานายใหญ นายรอง แลผูทําการตาง ๆ
แลสมาชิกที่ตองเรียกนั้นจําเปนตองมา แลตองแจงความโดยลเอียด ถาผูใดฝาฝนขอบังคับนี้ พิจารณา
เปนสัตยใหปรับเงินไมเกินกวา ๕๐๐ บาท ฤาจําคุกมีกําหนดไมเกินกวาปหนึ่ง ฤาทั้งจําคุกแลปรับ
เปนพิไนยดวยทั้งสองสถาน
มาตรา ๕ ถาเจาพนักงานผูจดทะเบียฬเห็นสมควรก็มีอํานาจที่จะเรียกผูหนึ่งผูใด
ซึ่งไดจดชื่อไวในทะเบียฬแลวก็ดี ฤาที่ขอจดชื่อในทะเบียฬ เปนหัวนานายใหญนายรองฤาผูท ําการ
ตาง ๆ ในหมูใ นซองใด ๆ ก็ดี ที่ไดจดทะเบียฬไวก็ดี ฤาจะจดก็ดี ใหทําทานบนวาจะไมกระทําผิด
พระราชบัญญัตินี้ แลใหมีประกันสองคน คิดเปนเงินสําหรับที่จะเสียคาปรับมีจาํ นวนมากนอยตา
แตเจาพนักงานเห็นสมควร แตรวมเงินไมเกินกวา ๔๐๐๐ บาท
มาตรา ๖ ถาหมูซองใด ๆ ไมไดประพฤติการตามนาที่อนั สมควรแกพวกนัน้ ก็ดี
ฤาตั้งพวกขึ้น ฤาตัง้ เปนพวกอยู เพื่อจะกระทําการที่ไมชอบดวยพระราชกําหนดกฎหมายก็ดี เจา
พนักงานจะไมใหจดทะเบียฬ ฤาถาไดจดทะเบียฬแลวจะถอนเสีย ไมใหมีอยูในทะเบียฬตอไปก็ได
มาตรา ๗ หมูซองใด ๆ ที่ไมไดจดทะเบียฬก็ดี ฤาไดจดทะเบียฬไวแลว ภายหลัง
ตองถอนเสียจากทะเบียฬก็ดี หมูซองนัน้ ๆ ตองนับวาเปนพวกซึง่ ตั้งอยูโดยผิดดวยกฎหมาย
มาตรา ๘ ถาหมูใดซองใด ไมไดมาขอจะทะเบียฬเสียภายในกําหนดเดือนหนึง่
นับแตวันที่ไดออกประกาศใชพระราชบัญญัตินี้เปนตนไป ตองถือวาหมูนั้นซองนั้น ไดตั้งอยูผิดดวย
กฎหมายห
มาตรา ๙ การชุมนุมกัน ตั้งแต ๕ คน ฤามากกวา ๕ คนขึ้นไป ตองถือวาเปนการ
ชุมนุมกันผิดตอกฎหมายในเวลาที่มีเหตุการณดังกลาวตอไปในขอความเหลานี้ คือ
ขอ ๑ เมื่อคนที่ชมุ นุมกันนั้นเปนพวกในหมูในซอง ที่ตั้งขึ้นโดยผิดตอกฎหมาย
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ขอ ๒ เมื่อความมุงหมายของคนผูท ี่ชุมนุมกันนัน้ เปนประการหนึง่ ประการ
ใดใน ๓ ประการ นี้
ประการที่ ๑ เพื่อจะขัดขวางฤาตอสูการทั้งปวง ที่ขาราชการฤาเจา
พนักงานกระทําตามกฎหมาย
ประการที่ ๒ เพื่อจะกระทําการทุจริตตาง ๆ ใหเปนที่เดือดรอนแก
อณาประชาราษฎร ฤาจะกระทํารายอืน่ ๆ ซึ่งเปนขอลเมิดมีโทษหลวงตามกฎหมาย
ประการที่ ๓ เพื่อจะทําการทางใชอํานาจกดขี่ ดวยกําลังใหคนอืน่
กลัวเกรง แลวขมขืนใหคนนัน้ ๆ ทําการสิ่งใดซึ่งกฎหมายไมไดบังคับใหทาํ ฤาขมขืนคนนัน้ ๆ ไมให
ทําการสิ่งใดซึง่ กฎหมายอนุญาตใหทาํ
มาตรา ๑๐ ถาพบธงหรือเครื่องหมายอื่น ๆ ฤาสรรพหนังสือตาง ๆ ของหมูของซอง
ใด ๆ อยูกับผูใดก็จะตองถือวาผูนน้ั เปนพวกหมูซองนัน้ ๆ จนกวาผูน นั้ จะพิสูตรตัวดวยพยานใหเห็น
จริงวาตนไมใชพวกในหมูซอ งนัน้ ๆ
มาตรา ๑๑ หามไมใหหมูซ องที่ไดจดทะเบียฬไวตามขอพระราชบัญญัตินี้ มีการ
ชุมนุมเวนแตหัวนาหมูซองนั้นไดบอกลวงนาใหเจาพนักงานผูจดทะเบียฬทราบกอนอยางนอย ๒๔
ชั่วโมง ในคําแจงความนัน้ ตองบอกเวลาแลวันชุมนุม แลจะชุมนุมทีต่ ําบลใดแลชุมนุมดวยเหตุอัน
ใด ฤาจะทาการสิ่งใดในทีช่ มุ นุมนั้น ๆ เจาพนักงานผูจดทะเบียฬ ฤาเจาพนักานกองตระเวรคนหนึ่ง
คนใดที่ไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานผูจ ดทะเบียฬ มีอํานาจที่จะเขาไปในที่ชมุ นุมนั้นโดยสดวก
การชุมนุมทุกรายซึ่งไดชุมนุมผิดตอมาตรานี้ตองถือวาผิดตอกฎหมาย แลถาผูใดขัดขวางหามปราม
เจาพนักงานทีไ่ ดรับอนุญาตไมใหเขาไปในที่ชุมนุม ไดพจิ ารณาสม ใหปรับเงินไมเกินกวา ๕๐๐
บาท หรือจําคุกมีกําหนดไมเกินป ๑ ฤาทั้งปรับแลจําดวยทัง้ สองสถาน
มาตรา ๑๒ ถาคนใดคนหนึ่งเปนผูจัดการ ฤาเปนผูชวยในการของหมูของซอง ซึ่ง
ไดตั้งขึ้นผิดกฎหมายนัน้ พิจารณาเปนสัตยใหจําคุกไมเกินกวา ๕ ป หรือปรับเปนพิไนยไมเกินกวา
๒๐๐ บาท ฤาทั้งจําคุกแลปรับเปนพิไนยดวยทัง้ สองสถาน
มาตรา ๑๓ คนใดคนหนึ่ง ซึ่งเปนสมาชิกก็ดี ฤาทําการเหมือนเปนคนอยูในพวก
ของหมูของซอง ซึง่ ไดตั้งขึ้นผิดดวยกฎหมาย ฤาไปชุมนุมดวยเหลาที่ชุมนุมกันผิดกฎหมาย ฤา
เกี่ยวของดวยหมูแลซองที่เขาชุมนุมกันดังวามานี้ ฤาออกเงินเขาเรีย่ รายใหหมูแลซองที่เขาชุมนุม
กันดังวามานี้ ฤาชวยอุดหนุนอยางอื่น ฤาชักชวนโดยความขูเข็ญใหคนใคคนหนึ่งมาเขาในหมูใน
ซองซึ่งไดตั้งขึน้ ผิดดวยกฎหมายพิจารณาเปนสัตย ใหจาํ คุกไวไมเกินกวา ๓ ป ฤาใหปรับเปนพิไนย
ไมเกินกวา ๑๐๐๐ บาท ฤาทั้งจําคุกแลปรับเปนพิไนยดวยทัง้ สองสถาน
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มาตรา ๑๔ ถาคนใดคนหนึ่งไปชุมนุมในหมูในซอง ฤาในที่ชมุ นุมกันอันผิดกฎหมาย
นั้น มีอาวุธฤาสิ่งอืน่ ที่ใชตางอาวุธอันเปนเครื่องที่จะทําอันตรายแกชวี ติ ไดแลว ก็ใหลงโทษจําคุกผู
นั้นใหมากขึ้นถึง ๔ ปได ฤาใหปรับผูนนั้ เปนพิไนยถึง ๑๕๐๐ บาทได
มาตรา ๑๕ ถาพวกที่เขาชุมนุมอันผิดตอกฎหมาย ฤาคนใดคนหนึ่งในพวกที่เขา
ชุมนุมกันดังวามานี้ กระทําการสิ่งใดที่ผิดลวงลเมิด พระราชกําหนดกฎหมายสําหรับแผนดิน เพื่อให
สําเร็จประโยชนของหมูของซองที่เขาชุมนุมกันดังวามานี้ ฤาคนใดคนหนึ่งในพวกที่เขาชุมนุมกันดัง
วามานี้ รูวาการกระทําลงนัน้ เพื่อใหสาํ เร็จประโยชนเชนกลาวมาแลวนั้น ตองถือวาบรรดาคนใน
พวกที่เขาชุมนุมกันอันผิดตอกฎหมายนัน้ ทุกคน เปนผูก ระทําการผิดลวงลเมิดตอพระราชกําหนด
กฎหมาย สําหรับแผนดินเสมอกัน
มาตรา ๑๖ บรรดาสมุดกระดาษ ฤาสรรพหนังสือตาง ๆ ธงฤาเครื่องหมายอยาง
อื่น แลทรัพยสิ่งของทัง้ ปวงซึ่งพึงเคลื่อนจากที่ได ฤาไมพึงเคลื่อนจากที่ได ซึ่งมีเหตุสมควรจะเชื่อ
วาเปนของหมูข องซอง ที่เขาชุมนุมกันอันผิดตอกฎหมาย ฤาซึง่ เกี่ยวของในทางใดทางหนึ่งกับหมู
กับซองที่เขาชุมนุมกันอันผิดตอกฎหมายนัน้ เมื่อจับฤาคนไดณที่ใด ๆ ใหริบเปนของแผนดินได
ทั้งสิน้
มาตรา ๑๗ ถาเมื่อใดขาราชการหรือเจาพนักงานผูมีอาํ นาจแลนาทีต่ ามกฎหมาย
มีคําสั่งใหถอนชื่อหมูชื่อซองใด ๆ ออกเสียจากทะเบียฬแลวหมูซองนัน้ ๆ ตองเลิกไมเปนหมูเ ป
นซองที่ชอบดวยกฎหมายไดตอไป โดยเหตุที่เอาชื่อออกเสียจากทะเบียฬ แลบรรดาทรัพยสมบัติ
ของหมูของซองซึ่งตองใหเลิกนัน้ ใหศาบอาญาตั้งเจาพนักงานรักษาไว ใหเจาพนักงานผูไดรับ
คําสั่งของอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาไปเก็บแลยึดทรัพยสมบัติไวแลวขายทอดตลาดเสีย แลวให
เอาเงินนั้นใชหนี้ของหมูของซองซึ่งตองเลิกเสียนั้นหมดแลว เหลือเงินมากนอยเทาใดใหแจกใหแก
คนทัง้ หลายผุไดเขาพวกอยูในหมูในซอง ซึง่ ตองเลิกนัน้ จงเทากันทุกคน
มาตรา ๑๘ การฟองรอง กลาวโทษผูกระทําผิด ตามพระราชบัญญัตินี้กรม
อัยการ แลผูว า ราชการเมืองมีอํานาจที่จะฟองหรือวาแทนผูอื่นไดตลอด
พระราชบัญญัติตราใหไว ณ วันที่ ๑ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๖ เปนวันที่ ๑๐๕๕๒ ใน
รัชกาลปตยุบนั นี้ (กจช. ร. 5 น. 33/11 พระราชบัญญัติจดทะเบียนอัง้ ยี่ ร.ศ. 116.)

