2. เอกสารแนบท้าย

หมายเลข 4.14
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ประมวลกฎหมายอาญา
---------------ภาค 1
บทบัญญัติทั่วไป
----ลักษณะ 1
บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
หมวด 3
โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย
-----ส่วนที่ 1
โทษ
-----มาตรา 18 โทษสาหรับลงแต่ผู้กระทาความผิดมีดังนี้
(1) ประหารชีวิต
(2) จาคุก
(3) กักขัง
(4) ปรับ
(5) ริบทรัพย์สิน
หมวด 4
ความรับผิดในทางอาญา
-----มาตรา 59 บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทาโดยเจตนา เว้นแต่จะได้กระทาความโดย
ประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทาโดยประมาท หรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดย
แจ้งชัดให้ต้องรับผิดแม้ได้กระทาโดยไม่มีเจตนา
กระทาโดยเจตนา ได้แก่กระทาโดยรู้สานึกในการที่กระทาและในขณะเดียวกันผู้กระทาประสงค์ต่อผล หรือ
ย่อมเล็งเห็นผลของการกระทานั้น
ถ้าผู้กระทามิได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดจะถือว่าผู้กระทาประสงค์ต่อผล
หรือย่อม
เล็งเห็นผลของการกระทานั้นมิได้
กระทาโดยประมาท ได้แก่กระทาความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระทาโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคล
ในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัย และพฤติการณ์ และผู้กระทาอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอ
ไม่
การกระทา ให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้นการที่จักต้องกระทาเพื่อป้องกัน
ผลนั้นด้วย
มาตรา 60 ผู้ใดเจตนาที่จะกระทาต่อบุคคลหนึ่ง แต่ผลของการกระทาเกิดแก่อีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไป ให้
ถือว่าผู้นั้นกระทาโดยเจตนาแก่บุคคลซึ่งได้รับผลร้ายจากการกระทานั้น แต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ลงโทษหนักขึ้น
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เพราะฐานะของบุคคล หรือเพราะความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทากับบุคคลที่ได้รับผลร้าย มิให้นากฏหมายนั้นมาใช้บังคับ
เพื่อลงโทษผู้กระทาให้หนักขึ้น
มาตรา 61 ผู้ใดเจตนาจะกระทาต่อบุคคลหนึ่ง แต่ได้กระทาต่ออีกบุคคลหนึ่งโดยสาคัญผิด ผู้นั้นจะยกเอา
ความสาคัญผิดเป็นข้อแก้ตัวว่ามิได้กระทาโดยเจตนาหาได้ไม่
มาตรา 62 ข้อเท็จจริงใด ถ้ามีอยู่จริงจะทาให้การกระทาไม่เป็นความผิด หรือทาให้ผู้กระทาไม่ต้องรับโทษ
หรือได้รับโทษน้อยลง แม้ข้อเท็จจริงนั้นจะไม่มีอยู่จริง แต่ผู้กระทาสาคัญผิดว่ามีอยู่จริง ผู้กระทาย่อมไม่มีความผิดหรือ
ได้รับยกเว้นโทษ หรือได้รับโทษน้อยลง แล้วแต่กรณี
ถ้าความไม่รู้ข้อเท็จจริงตามความในวรรคสามแห่งมาตรา 59 หรือความสาคัญผิดว่ามีอยู่จริงตามความใน
วรรคแรก ได้เกิดขึ้นด้วยความประมาทของผู้กระทาความผิด ให้ผู้กระทารับผิดฐานกระทาโดยประมาท ในกรณีที่
กฏหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะว่าการกระทานั้นผู้กระทาจะต้องรับโทษแม้กระทาโดยประมาท
บุคคลจะต้องรับโทษหนักขึ้นโดยอาศัยข้อเท็จจริงใด บุคคลนั้นจะต้องได้รู้ข้อเท็จจริงนั้น
มาตรา 63 ถ้าผลของการกระทาความผิดใดทาให้ผู้กระทาต้องรับโทษหนักขึ้น ผลของการกระทาความผิด
นั้นต้องเป็นผลที่ตามธรรมดาย่อมเกิดขึ้นได้
มาตรา 64 บุคคลจะแก้ตัวว่า ไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้ แต่ถ้าศาลเห็นว่า
ตามสภาพและพฤติการณ์ ผู้กระทาความผิดอาจจะไม่รู้ว่ากฏหมายบัญญัติว่าการกระทานั้นเป็นความผิด ศาลอาจอนุญาต
ให้แสดงพยานหลักฐานต่อศาล และถ้าศาลเชื่อว่า ผู้กระทาไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้นศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่
กฏหมายกาหนดไว้สาหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้
มาตรา 65 ผู้ใดกระทาความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เพราะมีจิต
บกพร่อง โรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือน ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษสาหรับความผิดนั้น
แต่ถ้าผู้กระทาความผิดยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้าง หรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง ผู้นั้นต้องรับโทษ
สาหรับความผิดนั้น แต่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฏหมายกาหนดไว้สาหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้
มาตรา 66 ความมึนเมาเพราะเสพย์สุรา หรือสิ่งเมาอย่างอื่นจะยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวตามมาตรา 65 ไม่ได้
เว้นแต่ความมึนเมานั้นจะได้เกิดโดยผู้เสพย์ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะทาให้มึนเมา หรือได้เสพย์โดยถูกขืนใจให้เสพย์และได้กระทา
ความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบ
หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ผู้กระทาความผิดจึงจะได้รับยกเว้นโทษสาหรับ
ความผิดนั้น แต่ถ้าผู้นั้นยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้าง หรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมาย
กาหนดไว้สาหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้
มาตรา 67 ผู้ใดกระทาความผิดด้วยความจาเป็น
(1) เพราะอยู่ในที่บังคับ หรือภายใต้อานาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ หรือ
(2) เพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึง และไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใด
ได้ เมื่อภยันตรายนั้นตนมิได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตน
ถ้าการกระทานั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้ว ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ
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หมวด 2
ความผิดต่อร่างกาย
-----ลักษณะ 10
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
หมวด 1
ความผิดต่อชีวิต
----มาตรา 291 ผู้ใดกระทาโดยประมาท และการกระทานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หมวด 2
ความผิดต่อร่างกาย
-----มาตรา 300 ผู้ใดกระทาโดยประมาท และการกระทานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
หมวด 3
ความผิดฐานทาให้แท้งลูก
-----มาตรา 302 ผู้ใดทาให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นยินยอม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทานั้นเป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัสอย่างอื่นด้วยผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินเจ็ดปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทานั้นเป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท
มาตรา 303 ผู้ใดทาให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นไม่ยินยอม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทานั้นเป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัสอย่างอื่นด้วยผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึง
สิบปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท
ถ้าการกระทานั้นเป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และ
ปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
มาตรา 304 ผู้ใดเพียงแต่พยายามกระทาความผิดตามมาตรา 301หรือมาตรา 302 วรรคแรก ผู้นั้นไม่ต้อง
รับโทษ
มาตรา 305 ถ้าการกระทาความผิดดังกล่าวในมาตรา 301 และมาตรา 302 นั้น เป็นการกระทาของ
นายแพทย์และ
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(1) จาเป็นต้องกระทา เนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น หรือ
(2) หญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระทาความผิดอาญา ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา
282 มาตรา 283 หรือมาตรา 284
ผู้กระทาไม่มีความผิด
หมวด 4
ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยหรือคนชรา
-------มาตรา 306 ผู้ใดทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกินเก้าปีไว้ ณ ที่ใดเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตน โดยประการที่ทา
ให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 307 ผู้ใดมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาต้องดูแลผู้ซึ่งพึ่งตนเองมิได้ เพราะอายุ ความป่วยเจ็บ
กายพิการ หรือจิตพิการ ทอดทิ้งผู้ซึ่งพึ่งตนเองมิได้นั้นเสียโดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 308 ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา 306 หรือมาตรา 307 เป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งถึงแก่ความ
ตาย หรือรับอันตรายสาหัสผู้กระทาต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 290 มาตรา 297 หรือมาตรา 298 นั้น
ภาค 3
ลหุโทษ
----มาตรา 390 ผู้ใดกระทาโดยประมาท และการกระทานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
..................................................
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