ประมวลกฎหมายอาญา
ภาค 1
บทบัญญัติทั่วไป
ลักษณะ 1
บทบัญญัติที่ใชแกความผิดทั่วไป
หมวด 1
บทนิยาม
มาตรา 1 ในประมวลกฎหมายนี้
(1) "โดยทุจริต" หมายความวา เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเอง
หรือผูอื่น
(2) "ทางสาธารณ" หมายความวา ทางบกหรือทางน้ําสําหรับประชาชนใชในการจราจร และให
หมายความรวมถึงทางรถไฟและทางรถรางที่มีรถเดิน สําหรับประชาชนโดยสารดวย
(3) "สาธารณสถาน" หมายความวา สถานที่ใดๆ ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเขาไปได
(4) "เคหสถาน" หมายความวา ที่ซึ่งใชเปนที่อยูอาศัย เชนเรือน โรง เรือ หรือแพ ซึ่งคนอยูอาศัย และให
หมายความรวมถึงบริเวณของที่ซึ่งใชเปนที่อยูอาศัยนั้นดวย จะมีรั้วลอมหรือไมก็ตาม
(5) "อาวุธ" หมายความรวมถึงสิ่งซึ่งไมเปนอาวุธโดยสภาพแตไดใชหรือเจตนาจะใชประทุษรายรางกาย
ถึงอันตรายสาหัสอยางอาวุธ
(6) "ใชกําลังประทุษราย" หมายความวา ทําการประทุษรายแกกายหรือจิตใจของบุคคล ไมวาจะทําดวย
ใชแรงกายภาพหรือดวยวิธีอื่นใด และใหหมายความรวมถึงการกระทําใดๆ ซึ่งเปนเหตุใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดอยู
ในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได ไมวาจะโดยใชยาทําใหมึนเมา สกดจิต หรือใชวิธีอื่นใดอันคลายคลึงกัน
(7) "เอกสาร" หมายความวา กระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งไดทําใหปรากฏความหมายดวยตัวอักษร ตัวเลข
ผัง หรือแผนแบบอยางอื่น จะเปนโดยวิธีพิมพ ถายภาพหรือวิธีอื่นอันเปนหลักฐานแหงความหมายนั้น
(8) "เอกสารราชการ" หมายความวา เอกสารซึ่งเจาพนักงานไดทําขึ้นหรือรับรองในหนาที่ และให
หมายความรวมถึงสําเนาเอกสารนั้นๆ ที่เจาพนักงานไดรับรองในหนาที่ดวย
(9) "เอกสารสิทธิ" หมายความวา เอกสารที่เปนหลักฐานแหงการกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับ
ซึ่งสิทธิ
(10) "ลายมือชื่อ" หมายความรวมถึง ลายพิมพนิ้วมือและเครื่องหมายซึ่งบุคคลลงไวแทนลายมือชื่อ
ของตน
(11) "กลางคืน" หมายความวา เวลาระหวางพระอาทิตยตกและพระอาทิตยขึ้น
(12) "คุมขัง" หมายความวา คุมตัว ควบคุม ขัง กักขังหรือจําคุก
(13) "คาไถ" หมายความวา ทรัพยสินหรือประโยชนที่เรียกเอาหรือใหเพื่อแลกเปลี่ยนเสรีภาพของผู
ถูกเอาตัวไป ผูถูกหนวงเหนี่ยวหรือผูถูกกักขัง
หมวด 2
การใชกฎหมายอาญา

มาตรา 2 บุคคลจักตองรับโทษในทางอาญาตอเมื่อไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชในขณะกระทํานั้นบัญญัติเปน
ความผิดและกําหนดโทษไวและโทษที่จะลงแกผูกระทําความผิดนั้น ตองเปนโทษที่บัญญัติไวในกฎหมาย
ถาตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง การกระทําเชนนั้นไมเปนความผิดตอไป ใหผูที่ได
กระทําการนั้นพนจากการเปนผูกระทําความผิด และถาไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษแลวก็ใหถือวาผูนั้นไม
เคยตองคําพิพากษาวาไดกระทําความผิดนั้น ถารับโทษอยูก็ใหการลงโทษนั้นสิ้นสุดลง
มาตรา 3 ถากฎหมายที่ใชในขณะกระทําความผิดแตกตางกับกฎหมายที่ใชในภายหลังการกระทําความผิด ใหใช
กฎหมายในสวนที่เปนคุณแกผูกระทําความผิด ไมวาในทางใด เวนแตคดีถึงที่สุดแลว แตในกรณีที่คดีถึงที่สุดแลว
ดังตอไปนี้
(1) ถาผูกระทําความผิดยังไมไดรับโทษ หรือกําลังรับโทษอยูและโทษที่กําหนดตามคําพิพากษาหนัก
กวาโทษที่กําหนดตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังเมื่อสํานวนความปรากฏแกศาลหรือเมื่อผูกระทําความผิด
ผูแทนโดยชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้นหรือพนักงานอัยการรองขอ ใหศาลกําหนดโทษเสียใหมตาม
กฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง ในการที่ศาลจะกําหนดโทษใหมนี้ ถาปรากฏวาผูกระทําความผิดไดรับโทษมาบาง
แลว เมื่อไดคํานึงถึงโทษตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง หากเห็นเปนการสมควรศาลจะกําหนดโทษนอยกวา
โทษขั้นต่ําที่กฎหมายที่บัญญัติในภายหลังกําหนดไว ถาหากมีก็ได หรือถาเห็นวาโทษที่ผูกระทําความผิดไดรับ
มาแลวเปนการเพียงพอ ศาลจะปลอยผูกระทําความผิดไปก็ได
(2) ถาศาลพิพากษาใหประหารชีวิตผูกระทําความผิด และตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง โทษที่จะลง
แกผูกระทําความผิดไมถึงประหารชีวิต ใหงดการประหารชีวิตผูกระทําความผิด และใหถือวาโทษประหารชีวิต
ตามคําพิพากษาไดเปลี่ยนเปนโทษสูงสุดที่จะพึงลงไดตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง
มาตรา 4 ผูใดกระทําความผิดในราชอาณาจักร ตองรับโทษตามกฎหมาย
การกระทําความผิดในเรือไทยหรืออากาศไทย ไมวาจะอยู ณ ที่ใด ใหถือวากระทําความผิดใน
ราชอาณาจักร
มาตรา 5 ความผิดใดที่การกระทําแมแตสวนหนึ่งสวนใดไดกระทําในราชอาณาจักรก็ดี ผลแหงการกระทําเกิดใน
ราชอาณาจักรก็ดี ผลแหงการกระทําเกิดในราชอาณาจักรโดยผูกระทําประสงคใหผลนั้นเกิดในราชอาณาจักร หรือ
โดยลักษณะแหงการกระทํา ผลที่เกิดขึ้นควรเกิดในราชอาณาจักร หรือยอมจะเล็งเห็นไดวาผลนั้นจะเกิดใน
ราชอาณาจักรก็ดี ใหถือวาความผิดนั้นไดกระทําในราชอาณาจักร
ในกรณีการตระเตรียมการ หรือพยายามกระทําการใด ซึ่งกฎหมายบัญญัติเปนความผิด แมการกระทํา
นั้นจะไดกระทํานอกราชอาณาจักร ถาหากการกระทํานั้นจะไดกระทําตลอดไปจนถึงขั้นความผิดสําเร็จ ผลจะ
เกิดขึ้นในราชอาณาจักร ใหถือวาการตระเตรียมการหรือพยายามกระทําความผิดนั้นไดกระทําในราชอาณาจักร
มาตรา 6 ความผิดใดที่ไดกระทําในราชอาณาจักร หรือที่ประมวลกฎหมายนี้ถือวาไดกระทําในราชอาณาจักร แม
การกระทําของผูเปนตัวการดวยกัน ของผูสนับสนุนหรือของผูใชใหกระทําความผิดนั้นจะไดกระทํานอก
ราชอาณาจักร ก็ใหถือวาตัวการ ผูสนับสนุนหรือผูใชใหกระทําไดกระทําในราชอาณาจักร
มาตรา 7 ผูใดกระทําความผิดดังระบุไวตอไปนี้นอกราชอาณาจักรจะตองรับโทษในราชอาณาจักร คือ

(1) ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 107 ถึงมาตรา 129
(2) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 240 ถึงมาตรา 249 มาตรา 254
มาตรา 256 มาตรา 257 และมาตรา 266 (3) และ (4)
(2 ทวิ) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามที่บัญญัติไวในมาตรา 282 และมาตรา 283
(3) ความผิดฐานชิงทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 339 และความผิดฐานปลนทรัพย ตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา 340 ซึ่งไดกระทําในทะเลหลวง
มาตรา 8 ผูใดกระทําความผิดนอกราชอาณาจักร และ
(ก) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนไทย และรัฐบาลแหงประเทศที่ความผิดไดเกิดขึ้น หรือผูเสียหายไดรอง
ขอใหลงโทษ หรือ
(ข) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนตางดาว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเปนผูเสียหาย และผูเสียหายไดรอง
ขอใหลงโทษ
ถาความผิดนั้นเปนความผิดดังระบุไวตอไปนี้ จะตองรับโทษภายในราชอาณาจักร คือ
(1) ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชนตามที่บัญญัติไวในมาตรา 217 มาตรา 218
มาตรา 221 ถึงมาตรา 223 ทั้งนี้เวนแตกรณีเกี่ยวกับมาตรา 220 วรรคแรก และมาตรา 224 มาตรา 226 มาตรา 228
ถึงมาตรา 232 มาตรา 237 และมาตรา 233 ถึงมาตรา 236 ทั้งนี้เฉพาะเมื่อเปนกรณีตองระวางโทษตามมาตรา 238
(2) ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 264 มาตรา 265 มาตรา 266 (1) และ (2) มาตรา
268 ทั้งนี้เวนแตกรณีเกี่ยวกับมาตรา 267 และมาตรา 269
(3) ความผิดเกี่ยวเพศ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 276 มาตรา 280 และมาตรา 285 ทั้งนี้เฉพาะที่เกี่ยวกับ
มาตรา 276
(4) ความผิดตอชีวิต ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 288 ถึงมาตรา 290
(5) ความผิดตอรางกาย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 295 ถึง มาตรา 298
(6) ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนปวยเจ็บหรือคนชรา ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 306 ถึงมาตรา 308
(7) ความผิดตอเสรีภาพ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 312 ถึงมาตรา 315 และ
มาตรา 317 ถึงมาตรา 320
(8) ความผิดฐานลักทรัพยและวิ่งราวทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 334 ถึงมาตรา 336
(9) ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย ชิงทรัพยและปลนทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 337 ถึงมาตรา
340
(10) ความผิดฐานฉอโกง ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 341 ถึงมาตรา 344 มาตรา 346 และมาตรา 347
(11) ความผิดฐานยักยอก ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 352 ถึง มาตรา 354
(12) ความผิดฐานรับของโจร ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 357
(13) ความผิดฐานทําใหเสียทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 358 ถึงมาตรา 360
มาตรา 9 เจาพนักงานของรัฐบาลไทยกระทําความผิดตามที่บัญญัติไวในมาตรา 147 ถึงมาตรา 166 และมาตรา 200
ถึงมาตรา 205 นอกราชอาณาจักร จะตองรับโทษในราชอาณาจักร

มาตรา 10 ผูใดกระทําการนอกราชอาณาจักรซึ่งเปนความผิดตามมาตราตางๆ ที่ระบุไวในมาตรา 7 (2) และ (3)
มาตรา 8 และมาตรา 9 หามมิใหลงโทษนั้นในราชอาณาจักรเพราะการกระทํานั้นอีก ถา
(1) ไดมีคําพิพากษาของศาลในตางประเทศอันถึงที่สุดใหปลอยตัวผูนั้น หรือ
(2) ศาลในตางประเทศพิพากษาใหลงโทษ และผูนั้นไดพนโทษแลว
ถาผูตองคําพิพากษาไดรับโทษสําหรับการกระทํานั้นตามคําพิพากษาของศาลในศาลตางประเทศมาแลว
แตยังไมพนโทษ ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได หรือจะไมลงโทษ
เลยก็ได ทั้งนี้โดยคํานึงถึงโทษที่ผูนั้นไดรับมาแลว
มาตรา 11 ผูใดกระทําความผิดในราชอาณาจักร หรือกระทําความผิดที่ประมวลกฎหมายนี้ถือวาไดกระทําใน
ราชอาณาจักร ถาผูนั้นไดรับโทษสําหรับการกระทํานั้นตามคําพิพากษาของศาลในตางประเทศมาแลวทั้งหมดหรือ
แตบางสวน ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได หรือจะไมลงโทษเลยก็
ได ทั้งนี้โดยคํานึงถึงโทษที่ผูนั้นไดรับมาแลว
ในกรณีที่ผูกระทําความผิดในราชอาณาจักร หรือกระทําความผิดที่ประมวลกฎหมายนี้ถือวาไดกระทํา
ในราชอาณาจักร ไดถูกฟองตอศาลในตางประเทศโดยรัฐบาลไทยรองขอ หามมิใหลงโทษผูนั้นในราชอาณาจักร
เพราะการกระทํานั้นอีก ถา
(1) ไดมีคําพิพากษาของศาลในตางประเทศอันถึงที่สุดใหปลอยตัวผูนั้น หรือ
(2) ศาลในตางประเทศพิพากษาใหลงโทษ และผูนั้นไดพนโทษแลว
มาตรา 12 วิธีการเพื่อความปลอดภัยจะใชบังคับใดไดก็ตอเมื่อมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใหใชบังคับไดเทานั้น
และกฎหมายที่จะใชบังคับนั้นใหใชกฎหมายในขณะที่ศาลพิพากษา
มาตรา 13 ถาตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังไดมีการยกเลิกวิธีการเพื่อความปลอดภัยใด และถา
ผูใดถูกใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้นอยู ก็ใหศาลสั่งระงับการใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้นเสีย
เมื่อสํานวนความปรากฏแกศาล หรือเมื่อผูนั้น ผูแทนโดยชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้นหรือพนักงาน
อัยการรองขอ
มาตรา 14 ในกรณีที่มีผูถูกใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยใดอยู และไดมีบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติใน
ภายหลังเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่จะสั่งใหมีการใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้นไปซึ่งเปนผลอันไมอาจ
นํามาใชบังคับแกกรณีของผูนั้นได หรือนํามาใชบังคับไดแตการใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังเปนคุณแกผูนั้นยิ่งกวา เมื่อสํานวนความปรากฏแกศาล หรือเมื่อผูนั้น ผูแทนโดย
ชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้นหรือพนักงานอัยการรองขอตอศาลใหยกเลิกการใชบังคับวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัย หรือรองขอรับผลตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น แลวแตกรณี ใหศาลมีอํานาจสั่งตามที่เห็นสมควร
มาตรา 15 ถาตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังโทษใดไดเปลี่ยนลักษณะมาเปนวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัย และไดมีคําพิพากษาลงโทษนั้นแกบุคคลใดไว ก็ใหถือวาโทษที่ลงนั้นเปนวิธีการเพื่อความปลอดภัยดวย
ในกรณีดังกลาวในวรรคแรก ถายังไมไดลงโทษผูนั้นหรือผูนั้นยังรับโทษอยู ก็ใหใชบังคับวิธีการเพื่อ
ความปลอดภัยแกผูนั้นตอไป และถาหากวาตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังมีเงื่อนไขที่จะสั่งใหมี
การใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยอันไมอาจนํามาใชบังคับแกกรณีของผูนั้น หรือนํามาใชบังคับไดแตการใช

บังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังเปนคุณแกผูนั้นยิ่งกวา เมื่อ
สํานวนความปรากฏแกศาล หรือเมื่อผูนั้นผูแทนโดยชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้นหรือพนักงานอัยการ
รองขอตอศาลใหยกเลิกการใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัย หรือรองขอรับผลตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น
แลวแตกรณี ใหศาลมีอํานาจสั่งการตามที่เห็นสมควร
มาตรา 16 เมื่อศาลไดพิพากษาใหใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยแกผูใดแลว ถาภายหลังความปรากฏแกศาล
ตามคําเสนอของผูนั้นเอง ผูแทนโดยชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้นหรือพนักงานอัยการวาพฤติการณ
เกี่ยวกับการใชบังคับนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ศาลจะสั่งเพิกถอนหรืองดการใชบังคับวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัยแกผูนั้นไวชั่วคราวตามที่เห็นสมควรก็ได
มาตรา 17 บทบัญญัติในภาค 1 แหงประมวลกฎหมายนี้ ใหใชในกรณีแหงความผิดตามกฎหมายอื่นดวย เวนแต
กฎหมายนั้นๆ จะไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น
หมวด 3
โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย
สวนที่ 1
โทษ
มาตรา 18 โทษสําหรับลงแกผูกระทําความผิดมีดังนี้
(1) ประหารชีวิต
(2) จําคุก
(3) กักขัง
(4) ปรับ
(5) ริบทรัพยสิน
มาตรา 19 ผูใดตองโทษประหารชีวิต ใหเอาไปยิงเสียใหตาย
มาตรา 20 บรรดาความผิดที่กฎหมายกําหนดใหลงโทษทั้งจําคุกและปรับดวยนั้น ถาศาลเห็นสมควรจะลงแต
โทษจําคุกก็ได
มาตรา 21 ในการคํานวณระยะเวลาจําคุก ใหนับวันเริ่มจําคุกรวมคํานวณเขาดวย และใหนับเปนหนึ่งวันเต็มโดย
ไมตองคํานึงถึงจํานวนชั่วโมง
ถาระยะเวลาที่คํานวณนั้นกําหนดเปนเดือน ใหนับสามสิบวันเปนหนึ่งเดือน ถากําหนดเปนป ใหคํานวณ
ตามปปฏิทินในราชการ
เมื่อผูตองคําพิพากษาถูกจําคุกครบกําหนดแลว ใหปลอยตัวในวันถัดจากวันที่ครบกําหนด
มาตรา 22 โทษจําคุก ใหเริ่มแตวันมีคําพิพากษา แตถาผูตองคําพิพากษาถูกคุมขังกอนศาลพิพากษา ใหหักจํานวน
วันที่ถูกคุมขังออกจากระยะเวลาจําคุกตามคําพิพากษา เวนแตคําพิพากษานั้นจะกลาวไวเปนอยางอื่น

ในกรณีที่คําพิพากษากลาวไวเปนอยางอื่น โทษจําคุกตามคําพิพากษาเมื่อรวมจํานวนวันที่ถูกคุมขังกอน
ศาลพิพากษาในคดีเรื่องนั้นเขาดวยแลวตองไมเกินอัตราโทษขั้นสูงของกฎหมายที่กําหนดไวสําหรับความผิดที่ได
กระทําลงนั้น ทั้งนี้ไมเปนการกระทบกระเทือนบทบัญญัติในมาตรา 91
มาตรา 23 ผูใดกระทําความผิดซึ่งมีโทษจําคุก และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจําคุกไมเกินสามเดือน ถาไมปรากฏวา
ผูนั้นไดรับโทษจําคุกมากอน หรือปรากฏวาไดรับโทษจําคุกมากอน แตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษศาลจะพิพากษาใหลงโทษกักขังไมเกินสามเดือนแทนโทษจําคุกนั้นก็ได
มาตรา 24 ผูใดตองโทษกักขัง ใหกักตัวไวในสถานที่กักขังซึ่งกําหนดไวอันมิใชเรือนจํา
ถาศาลเห็นเปนการสมควร จะสั่งในคําพิพากษาใหกักขังผูกระทําความผิดไวในที่อาศัยของผูนั้นเองหรือ
ของผูอื่นที่ยินยอมรับผูนั้นไวหรือสถานที่อื่นที่อาจกักขังได เพื่อใหเหมาะสมกับประเภทหรือสภาพของผูถูกกักขัง
ก็ได
มาตรา 25 ผูตองโทษกักขังในสถานที่ซึ่งกําหนด จะไดรับการเลี้ยงดูจากสถานที่นั้น แตภายใตขอบังคับของ
สถานที่ ผูตองโทษกักขังมีสิทธิที่จะรับอาหารจากภายนอกโดยคาใชจายของตนเอง ใชเสื้อผาของตนเอง ไดรับการ
เยี่ยมอยางนอยวันละหนึ่งชั่วโมง และรับและสงจดหมายได
ผูตองโทษกักขังจะตองทํางานตามระเบียบ ขอบังคับและวินัยถาผูตองโทษกักขังประสงคจะทํางานอยาง
อื่นก็ใหอนุญาตใหเลือกทําไดตามประเภทงานที่ตนสมัคร แตตองไมขัดตอระเบียบ ของบังคับวินัย หรือความ
ปลอดภัยของสถานที่นั้น
มาตรา 26 ถาผูตองโทษกักขังถูกกักขังในที่อาศัยของผูนั้นเองหรือของผูอื่นที่ยินยอมรับผูนั้นไว ผูตองโทษกักขัง
นั้นมีสิทธิที่จะดําเนินการในวิชาชีพหรืออาชีพของตนในสถานที่ดังกลาวได ในการนี้ศาลจะกําหนดเงื่อนไขให
ตองโทษกักขังปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดหรือไมก็ไดแลวแตศาลจะเห็นสมควร
มาตรา 27 ถาในระหวางที่ผูตองโทษกักขังไดรับโทษกักขังอยูความปรากฏแกศาลเอง หรือปรากฏแกศาลตามคํา
แถลงของพนักงานอัยการหรือผูควบคุมดูแลสถานที่กักขังวา
(1) ผูตองโทษกักขังฝาฝนระเบียบ ขอบังคับหรือวินัยของสถานที่กักขัง
(2) ผูตองโทษกักขังไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนด หรือ
(3) ผูตองโทษกักขังตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก
ศาลอาจเปลี่ยนโทษกักขังเปนโทษจําคุกมีกําหนดเวลาตามที่ศาลเห็นสมควร แตตองไมเกินกําหนดเวลา
ของโทษกักขังที่ผูตองโทษกักขังจะตองไดรับตอไป
มาตรา 28 ผูใดตองโทษปรับ ผูนั้นจะตองชําระเงินตามจํานวนที่กําหนดไวในคําพิพากษาตอศาล
มาตรา 29 ผูใดตองโทษปรับ และไมชําระคาปรับภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลพิพากษา ผูนั้นจะตองถูกยึด
ทรัพยสินใชคาปรับหรือมิฉะนั้นจะตองถูกขังแทนคาปรับ แตถาศาลเห็นเหตุอันควรสงสัยวาผูนั้นจะหลีกเลี่ยงไม
ชําระคาปรับ ศาลจะสั่งเรียกประกันหรือจะสั่งใหกักขังผูนั้นแทนคาปรับไปพลางกอนได
ความในวรรคสองของมาตรา 24 มิใหนํามาใชบังคับแกการกักขังแทนคาปรับ

มาตรา 30 ในการกักขังแทนคาปรับ ใหถืออัตราเจ็ดสิบบาทตอหนึ่งวัน และไมวาในกรณีความผิดกระทงเดียว
หรือหลายกระทงหามกักขังเกินกําหนดหนึ่งป เวนแตในกรณีที่ศาลพิพากษาใหปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทขึ้นไป ศาล
จะสั่งใหกักขังแทนคาปรับเปนระยะเวลาเกินกวาหนึ่งปแตไมเกินสองปก็ได
ในการคํานวณระยะเวลานั้น ใหนับวันเริ่มกักขังแทนคาปรับรวมเขาดวย และใหนับเปนหนึ่งวันเต็มโดย
ไมตองคํานึงถึงจํานวนชั่วโมง
ในกรณีที่ผูตองโทษปรับถูกคุมขังกอนศาลพิพากษา ใหหักจํานวนวันที่ถูกคุมขังนั้นออกจากจํานวนเงิน
คาปรับ โดยถืออัตราเจ็ดสิบบาทตอหนึ่งวันเวนแตผูนั้นตองคําพิพากษาใหลงโทษทั้งจําคุกและปรับ ในกรณีเชนวา
นี้ถาจะตองหักจํานวนวันที่ถูกคุมขังออกจากเวลาจําคุกตามมาตรา 22 ก็ใหหักออกเสียกอน เหลือเทาใดจึงใหหัก
ออกจากเงินคาปรับ
เมื่อผูตองโทษปรับถูกกักขังแทนคาปรับครบกําหนดแลว ใหปลอยตัวในวันถัดจากวันที่ครบกําหนด ถา
นําเงินคาปรับมาชําระครบแลว ใหปลอยตัวไปทันที
มาตรา 31 ในกรณีที่ศาลจะพิพากษาใหปรับผูกระทําความผิดหลายคน ในความผิดอันเดียวกัน ในกรณีเดียวกัน
ใหศาลลงโทษปรับเรียงตามรายตัวบุคคล
มาตรา 32 ทรัพยสินใดที่กฎหมายบัญญัติไววา ผูใดทําหรือมีไวเปนความผิด ใหริบเสียทั้งสิ้น ไมวาเปนของ
ผูกระทําความผิด และมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม
มาตรา 33 ในการริบทรัพยสิน นอกจากศาลจะมีอํานาจริบตามกฎหมายที่บัญญัติไวโดยเฉพาะแลว ใหศาลมี
อํานาจสั่งใหริบทรัพยสินดังตอไปนี้อีกดวย คือ
(1) ทรัพยสินซึ่งบุคคลไดใช หรือมีไวเพื่อใชในการกระทําความผิด หรือ
(2) ทรัพยสินซึ่งบุคคลไดมาโดยไดกระทําความผิด
เวนแตทรัพยสินเหลานี้เปนทรัพยสินของผูอื่นซึ่งมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิด
มาตรา 34 บรรดาทรัพยสิน
(1) ซึ่งไดใหตามความในมาตรา 143 มาตรา 144 มาตรา 149 มาตรา 150 มาตรา 167 มาตรา 201 หรือ
มาตรา 202 หรือ
(2) ซึ่งไดใหเพื่อจูงใจบุคคลใหกระทําความผิด หรือเพื่อเปนรางวัลในการที่บุคคลไดกระทําความผิด
ใหริบเสียทั้งสิ้น เวนแตทรัพยสินนั้นเปนของผูอื่นซึ่งมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิด
มาตรา 35 ทรัพยสินซึ่งศาลพิพากษาใหริบใหตกเปนของแผนดิน แตศาลจะพิพากษาใหทําใหทรัพยสินนั้นใช
ไมไดหรือทําลายทรัพยสินนั้นเสียก็ได
มาตรา 36 ในกรณีที่ศาลสั่งใหริบทรัพยสินตามมาตรา 33 หรือมาตรา 34 ไปแลว หากปรากฏในภายหลังโดยคํา
เสนอของเจาของแทจริงวา ผูเปนเจาของแทจริงมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิด ก็ใหศาลสั่งใหคืน
ทรัพยสิน ถาทรัพยสินนั้นยังคงมีอยูในความครอบครองของเจาพนักงาน แตคําเสนอของเจาของแทจริงนั้นจะตอง
กระทําตอศาลภายในหนึ่งปนับแตวันคําพิพากษาถึงที่สุด

มาตรา 37 ถาผูที่ศาลสั่งใหสงทรัพยสินที่ริบไมสงภายในเวลาที่ศาลกําหนด ใหศาลมีอํานาจสั่งดังตอไปนี้
(1) ใหยึดทรัพยสินนั้น
(2) ใหชําระราคาหรือสั่งยึดทรัพยสินอื่นของผูนั้นชดใชราคาจนเต็ม หรือ
(3) ในกรณีที่ศาลเห็นวา ผูนั้นจะสงทรัพยสินที่สั่งใหสงไดแตไมสงหรือชําระราคาทรัพยสินนั้นได แต
ไมชําระ ใหศาลมีอํานาจกักขังผูนั้นไวจนกวาจะปฏิบัติตามคําสั่ง แตไมเกินหนึ่งป แตถาภายหลังปรากฏแกศาลเอง
หรือโดยคําเสนอของผูนั้นวา ผูนั้นไมสามารถสงทรัพยสินหรือชําระราคาได ศาลจะสั่งใหปลอยตัวผูนั้นไปกอน
ครบกําหนดก็ได
มาตรา 38 โทษใหเปนอันระงับไปดวยความตายของผูกระทําความผิด
สวนที่ 2
วิธีการเพื่อความปลอดภัย
มาตรา 39 วิธีการเพื่อความปลอดภัย มีดังนี้
(1) กักกัน
(2) หามเขาเขตกําหนด
(3) เรียกประกันทัณฑบน
(4) คุมตัวไวในสถานพยาบาล
(5) หามการประกอบอาชีพบางอยาง
มาตรา 40 กักกัน คือการควบคุมผูกระทําความผิดติดนิสัยไวภายในเขตกําหนด เพื่อปองกันการกระทําความผิด
เพื่อดัดนิสัยและเพื่อฝกหัดอาชีพ
มาตรา 41 ผูใดเคยถูกศาลพิพากษาใหกักกันมาแลว หรือเคยถูกศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุกไมต่ํากวาหกเดือน
มาแลว ไมนอยกวาสองครั้งในความผิดดังตอไปนี้ คือ
(1) ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 209 ถึงมาตรา 216
(2) ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชนตามที่บัญญัติไวในมาตรา 217 ถึงมาตรา 224
(3) ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 240 ถึงมาตรา 246
(4) ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 276 ถึงมาตรา 286
(5) ความผิดตอชีวิต ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 288 ถึงมาตรา 290 มาตรา 292 ถึงมาตรา 294
(6) ความผิดตอรางกาย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 295 ถึงมาตรา 299
(7) ความผิดตอเสรีภาพ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 309 ถึงมาตรา 320
(8) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 334 ถึงมาตรา 340 มาตรา 354 และมาตรา 357
และภายในเวลาสิบปนับแตวันที่ผูนั้นไดพนจากการกักกันหรือพนโทษแลวแตกรณี ผูนั้นไดกระทํา
ความผิดอยางหนึ่งอยางใดในบรรดาที่ระบุไวนั้นอีกจนศาลพิพากษาลงโทษจําคุกไมต่ํากวาหกเดือน สําหรับการ
กระทําความผิดนั้น ศาลอาจถือวา ผูนั้นเปนผูกระทําความผิดติดนิสัยและจะพิพากษาใหกักกันมีกําหนดเวลาไม
นอยกวาสามปและไมเกินสิบปก็ได

ความผิดซึ่งผูกระทําไดกระทําในขณะที่มีอายุยังไมเกินสิบเจ็ดปนั้น มิใหถือเปนความผิดที่จะนํามา
พิจารณากักกันตามมาตรานี้
มาตรา 42 ในการคํานวณระยะเวลากักกัน ใหนับวันที่ศาลพิพากษาเปนวันเริ่มกักกัน แตถายังมีโทษจําคุกหรือ
กักขังที่ผูตองกักกันนั้นจะตองรับอยู ก็ใหจําคุกหรือกักขังเสียกอนและใหนับวันถัดจากวันที่พนโทษจําคุกหรือพน
จากการกักขังเปนวันเริ่มกักกัน
ระยะเวลากักกัน และการปลอยตัวผูถูกกักกัน ใหนําบทบัญญัติมาตรา 21 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 43 การฟองขอใหกักกันเปนอํานาจของพนักงานอัยการโดยเฉพาะ และจะขอรวมกันไปในฟองคดีอันเปน
มูลใหเกิดอํานาจฟองขอใหกักกันหรือจะฟองภายหลังก็ได
มาตรา 44 หามเขาเขตกําหนด คือการหามมิใหเขาไปในทองที่หรือสถานที่ที่กําหนดไวในคําพิพากษา
มาตรา 45 เมื่อศาลพิพากษาใหลงโทษผูใด และศาลเห็นสมควรเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ไมวาจะมีคําขอ
หรือไม ศาลอาจสั่งในคําพิพากษาวาเมื่อผูนั้นพนโทษตามคําพิพากษาแลว หามมิใหผูนั้นเขาในเขตกําหนดเปน
เวลาไมเกินหาป
มาตรา 46 ถาความปรากฏแกศาลตามขอเสนอของพนักงานอัยการวา ผูใดจะกอเหตุรายใหเกิดภยันตรายแก
บุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่นก็ดี ในการพิจารณาคดีความผิดใด ถาศาลไมลงโทษผูถูกฟองแตมีเหตุอันควรเชื่อวาผู
ถูกฟองนาจะกอเหตุรายใหเกิดภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่นก็ดี ใหศาลมีอํานาจที่จะสั่งผูนั้นใหทํา
ทัณฑบนโดยกําหนดจํานวนเงินไมเกินกวาหาพันบาท วาผูนั้นจะไมกอเหตุดังกลาวแลวตลอดเวลาที่ศาลกําหนด
แตไมเกินสองป และจะสั่งใหมีประกันดวยหรือไมก็ได
ถาผูนั้นไมยอมทําทัณฑบนหรือหาประกันไมได ใหศาลมีอํานาจสั่งกักขังผูนั้นจนกวาจะทําทัณฑบน
หรือหาประกันได แตไมใหกักขังเกินกวาหกเดือน หรือจะสั่งหามผูนั้นเขาในเขตกําหนดตามมาตรา 45 ก็ได
การกระทําของเด็กที่มีอายุยังไมเกินสิบเจ็ดปมิใหอยูในบังคับแหงบทบัญญัติตามมาตรานี้
มาตรา 47 ถาผูทําทัณฑบนตามความในมาตรา 46 กระทําผิดทัณฑบน ใหศาลมีอํานาจสั่งใหผูนั้นชําระเงินไมเกิน
จํานวนที่ไดกําหนดไวในทัณฑบน ถาผูนั้นไมชําระใหนําบทบัญญัติในมาตรา 29 และมาตรา 30 มาใชบังคับ
มาตรา 48 ถาศาลเห็นวา การปลอยตัวผูมีจิตบกพรอง โรคจิตหรือจิตฟนเฟอน ซึ่งไมตองรับโทษหรือไดรับการ
ลดโทษตามมาตรา 65 จะเปนการไมปลอดภัยแกประชาชน ศาลจะสั่งใหสงไปคุมตัวไวในสถานพยาบาลก็ได
และคําสั่งนี้ศาลจะสั่งเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได
มาตรา 49 ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจําคุก หรือพิพากษาวามีความผิดแตรอการกําหนดโทษ หรือรอการ
ลงโทษบุคคลใด ถาศาลเห็นวาบุคคลนั้นไดกระทําความผิดเกี่ยวเนื่องกับการเสพยสุราเปนอาจิณ หรือการเปนผูติด
ยาเสพยติดใหโทษ ศาลจะกําหนดในคําพิพากษาวาบุคคลนั้นจะตองไมเสพยสุรา ยาเสพยติดใหโทษอยางหนึ่ง
อยางใดหรือทั้งสองอยางภายในระยะเวลาไมเกินสองปนับแตวันพนโทษหรือวันปลอยตัวเพราะรอการกําหนด
โทษ หรือรอการลงโทษก็ได

ในกรณีที่บุคคลดังกลาวในวรรคแรก ไมปฏิบัติตามที่ศาลกําหนด ศาลจะสั่งใหสงไปคุมตัวไวใน
สถานพยาบาลเปนเวลาไมเกินสองปก็ได
มาตรา 50 เมื่อศาลพิพากษาใหลงโทษผูใด ถาศาลเห็นวาผูนั้นกระทําความผิดโดยอาศัยโอกาสจากการประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพ หรือเนื่องจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ และเห็นวาหากผูนั้นประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
นั้นตอไป อาจจะกระทําความผิดเชนนั้นขึ้นอีก ศาลจะสั่งไวในคําพิพากษาหามการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น
มีกําหนดเวลาไมเกินหาปนับแตวันพนโทษไปแลวก็ได
สวนที่ 3
วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ
มาตรา 51 ในการเพิ่มโทษ มิใหเพิ่มขึ้นถึงประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกเกินหาสิบป
มาตรา 52 ในการลดโทษประหารชีวิต ไมวาจะเปนการลดมาตราสวนโทษหรือลดโทษที่จะลง ใหลดดังตอไปนี้
(1) ถาจะลดหนึ่งในสามใหลดเปนโทษจําคุกตลอดชีวิต
(2) ถาจะลดกึ่งหนึ่ง ใหลดเปนโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือโทษจําคุกตั้งแตยี่สิบหาปถึงหาสิบป
มาตรา 53 ในการลดโทษจําคุกตลอดชีวิต ไมวาจะเปนการลดมาตราสวนโทษหรือลดโทษที่จะลง ใหเปลี่ยนโทษ
จําคุกตลอดชีวิตเปนโทษจําคุกหาสิบป
มาตรา 54 ในการคํานวณการเพิ่มโทษหรือลดโทษที่จะลงใหศาลตั้งกําหนดโทษที่จะลงแกจําเลยเสียกอนแลวจึง
เพิ่มหรือลดถามีทั้งการเพิ่มและการลดโทษที่จะลง ใหเพิ่มกอนแลวจึงลดจากผลที่เพิ่มแลวนั้น ถาสวนของการเพิ่ม
เทากับหรือมากวาของการลดและศาลเห็นสมควรจะไมเพิ่มไมลดก็ได
มาตรา 55 ถาโทษจําคุกที่ผูกระทําความผิดจะตองรับมีกําหนดเวลาเพียงสามเดือนหรือนอยกวา ศาลจะกําหนด
โทษจําคุกใหนอยลงอีกก็ได หรือถาโทษจําคุกที่ผูกระทําความผิดจะตองรับมีกําหนดเวลาเพียงสามเดือนหรือนอย
กวาและมีโทษปรับดวย ศาลจะกําหนดโทษจําคุกใหนอยลง หรือจะยกโทษจําคุกเสีย คงใหปรับแตอยางเดียวก็ได
มาตรา 56 ผูใดกระทําความผิดซึ่งมีโทษจําคุก และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจําคุกไมเกินสองป ถาไมปรากฏวาผู
นั้นไดรับโทษจําคุกมากอน หรือปรากฏวาไดรับโทษจําคุกมากอนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ เมื่อศาลไดคํานึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรมสุขภาพ
ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพและสิ่งแวดลอมของผูนั้น หรือสภาพความผิด หรือเหตุอื่นอันควรปรานีแลว เห็นเปนการ
สมควรศาลจะพิพากษาวาผูนั้นมีความผิดแตรอการกําหนดโทษไว หรือกําหนดโทษแตรอการลงโทษไว แลว
ปลอยตัวไปเพื่อใหโอกาสผูนั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะไดกําหนด แตตองไมเกินหาปนับแตวันที่ศาล
พิพากษา โดยจะกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูนั้นดวยหรือไมก็ได
เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูกระทําความผิดนั้น ศาลอาจกําหนดขอเดียวหรือหลายขอ ดังตอไปนี้
(1) ใหไปรายงานตัวตอเจาพนักงานที่ศาลระบุไวเปนครั้งคราว เพื่อเจาพนักงานจะไดสอบถาม แนะนํา
ชวยเหลือหรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพ หรือจัดใหกระทํากิจกรรม
บริการสังคม หรือสาธารณประโยชน เจาพนักงานและผูกระทําความผิดเห็นสมควร

(2) ใหฝกหัดหรือทํางานอาชีพอันเปนกิจจะลักษณะ
(3) ใหละเวนการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนําไปสูการกระทําความผิดในทํานอง
เดียวกันอีก
(4) ใหไปรับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดใหโทษ ความบกพรองทางรางกายหรือจิตใจ หรือความ
เจ็บปวยอยางอื่น ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลกําหนด
(5) เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรกําหนดเพื่อแกไข ฟนฟูหรือปองกันมิใหผูกระทําความผิดกระทําหรือ
มีโอกาสกระทําความผิดขึ้นอีก
เงื่อนไขตามที่ศาลไดกําหนดตามความในวรรคกอนนั้น ถาภายหลังความปรากฏแกศาลตามคําขอของ
ผูกระทําความผิด ผูแทนโดยชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้น พนักงานอัยการหรือเจาพนักงานวา
พฤติการณเกี่ยวแกการควบคุมความประพฤติของผูกระทําความผิดไดเปลี่ยนแปลงไป เมื่อศาลเห็นสมควร ศาล
อาจแกไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนขอหนึ่งขอใดเสียก็ได หรือจะกําหนดเงื่อนไขขอใด ตามที่กลาวในวรรคกอนที่ศาล
ยังมิไดกําหนดไวเพิ่มเติมขึ้นอีกก็ได
มาตรา 57 เมื่อความปรากฏแกศาลเอง หรือความปรากฏตามคําแถลงของพนักงานอัยการหรือเจาพนักงานวา
ผูกระทําความผิดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังที่ศาลกําหนดตามมาตรา 56 ศาลอาจตักเตือนผูกระทําความผิด หรือจะ
กําหนดการลงโทษที่ยังไมไดกําหนดหรือลงโทษซึ่งรอไวนั้นก็ได
มาตรา 58 เมื่อความปรากฏแกศาลเอง หรือความปรากฏตามคําแถลงของโจทกหรือเจาพนักงานวา ภายในเวลาที่
ศาลกําหนดตามมาตรา 56 ผูที่ถูกศาลพิพากษาไดกระทําความผิดอันมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ และศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุกสําหรับความผิดนั้น ใหศาลที่พิพากษาคดีหลังกําหนดโทษที่รอ
การกําหนดไวในคดีกอนบวกเขากับโทษในคดีหลัง หรือบวกโทษที่รอการลงโทษไวในคดีกอนเขากับโทษในคดี
หลัง แลวแตกรณี
แตถาภายในเวลาที่ศาลไดกําหนดตามมาตรา 56 ผูนั้นมิไดกระทําความผิดดังกลาวมาในวรรคแรก ใหผู
นั้นพนจากการที่จะถูกกําหนดโทษหรือถูกลงโทษในคดีนั้น แลวแตกรณี
หมวด 4
ความรับผิดในทางอาญา
มาตรา 59 บุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อไดกระทําโดยเจตนา เวนแตจะไดกระทําโดยประมาท ใน
กรณีที่กฎหมายบัญญัติใหตองรับผิดเมื่อไดกระทําโดยประมาท หรือเวนแตในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไวโดยแจง
ชัดใหตองรับผิดแมไดกระทําโดยไมมีเจตนา
กระทําโดยเจตนา ไดแกกระทําโดยรูสํานึกในการที่กระทําและในขณะเดียวกันผูกระทําประสงคตอผล
หรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น
ถาผูกระทํามิไดรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบของความผิดจะถือวาผูกระทําประสงคตอผล หรือยอม
เล็งเห็นผลของการกระทํานั้นมิได

กระทําโดยประมาท ไดแกกระทําความผิดมิใชโดยเจตนา แตกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่ง
บุคคลในภาวะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ และผูกระทําอาจใชความระมัดระวังเชนวานั้นได แตหาได
ใชใหเพียงพอไม
การกระทํา ใหหมายความรวมถึงการใหเกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเวนการที่จักตองกระทําเพื่อ
ปองกันผลนั้นดวย
มาตรา 60 ผูใดเจตนาที่จะกระทําตอบุคคลหนึ่ง แตผลของการกระทําเกิดแกอีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไป ใหถือวา
ผูนั้นกระทําโดยเจตนาแกบุคคลซึ่งไดรับผลรายจากการกระทํานั้น แตในกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหลงโทษหนัก
ขึ้นเพราะฐานะของบุคคลหรือเพราะความสัมพันธระหวางผูกระทํากับบุคคลที่ไดรับผลราย มิใหนํากฎหมายนั้น
มาใชบังคับเพื่อลงโทษผูกระทําใหหนักขึ้น
มาตรา 61 ผูใดเจตนาจะกระทําตอบุคคลหนึ่ง แตไดกระทําตออีกบุคคลหนึ่งโดยสําคัญผิด ผูนั้นจะยกเอา
ความสําคัญผิดเปนขอแกตัววามิไดกระทําโดยเจตนาหาไดไม
มาตรา 62 ขอเท็จจริงใด ถามีอยูจริงจะทําใหการกระทําไมเปนความผิด หรือทําใหผูกระทําไมตองรับโทษ หรือ
ไดรับโทษนอยลง แมขอเท็จจริงนั้นจะไมมีอยูจริง แตผูกระทําสําคัญผิดวามีอยูจริง ผูกระทํายอมไมมีความผิด
หรือไดรับยกเวนโทษ หรือไดรับโทษนอยลง แลวแตกรณี
ถาความไมรูขอเท็จจริงตามความในวรรคสามแหงมาตรา 59 หรือความสําคัญผิดวามีอยูจริงตามความใน
วรรคแรก ไดเกิดขึ้นดวยความประมาทของผูกระทําความผิด ใหผูกระทํารับผิดฐานกระทําโดยประมาท ในกรณีที่
กฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะวา การกระทํานั้นผูกระทําจะตองรับโทษแมกระทําโดยประมาท
บุคคลจะตองรับโทษหนักขึ้นโดยอาศัยขอเท็จจริงใด บุคคลนั้นจะตองไดรูขอเท็จจริงนั้น
มาตรา 63 ถาผลของการกระทําความผิดใดทําใหผูกระทําตองรับโทษหนักขึ้น ผลของการกระทําความผิดนั้น
ตองเปนผลที่ตามธรรมดายอมเกิดขึ้นได
มาตรา 64 บุคคลจะแกตัววาไมรูกฎหมายเพื่อใหพนจากความรับผิดในทางอาญาไมได แตถาศาลเห็นวา ตาม
สภาพและพฤติการณ ผูกระทําความผิดอาจจะไมรูวากฎหมายบัญญัติวาการกระทํานั้นเปนความผิด ศาลอาจ
อนุญาตใหแสดงพยานหลักฐานตอศาล และถาศาลเชื่อวา ผูกระทําไมรูวากฎหมายบัญญัติไวเชนนั้นศาลจะลงโทษ
นอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได
มาตรา 65 ผูใดกระทําความผิดในขณะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองไดเพราะมีจิตบกพรอง
โรคจิตหรือจิตฟนเฟอน ผูนั้นไมตองรับโทษสําหรับความผิดนั้น
แตถาผูกระทําความผิดยังสามารถรูผิดชอบอยูบาง หรือยังสามารถบังคับตนเองไดบาง ผูนั้นตองรับโทษ
สําหรับความผิดนั้น แตศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได
มาตรา 66 ความมึนเมาเพราะเสพยสุราหรือสิ่งเมาอยางอื่นจะยกขึ้นเปนขอแกตัวตามมาตรา 65 ไมได เวนแต
ความมึนเมานั้นจะไดเกิดโดยผูเสพยไมรูวาสิ่งนั้นจะทําใหมึนเมา หรือไดเสพยโดยถูกขืนใจใหเสพยและไดกระทํา
ความผิดในขณะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได ผูกระทําความผิดจึงจะไดรับยกเวนโทษ

สําหรับความผิดนั้น แตถาผูนั้นยังสามารถรูผิดชอบอยูบาง หรือยังสามารถบังคับตนเองไดบาง ศาลจะลงโทษนอย
กวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได
มาตรา 67 ผูใดกระทําความผิดดวยความจําเปน
(1) เพราะอยูในที่บังคับ หรือภายใตอํานาจซึ่งไมสามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได หรือ
(2) เพราะเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นพนจากภยันตรายที่ใกลจะถึงและไมสามารถหลีกเลี่ยงใหพนโดยวิธีอื่น
ใดได เมื่อภยันตรายนั้นตนมิไดกอใหเกิดขึ้นเพราะความผิดของตน
ถาการกระทํานั้นไมเปนการเกินสมควรแกเหตุแลว ผูนั้นไมตองรับโทษ
มาตรา 68 ผูใดจําตองกระทําการใดเพื่อปองกันสิทธิของตนหรือของผูอื่น ใหพนภยันตรานซึ่งเกิดจากการ
ประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมายและเปนภยันตรายที่ใกลจะถึง ถาไดกระทําพอสมควรแกเหตุ การกระทํานั้นเปน
การปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย ผูนั้นไมมีความผิด
มาตรา 69 ในกรณีที่บัญญัติไวในมาตรา 67 และมาตรา 68 นั้น ถาผูกระทําไดกระทําไปเกินสมควรแกเหตุ หรือ
เกินกวากรณีแหงความจําเปน หรือเกินกวากรณีแหงการจําตองกระทําเพื่อปองกัน ศาลจะลงโทษนอยกวาที่
กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได แตถาการกระทํานั้นเกิดขึ้นจากความตื่นเตน ความตกใจหรือ
ความกลัว ศาลจะไมลงโทษผูกระทําก็ได
มาตรา 70 ผูใดกระทําตามคําสั่งของเจาพนักงาน แมคําสั่งนั้นจะมิชอบดวยกฎหมาย ถาผูกระทํามีหนาที่หรือเชื่อ
โดยสุจริตวามีหนาที่ตองปฏิบัติตาม ผูนั้นไมตองรับโทษ เวนแตจะรูวาคําสั่งนั้นเปนคําสั่งซึ่งมิชอบดวยกฎหมาย
มาตรา 71 ความผิดตามที่บัญญัติไวในมาตรา 334 ถึงมาตรา 336 วรรคแรก และมาตรา 341 ถึงมาตรา 364 นั้น ถา
เปนการกระทําที่สามีกระทําตอภริยา หรือภริยากระทําตอสามี ผูกระทําไมตองรับโทษ
ความผิดดังระบุมานี้ ถาเปนการกระทําที่ผูบุพการีกระทําตอผูสืบสันดาน ผูสืบสันดานกระทําตอผู
บุพการี หรือพี่หรือนองรวมบิดามารดาเดียวกันกระทําตอกัน แมกฎหมายมิไดบัญญัติใหเปนความผิดอันยอมความ
ได ก็ใหเปนความผิดอันยอมความได และนอกจากนั้นศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับ
ความผิดนั้นเพียงใดก็ได
มาตรา 72 ผูใดบันดาลโทสะโดยถูกขมเหงอยางรายแรงดวยเหตุอันไมเปนธรรม จึงกระทําความผิดตอผูขมเหงใน
ขณะนั้น ศาลจะลงโทษผูนั้นนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได
มาตรา 73 เด็กอายุยังไมเกินเจ็ดป กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิด เด็กนั้นไมตองรับโทษ
มาตรา 74 เด็กอายุกวาเจ็ดปแตยังไมเกินสิบสี่ป กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิด เด็กนั้นไมตองรับ
โทษ แตใหศาลมีอํานาจที่จะดําเนินการดังตอไปนี้
(1) วากลาวตักเตือนเด็กนั้นแลวปลอยตัวไป และถาศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดามารดา ผูปกครองหรือ
บุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยูมาตักเตือนดวยก็ได
(2) ถาศาลเห็นวา บิดามารดาหรือผูปกครองสามารถดูเด็กนั้นได ศาลจะมีคําสั่งใหมอบตัวเด็กนั้นใหแก
บิดามารดาหรือผูปกครองไป โดยวางขอกําหนดใหบิดามารดาหรือผูปกครองระวังเด็กนั้นไมใหกอเหตุราย

ตลอดเวลาที่ศาลกําหนด ซึ่งตองไมเกินสามปและกําหนดจํานวนเงินตามที่เห็นสมควร ซึ่งบิดามารดาหรือ
ผูปกครองจะตองชําระตอศาลไมเกินครั้งละหนึ่งพันบาท ในเมื่อเด็กนั้นกอเหตุรายขึ้น
ถาเดกนั้นอาศัยกับบุคคลอื่นนอกจากบิดามารดาหรือผูปกครองและศาลเห็นวาไมสมควรจะเรียกบิดา
มารดาหรือผูปกครองมาวางขอกําหนดดังกลาวขางตน ศาลจะเรียกตัวบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยูมาสอบถามวา จะ
ยอมรับขอกําหนดทํานองที่บัญญัติไวสําหรับบิดามารดาหรือผูปกครองดังกลาวมาขางตนหรือไมก็ได ถาบุคคลที่
เด็กนั้นอาศัยอยูยอมรับขอกําหนดเชนวานั้น ก็ใหศาลมีคําสั่งมอบตัวเด็กใหแกบุคคลผูนั้นไปโดยวางขอกําหนด
ดังกลาว
(3) ในกรณีที่ศาลมอบตัวเด็กใหแกบิดามารดา ผูปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยูตาม (2) ศาลจะ
กําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติเด็กนั้น เชนเดียวกับที่บัญญัติไวในมาตรา 56 ดวยก็ได ในกรณีเชนวานี้ ให
ศาลแตงตั้งพนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานอื่นใดเพื่อคุมประพฤติเด็กนั้น
(4) ถาเด็กนั้นไมมีบิดามารดาหรือผูปกครอง หรือมีแตศาลเห็นวาไมสามารถดูแลเด็กนั้นได หรือถาเด็ก
อาศัยอยูกับบุคคลอื่นนอกจากบิดามารดาหรือผูปกครอง และบุคคลนั้นไมยอมรับขอกําหนดดั่งกลาวใน (2) ศาล
จะมีคําสั่งใหมอบตัวเด็กนั้นใหอยูกับบุคคลหรือองคการที่ศาลเห็นสมควรเพื่อดูแล อบรมและสั่งสอนตาม
ระยะเวลาที่ศาลกําหนดก็ได ในเมื่อบุคคลหรือองคการนั้นยินยอมในกรณีเชนวานี้ ใหบุคคลหรือองคการนั้นมี
อํานาจเชนผูปกครองเฉพาะเพื่อดูแล อบรมและสั่งสอน รวมตลอดถึงการกําหนดที่อยูและการจัดใหเด็กมีงานทํา
ตามสมควร หรือ
(5) สงตัวเด็กนั้นไปยังโรงเรียน หรือสถานฝกและอบรมหรือสถานที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อฝกและอบรมเด็ก
ตลอดระยะเวลาที่ศาลกําหนด แตอยาใหเกินกวาที่เด็กนั้นจะมีอายุครบสิบแปดป
คําสั่งของศาลดังกลาวใน (2) (3) (4) และ (5) นั้น ถาในขณะใดภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดไว ความ
ปรากฏแกศาลโดยศาลรูเอง หรือตามคําเสนอของผูมีสวนไดเสีย พนักงานอัยการ หรือบุคคลหรือองคการที่ศาล
มอบตัวเด็กเพื่อดูแล อบรมและสั่งสอนหรือเจาพนักงานวา พฤติการณเกี่ยวกับคําสั่งนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปก็ให
ศาลมีอํานาจเปลี่ยนแปลงแกไขคําสั่งนั้น หรือมีคําสั่งใหมตามอํานาจในมาตรานี้
มาตรา 75 ผูใดอายุกวาสิบสี่ป แตยังไมเกินสิบเจ็ดป กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิด ใหศาลพิจารณา
ถึงความรูผิดชอบและสิ่งอื่นทั้งปวงเกี่ยวกับผูนั้น ในอันที่จะควรวินิจฉัยวาสมควรพิพากษาลงโทษผูนั้นหรือไม ถา
ศาลเห็นวาไมสมควรพิพากษาลงโทษก็ใหจัดการตามมาตรา 74 หรือถาศาลเห็นวาสมควรพิพากษาลงโทษก็ใหลด
มาตราสวนโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดลงกึ่งหนึ่ง
มาตรา 76 ผูใดอายุกวาสิบเจ็ดป แตยังไมเกินยี่สิบป กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิด ถาศาล
เห็นสมควร จะลดมาตราสวนโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นลงหนึ่งในสามหรือกึ่งหนึ่งก็ได
มาตรา 77 ในกรณีที่ศาลวางขอกําหนดใหบิดามารดา ผูปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู ระวังเด็กนั้นไมให
กอเหตุรายตามความในมาตรา 74 (2) ถาเด็กนั้นกอเหตุรายขึ้นภายในเวลาในขอกําหนด ศาลมีอํานาจบังคับบิดา
มารดา ผูปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู ใหชําระเงินไมเกินจํานวนในขอกําหนดนั้น ภายในเวลาที่ศาล
เห็นสมควร ถาบิดามารดา ผูปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยูไมชําระเงิน ศาลจะสั่งใหยึดทรัพยสินของบิดา
มารดา ผูปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู เพื่อใชเงินที่จะตองชําระก็ได

ในกรณีที่ศาลไดบังคับใหบิดามารดา ผูปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยูชําระเงินตามขอกําหนด
แลวนั้น ถาศาลมิไดเปลี่ยนแปลงแกไขคําสั่งที่ไดวางขอกําหนดนั้นเปนอยางอื่นตามความในมาตรา 74 วรรคทายก็
ใหขอกําหนดนั้นคงใชบังคับไดตอไปจนสิ้นเวลาที่กําหนดไวในขอกําหนดนั้น
มาตรา 78 เมื่อปรากฏวามีเหตุบรรเทาโทษ ไมวาจะไดมีการเพิ่มหรือการลดโทษตามบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นแลวหรือไม ถาศาลเห็นสมควร จะลดโทษไมเกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแกผูกระทํา
ความผิดนั้นก็ได
เหตุบรรเทาโทษนั้น ไดแกผูกระทําความผิดเปนผูโฉดเขลาเบาปญญาตกอยูในความทุกขอยางสาหัส มี
คุณความดีมาแตกอน รูสึกความผิดและพยายามบรรเทาผลรายแหงความผิดนั้น ลุแกโทษตอเจาพนักงานหรือให
ความรูแกศาล อันเปนประโยชนแกการพิจารณาหรือเหตุอื่นที่ศาลเห็นวามีลักษณะทํานองเดียวกัน
มาตรา 79 ในคดีที่มีโทษปรับสถานเดียว ถาผูที่ตองหาวากระทําความผิด นําคาปรับในอัตราอยางสูงสําหรับ
ความผิดนั้นมาชําระกอนที่ศาลเริ่มตนสืบพยาน ใหคดีนั้นเปนอันระงับไป
หมวด 5
การพยายามกระทําความผิด
มาตรา 80 ผูใดลงมือกระทําความผิดแตกระทําไปไมตลอด หรือกระทําไปตลอดแลวแตการกระทํานั้นไม
บรรลุผล ผูนั้นพยายามกระทําความผิด
ผูใดพยายามกระทําความผิด ผูนั้นตองระวางโทษสองในสามสวนของโทษที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับ
ความผิดนั้น
มาตรา 81 ผูใดกระทําการโดยมุงตอผลซึ่งกฎหมายบัญญัติเปนความผิด แตการกระทํานั้นไมสามารถจะบรรลุผล
ไดอยางแนแท เพราะเหตุปจจัยซึ่งใชในการกระทําหรือเหตุแหงวัตถุที่มุงหมายกระทําตอ ใหถือวาผูนั้นพยายาม
กระทําความผิด แตใหลงโทษไมเกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
ถาการกระทําดังกลาวในวรรคแรกไดกระทําไปโดยความเชื่ออยางงมงาย ศาลจะไมลงโทษก็ได
มาตรา 82 ผูใดพยายามกระทําความผิด หากยับยั้งเสียเองไมกระทําการใหตลอดหรือกลับใจแกไขไมใหการ
กระทํานั้นบรรลุผล ผูนั้นไมตองรับโทษสําหรับการพยายามกระทําความผิดนั้น แตถาการที่ไดกระทําไปแลวตอง
ตามบทกฎหมายที่บัญญัติเปนความผิด ผูนั้นตองรับโทษสําหรับความผิดนั้นๆ
หมวด 6
ตัวการและผูสนับสนุน
มาตรา 83 ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทําของบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป ผูที่ไดรวมกระทําความผิด
ดวยกันนั้นเปนตัวการ ตองระวางโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
มาตรา 84 ผูใดกอใหผูอื่นกระทําความผิดไมวาดวยการใชบังคับ ขูเข็ญ จาง วานหรือยุยงสงเสริม หรือดวยวิธีอื่น
ใด ผูนั้นเปนผูใชใหกระทําความผิด

ถาผูถูกใชไดกระทําความผิดนั้น ผูใชตองรับโทษเสมือนเปนตัวการ ถาความผิดมิไดกระทําลง ไมวาจะ
เปนเพราะผูถูกใชไมยอมกระทํา ยังไมไดกระทําหรือเหตุอื่นใด ผูใชตองระวางโทษเพียงหนึ่งในสามของโทษที่
กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
มาตรา 85 ผูใดโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทําความผิด และความผิดนั้นมีกําหนดโทษไมต่ํากวา
หกเดือน ผูนั้นตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
ถาไดมีการกระทําความผิดเพราะเหตุที่ไดมีการโฆษณาหรือประกาศตามความในวรรคแรก ผูโฆษณา
หรือประกาศตองรับโทษเสมือนเปนตัวการ
มาตรา 86 ผูใดกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการชวยเหลือหรือใหความสะดวกในการที่ผูอื่นกระทําความผิด
กอนหรือขณะกระทําความผิด แมผูกระทําความผิดจะมิไดรูถึงการชวยเหลือหรือใหความสะดวกนั้นก็ตาม ผูนั้น
เปนผูสนับสนุนการกระทําความผิดตองระวางโทษสองในสามสวนของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดที่
สนับสนุนนั้น
มาตรา 87 ในกรณีที่มีการกระทําความผิดเพราะมีผูใชใหกระทําตามมาตรา 84 เพราะมีผูโฆษณาหรือประกาศแก
บุคคลทั่วไปใหกระทําความผิดตามมาตรา 85 หรือโดยมีผูสนับสนุนตามมาตรา 86 ถาความผิดที่เกิดขึ้นนั้น
ผูกระทําไดกระทําไปเกินขอบเขตที่ใชหรือที่โฆษณา หรือประกาศ หรือเกินไปจากเจตนาของผูสนับสนุน ผูใชให
กระทําความผิด ผูโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทําความผิด หรือผูสนับสนุนการกระทําความผิด
แลวแตกรณี ตองรับผิดทางอาญาเพียงสําหรับความผิดเทาที่อยูในขอบเขตที่ใชหรือที่โฆษณาหรือประกาศ หรืออยู
ในขอบเขตแหงเจตนาของผูสนับสนุนการกระทําความผิดเทานั้น แตถาโดยพฤติการณอาจเล็งเห็นไดวาอาจเกิด
การกระทําความผิดเชนที่เกิดขึ้นนั้นไดจากการใชการโฆษณาหรือประกาศ หรือการสนับสนุน ผูใชใหกระทํา
ความผิด ผูโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทําความผิด หรือผูสนับสนุนการกระทําความผิด แลวแต
กรณี ตองรับผิดทางอาญาตามความผิดที่เกิดขึ้นนั้น
ในกรณีที่ผูถูกใช ผูกระทําตามคําโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทําความผิด หรือตัวการใน
ความผิด จะตองรับผิดทางอาญามีกําหนดโทษสูงขึ้นเพราะอาศัยผลที่เกิดจากการกระทําความผิดผูใชใหกระทํา
ความผิด ผูโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทําความผิด หรือผูสนับสนุนการกระทําความผิด แลวแต
กรณีตองรับผิดทางอาญาตามความผิดที่มีกําหนดโทษสูงขึ้นนั้นดวย แตถาโดยลักษณะของความผิด ผูกระทํา
จะตองรับผิดทางอาญามีกําหนดโทษสูงขึ้นเฉพาะเมื่อผูกระทําตองรู หรืออาจเล็งเห็นไดวาจะเกิดผลเชนนั้นขึ้น
ผูใชใหกระทําความผิด ผูโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทําความผิด หรือผูสนับสนุนการกระทํา
ความผิด จะตองรับผิดทางอาญาตามความผิดที่มีกําหนดโทษสูงขึ้นก็เฉพาะเมื่อตนไดรู หรืออาจเล็งเห็นไดวาจะ
เกิดผลเชนที่เกิดขึ้นนั้น
มาตรา 88 ถาความผิดที่ไดใช ที่ไดโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทํา หรือที่ไดสนับสนุนใหกระทํา
ไดกระทําถึงขั้นลงมือกระทําความผิด แตเนื่องจากการเขาขัดขวางของผูใช ผูโฆษณาหรือประกาศหรือผูสนับสนุน
ผูกระทําไดกระทําไปไมตลอดหรือกระทําไปตลอดแลว แตการกระทํานั้นไมบรรลุผล ผูใชหรือผูโฆษณาหรือ
ประกาศคงรับผิดเพียงที่บัญญัติไวในมาตรา 84 วรรคสอง หรือมาตรา 85 วรรคแรก แลวแตกรณี สวนผูสนับสนุน
นั้นไมตองรับโทษ

มาตรา 89 ถามีเหตุผลสวนตัวอันควรยกเวนโทษ ลดโทษหรือเพิ่มโทษแกผูกระทําความผิดคนใด จะนําเหตุนั้น
ไปใชแกผูกระทําความผิดคนอื่นในการกระทําความผิดนั้นดวยไมได แตถาเหตุอันควรยกเวนโทษ ลดโทษหรือ
เพิ่มโทษเปนเหตุในลักษณะคดี จึงใหใชแกผูกระทําความผิดนั้นดวยกันทุกคน
หมวด 7
การกระทําความผิดหลายบทหรือหลายกระทง
มาตรา 90 เมื่อการกระทําใดอันเปนกรรมเดียวเปนความผิดตอกฎหมายหลายบท ใหใชกฎหมายบทที่มีโทษหนัก
ที่สุดลงโทษแกผูกระทําความผิด
มาตรา 91 เมื่อปรากฏวาผูใดไดกระทําการอันเปนความผิดหลายกรรมตางกัน ใหศาลลงโทษผูนั้นทุกกรรมเปน
กระทงความผิดไปแตไมวาจะมีการเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือลดมาตราสวนโทษดวยหรือไมก็ตาม เมื่อรวมโทษทุก
กระทงแลว โทษจําคุกทั้งสิ้นตองไมเกินกําหนดดังตอไปนี้
(1) สิบป สําหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินสามป
(2) ยี่สิบป สําหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินสามปแตไมเกินสิบป
(3) หาสิบป สําหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินสิบปขึ้นไป เวนแต
กรณีที่ศาลลงโทษจําคุกตลอดชีวิต
หมวด 8
การกระทําความผิดอีก
มาตรา 92 ผูใดตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุก ถาและไดกระทําความผิดใดๆ อีก ในระหวางที่ยังจะตอง
รับโทษอยูก็ดี ภายในเวลาหาปนับแตวันพนโทษก็ดี หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจําคุกก็ใหเพิ่มโทษที่
จะลงแกผูนั้นหนึ่งในสามของโทษ ที่ศาลกําหนดสําหรับความผิดครั้งหลัง
มาตรา 93 ผูใดตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุก ถาและไดกระทําความผิดอยางหนึ่งอยางใดที่จําแนกไวใน
อนุมาตราตอไปนี้ซ้ําในอนุมาตราเดียวกันอีกในระหวางที่ยังจะตองรับโทษอยูก็ดี ภายในเวลาสามปนับแตวันพน
โทษก็ดี ถาความผิดครั้งแรกเปนความผิดซึ่งศาลพิพากษาลงโทษจําคุกไมนอยกวาหกเดือน หากศาลจะพิพากษา
ลงโทษครั้งหลังถึงจําคุกก็ใหเพิ่มโทษที่จะลงแกผูนั้นกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกําหนดสําหรับความผิดครั้งหลัง
(1) ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 107 ถึงมาตรา 135
(2) ความผิดตอเจาพนักงาน ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 136 ถึงมาตรา 146
(3) ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 147 ถึงมาตรา 166
(4) ความผิดตอเจาพนักงานในการยุติธรรม ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 167 ถึงมาตรา 192 และมาตรา
194
(5) ความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 200 ถึงมาตรา 204
(6) ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 209 ถึงมาตรา 216
(7) ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 217 ถึงมาตรา 224
มาตรา 226 ถึงมาตรา 234 และมาตรา 236 ถึงมาตรา 238

(8) ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 240 ถึงมาตรา 249 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา
แสตมปและตั๋ว ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 250 ถึงมาตรา 261 และความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา 264 ถึงมาตรา 269
(9) ความผิดเกี่ยวกับการคา ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 270 ถึงมาตรา 275
(10) ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 276 ถึงมาตรา 285
(11) ความผิดตอชีวิต ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 288 ถึงมาตรา 290 และมาตรา 294 ความผิดตอรางกาย
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 295 ถึงมาตรา 299 ความผิดฐานทําใหแทงลูก ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 301 ถึงมาตรา
303 และความผิดฐานทอดทิ้งเด็กคนปวยเจ็บหรือคนชรา ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 306 ถึงมาตรา 308
(12) ความผิดตอเสรีภาพ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 309 มาตรา 310 และมาตรา 312 ถึงมาตรา 320
(13) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 334 ถึงมาตรา 365
มาตรา 94 ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษและความผิดซึ่งผูกระทําไดกระทํา ในขณะที่มี
อายุยังไมเกินสิบเจ็ดปนั้น ไมวาจะไดกระทําในครั้งกอนหรือครั้งหลัง ไมถือวาเปนความผิดเพื่อการเพิ่มโทษตาม
ความในหมวดนี้
หมวด 9
อายุความ
มาตรา 95 ในคดีอาญา ถามิไดฟองและไดตัวผูกระทําความผิดมายังศาลภายในกําหนดดังตอไปนี้ นับแตวัน
กระทําความผิดเปนอันขาดอายุความ
(1) ยี่สิบป สําหรับความผิดตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกยี่สิบป
(2) สิบหาป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาเจ็ดป แตยังไมถึงยี่สิบป
(3) สิบป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาหนึ่งปถึงเจ็ดป
(4) หาป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาหนึ่งเดือนถึงหนึ่งป
(5) หนึ่งป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งเดือนลงมา หรือตองระวางโทษอยางอื่น
ถาไดฟองและไดตัวผูกระทําความผิดมายังศาลแลว ผูกระทําความผิดหลบหนีหรือวิกลจริต และศาลสั่ง
งดการพิจารณาไวจนกวากําหนดดังกลาวแลวนับแตวันที่หลบหนีหรือวันที่ศาลสั่งงดการพิจารณา ก็ใหถือวาเปน
อันขาดอายุความเชนเดียวกัน
มาตรา 96 ภายใตบังคับมาตรา 95 ในกรณีความผิดยอมความได ถาผูเสียหายมิไดรองทุกขภายในสามเดือนนับแต
วันที่รูเรื่องความผิดและรูตัวผูกระทําความผิด เปนอันขาดอายุความ
มาตรา 97 ในการฟองขอใหกักกัน ถาจะฟองภายหลังการฟองคดีอันเปนมูลใหเกิดอํานาจฟองขอใหกักกัน ตอง
ฟองภายในกําหนดหกเดือนนับแตวันที่ฟองคดีนั้น มิฉะนั้น เปนอันขาดอายุความ
มาตรา 98 เมื่อไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษผูใด ผูนั้นยังมิไดรับโทษก็ดี ไดรับโทษแตยังไมครบถวนโดย
หลบหนีก็ดี ถายังมิไดตัวผูนั้นมาเพื่อรับโทษนับแตวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด หรือนับแตวันที่ผูกระทําความผิด
หลบหนี แลวแตกรณี เกินกําหนดเวลาดังตอไปนี้ เปนอันลวงเลยการลงโทษ จะลงโทษผูนั้นมิได

(1) ยี่สิบป สําหรับโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกยี่สิบป
(2) สิบหาป สําหรับโทษจําคุกกวาเจ็ดปแตยังไมถึงยี่สิบป
(3) สิบป สําหรับโทษจําคุกกวาหนึ่งปถึงเจ็ดป
(4) หาป สําหรับโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปลงมาหรือโทษอยางอื่น
มาตรา 99 การยึดทรัพยสินใชคาปรับหรือการกักขังแทนคาปรับ ถามิไดทําภายในกําหนดหาป นับแตวันที่ไดมี
คําพิพากษาถึงที่สุด จะยึดทรัพยสินหรือกักขังไมได
ความในวรรคแรกมิใหใชบังคับในกรณีการกักขังแทนคาปรับซึ่งทําตอเนื่องกับการลงโทษจําคุก
มาตรา 100 เมื่อไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหกักกันผูใด ถาผูนั้นยังมิไดรับการกักกันก็ดี ไดรับการกักกันแตยังไม
ครบถวนโดยหลบหนีก็ดี ถาพนกําหนดสามปนับแตวันที่พนโทษโดยไดรับโทษตามคําพิพากษาแลว หรือโดย
ลวงเลยการลงโทษ หรือนับแตวันที่ผูนั้นหลบหนีระหวางเวลาที่ตองกักกัน เปนอันลวงเลยการกักกัน จะกักกันผู
นั้นไมได
มาตรา 101 การบังคับตามคําสั่งของศาลตามความในมาตรา 46 หรือการรองขอใหศาลสั่งใหใชเงินเมื่อผูทําทัณฑ
บนประพฤติผิดทัณฑบนตามความในมาตรา 47 นั้น ถามิไดบังคับหรือรองขอภายในกําหนดสองปนับแตวันที่ศาล
มีคําสั่ง หรือนับแตวันที่ผูทําทัณฑบนประพฤติผิดทัณฑบนจะบังคับหรือรองขอมิได
ลักษณะ 2
บทบัญญัติที่ใชแกความผิดลหุโทษ
มาตรา 102 ความผิดลหุโทษ คือความผิดซึ่งตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับเชนวามานี้ดวยกัน
มาตรา 103 บทบัญญัติในลักษณะ 1 ใหใชในกรณีแหงความผิดลหุโทษดวย เวนแตที่บัญญัติไวในสามมาตรา
ตอไปนี้
มาตรา 104 การกระทําความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายนี้ แมกระทําโดยไมมีเจตนาก็เปนความผิด เวนแต
ตามบทบัญญัติความผิดนั้นจะมีความบัญญัติใหเห็นเปนอยางอื่น
มาตรา 105 ผูใดพยายามกระทําความผิดลหุโทษ ผูนั้นไมตองรับโทษ
มาตรา 106 ผูสนับสนุนในความผิดลหุโทษไมตองรับโทษ
ภาค 2
ความผิด
ลักษณะ 1
ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร

หมวด 1
ความผิดตอองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท
และผูสําเร็จราชการแทนพระองค
มาตรา 107 ผูใดปลงพระชนมพระมหากษัตริย ตองระวางโทษประหารชีวิต
ผูใดพยายามกระทําการเชนวานั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกัน
ผูใดกระทําการใดอันเปนการตระเตรียมเพื่อปลงพระชนมพระมหากษัตริย หรือรูวามีผูจะปลงพระชนม
พระมหากษัตริย กระทําการใดอันเปนการชวยปกปดไว ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต
มาตรา 108 ผูใดกระทําการประทุษรายตอพระองค หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย ตองระวางโทษประหาร
ชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต
ผูใดพยายามกระทําการเชนวานั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกัน
ถาการกระทํานั้นมีลักษณะอันนาจะเปนอันตรายแกพระชนม ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต
ผูใดกระทําการใดอันเปนการตระเตรียมเพื่อประทุษรายตอพระองคหรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย
หรือรูวามีผูจะกระทําการประทุษรายตอพระองคหรือเสรภาพของพระมหากษัตริย กระทําการใดอันเปนการชวย
ปกปดไว ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหกปถึงยี่สิบป
มาตรา 109 ผูใดปลงพระชนมพระราชินีหรือรัชทายาท หรือฆาผูสําเร็จราชการแทนพระองค ตองระวางโทษ
ประหารชีวิต
ผูใดพยายามกระทําเชนวานั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกัน
ผูใดกระทําการใดอันเปนการตระเตรียมเพื่อปลงพระชนมพระราชินี หรือรัชทายาท หรือเพื่อฆาผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองค หรือรูวามีผูจะปลงพระชนมพระราชินีหรือรัชทายาท หรือจะฆาผูสําเร็จราชการแทน
พระองค กระทําการใดอันเปนการชวยปกปดไว ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบสองปถึงยี่สิบป
มาตรา 110 ผูใดกระทําการประทุษรายตอพระองค หรือเสรีภาพของพระราชินีหรือรัชทายาท หรือตอรางกาย
หรือเสรีภาพของผูสําเร็จราชการแทนพระองค ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกตั้งแตสิบหกปถึงยี่สิบป
ผูใดพยายามกระทําการเชนนั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกัน
ถาการกระทํานั้นมีลักษณะอันนาจะเปนอันตรายแกพระชนมหรือชีวิตผูกระทําตองระวางโทษประหาร
ชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต
ผูใดกระทําการใดอันเปนการตระเตรียมเพื่อประทุษรายตอพระองคหรือเสรีภาพของพระราชินีหรือรัช
ทายาท หรือตอรางกายหรือเสรีภาพของผูสําเร็จราชการแทนพระองค หรือรูวามีผูจะประทุษรายตอพระองค หรือ
เสรีภาพของพระราชินีหรือรัชทายาท หรือประทุษรายตอรางกาย หรือเสรีภาพของผูสําเร็จราชการแทนพระองค
กระทําการใดอันเปนการชวยปกปดไว ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบสองปถึงยี่สิบป
มาตรา 111 ผูใดเปนผูสนับสนุนในกระทําความผิดตามมาตรา 107 ถึงมาตรา 110 ตองระวางโทษเชนเดียวกับ
ตัวการในความผิดนั้น

มาตรา 112 ผูใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดราย พระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือ
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป
หมวด 2
ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร
มาตรา 113 ผูใดใชกําลังประทุษราย หรือขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย เพื่อ
(1) ลมลางหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
(2) ลมลางอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหารหรืออํานาจตุลาการแหงรัฐธรรมนูญ หรือใหใชอํานาจ
ดังกลาวแลวไมได หรือ
(3) แบงแยกราชอาณาจักรหรือยึดอํานาจปกครองในสวนหนึ่งสวนใดแหงราชอาณาจักร
ผูนั้นกระทําความผิดฐานเปนกบฎ ตองระวางโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต
มาตรา 114 ผูใดสะสมกําลังพลหรืออาวุธ ตระเตรียมการอื่นใดหรือสมคบกัน เพื่อเปนกบฎ หรือกระทําความผิด
ใดๆ อันเปนสวนของแผนการ เพื่อเปนกบฎ หรือยุยงราษฎรใหเปนกบฎหรือรูวามีผูจะเปนกบฎแลวกระทําการใด
อันเปนการชวยปกปดไว ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป
มาตรา 115 ผูใดยุยงทหารหรือตํารวจใหหนีราชการ ใหละเลยไมกระทําการตามหนาที่ หรือใหกอการกําเริบ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหาป
ถาความผิดนั้นไดกระทําลงโดยมุงหมายจะบอนใหวินัยและสมรรถภาพของกรมกองทหารหรือตํารวจ
เสื่อมทรามลง ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป
มาตรา 116 ผูใดกระทําใหปรากฏแกประชาชนดวยวาจา หนังสือหรือวิธีอื่นใดอันมิใชเปนการกระทําภายใน
ความมุงหมายแหงรัฐธรรมนูญหรือมิใชเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต
(1) เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผนดินหรือรัฐบาล โดยใชกําลังขมขืนใจหรือใชกําลัง
ประทุษราย
(2) เพื่อใหเกิดความปนปวนหรือกระดางกระเดื่องในหมูประชาชนถึงขนาดที่จะกอความไมสงบขึ้นใน
ราชอาณาจักร หรือ
(3) เพื่อใหประชาชนลวงละเมิดกฎหมายแผนดิน
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป
มาตรา 117 ผูใดยุยงหรือจัดใหเกิดการรวมกันหยุดงาน การรวมกันปดงานงดจาง หรือการรวมกันไมยอมคาขาย
หรือติดตอทางธุรกิจกับบุคคลใดๆ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผนดิน เพื่อบังคับรัฐบาลหรือเพื่อขมขู
ประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดทราบความมุงหมายดังกลาวและเขามีสวนหรือเขาชวยในการรวมกันหยุดงาน การรวมกันปดงาน
งดจางหรือการรวมกันไมยอมคาขายหรือติดตอทางธุรกิจกับบุคคลใดๆ นั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป
หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ผูใดทราบความมุงหมายดังกลาว และใชกําลังประทุษราย ขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษรายหรือทําให
หวาดกลัวดวยประการใดๆ เพื่อใหบุคคลเขามีสวนหรือเขาชวยในการรวมกันหยุดงาน การรวมกันปดงานงดจาง
หรือการรวมกันไมยอมคาขายหรือติดตอทางธุรกิจกับบุคคลใดๆ นั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 118 ผูใดกระทําการใดๆ ตอธงหรือเครื่องหมายอื่นใดอันมีความหมายถึงรัฐ เพื่อเหยียดหยามประเทศชาติ
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
หมวด 3
ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร
มาตรา 119 ผูใดกระทําการใดๆ เพื่อใหราชอาณาจักรหรือสวนหนึ่งสวนใดของราชอาณาจักรตกไปอยูใตอํานาจ
อธิปไตยของรัฐตางประเทศ หรือเพื่อใหเอกราชของรัฐเสื่อมเสียไป ตองระวางโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอด
ชีวิต
มาตรา 120 ผูใดคบคิดกับบุคคลซึ่งกระทําการเพื่อประโยชนของรัฐตางประเทศ ดวยความประสงคที่จะกอใหเกิด
การดําเนินการรบตอรัฐหรือในทางอื่นที่เปนปรปกษตอรัฐ ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบป
ถึงยี่สิบป
มาตรา 121 คนไทยคนใดกระทําการรบตอประเทศ หรือเขารวมเปนขาศึกของประเทศ ตองระวางโทษประหาร
ชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต
มาตรา 122 ผูใดกระทําการใดๆ เพื่ออุปการะแกการดําเนินการรบหรือการตระเตรียมการรบของขาศึก ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบหาป
ถาการอุปการะนั้นเปนการ
(1) ทําใหปอม คาย สนามบิน ยานรบ ยานพาหนะ ทางคมนาคม สิ่งที่ใชในการสื่อสาร ยุทธภัณฑ เสบียง
อาหาร อูเรืออาคาร หรือสิ่งอื่นใดสําหรับใชเพื่อการสงครามใชการไมไดหรือตกไปอยูในเงื้อมมือของขาศึก
(2) ยุยงทหารใหละเลยไมกระทําการตามหนาที่ กอการกําเริบหนีราชการหรือละเมิดวินัย
(3) กระทําจารกรรม นําหรือแนะทางใหขาศึก หรือ
(4) กระทําโดยประการอื่นใดใหขาศึกไดเปรียบในการรบผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือ
จําคุกตลอดชีวิต
มาตรา 123 ผูใดกระทําการใดๆ เพื่อใหไดมาซึ่งขอความเอกสารหรือสิ่งใดๆ อันปกปดไวเปนความลับสําหรับ
ความปลอดภัยของประเทศ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป
มาตรา 124 ผูใดกระทําการใดๆ เพื่อใหผูอื่นลวงรูหรือไดไปซึ่งขอความ เอกสารหรือสิ่งใดๆ อันปกปดไวเปน
ความลับสําหรับความปลอดภัยของประเทศ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป
ถาความผิดนั้นไดกระทําในระหวางประเทศอยูในการรบหรือการสงคราม ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหาปถึงสิบหาป

ถาความผิดดังกลาวมาในสองวรรคกอน ไดกระทําเพื่อใหรัฐตางประเทศไดประโยชน ผูกระทําตอง
ระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต
มาตรา 125 ผูใดปลอม ทําเทียมขึ้น กักไว ซอนเรน ปดบัง ยักยาย ทําใหเสียหาย ทําลาย หรือทําใหสูญหายหรือไร
ประโยชนซึ่งเอกสารหรือแบบใดๆ อันเกี่ยวกับสวนไดเสียของรัฐในการระหวางประเทศตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสิบป
มาตรา 126 ผูใดไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหกระทํากิจการของรัฐกับรัฐตางประเทศ ถาและโดยทุจริตไม
ปฏิบัติการตามที่ไดรับมอบหมาย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป
มาตรา 127 ผูใดกระทําการใดๆ เพื่อใหเกิดเหตุรายแกประเทศจากภายนอก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป
ถาเหตุรายเกิดขึ้น ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสองปถึง
ยี่สิบป
มาตรา 128 ผูใดตระเตรียมการ หรือพยายามกระทําความผิดใดๆ ในหมวดนี้ ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไว
สําหรับความผิดนั้น
มาตรา 129 ผูใดเปนผูสนับสนุนในการกระทําความผิดใดๆ ในหมวดนี้ ตองระวางโทษเชนเดียวกับตัวการใน
ความผิดนั้น
หมวด 4
ความผิดตอสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ
มาตรา 130 ผูใดทํารายรางกายหรือประทุษรายตอเสรีภาพของราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาทหรือประมุข
แหงรัฐตางประเทศ ซึ่งมีสัมพันธไมตรี ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบหาป
ผูใดพยายามกระทําการเชนวานั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกัน
มาตรา 131 ผูใดทํารายรางกายหรือประทุษรายตอเสรีภาพของผูแทนรัฐตางประเทศ ซึ่งไดรับแตงตั้งใหมาสู
พระราชสํานักตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป
ผูใดพยายามกระทําการเชนวานั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกัน
มาตรา 132 ผูใดฆาหรือพยายามฆาบุคคลหนึ่งบุคคลใด ดังระบุไวในมาตรา 130 หรือมาตรา 131 ตองระวางโทษ
ประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต
มาตรา 133 ผูใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดรายราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาทหรือ
ประมุขแหงรัฐตางประเทศตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่
พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 134 ผูใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดรายผูแทนรัฐตางประเทศซึ่งไดรับแตงตั้งใหมา
สูพระราชสํานัก ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป หรือปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
มาตรา 135 ผูใดกระทําการใดๆ ตอธงหรือเครื่องหมายอื่นใดอันมีความหมายถึงรัฐตางประเทศซึ่งมีสัมพันธ
ไมตรี เพื่อเหยียดหยามรัฐนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท
ลักษณะ 2
ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
หมวด 1
ความผิดตอเจาพนักงาน
มาตรา 136 ผูใดดูหมิ่นเจาพนักงานซึ่งกระทําการตามหนาที่หรือเพราะไดกระทําการตามหนาที่ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 137 ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงานซึ่งอาจทําใหผูอื่นหรือประชาชนเสียหาย ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 138 ผูใดตอสู หรือขัดขวางเจาพนักงานหรือผูซึ่งตองชวยเจาพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตาม
หนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการตอสูหรือขัดขวางนั้น ไดกระทําโดยใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 139 ผูใดขมขืนใจเจาพนักงานใหปฏิบัติการอันมิชอบดวยหนาที่ หรือใหละเวนการปฏิบัติการตามหนาที่
โดยใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสี่ป หรือปรับไมเกินแปด
พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 140 ถาความผิดตามมาตรา 138 วรรคสอง หรือมาตรา 139 ไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธ หรือโดยรวม
กระทําความผิดดวยกันตั้งแตสามคนขึ้นไป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถากระทําโดยอางอํานาจอั้งยี่หรือซองโจร ไมวาอั้งยี่หรือซองโจรนั้นจะมีอยูหรือไม ผูกระทําตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป และปรับตั้งแตสี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท
ถาความผิดตามมาตรานี้ไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด ผูกระทําตองระวางโทษหนัก
กวาโทษที่กฎหมายบัญญัติไวในสองวรรคกอนกึ่งหนึ่ง
มาตรา 141 ผูใดถอน ทําใหเสียหาย ทําลายหรือทําใหไรประโยชนซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันเจาพนักงานได
ประทับหรือหมายไวที่สิ่งใดๆ ในการปฏิบัติการตามหนาที่ เพื่อเปนหลักฐานในการยึดอายัดหรือรักษาสิ่งนั้นๆ
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 142 ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสียหรือทําใหสูญหายหรือไรประโยชนซึ่งทรัพยสินหรือ
เอกสารใดๆ อันเจาพนักงานไดยึด รักษาไว หรือสั่งใหสง เพื่อเปนพยานหลักฐาน หรือเพื่อบังคับการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ไมวาเจาพนักงานจะรักษาทรัพยหรือเอกสารนั้นไวเอง หรือสั่งใหผูนั้นหรือผูอื่นสงหรือรักษาไวก็
ตาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 143 ผูใดเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่น เปนการตอบ
แทนในการที่จะจูงใจหรือไดจูงใจเจาพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภา
เทศบาล โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมาย หรือโดยอิทธิพลของตนใหกระทําการ หรือไมกระทําการในหนาที่อัน
เปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
มาตรา 144 ผูใดให ขอใหหรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกเจาพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงรัฐ สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อจูงใจใหกระทําการไมกระทําการหรือประวิงการกระทํา
อันมิชอบดวยหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 145 ผูใดแสดงตนเปนเจาพนักงาน และกระทําการเปนเจาพนักงาน โดยตนเองมิไดเปนเจาพนักงานที่มี
อํานาจกระทํานั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
เจาพนักงานผูใดไดรับคําสั่งมิใหปฏิบัติการตามตําแหนงหนาที่ตอไปแลว ยังฝาฝนกระทําการใดๆ ใน
ตําแหนงหนาที่นั้น ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในวรรคแรกดุจกัน
มาตรา 146 ผูใดไมมีสิทธิที่จะสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจาพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงรัฐ สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล หรือไมมีสิทธิใชยศ ตําแหนงเครื่องราชอิสริยาภรณหรือสิ่งที่
หมายถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ กระทําการเชนนั้นเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
หมวด 2
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
มาตรา 147 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ ซื้อ ทํา จัดการ หรือรักษาทรัพยใด เบียดบังทรัพยนั้นเปนของตน หรือ
เปนของผูอื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมใหผูอื่นเอาทรัพยสินนั้นเสีย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป
หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
มาตรา 148 ผูใดเปนเจาพนักงาน ใชอํานาจในตําแหนงโดยมิชอบ ขมขืนใจหรือจูงใจเพื่อใหบุคคลใดมอบใหหรือ
หามาให ซึ่งทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกตนเองหรือผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุก
ตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาทหรือประหารชีวิต
มาตรา 149 ผูใดเปนเจาพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล
เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไม

กระทําการอยางใดในตําแหนงไมวาการนั้นจะชอบหรือมิชอบดวยหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป
หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต
มาตรา 150 ผูใดเปนเจาพนักงาน กระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนงโดยเห็นแกทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดซึ่งตนไดเรียก รับ หรือยอมจะรับไวกอนที่ตนไดรับแตงตั้งเปนเจาพนักงานในตําแหนงนั้น ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบปหรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
มาตรา 151 ผูใดเปนเจาพนักงานมีหนาที่ซื้อ ทํา จัดการหรือรักษาทรัพยใดๆ ใชอํานาจในตําแหนงโดยทุจริต อัน
เปนการเสียหายแกรัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจาของทรัพยนั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือ
จําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
มาตรา 152 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เขามีสวนไดเสียเพื่อประโยชนสําหรับตนเอง
หรือผูอื่นเนื่องดวยกิจการนั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่น
บาท
มาตรา 153 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่จายทรัพย จายทรัพยนั้นเกินกวาที่ควรจายเพื่อประโยชนสําหรับตนเอง
หรือผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท
มาตรา 154 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่หรือแสดงวาตนมีหนาที่เรียกเก็บหรือตรวจสอบภาษีอากร
คาธรรมเนียมหรือเงินอื่นใด โดยทุจริตเรียกเก็บหรือละเวนไมเรียกเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมหรือเงินนั้นหรือ
กระทําการหรือไมกระทําการอยางใดเพื่อใหผูมีหนาที่เสียภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมนั้นมิตองเสีย หรือเสียนอย
ไปกวาที่จะตองเสีย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึง
สี่หมื่นบาท
มาตรา 155 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่กําหนดราคาทรัพยสินหรือสินคาใด ๆ เพื่อเรียกเก็บภาษีอากรหรือ
คาธรรมเนียมตามกฎหมายโดยทุจริตกําหนดราคาทรัพยสินหรือสินคานั้น เพื่อใหผุมีหนาที่เสียภาษีอากรหรือ
คาธรรมเนียมนั้นมิตองเสียหรือเสียนอยไปกวาที่จะตองเสีย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบปหรือจําคุก
ตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
มาตรา 156 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย โดยทุจริต แนะนํา หรือกระทําการหรือไม
กระทําการอยางใด เพื่อใหมีการละเวนการลงรายการในบัญชี ลงรายการเท็จในบัญชี แกไขบัญชี หรือซอนเรน
หรือทําหลักฐานในการลงบัญชีอันจะเปนผลใหการเสียภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมนั้นมิตองเสีย หรือเสียนอยกวา
ที่จะตองเสียตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบปหรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่น
บาท
มาตรา 157 ผูใดเปนเจาพนักงาน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่ง
ผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแต
สองพันบาทถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 158 ผูใดเปนเจาพนักงาน ทําใหเสียหาย ทําลายซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหายหรือทําใหไร
ประโยชนซึ่งทรัพยหรือเอกสารใดอันเปนหนาที่ของตนที่จะปกครองหรือรักษาไว หรือยินยอมใหผูอื่นกระทํา
เชนนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
มาตรา 159 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ดูแล รักษาทรัพยหรือเอกสารใด กระทําการอันมิชอบดวยหนาที่ โดย
ถอน ทําใหเสียหายทําลายหรือทําใหไรประโยชน หรือโดยยินยอมใหผูอื่นกระทําเชนนั้น ซึ่งตราหรือเครื่องหมาย
อันเจาพนักงานไดประทับหรือหมายไวที่ทรัพยหรือเอกสารนั้นในการปฏิบัติการตามหนาที่ เพื่อเปนหลักฐานใน
การยึดหรือรักษาสิ่งนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 160 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่รักษาหรือใชดวงตราหรือรอยตราของราชการหรือของผูอื่น กระทําการ
อันมิชอบดวยหนาที่ โดยใชดวงตราหรือรอยตรานั้น หรือโดยยินยอมใหผูอื่นกระทําเชนนั้น ซึ่งอาจทําใหผูอื่น
หรือประชาชนเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 161 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ทําเอกสาร กรอกขอความลงในเอกสารหรือดูแลรักษาเอกสาร กระทํา
การปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหนาที่นั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินสองหมื่น
บาท
มาตรา 162 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ทําเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกขอความลงในเอกสาร กระทําการ
ดังตอไปนี้ในการปฏิบัติการตามหนาที่
(1) รับรองเปนหลักฐานวา ตนไดกระทําการอยางใดขึ้นหรือวาการอยางใดไดกระทําตอหนาตนอันเปน
ความเท็จ
(2) รับรองเปนหลักฐานวา ไดมีการแจงซึ่งขอความอันมิไดมีการแจง
(3) ละเวนไมจดขอความซึ่งตนมีหนาที่ตองรับจด หรือจดเปลี่ยนแปลงขอความเชนวานั้น หรือ
(4) รับรองเปนหลักฐานซึ่งขอเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุงพิสูจนความจริงอันเปนความเท็จ
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
มาตรา 163 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ในการไปรษณียโทรเลขหรือโทรศัพท กระทําการอันมิชอบดวยหนาที่
ดังตอไปนี้
(1) เปด หรือยอมใหผูอื่นเปด จดหมายหรือสิ่งอื่นที่สงทางไปรษณียหรือโทรเลข
(2) ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหสูญหาย หรือยอมใหผูอื่นทําใหเสียหาย ทําลายหรือทําใหสูญหาย ซึ่ง
จดหมายหรือสิ่งอื่นที่สงทางไปรษณียหรือโทรเลข
(3) กัก สงใหผิดทาง หรือสงใหแกบุคคลซึ่งรูวามิใชเปนผูควรรับซึ่งจดหมายหรือสิ่งอื่นที่สงทาง
ไปรษณียหรือโทรเลข หรือ
(4) เปดเผยขอความที่สงทางไปรษณีย ทางโทรเลขหรือทางโทรศัพท
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 164 ผูใดเปนเจาพนักงาน รูหรืออาจรูความลับในราชการกระทําโดยประการใดๆ อันมิชอบดวยหนาที่ให
ผูอื่นลวงรูความลับนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 165 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายหรือคําสั่งซึ่งไดสั่งเพื่อบังคับการให
เปนไปตามกฎหมาย ปองกันหรือขัดขวางมิใหเปนไปตามกฎหมายหรือคําสั่งนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
ป หรือปรับไมเกินสองพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 166 ผูใดเปนเจาพนักงาน ละทิ้งงานหรือกระทําการอยางใดๆ เพื่อใหงานหยุดชะงักหรือเสียหาย โดยรวม
กระทําการเชนนั้นดวยกันตั้งแตหาคนขึ้นไป ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
ลักษณะ 3
ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
หมวด 1
ความผิดตอเจาพนักงานในการยุติธรรม
มาตรา 167 ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด แกเจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ
พนักงานอัยการผูวาคดีหรือพนักงานสอบสวน เพื่อจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการหรือประวิงการกระทําใดอัน
มิชอบดวยหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
มาตรา 168 ผูใดขัดขืนคําบังคับตามกฎหมายของพนักงานอัยการผูวาคดีหรือพนักงานสอบสวน ซึ่งใหมาเพื่อให
ถอยคํา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 169 ผูใดขัดขืนคําบังคับตามกฎหมายของพนักงานอัยการผูวาคดีหรือพนักงานสอบสวน ซึ่งใหสงหรือ
จัดการสงทรัพยหรือเอกสารใดใหสาบาน ใหปฏิญาณ หรือใหใหถอยคํา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน
หรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 170 ผูใดขัดขืนหมายหรือคําสั่งของศาลใหมาใหถอยคําใหมาเบิกความหรือใหสงทรัพยหรือเอกสารใดใน
การพิจารณาคดี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 171 ผูใดขัดขืนคําสั่งของศาลใหสาบาน ปฏิญาณใหถอยคําหรือเบิกความ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 172 ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแกพนักงานอัยการ ผูวาคดี พนักงานสอบสวน
หรือเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา ซึ่งอาจทําใหผูอื่นหรือประชาชนเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 173 ผูใดรูวามิไดมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น แจงขอความแกพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานผูมี
อํานาจสืบสวนคดีอาญาวาไดมีการกระทําความผิด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปและปรับไมเกินหกพันบาท

มาตรา 174 ถาการแจงขอความตามมาตรา 172 หรือมาตรา 173 เปนการเพื่อจะแกลงใหบุคคลใดตองถูกบังคับ
ตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกินหกพันบาท
ถาการแจงตามความในวรรคแรกเปนการเพื่อจะแกลงใหบุคคลใดตองรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 175 ผูใดเอาความอันเปนเท็จฟองผูอื่นตอศาลวากระทําความผิดอาญา หรือวากระทําความผิดอาญาแรง
กวาที่เปนความจริง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 176 ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา 175 แลวลุแกโทษตอศาล และขอถอนฟองหรือแกฟองกอนมีคํา
พิพากษา ใหศาลลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวหรือศาลจะไมลงโทษเลยก็ได
มาตรา 177 ผูใดเบิกความอันเปนเท็จในการพิจารณาคดีตอศาล ถาความเท็จนั้นเปนขอสําคัญในคดี ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาความผิดดังกลาวในวรรคแรก ไดกระทําในการพิจารณาคดีอาญา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
เจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
มาตรา 178 ผูใดซึ่งเจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ พนักงานอัยการ ผูวาคดีหรือพนักงานสอบสวน ใหแปล
ขอความหรือความหมายใด แปลขอความหรือความหมายนั้นใหผิดไปในขอสําคัญ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 179 ผูใดทําพยานหลักฐานอันเปนเท็จ เพื่อใหพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวน
คดีอาญาเชื่อวาไดมีความผิดอาญาอยางใดเกิดขึ้น หรือเชื่อวาความผิดอาญาที่เกิดขึ้นรายแรงกวาที่เปนความจริง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 180 ผูใดนําสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเปนเท็จในการพิจารณาคดี ถาเปนพยานหลักฐานในขอสําคัญ
ในคดีนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาความผิดดังกลาวในวรรคแรก ไดกระทําในการพิจารณาคดีอาญา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
เจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
มาตรา 181 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 174 มาตรา 175 มาตรา 177 มาตรา 178 หรือมาตรา 180
(1) เปนการกระทําในกรณีแหงขอหาวา ผูใดกระทําความผิดที่มีระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปขึ้นไป
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
(2) เปนการกระทําในกรณีแหงขอหาวา ผูใดกระทําความผิดที่มีระวางโทษถึงประหารชีวิต หรือจําคุก
ตลอดชีวิต ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสามหมื่นบาท
มาตรา 182 ผูใดกระทําความผิดมาตรา 177 หรือมาตรา 178 แลวลุแกโทษ และกลับแจงความจริงตอศาลหรือเจา
พนักงานกอนจบคําเบิกความหรือการแปล ผูนั้นไมตองรับโทษ

มาตรา 183 ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา 177 มาตรา 178 หรือมาตรา 180 แลวลุแกโทษ และกลับแจงความจริง
ตอศาลหรือเจาพนักงานกอนมีคําพิพากษา และกอนตนถูกฟองในความผิดที่ไดกระทําศาลจะลงโทษนอยกวาที่
กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได
มาตรา 184 ผูใดเพื่อจะชวยผูอื่นมิใหตองรับโทษ หรือใหรับโทษนอยลง ทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอกไป
เสีย หรือทําใหสูญหายหรือไรประโยชน ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทําความผิด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหา
ป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 185 ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหายหรือไรประโยชน ซึ่งทรัพยหรือ
เอกสารใดที่ไดสงไวตอศาล หรือที่ศาลใหรักษาไวในการพิจารณาคดี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 186 ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหายหรือไรประโยชน ซึ่งทรัพยสินที่ได
มีคําพิพากษาใหริบตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 187 ผูใดเพื่อจะมิใหการเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล ทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไป
เสีย หรือทําใหสูญหายหรือไรประโยชน ซึ่งทรัพยที่ถูกยึดหรืออายัด หรือที่ตนรูวานาจะถูกยึดหรืออายัด ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 188 ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสียหรือทําใหสูญหายหรือไรประโยชน ซึ่งพินัยกรรมหรือ
เอกสารใดของผูอื่นในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชนตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป
และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 189 ผูใดชวยผูอื่นซึ่งเปนผูกระทําความผิด หรือเปนผูตองหาวากระทําความผิด อันมิใชความผิดลหุโทษ
เพื่อไมใหตองโทษโดยใหพํานักแกผูนั้น โดยซอนเรนหรือโดยชวยผูนั้นดวยประการใดเพื่อไมใหถูกจับกุม ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 190 ผูใดหลบหนีไประหวางที่ถูกคุมขังตามอํานาจของศาล ของพนักงานอัยการ ของพนักงานสอบสวน
หรือของเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาความผิดดังกลาวมาในวรรคแรกไดกระทําโดยแหกที่คุมขังโดยใชกําลังประทุษราย หรือโดยขูเข็ญวา
จะใชกําลังประทุษราย หรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันตั้งแตสามคนขึ้นไป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาความผิดตามมาตรานี้ไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด ผูกระทําตองระวางโทษหนัก
กวาโทษที่กฎหมายบัญญัติไวในสองวรรคกอนกึ่งหนึ่ง
มาตรา 191 ผูใดกระทําดวยประการใดใหผูที่ถูกคุมขังตามอํานาจของศาล ของพนักงานอัยการ ของพนักงาน
สอบสวน หรือของเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา หลุดพนจากการคุมขังไป ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

ถาผูที่หลุดพนจากการคุมขังไปนั้นเปนบุคคลที่ตองคําพิพากษาจากศาลหนึ่งศาลใดใหลงโทษประหาร
ชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบหาปขึ้นไป หรือมีจํานวนตั้งแตสามคนขึ้นไป ผูกระทําตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
ถาความผิดตามมาตรานี้ไดกระทําโดยใชกําลังประทุษราย หรือโดยขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย หรือ
โดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด ผูกระทําตองระวางโทษหนักกวาโทษที่กฎหมายบัญญัติไวในสองวรรค
กอนกึ่งหนึ่ง
มาตรา 192 ผูใดใหพํานัก ซอนเรนหรือชวยดวยประการใดใหผูที่หลบหนีจากการคุมขังตามอํานาจของศาล ของ
พนักงานสอบสวนหรือของเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา เพื่อไมใหถูกจับกุม ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 193 ถาการกระทําความผิดดังกลาวในมาตรา 184 มาตรา 189 หรือมาตรา 192 เปนการกระทําเพื่อชวยบิดา
มารดาบุตร สามี หรือภริยาของผูกระทํา ศาลจะไมลงโทษก็ได
มาตรา 194 ผูใดตองคําพิพากษาหามเขาเขตกําหนดตามมาตรา 45 เขาไปในเขตกําหนดนั้น ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 195 ผูใดหลบหนีจากสถานพยาบาลซึ่งศาลสั่งใหคุมตัวไว ตามความในมาตรา 49 ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 196 ผูใดฝาฝนคําสั่งหามของศาลซึ่งไดสั่งไวในคําพิพากษา ตามมาตรา 50 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 197 ผูใดใชกําลังประทุษราย ขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย ใหประโยชน หรือรับวาจะใหประโยชน เพื่อ
กีดกันหรือขัดขวางการขายทอดตลาดของเจาพนักงานเนื่องจากคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 198 ผูใดดูหมิ่นศาลหรือผูพิพากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาคดี หรือกระทําการขัดขวางการพิจารณา
หรือพิพากษาของศาล ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พัน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 199 ผูใดลอบฝง ซอนเรน ยายหรือทําลายศพหรือสวนของศพเพื่อปดบังการเกิด การตายหรือเหตุแหงการ
ตาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
หมวด 2
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม
มาตรา 200 ผูใดเปนเจาพนักงานในตําแหนงพนักงานอัยการผูวาคดี พนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานผูมี
อํานาจสืบสวนคดีอาญาหรือจัดการใหเปนไปตามหมายอาญา กระทําการหรือไมกระทําการอยางใดๆ ในตําแหนง

อันเปนการมิชอบ เพื่อจะชวยบุคคลใดมิใหตองโทษหรือใหรับโทษนอยลง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึง
เจ็ดป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
ถาการกระทําหรือไมกระทํานั้นเปนการเพื่อ จะแกลงใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดตองรับโทษ รับโทษหนัก
ขึ้น หรือตองถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกตั้งแตหนึ่ง
ปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
มาตรา 201 ผูใดเปนเจาพนักงานในตําแหนงตุลาการพนักงานอัยการ ผูวาคดี หรือพนักงานสอบสวน เรียก รับ
หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไมกระทําการ
อยางใดในตําแหนง ไมวาการนั้นจะชอบหรือมิชอบดวยหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือ
จําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต
มาตรา 202 ผูใดเปนเจาพนักงานในตําแหนงตุลาการพนักงานอัยการ ผูวาคดี หรือพนักงานสอบสวน กระทําการ
หรือไมกระทําการอยางใดๆ ในตําแหนง โดยเห็นแกทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ซึ่งตนไดเรียก รับ หรือยอมจะ
รับไวกอนที่ตนไดรับแตงตั้งในตําแหนงนั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบปหรือจําคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต
มาตรา 203 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ปฏิบัติการใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล ปองกันหรือ
ขัดขวางมิใหการเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพัน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 204 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีตําแหนงหนาที่ควบคุมดูแลผูที่ตองคุมขังตามอํานาจของศาล ของพนักงาน
สอบสวนหรือของเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา กระทําดวยประการใดๆ ใหผูที่อยูในระหวางคุมขังนั้น
หลุดพนจากการคุมขังไป ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พัน
บาท
ถาผูที่หลุดพนจากการคุมขังไปนั้นเปนบุคคลที่ตองคําพิพากษาของศาลหนึ่งศาลใดใหลงโทษประหาร
ชีวิต จําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกตั้งแตสิบหาปขึ้นไป หรือมีจํานวนตั้งแตสามคนขึ้นไป ผูกระทําตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป และปรับตั้งแตสี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท
มาตรา 205 ถาการกระทําดังกลาวในมาตรา 204 เปนการกระทําโดยประมาท ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูที่หลุดพนจากการคุมขังไปดวยการกระทําโดยประมาทนั้นเปนบุคคลที่ตองคําพิพากษาของศาลหนึ่ง
ศาลใดใหลงโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกตั้งแตสิบหาปขึ้นไป หรือมีจํานวนตั้งแตสามคนขึ้นไป
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูกระทําความผิดจัดใหไดตัวผูที่หลุดพนจากการคุมขังคืนมาภายในสามเดือน ใหงดการลงโทษแก
ผูกระทําความผิดนั้น
ลักษณะ 4
ความผิดเกี่ยวกับศาสนา

มาตรา 206 ผูใดกระทําดวยประการใดๆ แกวัตถุหรือสถานอันเปนที่เคารพในทางศาสนาของหมูชนใด อันเปน
การเหยียดหยามศาสนานั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่
พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 207 ผูใดกอใหเกิดการวุนวายขึ้นในที่ประชุมศาสนิกชน เวลาประชุมกัน นมัสการ หรือกระทําพิธีกรรม
ตามศาสนาใดๆ โดยชอบดวยกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
มาตรา 208 ผูใดแตงกายหรือใชเครื่องหมายที่แสดงวาเปนภิกษุสามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใดโดยมิ
ชอบ เพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวา ตนเปนบุคคลเชนวานั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพัน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ลักษณะ 5
ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
มาตรา 209 ผูใดเปนสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปดวิธีดําเนินการและมีความมุงหมายเพื่อการอันมิชอบดวย
กฎหมาย ผูนั้นกระทําความผิดฐานเปนอั้งยี่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
ถาผูกระทําความผิดเปนหัวหนา ผูจัดการหรือผูมีตําแหนงหนาที่ในคณะบุคคลนั้น ผูนั้นตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 210 ผูใดสมคบกันตั้งแตหาคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดอยางหนึ่งอยางใดตามที่บัญญัติไวในภาค 2 นี้
และความผิดนั้นมีกําหนดโทษจําคุกอยางสูงตั้งแตหนึ่งปขึ้นไป ผูนั้นกระทําความผิดฐานเปนซองโจร ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาเปนการสมคบเพื่อกระทําความผิดที่มีระวางโทษถึงประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกอยางสูง
ตั้งแตสิบปขึ้นไป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป และปรับตั้งแตสี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท
มาตรา 211 ผูใดประชุมในที่ประชุมอั้งยี่หรือซองโจร ผูนั้นกระทําความผิดฐานเปนอั้งยี่หรือซองโจร เวนแตผูนั้น
จะแสดงไดวาไดประชุมโดยไมรูวาเปนการประชุมของอั้งยี่หรือซองโจร
มาตรา 212 ผูใด
(1) จัดหาที่ประชุมหรือที่พํานักใหแกอั้งยี่หรือซองโจร
(2) ชักชวนบุคคลใหเขาเปนสมาชิกอั้งยี่หรือพรรคพวกซองโจร
(3) อุปการะอั้งยี่หรือซองโจรโดยใหทรัพย หรือโดยประการอื่น หรือ
(4) ชวยจําหนายทรัพยที่อั้งยี่หรือซองโจรไดมาโดยการกระทําความผิด
ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําผิดฐานเปนอั้งยี่หรือซองโจรแลวแตกรณี
มาตรา 213 ถาสมาชิกอั้งยี่หรือพรรคพวกซองโจรคนหนึ่งคนใดไดกระทําความผิดตามความมุงหมายของอั้งยี่
หรือซองโจรนั้น สมาชิกอั้งยี่หรือพรรคพวกซองโจรที่อยูดวยในขณะกระทําความผิด หรืออยูดวยในที่ประชุมแต

ไมไดคัดคานในการตกลงใหกระทําความผิดนั้น และบรรดาหัวหนา ผูจัดการหรือผูมีตําแหนงหนาที่ในอั้งยี่หรือ
ซองโจรนั้น ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นทุกคน
มาตรา 214 ผูใดประพฤติตนเปนปกติธุระเปนผูจัดหาที่พํานักที่ซอนเรนหรือที่ประชุมใหบุคคลซึ่งตนรูวาเปน
ผูกระทําความผิดที่บัญญัติไวในภาค 2 นี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
ถาการกระทําความผิดนั้น เปนการกระทําเพื่อชวยบิดา มารดา บุตร สามีหรือภริยาของผูกระทํา ศาลจะ
ไมลงโทษก็ได
มาตรา 215 ผูใดมั่วสุมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไป ใชกําลังประทุษราย ขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย หรือกระทําการ
อยางหนึ่งอยางใดใหเกิดการวุนวายขึ้นในบานเมือง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพัน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูกระทําความผิดคนหนึ่งคนใดมีอาวุธ บรรดาผูที่กระทําความผิด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป
หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูกระทําความผิดเปนหัวหนา หรือเปนผูมีหนาที่สั่งการในการกระทําความผิดนั้น ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 216 เมื่อเจาพนักงานสั่งผูที่มั่วสุมเพื่อกระทําความผิดตามมาตรา 215 ใหเลิกไป ผูใดไมเลิก ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ลักษณะ 6
ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน
มาตรา 217 ผูใดวางเพลิงเผาทรัพยของผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตหนึ่งพัน
บาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
มาตรา 218 ผูใดวางเพลิงเผาทรัพยดังตอไปนี้
(1) โรงเรือน เรือ หรือแพที่คนอยูอาศัย
(2) โรงเรือน เรือหรือแพอันเปนที่เก็บหรือที่ทําสินคา
(3) โรงมหรสพหรือสถานที่ประชุม
(4) โรงเรือนอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน เปนสาธารณสถานหรือเปนที่สําหรับประกอบพิธีกรรม
ตามศาลนา
(5) สถานีรถไฟ ทาอากาศยานหรือที่จอดรถหรือเรือสาธารณะ
(6) เรือกลไฟ หรือเรือยนต อันมีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไปอากาศยาน หรือรถไฟที่ใชในการขนสง
สาธารณะ
ตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป

มาตรา 219 ผูใดตระเตรียมเพื่อกระทําความผิดดังกลาวในมาตรา 217 หรือมาตรา 218 ตองระวางโทษ
เชนเดียวกับพยายามกระทําความผิดนั้นๆ
มาตรา 220 ผูใดกระทําใหเกิดเพลิงไหมแกวัตถุใดๆ แมเปนของตนเอง จนนาจะเปนอันตรายแกบุคคลอื่น หรือ
ทรัพยของผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
ถาการกระทําความผิดดังกลาวในวรรคแรก เปนเหตุใหเกิดเพลิงไหมแกทรัพยตามที่ระบุไวในมาตรา
218 ผูกระทําตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรา 218
มาตรา 221 ผูใดกระทําใหเกิดระเบิดจนนาจะเปนอันตรายแกบุคคลอื่น หรือทรัพยของผูอื่น ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
มาตรา 222 ผูใดกระทําใหเกิดระเบิดจนเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกทรัพยดังกลาวในมาตรา 217 หรือมาตรา 218
ตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรานั้นๆ
มาตรา 223 ความผิดดังกลาวในมาตรา 217 มาตรา 218 มาตรา 220 มาตรา 221 หรือมาตรา 222 นั้น ถาทรัพยที่
เปนอันตรายหรือที่นาจะเปนอันตรายเปนทรัพยที่มีราคานอย และการกระทํานั้นไมนาจะเปนอันตรายแกบุคคลอื่น
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 224 ถาการกระทําความผิดดังกลาวในมาตรา 217 มาตรา 218 มาตรา 221 หรือมาตรา 222 เปนเหตุให
บุคคลอื่นถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต
ถาเปนเหตุใหบุคคลอื่นรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือ
จําคุกตั้งแตสิบปถึงยี่สิบป
มาตรา 225 ผูใดกระทําใหเกิดเพลิงไหมโดยประมาท และเปนเหตุใหทรัพยของผูอื่นเสียหาย หรือการกระทําโดย
ประมาทนั้นนาจะเปนอันตรายแกชีวิตของบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
สี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 226 ผูใดกระทําดวยประการใดๆ แกงโรงเรือน อูเรือ ที่จอดรถหรือเรือสาธารณ ทุนทอดจอดเรือ สิ่งปลูก
สราง เครื่องจักร เครื่องกล สายไฟฟาหรือสิ่งที่ทําไวเพื่อปองกันอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยจนนาจะเปนเหตุให
เกิดอันตรายแกบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 227 ผูใดเปนผูมีวิชาชีพในการออกแบบ ควบคุมหรือทําการกอสราง ซอมแซมหรือรื้อถอน อาคารหรือสิ่ง
ปลูกสรางใดๆ ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ หรือวิธีการอันพึงกระทําการนั้นๆ โดยประการที่นาจะเปนเหตุใหเกิด
อันตรายแกบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 228 ผูใดกระทําการดวยประการใดๆ เพื่อใหเกิดอุทกภัย หรือเพื่อใหเกิดขัดของแกการใชน้ําซึ่งเปน
สาธารณูปโภคถาการกระทํานั้นนาจะเปนอันตรายแกบุคคลอื่นหรือทรัพยของผูอื่นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหา
ป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ถาการกระทําผิดดังกลาวในวรรคแรก เปนเหตุใหเกิดอันตรายแกบุคคลอื่นหรือทรัพยของผูอื่น ผูกระทํา
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
มาตรา 229 ผูใดกระทําดวยประการใดๆ ใหทางสาธารณ ประตูน้ํา ทํานบ เขื่อน อันเปนสวนของทางสาธารณ
หรือที่ขึ้นลงของอากาศยาน อยูในลักษณะอันนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกการจราจร ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 230 ผูใดเอาสิ่งใดๆ กีดขวางทางรถไฟหรือทางรถรางทําใหรางรถไฟหรือรางรถรางหลุด หลวมหรือ
เคลื่อนจากที่หรือกระทําแกเครื่องสัญญาณจนนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกการเดินรถไฟหรือรถรางตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดปและปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
มาตรา 231 ผูใดกระทําดวยประการใดๆ ใหประภาคาร ทุน สัญญาณ หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งจัดไวเปนสัญญาณเพื่อ
ความปลอดภัยในการจราจรทางบก การเดินเรือหรือการเดินอากาศ อยูในลักษณะอันนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตราย
แกการจราจรทางบก การเดินเรือหรือการเดินอากาศ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดปและปรับตั้งแต
หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
มาตรา 232 ผูใดกระทําดวยประการใดๆ ใหยานพาหนะดังตอไปนี้ อยูในลักษณะอันนาจะเปนเหตุใหเกิด
อันตรายแกบุคคล
(1) เรือเดินทะเล อากาศยาน รถไฟหรือรถราง
(2) รถยนตที่ใชสําหรับการขนสงสาธารณ หรือ
(3) เรือกลไฟ หรือเรือยนตอันมีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไปที่ใชสําหรับการขนสงสาธารณ
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
มาตรา 233 ผูใดใชยานพาหนะรับจางขนสงคนโดยสารเมื่อยานพาหนะนั้นมีลักษณะหรือมีการบรรทุกจนนาจะ
เปนอันตรายแกบุคคลในยานพาหนะนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
มาตรา 234 ผูใดกระทําดวยประการใดๆ แกสิ่งที่ใชในการผลิต ในการสงพลังงานไฟฟาหรือในการสงน้ํา จนเปน
เหตุใหประชาชนขาดความสะดวก หรือนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหา
ป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 235 ผูใดกระทําการดวยประการใดๆ ใหการสื่อสารสาธารณทางไปรษณีย ทางโทรเลข ทางโทรศัพทหรือ
ทางวิทยุขัดของตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 236 ผูใดปลอมปนอาหาร ยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใด เพื่อบุคคลอื่นเสพยหรือใช และการ
ปลอมปนนั้นนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกสุขภาพ หรือจําหนาย หรือเสนอขายสิ่งเชนวานั้นเพื่อบุคคลเสพย
หรือใช ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 237 ผูใดเอาของที่มีพิษหรือสิ่งอื่นที่นาจะเปนอันตรายแกสุขภาพเจือลงในอาหาร หรือในน้ําซึ่งอยูในบอ
สระหรือที่ขังน้ําใดๆ และอาหารหรือน้ํานั้นไดมีอยูหรือจัดไวเพื่อประชาชนบริโภค ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหก
เดือนถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท
มาตรา 238 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 226 ถึงมาตรา 237 เปนเหตุใหบุคคลอื่นถึงแกความตาย ผูกระทํา
ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
ถาเปนเหตุใหบุคคลอื่นรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้ง
แตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท
มาตรา 239 ถาการกระทําดังกลาวในมาตรา 226 ถึงมาตรา 237 เปนการกระทําโดยประมาท และใกลจะเปน
อันตรายแกชีวิตของบุคคลอื่น ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
ลักษณะ 7
ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
หมวด 1
ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา
มาตรา 240 ผูใดทําปลอมขึ้นซึ่งเงินตรา ไมวาจะปลอมขึ้นเพื่อใหเปนเหรียญกระษาปณ ธนบัตรหรือสิ่งอื่นใด ซึ่ง
รัฐบาลออกใชหรือใหอํานาจใหออกใช หรือทําปลอมขึ้ยซึ่งพันธบัตรรัฐบาลหรือใบสําคัญสําหรับรับดอกเบี้ย
พันธบัตรนั้นๆ ผูนั้นกระทําความผิดฐานปลอมเงินตรา ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบปถึง
ยี่สิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
มาตรา 241 ผูใดแปลงเงินตรา ไมวาจะเปนเหรียญกระษาปณ ธนบัตรหรือสิ่งอื่นใด ซึ่งรัฐบาลออกใชหรือให
อํานาจใหออกใช หรือแปลงพันธบัตรรัฐบาลหรือใบสําคัญสําหรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้นๆ ใหผิดไปจากเดิม
เพื่อใหผูอื่นเชื่อวามีมูลคาสูงกวาจริง ผูนั้นกระทําความผิดฐานแปลงเงินตรา ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือ
จําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
มาตรา 242 ผูใดกระทําโดยทุจริตใหเหรียญกระษาปณซึ่งรัฐบาลออกใชมีน้ําหนักลดลง ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
ผูใดนําเขาในราชอาณาจักร นําออกใชหรือมีไวเพื่อนําออกใชซึ่งเหรียญกระษาปณที่มีผูกระทําโดยทุจริต
ใหน้ําหนักลดลงตามความในวรรคแรก ตองระวางโทษเชนเดียวกัน
มาตรา 243 ผูใดนําเขาในราชอาณาจักรซึ่งสิ่งใดๆ อันเปนของปลอมตามมาตรา 240 หรือของแปลงตามมาตรา
241 ตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรานั้นๆ
มาตรา 244 ผูใดมีไวเพื่อนําออกใชซึ่งสิ่งใดๆ อันตนไดมาโดยรูวาเปนของปลอมตามมาตรา 240 หรือของแปลง
ตามมาตรา 241 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสามหมื่นบาท

มาตรา 245 ผูใดไดมาซึ่งสิ่งใดๆ โดยไมรูวาเปนของปลอมตามมาตรา 240 หรือของแปลงตามมาตรา 241 ถา
ตอมารูวาเปนของปลอมหรือของแปลงเชนวานั้น ยังขืนนําออกใช ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบปหรือปรับไม
เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 246 ผูใดทําเครื่องมือหรือวัตถุสําหรับปลอมหรือแปลงเงินตรา ไมวาจะเปนเหรียญกระษาปณ ธนบัตร
หรือสิ่งใดๆ ซึ่งรัฐบาลออกใชหรือใหอํานาจใหออกใช หรือสําหรับปลอมหรือแปลงพันธบัตรรัฐบาลหรือ
ใบสําคัญสําหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้นๆ หรือมีเครื่องมือหรือวัตถุเชนวานั้นเพื่อใชในการปลอมหรือแปลง ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท
มาตรา 247 ถาการกระทําดังกลาวในหมวดนี้เปนการกระทําเกี่ยวกับเงินตรา ไมวาจะเปนเหรียญกระษาปณ
ธนบัตรหรือสิ่งอื่นใดซึ่งรัฐบาลตางประเทศออกใชหรือใหอํานาจใหออกใช หรือเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาล
ตางประเทศหรือใบสําคัญสําหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ผูกระทําตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไวใน
มาตรานั้นๆ
มาตรา 248 ถาผูกระทําความผิดตามมาตรา 240 มาตรา 241 หรือมาตรา 247 ไดกระทําความผิดตามมาตราอื่นที่
บัญญัติไวในหมวดนี้อันเกี่ยวกับสิ่งที่ตนปลอมหรือแปลงนั้นดวย ใหลงโทษผูนั้นตามมาตรา 240 มาตรา 241 หรือ
มาตรา 247 แตกระทงเดียว
มาตรา 249 ผูใดทําบัตรหรือโลหธาตุอยางใดๆ ใหมีลักษณะและขนาดคลายคลึงกับเงินตรา ไมวาจะเปนเหรียญ
กระษาปณธนบัตรหรือสิ่งใดๆ ซึ่งรัฐบาลออกใชหรือใหอํานาจใหออกใชหรือพันธบัตรรัฐบาลหรือใบสําคัญ
สําหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้นๆ หรือจําหนายบัตรหรือโลหธาตุเชนวานั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการจําหนายบัตรหรือโลหธาตุดังกลาวในวรรคแรก เปนการจําหนาย โดยการนําออกใชดังเชนสิ่งใดๆ
ที่กลาวในวรรคแรก ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
หมวด 2
ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมปและตั๋ว
มาตรา 250 ผูใดทําปลอมขึ้นซึ่งดวงตราแผนดิน รอยตราแผนดิน หรือพระปรมาภิไธย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
มาตรา 251 ผูใดทําปลอมขึ้นซึ่งดวงตราหรือรอยตราของทบวงการเมือง ขององคการสาธารณ หรือของเจา
พนักงาน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
มาตรา 252 ผูใดใชดวงตรา รอยตราหรือพระปรมาภิไธยดังกลาวมาในมาตรา 250 หรือมาตรา 251 อันเปนดวง
ตรา รอยตราหรือพระปรมาภิไธยที่ทําปลอมขึ้น ตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรานั้นๆ

มาตรา 253 ผูใดไดมาซึ่งดวงตราหรือรอยตราดังกลาวในมาตรา 250 หรือมาตรา 251 ซึ่งเปนดวงตราหรือรอยตรา
อันแทจริง และใชดวงตราหรือรอยตรานั้นโดยมิชอบในประการที่นาจะทําใหผูอื่นหรือประชาชนเสียหาย ตอง
ระวางโทษสองในสามสวนของโทษที่บัญญัติไวในมาตรา 250 หรือมาตรา 251 นั้น
มาตรา 254 ผูใดทําปลอมขึ้นซึ่งแสตมปรัฐบาล ซึ่งใชสําหรับการไปรษณีย การภาษีอากรหรือการเก็บ
คาธรรมเนียม หรือแปลงแสตมปรัฐบาล ซึ่งใชในการเชนวานั้นใหผิดไปจากเดิม เพื่อใหผูอื่นเชื่อวามีมูลคาสูงกวา
จริง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
มาตรา 255 ผูใดนําเขาในราชอาณาจักรซึ่งดวงตราแผนดิน รอยตราแผนดิน พระปรมาภิไธย ดวงตราหรือรอยตรา
ของทบวงการเมืองขององคการสาธารณ หรือของเจาพนักงาน หรือแสตมปซึ่งระบุไวในมาตรา 250 มาตรา 251
หรือมาตรา 254 อันเปนของปลอม หรือของแปลง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสอง
พันบาทถึงสองหมื่นบาท
มาตรา 256 ผูใดลบ ถอนหรือกระทําดวยประการใดๆ แกแสตมปรัฐบาลซึ่งระบุไวในมาตรา 254 และมี
เครื่องหมายหรือการกระทําอยางใดแสดงวาใชไมไดแลว เพื่อใหใชไดอีก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ
ปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 257 ผูใดใช ขาย เสนอขาย แลกเปลี่ยนหรือเสนอแลกเปลี่ยนซึ่งแสตมปอันเกิดจากการกระทําดังกลาวใน
มาตรา 254 หรือมาตรา 256 ไมวาการกระทําตามมาตรานั้นๆ จะไดกระทําภายในหรือนอกราชอาณาจักร ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 258 ผูใดปลอมขึ้นซึ่งตั๋วโดยสารซึ่งใชในการขนสงสาธารณ หรือแปลงตั๋วโดยสารซึ่งใชในการขนสงสา
ธารณใหผิดไปจากเดิมเพื่อใหผูอื่นเชื่อวามีมูลคาสูงกวาจริง หรือลบ ถอนหรือกระทําดวยประการใดๆ แกตั๋วเชน
วานั้น ซึ่งมีเครื่องหมายหรือการกระทําอยางใด แสดงวาใชไมไดแลวเพื่อใหใชไดอีก ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 259 ถาการกระทําตามมาตรา 258 เปนการกระทําเกี่ยวกับตั๋วที่จําหนายแกประชาชน เพื่อผานเขาสถานที่
ใดๆ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 260 ผูใดใช ขาย เสนอขาย แลกเปลี่ยนหรือเสนอแลกเปลี่ยนซึ่งตั๋วอันเกิดจากการกระทําดังกลาวใน
มาตรา 258 หรือมาตรา 259 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 261 ผูใดทําเครื่องมือหรือวัตถุสําหรับปลอมหรือแปลงสิ่งใดๆ ซึ่งระบุไวในมาตรา 254 มาตรา 258 หรือ
มาตรา 259 หรือมีเครื่องมือหรือวัตถุเชนวานั้นเพื่อใชในการปลอมหรือแปลง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป
หรือปรับไมเกินสี่พันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 262 ถาการกระทําดังกลาวในมาตรา 254 มาตรา 256 มาตรา 257 หรือมาตรา 261 เปนการกระทํา
เกี่ยวกับกับแสตมปรัฐบาลตางประเทศ ผูกระทําตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไวในมาตรานั้นๆ

มาตรา 263 ถาผูกระทําความผิดตามมาตรา 250 มาตรา 251 มาตรา 254 มาตรา 256 มาตรา 258 มาตรา 259
หรือมาตรา 262 ไดกระทําความผิดตามมาตราอื่นที่บัญญัติไวในหมวดนี้ อันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดจากการกระทํา
ความผิดนั้นดวย ใหลงโทษผูนั้นตามมาตรา 250 มาตรา 251 มาตรา 254 มาตรา 256 มาตรา 258 มาตรา 259 หรือ
มาตรา 262 แตกระทงเดียว
หมวด 3
ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
มาตรา 264 ผูใดทําเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแตสวนหนึ่งสวนใด เติมหรือตัดทอนขอความ หรือแกไขดวย
ประการใดๆ ในเอกสารที่แทจริง หรือประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่นาจะ
เกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชนถาไดกระทําเพื่อใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนเอกสารที่แทจริง ผูนั้นกระทํา
ความผิดฐานปลอมเอกสาร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดกรอกขอความลงในแผนกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผูอื่นโดยไมไดรับความยินยอม
หรือโดยฝาฝนคําสั่งของผูอื่นนั้น ถาไดกระทําเพื่อนําเอกสารนั้นไปใชในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแกผูหนึ่งผูใด
หรือประชาชน ใหถือวาผูนั้นปลอมเอกสาร ตองระวางโทษเชนเดียวกัน
มาตรา 265 ผูใดปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้ง
แตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 266 ผูใดปลอมเอกสารดังตอไปนี้
(1) เอกสารสิทธิอันเปนเอกสารราชการ
(2) พินัยกรรม
(3) ใบหุน ใบหุนกูหรือใบสําคัญของใบหุนหรือใบหุนกู หรือ
(4) ตั๋วเงิน
(5) บัตรเงินฝาก
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา 267 ผูใดแจงใหเจาพนักงานผูกระทําการตามหนาที่จดขอความอันเปนเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือ
เอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงคสําหรับใชเปนพยานหลักฐาน โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือ
ประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 268 ผูใดใชหรืออางเอกสารอันเกิดจากการกระทําความผิดตามมาตรา 264 มาตรา 265 มาตรา 266
หรือมาตรา 267 ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน ตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวใน
มาตรานั้นๆ
ถากระทําความผิดตามวรรคแรกเปนผูปลอมเอกสารนั้น หรือเปนผูแจงใหเจาพนักงานจดขอความ
นั้นเอง ใหลงโทษตามมาตรานี้แตกระทงเดียว

มาตรา 269 ผูใดในการกระกอบการงานในวิชาแพทยกฎหมายบัญชีหรือวิชาชีพอื่นใด ทําคํารับรองเปนเอกสาร
อันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชนตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือ
ปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดโดยทุจริตใชหรืออางคํารับรองอันเกิดจากการกระทําความผิดตามวรรคแรก ตองระวางโทษ
เชนเดียวกัน
ลักษณะ 8
ความผิดเกี่ยวกับการคา
มาตรา 270 ผูใดใชหรือมีไวเพื่อใชซึ่งเครื่องชั่ง เครื่องตวงหรือเครื่องวัด ที่ผิดอัตราเพื่อเอาเปรียบในการคา หรือมี
เครื่องเชนวานั้นไวเพื่อขาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 271 ผูใดขายของโดยหลอกลวงดวยประการใดๆ ใหผูซื้อหลงเชื่อในแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพหรือ
ปริมาณแหงของนั้นอันเปนเท็จ ถาการกระทํานั้นไมเปนความผิดฐานฉอโกง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป
หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 272 ผูใด
(1) เอาชื่อ รูป รอยประดิษฐหรือขอความใดๆ ในการประกอบการคาของผูอื่นมาใช หรือทําใหปรากฏที่
สินคา หีบ หอ วัตถุที่ใชหุมหอ แจงความรายการแสดง ราคาจดหมายเกี่ยวกับการคาหรือสิ่งอื่นทํานองเดียวกัน
เพื่อใหประชาชนหลงเชื่อวาเปนสินคาหรือการคาของผูอื่นนั้น
(2) เลียนปาย หรือสิ่งอื่นทํานองเดียวกันจนประชาชนนาจะหลงเชื่อวาสถานที่การคาของตนเปน
สถานที่การคาของผูอื่นที่ตั้งอยูใกลเคียง
(3) ไขขาวแพรหลายซึ่งขอความเท็จเพื่อใหเสียความเชื่อถือในสถานที่การคา สินคา อุตสาหกรรมหรือ
พาณิชยการของผูหนึ่งผูใด โดยมุงประโยชนแกการคาของตน
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ความผิดตามมาตรานี้เปนความผิดอันยอมความได
มาตรา 273 ผูใดปลอมเครื่องหมายการคาของผูอื่น ซึ่งไดจดทะเบียนแลว ไมวาจะไดจดทะเบียนภายในหรือนอก
ราชอาณาจักร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 274 ผูใดเลียนเครื่องหมายการคาของผูอื่น ซึ่งไดจดทะเบียนแลว ไมวาจะไดจดทะเบียนภายในหรือนอก
ราชอาณาจักร เพื่อใหประชาชนหลงเชื่อวาเปนเครื่องหมายการคาของผูอื่นนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 275 ผูใดนําเขาในราชอาณาจักร จําหนายหรือเสนอจําหนาย ซึ่งสินคาอันเปนสินคาที่มีชื่อ รูป รอย
ประดิษฐหรือขอความใดๆ ดังบัญญัติไวในมาตรา 272 (1) หรือสินคาอันเปนสินคาที่มีเครื่องหมายการคาปลอม
หรือเลียนเครื่องหมายการคาของผูอื่นตามความในมาตรา273 หรือมาตรา 274 ตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวใน
มาตรานั้นๆ

ลักษณะ 9
ความผิดเกี่ยวกับเพศ
มาตรา 276 ผูใดขมขืนกระทําชําเราหญิงซึ่งมิใชภริยาของตนโดยขูเข็ญดวยประการใดๆ โดยใชกําลังประทุษราย
โดยหญิงอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนไดหรือโดยทําใหหญิงเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตแปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิดหรือโดยรวมกระทํา
ความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรมหญิง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสาม
หมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต
มาตรา 277 ผูใดกระทําชําเราเด็กหญิงอายุไมเกินสิบหาปซึ่งมิใชภริยาของตน โดยเด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม
ก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตแปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกเด็กหญิงอายุยังไมเกินสิบสามป ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาทหรือจําคุกตลอดชีวิต
ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกหรือวรรคสอง ไดกระทําโดยรวมกระทําความผิดดวยกันอันมี
ลักษณะเปนการโทรมเด็กหญิง และเด็กหญิงนั้นไมยินยอม หรือไดกระทําโดยมีอาวุธปนหรือวัตถุระเบิดหรือโดย
ใชอาวุธตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต
ความผิดตามที่บัญญัติไวในวรรคแรก ถาเปนการกระทําที่ชายกระทํากับเด็กหญิงอายุกวาสิบสามปแตยัง
ไมเกินสิบหาป โดยเด็กหญิงนั้นยินยอมและภายหลังศาลอนุญาตใหชายและเด็กหญิงนั้นสมรสกัน ผูกระทําผิดไม
ตองรับโทษ ถาศาลอนุญาตใหสมรสในระหวางที่ผูกระทําผิดกําลังรับโทษในความผิดนั้นอยู ใหศาลปลอย
ผูกระทําความผิดนั้นไป
มาตรา 277 ทวิ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 276 วรรคแรก หรือมาตรา 277 วรรคแรกหรือวรรคสอง เปน
เหตุใหผูถูกกระทํา
(1) รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสามหมื่นบาท
ถึงสี่หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต
(2) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต
มาตรา 277 ตรี ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 276 วรรคสองหรือมาตรา 277 วรรคสาม เปนเหตุใหผูกระทํา
(1) รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือ จําคุกตลอดชีวิต
(2) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต
มาตรา 278 ผูใดกระทําอนาจารแกบุคคลอายุกวาสิบหาปโดยขูเข็ญดวยประการใดๆ โดยใชกําลังประทุษราย โดย
บุคคลนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหบุคคลนั้นเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 279 ผูใดกระทําอนาจารแกเด็กอายุไมเกินสิบหาป โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก ผูกระทําไดกระทําโดยขูเข็ญดวยประการใดๆ โดยใชกําลัง
ประทุษราย โดยเด็กนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหเด็กนั้นเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสิบหาป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 280 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 278 หรือมาตรา 279 เปนเหตุใหผูถูกกระทํา
(1) รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาท
ถึงสี่หมื่นบาท
(2) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต
มาตรา 281 การกระทําความผิดตามมาตรา 276 วรรคแรกและมาตรา 278 นั้น ถามิไดเกิดตอหนาธารกํานัล ไม
เปนเหตุใหผูถูกกระทํารับอันตรายสาหัสถึงแกความตาย หรือมิไดเปนการกระทําแกบุคคลดังระบุไวในมาตรา 285
เปนความผิดอันยอมความได
มาตรา 282 ผูใดเพื่อสนองความใครของผูอื่น เปนธุระจัดหาลอไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง แม
ผูนั้นจะยินยอมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกบุคคลอายุเกินสิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดป
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหกพันบาทถึงสามหมื่นบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก เปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป ผูกระทําตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
ผูใดเพื่อสนองความใครของผูอื่น รับตัวบุคคลซึ่งมีผูจัดหา ลอไปหรือพาไปตามวรรคแรก วรรคสอง
หรือวรรคสาม หรือสนับสนุนในการกระทําความผิดดังกลาว ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในวรรคแรก วรรค
สอง หรือวรรคสาม แลวแตกรณี
มาตรา 283 ผูใดเพื่อสนองความใครของผูอื่น เปนธุระจัดหาลอไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง
โดยใชอุบายหลอกลวงขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรมหรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการ
อื่นใด ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก เปนการกระทําแกบุคคลอายุเกินสิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดป
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจําคุก
ตลอดชีวิต
ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก เปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป ผูกระทําตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต
ผูใดเพื่อสนองความใครของผูอื่น รับตัวบุคคลซึ่งมีผูจัดหา ลอไปหรือพาไปตามวรรคแรก วรรคสอง
หรือวรรคสาม หรือสนับสนุนในการกระทําความผิดดังกลาว ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในวรรคแรก วรรค
สอง หรือวรรคสาม แลวแตกรณี
มาตรา 283 ทวิ ผูใดพาบุคคลอายุเกินสิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดปไปเพื่อการอนาจาร แมผูนั้นจะยินยอมก็ตาม
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก เปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป ผูกระทําตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดซอนเรนบุคคลซึ่งถูกพาไปตามวรรคแรกหรือวรรคสอง ตองระวางโทษตามที่บัญญัติในวรรคแรก
หรือวรรคสอง แลวแตกรณี
มาตรา 284 ผูใดพาผูอื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจครอบงํา
ผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใด ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแต
สองพันบาท
ผูใดซอนเรนบุคคลซึ่งถูกพาไปตามวรรคแรก ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูพาไปนั้น
ความผิดตามมาตรานี้ เปนความผิดอันยอมความได
มาตรา 285 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 277 ทวิ มาตรา 277 ตรี มาตรา 278 มาตรา
279 มาตรา 280 มาตรา 282 หรือมาตรา 283 เปนการกระทําแกผูสืบสันดาน ศิษยซึ่งอยูในความดูแล ผูอยูในความ
ควบคุมตามหนาที่ราชการหรือผูอยูในความปกครอง ในความพิทักษหรือในความอนุบาล ผูกระทําตองระวางโทษ
หนักกวาที่บัญญัติไวในมาตรานั้นๆ หนึ่งในสาม
มาตรา 286 ผูใดอายุกวาสิบหกปดํารงชีพอยูแมเพียงบางสวนจากรายไดของหญิงซึ่งคาประเวณี ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต
ผูใดไมมีปจจัยอยางอื่นอันปรากฏสําหรับดํารงชีพ หรือไมมีปจจัยอันพอเพียงสําหรับดํารงชีพ และ
(1) ปรากฏวาอยูรวมกับหญิงซึ่งคาประเวณี หรือสมาคมกับหญิงซึ่งคาประเวณีคนเดียวหรือหลายคนเปน
อาจิณ
(2) กินอยูหลับนอน หรือรับเงิน หรือประโยชนอยางอื่น โดยหญิงซึ่งคาประเวณีเปนผูจัดให หรือ
(3) เขาแทรกแซงเพื่อชวยหญิง ซึ่งคาประเวณีในการทะเลาะวิวาทกับผูที่คบคากับหญิงซึ่งคาประเวณีนั้น
ใหถือวาผูนั้นดํารงชีพอยูจากรายไดของหญิงในการคาประเวณี เวนแตจะพิสูจนใหเปนที่พอใจไดวามิไดเปน
เชนนั้น
บทบัญญัติแหงมาตรานี้ มิใหใชบังคับแกผูรับคาเลี้ยงดูจากหญิงซึ่งคาประเวณี ซึ่งพึงใหคาเลี้ยงดูนั้นตาม
กฎหมายหรือตามธรรมจรรยา
มาตรา 287 ผูใด
(1) เพื่อความประสงคแหงการคา หรือโดยการคา เพื่อการแจกจายหรือเพื่อการแสดงอวดแกประชาชน
ทํา ผลิต มีไว นําเขาหรือยังใหนําเขาในราชอาณาจักร สงออกหรือยังใหสงออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรือ
ยังใหพาไปหรือทําใหแพรหลายโดยประการใดๆ ซึ่งเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ รูปภาพ
ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถาย ภาพยนตร แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพหรือสิ่งอื่นใดอันลามก
(2) ประกอบการคา หรือมีสวนหรือเขาเกี่ยวของในการคาเกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกลาวแลว
จายแจกหรือแสดงอวดแกประชาชนหรือใหเชาวัตถุหรือสิ่งของเชนวานั้น

(3) เพื่อจะชวยการทําใหแพรหลาย หรือการคาวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกลาวแลว โฆษณาหรือไขขาว
โดยประการใดๆ วามีบุคคลกระทําการอันเปนความผิดตามมาตรานี้ หรือโฆษณาหรือไขขาววาวัตถุ หรือสิ่งของ
ลามกดังกลาวแลวจะหาไดจากบุคคลใด หรือโดยวิธีใด
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ลักษณะ 10
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย
หมวด 1
ความผิดตอชีวิต
มาตรา 288 ผูใดฆาผูอื่นตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป
มาตรา 289 ผูใด
(1) ฆาบุพการี
(2) ฆาเจาพนักงาน ซึ่งกระทําการตามหนาที่ หรือเพราะเหตุที่จะกระทํา หรือไดกระทําการตามหนาที่
(3) ฆาผูชวยเหลือเจาพนักงาน ในการที่เจาพนักงานนั้นกระทําตามหนาที่ หรือเพราะเหตุที่บุคคลนั้นจะ
ชวยหรือไดชวยเจาพนักงานดังกลาวแลว
(4) ฆาผูอื่นโดยไตรตรองไวกอน
(5) ฆาผูอื่นโดยทรมานหรือโดยกระทําทารุณโหดราย
(6) ฆาผูอื่นเพื่อตระเตรียมการ หรือเพื่อความสะดวกในการที่จะกระทําความผิดอยางอื่น หรือ
(7) ฆาผูอื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไวซึ่งผลประโยชนอันเกิด แตการที่ตนไดกระทําความผิดอื่น เพื่อปกปด
ความผิดอื่นของตน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงใหพนอาญาในความผิดอื่นที่ตนไดกระทําไว
ตองระวางโทษประหารชีวิต
มาตรา 290 ผูใดมิไดมีเจตนาฆา แตทํารายผูอื่นจนเปนเหตุใหผูนั้นถึงแกความตาย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสาม
ปถึงสิบหาป
ถาความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใดดังที่บัญญัติไวในมาตรา 289 ผูกระทําตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป
มาตรา 291 ผูใดกระทําโดยประมาท และการกระทํานั้นเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสิบป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 292 ผูใดกระทําดวยการปฏิบัติอันทารุณ หรือดวยปจจัยคลายคลึงกันแกบุคคลซึ่งตองพึ่งตน ในการดํารง
ชีพหรือในการอื่นใดเพื่อใหบุคคลนั้นฆาตนเอง ถาการฆาตนเองนั้นไดเกิดขึ้นหรือไดมีการพยายามฆาตนเอง ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
มาตรา 293 ผูใดชวยเหลือหรือยุยงเด็กอายุยังไมเกินสิบหกปหรือผูซึ่งไมสามารถเขาใจวาการกระทําของตนมี
สภาพหรือสารสําคัญอยางไร หรือไมสามารถบังคับการกระทําของตนได ใหฆาตนเอง ถาการฆาตนเองนั้นได

เกิดขึ้นหรือไดมีการพยายามฆาตนเอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
มาตรา 294 ผูใดเขารวมในการชุลมุนตอสูระหวางบุคคลตั้งแตสามคนขึ้นไป และบุคคลหนึ่งบุคคลใดไมวาจะ
เปนผูที่เขารวมในการนั้นหรือไม ถึงแกความตายโดยการกระทําในการชุลมุนตอสูนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูที่เขารวมในการชุลมุนตอสูนั้นแสดงไดวา ไดกระทําไปเพื่อหามการชุลมุนตอสูนั้น หรือเพื่อปองกัน
โดยชอบดวยกฎหมายผูนั้นไมตองรับโทษ
หมวด 2
ความผิดตอรางกาย
มาตรา 295 ผูใดทํารายผูอื่นจนเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจของผูอื่นนั้น ผูนั้นกระทําความผิดฐานทํา
รายรางกาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 296 ผูใดกระทําความผิดฐานทํารายรางกาย ถาความผิดนั้น มีลักษณะประการหนึ่งประการใดดังที่บัญญัติ
ไวในมาตรา 289 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 297 ผูใดกระทําความผิดฐานทํารายรางกาย จนเปนเหตุใหถูกกระทํารายรับอันตรายสาหัส ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบป
อันตรายสาหัสนั้น คือ
(1) ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด หรือเสียฆานประสาท
(2) เสียอวัยวะสืบพันธุ หรือความสามารถสืบพันธุ
(3) เสียแขน ขา มือ เทา นิ้ว หรืออวัยวะอื่นใด
(4) หนาเสียโฉมอยางติดตัว
(5) แทงลูก
(6) จิตพิการอยางติดตัว
(7) ทุพพลภาพ หรือปวยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต
(8) ทุพพลภาพหรือปวยเจ็บดวยอาการทุกขเวทนาเกินกวายี่สิบวันหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติ
ไมไดเกินกวายี่สิบวัน
มาตรา 298 ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา 297 ถาความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใดที่บัญญัติไว
ในมาตรา 289 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป
มาตรา 299 ผูใดเขารวมในการชุลมุนตอสูระหวางบุคคลแตสามคนขึ้นไป และบุคคลหนึ่งบุคคลใดไมวาจะเปน
ผูที่เขารวมในการนั้นหรือไม รับอันตรายสาหัสโดยการกระทําในการชุลมุนตอสูนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ถาผูที่เขารวมในการชุลมุนตอสูนั้นแสดงไดวา ไดกระทําไปเพื่อหามการชุลมุนตอสูนั้น หรือเพื่อปองกัน
โดยชอบดวยกฎหมาย ผูนั้นไมตองรับโทษ
มาตรา 300 ผูใดกระทําโดยประมาท และการกระทํานั้นเปนเหตุใหผูอื่นรับอันตรายสาหัส ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
หมวด 3
ความผิดฐานทําใหแทงลูก
มาตรา 301 หญิงใดทําใหตนเองแทงลูก หรือยอมใหผูอื่นทําใหตนแทงลูก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป
หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 302 ผูใดทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงนั้นยินยอม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงรับอันตรายสาหัสอยางอื่นดวยผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ด
ป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไม
เกินสองหมื่นบาท
มาตรา 303 ผูใดทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงนั้นไมยินยอม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่ง
หมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงรับอันตรายสาหัสอยางอื่นดวย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท
ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป และ
ปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
มาตรา 304 ผูใดเพียงแตพยายามกระทําความผิดตามมาตรา 301 หรือมาตรา 302 วรรคแรก ผูนั้นไมตองรับโทษ
มาตรา 305 ถาการกระทําความผิดดังกลาวในมาตรา 301 และมาตรา 302 นั้น เปนการกระทําของนายแพทย และ
(1) จําเปนตองกระทําเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น หรือ
(2) หญิงมีครรภเนื่องจากกระทําความผิดอาญา ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 282
มาตรา 283 หรือมาตรา 284
ผูกระทําไมมีความผิด
หมวด 4
ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนปวยเจ็บหรือคนชรา
มาตรา 306 ผูใดทอดทิ้งเด็กอายุยังไมเกินเกาปไว ณ ที่ใด เพื่อใหเด็กนั้นพนไปเสียจากตน โดยประการที่ทําให
เด็กนั้นปราศจากผูดูแล ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 307 ผูใดมีหนาที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาตองดูแล ผูซึ่งพึ่งตนเองมิได เพราะอายุ ความปวยเจ็บ กาย
พิการ หรือจิตพิการทอดทิ้งผูซึ่งพึ่งตนเองมิไดนั้นเสียโดยประการที่นาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกชีวิต ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 308 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 306 หรือมาตรา 307 เปนเหตุใหผูถูกทอดทิ้งถึงแกความตาย หรือรับ
อันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรา 290 มาตรา 297 หรือมาตรา 298 นั้น
ลักษณะ 11
ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
หมวด 1
ความผิดตอเสรีภาพ
มาตรา 309 ผูใดขมขืนใจผูอื่นใหกระทําการใด ไมกระทําการใด หรือจํายอมตอสิ่งใด โดยทําใหกลัววาจะเกิด
อันตรายตอชีวิตรางกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพยสินของผูถูกขมขืนใจนั้นเองหรือของผูอื่น หรือโดยใชกําลัง
ประทุษรายจนผูถูกขมขืนใจตองกระทําการนั้น ไมกระทําการนั้น หรือจํายอมตอสิ่งนั้น ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาความผิดตามวรรคแรกไดกระทําโดยมีอาวุธ หรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันตั้งแตหาคนขึ้นไป
หรือไดกระทําเพื่อใหผูถูกขมขืนใจทํา ถอน ทําใหเสียหาย หรือทําลายเอกสารสิทธิอยางใด ผูกระทําตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถากระทําโดยอางอํานาจอั้งยี่หรือซองโจร ไมวาอั้งยี่หรือซองโจรนั้นจะมีอยูหรือไม ผูกระทําตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดปและปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
มาตรา 310 ผูใดหนวงเหนี่ยวหรือกักขังผูอื่น หรือกระทําดวยประการใดใหผูอื่นปราศจากเสรีภาพในรางกาย ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก เปนเหตุใหผูถูกหนวงเหนี่ยวถูกกักขังหรือตองปราศจากเสรีภาพใน
รางกายนั้นถึงแกความตายหรือรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรา 290 มาตรา 297
หรือมาตรา 298 นั้น
มาตรา 310 ทวิ ผูใดหนวงเหนี่ยวหรือกักขังผูอื่น หรือกระทําดวยประการใดใหผูอื่นปราศจากเสรีภาพในรางกาย
และใหผูอื่นนั้นกระทําผิดใหแกผูกระทําหรือบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท
มาตรา 311 ผูใดกระทําโดยประมาท และการกระทํานั้นเปนเหตุใหผูอื่นถูกหนวงเหนี่ยว ถูกกักขังหรือตอง
ปราศจากเสรีภาพในรางกาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก เปนเหตุใหผูถูกหนวงเหนี่ยวถูกกักขังหรือตองปราศจากเสรีภาพใน
รางกายนั้นถึงแกความตาย หรือรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรา 291 หรือ
มาตรา 300

มาตรา 312 ผูใดเพื่อจะเอาคนลงเปนทาส หรือใหมีฐานะคลายทาสนําเขาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร พา
มาจากที่ใด ซื้อ ขาย จําหนาย รับหรือหนวงเหนี่ยวซึ่งบุคคลหนึ่งบุคคลใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดปและ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
มาตรา 312 ทวิ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 310 ทวิ หรือมาตรา 312 เปนการกระทําตอเด็กอายุยังไมเกินสิบ
หาป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบปและปรับไมเกินสองหมื่นบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก หรือมาตรา 310 ทวิ หรือมาตรา 312 เปนเหตุใหผุถูกกระทํา
(1) รับอันตรายแกกายหรือจิตใจ ผูกระทําตอง ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบหาป และปรับไมเกิน
สามหมื่นบาท
(2) รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบป
(3) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกตั้งแตสิบหาปถึง
ยี่สิบป
มาตรา 312 ตรี ผูใดโดยทุจริตรับไว จําหนาย เปนธุระจัดหา ลอไป หรือพาไปซึ่งบุคคลอายุเกินสิบหาปแตยังไม
เกินสิบแปดป แมผูนั้นจะยินยอมก็ตามระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกเด็กยังไมเกินสิบหาป ผูกระทําตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 313 ผูใดเพื่อใหไดมาซึ่งคาไถ
(1) เอาตัวเด็กอายุไมเกินสิบหาปไป
(2) เอาตัวบุคคลอายุกวาสิบหาปไป โดยใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจครอบงํา
ผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใด หรือ
(3) หนวงเหนี่ยวหรือกักขังบุคคลใด
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจําคุก
ตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต
ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนเหตุใหผูถูกเอาตัวไป ผูถูกหนวงเหนี่ยวหรือผูถูกกักขังนั้นรับ
อันตรายสาหัส หรือเปนการกระทําโดยทรมาน หรือโดยทารุณโหดราย จนเปนเหตุใหผูถูกกระทํานั้นรับอันตราย
แกกาย หรือจิตใจ ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต
ถาการกระทําความผิดนั้นเปนเหตุใหผูถูกเอาตัวไป ผูถูกหนวงเหนี่ยว หรือผูถูกกักขังนั้นถึงแกความตาย
ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต
มาตรา 314 ผูใดเปนผูสนับสนุนในการกระทําความผิดตามมาตรา 313 ตองระวางโทษเชนเดียวกับตัวการใน
ความผิดนั้น
มาตรา 315 ผูใดกระทําการเปนคนกลาง โดยเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอยางใดที่มิควรได
จากผูกระทําความผิดตามมาตรา313 หรือจากผูที่จะใหคาไถ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบปและ
ปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต

มาตรา 316 ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา 313 มาตรา 314 หรือมาตรา 315 จัดใหผูถูกเอาตัวไป ผูถูกหนวง
เหนี่ยวหรือผูถูกกักขังไดรับเสรีภาพกอนศาลชั้นตนพิพากษา โดยผูนั้นมิไดรับอันตรายสาหัสหรือตกอยูในภาวะ
อันใกลจะเปนอันตรายตอชีวิต ใหลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไว แตไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
มาตรา 317 ผูใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร พรากเด็กอายุยังไมเกินสิบหาปไปเสียจากบิดารมารดา ผูปกครอง
หรือผูดูแล ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหกพันบาทถึงสามหมื่นบาท
ผูใดโดยทุจริต ซื้อ จําหนาย หรือรับตัวเด็กซึ่งถูกพรากตามวรรคแรกตองระวางโทษเชนเดียวกับผูพราก
นั้น
ถาความผิดตามมาตรานี้ไดกระทําเพื่อหากําไร หรือเพื่อการอนาจารผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
มาตรา 318 ผูใดพรากผูเยาวอายุกวาสิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดปไปเสียจากบิดามารดา ผูปกครอง หรือผูดูแล
โดยผูเยาวนั้นไมเต็มใจไปดวยตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป และปรับตั้งแตสี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท
ผูใดโดยทุจริต ซื้อ จําหนาย หรือรับตัวผูเยาวซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ตองระวางโทษเชนเดียวกับผู
พรากนั้น
ถาความผิดตามมาตรานี้ไดกระทําเพื่อหากําไร หรือเพื่อการอนาจาร ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
สามปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหกพันบาทถึงสามหมื่นบาท
มาตรา 319 ผูใดพรากผูเยาวอายุกวาสิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดปไปเสียจากบิดามารดา ผูปกครอง หรือผูดูแล
เพื่อหากําไรหรือเพื่อการอนาจารโดยผูเยาวนั้นเต็มใจไปดวย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป และปรับตั้ง
แตสี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท
ผูใดโดยทุจริต ซื้อ จําหนาย หรือรับตัวผูเยาวซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ตองระวางโทษเชนเดียวกับผู
พรากนั้น
มาตรา 320 ผูใดใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืน
ใจดวยประการอื่นใด พาหรือสงคนออกไปนอกราชอาณาจักร ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป หรือ
ปรับตั้งแตสี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก ไดกระทําเพื่อใหผูถูกพาหรือสงไปนั้นตกอยูในอํานาจของผูอื่น
โดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือเพื่อละทิ้งใหเปนคนอนาถา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป และ
ปรับตั้งแตหกพันบาทถึงสามหมื่นบาท
มาตรา 321 ความผิดตามมาตรา 309 วรรคแรก มาตรา 310 วรรคแรก และมาตรา 311 วรรคแรก เปนความผิดอัน
ยอมความได
หมวด 2
ความผิดฐานเปดเผยความลับ

มาตรา 322 ผูใดเปดผนึกหรือเอาจดหมาย โทรเลขหรือเอกสารใดๆ ซึ่งปดผนึกของผูอื่นไป เพื่อลวงรูขอความก็ดี
เพื่อนําขอความในจดหมาย โทรเลขหรือเอกสารเชนวานั้นออกเปดเผยก็ดี ถาการกระทํานั้นนาจะเกิดความเสียหาย
แกผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 323 ผูใดลวงรูหรือไดมาซึ่งความลับของผูอื่น โดนเหตุที่เปนเจาพนักงานผูมีหนาที่ โดยเหตุที่ประกอบ
อาชีพเปนแพทย เภสัชกร คนจําหนายยา นางผดุงครรภ ผูพยาบาล นักบวช หมอความ ทนายความ หรือผูสอบ
บัญชี หรือโดยเหตุที่เปนผูชวยในการประกอบอาชีพนั้น แลวเปดเผยความลับนั้นในประการที่นาจะเกิดความ
เสียหายแกผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูรับการศึกษาอบรมในอาชีพดังกลาวในวรรคแรก เปดเผยความลับของผูอื่น อันตนไดลวงรูหรือไดมา
ในการศึกษาอบรมนั้น ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษเชนเดียวกัน
มาตรา 324 ผูใดโดยเหตุที่ตนมีตําแหนงหนาที่ วิชาชีพหรืออาชีพอันเปนที่ไววางใจ ลวงรูหรือไดมาซึ่งความลับ
ของผูอื่นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม การคนพบ หรือการนิมิตในวิทยาศาสตร เปดเผยหรือใชความลับนั้นเพื่อประโยชน
ตนเองหรือผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 325 ความผิดในหมวดนี้เปนความผิดอันยอมความได
หมวด 3
ความผิดฐานหมิ่นประมาท
มาตรา 326 ผูใดใสความผูอื่นตอบุคคลที่สาม โดยประการที่นาจะทําใหผูอื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูก
เกลียดชัง ผูนั้นกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 327 ผูใดใสความผูตายตอบุคคลที่สามและการใสความนั้นนาจะเปนเหตุให บิดา มารดา คูสมรส หรือ
บุตรของผูตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผูนั้นกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท ตองระวางโทษดัง
บัญญัติไวในมาตรา 326 นั้น
มาตรา 328 ถาความผิดฐานหมิ่นประมาทไดกระทําโดยการโฆษณาดวยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี
ภาพยนตร ภาพหรือตัวอักษร ที่ทําใหปรากฏดวยวิธีใดๆ แผนเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึก
อักษร กระทําโดยการกระจายเสียง หรือกระจายภาพ หรือโดยกระทําการปาวประกาศดวยวิธีอื่น ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป และปรับไมเกินสองแสนบาท
มาตรา 329 ผูใดแสดงความคิดเห็นหรือขอความใดโดยสุจริต
(1) เพื่อความชอบธรรม ปองกันตนหรือปองกันสวนไดเสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม
(2) ในฐานะเปนเจาพนักงานปฏิบัติการตามหนาที่
(3) ติชมดวยความเปนธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเปนวิสัยของประชาชนยอมกระทํา หรือ
(4) ในการแจงขาวดวยความเปนธรรมเรื่องการดําเนินการอันเปดเผยในศาลหรือในการประชุม
ผูนั้นไมมีความผิดฐานหมิ่นประมาท

มาตรา 330 ในกรณีหมิ่นประมาท ถาผูถูกหาวากระทําความผิดพิสูจนไดวาขอที่หาวาเปนหมิ่นประมาทนั้นเปน
ความจริง ผูนั้นไมตองรับโทษ
แตหามไมใหพิสูจน ถาขอที่หาวาเปนหมิ่นประมาทนั้นเปนการใสความในเรื่องสวนตัว และการพิสูจน
จะไมเปนประโยชนแกประชาชน
มาตรา 331 คูความ หรือทนายความของคูความ ซึ่งแสดงความคิดเห็น หรือขอความในกระบวนพิจารณาคดีใน
ศาล เพื่อประโยชนแกคดีของตนไมมีความผิดฐานหมิ่นประมาท
มาตรา 332 ในคดีหมิ่นประมาทซึ่งมีคําพิพากษาวาจําเลยมีความผิดศาลอาจสั่ง
(1) ใหยึด และทําลายวัตถุหรือสวนของวัตถุที่มีขอความหมิ่นประมาท
(2) ใหโฆษณาคําพิพากษาทั้งหมด หรือแตบางสวนในหนังสือพิมพหนึ่งฉบับหรือหลายฉบับ ครั้งเดียว
หรือหลายครั้ง โดยใหจําเลยเปนผูชําระคาโฆษณา
มาตรา 333 ความผิดในหมวดนี้เปนความผิดอันยอมความได
ถาผูเสียหายในความผิดฐานหมิ่นประมาทตายเสียกอนรองทุกขให บิดา มารดา คูสมรสหรือบุตรของ
ผูเสียหายรองทุกขได และใหถือวาเปนผูเสียหาย
ลักษณะ 12
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย
หมวด 1
ความผิดฐานลักทรัพยและวิ่งราวทรัพย
มาตรา 334 ผูใดเอาทรัพยของผูอื่น หรือที่ผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวยไปโดยทุจริต ผูนั้นกระทําความผิดฐานลัก
ทรัพย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกินหกพันบาท
มาตรา 335 ผูใดลักทรัพย
(1) ในเวลากลางคืน
(2) ในที่หรือบริเวณที่มีเหตุเพลิงไหม การระเบิด อุทกภัย หรือในที่หรือบริเวณที่มีอุบัติเหตุ เหตุทุกขภัย
แกรถไฟ หรือยานพาหนะอื่นที่ประชาชนโดยสาร หรือภัยพิบัติอื่นทํานองเดียวกันหรืออาศัยโอกาสที่มีเหตุเชนวา
นั้น หรืออาศัยโอกาสที่ประชาชนกําลังตื่นกลัวภยันตรายใดๆ
(3) โดยทําอันตรายสิ่งกีดกั้นสําหรับคุมครองบุคคลหรือทรัพยหรือโดยผานสิ่งเชนวานั้นเขาไปดวย
ประการใดๆ
(4) โดยเขาทางซึ่งไดทําขึ้นโดยไมไดจํานงใหเปนทางคนเขาหรือเขาทางชองทางซึ่งผูเปนใจเปดไวให
(5) โดยแปลงตัวหรือปลอมตัวเปนผูอื่น มอมหนาหรือทําดวยประการอื่นเพื่อไมใหเห็นหรือจําหนาได
(6) โดยลวงวาเปนเจาพนักงาน
(7) โดยมีอาวุธหรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันตั้งแตสองคนขึ้นไป

(8) ในเคหสถาน สถานที่ราชการหรือสถานที่ที่จัดไวเพื่อใหบริการสาธารณที่ตนไดเขาไปโดยไมไดรับ
อนุญาต หรือซอนตัวอยูในสถานที่นั้นๆ
(9) ในสถานที่บูชาสาธารณ สถานีรถไฟ ทาอากาศยาน ที่จอดรถ หรือเรือสาธารณ สาธารณสถาน
สําหรับขนถายสินคาหรือในยวดยานสาธารณ
(10) ที่ใชหรือมีไวเพื่อสาธารณประโยชน
(11) ที่เปนของนายจางหรือที่อยูในความครอบครองของนายจาง
(12) ที่เปนของผูมีอาชีพกสิกรรม บรรดาที่เปนผลิตภัณฑ พืชพันธุสัตว หรือเครื่องมืออันมีไวสําหรับ
ประกอบกสิกรรม หรือไดมาจากการกสิกรรมนั้น
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
ถาความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําที่ประกอบดวยลักษณะดังที่บัญญัติไวในอนุมาตราดังกลาวแลว
ตั้งแตสองอนุมาตราขึ้นไป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่ง
หมื่นสี่พันบาท
ถาความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําตอทรัพยที่เปนโค กระบือ เครื่องกลหรือเครื่องจักร ที่ผูมีอาชีพ
กสิกรรมมีไวสําหรับประกอบกสิกรรม ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบป และปรับตั้งแตหกพัน
บาทถึงสองหมื่นบาท
ถาการกระทําความผิดดังกลาวในมาตรานี้ เปนการกระทําโดยความจําใจหรือความยากจนเหลือทนทาน
และทรัพยนั้นมีราคาเล็กนอย ศาลจะลงโทษผูกระทําความผิดดังที่บัญญัติไวในมาตรา 334 ก็ได
มาตรา 335 ทวิ ผูใดลักทรัพยที่เปนพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา ถาทรัพยนั้นเปนที่สักการบูชาของ
ประชาชน หรือเก็บรักษาไวเปนสมบัติของชาติ หรือสวนหนึ่งสวนใดของพระพุทธรูปหรือวัตถุดังกลาวตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบป และปรับตั้งแตหกพันบาทถึงสองหมื่นบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก ไดกระทําในวัด สํานักสงฆสถานอันเปนที่เคารพในทางศาสนา
โบราณสถานอันเปนทรัพยสินของแผนดิน สถานที่ราชการหรือพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ผูกระทําตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหาปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท
มาตรา 336 ผูใดลักทรัพยโดยฉกฉวยเอาซึ่งหนา ผูนั้นกระทําความผิดฐานวิ่งราวทรัพย ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหาปและปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
ถาการวิ่งราวทรัพยเปนเหตุใหผูอื่นรับอันตรายแกกายหรือจิตใจผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสอง
ปถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตสี่พันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
ถาการวิ่งราวทรัพยเปนเหตุใหผูอื่นรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบป
และปรับตั้งแตหกพันบาทถึงสองหมื่นบาท
ถาการวิ่งราวทรัพยเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบหาป
และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท
มาตรา 336 ทวิ ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา 334 มาตรา 335 มาตรา 335 ทวิ หรือมาตรา 336 โดยแตง
เครื่องแบบทหารหรือตํารวจหรือแตงกายใหเขาใจวาเปนทหารหรือตํารวจ หรือโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุ

ระเบิด หรือโดยใชยานพาหนะเพื่อสะดวกแกการกระทําผิดหรือการพาทรัพยนั้นไป หรือเพื่อใหพนการจับกุมตอง
ระวางโทษหนักกวาที่บัญญัติไวในมาตรานั้นๆ กึ่งหนึ่ง
หมวด 2
ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย ชิงทรัพยและปลนทรัพย
มาตรา 337 ผูใดขมขืนใจผูอื่นใหยอมหรือยอมจะใหตนหรือผูอื่นไดประโยชนในลักษณะที่เปนทรัพยสิน โดยใช
กําลังประทุษรายหรือโดยขูเข็ญวาจะทําอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพยสินของผูถูกขูเข็ญ
หรือของบุคคลที่สาม จนผูถูกขมขืนใจยอมเชนวานั้น ผูนั้นกระทําความผิดฐานกรรโชก ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหาป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
ถาความผิดฐานกรรโชกไดกระทําโดย
(1) ขูวาจะฆา ขูวาจะทํารายรางกายใหผูถูกขมขืนใจหรือผูอื่นใหไดรับอันตรายสาหัส หรือขูวาจะทําให
เกิดเพลิงไหมแกทรัพยของผูถูกขมขืนใจหรือผูอื่น หรือ
(2) มีอาวุธติดตัวมาขูเข็ญ
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
มาตรา 338 ผูใดขมขืนใจผูอื่นใหยอมใหหรือยอมจะใหตนหรือผูอื่นไดประโยชนในลักษณะที่เปนทรัพยสิน โดย
ขูเข็ญวาจะเปดเผยความลับซึ่งการเปดเผยนั้นจะทําใหผูถูกขูเข็ญหรือบุคคลที่สามเสียหาย จนผูถูกขมขืนใจยอม
เชนวานั้น ผูนั้นกระทําความผิดฐานรีดเอาทรัพย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบปและปรับตั้งแตสองพัน
บาทถึงสองหมื่นบาท
มาตรา 339 ผูใดลักทรัพยโดยใชกําลัง หรือขูเข็ญวาในทันใดนั้นจะใชกําลังประทุษราย เพื่อ
(1) ใหความสะดวกแกการลักทรัพยหรือการพาทรัพยนั้นไป
(2) ใหยื่นใหซึ่งทรัพยนั้น
(3) ยึดถือเอาทรัพยนั้นไว
(4) ปกปดการกระทําความผิดนั้น หรือ
(5) ใหพนจากการจับกุม
ผูนั้นกระทําความผิดฐานชิงทรัพย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาท
ถึงสองหมื่นบาท
ถาความผิดนั้นเปนการกระทําที่ประกอบดวยลักษณะดังที่บัญญัติไวในอนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดแหง
มาตรา 335 หรือเปนการกระทําตอทรัพยที่เปนโค กระบือ เครื่องกลหรือเครื่องจักร ที่ผูมีอาชีพกสิกรรมมีไว
สําหรับประกอบกสิกรรม ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึง
สามหมื่นบาท
ถาการชิงทรัพยเปนเหตุใหผูอื่นรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึง
ยี่สิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
ถาการชิงทรัพยเปนเหตุใหผูอื่นรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป
และปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท

ถาการชิงทรัพยเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอด
ชีวิต
มาตรา 339 ทวิ ถาการชิงทรัพยไดกระทําตอทรัพยตามมาตรา 335 ทวิ วรรคแรก ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตสิบปถึงสิบหาปและปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท
ถาการชิงทรัพยนั้นเปนการกระทําในสถานที่ดังบัญญัติไวในมาตรา 335 ทวิ วรรคสองดวย ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
ถาการชิงทรัพยตามวรรคแรกหรือวรรคสองเปนเหตุใหผูอื่นรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
ถาการชิงทรัพยตามวรรคแรกหรือวรรคสองเปนเหตุใหผูอื่นรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษ
จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป
ถาการชิงทรัพยตามวรรคแรกหรือวรรคสองเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษ
ประหารชีวิต
มาตรา 340 ผูใดชิงทรัพยโดยรวมกันกระทําความผิดดวยกันตั้งแตสามคนขึ้นไป ผูนั้นกระทําความผิดฐานปลน
ทรัพย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท
ถาในการปลนทรัพยผูกระทําแมแตคนหนึ่งคนใดมีอาวุธติดตัวไปดวย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตสิบสองปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท
ถาการปลนทรัพยเปนเหตุใหผูอื่นรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุก
ตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป
ถาการปลนทรัพยไดกระทําโดยแสดงความทารุณจนเปนเหตุใหผูอื่นรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ ใชปน
ยิง ใชวัตถุระเบิด หรือกระทําทรมานผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป
ถาการปลนทรัพยเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต
มาตรา 340 ทวิ ถาการปลนทรัพยไดกระทําตอทรัพยตามมาตรา 335 ทวิ วรรคแรก ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตสิบปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
ถาการปลนทรัพยนั้นเปนการกระทําในสถานที่ดังที่บัญญัติไวในมาตรา 335 ทวิ วรรคสองดวย ผูกระทํา
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
ถาการปลนทรัพยตามวรรคแรกหรือวรรคสอง ผูกระทําแมแตคนหนึ่งคนใดมีอาวุธติดตัวไปดวย
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป
ถาการปลนทรัพยตามวรรคแรกหรือวรรคสอง เปนเหตุใหผูอื่นรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวาง
โทษจําคุกตลอดชีวิต
ถาการปลนทรัพยตามวรรคแรกหรือวรรคสองไดกระทําโดยแสดงความทารุณจนเปนเหตุใหผูอื่นรับ
อันตรายแกกายหรือจิตใจ ใชปนยิง ใชวัตถุระเบิดหรือกระทําทรมาน ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือ
จําคุกตลอดชีวิต
ถาการปลนทรัพยตามวรรคแรกหรือวรรคสองเปนเหตุใหผุอื่นถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษ
ประหารชีวิต

มาตรา 340 ตรี ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา 339 มาตรา 339 ทวิ มาตรา 340 หรือมาตรา 340 ทวิ โดยแตง
เครื่องแบบทหารหรือตํารวจหรือแตงกายใหเขาใจวาเปนทหารหรือตํารวจ หรือโดยมี หรือใชอาวุธปนหรือวัตถุ
ระเบิด หรือโดยใชยานพาหนะเพื่อกระทําผิด หรือพาทรัพยนั้นไป หรือเพื่อใหพนจากการจับกุม ตองระวางโทษ
หนักกวาที่บัญญัติไวในมาตรานั้นๆ กึ่งหนึ่ง
หมวด 3
ความผิดฐานฉอโกง
มาตรา 341 ผูใดโดยทุจริต หลอกลวงผูอื่นดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอก
ใหแจงและโดยการหลอกลวงดังวานั้นไดไปซึ่งทรัพยสินจากผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามหรือทําใหผูถูก
หลอกลวงหรือบุคคลที่สามทํา ถอนหรือทําลายเอกสารสิทธิผูนั้นกระทําความผิดฐานฉอโกง ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 342 ถาในการกระทําความผิดฐานฉอโกง ผูกระทํา
(1) แสดงตนเปนคนอื่น
(2) อาศัยความเบาปญญาของผูถูกหลอกลวงซึ่งเปนเด็ก หรืออาศัยความออนแอแหงจิตของผูถูก
หลอกลวง
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 343 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 341 ไดกระทําดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จตอประชาชน หรือ
ดวยการปกปดความจริง ซึ่งควรบอกใหแจงแกประชาชน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไม
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําความผิดดังกลาวในวรรคแรก ตองดวยลักษณะดังกลาวในมาตรา 342 อนุมาตราหนึ่ง
อนุมาตราใดดวย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่
พันบาท
มาตรา 344 ผูใดโดยทุจริต หลอกลวงบุคคลตั้งแตสิบคนขึ้นไปใหประกอบการงานอยางใดๆ ใหแกตนหรือใหแก
บุคคลที่สามโดยจะไมใชคาแรงหรือคาแจงแกบุคคลเหลานั้น หรือโดยจะใชคาแรงงานหรือคาจางแกบุคคล
เหลานั้นต่ํากวาที่ตกลงกัน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 345 ผูใดสั่งซื้อและบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มหรือเขาอยูในโรงแรม โดยรูวาตนไมสามารถชําระเงิน
คาอาหาร คาเครื่องดื่ม หรือคาอยูในโรงแรมนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหารอย
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 346 ผูใดเพื่อเอาทรัพยสินของผูอื่นเปนของตนหรือของบุคคลที่สาม ชักจูงผูหนึ่งผูใดใหจําหนายโดย
เสียเปรียบซึ่งทรัพยสิน โดยอาศัยเหตุที่ผูถูกชักจูงมีจิตออนแอหรือเปนเด็กเบาปญญา และไมสามารถเขาใจตาม
ควรซึ่งสารสําคัญแหงการกระทําของตน จนผูถูกชักจูงจําหนายซึ่งทรัพยสินนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป
หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 347 ผูใดเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดรับประโยชนจากการประกันวินาศภัย แกลงทําใหเกิดเสียหายแก
ทรัพยสินอันเปนวัตถุที่เอาประกันภัย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
มาตรา 348 ความผิดในหมวดนี้ นอกจากความผิดตามมาตรา 343 เปนความผิดอันยอมความได
หมวด 4
ความผิดฐานโกงเจาหนี้
มาตรา 349 ผูใดเอาไปเสีย ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคาหรือทําใหไรประโยชน ซึ่งทรัพยอันตนจํานําไว
แกผูอื่น ถาไดกระทําเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูรับจํานํา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่พัน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 350 ผูใดเพื่อมิใหเจาหนี้ของตนหรือของผูอื่นไดรับชําระหนี้ทั้งหมดหรือแตบางสวน ซึ่งไดใชหรือจะใช
สิทธิเรียกรองทางศาลใหชําระหนี้ ยายไปเสีย ซอนเรนหรือโอนไปใหแกผูอื่นซึ่งทรัพยใดก็ดี แกลงใหตนเองเปน
หนี้จํานวนใดอันไมเปนความจริงก็ดี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาทหรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
มาตรา 351 ความผิดในหมวดนี้เปนความผิดอันยอมความได
หมวด 5
ความผิดฐานยักยอก
มาตรา 352 ผูใดครอบครองทรัพยซึ่งเปนของผูอื่น หรือซึ่งผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวย เบียดบังเอาทรัพยนั้นเปน
ของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผูนั้นกระทําความผิดฐานยักยอก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ
ไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาทรัพยนั้นไดตกมาอยูในความครอบครองของผูกระทําความผิดเพราะผูอื่นสงมอบใหโดยสําคัญผิดไป
ดวยประการใด หรือเปนทรัพยสินหายซึ่งผูกระทําความผิดเก็บได ผูกระทําตองระวางโทษแตเพียงกึ่งหนึ่ง
มาตรา 353 ผูใดไดรับมอบหมายใหจัดการทรัพยสินของผูอื่นหรือทรัพยสินซึ่งผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวย
กระทําผิดหนาที่ของตนดวยประการใดๆ โดยทุจริต จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชนในลักษณะที่
เปนทรัพยสินของผูนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 354 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 352 หรือมาตรา 353 ไดกระทําในฐานที่ผูกระทําความผิดเปน
ผูจัดการทรัพยสินของผูอื่นตามคําสั่งของศาล หรือตามพินัยกรรม หรือในฐานเปนผูมีอาชีพหรือธุรกิจ อันยอมเปน
ที่ไววางใจของประชาชน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ

มาตรา 355 ผูใดเก็บไดซึ่งสังหาริมทรัพยอันมีคา อันซอนหรือฝงไว โดยพฤติการณซึ่งไมมีผูใดอางวาเปนเจาของ
ได แลวเบียดบังเอาทรัพยนั้นเปนของตนหรือของผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสอง
พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 356 ความผิดในหมวดนี้เปนความผิดอันยอมความได
หมวด 6
ความผิดฐานรับของโจร
มาตรา 357 ผูใดชวยซอนเรน ชวยจําหนาย ชวยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจํานําหรือรับไวโดยประการใดซึ่งทรัพยอัน
ไดมาโดยการกระทําความผิด ถาความผิดนั้นเขาลักษณะลักทรัพย วิ่งราวทรัพย กรรโชก รีดเอาทรัพย ชิงทรัพย
ปลนทรัพย ฉอโกง ยักยอกหรือเจาพนักงานยักยอกทรัพย ผูนั้นกระทําความผิดฐานรับของโจรตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําความผิดฐานรับของโจรนั้น ไดกระทําเพื่อคากําไรหรือไดกระทําตอทรัพยอันไดมาโดย
การลักทรัพยตามมาตรา 335 (10) ชิงทรัพยหรือปลนทรัพย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบป
และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท
ถาการกระทําความผิดฐานรับของโจรนั้น ไดกระทําตอทรัพยอันไดมาโดยการลักทรัพยตามมาตรา 335
ทวิ การชิงทรัพยตามมาตรา 339 ทวิ หรือการปลนทรัพยตามมาตรา 340 ทวิ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหา
ปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท
หมวด 7
ความผิดฐานทําใหเสียทรัพย
มาตรา 358 ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคาหรือทําใหไรประโยชน ซึ่งทรัพยของผูอื่นหรือผูอื่นเปน
เจาของรวมอยูดวย ผูนั้นกระทําความผิดฐานทําใหเสียทรัพย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกิน
หกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 359 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 358 ไดกระทําตอ
(1) เครื่องกลหรือเครื่องจักรที่ใชในการประกอบกสิกรรมหรืออุตสาหกรรม
(2) ปศุสัตว
(3) ยวดยานหรือสัตวพาหนะที่ใชในการขนสงสาธารณหรือในการประกอบกสิกรรมหรืออุตสาหกรรม
หรือ
(4) พืชหรือพืชผลของกสิกร
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 360 ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคาหรือทําใหไรประโยชน ซึ่งทรัพยที่ใชหรือมีไวเพื่อ
สาธารณประโยชนตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 360 ทวิ ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคาหรือทําใหไรประโยชน ซึ่งทรัพยตามมาตรา 335 ทวิ
วรรคหนึ่งที่ประดิษฐานอยูในสถานที่ตามมาตรา 335 ทวิ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไม
เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 361 ความผิดตามมาตรา 358 และมาตรา 359 เปนความผิดอันยอมความได
หมวด 8
ความผิดฐานบุกรุก
มาตรา 362 ผูใดเขาไปในอสังหาริมทรัพยของผูอื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้นทั้งหมดหรือแต
บางสวน หรือเขาไปกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพยของเขาโดยปกติสุข ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 363 ผูใดเพื่อถือเอาอสังหาริมทรัพยของผูอื่นเปนของตน หรือของบุคคลที่สาม ยักยายหรือทําลาย
เครื่องหมายเขตแหงอสังหาริมทรัพยนั้นทั้งหมดหรือแตบางสวน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไม
เกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 364 ผูใดโดยไมมีเหตุอันสมควร เขาไปหรือซอนตัวอยูในเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพยหรือสํานักงาน
ในความครอบครองของผูอื่น หรือไมยอมออกไปจากสถานที่เชนวานั้นเมื่อผูมีสิทธิที่จะหามมิใหเขาไปไดไลให
ออก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 365 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 362 มาตรา 363 หรือมาตรา 364 ไดกระทํา
(1) โดยใชกําลังประทุษราย หรือขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย
(2) โดยมีอาวุธหรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันตั้งแตสองคนขึ้นไป หรือ
(3) ในเวลากลางคืน
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 366 ความผิดในหมวดนี้ นอกจากความผิดตามมาตรา 365 เปนความผิดอันยอมความได
ภาค 3
ลหุโทษ
มาตรา 367 ผูใดเมื่อเจาพนักงานถามชื่อหรือที่อยูเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมาย ไมยอมบอกหรือแกลงบอกชื่อหรือ
ที่อยูอันเปนเท็จ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท
มาตรา 368 ผูใดทราบคําสั่งของเจาพนักงานซึ่งสั่งการตามอํานาจที่มีกฎหมายใหไว ไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้นโดย
ไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบวัน หรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ

ถาการสั่งเชนวานั้น เปนคําสั่งใหชวยทํากิจการในหนาที่ของเจาพนักงานซึ่งกฎหมายกําหนดใหสั่งให
ชวยได ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 369 ผูใดกระทําดวยประการใดๆ ใหประกาศ ภาพโฆษณา หรือเอกสารใดที่เจาพนักงานผูกระทําการตาม
หนาที่ปดหรือแสดงไว หรือสั่งใหปด หรือแสดงไว หลุด ฉีกหรือไรประโยชนตองระวางโทษปรับไมเกินหารอย
บาท
มาตรา 370 ผูใดสงเสียง ทําใหเกิดเสียงหรือกระทําความอื้ออึงโดยไมมีเหตุอันสมควร จนทําใหประชาชนตกใจ
หรือเดือดรอน ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท
มาตรา 371 ผูใดพาอาวุธไปในเมือง หมูบานหรือทางสาธารณโดยเปดเผยหรือโดยไมมีเหตุสมควร หรือพาไปใน
ชุมนุมชนที่ไดจัดใหมีขึ้นเพื่อนมัสการ การรื่นเริงหรือการอื่นใด ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท และให
ศาลมีอํานาจสั่งใหริบอาวุธนั้น
มาตรา 372 ผูใดทะเลาะกันอยางอื้ออึงในทางสาธารณ หรือสาธารณสถาน หรือกระทําโดยประการอื่นใดใหเสีย
ความสงบเรียบรอยในทางสาธารณหรือสาธารณสถาน ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
มาตรา 373 ผูใดควบคุมดูแลบุคคลวิกลจริต ปลอยปละละเลยใหบุคคลวิกลจริตนั้นออกเที่ยวไปโดยลําพัง ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
มาตรา 374 ผูใดเห็นผูอื่นตกอยูในภยันตรายแหงชีวิต ซึ่งตนอาจชวยไดโดยไมควรกลัวอันตรายแกตนเองหรือ
ผูอื่น แตไมชวยตามความจําเปน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
มาตรา 375 ผูใดทําใหรางระบายน้ํา รองน้ําหรือทอระบายของโสโครก อันเปนสิ่งสาธารณเกิดขัดของหรือไม
สะดวก ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
มาตรา 376 ผูใดยิงปนซึ่งใชดินระเบิดดดยใชเหตุในเมืองหมูบานหรือที่ชุมนุมชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบ
วัน หรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 377 ผูใดควบคุมสัตวดุหรือสัตวราย ปลอยปละละเลยใหสัตวนั้นเที่ยวไปโดยลําพัง ในประการที่อาจทํา
อันตรายแกบุคคลหรือทรัพย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
มาตรา 378 ผูใดเสพยสุราหรือของเมาอยางอื่น จนเปนเหตุใหตนเมา ประพฤติวุนวายหรือครองสติไมไดขณะอยู
ในถนนสาธารณ หรือสาธารณสถาน ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
มาตรา 379 ผูใดชักหรือแสดงอาวุธในการวิวาทตอสู ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบวัน หรือปรับไมเกินหารอย
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 380 ผูใดทําใหเกิดปฏิกูลแกน้ําในบอ สระหรือที่ขังน้ําอันมีไวสําหรับประชาชนใชสอย ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 381 ผูใดกระทําการทารุณตอสัตว หรือฆาสัตวโดยใหไดรับทุกขเวทนาอันไมจําเปน ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 382 ผูใดใชใหสัตวทํางานจนเกินสมควรหรือใชใหทํางานอันไมสมควร เพราะเหตุที่สัตวนั้นปวยเจ็บ ชรา
หรือออนอายุ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 383 ผูใดเมื่อเกิดเพลิงไหมหรือสาธารณภัยอื่น และเจาพนักงานเรียกใหชวยระงับ ถาผูนั้นสามารถชวยได
แตไมชวยตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 384 ผูใดแกลงบอกเลาความเท็จใหเลื่องลือจนเปนเหตุใหประชาชนตื่นตกใจ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 385 ผูใดโดยไมไดรับอนุญาตอันชอบดวยกฎหมายกีดขวางทางสาธารณ จนอาจเปนอุปสรรคตอความ
ปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร โดยวาง หรือทอดทิ้งสิ่งของ หรือโดยกระทําดวยประการอื่นใด ถาการ
กระทํานั้นเปนการกระทําโดยไมจําเปน ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
มาตรา 386 ผูใดขุดหลุมหรือวาง หรือปลูกปกหรือวางสิ่งของและกะไวในทางสาธารณ โดยไมไดรับอนุญาตอัน
ชอบดวยกฎหมาย หรือทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย แตละเลยไมแสดงสัญญาณตามสมควร เพื่อปองกันอุปทวเหตุ
ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
มาตรา 387 ผูใดแขวน ติดตั้งหรือวางสิ่งใดไวโดยประการที่นาจะตกหรือพังลง ซึ่งจะเปนเหตุอันตราย เปรอะ
เปอนหรือเดือดรอนแกผูสัญจรในทางสาธารณ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
มาตรา 388 ผูใดกระทําการอันควรขายหนาตอหนาธารกํานัลโดยเปลือยหรือเปดเผยรางกาย หรือกระทําการ
ลามกอยางอื่น ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
มาตรา 389 ผูใดกระทําดวยประการใดๆ ใหของแข็งตกลง ณ ที่ใดๆ โดยประการที่นาจะเปนอันตรายหรือ
เดือดรอนรําคาญแกบุคคลหรือเปนอันตรายแกทรัพย หรือกระทําดวยประการใดๆ ใหของโสโครกเปรอะเปอน
หรือนาจะเปรอะเปอนตัวบุคคล หรือทรัพยหรือแกลงทําใหของโสโครกเปนที่เดือดรอนรําคาญ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 390 ผูใดกระทําโดยประมาท และการกระทํานั้นเปนเหตุใหผูอื่นรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 391 ผูใดใชกําลังทํารายผุอื่นโดยไมถึงกับเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 392 ผูใดทําใหผูอื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขูเข็ญ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 393 ผูใดดูหมิ่นผูอื่นซึ่งหนาหรือดวยการโฆษณาตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 394 ผูใดไล ตอนหรือทําใหสัตวใดๆ เขาในสวนไรหรือนาของผูอื่นที่ไดแตงดินไว เพราะพันธุไว หรือมี
พืชพันธุ หรือผลิตผลอยู ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 395 ผูใดควบคุมสัตวใดๆ ปลอยปละละเลยใหสัตวนั้นเขาในสวน ไรหรือนาของผูอื่นที่ไดแตงดินไว
เพาะพันธุไว หรือมีพืชพันธุ หรือผลิตผลอยู ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
มาตรา 396 ผูใดทิ้งซากสัตวซึ่งอาจเนาเหม็น ในหรือริมทางสาธารณะ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
มาตรา 397 ผูใดในที่สาธารณสถานหรือตอหนาธารกํานัลกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการรังแกหรือขมเหง
ผูอื่น หรือกระทําใหผูอื่นไดรับความอับอายหรือเดือดรอนรําคาญ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 398 ผูใดกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการทารุณตอเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป คนปวยเจ็บหรือคนชรา
ซึ่งตองพึ่งผูนั้นในการดํารงชีพหรือการอื่นใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

