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ตอนที่หนึ่ง - บทนำ�
I. ภาพรวม
ลักษณะและจุดประสงค์ของมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำ�แนกประเภท
อาชญากรรมเพื่อประโยชน์ทางสถิติ

มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำ�แนกประเภทอาชญากรรมเพือ่ ประโยชน์ทางสถิติ (มาตรฐาน ICCS) เป็นการจำ�แนกประเภท
ความผิดทางอาญาตามแนวคิด นิยาม และหลักการที่ตกลงกันเป็นสากล เพื่อให้สถิติอาชญากรรมมีความสอดคล้องและนำ�ไป
เปรียบเทียบกันได้ ในระดับสากลมากยิง่ ขึน้ และเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการวิเคราะห์ทงั้ ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ1
มาตรฐาน ICCS ได้กำ�หนดกรอบในการสร้างและเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติไว้อย่างเป็นระบบระหว่างหน่วยงานยุติธรรมทาง
อาญาและระบบกฎหมายของประเทศต่างๆ ทำ�ให้สามารถนำ�มาตรฐาน ICCS ไปใช้กบั ข้อมูลอาชญากรรมทุกรูปแบบได้ ไม่วา่ ข้อมูล
นั้นจะได้มาจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาขั้นตอนใด (ตำ�รวจ อัยการ ศาล เรือนจำ�) รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการสำ�รวจข้อมูล
เหยื่ออาชญากรรม (crime victimization surveys) ด้วย
ในระดับนานาชาติ มาตรฐาน ICCS ช่วยให้สามารถนำ�ข้อมูลอาชญากรรมของประเทศต่างๆ มาเปรียบเทียบกันได้ดยี งิ่ ขึน้ แนวคิด
และนิยามทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกันช่วยให้การเก็บ การวิเคราะห์ และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็นไปอย่างมีระบบ และยังช่วยตอบสนอง
ความต้องการให้มีการวิจัยและการวิเคราะห์อาชญากรรมข้ามชาติในเชิงลึกในระดับประเทศ มาตรฐาน ICCS สามารถใช้เป็น
ต้นแบบในการกำ�หนดโครงสร้างและจัดระเบียบข้อมูลทางสถิติที่มักจะสร้างขึ้นตามหมวดหมู่ทางกฎหมายมากกว่าตามหมวดหมู่
เชิงวิเคราะห์ นอกจากนี้ มาตรฐาน ICCS ยังสามารถนำ�ข้อมูลจากหน่วยงานยุติธรรมทางอาญาต่างๆ ภายในประเทศ (ตำ�รวจ
อัยการ ศาล เรือนจำ�) และแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน (ข้อมูลทางปกครองและข้อมูลจากการสำ�รวจทางสถิติ) มาประสาน
ให้สอดคล้องกันได้2 ทำ�นองเดียวกันมาตรฐาน ICCS สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อกำ�หนดมาตรฐานข้อมูลจากหน่วยงานย่อย
ภายในประเทศซึ่งอาจมีระบบทางสถิติหรือกรอบทางกฎหมายที่แตกต่างกัน
ความจำ�เป็นของมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำ�แนกประเภทอาชญากรรม

สถิติอาชญากรรมที่เชื่อถือได้มีความสำ�คัญมากต่อการวัดการเปลี่ยนแปลงของระดับอาชญากรรม การติดตามตรวจสอบ
การตอบสนองต่ออาชญากรรมของรัฐ การประเมินนโยบาย และการทำ�ความเข้าใจแง่มุมต่างๆ ของอาชญากรรมในบริบทที่
แตกต่างกัน บ่อยครั้ง แม้จะมีข้อมูลดิบที่ ได้จากขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอยู่แล้ว แต่ยังจำ�เป็นต้องมี
การเก็บข้อมูลเพื่อจุดประสงค์เฉพาะและจัดระเบียบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบสถิติ จึงจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำ�หรับใช้ ใน
การตัดสินใจ การเปรียบเทียบสถิตอิ าชญากรรมจากช่วงเวลาหรือประเทศทีต่ า่ งกัน หรือกับสถิตอิ นื่ ๆ ทีม่ อี ยูน่ นั้ ทำ�ได้ยาก เนือ่ งจาก
ขาดแนวคิดที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และไม่มีกรอบการทำ�งานทางสถิติที่ตกลงกันในระดับสากลเพื่อให้ทำ�การเปรียบเทียบ
ดังกล่าวได้3

1
2

3

ในเอกสารนี้ คำ�ว่า “อาชญากรรม” และ “ความผิดทางอาญา” ใช้แทนกันได้
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ. คณะกรรมาธิการสถิติ. Report of the National Institute of Statistics and Geography of
Mexico and the United Nations Office on Drugs and crime on a road map to improve the quality and availability of crime statistics at
the national and international levels (19 ธันวาคม 2012). E/CN.3/2013/11.
ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการเปรียบเทียบสถิติอาชญากรรม ได้แก่ การที่หน่วยงานรัฐแต่ละหน่วยงานต่างบันทึกความผิดทางอาญา
เพียงบางส่วน ไม่ครบถ้วน ทั้งยังไม่สอดคล้องกัน และการใช้วิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันในการนับจำ�นวนสถิติอาชญากรรม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ดูภาคผนวก 1 (ดูประกอบ: คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ. คณะกรรมาธิการสถิติ. Report of the National Institute of Statistics
and Geography of Mexico on crime statistics. E/CN.3/2012/3).
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ยกตัวอย่างเช่น แหล่งข้อมูลทีต่ า่ งกันซึง่ บ่อยครัง้ อยูภ่ ายในเขตอำ�นาจทางกฎหมายเดียวกัน จะใช้นยิ ามและแนวคิดที่ไม่เหมือนกัน
ในการจัดระเบียบข้อมูลอาชญากรรม โดยหลายครั้งจะจัดตามหลักการทางกฎหมายมากกว่าหลักการทางสถิต4ิ การที่กฎหมาย
และสถิติมีความเกี่ยวข้องที่ใกล้ชิดและทับซ้อนกันนี้ก่อให้เกิดปัญหาในด้านการวิเคราะห์ กล่าวคือ ข้อมูลทางสถิติมักมีการจัด
ระเบียบและหมวดหมูต่ ามบทบัญญัตขิ องกฎหมาย เช่น มาตราในประมวลกฎหมายอาญาหรือประมวลกฎหมายอืน่ ซึง่ ไม่ได้เกีย่ วข้อง
กันเสมอไปในเชิงวิเคราะห์ นอกจากนี้ ความสามารถในการเปรียบเทียบข้อมูลจากช่วงเวลาและเขตอำ�นาจทางกฎหมายที่ตา่ งกัน
ยังอาจมีอุปสรรคเพราะการเปลี่ยนแปลงตัวบทกฎหมาย และอุปสรรคอื่น เช่น การกระทำ�อย่างเดียวกันอาจเป็นความผิดอาญา
ภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมายทีต่ า่ งกันโดยสิน้ เชิงในแต่ละประเทศ หรืออาจถือเป็นความผิดทางอาญาในประเทศหนึง่ แต่ไม่เป็น
ความผิดทางอาญาในอีกประเทศหนึ่ง
มาตรฐาน ICCS มุ่งที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการกำ�หนดมาตรฐานทางระเบียบวิธีและทางสถิติ ตลอดจนกรอบนิยามร่วมกัน
ขึ้นมา เพื่อปรับปรุงให้ข้อมูลมีคุณภาพและสามารถนำ�มาเปรียบเทียบกันได้ มีการจัดกลุ่มความผิดต่างๆอย่างเป็นเหตุเป็นผล
และเป็นระบบ ทำ�ให้ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการสร้าง เผยแพร่ และวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมได้อย่างแม่นยำ� เพื่อให้
ข้อมูลแก่สาธารณชน และกำ�หนดนโยบายและโครงการต่างๆ ในเรื่องการป้องกันอาชญากรรม หลักนิติธรรม และการปฏิรูปงาน
ยุติธรรมทางอาญา
ความท้าทายในการพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำ�แนกประเภทอาชญากรรม
ในกรณีที่มีการกำ�หนดนิยามความผิดไว้โดยเฉพาะในแต่ละประเทศ

ปัจจุบัน สถิติอาชญากรรมในระดับประเทศจะใช้เกณฑ์ความผิดทางอาญาตามนิยามของระบบกฎหมายอาญาของแต่ละประเทศ
ซึ่งหากไม่มีการกำ�หนดนิยามที่สอดคล้องกัน ปัญหาความแตกต่างนั้นก็จะเป็นประเด็นหลักที่ต้องคำ�นึงถึงเมื่อมีการนำ�ข้อมูล
ระหว่างประเทศมาเปรียบเทียบกัน ยกตัวอย่างเช่น ประเทศหนึ่งอาจกำ�หนดให้ต้องมีการสัมผัสร่างกาย ความผิดจึงจะเข้าข่าย
การทำ�ร้ายร่างกาย ในขณะที่อีกประเทศไม่มีข้อกำ�หนดเช่นนั้น
เพือ่ แก้ปญ
ั หาดังกล่าว วิธกี ารทีม่ าตรฐาน ICCS นำ�มาใช้ คือจะถือว่าการกระทำ�ทีเ่ ป็น “อาชญากรรม” ในกฎหมายของแต่ละประเทศ
และกฎหมายระหว่างประเทศ เป็นการกระทำ�สากลที่ต้องนำ�มาจำ�แนกประเภทใหม่ตามมาตรฐาน ICCS อย่างไรก็ดี การจำ�แนก
ประเภทการกระทำ�ดังกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง (กล่าวคือ การจัดสรรเข้าหมวดหมู่เชิงวิเคราะห์) ขึ้นอยู่กับคำ�อธิบายลักษณะการ
กระทำ�มากกว่าข้อกำ�หนดตามกฎหมายแบบเคร่งครัดที่ได้จากกฎหมายอาญา อาชญากรรมตามนิยามในกฎหมายอาญามักเกีย่ วข้อง
กับการกระทำ�หรือลักษณะพฤติกรรมและบริบทซึ่งระดับสากลเห็นตรงกันว่าเป็นความผิด (เช่น การทำ�ให้บาดเจ็บหรือการทำ�ร้าย
หรือการถือเอาทรัพย์สนิ โดยไม่ได้รบั ความยินยอม) วิธกี ารทีย่ ดึ ตามเหตุการณ์ (Event-based Approach) เช่นนีช้ ว่ ยให้หลีกเลีย่ ง
ปัญหาที่เกิดจากความซับซ้อนทางกฎหมายได้ ทำ�ให้การจำ�แนกประเภทมีความเรียบง่ายและนำ�ไปใช้ได้ทั่วโลก
ทั้งนี้ ข้อควรสังเกตคือมาตรฐาน ICCS ใช้คำ�ศัพท์เฉพาะ เช่น “การข่มขืนกระทำ�ชำ�เรา” “การล่วงละเมิด” หรือ “การลักทรัพย์
ในเคหสถาน (burglary)” ซึ่งมีนิยามกำ�หนดไว้ ในกฎหมายอาญาและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป คำ�ศัพท์เหล่านี้มีคำ�อธิบายให้ไว้เป็น
การเฉพาะในมาตรฐาน ICCS โดยมีเจตนาให้ ใช้เพื่อประโยชน์ทางสถิติ ในการรับเอามาตรฐาน ICCS มาใช้ ในระดับประเทศ
จะต้องมีการแปลคำ�ที่ใช้เรียกความผิดตามนิยามในกฎหมายของประเทศเข้าหมวดหมู่ของมาตรฐาน ICCS อย่างรอบคอบ
โดยพิจารณาคำ�อธิบายการกระทำ�/เหตุการณ์และหมายเหตุอธิบายให้ครบถ้วน

4

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติสำ�หรับยุโรป. การประชุมร่วมนักสถิติยุโรป. Report of the UNODC/UNECE Task Force on Crime
Classification to the Conference of European Statisticians. 2011. ดูได้ที่: www.unodc.org/documents/data-andanalysis/statistics/crime/Report_
crime_classification_2012.pdf>.
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กระบวนการสร้างมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำ�แนกประเภทอาชญากรรม

คณะกรรมาธิการสังคมแห่งสหประชาชาติ (The Social Commission of the United Nations) กล่าวถึงความสำ�คัญของ
การจัดทำ�มาตรฐานการจำ�แนกประเภทความผิดเป็นครัง้ แรกเมือ่ ปี ค.ศ.19515 อย่างไรก็ดี ความพยายามในเวลาต่อมาทีจ่ ะพัฒนา
มาตรฐานระหว่างประเทศในการจำ�แนกประเภทอาชญากรรมดังกล่าวมีปญ
ั หามากมาย เนือ่ งจากนิยามกฎหมายของแต่ละประเทศ
และระบบการรายงานไม่สอดคล้องกัน
ความก้าวหน้าที่ชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาข้อจำ�กัดดังกล่าวเกิดขึ้นในปี ค.ศ.2009 เมื่อที่ประชุมร่วมนักสถิติยุโรปได้จัดตั้งคณะทำ�งาน
เฉพาะกิจขึ้น นำ�โดยสำ�นักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติิ (UNODC) และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
แห่งสหประชาชาติสำ�หรับยุโรป (UNECE) เพื่อพัฒนากรอบการจำ�แนกประเภทอาชญากรรมโดยอิงจากคำ�อธิบายลักษณะ
ของการกระทำ�มากกว่าตัวบทกฎหมาย6 กรอบในการกำ�หนดมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำ�แนกประเภทอาชญากรรม
ฉบับแรกได้รับการพัฒนาขึ้นโดยคณะทำ�งานเฉพาะกิจ และได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมนักสถิติยุโรป ในการประชุมใหญ่
สมัยที่ 60 เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ.20127
ข้อเสนอเรื่องการพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำ�แนกประเภทอาชญากรรมอย่างเต็มรูปแบบได้เข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมาธิการสถิติแห่งสหประชาชาติ (UNSC) สมัยที่ 438 และที่ประชุมคณะกรรมมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม
และความยุติธรรมทางอาญา (CCPCJ) สมัยที่ 219 และในที่ประชุมสมัยต่อมาของทั้ง UNSC และ CCPCJ คณะกรรมาธิการ
ได้เห็นชอบแผนพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำ�แนกประเภทอาชญากรรมเพือ่ ประโยชน์ทางสถิต10ิ โดยมีการหารือ
ร่วมกับนักสถิติและผู้เชี่ยวชาญจากสำ�นักงานสถิติแห่งชาติของประเทศต่างๆ หน่วยงานอื่นของรัฐในระดับประเทศ และองค์กร
ระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ
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Report of the twenty-first session (13 ธันวาคม 2011 และ 23-27 เมษายน 2012). E/2012/30, E/CN.15/2012/24.
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ. คณะกรรมมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา.
Report of the twenty-second session (7 ธันวาคม 2011 และ 22-26 เมษายน 2013). E/2013/30, E/CN.15/2013/27.
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ. คณะกรรมาธิการสถิติ. Report of the forty-fourth session (26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2013).
E/2013/24, E/CN.3/2013/33.
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มีการจัดประชุมหารือขึ้นสามครั้งระหว่างปี ค.ศ.2012 ถึง ค.ศ.2014 และการดำ�เนินการทดสอบมาตรฐาน ICCS ฉบับต่างๆ
ในวงกว้างอีกสองครั้งในช่วงเวลาเดียวกัน11 การดำ�เนินการทดสอบทั้งสองครั้งช่วยยืนยันความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาและ
ปรับใช้มาตรฐาน ICCS โดยมุ่งให้นำ�มาประยุกต์ ใช้กับข้อมูลสถิติที่จัดเก็บในระดับประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไป สำ�นักงาน
ว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) และส่วนงานสถิติแห่งสหประชาชาติ (UN Statistical
Division) ได้ส่งร่างสุดท้ายของมาตรฐาน ICCS ให้แก่รัฐสมาชิกและองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ.201412
ในการประชุมสมัยที่ 46 เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ.2015 คณะกรรมาธิการสถิติแห่งสหประชาชาติได้รับรองให้ ใช้มาตรฐาน ICCS
เป็นมาตรฐานทางสถิติระหว่างประเทศในการเก็บข้อมูลทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและข้อมูลที่ ได้จากการสำ�รวจ และใช้เป็น
เครือ่ งมือในการวิเคราะห์เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเฉพาะเกีย่ วกับสิง่ ผลักดันและปัจจัยทำ�ให้เกิดอาชญากรรม นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการ
สถิติยังระบุให้ UNODC เป็นหน่วยงานผู้ดูแลมาตรฐาน ICCS และรับรองการนำ�มาตรฐานดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับ
ประเทศ ระดับภูมภิ าค และระดับระหว่างประเทศ รวมถึงการจัดตัง้ คณะทีป่ รึกษาทางเทคนิคเพือ่ ให้ค�ำ แนะนำ�และความช่วยเหลือ
ที่สำ�คัญเพื่อดูแลปรับปรุงมาตรฐาน ICCS อย่างต่อเนื่อง13
มาตรฐาน ICCS ฉบับปัจจุบันพัฒนาขึ้นจากการที่ผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศเข้ามามีบทบาทและความร่วมมืออย่างจริงจัง
ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ ได้มีการประชุมและการดำ�เนินการทดสอบ ตลอดจนให้ข้อมูลและข้อคิดเห็น มาตรฐาน ICCS ฉบับนี้จึงเป็น
ผลที่ ได้จากการปรึกษาหารือและการร่วมมือกันอย่างแข็งขันระหว่างสำ�นักงานสถิติแห่งชาติของประเทศต่างๆ หน่วยงานอื่น
ของรัฐในระดับประเทศ องค์กรระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ รวมถึง ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านข้อมูลสถิติเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการภาครัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ การตกเป็นเหยื่อ และความยุติธรรม (UNODC - INEGI Center of
Excellence on Statistics on Governance, Public Safety, Victimization and Justice), องค์การอนามัยโลก (WHO),
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP), สำ�นักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (Eurostat), ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างทวีป
อเมริกา (IADB) และองค์การรัฐอเมริกัน (OAS) นอกจากนี้ มาตรฐาน ICCS ยังได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ
ด้านมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำ�แนกประเภททางสถิติซึ่งเป็นหน่วยงานกลางผู้ประสานงานด้านมาตรฐานการจำ�แนก
ประเภทระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมาธิการสถิติแห่งสหประชาชาติ

11

12

13

การประชุมหารือครั้งแรกมีขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2012 ที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ โดยมีผู้แทนเข้าร่วมจาก 13 ประเทศในทวีปอเมริกา เอเชีย และยุโรป ตลอดจน
ผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ ประเด็นหนึ่งที่มีการหารือกันคือ ที่ประชุมได้วิเคราะห์ผลของการทดสอบร่างกรอบการจำ�แนกประเภทครั้งแรกในประเทศ
อาสาสมัคร 16 ประเทศ การประชุมหารือครั้งที่สองมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2013 ที่กรุงเวียนนา โดยมีผู้แทนเข้าร่วมจาก 18 ประเทศในทวีปแอฟริกา อเมริกา
เอเชีย และยุโรป ตลอดจนผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศและสถาบันวิจัย การประชุมหารือครั้งที่สามซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายในรูปแบบการประชุม
คณะผู้เชี่ยวชาญ จัดขึ้นที่กรุงเวียนนาในเดือนพฤษภาคม 2014 โดยมีผู้แทนเข้าร่วมจาก 31 ประเทศในทวีปแอฟริกา อเมริกา เอเชีย และ ยุโรป ตลอดจน
ผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศและสถาบันวิจัย ที่ประชุมครั้งนี้ ได้พิจารณา ICCS ฉบับปรับปรุงซึ่งได้รับข้อมูลจากผลการดำ�เนินการทดสอบโดยละเอียด
ครั้งที่สอง เมื่อปี 2014 โดยมีประเทศอาสาสมัครเข้าร่วม 41 ประเทศ (จากทวีปแอฟริกา 6 ประเทศ ทวีปเอเชีย 7 ประเทศ ทวีปอเมริกา 7 ประเทศ ทวีปยุโรป
19 ประเทศ และกลุ่มประเทศโอเชียเนียอีก 2 ประเทศ) เอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับกระบวนการที่ได้ดำ�เนินการเพื่อพัฒนา ICCS ดูได้ที่: http://www.unodc.org/
unodc/en/dataand-analysis/statistics/iccs.html
ข้อคิดเห็นขั้นสุดท้ายได้มาจากรัฐสมาชิก 44 ประเทศ (จากทวีปแอฟริกา 2 ประเทศ ทวีปอเมริกา 9 ประเทศ ทวีปเอเชีย 13 ประเทศ ทวีปยุโรป 19 ประเทศ
และกลุ่มประเทศโอเชียเนีย 1 ประเทศ) และองค์กรระหว่างประเทศ 6 องค์กร และข้อคิดเห็นเหล่านั้นได้นำ�มาหารือในการพิจารณามาตรฐานการจำ�แนก
ประเภทครั้งสุดท้าย
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ. คณะกรรมาธิการสถิติ. ร่างรายงานการประชุมสมัยที่ 46 (3 - 6 มีนาคม 2015).
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II. หลักการที่ใช้ในมาตรฐาน ICCS
การกำ�หนดนิยามของอาชญากรรมเพื่อจุดประสงค์ของมาตรฐาน ICCS

อาชญากรรมจะมีองค์ประกอบร่วมบางประการ เช่น “อันตราย” และ “ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย” แต่ในทางปฏิบตั ิ องค์ประกอบ
เหล่านีก้ ็ไม่อาจกำ�หนดนิยามคำ�ว่าอาชญากรรมได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ วิธกี ารและทีม่ าในการบัญญัตกิ ฎหมายอาญาในแต่ละ
ประเทศซึง่ แตกต่างกันอย่างมาก ยังทำ�ให้การกำ�หนดนิยามคำ�ว่าอาชญากรรมให้มคี วามสอดคล้องและครอบคลุมนัน้ แทบจะเป็น
ไปไม่ได้ ลักษณะร่วมที่ใช้เป็นเกณฑ์ว่าการกระทำ�ใดถือเป็น “อาชญากรรม” ก็คือการกระทำ�นั้นต้องประกอบด้วยพฤติกรรมที่
ถูกกำ�หนดให้เป็นความผิดทางอาญาและมีบทลงโทษตามกฎหมาย ความผิดที่กำ�หนดให้เป็นความผิดอาญาจะกำ�หนดโดยระบบ
กฎหมายและการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมของแต่ละประเทศ (ประมวลกฎหมายอาญา ฯลฯ)
ดังนั้น มาตรฐาน ICCS จึงถือว่า “อาชญากรรม” หมายถึง การฝ่าฝืนหรือการละเมิดขอบเขตจำ�กัดของพฤติกรรมมนุษย์ซึ่งมีบท
ลงโทษตามกฎหมายอาญาของประเทศ ความผิดทางอาญาแต่ละชนิดจะมีผู้กระทำ�ผิด ได้แก่ บุคคล องค์กร หรือหน่วยงาน ซึ่ง
ต้องรับผิดในพฤติกรรมที่เป็นความผิดอาญานั้น
หน่วยในการจัดจำ�แนกประเภทของมาตรฐาน ICCS

หน่วยในการจัดจำ�แนกประเภท14 ของมาตรฐาน ICCS ได้แก่ การกระทำ�ที่ถือเป็นความผิดทางอาญา คำ�อธิบายของความผิดทาง
อาญากำ�หนดโดยอ้างอิงพฤติกรรมของผู้ก่ออาชญากรรมนั้นๆ ในกรณีส่วนใหญ่ พฤติกรรมที่เห็นได้ชัดมักเพียงพอที่จะกำ�หนด
ความผิดตามจุดประสงค์ของมาตรฐาน ICCS แต่ในบางกรณีต้องมีการพิจารณาองค์ประกอบเพิ่มเติมด้วย เช่น เจตนา (สภาวะ
จิตใจ) ของผูก้ ระทำ�ความผิด หรือสภาพ/สถานะของผูเ้ สียหาย (เช่น เป็นผูเ้ ยาว์หรือไม่) และในกรณีอนื่ ๆ อาชญากรรมอาจกำ�หนด
โดยพฤติกรรมหลายอย่างต่อเนื่องกัน เช่น กรณีการค้ามนุษย์ เป็นต้น15
การกำ�หนดนิยามและจำ�แนกประเภทเหตุการณ์ที่เป็นอาชญากรรมคือจุดมุ่งหมายหลักของการจำ�แนกซึ่งมุ่งที่จะจัดความผิดทาง
อาญาทั้งหมดเข้าหมวดหมู่ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ (ดูหัวข้อ: “หลักเกณฑ์ที่ใช้ ในการจัดทำ�มาตรฐาน ICCS”) นอกจากนี้ มาตรฐาน
ICCS ยังกำ�หนดลักษณะเพิ่มเติมของอาชญากรรมซึ่งแม้จะไม่ได้บ่งชี้ประเภทของอาชญากรรม แต่ก็เป็นส่วนเพิ่มเติมที่มี
ความสำ�คัญมาก เพราะจะช่วยให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเชิงวิเคราะห์สำ�หรับข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับอาชญากรรม เช่น
ลักษณะบางประการของผู้เสียหายหรือผู้กระทำ�ผิด (ดูหัวข้อ: “ตัวแปรแยกย่อยที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชญากรรม”)
นอกเหนือจากการจำ�แนกประเภทความผิดทางอาญาแล้ว มาตรฐาน ICCS ยังอาจนำ�มาใช้กับเหตุการณ์หรือสถานการณ์อื่นที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้ด้วย เช่น การจับกุม การดำ�เนินคดี การตัดสินคดี และการลงโทษจำ�คุก ตลอดจน
บุคคลที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้กระทำ�ความผิดหรือผู้เสียหาย หากแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนำ�มาตรฐาน ICCS มาใช้อย่าง
สอดคล้องกัน มาตรฐาน ICCS จะสามารถวัดความต่อเนือ่ งและการเชือ่ มโยงระหว่างขัน้ ตอนต่างๆ ในระบบยุตธิ รรมทางอาญาได้
ยกตัวอย่างเช่น หากมีการนำ�มาตรฐาน ICCS มาใช้ ในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา จะเห็นการเชือ่ มโยงระหว่าง
ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดประเภทหนึ่ง (ไม่ว่าจากข้อมูลทางปกครองหรือการสำ�รวจข้อมูลเหยื่ออาชญากรรม) จำ�นวนการจับกุม
สำ�หรับความผิดประเภทเดียวกัน และการดำ�เนินคดี การตัดสินคดี และผูท้ ถี่ กู จำ�คุกสำ�หรับความผิดประเภทเดียวกันนัน้ ตามลำ�ดับ
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หน่วยในการจัดจำ�แนกประเภท หมายถึง หน่วยพื้นฐานที่นำ�มาใช้จัดจำ�แนกประเภท (เช่น ในการจำ�แนกประเภทกิจการ หน่วยการจำ�แนกจะใช้เป็น
หน่วยงานหรือองค์กร ในการจำ�แนกประเภทอาชีพ หน่วยในการจำ�แนกจะหมายถึงตำ�แหน่งงาน). ที่มา: องค์การสหประชาชาติ. กองสถิติ. อภิธานศัพท์เกี่ยวกับ
การจำ�แนกประเภทขององค์การสหประชาชาติ. “หน่วยในการจำ�แนกประเภท”. เว็บ: <http://unstats.un.org/unsd/class/family/glossary_short.asp>.
องค์การสหประชาชาติ. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the
United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. 2000. Doc. A/55/383, A/RES/55/25.
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การนำ�หลักการจำ�แนกประเภททางสถิติมาประยุกต์ใช้

มาตรฐาน ICCS มีพื้นฐานมาจากวิธีปฏิบัติและหลักการทางสถิติซึ่งเป็นที่ยอมรับแล้ว โดยนิยาม การจำ�แนกประเภททางสถิติ
อันมีความหมายถึง “ชุดหมวดหมู่ที่แยกกันได้ชัดเจน ครอบคลุมทั้งหมด และไม่ทับซ้อนกัน ซึ่งอาจนำ�มากำ�หนดให้แก่ตัวแปร
หนึ่งอย่างหรือมากกว่าที่ใช้ ในการเก็บและนำ�เสนอข้อมูล และใช้อธิบายลักษณะของกลุ่มประชากรหนึ่งๆ ได้”16 ทั้งนี้ มาตรฐาน
ICCS นำ�คุณลักษณะหลักของมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำ�แนกประเภททางสถิติมาใช้ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง
เป็นพิเศษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :

การไม่ทับซ้อนกัน: ทุกปรากฏการณ์ขั้นมูลฐานที่ศึกษาควรจัดไว้เพียงหมวดหมู่เดียวเท่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อน
การประยุกต์ ใช้หลักการไม่ทบั ซ้อนกัน: มาตรฐาน ICCS ใช้จ�ำ แนกความผิดแต่ละประเภทไว้ ในหมวดหมูไ่ ด้เพียงหมวดเดียวเท่านัน้
โดยไม่มีการทับซ้อน คำ�อธิบายแต่ละหมวดหมู่จะให้นิยามเหตุการณ์/พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
พร้อมให้แนวทางเพิ่มเติมจากกรณีที่นับรวมและไม่นับรวมตามกฎหมาย (ตัวอย่างความผิดทางอาญาในกฎหมายของประเทศ
ซึ่งเป็นกรณีนับรวมหรือไม่นับรวมอยู่ในหมวดหมู่นั้น) ซึ่งจะช่วยให้ขอบเขตของแต่ละหมวดหมู่ชัดเจนขึ้น
การใช้วิธีแยกย่อยอาชญากรรมเพิ่มเติม หรือ “แท็ก” (มีรายละเอียดอธิบายข้างล่าง) ทำ�ให้มีวิธีจัดการกับกรณีที่อาจจำ�แนก
เป็นความผิดได้มากกว่าหนึ่งประเภท เช่น ความผิดกรณีการฉ้อฉลที่กระทำ�ผ่านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จะจัดเป็นการฉ้อฉล
โดยมีแท็กอาชญากรรมไซเบอร์ประกอบ ทำ�นองเดียวกัน ความผิดกรณีการค้ามนุษย์ที่กระทำ�โดยกลุ่มองค์กรอาชญากรรมจะจัด
เป็นการค้ามนุษย์ โดยมีแท็กองค์กรอาชญากรรมประกอบ

การครอบคลุมข้อมูลทั้งหมด: การจำ�แนกควรรวมเอาทุกปรากฏการณ์ ในการศึกษาเข้าไว้ได้
การประยุกต์ ใช้หลักการครอบคลุมข้อมูลทั้งหมด: แม้มาตรฐาน ICCS มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ครอบคลุมทุกการกระทำ�ที่เป็น
อาชญากรรม แต่เห็นได้ชัดว่าหลักการนี้ต้องนำ�มาใช้ โดยพิจารณาเรื่องความเป็นไปได้อย่างเหมาะสม การกระทำ�จำ�นวนมาก
ซึ่งถือเป็นอาชญากรรมในตัวบทกฎหมาย บทบัญญัติ และคำ�ตัดสินของฝ่ายตุลาการในแต่ละประเทศ ตลอดจนการที่กฎหมาย
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการจัดทำ�รายการความผิดทางอาญาทั้งหมดที่มีในโลกให้ครบถ้วน
เป้าหมายทีเ่ ป็นไปได้จริงสำ�หรับการจำ�แนกประเภท จึงเป็นการระบุการกระทำ�หรือเหตุการณ์ทรี่ บั ทราบกันโดยทัว่ ไปว่าเป็นความผิด
ทางอาญาในประเทศจำ�นวนหลายประเทศ โดยให้รายละเอียดในระดับหนึง่ และกำ�หนดโดยรักษาสมดุลระหว่างการจำ�แนกประเภท
เพือ่ ผลในทางปฏิบตั ิ กับความสอดคล้องกับนโยบายในระดับสากลให้ดี นอกจากนี้ มาตรฐาน ICCS ยังไม่รวมหมวดหมูก่ ารจำ�แนก
ประเภทสำ�หรับเหตุการณ์ที่โดยทั่วไปถือเป็นความผิดทางปกครอง (เช่น การฝ่าฝืนกฎจราจรที่ไม่ร้ายแรง)
ดังนั้น มาตรฐาน ICCS จึงรวมเอาบางเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ถือเป็นอาชญากรรมในบางประเทศ แต่ถูกกฎหมายในประเทศ
อื่นๆ ด้วย ในบางกรณีซึ่งมีไม่มากนัก การถือว่าการกระทำ�บางอย่างเป็นอาชญากรรมก็ขัดต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ17 ในกรณีเช่นนี้ ประเด็นสำ�คัญคือจะต้องไม่มองว่า มาตรฐาน ICCS สนับสนุนหรือสร้างความชอบธรรมกับ
การกำ�หนดให้การกระทำ�ใดๆ เป็นอาชญากรรม เพียงเพราะมันปรากฏอยู่ ในหมวดหมู่การจำ�แนก แต่ ให้คำ�นึงว่ามาตรฐาน
ICCS เป็นเพียงมาตรฐานทางสถิติที่พยายามจะให้ครอบคลุมทุกปรากฏการณ์ที่กฎหมายอาญาระบุว่าเป็นความผิดในโลก
ความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ทางสถิติ

16

17

แอนดรูว์ แฮนค็อก, Best Practice Guidelines for Developing International Statistical Classifications. สำ�นักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งสหประชาชาติ. กองสถิติ. ESA/STAT/AC.267/5 ฉบับวันที่ 6 พฤษภาคม 2013. ดูได้ที่: http://unstats.un.org/unsd/class/intercop/expertgroup/
2013/AC267-5.PDF.
ดูตัวอย่างจากข้อสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ: CCPR/CO/79/LKA (การทำ�แท้ง); [CCPR/C/SDN/CO/3
(การละทิ้งศาสนา); CCPR/C/UZB/CO/3 (การชักชวนเข้าศาสนา)]; CCPR/C/PHL/CO/4 (การโฆษณาหมิ่นประมาทและการหมิ่นประมาท)
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ความเป็นไปได้ ในเชิงสถิติ: ข้อมูลที่มีอยู่นั้นเพียงพอที่จะแยกแยะระหว่างแต่ละหมวดหมู่ให้การจัดจำ�แนกทำ�ได้อย่างมี

ประสิทธิผล แม่นยำ� และสม่ำ�เสมอ

การประยุกต์ ใช้หลักความเป็นไปได้ ในเชิงสถิติ: ความเป็นไปได้ ในเชิงสถิติของการจำ�แนก หมายความว่า ข้อมูลที่สังเกตได้
เท่าที่มีอยู่ต้องสามารถจัดเข้าหมวดหมู่ในการจำ�แนกประเภทได้ เช่น ต้องสามารถจำ�แนกบนพื้นฐานของข้อมูลที่สมควรจะมีได้
จากการตั้งคำ�ถามในการสำ�รวจทางสถิติหรือจากแบบฟอร์มทางการ18 มาตรฐาน ICCS รองรับหลักการนี้ โดยการให้คำ�นิยาม
การกระทำ�ที่เป็นอาชญากรรมอย่างระมัดระวังตามคำ�อธิบายลักษณะพฤติกรรม รวมทั้งมีการให้ตัวอย่างกรณีที่นับรวมและ
ไม่นับรวมในแต่ละหมวดหมู่ตามกฎหมายด้วย
มีการดำ�เนินการทดสอบความเป็นไปได้ ในเชิงสถิติโดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่แล้วของหลายประเทศ ซึ่งประเทศเหล่านี้เข้าร่วมการ
ทดสอบร่างมาตรฐาน ICCS ฉบับหลังๆ โดยการจัดข้อมูลความผิดทางอาญาเข้าหมวดหมู่ในการจำ�แนก (ดูหัวข้อ: “กระบวนการ
สร้างมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำ�แนกประเภทอาชญากรรม”
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดทำ�มาตรฐาน ICCS

ความผิดทางอาญาอาจมองและจำ�แนกประเภทได้จากแง่มุมที่หลากหลาย เช่น ผลกระทบต่อผู้เสียหาย วิธีการกระทำ�ความผิด
แรงจูงใจของผู้กระทำ�ความผิด และความรุนแรงของความผิด เป็นต้น การจัดทำ�หลักเกณฑ์จำ�แนกประเภทได้ ให้ความสำ�คัญ
สูงสุดต่อหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับมุมมองเชิงนโยบายเป็นพิเศษ กล่าวคือ หมวดหมู่ของมาตรฐาน ICCS และข้อมูลที่สร้างขึ้น
ตามนั้ น ควรให้ ข้อมูลที่ส ามารถเข้าใจได้ง่ายเมื่อนำ � ไปพั ฒนานโยบายป้ องกั นอาชญากรรมและระบบยุ ติธรรมทางอาญา
ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่จัดระเบียบตามแนวทางของมาตรฐาน ICCS ควรตอบคำ�ถามเรื่องแนวโน้มและการเปรียบเทียบ
อาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ หรืออาชญากรรมทางเพศ
หรือแนวคิดที่ซับซ้อนกว่านั้น เช่น อาชญากรรมทางการเงิน หรือความผิดที่กระทำ�โดยกลุ่มองค์กรอาชญากรรม มีการใช้
หลักเกณฑ์จำ�นวนหนึ่งที่ใช้จัดทำ�โครงสร้างลำ�ดับชั้นของมาตรฐาน ICCS เพื่อพยายามสร้างหมวดหมู่ที่ตอบสนองความต้องการ
ข้อมูลที่หลากหลายได้ รายการหลักเกณฑ์ที่ใช้ ในการกำ�หนดหมวดหมู่ของมาตรฐาน ICCS มีดังต่อไปนี้:
•
•
•
•

นโยบายด้านที่เกี่ยวกับการกระทำ�/เหตุการณ์ (การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน การคุ้มครองสุขภาพ ฯลฯ)  
เป้าหมายของการกระทำ�/เหตุการณ์ (เช่น ต่อบุคคล ต่อวัตถุ ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ต่อรัฐ ฯลฯ)
ความรุนแรงของการกระทำ�/เหตุการณ์ (เช่น การกระทำ�ทีน่ �ำ ไปสูก่ ารตาย การกระทำ�ทีก่ อ่ ให้เกิดภัยอันตราย ฯลฯ)  
วิธีการกระทำ�/ก่อความผิด (เช่น โดยใช้ความรุนแรง การข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรง ฯลฯ)

ตามหลักเกณฑ์เหล่านี19้ ความผิดทางอาญาอาจนำ�มาจัดรวมเป็นกลุม่ จำ�พวกทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันได้ โดยจัดไว้เป็นสีร่ ะดับลดหลัน่
กันไป ได้แก่ ระดับที่ 1, 2, 3 และ 420 หมวดหมู่ในระดับที่ 1 มี 11 หมวด ออกแบบมาให้ครอบคลุมทุกการกระทำ�หรือเหตุการณ์
ที่ถือเป็นอาชญากรรมตามขอบเขตของมาตรฐาน ICCS โดยข้อมูลความผิดทางอาญาในระดับที่ 2, 3 และ 4 สามารถยุบรวมกัน
เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อสังเกตในระดับที่เป็นภาพใหญ่ ในขณะที่ข้อมูลในระดับที่สูงกว่าอาจนำ�มาแบ่งย่อยจัดเข้าหมวดหมู่ในระดับ
ต่ำ�กว่าได้21

18
19

20

21

ดู แอนเดรีย แฮนค็อก, งานเดิม, หน้า 9.
หลักเกณฑ์ทั้งสี่นี้นำ�มาใช้ตามระดับความเชื่อมโยงเชิงนโยบายของแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะ ไม่มีการจัดว่าหลักเกณฑ์ ใดหลักเกณฑ์หนึ่งมีความสำ�คัญ
เหนือหลักเกณฑ์อื่น
ในระบบการเรียกชื่อเฉพาะ ระดับที่ 1 อาจเรียกว่า “ส่วน” ระดับที่ 2 อาจเรียกว่า “หมวด” ระดับที่ 3 อาจเรียกว่า “กลุ่ม” และระดับที่ 4
อาจเรียกว่า “ลักษณะ”
องค์การสหประชาชาติ. ส่วนงานสถิติ. UN Glossary of Classification Terms. “Group”. ดูได้ที่: http://unstats.un.org/unsd/class/family/glossary_
short.asp. เพื่อความชัดเจนและประหยัดเนื้อที่ หมวดหมู่ในระดับที่สูงขึ้นไปซึ่งไม่มีการแบ่งแยกอีกจะไม่ปรากฏซ้ำ�ในระดับที่ต่ำ�กว่า
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ความผิดทางอาญาต่างๆ สามารถแยกแยะได้ ในระดับความละเอียดตามความสนใจ นอกจากนี้ มาตรฐาน ICCS ยังออกแบบ
มาเพื่อให้เป็นเครื่องมือที่สร้าง “หมวดหมู่ของหมวดหมู่” ได้อย่างยืดหยุ่น หากมีความจำ�เป็น สามารถนำ�หมวดหมู่ต่างๆ
มารวมกับหมวดหมู่ที่อยู่ต่างระดับได้ ยกตัวอย่างเช่น หมวดหมู่ ในระดับที่ 1 ส่วนที่ว่าด้วย “การกระทำ�ความผิดต่อทรัพย์สิน
ทีม่ กี ารใช้ความรุนแรงหรือการข่มขู”่ อาจรวมกับหมวดหมู่ในระดับที่ 1 ส่วนทีว่ า่ ด้วย “การกระทำ�ความผิดต่อทรัพย์สนิ เท่านัน้ ”
เพื่อสร้างหมวดหมู่ของหมวดหมู่ใหม่ คือ “การกระทำ�ความผิดต่อทรัพย์สิน” ได้
การกำ�หนดเลขรหัสประจำ�หมวดหมูเ่ ป็นไปตามระดับในการจำ�แนกประเภท: หมวดหมู่ในระดับที่ 1 เป็นหมวดหมูท่ กี่ ว้างทีส่ ดุ และ
มีเลขรหัสสองตัว (เช่น 01) หมวดหมู่ในระดับที่ 2 มีเลขรหัสสีต่ วั (เช่น 0101) หมวดหมู่ในระดับที่ 3 มีเลขรหัสห้าตัว (เช่น 01011)
และหมวดหมู่ในระดับที่ 4 ซึ่งเป็นหมวดหมู่ที่มีรายละเอียดมากที่สุด จะมีเลขรหัสหกตัว (เช่น 010111)
หมวดหมู่ในระดับที่ 1
1

การกระทำ�ที่นำ�ไปสู่การตายหรือมีเจตนาให้คนตาย

2

การกระทำ�ที่ก่อให้เกิดภัยอันตรายหรือเจตนาให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น

3

การประทุษร้ายทางเพศ

4

การกระทำ�ความผิดต่อทรัพย์สินที่มีการใช้ความรุนแรงหรือการข่มขู่

5

การกระทำ�ความผิดต่อทรัพย์สินเท่านั้น

6

การกระทำ�ที่เกี่ยวกับยาควบคุมพิเศษหรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทอื่น

7

การกระทำ�เกี่ยวกับการฉ้อฉล การหลอกลวง หรือการทุจริต

8

การกระทำ�ความผิดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน อำ�นาจรัฐ และบทบัญญัติแห่งรัฐ  

9

การกระทำ�ผิดต่อความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคงของรัฐ

10

การกระทำ�ความผิดต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

11

การกระทำ�ความผิดทางอาญาในลักษณะอื่นซึ่งไม่ได้จัดประเภทไว้ในเอกสารนี้

การคัดเลือกหมวดหมู่ของการกระทำ�ความผิดทางอาญาทั้ง 11 ส่วน ซึ่งอยู่ในระดับที่ 1 นั้นใช้หลักเกณฑ์สี่ข้อทั้งหมดข้างต้น
ตลอดจนคำ�นึงถึงหมวดหมู่ของการกระทำ�ความผิดทางอาญาที่มักใช้กับข้อมูลในระดับประเทศด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถนำ�
มาตรฐาน ICCS ไปใช้ ในทางปฏิบัติได้ โดยสะดวก อีกทั้งยังได้ ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในการกำ�หนดหมวดหมู่ของการกระทำ�
ความผิดทางอาญาในระดับที่ 2, 3 และ 4 ด้วย
ตัวอย่างเช่น เมื่อพิจารณาเป้าหมายของการกระทำ�/เหตุการณ์แล้ว การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจะแบ่งออกเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากผู้ ใหญ่และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กจะแบ่งย่อย
ออกไปอีกเป็น 4 หมวดหมูห่ รือลักษณะในระดับที่ 4 ตามความเกีย่ วข้องกับนโยบาย ได้แก่ สือ่ ลามกอนาจารเด็ก การค้าประเวณีเด็ก
การตระเตรียมเด็กเพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในลักษณะอื่น
หมวดหมู่ที่แบ่งการกระทำ�ความผิดทางอาญาเป็นระดับที่ 1, 2 และ 3 ของมาตรฐาน ICCS มุ่งแสดงข้อมูลที่มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ และครอบคลุมการกระทำ�ความผิดทางอาญาที่เป็นไปได้ทุกแบบ อย่างไรก็ตาม การกระทำ�ความผิดทางอาญาในระดับที่
2 และ 3 นั้นไม่อาจแบ่งย่อยออกเป็นหมวดหมู่ในระดับที่ 4 ได้ทุกหมวดหมู่ ทั้งนี้ เนื่องจากการใช้หมวดหมู่ในระดับที่ 4 เพื่อระบุ
ความผิดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนั้นอาจไม่ได้จำ�เป็นเสมอไป
การจำ�แนกประเภทของการกระทำ�ความผิดทางอาญาในแต่ละระดับจะมีคำ�อธิบายโดยละเอียด คำ�อธิบายของแต่ละความผิด
จะอิงจากการกระทำ�หรือจากเหตุการณ์ ซึ่งหมายถึง กลุ่มการกระทำ�และลักษณะพฤติกรรมรวมทั้งบริบทหลักที่ใช้กำ�หนดนิยาม
ของความผิด การให้คำ�อธิบายจะมีการระบุตัวอย่างกรณีที่นับรวมและไม่นับรวมตามกฎหมาย เพื่อชี้ให้เห็นความผิดทางอาญาที่
พบบ่อยหรือสำ�คัญที่สุดซึ่งรวมอยู่หรือไม่รวมอยู่ในหมวดหมู่นั้น ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน ICCS กำ�หนดนิยามของความประมาท
เลินเล่อโดยพิจารณาจากการกระทำ�ที่เป็นพฤติกรรมหลักๆ ได้แก่ การไม่ใช้ความระมัดระวังต่อผู้อื่นเยี่ยงวิญญูชนหรือผู้มี
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ความรอบคอบพึงใช้ ในสถานการณ์เช่นนั้น หรือการกระทำ�สิ่งที่วิญญูชนย่อมไม่กระทำ� นอกจากนี้ การกำ�หนดคำ�นิยามของ
ความประมาทเลินเล่อที่เกิดขึ้นในกรณีของบุคคลที่อยู่ในความดูแล จะเพิ่มลักษณะของการกระทำ�ในเชิงบริบท (ในกรณีนี้ ได้แก่
บริบทผูเ้ สียหาย) เนือ่ งจากไม่อาจใช้ลกั ษณะพฤติกรรมเพียงอย่างเดียวในการกำ�หนดนิยามการกระทำ�ทีเ่ ป็นความผิดอาญาลักษณะ
เฉพาะ (ซึ่งมักมีโทษสูงกว่า) อันเป็นผลมาจากความเปราะบางของเป้าหมายผู้ถูกกระทำ�
ตัวแปรแยกย่อยที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชญากรรม

แม้ว่าหมวดหมู่ของมาตรฐาน ICCS จะระบุและอธิบายลักษณะของความผิดทางอาญาไว้ แต่ยังมีคุณลักษณะอื่นอีกจำ�นวน
หนึ่งที่จำ�เป็นสำ�หรับการบ่งชี้รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแนวโน้มของอาชญากรรม และการวิเคราะห์อย่างละเอียดและ
ครบถ้วน ตัวอย่างเช่น ในการจัดทำ�สถิติการฆ่าบุคคลโดยเจตนา จะมีการกำ�หนดค่าเพิ่มเติมหากข้อมูลนั้นสามารถแบ่งย่อย
ได้ตามคุณลักษณะของเหยื่อ ผู้กระทำ�ผิด และโดยการใช้อาวุธปืน หรือโดยแรงจูงใจในการฆ่า ด้วยเหตุนี้ จึงมีการกำ�หนดตัวแปร
แยกย่อยที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม “แท็ก” เพื่อให้ ใส่รหัสข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความผิดได้ ช่วยให้การวิเคราะห์ทำ�ได้ละเอียด
มากยิ่งขึ้นจากการมีข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของเหตุการณ์ ผู้เสียหาย และผู้กระทำ�ผิดที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมนั้นๆ
ในระบบการบันทึกข้อมูลอาชญากรรมของแต่ละประเทศในปัจจุบัน จำ�นวน โครงสร้าง และการประยุกต์ ใช้ตัวแปรแยกย่อยที่
ให้รายละเอียดเพิ่มเติมดังกล่าวกับชุดข้อมูลอาชญากรรมและสถิติเกี่ยวกับงานยุติธรรมทางอาญามีความแตกต่างกันอย่างมาก
และมักถูกกำ�หนดด้วยปัจจัยต่างๆ อาทิ ความจำ�เป็นทางนโยบายเฉพาะเรื่อง ขีดความสามารถในการบันทึกและประมวลผลของ
การเก็บข้อมูลในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ ระดับการพัฒนาและความซับซ้อนของระบบสถิติอาชญากรรมของประเทศ
และระดับในการเก็บข้อมูลว่าเป็นไปโดยอัตโนมัติและใช้ระบบดิจิทัลมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักเกณฑ์ข้อสุดท้าย
(ระบบใช้เอกสารกระดาษหรือคอมพิวเตอร์) เป็นสิ่งที่กำ�หนดว่า ระบบสถิติอาชญากรรมของประเทศนั้นๆ จะรองรับโครงสร้าง
ที่สมบูรณ์ของตัวแปรแยกย่อยที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือไม่
ในระบบที่การเก็บ การส่ง และการรวมข้อมูลเป็นไปโดยอัตโนมัติ ด้วยการบันทึก การเก็บ การถ่ายโอน และการรวบรวมข้อมูล
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โอกาสสูงว่าการจัดระเบียบข้อมูลจะอยู่ในลักษณะที่ทำ�ให้สามารถจัดเก็บและเรียกดูรายละเอียด
ทัง้ หมดทีเ่ ป็นไปได้ ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียดทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องของความผิดทางอาญา อาทิ คุณลักษณะของผูก้ ระทำ�ความผิด
และผู้เสียหาย อาจมีการบันทึกและจัดเก็บไว้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งหน่วยข้อมูล จากนั้นจะสามารถดึงผลลัพธ์
ทางสถิตอิ อกมาได้หลากหลายประเภท เช่น โดยการแยกแยะข้อมูลเกีย่ วกับความผิดแต่ละกรณีดว้ ยการระบุตวั แปรแยกย่อยที่ให้
รายละเอียดเพิ่มเติม (ความผิดกรณีการทุจริตแบ่งตามภาคส่วนทางเศรษฐกิจ หรือการค้ามนุษย์แบ่งตามสัญชาติของเหยื่อ)
หรือโดยการใช้ตวั แปรแยกย่อยที่ให้รายละเอียดเพิม่ เติมร่วมกับหมวดหมูอ่ าชญากรรมหลายหมวด (เช่น การพิจารณาเพศและอายุ
ของผู้เสียหายในกรณี “ความผิดที่ใช้ความรุนแรง” หรือตำ�แหน่งทางภูมิศาสตร์ของ “อาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน” ทั้งหมด)
ระบบตัวแปรแยกย่อยที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม จึงเป็นเครื่องมือเสริิมสำ�หรับใช้ ในระบบสถิติอาชญากรรมและงานยุติธรรมทาง
อาญาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ การจะนำ�ระบบมาใช้จริงได้นั้นต้องอาศัยระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นแบบอัตโนมัติเป็นอย่างมาก
ในทางทฤษฎี ประเทศต่างๆ ทั่วโลกอาจให้ความสนใจกับเหตุการณ์ที่หลากหลายและผู้เสียหาย และผู้กระทำ�ผิด แต่ด้วยเหตุผล
ในทางปฏิบัติ มาตรฐาน ICCS ไม่สามารถระบุการจำ�แนกแจกแจงรายละเอียดที่อาจเกิดขึ้นทุกรูปแบบไว้ได้ ทำ�ให้ไม่อาจกล่าวถึง
สิง่ ที่ใช้แยกแยะทัง้ หมดทีเ่ ป็นไปได้ ในเล่มมาตรฐาน ICCS22 อย่างไรก็ตาม ในกรณีทมี่ กี ารนำ�ระบบตัวแปรแยกย่อยที่ให้รายละเอียด
เพิม่ เติมมาใช้หรือมีแผนจะนำ�มาใช้ ในอนาคต การนำ�กลุม่ คุณลักษณะทีส่ อดคล้องกันของอาชญากรรม ผูก้ ระทำ�ผิด และผูเ้ สียหาย
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายพื้นฐานมาใช้ย่อมเป็นประโยชน์ ในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ตัวแปรแยกย่อย
ที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม ตัวเดียวกันสำ�หรับข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระทำ�ความผิด (เช่น คู่สมรส/คู่ชีวิต
ในปัจจุบนั คูส่ มรส/คูช่ วี ติ ในอดีต ญาติโดยสายเลือด ฯลฯ) จะช่วยได้อย่างมากในการวิเคราะห์รปู แบบและแนวโน้มระหว่างประเทศ
เกีย่ วกับอาชญากรรมที่ใช้ความรุนแรง และปัจจัยทีท่ �ำ ให้กระทำ�ได้ส�ำ เร็จหรือลดความรุนแรง ทัง้ นี้ หากพิจารณาจากความเกีย่ วข้อง
22

ตัวแปรที่ใช้แยกแยะจำ�นวนมากซึ่งมีความเป็นไปได้ ในทางทฤษฎีอาจมีความน่าสนใจในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมเฉพาะเท่านั้น หรือมีความเฉพาะตัว
สูงมากในแง่ของคุณลักษณะ เช่น เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ชนชั้น ศาสนา และคุณลักษณะอื่นของผู้เสียหายและผู้กระทำ�ผิด
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กับนโยบาย ตารางต่อท้ายมาตรฐาน ICCS ระบุวา่ ควรมีการนำ�ชุดตัวแปรแยกย่อยที่ให้รายละเอียดเพิม่ เติมขัน้ ต่�ำ ต่อไปนีม้ าใช้กบั
ความผิดทางอาญาในกรณีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้:
• คำ�อธิบายเหตุการณ์: ความสำ�เร็จของการกระทำ� ประเภทของอาวุธที่ใช้ บริบทสถานการณ์ ตำ�แหน่งทางภูมศิ าสตร์
		 วันที่และเวลา ประเภทของสถานที่เกิดเหตุการณ์ แรงจูงใจ ความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมไซเบอร์ ผู้แจ้ง
		เหตุการณ์
• คำ�อธิบายผู้เสียหาย: เพศ อายุ สถานะทางอายุ สัญชาติ สถานะบุคคลทางกฎหมาย ภาคส่วนทางเศรษฐกิจ
		 (ของธุรกิจที่เป็นผู้เสียหาย) สภาพความมึนเมา
• คำ�อธิบายผู้กระทำ�ผิด: เพศ อายุ สถานะทางอายุ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระทำ�ผิด สัญชาติ
		 สถานะบุคคลทางกฎหมาย สภาพความมึนเมา การกระทำ�ผิดซ้ำ�
หน่วยงานผูบ้ นั ทึกข้อมูลอาชญากรรมของแต่ละประเทศอาจนำ�ระบบตัวแปรแยกย่อยที่ให้รายละเอียดเพิม่ เติม ซึง่ นำ�เสนอไว้นี้ ไป
ใช้ได้หลากหลายวิธี วิธกี ารทางสถิตทิ คี่ รบถ้วนสมบูรณ์อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยชุดตัวแปรแยกย่อยที่ให้รายละเอียดเพิม่ เติม
ขัน้ ต่�ำ ในแบบฟอร์มที่ใช้ส�ำ หรับการบันทึกหน่วยข้อมูล (แบบอิเล็กทรอนิกส์) ของอาชญากรรมไม่วา่ ประเภทใด อันจะทำ�ให้สามารถ
วิเคราะห์ความผิด ผูก้ ระทำ�ความผิด หรือผูเ้ สียหายได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยใช้ตวั แปรแยกย่อยที่ให้รายละเอียดเพิม่ เติมใดๆ
ที่เกี่ยวข้องประกอบกันตามความต้องการ23 อาจมีทางเลือกที่มีข้อจำ�กัดมากกว่า ยกตัวอย่างเช่น การเก็บข้อมูลคุณลักษณะเพียง
บางประการของผู้กระทำ�ความผิดหรือผู้เสียหายจากอาชญากรรมทั้งหมด (นับแยกสำ�หรับผู้กระทำ�ผิดที่เป็นเยาวชน เป็นต้น)
ส่วนทางเลือกอื่นอาจเป็นการเก็บข้อมูลลักษณะเหตุการณ์ ผู้กระทำ�ความผิด และผู้เสียหายที่จำ�นวนมากขึ้น แต่เก็บเฉพาะ
อาชญากรรมหลักไม่กี่ประเภทเท่านั้น (เช่น การฆ่าผู้อื่น การชิงทรัพย์ หรือการค้ามนุษย์)
เมื่อพิจารณาคุณค่าเฉพาะตัวของข้อมูลเกี่ยวกับการฆ่าคนโดยเจตนา เนื่องจากความผิดนี้เป็นอาชญากรรมร้ายแรงและมี
ผลกระทบต่อชุมชนในวงกว้าง การให้คำ�อธิบายความผิดดังกล่าวจึงจำ�เป็นต้องมีตัวแปรแยกย่อยที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมที่ให้
รายละเอียดในระดับที่สูงขึ้นเกี่ยวกับบริบทสถานการณ์ ความสัมพันธ์ทางสังคม และวิธีการฆ่า (ดูข้างล่าง)
สำ�หรับชุดข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ ควรจัดให้มีตัวบ่งชี้เพิ่มเติมเพื่อให้ตีความข้อมูลทางสถิติได้สะดวก แม้อาชญากรรมส่วนใหญ่และ
การรายงานอาชญากรรมในเชิงสถิตจิ ะกล่าวถึงความผิดที่ได้กระทำ�จริงโดยผูก้ ระทำ�ความผิดโดยตรงหนึง่ คนหรือหลายคน (ไม่วา่
จะรู้ตัวผู้กระทำ�ผิดหรือไม่) แต่ข้อมูลอาจรวมถึงกรณีข่มขู่ว่าจะกระทำ�ความผิดอาญาบางอย่าง หรือกรณีที่ความผิดเป็นการ
วางแผนหรือการช่วยเหลือผูอ้ นื่ ในการกระทำ�ความผิด จึงจำ�เป็นต้องระบุวา่ ข้อมูลทีม่ อี ยูเ่ กีย่ วกับความผิดทางอาญา (และผูก้ ระทำ�
ความผิด) ได้รวมหรือไม่รวมพฤติกรรมต่อไปนี้ในการจัดความผิดเข้าหมวดหมู่:
•
•
•
•
•

การข่มขู่ว่าจะกระทำ�ความผิดอาญา
การช่วยเหลือ/การสนับสนุน/การให้ความสะดวกการกระทำ�ความผิดอาญา
การร่วมกระทำ�ความผิดอาญา
การคบคิด/การวางแผนเพื่อกระทำ�ความผิดอาญา
การยุยงให้ผู้อื่นกระทำ�ความผิดอาญา

ควรมีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลนี้ ไว้สำ�หรับทุกความผิดทางอาญาจึงจะดีที่สุด เพื่อบ่งชี้ว่าเหตุการณ์ที่บันทึกไว้นั้นเป็นการข่มขู่
การช่วยเหลือ/การสนับสนุน/การสมรู้ร่วมคิดกระทำ�ความผิดอาญา หรือกรณีรูปแบบอื่นใดจากรายการข้างต้น ในกรณีเหล่านั้น
จะสามารถดึงผลลัพธ์ทางสถิติที่ต้องการได้ โดยการรวมหรือไม่รวมเหตุการณ์ดังกล่าวในการนับจำ�นวน หรืออีกทางเลือกหนึ่ง
อาจมีการระบุว่ากรณีดังกล่าวนับรวมหรือไม่นับรวมอยู่ ในระดับหมวดหมู่อาชญากรรม ในรูปแบบข้อมูลที่ ใช้อธิบายข้อมูล
(meta-data)
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ไม่ใช่ว่า “แท็ก” ทั้งหมดจะใช้ได้กับอาชญากรรมทุกประเภท (เช่น “การพยายาม” ใช้ไม่ได้กับการทำ�ให้คนตายโดยประมาท “ประเภทของอาวุธที่ใช้” หรือ
“แรงจูงใจ” ใช้ไม่ได้กับการลักทรัพย์หรือการทุจริตฉ้อฉล และ “อายุของผู้เสียหาย” ใช้ไม่ได้กับการลักลอบตัดไม้) ดังนั้น ตัวแปรที่นำ�มาประกอบกัน
เพียงบางส่วนเท่านั้นจึงจะสมเหตุสมผลและเกี่ยวข้องกับนโยบาย

20

การฆ่าคนโดยเจตนาในกรณีพิเศษ

การศึกษาการฆ่าคนโดยเจตนานั้นมีความเกี่ยวข้อง ไม่ ใช่เพียงเพราะเรื่องระดับความรุนแรงของความผิดเท่านั้น แต่ยัง
เป็ น เพราะการฆ่าคนโดยเจตนาเป็น ตัวบ่ง ชี้ที่ ใช้วัด และเปรี ย บเที ย บได้ ดีที่ สุดอย่ า งหนึ่ งสำ � หรั บ การเฝ้ า ระวั งการตายจาก
ความรุนแรง และมักถูกใช้เป็นข้อมูลตัวแทนที่แสดงถึงอาชญากรรมรุนแรง และเป็นตัวบ่งชี้ระดับความปลอดภัยในประเทศ
ต่างๆ ตามมาตรฐาน ICCS การฆ่าคนโดยเจตนา หมายถึง “การทำ�ให้คนตายโดยผิดกฎหมาย โดยมีเจตนาให้ถึงแก่ความตาย
หรือบาดเจ็บสาหัส” นิยามดังกล่าวให้แนวทางที่ชัดเจนในการตัดสินว่า การฆ่าคนกรณีหนึ่งๆ จะถือเป็นการฆ่าคนโดยเจตนาตาม
วัตถุประสงค์การจัดทำ�สถิติหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ในบางกรณียังต้องนำ�สถานการณ์แวดล้อมมาพิจารณาด้วยเพื่อตัดสินว่าการฆ่าในบางกรณีต้องรวมไว้ ในการนับ
สถิติการฆ่าคนหรือไม่ เช่น การฆ่าในระหว่างสถานการณ์ที่มีการใช้ความรุนแรงระหว่างกลุ่มคน เช่น ในสถานการณ์การขัดกัน
ทางอาวุธ หรือเหตุการณ์ความไม่สงบ ซึ่งการแยกแยะระหว่างการฆ่าแต่ละประเภทมีความสำ�คัญ บริบทอาจเป็นสิ่งที่ตัดสิน
ได้ว่า ควรกำ�หนดรหัสให้การกระทำ�นั้นในมาตรฐาน ICCS ด้วยหรือไม่ อย่างไร แม้การจัดทำ�ข้อมูลสถิติในสถานการณ์เช่นว่านั้น
อาจมีปัญหามาก แต่ก็จำ�เป็นที่จะต้องกำ�หนดแนวทางว่า การฆ่าลักษณะใดควรนำ�มาพิจารณาในมาตรฐาน ICCS และจะจำ�แนก
ประเภทอย่างไรเพื่อประโยชน์ ในการจัดทำ�ข้อมูลสถิติการฆ่าคนที่สอดคล้องกันระหว่างประเทศ
การฆ่าคนในระหว่างเหตุการณ์ก่อความไม่สงบ

การฆ่าคนในระหว่างเหตุการณ์ความไม่สงบ หมายถึง การฆ่าที่เกิดขึ้นในระหว่างที่คู่พิพาทตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปอยู่ในสถานการณ์
ความขัดแย้งทีร่ นุ แรง ซึง่ ไม่ถงึ กับเป็นสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธภายในประเทศ24 และอาจรวมถึงการจลาจลหรือการกระทำ�
รุนแรงปลีกย่อยอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับการนัดหยุดงานหรือการประท้วง/เดินขบวนที่กลายเป็นเหตุการณ์รุนแรง เนื่องจากโดยปกติ
สถานการณ์เหล่านีจ้ ะไม่ถอื เป็นสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธภายในประเทศ จึงไม่น�ำ มาพิจารณาในกรอบทางกฎหมายที่ใช้บงั คับ
ในระหว่างที่เกิดความขัดแย้ง ดังนั้น การเสียชีวิตจากการใช้ความรุนแรงแต่ละกรณีที่เกิดขึ้นในระหว่างเหตุการณ์ความไม่สงบ
จึงควรจัดจำ�แนกประเภทโดยใช้มาตรฐานเดียวกันกับที่ใช้บังคับแก่กรณีการฆ่าบุคคลโดยเจตนา ทั้งนี้ หมายความว่าจะต้องนำ�
การฆ่าบุคคลแต่ละครั้งมาพิจารณาและจัดเข้าประเภทที่เหมาะสมตามพฤติการณ์ ในเชิงข้อเท็จจริง โดยคำ�นึงถึงว่าการฆ่านั้น
ผิดกฎหมายและมีเจตนาหรือไม่ เป็นต้น เมื่อมีการจำ�แนกประเภทการฆ่าเป็นการฆ่าบุคคลโดยเจตนาตามมาตรฐาน ICCS นั้น
จะมีทางเลือกให้ ใช้แท็กตัวแปรแยกย่อยที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฆ่าบุคคลโดยเจตนา คือ “บริบทสถานการณ์ เกีย่ วข้องกับเหตุการณ์กอ่ ความไม่สงบ” ซึง่ จะบ่งชีบ้ ริบทสถานการณ์ทม่ี กี ารฆ่าในลักษณะดังกล่าวเกิดขึน้ ในเชิงสถิตไิ ด้ (ดูตาราง III)
การฆ่าคนในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำ�หนดว่าสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่25 (1) สถานการณ์
การขัดกันทางอาวุธระดับนานาชาติ ซึ่งเกิดขึ้น ณ ที่ใดก็ตามที่มีการใช้กองกำ�ลังติดอาวุธระหว่างรัฐ26 และ (2) สถานการณ์การ
ขัดกันทางอาวุธทีม่ ใิ ช่ระดับนานาชาติ (หรือสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธภายในประเทศ) ซึง่ เกิดขึน้ เมือ่ ใดก็ตามทีม่ คี วามรุนแรง
โดยใช้อาวุธและยืดเยื้อระหว่างหน่วยงานของรัฐกับกลุ่มองค์กรติดอาวุธ หรือระหว่างหลายกลุ่มเช่นว่านั้นภายในรัฐ27
ในขณะทีค่ วามขัดแย้งประเภทแรกจะเกีย่ วข้องกับการกระทำ�ที่ใช้อาวุธโดยกองกำ�ลังทหารของรัฐเป็นหลัก สถานการณ์การขัดกัน
ทางอาวุธที่มิใช่ระดับนานาชาติจะกำ�หนดนิยามและข้อบ่งชี้ ได้ยากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีสถานการณ์การใช้ความรุนแรง
ระหว่างกลุม่ คนภายในประเทศหนึง่ ๆ และเป็นสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง การแยกแยะสถานการณ์ความไม่สงบออกจาก
24
25

26
27

ดูนิยามของสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธในหัวข้อ “การฆ่าคนในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ”
ดูเพิ่มเติม ดี. ชินด์เลอร์, “The Different Types of Armed Conflicts According to the Geneva Conventions and Protocols”. RCADI เล่ม 163, 1979-II,
หน้า 147, และ ICTY, The Prosecutor v. Fatmir Limaj, Judgement, IT-03-66-T, 30 พฤศจิกายน 2005, วรรค 94-134.
ข้อ 2 แห่งอนุสัญญาเจนีวา.
ข้อ 3 แห่งอนุสัญญาเจนีวา.
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สถานการณ์การขัดกันทางอาวุธภายในประเทศจึงเป็นสิ่งสำ�คัญ องค์ประกอบที่ใช้กำ�หนดความแตกต่าง ได้แก่ เกณฑ์ระดับของ
ความเป็นปฏิปักษ์ (Hostilities) (ความเป็นปฏิปักษ์มีลักษณะเป็นหมู่คณะหรือไม่ หรือรัฐบาลใช้กำ�ลังทหารกับผู้ก่อการแทนที่จะ
ใช้กำ�ลังตำ�รวจหรือไม่) และระดับของการรวมกลุ่มเป็นองค์กร (กลุ่มติดอาวุธนั้นมีการรวมกลุ่มเป็นองค์กร โดยมีโครงสร้างการ
บังคับบัญชา กองบัญชาการ และขีดความสามารถในการวางแผนและปฏิบัติการทางทหารหรือไม่) ในสถานการณ์การขัดกันทาง
อาวุธ การฆ่าในประเภทต่อไปนี้ควรมีการจำ�แนกประเภทในมาตรฐาน ICCS ดังนี้:
• ในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ การฆ่าใดๆ ที่มีเหยื่อเป้าหมายเป็นพลเรือนหรือเกินกว่าเหตุโดยพลรบ
		 (กระทำ�การโดยเกี่ยวข้องกับหรือในบริบทของความขัดแย้ง) ซึ่งกระทำ�ต่อพลเรือนที่มิได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
		 ในการต่อสู้นั้น อาจบันทึกว่าเป็นอาชญากรรมสงครามได้ ในรหัส 11013 (การกระทำ�ความผิดทางอาญาใน
		 ลักษณะอื่นซึ่งไม่ได้จัดประเภทไว้ ในเอกสารนี้; การกระทำ�ที่อยู่ภายใต้เขตอำ�นาจสากล; อาชญากรรมสงคราม)
• ในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ การฆ่าพลรบที่กระทำ�โดยพลรบอื่นซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายมนุษยธรรม
		 ระหว่างประเทศ อาจใส่ในรหัส 11013 ได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น การจงใจฆ่าผู้ที่มีส่วนร่วมในความขัดแย้ง
		
ซึ่งไม่อยู่ในวิสัยที่จะสู้รบ28
• การฆ่าที่กระทำ�โดยพลรบซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ หรือกระทำ�โดยพลเรือน
		 ทีม่ ไิ ด้มสี ว่ นร่วมอย่างแท้จริงในการต่อสู้ ในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ ไม่ควรถือว่าเป็นการฆ่าทีเ่ กีย่ วข้องกับ
		 สถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ และควรวิเคราะห์ ในลักษณะเช่นเดียวกันกับการฆ่าคนในกรณีอื่นๆ โดยไม่
		 ต้องคำ�นึงถึงสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ และจัดหมวดหมูเ่ ข้ากับประเภทของการตายจากการใช้ความรุนแรง
		 ที่มีอยู่แล้วตามนิยามมาตรฐาน
• การฆ่าทีก่ ระทำ�โดยพลรบซึง่ ถือเป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมายของประเทศ (และถูกดำ�เนินคดี) แต่ไม่ถอื เป็น
		 อาชญากรรมสงคราม จัดหมวดหมู่ไว้ ในรหัส 0107 (การฆ่าคนโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่ ในสถานการณ์
		 การขัดกันทางอาวุธ)
การนำ�มาตรฐานเหล่านี้มาใช้อาจทำ�ได้ยากมากในกรณีที่ขาดความสามารถในทางปฏิบัติที่จะวัดและบ่งชี้การฆ่าในลักษณะต่างๆ
และอันที่จริง ในสถานการณ์ที่มีการใช้ความรุนแรงระหว่างกลุ่มคนนั้น ข้อมูลการฆ่าบุคคลจำ�นวนมากอาจไม่ถูกรายงาน อย่างไร
ก็ดี สำ�หรับกรณีการฆ่าคนทีม่ กี ารบันทึกข้อมูลไว้ การกำ�หนดขอบเขตทีเ่ ข้มงวดสำ�หรับกรณีทคี่ ลุมเครือเช่นนีจ้ ะช่วยในการแยกแยะ
การฆ่าคนโดยเจตนาออกจากการฆ่าในลักษณะอืน่ ๆ และช่วยทำ�ให้คณ
ุ ภาพของข้อมูลและความสามารถในการเปรียบเทียบข้อมูล
ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นได้
ตัวแปรแยกย่อยที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฆ่าคนโดยเจตนา

เมื่อกำ�หนดได้แล้วว่าการฆ่าคนกรณีหนึ่งๆ จัดและนับเป็นการฆ่าคนโดยเจตนาหรือไม่ มักจำ�เป็นต้องหาข้อมูลเชิงปริมาณที่มี
รายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับบริบททางสังคมและวิธีการฆ่าคนโดยเจตนา เพื่อช่วยในการออกแบบนโยบายโดยมีข้อมูลสนับสนุน
เชิงประจักษ์ (evidence-based policies) ให้ดยี งิ่ ขึน้ สำ�หรับป้องกันและรับมือกับอาชญากรรมประเภทนี้โดยเฉพาะ เพือ่ ประโยชน์
ในการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ มีหลักเกณฑ์การจำ�แนกประเภทอยู่สามข้อที่เกี่ยวข้องในการกำ�หนดลักษณะของการฆ่าคน
โดยเจตนา และอาจใช้ ในการกำ�หนดนิยามในรายละเอียดมากขึ้นได้29 หลักเกณฑ์ทั้งสามนี้ (บริบทสถานการณ์ ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระทำ�ความผิด และวิธีการฆ่า) ใช้เพื่อสร้างตารางตัวแปรแยกย่อยที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมา
สามตารางสำ�หรับใช้กับการฆ่าคนโดยเจตนาเท่านั้น (ดูตาราง III, IV และ V)

28

29

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศบัญญัติห้ามการจงใจฆ่าผู้ที่มีส่วนร่วมในความขัดแย้งซึ่งไม่อยู่ในวิสัยที่จะสู้รบ ตลอดจนการลวงฆ่าผู้ที่มีส่วนร่วม
ในความขัดแย้ง. อนุสัญญาเจนีวา (1947).
นอกเหนือจากการฆ่าคนโดยเจตนา (ที่กระทำ�สำ�เร็จ) แล้ว หลักเกณฑ์การจำ�แนกเพิ่มเติมเหล่านี้ยังนำ�ไปใช้กับ การพยายาม ฆ่าคนโดยเจตนาได้เช่นกัน
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III. การนำ�มาตรฐาน ICCS ไปประยุกต์ใช้
การจัดจำ�แนกประเภทความผิดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐาน ICCS

ในการใช้ ม าตรฐาน ICCS จำ � เป็ น ต้ อ งมี ก ารจั ด ความผิ ด หนึ่ ง เข้ า หมวดหมู่ ใ ดหมวดหมู่ ห นึ่ ง ของมาตรฐาน ICCS อย่ า ง
เหมาะสม ซึ่งต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของมาตรฐาน ICCS ก่อนที่จะพยายามจำ�แนกประเภทความผิด ดังที่
ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ มาตรฐาน ICCS มีการจำ�แนกประเภทเป็นลำ�ดับชั้น และขั้นแรกคือต้องระบุว่า หมวดหมู่ในระดับที่ 1
หมวดหมู่ใดมีความเกี่ยวข้องกับความผิดนั้นๆ มากที่สุด เพื่อให้อ้างอิงถึงหมวดหมู่ที่เหมาะสมได้ง่าย หมวดหมู่ในระดับที่ 1
แต่ละหมวดหมู่จะมีนิยามเป็นการกระทำ� ลักษณะ หรือเหตุการณ์อย่างกว้างๆ ยกตัวอย่างเช่น การกระทำ�ที่นำ�ไปสู่การตาย
หรือเจตนาทำ�ให้ตายทั้งหมดจะจัดอยู่ในส่วน 01 ในระดับที่ 130 ในทำ�นองเดียวกัน การประทุษร้ายทางเพศทุกรูปแบบจะจัด
อยู่ในส่วน 03 ในระดับที่ 1
การจำ�แนกความผิดเข้าหมวดหมู่ในระดับที่ 2, 3 และ 4 ต่อไป ทำ�ได้ โดยการระบุชื่อความผิดสั้นๆ ในตัวบทกฎหมายอาญา
เช่ น การข่ ม ขื น กระทำ � ชำ � เรา ตรวจสอบนิ ย ามที่ อิ ง จากการกระทำ � /เหตุ ก ารณ์ ตั ว อย่ า งกรณี ที่ นั บ รวมและไม่ นั บ รวม
ทั้งนี้ จำ�เป็นต้องใช้แนวทางจากองค์ประกอบทั้งหมดของมาตรฐาน ICCS จึงจะจำ�แนกประเภทความผิดหนึ่งๆ ได้ถูกต้อง
การใช้ชื่อความผิดสั้นๆ แต่เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ เนื่องจากความหมายและนิยามของคำ�ที่ใช้เรียกอาจแตกต่างไปจากที่
ใช้ ในระบบกฎหมายของประเทศ และยังอาจไม่เหมือนกันระหว่างเขตอำ�นาจทางกฎหมายต่างๆ ในประเทศเดียวกันด้วย31
ทั้งนี้ จะมีหมวดหมู่ที่เหลืออื่นๆ ซึ่งใช้คำ�ว่า “ในลักษณะอื่น” ประกอบในชื่อหมวด (เช่น การฉ้อฉลในลักษณะอื่น) สำ�หรับกรณี
ที่ ไม่สามารถจำ�แนกความผิดนั้นเข้าหมวดหมู่ที่มีอยู่แล้วได้ การจำ�แนกความผิดต่างๆ เข้าหมวดหมู่ที่เหลืออื่นๆ นี้ควรให้น้อยที่สุด
เท่าที่จะทำ�ได้ และต้องพิจารณาหลักเกณฑ์การจำ�แนกให้ครบถ้วนโดยละเอียดเสียก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้มองข้ามหมวดหมู่
ใดๆ ไป
การนำ � มาตรฐาน ICCS มาใช้ ใ นระดั บ ประเทศย่ อ มเป็ น กระบวนการแบบค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไปซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย การจั ด ความผิ ด
ทางอาญาในประเทศเข้าตามกรอบการทำ�งานของมาตรฐาน ICCS อย่างรอบคอบ ตารางเทียบระหว่างมาตรฐาน ICCS
กับการจำ�แนกประเภทอาชญากรรมภายในประเทศจะช่วยให้นำ�มาตรฐาน ICCS ไปใช้ ในระดับประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น อนึ่ง
เพื่อสนับสนุนกระบวนการดังกล่าว UNODC จะพัฒนาเครื่องมือและเอกสารประกอบเพิ่มเติม รวมถึงจัดทำ�คู่มือการใช้งาน
เพื่อให้การจัดข้อมูลอาชญากรรมในระดับประเทศเข้ากับโครงสร้างของมาตรฐาน ICCS สะดวกมากขึ้น คู่มือการใช้งานที่
วางแผนไว้จะประกอบด้วยคู่มือหลายเล่มเพื่ออธิบายการจัดวางระบบสถิติอาชญากรรมของฝ่ายปกครองในประเทศเข้าใน
ระบบมาตรฐาน ICCS การจัดข้อมูลจากการสำ�รวจข้อมูลเหยื่ออาชญากรรมเข้าระบบมาตรฐาน ICCS และกฎเกณฑ์การนับและ
ปัญหาการใส่รหัส

30

31

ยกเว้นอาชญากรรมที่จัดเป็นอาชญากรรมสงคราม การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ หรือาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ซึ่งจัดอยู่ในหมวดหมู่ 11 ในระดับที่ 1 ได้แก่
การกระทำ�ที่อยู่ภายใต้เขตอำ�นาจสากล
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติสำ�หรับยุโรป. การประชุมร่วมนักสถิติยุโรป. Report of the UNODC/UNECE Task Force on Crime
Classification to the Conference of European Statisticians. 2011. ดูได้ที่: www.unodc.org/documents/data-andanalysis/statistics/crime/
Report_crime_classification_2012.pdf.
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การใช้ตัวอย่างที่นับรวมและไม่นับรวมในมาตรฐาน ICCS
กรณีที่นับรวม

แต่ละหมวดหมู่จะมีรายการกรณีท่นี ับรวม หรือตัวอย่างความผิดหรือการกระทำ�/เหตุการณ์ท่เี ป็นความผิดที่พบบ่อยซึ่งจัดอยู่ใน
หมวดหมู่นั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แนวทางปฏิบัติสำ�หรับการจัดหมวดหมู่ความผิดและการแบ่งขอบเขตระหว่างแต่ละ
หมวดหมู32่ ยกตัวอย่างเช่น หมวดการลักลอบค้าหรือการครอบครองสายพันธุ์สัตว์หรือพันธุ์พืชต้องห้ามหรือที่ได้รับการคุ้มครอง
(1003) กำ�หนดให้รวมการลักลอบค้าสัตว์ปา่ และการค้าหรือการครอบครองสัตว์ปา่ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นความผิดในหมวดนี้
ทั้งนี้ กรณีที่นับรวมไม่ได้ระบุไว้ครบทั้งหมด และรายการอาจขยายเพิ่มเติมได้ ในอนาคต
กรณีที่ไม่นับรวม

หมวดหมู่ส่วนใหญ่จะมีรายการกรณีที่ ไม่นับรวม หรือตัวอย่างความผิดหรือการกระทำ�/องค์ประกอบที่จัดอยู่ในหมวดหมู่อื่น
แม้จะมีความคล้ายคลึงกับหมวดหมู่ที่กำ�ลังพิจารณาอยู่ หลังลักษณะความผิดที่ ไม่นับรวมแต่ละข้อจะมีรหัสอ้างอิงถึงหมวดหมู่
ที่เหมาะสมของความผิดนั้น33 ยกตัวอย่างเช่น ในรายการที่ไม่นับรวมของหมวดการลักลอบค้าหรือการครอบครองสายพันธุ์สัตว์
หรือพันธุ์พืชต้องห้ามหรือที่ ได้รับการคุ้มครอง (1003) จะกำ�หนดไว้ว่า การลักสัตว์เลี้ยงให้ ใช้รหัส 0502 ความผิดเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั กิ บั สัตว์ การเลีย้ ง หรือการเก็บรักษาสัตว์ ให้ ใช้รหัส 10091 การชิงทรัพย์ทเี่ ป็นปศุสตั ว์ ให้ ใช้รหัส 04014 และการลักปศุสตั ว์
ให้ ใช้รหัส 05025
เมื่อใช้รายการกรณีที่ไม่นับรวมและกรณีที่นับรวมประกอบกัน จะช่วยให้แต่ละหมวดหมู่ไม่ทับซ้อนกัน ขอบเขตระหว่างหมวดหมู่
มีความชัดเจนขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถจำ�แนกการกระทำ�/เหตุการณ์หนึ่งๆ เข้าหมวดหมู่ได้เพียงหมวดเดียวเท่านั้น
ตัวแปรแยกย่อยที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม (“แท็ก”)

ตัวแปรแยกย่อยที่ให้รายละเอียดเพิม่ เติมทำ�ให้สามารถบันทึกข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับความผิดซึง่ จำ�เป็นสำ�หรับการทำ�ความเข้าใจ
ความซับซ้อนของความผิดแต่ละอย่าง เช่น ลักษณะของผู้เสียหายและผู้กระทำ�ผิด ตาราง A ให้ภาพโดยคร่าวของตัวแปร
แยกย่อยที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมขั้นต่ำ�ที่อาจใช้เพื่อให้อธิบายการกระทำ�/เหตุการณ์ที่เป็นอาชญากรรมแต่ละอย่างได้ครบถ้วน
มากขึ้น หรืออธิบายลักษณะของผู้กระทำ�ผิดและผู้เสียหายได้ลึกซึ้งมากขึ้น โดยมีอักษรย่อของประเภทตัวแปร เพื่อใช้ ใส่รหัส
ตัวแปรเหล่านี้ในบันทึกข้อมูลอาชญากรรม
ตัวแปรแยกย่อยที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม (“แท็ก”) ส่วนมากจะให้ข้อมูลปลีกย่อยที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวกับความผิดทางอาญา
เฉพาะบางประเภทเท่านั้น เช่น แท็กความผิดที่พยายามกระทำ�/กระทำ�สำ�เร็จ (At) จะไม่ใช้กับ 0101 “การฆ่าคนโดยเจตนา”
(เนือ่ งจากจะนับเฉพาะการฆ่าคนโดยเจตนาทีก่ ระทำ�สำ�เร็จเท่านัน้ ) และไม่ใช้กบั 0102 การพยายามฆ่า (เนือ่ งจากจะนับเฉพาะการ
พยายามฆ่าเท่านั้น) และไม่ใช้กับ 0103 การฆ่าคนโดยไม่เจตนา (เนื่องจากโดยนิยามแล้วไม่มีความพยายาม) อย่างไรก็ดี สำ�หรับ
อาชญากรรมประเภทอืน่ ๆ ตัวแปรแยกย่อยเหล่านีแ้ ละตัวแปรแยกย่อยที่ให้รายละเอียดเพิม่ เติมอืน่ ๆ จะบอกลักษณะบางประการ
ของอาชญากรรมซึ่งให้ข้อมูลเชิงนโยบาย ดังนี้:
- แท็ก ประเภทของอาวุธ (We) ใช้แยกอาชญากรรมรุนแรงตามประเภทของอาวุธที่ใช้ ในการกระทำ�ความผิด
- แท็ ก บริ บ ทสถานการณ์ (SiC) ให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประเภทขององค์ ก รอาชญากรรมหลั ก ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
		อาชญากรรมนั้น

32

33

องค์การอนามัยโลก. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision, Volume2 Instruction Manual.
หน้า 19. 2010. ดูได้ที่: www.who.int/classifications/icd/ICD10Volume2_en_2010.pdf.
เรื่องเดียวกัน. หน้า 20.
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- แท็ก ตำ�แหน่งทางภูมิศาสตร์ (Geo) ช่วยให้สามารถระบุพื้นที่ที่เกิดอาชญากรรมภายในประเทศ และแยกบันทึก
		 ข้อมูลเป็นอาชญากรรม “นอกอาณาเขต” ได้
- แท็ก วันที่และเวลา (DaT) ทำ�ให้ระบุวันที่และเวลาที่กระทำ�ความผิดทางอาญาได้อย่างชัดเจน (ในกรณีที่ทราบ
		 ข้อมูล) และอาจดึงกลุ่มข้อมูลตามความสนใจได้ (เช่น การลักทรัพย์ ในเคหสถานที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงเวลาหนึ่ง
		ของวัน)
- แท็ก สถานที่เกิดอาชญากรรม (Lo) จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่เกิดอาชญากรรมแบ่งตามประเภท และทำ�ให้
		 สามารถบ่งชี้สภาพแวดล้อมพบอาชญากรรมนั้นได้บ่อย เช่น บ้านหรือเรือนจำ�
- แท็ก แรงจูงใจ (Mo) เน้นให้เห็นรูปแบบของแรงจูงใจในการก่ออาชญากรรมที่จำ�เป็นเชิงนโยบาย โดยเฉพาะ
		 อย่างยิง่ อาชญากรรมจากความเกลียดชังบางประเภททีผ่ เู้ สียหายถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษ อันเนือ่ งมาจากคุณลักษณะ
		 คุณสมบัติ ความเชื่อ หรือค่านิยมของตน
- แท็ก ความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมไซเบอร์ (Cy) ใช้บ่งชี้รูปแบบต่างๆ ของอาชญากรรมที่กระทำ�โดยใช้
		 ระบบคอมพิวเตอร์ (เช่น การฉ้อฉลทางอินเทอร์เน็ต การแอบสะกดรอยทางไซเบอร์ หรือการละเมิดลิขสิทธิ์
		ผ่านการเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์)
- แท็ก ผูแ้ จ้งเหตุ (Rep) ช่วยให้วเิ คราะห์ชอ่ งทางการรายงานทีท่ �ำ ให้อาชญากรรมได้รบั การบันทึกไว้ เช่น อาชญากรรม
		 บางอย่างได้รับแจ้งจากผู้เสียหายหรือพยาน หรือตำ�รวจมักเป็นผู้ตรวจพบมากกว่ากัน
นอกจากนี้ ยังมีตัวแปรแยกย่อยที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เสียหายและผู้กระทำ�ความผิดซึ่งมีความชัดเจนในตัวเองด้วย
อีกจำ�นวนหนึ่ง
ตาราง: A ตัวแปรแยกย่อยที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม34
ตัวแปรแยกย่อย
ตามเหตุการณ์

ตัวแปรแยกย่อย
ตามผู้เสียหาย

คำ�อธิบายข้อมูล/
กรณีมพ
ี ฤติกรรมร่วม

At - พยายามกระทำ�/
กระทำ�การสำ�เร็จ

SV - เพศของผู้เสียหาย

SP - เพศของผู้กระทำ�ความผิด

Th - มีการข่มขู่

We - ประเภทของอาวุธ

AV - อายุผู้เสียหาย

AP - อายุผู้กระทำ�ความผิด

AA - มีการช่วยเหลือสนับสนุน

SiC - สถานการณ์  

STV - สถานะทางอายุของ
ผู้เสียหาย

STP - สถานะทางอายุของ
ผู้กระทำ�ความผิด

Ac - มีการอำ�นวยความสะดวก/
การสมรู้ร่วมคิด

Geo - ตำ�แหน่งทางภูมิศาสตร์

ViP - ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เสียหายกับผู้กระทำ�ความผิด

ViP - ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เสียหายกับผู้กระทำ�ความผิด

CP - มีการสมคบคิด

DaT - วันที่และเวลา

Cit - สัญชาติ  

Cit - สัญชาติ

In - มีการยุยงส่งเสริม

Lo - สถานที่เกิดอาชญากรรม

LS - สถานะทางกฎหมาย
(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)

LS - สถานะทางกฎหมาย
(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)

Mot - แรงจูงใจ

Int - สภาพความมึนเมา

Int - สภาพความมึนเมา

Cy - ความเกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรมไซเบอร์

ES - ภาคส่วนทางเศรษฐกิจ
ของผู้เสียหาย

EASt - สถานะทางเศรษฐกิจ

Rep - ผู้แจ้งเหตุ

34

ตัวแปรแยกย่อย
ตามผู้กระทำ�ความผิด

Rec - สถานะการกระทำ�
ความผิดซ้ำ�

แต่ละองค์ประกอบหรือตัวแปรอาจเกี่ยวข้องสำ�หรับบางหมวดหมู่เท่านั้น
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ความสัมพันธ์กับมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำ�แนกประเภทอื่นๆ

ในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือการเสียชีวิต มาตรฐาน ICCS จะเชื่อมโยงกับมาตรฐานระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการจำ�แนกประเภทของโรค (ICD) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) มาตรฐาน ICD เป็นเครื่องมือการวินิจฉัย
ทางด้านระบาดวิทยา การจัดการสุขภาพ และการรักษาที่มีมาตรฐานซึ่งมีมายาวนาน35 โครงสร้างของมาตรฐาน ICD-10 จะมี
การจำ�แนกประเภทสาเหตุภายนอกของการเกิดโรคและการเสียชีวิต (บทที่ XX) และมีหมวดหมู่หนึ่งที่สำ�คัญที่สุดสำ�หรับ
มาตรฐาน ICCS ได้แก่ กลุ่มสาเหตุ “การทำ�ร้ายร่างกาย” ซึ่งมีนิยามว่า “การบาดเจ็บที่กระทำ�โดยผู้อื่น โดยมีเจตนาทำ�ร้าย
หรือฆ่า ด้วยวิธีใดก็ตาม” ในกรณีที่เหยื่อจากการทำ�ร้ายร่างกายเสียชีวิต การระบุสาเหตุการตายตามมาตรฐาน ICD-10 จะ
เป็น “การทำ�ร้ายร่างกาย” และสถิติการตายดังกล่าวมักใช้วัดการฆ่าคนโดยเจตนา และเปรียบเทียบกับตัวเลขการฆ่าผู้อื่นใน
สถิติงานยุติธรรมทางอาญา
โดยทั่วไป นิยามของการฆ่าคนโดยเจตนาในมาตรฐาน ICCS และนิยามของการตายเนื่องจากการทำ�ร้ายร่างกายในมาตรฐาน
ICD-10 ไม่ขัดแย้งกัน คือต่างก็กำ�หนดให้ต้องประกอบด้วยเจตนาของการกระทำ� และต่างก็กล่าวถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ของการกระทำ� (เช่น มาตรฐาน ICD-10 ไม่รวมการฆ่าที่มาจากการแทรกแซงตามกฎหมายและการปฏิบัติการสงคราม)
อย่างไรก็ตาม การจำ�แนกประเภททั้งสองมีข้อแตกต่างกันอยู่บ้าง โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากมาตรฐาน ICCS มีคำ�อธิบาย
ที่ละเอียดกว่าเกี่ยวกับการฆ่าบางประเภท อันเป็นผลมาจากการที่ผู้กระทำ�ความผิดมีระดับความรับผิดทางอาญาที่ต่างกัน
ข้อแตกต่างนี้ ยกตัวอย่างเช่น กรณีการฆ่าเพื่อป้องกันตัว (ซึ่งตามมาตรฐาน ICD-10 รวมอยู่ใน “การตายเนื่องจากการทำ�ร้าย
ร่างกาย” ใน ICD-10 ขณะที่ในมาตรฐาน ICCS จะถือเป็น “การฆ่าคนโดยเจตนา” ก็ต่อเมื่อเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุ)
ในกรณีอนื่ ๆ มาตรฐาน ICCS จะมีค�ำ อธิบายทีล่ ะเอียดกว่าเกีย่ วกับการกระทำ�ทีน่ บั รวมหรือไม่นบั รวมเป็นการฆ่าคนโดยเจตนาหรือ
การฆ่าคนโดยผิดกฎหมายอื่นๆ เช่น การตายเนื่องจากการใช้กำ�ลังเกินกว่าเหตุโดยผู้บังคับใช้กฎหมาย/เจ้าหน้าที่รัฐ จะรวมอยู่
ในการฆ่าคนโดยเจตนาตามมาตรฐาน ICCS แต่อาจไม่รวมอยู่ในการตายเนื่องจากการทำ�ร้ายร่างกายในมาตรฐาน ICD-10
ทำ�นองเดียวกัน การฆ่าคนบางกรณีในสถานการณ์สงครามตามมาตรฐาน ICCS อาจจัดเป็น “การฆ่าคนโดยเจตนา” หรือ
“การฆ่าคนโดยผิดกฎหมายอันเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ” หรือ “อาชญากรรมสงคราม” โดยขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ ในขณะที่หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องในมาตรฐาน ICD-10 จะไม่มีการแยกแยะเช่นนั้น
ในมาตรฐาน ICD-10 จะมีการแยกแยะหมวดหมู่ “การทำ�ร้ายร่างกาย” โดยละเอียด ครอบคลุมวิธีการหลากหลายที่ก่อให้
เกิดการบาดเจ็บหรือการตาย และมาตรฐาน ICCS ก็ใช้แนวทางที่สอดคล้องกันในการกำ�หนดตัวแปรแยกย่อยที่ให้รายละเอียด
เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าบุคคลโดยเจตนา ตามวิธีการฆ่า (ดูตาราง V ซึ่งใช้แนวทางการจัดกลุ่มการทำ�ร้ายร่างกาย รหัส
X85-Y09 ของมาตรฐาน ICD-10)
นอกเหนือจากมาตรฐาน ICD แล้ว มาตรฐาน ICCS ยังอ้างอิงมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำ�แนกประเภททางอุตสาหกรรม
สำ�หรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมด (ISIC) ซึ่งเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำ�แนกประเภทสำ�หรับกิจกรรม
การผลิต โดยแผนกเศรษฐกิจและสังคมของสำ�นักงานเลขาธิการสหประชาชาติเป็นผู้พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1948
และมีการแก้ ไขปรับปรุงในปี ค.ศ.2008 โดย ISIC ปรากฏในตารางตัวแปรแยกย่อยที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมของมาตรฐาน
ICCS เพื่อใช้บ่งชี้ธุรกิจและสถาบันที่เป็นผู้เสียหายจากอาชญากรรมตามภาคส่วนทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากใน
การบ่งชี้อาชญากรรมที่กระทำ�ต่อธุรกิจ เช่น ความผิดที่กระทำ�โดยลูกจ้าง หรือความผิดที่กระทำ�โดยกลุ่มองค์กรอาชญากรรม
ต่อธุรกิจ

35

มาตรฐานฉบับล่าสุด (ICD-10) ได้เริ่มนำ�มาใช้ ในปี ค.ศ.1994 และในขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาฉบับปรับปรุงครั้งที่ 11
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ตอนที่สอง - โครงสร้างภาพรวมและรายละเอียด
ส่วนที่ 01 การกระทำ�ที่นำ�ไปสู่การตายหรือเจตนาให้คนตาย
ระดับ 02
0101

ระดับ 03

ระดับ 04

0102

อาชญากรรม

การฆ่าคนโดยเจตนา
การพยายามฆ่าคนโดยเจตนา

0103

การฆ่าคนโดยไม่เจตนา
01031

การทำ�ให้คนตายโดยไม่ได้เกิดจากความประมาท

01032

การทำ�ให้คนตายโดยความประมาท
010321

การขับขี่ยานพาหนะเป็นเหตุให้มีคนตาย

010322

การทำ�ให้คนตายซึ่งเทียบเท่าการฆ่าโดยเหตุที่ไม่เกี่ยวกับยานพาหนะ

0104

การช่วยเหลือหรือยุยงให้ผู้อื่นฆ่าตัวตาย
01041

                 การช่วยผู้อื่นให้ฆ่าตัวตาย

01049

การกระทำ�ในลักษณะอื่นอันเป็นการช่วยเหลือหรือยุยงให้ผู้อื่นฆ่าตัวตาย

0105

การุณยฆาต

0106

การฆ่าตัวอ่อนในครรภ์โดยผิดกฎหมาย

0107

การฆ่าคนโดยมิชอบด้วยกฎหมายในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ

0109 			

การกระทำ�ในลักษณะอื่นที่นำ�ไปสู่การตายหรือมีเจตนาให้คนตาย

ส่วนที่ 02 การกระทำ�ที่ก่อให้เกิดภัยอันตรายหรือเจตนาให้เกิดภัยอันตรายแก่ผู้อื่น
ระดับ 02
0201

ระดับ 03

ระดับ 04

02011

อาชญากรรม

การทำ�ร้ายร่างกายและการข่มขู่
การทำ�ร้ายร่างกาย

020111

การทำ�ร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำ�ได้รับอันตรายสาหัส

020112

การทำ�ร้ายร่างกายไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำ�ได้รับอันตรายสาหัส

02012

การข่มขู่
020121

การข่มขู่ร้ายแรง

020122

การข่มขู่ไม่ร้ายแรง

02019

การทำ�ร้ายร่างกายและการข่มขู่ในลักษณะอื่น

0202

การกระทำ�ความผิดต่อเสรีภาพ
02021

การลักพาตัวเด็กหรือพรากผู้เยาว์
020211

การลักพาตัวเด็กโดยบิดามารดา

020212

การลักพาตัวเด็กโดยสมาชิกในครอบครัว

020213

การลักพาตัวเด็กโดยผู้ปกครองตามกฎหมาย

020219

การลักพาตัวเด็กหรือการพรากผู้เยาว์ในลักษณะอื่น

020221

การลักพาตัว

020222

การกักขังหน่วงเหนี่ยวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

020223

การจี้บังคับยานพาหนะ

020229

การกระทำ�ให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในลักษณะอื่น

02022

การทำ�ให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพ

02029

การกระทำ�ความผิดต่อเสรีภาพในลักษณะอื่น
020291

การรับบุตรบุญธรรมโดยผิดกฎหมาย

020292

การบังคับให้แต่งงาน

020299

การกระทำ�ความผิดต่อเสรีภาพในลักษณะอื่น
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0203
		

การบังคับเอาคนลงเป็นทาสและการแสวงหาประโยชน์
02031

การบังคับเอาคนลงเป็นทาส

02032

การบังคับใช้แรงงาน
020321

การบังคับใช้แรงงานให้ทำ�งานรับใช้ในบ้าน

020322

การบังคับใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม

020323

การบังคับใช้แรงงานโดยรัฐหรือกองกำ�ลังติดอาวุธ

020329

การบังคับใช้แรงงานในลักษณะอื่น

02039

การกระทำ�ในลักษณะอื่นที่มีลักษณะเป็นการบังคับเอาคน

				
0204
		

การค้ามนุษย์
02041

การค้ามนุษย์เพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ

02042

การค้ามนุษย์เพื่อบังคับใช้แรงงานหรือบังคับเอาบริการ

02043

การค้ามนุษย์เพื่อตัดเอาอวัยวะ

02044

การค้ามนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

02051

การขู่กรรโชกหรือการข่มขู่ว่าจะเปิดเผยความลับให้เสียหาย

02059

การกระทำ�ในลักษณะอื่นอันเป็นการบีบบังคับข่มขืนใจ

0205
		

การบีบบังคับข่มขืนใจ

0206

ความประมาทเลินเล่อ
02061

ความประมาทเลินเล่อในเหตุต่อบุคคลที่อยู่ในความดูแล
020611

ความประมาทเลินเล่อในเหตุต่อเด็กที่อยู่ในความดูแล

020612

ความประมาทเลินเล่อในเหตุเกี่ยวกับบุคคลอื่นที่อยู่ในความดูแล

020619

ความประมาทเลินเล่อในลักษณะอื่นที่เกิดขึ้นต่อบุคคลที่อยู่ในความดูแล

02062

ความประมาทเลินเล่อของผู้มีวิชาชีพ

02063

ความประมาทเลินเล่อที่เกี่ยวกับการขับขี่ยานพาหนะ

02069

ความประมาทเลินเล่อในลักษณะอื่น

0207
		

ลงเป็นทาสและการแสวงหาประโยชน์

การกระทำ�ที่เป็นอันตราย
02071

การกระทำ�ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

02072

การขับขี่ยานพาหนะขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
020721

การขับขี่ยานพาหนะในขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของสุรา

020722

การขับขี่ยานพาหนะในขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของสารเสพติดผิดกฎหมาย

020729

การขับขี่ยานพาหนะในขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาทประเภทอื่น

02079

การกระทำ�ซึ่งเป็นอันตรายในลักษณะอื่น

0208

การกระทำ�ที่มีเจตนาก่อให้เกิดความกลัวหรือความทุกข์ทรมานทางอารมณ์
02081

02082
02089

การคุกคามรังควาน
020811

การคุกคามรังควานในสถานที่ทำ�งาน

020819

การคุกคามรังควานในลักษณะอื่น
การแอบติดตาม
การกระทำ�ในลักษณะอื่นซึ่งมีเจตนาก่อให้เกิดความกลัว
หรือความทุกข์ทรมานทางอารมณ์

0209
		

การหมิ่นประมาทหรือการดูหมิ่น
02091

การหมิ่นประมาทหรือการดูหมิ่นอันเนื่องมาจากลักษณะ

02092

การหมิ่นประมาทหรือการดูหมิ่นอันเนื่องมาจากความเชื่อ

02099

การหมิ่นประมาทหรือการดูหมิ่นในลักษณะอื่น

หรือคุณสมบัติของผู้เสียหาย
หรือค่านิยมของผู้เสียหาย
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0210
		

การเลือกปฏิบัติ
02101

การเลือกปฏิบัติต่อบุคคล

02102

การเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคล

02109

การเลือกปฏิบัติในลักษณะอื่น

02111

การล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัว

02119

การล่วงละเมิดต่อบุคคลในลักษณะอื่น

0211
		

การล่วงละเมิดต่อบุคคล

0219

การกระทำ�ในลักษณะอื่นซึ่งก่อให้เกิดภัยอันตรายหรือ

				

มีเจตนาให้เกิดภัยอันตรายแก่ผู้อื่น

ส่วนที่ 03 การประทุษร้ายทางเพศ
ระดับ 02

ระดับ 03

ระดับ 04

0301 			

		

03011

อาชญากรรม

การกระทำ�ความรุนแรงทางเพศ

การข่มขืนกระทำ�ชำ�เรา
030111

การข่มขืนกระทำ�ชำ�เราโดยใช้กำ�ลังประทุษร้าย

030112

การข่มขืนกระทำ�ชำ�เราโดยไม่ใช้กำ�ลังประทุษร้าย

030113

การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้
ซึ่งถือเป็นการข่มขืนกระทำ�ชำ�เรา

030119
03012

การข่มขืนกระทำ�ชำ�เราในลักษณะอื่น
การล่วงละเมิดทางเพศ

030121

การล่วงละเมิดทางเพศที่กระทำ�ต่อร่างกาย

030122

การล่วงละเมิดทางเพศที่ไม่ได้กระทำ�ต่อร่างกาย

030129

การล่วงละเมิดทางเพศในลักษณะอื่นซึ่งไม่ได้จัดประเภทไว้ในเอกสารนี้

03019

การกระทำ�ความรุนแรงทางเพศในลักษณะอื่น

0302

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
03021

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากผู้ใหญ่

03022

03029

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
030221

สิ่งลามกอนาจารเด็ก

030222

การค้าประเวณีเด็ก

030223

การตระเตรียมเด็กเพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ

030229

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในลักษณะอื่น

                

0309

การกระทำ�ที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในลักษณะอื่น
การประทุษร้ายทางเพศในลักษณะอื่น

ส่วนที่ 04 การกระทำ�ความผิดต่อทรัพย์สน
ิ ทีม
่ ก
ี ารใช้ความรุนแรงหรือการข่มขู่
ระดับ 02
0401

ระดับ 03

ระดับ 04

04011

อาชญากรรม
การชิงทรัพย์

การชิงทรัพย์จากบุคคล
040111

การชิงทรัพย์จากบุคคลในที่สาธารณะ

040112

การชิงทรัพย์จากบุคคลในที่ส่วนบุคคล

040119

การชิงทรัพย์จากบุคคลในลักษณะอื่น

04012

การชิงทรัพย์ซึ่งเป็นสิ่งของมีค่าหรือสินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่ง
และการเดินทาง
040121

การชิงทรัพย์ซึ่งเป็นรถยนต์หรือยานพาหนะ

040129

การชิงทรัพย์ทเ่ี ป็นสิง
่ ของมีคา่ หรือสินค้าทีอ
่ ยูร่ ะหว่างการขนส่งในลักษณะอืน
่

04013

การชิงทรัพย์จากสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
040131

การชิงทรัพย์จากสถาบันการเงิน

040132

การชิงทรัพย์จากหน่วยงานซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน
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04014

การชิงทรัพย์ที่เป็นปศุสัตว์

04019

การชิงทรัพย์ในลักษณะอื่น

0409			
				

การกระทำ�ความผิดต่อทรัพย์สินในลักษณะอื่นที่มีการใช้ความรุนแรง
หรือการข่มขู่

ส่วนที่ 05 การกระทำ�ความผิดต่อทรัพย์สินเท่านั้น
ระดับ 02
0501

ระดับ 03

ระดับ 04

05011

อาชญากรรม

การลักทรัพย์ในสถานที่

การลักทรัพย์ในสถานประกอบธุรกิจ

05012

การลักทรัพย์ในเคหสถานส่วนบุคคล
050121

การลักทรัพย์ในเคหสถานส่วนบุคคลถาวร

050122

การลักทรัพย์ในเคหสถานส่วนบุคคลไม่ถาวร

05013

การลักทรัพย์ในสถานที่สาธารณะ

05019

การลักทรัพย์ในสถานที่ในลักษณะอื่น

0502

การลักทรัพย์
05021

การลักทรัพย์ที่เป็นยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์หรือชิ้นส่วน
ของยานพาหนะดังกล่าว
050211

การลักยานพาหนะทางบกที่ใช้เครื่องยนต์

050212

การนำ�ยานพาหนะทางบกที่ใช้เครื่องยนต์ไปใช้โดยผิดกฎหมาย

050213

การลักทรัพย์ที่เป็นชิ้นส่วนของยานพาหนะทางบกที่ใช้เครื่องยนต์

050219

การลักทรัพย์ที่เป็นยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์หรือชิ้นส่วนของยานพาหนะ
ดังกล่าวในลักษณะอื่น

05022

การลักทรัพย์ส่วนบุคคล
050221

การลักทรัพย์ส่วนบุคคลจากบุคคล

050222

การลักทรัพย์ส่วนบุคคลจากยานพาหนะ

050229

การลักทรัพย์ส่วนบุคคลในลักษณะอื่น

05023

การลักทรัพย์จากสถานประกอบธุรกิจ
050231

การลักทรัพย์จากร้านค้า

050239

การลักทรัพย์จากสถานประกอบธุรกิจในลักษณะอื่น

05024

การลักทรัพย์สาธารณะ

05025

การลักปศุสัตว์

05026

การลักเอาบริการจากผู้อื่นไปใช้โดยมิชอบ

05029

การลักทรัพย์ในลักษณะอื่น

0503

		

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

0504

		

การทำ�ลายทรัพย์สิน

		

0509

05041

การทำ�ลายทรัพย์สินสาธารณะ

05042

การทำ�ลายทรัพย์สินส่วนบุคคล

05043

การทำ�ลายทรัพย์สินของสถานประกอบธุรกิจ

05049

การทำ�ลายทรัพย์สินในลักษณะอื่น

		

การกระทำ�ความผิดต่อทรัพย์สินในลักษณะอื่น
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ส่วนที่ 06 การกระทำ�ความผิดทีเ่ กีย
่ วกับยาควบคุมพิเศษหรือสารออกฤทธิต
์ อ
่ จิต
และประสาทประเภทอืน
่
ระดับ 02
0601

ระดับ 03

ระดับ 04

อาชญากรรม

การกระทำ�โดยมิชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับยาควบคุมพิเศษ

				

หรือสารตั้งต้น

		

การครอบครอง การซื้อ การใช้ การเพาะปลูก หรือการผลิตยาควบคุมพิเศษ

06011

โดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อใช้เสพเฉพาะส่วนตัว
060111

การครอบครอง การซื้อ หรือการใช้ยาควบคุมพิเศษโดยมิชอบ

060112

การเพาะปลูกหรือการผลิตยาควบคุมพิเศษโดยมิชอบ

ด้วยกฎหมายเพื่อใช้เสพเฉพาะส่วนตัว
ด้วยกฎหมายเพื่อใช้เสพเฉพาะส่วนตัว
06012

                

การลักลอบค้า การเพาะปลูก หรือการผลิตยาควบคุมพิเศษ
หรือสารตั้งต้น โดยไม่ใช่เพื่อใช้เสพเฉพาะส่วนตัว

060121

การลักลอบค้ายาควบคุมพิเศษโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
โดยไม่ใช่เพื่อใช้เสพเฉพาะส่วนตัว

060122

การผลิตยาควบคุมพิเศษโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
โดยไม่ใช่เพื่อใช้เสพเฉพาะส่วนตัว

060123

การเพาะปลูกยาควบคุมพิเศษโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
โดยไม่ใช่เพื่อใช้เสพเฉพาะส่วนตัว

060124

การเบี่ยงเบนสารตั้งต้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
โดยไม่ใช่เพื่อใช้เสพเฉพาะส่วนตัว

060129

การลักลอบค้า การเพาะปลูก หรือการผลิตยาควบคุมพิเศษ
หรือสารตั้งต้นโดยมิชอบด้วยกฎหมายในลักษณะอื่น
โดยไม่ใช่เพื่อใช้เสพเฉพาะส่วนตัว

06019

การกระทำ�โดยมิชอบด้วยกฎหมายในลักษณะอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ยาควบคุมพิเศษหรือสารตั้งต้น

0602

การกระทำ�โดยมิชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุรา ยาสูบ

				
		

06021

หรือสารที่กฎหมายควบคุมประเภทอื่น
การผลิต การมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตและการลักลอบค้า
การครอบครอง หรือการเสพผลิตภัณฑ์สุราโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

060211

การครอบครองหรือการเสพผลิตภัณฑ์สุราโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

060212

การผลิต การลักลอบค้า หรือการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์สุราโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย

060219

การผลิต การมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตและการลักลอบค้า
การครอบครอง หรือการเสพผลิตภัณฑ์สุราโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ในลักษณะอื่น

06022

การผลิต การมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตและการลักลอบค้า
การครอบครอง หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
060221

การครอบครองหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

060222

การผลิต การลักลอบค้า หรือการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย

060229

การผลิต การมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตและการลักลอบค้า
การครอบครอง หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ในลักษณะอื่น

06029

           

การกระทำ�โดยมิชอบด้วยกฎหมายในลักษณะอื่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับสุรา
ยาสูบ หรือสารที่กฎหมายควบคุมประเภทอื่น

0609
				

การกระทำ�ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องกับยาควบคุมพิเศษ
หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทอื่น
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ส่วนที่ 07 การกระทำ�เกีย
่ วกับการฉ้อฉล การหลอกลวง หรือการทุจริต
ระดับ 02
0701

ระดับ 03

ระดับ 04

07011

การฉ้อฉลทางการเงิน
การฉ้อฉลทางการเงินต่อรัฐ

070112

การฉ้อฉลทางการเงินต่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
การฉ้อฉลในลักษณะอื่น

0702

การปลอมแปลง
07021

การปลอมแปลงวิธีการชำ�ระเงิน
070211

การปลอมแปลงสิ่งที่ใช้เป็นเงินสด

070212

การปลอมแปลงสิ่งที่ใช้ชำ�ระเงินซึ่งไม่ใช่เงินสด

07022

ความผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลอมแปลง

07023

การปลอมแปลงเอกสาร

07029

การปลอมแปลงในลักษณะอื่น

0703

การทุจริต
07031

0704

0709

การฉ้อฉล

070111
07019

		

อาชญากรรม

การติดสินบน
070311

การให้สินบน

070312

การรับสินบน

07032

      

การยักยอก

07033

     

การทุจริตต่อหน้าที่

07034

     

การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์

07035

       

การร่ำ�รวยขึ้นโดยผิดกฎหมาย

07039

      

การทุจริตในลักษณะอื่น

		

การกระทำ�ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้จากอาชญากรรม

07041

     

การฟอกเงิน

07042

                 

การลักลอบค้าทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยผิดกฎหมาย

07049

                 

การกระทำ�ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้จากอาชญากรรม

		

				

การกระทำ�ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉล การหลอกลวง
หรือการทุจริต

ส่วนที่ 08 การกระทำ�ความผิดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน อำ�นาจรัฐ และบทบัญญัตแิ ห่งรัฐ
ระดับ 02
0801

ระดับ 03

ระดับ 04

อาชญากรรม

การกระทำ�ความผิดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนเกี่ยวกับ

				

มาตรฐานด้านความประพฤติ

		

ความผิดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่เกิดจากการใช้ความรุนแรง

08011
08012

การกระทำ�ที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมและมาตรฐานความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนด้านสังคมและศาสนา

08019

การกระทำ�ความผิดในลักษณะอื่นต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
เกี่ยวกับมาตรฐานด้านความประพฤติ

0802

การกระทำ�ความผิดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนเกี่ยวกับ

				

มาตรฐานด้านเพศ

		

08021

ความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณี

08022

ความผิดเกี่ยวกับสิ่งลามกอนาจาร

08029

การกระทำ�ความผิดในลักษณะอื่นต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
เกี่ยวกับมาตรฐานด้านเพศ

0803
				

การกระทำ�ที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงออกหรือการควบคุม
การแสดงออก
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08031

การกระทำ�ความผิดต่อเสรีภาพในการแสดงออก

08032

การกระทำ�ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกถึงความเชื่อและบรรทัดฐาน
ทางสังคมที่กฎหมายควบคุม
080321

การฝ่าฝืนบรรทัดฐานด้านความคิดเห็น/ความเชื่อทางศาสนา

080322

การฝ่าฝืนบรรทัดฐานเกี่ยวกับการไม่อดทนอดกลั้นต่อความแตกต่าง
และการปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชัง

080329

การกระทำ�ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกถึงความเชื่อ
และบรรทัดฐานทางสังคมที่กฎหมายควบคุม

08039

การกระทำ�ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงออก
หรือการควบคุมการแสดงออก

0804

การกระทำ�ที่ขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับรายได้ของภาครัฐหรือบทบัญญัติ

				

อันมีลักษณะบังคับ

		

08041

การกระทำ�ความผิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับรายได้ของภาครัฐ

08042

การกระทำ�ความผิดต่อกฎเกณฑ์ข้อบังคับเกี่ยวกับการค้าหรือการเงิน

08043

การกระทำ�ความผิดต่อกฎเกณฑ์ข้อบังคับเกี่ยวกับการพนัน

08044

การลักลอบนำ�เข้าหรือส่งออกสินค้า

08045

การแทรกแซงตลาดหรือการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน

08049

การกระทำ�ความผิดต่อการบริหารรัฐกิจหรือบทบัญญัติอันมีลักษณะ
บังคับในลักษณะอื่น

0805
		

การกระทำ�ที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายถิ่นฐาน
08051

ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบขนคนเข้าเมือง

08059

การกระทำ�โดยมิชอบด้วยกฎหมายในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การโยกย้ายถิ่นฐาน

0806
		

การกระทำ�ที่ขัดต่อกระบวนการยุติธรรม
08061

การขัดขวางความยุติธรรม

08062

การฝ่าฝืนคำ�สั่งทางยุติธรรม

08063

การแสดงถึงเจตนาทางอาญา

08064

การคบคิด

08069

การกระทำ�ความผิดต่อกระบวนการยุติธรรมในลักษณะอื่น

08071

การกระทำ�ทีม
่ ง
ุ่ โน้มน้าวจิตใจผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิออกเสียงในการเลือกตัง
้ อย่างไม่เหมาะสม       

08079

การกระทำ�ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย

0807
		

การกระทำ�ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย

0808
		

การกระทำ�ที่ขัดต่อกฎหมายแรงงาน
08081

การฝ่าฝืนกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวกับข้อตกลงร่วม

08082

การฝ่าฝืนกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวกับข้อตกลงรายบุคคล

0809

การกระทำ�ความผิดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน อำ�นาจรัฐ

				

และบทบัญญัติแห่งกฎหมายของรัฐในลักษณะอื่น

ส่วนที่ 09 การกระทำ�ความผิดต่อความปลอดภัยสาธารณะและความมัน
่ คงของรัฐ
ระดับ 02
0901

ระดับ 03

ระดับ 04

				
09011

อาชญากรรม

การกระทำ�ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธ วัตถุระเบิด และวัตถุที่ใช้

เพื่อการทำ�ลายประเภทอื่น
การครอบครองหรือการใช้อาวุธและวัตถุระเบิด

090111

การครอบครองหรือการใช้อาวุธปืนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

090112

การครอบครองหรือการใช้อาวุธอื่นหรือวัตถุระเบิดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

090113

การครอบครองหรือการใช้วัตถุทางเคมี ทางชีวภาพ หรือทางกัมมันตรังสี
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

		

090119

การกระทำ�ในลักษณะอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้องกับการครอบครองหรือการใช้อาวุธและวัตถุระเบิด
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09012

การลักลอบค้าอาวุธและวัตถุระเบิด
090121

การลักลอบค้าอาวุธปืน

090122

การลักลอบค้าอาวุธประเภทอื่นหรือวัตถุระเบิด

090123

การลักลอบค้าวัตถุทางเคมี ทางชีวภาพ หรือทางกัมมันตรังสี

090129

การกระทำ�ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าอาวุธและวัตถุระเบิด

09019

การกระทำ�ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องกับอาวุธและวัตถุระเบิด

09021

การกระทำ�ความผิดต่อสุขภาพและความปลอดภัยในการทำ�งาน

09029

การกระทำ�ความผิดต่อสุขภาพและความปลอดภัยในลักษณะอื่น

0902
		

การกระทำ�ความผิดต่อสุขภาพและความปลอดภัย

0903
		

การกระทำ�ความผิดต่อระบบคอมพิวเตอร์
09031

การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

09032

การแทรกแซงระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
090321

การแทรกแซงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

090322             การแทรกแซงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
09033

การดักหรือการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

09039

การกระทำ�ความผิดต่อระบบคอมพิวเตอร์ในลักษณะอื่น

0904

การกระทำ�ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ

0905
		

การกระทำ�ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม
09051

การมีส่วนร่วมกับองค์กรอาชญากรรม

09059

การกระทำ�ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม

0906
		

0907

การก่อการร้าย
09061

การมีส่วนร่วมกับกลุ่มก่อการร้าย

09062

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

09069

การกระทำ�ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกลุ่มก่อการร้าย

		

0909 			
				

การฝ่าฝืนกฎหมายการจราจรที่ไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ
การกระทำ�ในลักษณะอื่นที่ขัดต่อความปลอดภัยสาธารณะ
และความมั่นคงของรัฐ

ส่วนที่ 10 การกระทำ�ความผิดต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ระดับ 02
1001

ระดับ 03

ระดับ 04

อาชญากรรม

การกระทำ�ที่ก่อให้เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อมหรือการเสื่อมคุณภาพ

				

ของสิ่งแวดล้อม

		

10011

การกระทำ�ที่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศหรือการเสื่อมคุณภาพของอากาศ

10012

การกระทำ�ที่ก่อให้เกิดมลพิษในน้ำ�หรือการเสื่อมคุณภาพของน้ำ� 

10013

การกระทำ�ที่ก่อให้เกิดมลพิษในดินหรือการเสื่อมคุณภาพของผืนดิน

10019

การกระทำ�ที่ก่อให้เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อมหรือการเสื่อมคุณภาพ
ของสิ่งแวดล้อม ในลักษณะอื่น

1002
		

การกระทำ�ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายหรือการทิ้งสิ่งปฏิกูล
10021

การกระทำ�ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายหรือการทิ้งขยะ ของเสีย

10022

การกระทำ�ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายหรือการทิ้งขยะ ของเสีย

ภายในเขตแดนประเทศ
ข้ามเขตแดนประเทศ
1003

การลักลอบค้าหรือการครอบครองสายพันธุ์สัตว์หรือพืชต้องห้าม

				

หรือที่ได้รับการคุ้มครอง

		

การลักลอบค้าหรือการครอบครองสายพันธุส
์ ต
ั ว์ปา่ และพืชป่าทีไ่ ด้รบ
ั การคุม
้ ครอง

10031

34

100311

การลักลอบค้าหรือการครอบครองสายพันธุ์ทีได้รับการคุ้มครองภายใน
เขตแดนของประเทศ

		
		

100312

การลักลอบค้าสายพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองข้ามเขตแดนของประเทศ

10032

การลักลอบค้าหรือการครอบครองสายพันธุ์ต้องห้ามหรือที่มีการควบคุม

10039

การลักลอบค้าหรือการครอบครองสายพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชต้องห้าม
หรือที่ได้รับการคุ้มครองในลักษณะอื่น

1004

การกระทำ�ที่ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนหรือเสื่อมคุณภาพของ

				

ทรัพยากรทางธรรมชาติ

		

10041

การลักลอบตัดไม้

10042

การล่าสัตว์ การจับปลา หรือการเก็บสัตว์ป่าและพันธุ์พืชป่าโดยผิดกฎหมาย

10043

การทำ�เหมืองโดยผิดกฎหมาย

10049

การกระทำ�ในลักษณะอื่นที่ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนหรือการเสื่อมคุณภาพ
ของทรัพยากรทางธรรมชาติ

1009
		

การกระทำ�ความผิดต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในลักษณะอื่น
10091

การกระทำ�ความผิดต่อสัตว์

10099

การกระทำ�ความผิดต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในลักษณะอื่น

ส่วนที่ 11 การกระทำ�ความผิดทางอาญาในลักษณะอื่นซึ่งไม่ได้จัดประเภทไว้ในเอกสารนี้
ระดับ 02
1101

ระดับ 03

ระดับ 04

อาชญากรรม

การกระทำ�ที่อยู่ภายใต้เขตอำ�นาจสากล

11011

การทรมาน

11012

การกระทำ�อันเป็นโจรสลัด

11013

อาชญากรรมสงคราม  
110131

การฆ่า การทำ�ให้ตายหรือมุ่งให้เกิดการตายหรือให้ได้รับอันตรายสาหัส

110132

การทำ�ลายหรือการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินโดยมิชอบ

โดยมิชอบด้วยกฎหมายในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ
ด้วยกฎหมายในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ
110133
110134

การใช้ความรุนแรงทางเพศในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ
การกระทำ�ความผิดต่อเสรีภาพหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ

110135

การเรียกเกณฑ์หรือขึ้นบัญชีเด็กเป็นทหาร

110139

อาชญากรรมสงครามในลักษณะอื่น

11014

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

11015

อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

11016

อาชญากรรมการรุกราน

11019

การกระทำ�ในลักษณะอื่นที่อยู่ภายใต้เขตอำ�นาจสากล

11021

ความผิดเนื่องจากสถานภาพ

1102
		

การกระทำ�ทีข
่ ด
ั ต่อกฎเกณฑ์ขอ
้ บังคับหรือกฎหมายเกีย
่ วกับวัยรุน
่ และผูเ้ ยาว์
11029

การกระทำ�ที่ขัดต่อกฎเกณฑ์ข้อบังคับหรือกฎหมายเกี่ยวกับวัยรุ่น
และผู้เยาว์ในลักษณะอื่น

1109
				

การกระทำ�ความผิดทางอาญาในลักษณะอื่นซึ่งไม่ได้จัดประเภทไว้
ในเอกสารนี้

35

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

การพยายามฆ่าคนโดยเจตนา

การฆ่าคนโดยไม่เจตนา

0102

0103

+
+
-

-

+

ความตาย (0101); การฆ่าโดยมีเหตุบรรเทาโทษ (0101)

กรณีที่ไม่นับรวม: การทำ�ร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำ�ได้รับอันตรายสาหัสจนถึงแก่

กรณีที่นับรวม: การทำ�ให้คนตายโดยไม่เจตนา, การขับขี่อย่างเป็นอันตรายทำ�ให้คนตาย; ใช้กรณีที่นับ
รวมทั้งหมดตามที่ระบุใน 01031 - 01032

กรณีที่ไม่นับรวม: การคบคิดเพื่อจัดให้มีการทำ�แท้งหรือเพื่อฆ่าตัวอ่อนในครรภ์ โดยผิดกฎหมาย (0106)

กรณีที่นับรวม: การพยายามฆาตกรรม; การพยายามทำ�ให้ตายอันเป็นผลจากการก่อการร้าย;
การพยายามฆ่าเด็กทารก; การพยายามฆ่าผู้หญิง;

ป้องกันตัว;46 การพยายามฆ่าคนโดยเจตนา (0102); การฆ่าคนโดยไม่เจตนา (0103); การทำ�ให้
คนตายโดยไม่เจตนา47 (01031); การช่วยผู้อื่นให้ฆ่าตัวตายหรือยุยงผู้อื่นให้ฆ่าตัวตาย (0104); การฆ่าตัวอ่อน
ในครรภ์ โดยผิดกฎหมาย (0106); การุณยฆาต (0105)

กรณีที่ไม่นับรวม: การตายจากการแทรกแซงทางกฎหมาย;45 การฆ่าคนโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อ

อันตรายสาหัสจนถึงแก่ความตาย;38 การตายอันเป็นผลจากการก่อการร้าย;39 การฆ่าที่เกี่ยวข้องกับสินสอด;40
การฆ่าผู้หญิง;41 การฆ่าเด็กทารก42 การฆ่าโดยมีเหตุบรรเทาโทษ;43 การฆ่าตัดตอนโดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือ
วิสามัญฆาตกรรม; การฆ่าคนโดยการใช้กำ�ลังเกินกว่าเหตุโดยผู้บังคับใช้กฎหมาย/เจ้าหน้าที่รัฐ44

กรณีที่นับรวม: ฆาตกรรม;36 การฆ่าเพื่อรักษาเกียรติ;37 การทำ�ร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำ�ได้รับ

36

ฆาตกรรม หมายถึง การทำ�ให้คนตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยมีเจตนาให้ถึงแก่ความตายหรือบาดเจ็บสาหัส รวมถึงเมื่อมีการไตร่ตรองไว้ก่อนและ/หรือมีเจตนาร้ายโดยไตร่ตรองมาก่อน
การฆ่าเพื่อรักษาเกียรติ หมายถึง การฆ่าคนโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งกระทำ�โดยญาติหรือคนอื่นที่ใกล้ชิดกับผู้ตาย เพื่อลบล้างสิ่งที่ทำ�ให้ครอบครัวเสื่อมเสียเกียรติ หรือมีเจตนาเพื่อกอบกู้เกียรติของครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับความประพฤติ
ทางเพศหรือพฤติกรรมที่ผิดทำ�นองคลองธรรมที่เกิดขึ้นจริงหรือสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นจริง รวมถึงการคบชู้ การมีเพศสัมพันธ์หรือการตั้งครรภ์นอกสมรส (องค์การอนามัยโลก. การทำ�ความเข้าใจและการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อสตรี. 2012.
เว็บ: <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77421/1/WHO_RHR_12.38_eng.pdf>.)
การทำ�ร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำ�ได้รับอันตรายสาหัสจนถึงแก่ความตาย หมายถึง การตายโดยผิดกฎหมายอันเนื่องมาจากการทำ�ร้ายร่างกายที่ผู้กระทำ�รู้ว่าน่าจะก่อให้เกิดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บสาหัส
การตายอันเป็นผลจากการก่อการร้าย หมายถึง การฆ่าคนอันเนื่องมาจากการกระทำ�ที่มีเจตนาทำ�ให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสโดยคนที่ไม่ใช่พลรบ (คู่ขัดแย้ง) โดยจุดประสงค์ของการกระทำ�นั้น เมื่อพิจารณาลักษณะหรือบริบทแล้ว
เป็นไปเพือ่ ทำ�ให้ประชาชนหวาดกลัว หรือเพือ่ บังคับรัฐบาลหรือองค์กรระหว่างประเทศให้กระทำ�หรืองดเว้นการกระทำ�บางอย่าง (สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ. อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามการให้เงินสนับสนุนการก่อการร้าย.
1999. E/RES/54/109, ข้อ 2(1b).
การฆ่าที่เกี่ยวข้องกับสินสอด หมายถึง การฆ่าผู้หญิงโดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยเกี่ยวข้องกับการให้หรือการรับสินสอด ณ เวลาใดก็ตาม ไม่ว่าก่อน ระหว่าง หรือหลังการสมรส สินสอด หมายถึง ทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ ใดๆ ที่คู่แต่งงานฝ่ายหนึ่ง
มอบให้แก่คู่แต่งงานอีกฝ่ายหนึ่ง. องค์การสหประชาชาติ. (กองงานเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งสหประชาชาติ. แนวปฏิบัติที่ดีในการตรากฎหมายว่าด้วย “การปฏิบัติที่เป็นอันตราย” ต่อสตรี. แอดดิสอาบาบา, เอธิโอเปีย. 2009.
เว็บ: <http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2009/Final report EGMGPLVAW.pdf>.)
การฆ่าผู้หญิง หมายถึง การฆ่าผู้หญิงโดยเจตนาด้วยสาเหตุจากความเกลียดชังเพศหญิงหรือเหตุผลทางเพศ
การฆ่าเด็กทารก หมายถึง การฆ่าเด็กอายุต่ำ�กว่าหนึ่งปี
การฆ่าโดยมีเหตุบรรเทาโทษ หมายถึง การทำ�ให้คนตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยมีเจตนาก่อให้เกิดความตายภายใต้สถานการณ์ที่ลดความรับผิดทางอาญาลง เช่น ถูกยั่วยุ
การฆ่าคนโดยการใช้กำ�ลังเกินกว่าเหตุโดยผู้บังคับใช้กฎหมาย/เจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเกินกว่าขอบเขตที่กำ�หนดโดยมาตรฐานของประเทศและมาตรฐานระหว่างประเทศว่าจำ�เป็นโดยเด็ดขาดและต้องใช้เพื่อการปฏิบัติหน้าที่
การตายจากการแทรกแซงทางกฎหมาย หมายถึง การที่ตำ�รวจหรือผู้บังคับใช้กฎหมายอื่นๆ รวมถึงทหารที่กำ�ลังปฏิบัติหน้าที่ทำ�ให้คนตายในระหว่างการจับกุมหรือพยายามจับกุมผู้กระทำ�ผิดกฎหมาย การระงับเหตุการณ์วุ่นวาย
การรักษาความสงบเรียบร้อย และการกระทำ�ตามกฎหมายในลักษณะอื่นๆ เมื่อการใช้กำ�ลังโดยผู้บังคับใช้กฎหมายนั้นเป็นไปเพื่อปกป้องชีวิต
การฆ่าคนโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อป้องกันตัว หมายถึง การฆ่าคนเพื่อปกป้องตนเองหรือผู้อื่น ในกรณีที่วิธีการอื่นซึ่งรุนแรงน้อยกว่าไม่อาจปกป้องชีวิตจากความเสี่ยงอันจะก่อให้เกิดการตายหรือการได้รับบาดเจ็บสาหัส
การทำ�ให้คนตายโดยไม่ได้เกิดจากความประมาทและการทำ�ให้คนตายโดยไม่เจตนา หมายถึง การทำ�ให้คนตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยมีเจตนาจะก่อให้เกิดอันตราย แต่ไม่มีเจตนาที่ก่อให้เกิดการตายหรือการได้รับบาดเจ็บสาหัส

การทำ�ให้คนตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่เจตนา

การพยายามทำ�ให้คนตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยมีเจตนาให้ถึง
แก่ความตายหรือได้รับบาดเจ็บสาหัส

การทำ�ให้คนตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยมีเจตนาให้ถึงแก่ความตาย
หรือได้รับบาดเจ็บสาหัส

การฆ่าคนโดยเจตนา

การกระทำ�ที่นำ�ไปสู่การตายหรือมีเจตนาให้คนตาย

0101

ส่วนที่ 01

ตาราง: I มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำ�แนกประเภทอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ทางสถิติ (ICCS)

49

48

การช่วยเหลือหรือยุยงให้ผอ
ู้ น
่ื ฆ่าตัวตาย

กรณีที่นับรวม: ใช้กรณีที่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 01041 - 01049

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีที่ ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 01032

+
+
-

กรณีที่นับรวม: การกระทำ�โดยประมาทอย่างร้ายแรงทำ�ให้มีคนตาย; ความประมาทเลินเล่อ
ของผู้มีวิชาชีพซึ่งนำ�ไปสู่การตาย

-

กรณีที่นับรวม: การขับขี่อย่างเป็นอันตรายทำ�ให้คนตาย; การก่อให้เกิดการตายโดย
ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ความปลอดภัยในการจราจร; การขับขี่ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพติดทำ�ให้คนตาย;
การขับขี่ยานพาหนะเป็นเหตุให้มีคนตาย

กรณีที่ไม่นับรวม: การกระทำ�โดยประมาทที่ ไม่ทำ�ให้ถึงแก่ความตาย (0206); ใช้กรณีที่ ไม่นับรวม

ทั้งหมดใน 0103

กรณีที่นับรวม: การทำ�ให้คนตายโดยความประมาทในทางอาญา; การทำ�ให้คนตายโดยความผิด
ของบริษัทหรือองค์กร; การขับขี่ยานพาหนะเป็นเหตุให้มีคนตาย; ใช้กรณีที่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน
010321 - 010322

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีที่ ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 0103

กรณีที่นับรวม: การทำ�ให้คนตายโดยไม่เจตนา; การบาดเจ็บที่นำ�ไปสู่การตายในกรณีที่
ไม่มีเจตนาทำ�ให้ได้รับอันตรายสาหัส

กรณีที่ไม่นับรวม: ความประมาทเลินเล่อในทางการจราจรซึ่งไม่ทำ�ให้ถึงแก่ความตาย (02063);
การขับขี่ยานพาหนะขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ซึ่งไม่ทำ�ให้ถึงแก่ความตาย
(02072); ใช้กรณีที่ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 01032

+

+
+

37

ความประมาทเลินเล่อ หมายถึง การไม่ใช้ความระมัดระวังต่อผู้อื่นเยี่ยงวิญญูชนหรือผู้มีความรอบคอบพึงใช้ ในสถานการณ์เช่นนั้น หรือการกระทำ�สิ่งที่วิญญูชนหรือผู้มีความรอบคอบย่อมไม่กระทำ�
ยานพาหนะ อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง อุปกรณ์หรือโครงสร้างที่ใช้ขนส่งคนหรือสิ่งของ และหมายรวมถึงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก รถโดยสารประจำ�ทาง รถไฟ เรือ เครื่องบิน จักรยาน ม้า รถแทรกเตอร์ ฯลฯ

การกระทำ�โดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยมีเจตนาอำ�นวยความสะดวกหรือยุยง
ให้คนฆ่าตัวตาย

0104

การตายที่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจ อันเป็นผลจากการกระทำ�
โดยประมาทหรือเลินเล่อ ซึ่งไม่ได้มีเจตนากระทำ�ต่อผู้ตาย
- ประมาทเลินเล่อ ตามนิยามในเชิงอรรถ 48

การทำ�ให้คนตายซึง
่ เทียบเท่าการฆ่าโดย
เหตุทไ่ี ม่เกีย
่ วกับยานพาหนะ

010322

การตายที่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจ อันเป็นผลจากการกระทำ�
โดยประมาท ขาดความระมัดระวัง หรือเลินเล่อขณะขับขี่ยาน
พาหนะโดยไม่มีเจตนากระทำ�ต่อผู้ตาย49
- ประมาทเลินเล่อ ตามนิยามในเชิงอรรถ 48

การขับขีย
่ านพาหนะเป็นเหตุให้มค
ี นตาย

010321

การตายที่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจ อันเป็นผลจากการกระทำ�
โดยประมาทหรือเลินเล่อ ซึ่งไม่ได้มีเจตนากระทำ�ต่อผู้ตาย48

การทำ�ให้คนตายโดยความประมาท

01032

การทำ�ให้คนตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีที่มีเจตนา
ที่จะทำ�อันตรายแต่ไม่มีเจตนาที่จะทำ�ให้ถึงแก่ความตาย
หรือบาดเจ็บสาหัส

การทำ�ให้คนตายโดยไม่ได้เกิดจากความประมาท

การกระทำ�ที่นำ�ไปสู่การตายหรือมีเจตนาให้คนตาย

01031

ส่วนที่ 01

53

52

51

50

การุณยฆาต

การฆ่าตัวอ่อนในครรภ์โดยผิดกฎหมาย

0106

-

+

-

+
+

+
-

กรณีที่ไม่นับรวม: การทำ�แท้งโดยถูกกฎหมาย/การทำ�ให้แท้งโดยถูกกฎหมาย; การทำ�แท้ง
โดยผู้ที่ขาดทักษะทางการแพทย์ (02071)

กรณีที่นับรวม: การทำ�แท้งโดยผิดกฎหมาย; ความผิดฐานทำ�แท้งตามนิยามในกฎหมายภายในประเทศ;
การปิดบังการคลอดโดยการแอบกำ�จัดศพทารก; การเจตนาทำ�ให้แท้งหรือให้ตัวอ่อนตายในครรภ์; การจัดหา
การทำ�แท้งโดยผิดกฎหมาย; การทำ�ลายตัวอ่อนในครรภ์ โดยละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการทำ�แท้ง; การบังคับ
ให้ทำ�แท้ง53

กรณีที่ไม่นับรวม: การอำ�นวยความสะดวกให้กับคนที่ประสงค์จะตายให้ถึงแก่ความตาย (0104)

กรณีที่นับรวม: การุณยฆาตที่ผู้ถูกกระทำ�ไม่อาจให้ความยินยอมได้; การุณยฆาตโดยไม่สมัครใจ

กรณีที่นับรวม: การยุยงให้ผู้อื่นฆ่าตัวตายโดยการเกลี้ยกล่อมหรือโดยวิธีการอื่น

กรณีที่ไม่นับรวม: การตายของคนหนึ่งที่กระทำ�โดยอีกคนหนึ่งโดยมีเจตนาที่จะทำ�ให้ตาย
โดยไม่เจ็บปวด หรือทำ�ให้พ้นจากความทุกข์ทรมานที่รักษาได้ยาก (0105); การไม่ให้ความช่วยเหลือ
จนนำ�ไปสู่การตาย (0109)

กรณีที่นับรวม: การฆ่าตัวตายโดยแพทย์ช่วยซึ่งไม่ใช่การุณยฆาต;
การฆ่าตัวตายโดยมีผู้อื่นช่วยเหลือ

38

องค์การอนามัยโลก. ศูนย์พัฒนาสุขภาพแห่งองค์การอนามัยโลก. อภิธานศัพท์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชุมชนและบริการสำ�หรับผู้สูงอายุ. 2004. เว็บ: <http://www.who.int/kobe_centre/ageing/ahp_vol5_glossary.pdf>.
องค์การอนามัยโลก. ศูนย์พัฒนาสุขภาพแห่งองค์การอนามัยโลก. อภิธานศัพท์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชุมชนและบริการสำ�หรับผู้สูงอายุ. 2004. เว็บ: <http://www.who.int/kobe_centre/ageing/ahp_vol5_glossary.pdf>.
การทำ�ให้ทารกในครรภ์ตายโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามนิยามของบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายในประเทศ การตายของทารกในครรภ์อาจต้องห้ามหรือมีข้อจำ�กัดโดยพิจารณาจากจำ�นวนสัปดาห์ของอายุครรภ์ น้ำ�หนักของทารกในครรภ์
ต้องห้ามทุกกรณี หรือต้องห้ามโดยสาเหตุอื่น
การทำ�แท้งให้สตรีโดยปราศจากความยินยอมล่วงหน้าภายหลังจากที่ได้รับข้อมูลโดยครบถ้วนจากสตรีนั้น; การผ่าตัดโดยมีจุดประสงค์หรือมีผลเป็นการยุติความสามารถของสตรีที่จะสืบพันธุ์ตามธรรมชาติโดยปราศจากความยินยอมล่วงหน้า
ภายหลังจากที่สตรีนั้นได้รับข้อมูลโดยครบถ้วนและเข้าใจถึงกระบวนการผ่าตัด (สภายุโรป. อนุสัญญาสภายุโรปว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีและความรุนแรงในครอบครัว (อนุสัญญาอิสตันบูล). ข้อ 39. 2011).

การจัดการหรือลงมือกระทำ�การให้ทารกในครรภ์ตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย52

การตายของคนหนึ่งอันเกิดจากการกระทำ�ของอีกคนหนึ่ง ไม่ว่าจะได้รับ
ความยินยอมจากผู้ตายหรือไม่ โดยมีเจตนาที่จะทำ�ให้ตายโดยไม่เจ็บปวด ทำ�ให้
พ้นจากความทุกข์ทรมานอันเกิดจากโรคซึ่งรักษาได้ยาก หรือไม่ป้องกันการเสียชีวิต
อันเกิดจากสาเหตุตามธรรมชาติในกรณีที่เป็นการเจ็บป่วยขั้นสุดท้าย
หรือสภาพไม่รู้สึกตัวซึ่งไม่อาจกลับคืนสู่สภาพปกติได้51

0105

การกระทำ�ที่ทำ�ให้ผู้อื่นฆ่าตัวตาย ซึ่งไม่ได้บรรยายใน 01041

การกระทำ�ในลักษณะอืน
่ อันเป็นการช่วยเหลือ
หรือยุยงให้ผอ
ู้ น
่ื ฆ่าตัวตาย

01049

การตายที่เกิดจากความตั้งใจของคนที่ประสงค์จะตาย โดยกระทำ�
ต่อตนเอง โดยผู้อื่นให้ความช่วยเหลือและอำ�นวยความสะดวก
ในการทำ�ให้ตาย หรือให้ความรู้ บอกวิธีการ หรือทั้งสองอย่าง50

การช่วยผูอ
้ น
่ื ให้ฆา่ ตัวตาย

การกระทำ�ที่นำ�ไปสู่การตายหรือมีเจตนาให้คนตาย

01041

ส่วนที่ 01

การกระทำ�ซึ่งนำ�ไปสู่การตายหรือมีเจตนาทำ�ให้คนตาย ซึ่งกระทำ�โดย
อีกคนหนึ่งต่อผู้อื่น และไม่ได้บรรยายไว้ ในหมวดหมู่ 0101 - 0107

การกระทำ�ในลักษณะอืน
่ ทีน
่ �ำ ไปสูก
่ ารตาย
หรือมีเจตนาให้คนตาย

0109

การฆ่าคนโดยมิชอบด้วยกฎหมายในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ
ซึ่งไม่ถือเป็นอาชญากรรมสงคราม
- อาชญากรรมสงคราม ตามนิยามใน 1101

+
+
-

39

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีที่ ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 0101 - 0107

กรณีที่นับรวม: การไม่ให้ความช่วยเหลือจนนำ�ไปสู่การตาย

กรณีที่ไม่นับรวม: การฆ่าในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธซึ่งถือว่าเป็นการฆ่าคนโดยเจตนา (0101);
การฆ่าคนอันเกี่ยวเนื่องกับการขัดกันทางอาวุธซึ่งถือว่าเป็นอาชญากรรมสงคราม (11013)

กรณีที่นับรวม: การฆ่าคนอันกระทำ�โดยพลรบซึ่งถือเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายภายในประเทศ
(และถูกดำ�เนินคดีด้วยเหตุดังกล่าว) ซึ่งไม่ใช่อาชญากรรมสงคราม

การกระทำ�ที่นำ�ไปสู่การตายหรือมีเจตนาให้คนตาย

การฆ่าคนโดยมิชอบด้วยกฎหมายในสถานการณ์
การขัดกันทางอาวุธ

0107

ส่วนที่ 01

57

56

55

54

การทำ�ร้ายร่างกายและการข่มขู่

-

+

+
-

+

กรณีที่ไม่นับรวม: การใช้การข่มขู่ว่าจะใช้กำ�ลังเพื่อเรียกร้องให้ดำ�เนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง(0205);
การข่มขู่พยาน เจ้าหน้าที่ยุติธรรมหรือผู้บังคับใช้กฎหมาย (08061); การข่มขู่ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ให้ลงคะแนนเสียง (08071); การข่มขู่ว่าจะใช้กำ�ลังเพื่อเอาทรัพย์สิน (0401); การประทุษร้ายทางเพศ
ทั้งหมด (03); การสรรหา การขนส่ง การโยกย้าย การให้ที่หลบซ่อน หรือการรับเอาคนโดยการข่มขู่ว่า
จะใช้กำ�ลังเพื่อแสวงหาประโยชน์ (0204); ใช้กรณีที่ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 0201

กรณีที่นับรวม: ใช้กรณีที่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 020121 - 020122

กรณีที่ไม่นับรวม: การข่มขู่ว่าจะก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อร่างกายไม่สาหัส (020122); กรณีที่
ไม่นับรวมทั้งหมดใน 02011

กรณีที่นับรวม: การก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อร่างกายไม่สาหัส; การทำ�ร้ายร่างกายไม่รุนแรง; การผลัก
การตบ การเตะ การทุบตี; การวางยา หรือลอบผสมยาในเครื่องดื่ม

กรณีที่ไม่นับรวม: การข่มขู่ว่าจะทำ�ให้ร่างกายบาดเจ็บสาหัส (020121); การทรมาน (11011);
ใช้กรณีที่ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 02011

กรณีที่นับรวม: การก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อร่างกายอย่างสาหัส; การทำ�ให้บาดเจ็บ; การทำ�ร้ายร่างกาย
จนได้รับอันตรายสาหัส; การก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อร่างกายโดยพฤติการณ์ร้ายแรง; การทุบตี; การทำ�ร้าย
ด้วยกรด; การขลิบอวัยวะเพศหญิง; การวางยาพิษ; การทำ�ร้ายร่างกายโดยใช้อาวุธ; การบังคับให้ทำ�หมัน56;
การบังคับเอาอวัยวะหรือเนื้อเยื่อของมนุษย์ โดยใช้ความรุนแรง

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีที่ ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 0201

กรณีที่นับรวม: ใช้กรณีที่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 020111 - 020112

กรณีที่ไม่นับรวม: การทำ�ร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำ�ได้รับอันตรายสาหัสจนถึงแก่ความตาย
(0101); การประทุษร้ายทางเพศทุกรูปแบบ (03); การใช้กำ�ลังบังคับเอาทรัพย์สิน (04); การข่มขู่ว่าจะใช้กำ�ลัง
เพื่อเรียกร้องให้บุคคลดำ�เนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง (0205)

กรณีที่นับรวม: ใช้กรณีที่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 02011 - 02019
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การกระทำ�โดยขาดความระมัดระวัง อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง การกระทำ�โดยไม่คิดหรือใส่ใจถึงผลของการกระทำ�
การบาดเจ็บสาหัส อย่างน้อยที่สุดให้รวมถึง แผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนหรือจากกระสุนปืน แผลจากมีดหรือการถูกแทง แขนขาขาด กระดูกหักหรือฟันหลุด การบาดเจ็บภายใน การถูกทำ�ให้หมดสติ และการบาดเจ็บขั้นวิกฤติหรืออย่างรุนแรง
ในลักษณะอื่น ใช้กำ�ลังทางกายภาพอย่างรุนแรง อย่างน้อยที่สุดให้รวมถึง การถูกยิง การถูกแทงหรือฟัน การถูกตีด้วยวัตถุ การถูกขว้างด้วยวัตถุ การถูกวางยาพิษ และการใช้กำ�ลังอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสได้
การผ่าตัดโดยมีจุดประสงค์หรือมีผลเป็นการยุติความสามารถของสตรีหรือบุรุษที่จะสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ โดยที่บุรุษหรือสตรีนั้นไม่ได้ ให้ความยินยอมล่วงหน้าภายหลังจากที่ ได้รับข้อมูลโดยครบถ้วนแล้ว หรือโดยปราศจากความเข้าใจเกี่ยวกับ
การผ่าตัด (สภายุโรป. อนุสัญญาสภายุโรปว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีและความรุนแรงในครอบครัว (อนุสัญญาอิสตันบูล). ข้อ 39. 2011)
การบาดเจ็บทางร่างกายไม่สาหัส อย่างน้อยที่สุดให้รวมถึง การฟกช้ำ� แผลถูกแทง/บาด การถลอก ฟันบิ่น การบวม ตามีรอยช้ำ�ดำ� และการบาดเจ็บไม่สาหัสในลักษณะอื่น
ใช้กำ�ลังทางกายภาพอย่างไม่รุนแรง อย่างน้อยที่สุดให้รวมถึง การทุบตี การตบ การผลัก การทำ�ให้สะดุด การทำ�ให้ล้ม และการใช้กำ�ลังในลักษณะอื่น ที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกายไม่รุนแรง
พฤติกรรมการข่มขู่ อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง พฤติกรรมที่มีเจตนาที่ให้ผู้ถูกกระทำ�เกิดความกลัวว่าตนจะได้รับบาดเจ็บหรือได้รับภัยอันตราย

เกิดได้จริง

มขู่
02012 การข่
พฤติกรรมการข่มขู่ทุกประเภท หากผู้ถูกกระทำ�เชื่อว่าการข่มขู่นั้น
58

การใช้กำ�ลังอย่างไม่รุนแรงต่อร่างกายของผู้อื่น
โดยเจตนาหรือโดยขาดความระมัดระวัง ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บหรือบาดเจ็บทางร่างกายไม่สาหัส57
- การขาดความระมัดระวัง ตามนิยามในเชิงอรรถ54

การทำ�ร้ายร่างกายไม่เป็นเหตุให้ผถ
ู้ ก
ู กระทำ�
ได้รบ
ั อันตรายสาหัส

020112

การใช้กำ�ลังทางร่างกายอย่างรุนแรงโดยเจตนาหรือ
ขาดความระมัดระวัง ทำ�ให้ร่างกายของผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
สาหัส55
- การขาดความระมัดระวังตามนิยามในเชิงอรรถ54

การทำ�ร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผถ
ู้ ก
ู กระทำ�ได้รบ
ั
อันตรายสาหัส

การใช้กำ�ลังทางร่างกายโดยเจตนาหรือขาดความระมัดระวัง
ต่อร่างกายของผู้อื่น54

การทำ�ร้ายร่างกาย

020111

02011

+
+
-

การกระทำ�ที่ก่อให้เกิดภัยอันตรายหรือเจตนาให้เกิดภัยอันตรายต่อผู้อื่น

การกระทำ�ที่ก่อให้เกิดภัยอันตรายหรือเจตนาก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อผู้อื่น

0201

ส่วนที่ 02

61

60

59

การกระทำ�ความผิดต่อเสรีภาพ

61

การกระทำ�ซึง่ ก่อให้เกิดหรือข่มขูว่ า่ จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือภัยอันตราย
ซึง่ ไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ในหมวดหมู่ 02011 - 02012

การทำ�ร้ายร่างกายและการข่มขูใ่ นลักษณะอืน
่

+
+
+
+
+
+
+
กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีที่ ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 02021

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีที่ ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 02021

กรณีที่นับรวม: การลักพาตัวเด็กโดยบิดามารดาออกนอกประเทศ; การลักพาตัวเด็กโดยบิดามารดา

ภายในประเทศ

ผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายเพื่อแลกกับการปล่อยให้ผู้นั้นเป็นอิสระ (020221); การรับบุตรบุญธรรม
โดยผิดกฎหมาย (020291); ใช้กรณีที่ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 0202

กรณีที่ไม่นับรวม: การกักขังหน่วงเหนี่ยวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อจุดประสงค์ ในการเรียกร้อง

กรณีที่นับรวม: ใช้กรณีที่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 020211 - 020219

ทีข่ ดั ต่อเสรีภาพในการแสดงออกหรือการควบคุมการแสดงออก (0803); การกระทำ�ทางเพศทุกรูปแบบ (03)

กรณีที่ไม่นับรวม: การบังคับเอาคนลงเป็นทาสและการแสวงหาประโยชน์ (0203); การค้ามนุษย์ (0204); การกระทำ�

กรณีที่นับรวม: ใช้กรณีที่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 02021 - 02029

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีที่ ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 0201

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีที่ ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 02012

กรณีที่นับรวม: การข่มขู่ว่าจะทำ�ให้ได้รับบาดเจ็บไม่สาหัส, การข่มขู่ว่าจะทำ�ให้คนในครอบครัว
หรือเพื่อนได้รับบาดเจ็บไม่สาหัส

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีที่ ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 02012

กรณีที่นับรวม: การข่มขู่ว่าจะทำ�ให้ถึงแก่ความตายหรือได้รับบาดเจ็บสาหัส, การข่มขู่ว่าจะทำ�ให้คน
ในครอบครัว เพื่อน หรือผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือได้รับบาดเจ็บสาหัส

41

ภัยอันตรายร้ายแรง อย่างน้อยที่สุดให้รวมถึง การบาดเจ็บสาหัสทางร่างกาย หรือการใช้กำ�ลังทางกายภาพอย่างรุนแรง ตามนิยามในเชิงอรรถ 13
ภัยอันตรายไม่ร้ายแรง อย่างน้อยที่สุดให้รวมถึง การบาดเจ็บทางร่างกายไม่สาหัส หรือการใช้กำ�ลังทางกายภาพอย่างไม่รุนแรง ตามนิยามในเชิงอรรถ 58
เสรีภาพ อย่างน้อยทีใ่ ห้สดุ หมายถึง อิสรภาพในพืน้ ทีส่ าธารณะ อิสรภาพจากการถูกกักขัง จากการกดขี่ หรือจากการปกครองโดยเผด็จการ. (องค์การสหประชาชาติ. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน. เว็บ: <http://www.un.org/en/documents/udhr/>.)

การลักพาตัวเด็กหรือพรากผูเ้ ยาว์โดยสมาชิกอืน่ ในครอบครัวซึง่ ไม่ใช่
บิดามารดา และไม่ได้มสี ทิ ธิปกครองดูแลผูเ้ ยาว์แต่เพียงผูเ้ ดียว
- การลักพาตัวเด็กหรือพรากผู้เยาว์ ตามนิยามใน 02021

การลักพาตัวเด็กโดยสมาชิกในครอบครัว

020212

การลักพาตัวเด็กหรือพรากผู้เยาว์ โดยบิดามารดาที่ไม่มีสิทธิ
ปกครองดูแลแต่เพียงฝ่ายเดียว
- การลักพาตัวเด็กหรือพรากผู้เยาว์ ตามนิยามใน 02021

การลักพาตัวเด็กโดยบิดามารดา

การพราก ซุกซ่อน หรือกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้เยาว์จากผู้ปกครอง
ตามกฎหมาย

การลักพาตัวเด็กหรือพรากผูเ้ ยาว์

020211

02021

การพรากหรือการจำ�กัดการเคลื่อนไหวหรือจำ�กัดเสรีภาพของผู้อื่น

0202

02019

60

การข่มขู่โดยมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดภัยอันตรายไม่ร้ายแรง
- การข่มขู่ ตามนิยามใน 02012

การข่มขูไ่ ม่รา้ ยแรง

020122

การข่มขู่โดยมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดการตายหรือ
ภัยอันตรายร้ายแรง59
- การข่มขู่ ตามนิยามใน 02012

การข่มขูร่ า้ ยแรง

การกระทำ�ที่ก่อให้เกิดภัยอันตรายหรือเจตนาให้เกิดภัยอันตรายต่อผู้อื่น

020121

ส่วนที่ 02

62

การกักขังซึ่งคนหนึ่งหรือหลายคนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
โดยขัดต่อเจตจำ�นงของผูน้ ั้น (รวมถึงโดยการใช้กำ�ลัง การข่มขู่
การฉ้อฉล หรือการล่อลวง) โดยที่ผนู้ ั้นไม่ได้ถูกเคลื่อนย้ายไป
ที่อื่น

การกักขังหน่วงเหนีย
่ วโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การข่มขู่ การฉ้อฉล หรือการล่อลวง) เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์
ที่ผิดกฎหมายผลประโยชน์ทางการเงินอื่นใด หรือประโยชน์เป็น
สิ่งของอย่างอื่นเพื่อแลกกับการปล่อยตัว หรือเพื่อบังคับให้
ผูห้ นึ่งผู้ ใดกระทำ�หรือไม่กระทำ�การสิ่งหนึ่งสิ่งใด

การลักพาตัวเด็กหรือพรากผู้เยาว์ โดยผู้ปกครองตามกฎหมาย
ซึ่งไม่ใช่บิดามารดา หรือสมาชิกอื่นในครอบครัว และไม่มีสิทธิ
ปกครองดูแลผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียว
- การลักพาตัวเด็กหรือพรากผู้เยาว์ ตามนิยามใน 02021

การลักพาตัวเด็กโดยผูป
้ กครองตามกฎหมาย

-

กรณีที่นับรวม: การจับตัวประกัน; การจำ�คุกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย; การกระทำ�ให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพ
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย; การกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย; การบังคับให้สูญหาย62

+

กรณีที่ไม่นับรวม: การลักพาตัวเด็กหรือพรากผู้เยาว์ (02021); การค้ามนุษย์ (0204); การรับบุตรบุญธรรม
โดยผิดกฎหมาย (020291); การบังคับให้แต่งงาน (020292); การกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อเรียกร้อง
ผลประโยชน์ผิดกฎหมายแลกกับการปล่อยตัวให้เป็นอิสระ (020221); ใช้กรณีที่ไม่นับรวมทั้งหมด
ที่ระบุใน 02022

กรณีที่ไม่นับรวม: การลักพาตัวเด็กหรือพรากผูเ้ ยาว์ (02021); การค้ามนุษย์ (0204); การรับบุตรบุญธรรม
โดยผิดกฎหมาย(020291); การจับเป็นตัวประกัน (020222); ใช้กรณีที่ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 02022

-

กรณีที่นับรวม: การลักพาตัว; การลักพาเพื่อบังคับไปเบิกเงิน

กรณีที่ไม่นับรวม: การลักพาตัวเด็กหรือพรากผู้เยาว์ (02021); ใช้กรณีที่ ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 0202

กรณีที่นับรวม: การลักพาตัว; การกักขังหน่วงเหนี่ยวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย; การจี้บังคับยานพาหนะ;
ใช้กรณีที่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 020221 - 020229

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีที่ ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 02021
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การบังคับให้สูญหาย เกิดขึ้นเมื่อ “คนถูกจับกุม กักขัง หรือลักพาตัวโดยขัดต่อเจตจำ�นงของผู้นั้น หรือถูกทำ�ให้ปราศจากเสรีภาพโดยประการอื่น โดยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือในระดับต่างๆ ของรัฐบาล หรือโดยกลุ่มที่จัดตั้งขึ้น
ในลักษณะองค์กร หรือบุคคลในภาคเอกชนที่กระทำ�การแทนรัฐบาล หรือได้รับการสนับสนุนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ความยินยอมหรือการยอมรับโดยปริยายจากรัฐบาล และต่อมาปฏิเสธที่จะเปิดเผยชะตากรรมหรือถิ่นที่อยู่ของคนเหล่านั้น
หรือการปฏิเสธที่จะยอมรับว่ามีการทำ�ให้ปราศจากเสรีภาพ ซึ่งทำ�ให้ผู้นั้นอยู่นอกความคุ้มครองของกฎหมาย” องค์การสหประชาชาติ. ปฏิญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ. มติสมัชชาใหญ่ที่ 47/133
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 1992. เว็บ: <http://www.un.org/en/events/disappearancesday/background.shtml>.

020222

020213
กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีที่ ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 02021

การกระทำ�ที่ก่อให้เกิดภัยอันตรายหรือเจตนาให้เกิดภัยอันตรายต่อผู้อื่น

+
			
การลักพาตัวเด็กหรือการพรากผู้เยาว์
020219
+
ในลักษณะอื่น
การลักพาตัวเด็กหรือการพรากผู้เยาว์ ในลักษณะอื่น ซึ่งไม่ได้ระบุ
หรือจำ�แนกไว้ ในหมวดหมู่ 020211 - 020213
- การลักพาตัวเด็กหรือพรากผู้เยาว์ ตามนิยามใน 02021
�ให้ผอ
ู้ น
่ื ปราศจากเสรีภาพ
02022 การทำ
+
การกักขังคนโดยขัดต่อเจตจำ�นงของผูน้ น้ั โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
การลักพาตัว
020221
การกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายและการพรากไปซึ่งคนหนึ่ง
หรือหลายคนโดยขัดต่อเจตจำ�นงของผูน้ ั้น(รวมถึงโดยการใช้กำ�ลัง +

ส่วนที่ 02

การกระทำ�ความผิดต่อเสรีภาพในลักษณะอืน
่

020299

+
+
+
+
+
-

-

+

					

ใช้กรณีที่ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 0202		

กรณีที่ไม่นับรวม: การลักพาตัวเด็กหรือพรากผู้เยาว์ (02021); การค้ามนุษย์ (0204); การจับเป็นตัว
ประกัน (020222); ใช้กรณีที่ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 02029

(02044); การจับเป็นตัวประกัน (020222); การบังคับเอาคนลงเป็นทาสและการแสวงหาประโยชน์ (0203);
ใช้กรณีที่ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 02029

กรณีที่ไม่นับรวม: การลักพาตัวเด็กหรือพรากผู้เยาว์ (02021); การค้ามนุษย์เพื่อบังคับให้แต่งงาน

กรณีที่นับรวม: การบังคับให้แต่งงาน; การแต่งงานในวัยเด็ก

กรณีที่ไม่นับรวม: การลักพาตัวเด็กหรือพรากผู้เยาว์ (02021); การค้ามนุษย์ (0204); การจับเป็นตัว
ประกัน (020222); ใช้กรณีที่ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 02029		

กรณีที่นับรวม: การฉ้อฉลเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรม; การรับบุตรบุญธรรมโดยผิดกฎหมาย

กรณีที่ไม่นับรวม:

ที่ระบุใน 020291 - 020299		

กรณีที่นับรวม: การรับเป็นบุตรบุญธรรมโดยผิดกฎหมาย; การบังคับให้แต่งงาน; ใช้กรณีที่นับรวมทั้งหมด

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีที่ ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 02022		

การใช้ความรุนแรง การกักขัง การข่มขืนกระทำ�ชำ�เรา หรือการปล้นสะดมที่กระทำ�เพื่อจุดมุ่งหมายส่วนตัว
โดยลูกเรือหรือผู้ โดยสารของเรือหรือของเครื่องบินเอกชนที่เดินอยู่ในทะเลหลวงต่อเรือหรือเครื่องบินลำ�อื่น
หรือต่อบุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่บนเรือหรือเครื่องบิน (11012); การลักทรัพย์ที่เป็นยานยนต์หรือการลักทรัพย์
ประเภทอื่น (0502); การชิงทรัพย์ (0401); ใช้กรณีที่ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 02022		
					

กรณีที่ไม่นับรวม: การจี้บังคับด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร (0903);

กรณีที่นับรวม: การจี้บังคับเครื่องบิน รถ รถบัส เรือ หรือยานพาหนะประเภทอื่น

64

63
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องค์การสหประชาชาติ. แผนกเศรษฐกิจและสังคม. การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม: แนวโน้มและนโยบาย. 2009. เว็บ: <http://www.un.org/esa/population/publications/adoption2010/child_adoption.pdf>.
องค์การสหประชาชาติ. กองงานเพื่อความก้าวหน้าของสตรี. การบังคับให้สมรสและการสมรสก่อนวัยอันควร: กรณีเน้นศึกษาทวีปยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก และอดีตประเทศในสหภาพโซเวียต ประกอบกับกฎหมายที่เลือกบางฉบับ
จากประเทศอื่นๆ. รายงานจากผู้เชี่ยวชาญ โดยโทมัส, เชอริล. 2009. เว็บ: <http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2009/Expert Paper EGMGPLHP_Cheryl Thomas revised_.pdf>.

ความผิดต่อเสรีภาพ ซึ่งมิได้ระบุหรือจำ�แนกประเภทไว้ ในหมวดหมู่
020291 - 020292
- เสรีภาพ ตามนิยามในเชิงอรรถ 61

การสมรสโดยปราศจากความยินยอม หรือได้รับความยินยอม
จากการข่มขู่ให้หวาดกลัว การใช้กำ�ลัง การฉ้อฉล การบีบบังคับ
การขู่ การหลอกลวง การใช้ยาเสพติดหรือสุรา การอาศัยอำ�นาจ
หรือสถานะที่อ่อนแอโดยมิชอบ64

การบังคับให้แต่งงาน

020292

การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และ/หรือ
การจัดการ การอำ�นวยความสะดวก หรือการควบคุมเด็ก
โดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อการรับเป็นบุตรบุญธรรม63

การรับบุตรบุญธรรมโดยผิดกฎหมาย

การกระทำ�ความผิดต่อเสรีภาพ ซึง่ ไม่ได้บรรยายหรือจำ�แนกประเภทไว้ ใน
หมวดหมู่ 02021 - 02022
- เสรีภาพ ตามนิยามในเชิงอรรถ 61

020291

02029

การกระทำ�ความผิดต่อเสรีภาพในลักษณะอืน
่

การกระทำ�ให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพ ซึ่งไม่ได้บรรยายหรือจำ�แนกไว้
ในหมวดหมู่ 020221 - 020223

การกระทำ�ให้ผอ
ู้ น
่ื ปราศจากเสรีภาพในลักษณะอืน
่

020229

การยึดยานพาหนะพร้อมผู้ โดยสารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
โดยการใช้กำ�ลังหรือการข่มขู่ว่าจะใช้กำ�ลัง
- ยานพาหนะ ตามนิยามในเชิงอรรถ 49
		

การจีบ
้ ง
ั คับยานพาหนะ

การกระทำ�ที่ก่อให้เกิดภัยอันตรายหรือเจตนาให้เกิดภัยอันตรายต่อผู้อื่น

020223

ส่วนที่ 02

65

การบังคับเอาคนลงเป็นทาสและการแสวงหาประโยชน์

การบังคับใช้แรงงานโดยรัฐหรือกองกำ�ลัง
ติดอาวุธ

020323

+
+
+
+
-

+

กรณีที่ไม่นับรวม: การเรียกเกณฑ์หรือขึ้นบัญชีเด็กเป็นทหาร (110135); ใช้กรณีที่ ไม่นับรวมทั้งหมด

ที่ระบุใน 02032

กรณีที่นับรวม: แรงงานที่มิชอบด้วยกฎหมายในค่ายแรงงาน

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีที่ ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 02032

ในการทำ�ประมง ในโรงงาน ในไร่นา

กรณีที่นับรวม: การบังคับเอาแรงงานในภาคการเกษตร ภาคการก่อสร้าง ภาคการผลิต ในงานบันเทิง

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีที่ ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 02032

กรณีที่นับรวม: การบังคับใช้แรงงานในบ้าน; การแสวงหาประโยชน์ โดยการใช้แรงงานในบ้าน

กรณีที่ไม่นับรวม: การบังคับเอาคนลงเป็นทาส (02031); การค้ามนุษย์เพื่อบังคับเอาแรงงาน
หรือบริการ (02042); ใช้กรณีที่ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 0203

กรณีที่นับรวม: ใช้กรณีที่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 020321-020329

กรณีที่ไม่นับรวม: งานหรือบริการที่มิชอบด้วยกฎหมายซึ่งบังคับเอาจากผู้อื่นโดยใช้การขู่ลงโทษ
เมื่อผู้นั้นไม่ได้เสนอตัวโดยสมัครใจ (02032); ใช้กรณีที่ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 0203

หรือการเอาคนลงเป็นทาสเพื่อชดใช้หนี้; การเอาคนลงเป็นทาสโดยไม่สมัครใจ

กรณีที่นับรวม: การบังคับเอาคนลงเป็นทาส; การให้เป็นทาสเพื่อเป็นหลักประกันหนี้; การใช้แรงงาน

กรณีที่ไม่นับรวม: การค้ามนุษย์ (0204); การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ (0302); การบังคับให้แต่งงาน
(020292); การกระทำ�ที่ฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน (0808)

กรณีที่นับรวม: ใช้กรณีที่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 02031 - 02039

44

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ. อนุสัญญาว่าด้วยการบังคับใช้แรงงาน ค.ศ. 1930 (ฉบับที่ 29) อนุสัญญาว่าด้วยการบังคับใช้แรงงานหรือแรงงานบังคับ (มีผลบังคับใช้: 01 พฤษภาคม 1932). เจนีวา, สวิตเซอร์แลนด์.
เว็บ: <https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312174>.

การบังคับใช้แรงงานเพื่อเอาบริการโดยรัฐหรือกองกำ�ลังติดอาวุธ
- การบังคับใช้แรงงาน ตามนิยามใน 02032

การบังคับใช้แรงงานเพื่อเอาบริการในภาคอุตสาหกรรม
- การบังคับใช้แรงงาน ตามนิยามใน 02032
65

การบังคับใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม

020322

การบังคับใช้แรงงานเพื่อเอาบริการภายในครัวเรือนส่วนตัว
- การบังคับใช้แรงงาน ตามนิยามใน 02032

การบังคับใช้แรงงานให้ท�ำ งานรับใช้ในบ้าน

020321

งานหรือบริการทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมายซึง่ บังคับเอาจากผูอ้ น่ื โดยใช้การขู่
ว่าจะลงโทษ เมือ่ ผูน้ น้ั มิได้เสนอตัวโดยสมัครใจ

การบังคับใช้แรงงาน

02032

การจับ การเข้าครอบครอง หรือการจำ�หน่ายคนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
โดยมีเจตนาเพือ่ ลดฐานะผูน้ น้ั ให้อยู่ในสถานะหรือสภาพทีอ่ ยูภ่ ายใต้
อำ�นาจใดๆ หรืออำ�นาจทัง้ หมดตามสิทธิในการเป็นเจ้าของ; การกระทำ�
ทัง้ ปวงทีเ่ กีย่ วข้องในการได้มาซึง่ ทาสโดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ขายหรือ
แลกเปลีย่ นคนนัน้ ; การกระทำ�ทัง้ ปวงในการจำ�หน่ายโดยวิธกี ารขาย
หรือแลกเปลีย่ นทาสที่ได้มาโดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ขายหรือแลกเปลีย่ น
และการกระทำ�ทัง้ ปวงในการค้าขายหรือขนส่งทาส

การบังคับเอาคนลงเป็นทาส

02031

+
-

การกระทำ�ที่ก่อให้เกิดภัยอันตรายหรือเจตนาให้เกิดภัยอันตรายต่อผู้อื่น

การพรากไปหรือจำ�กัดการเคลือ่ นย้ายของผูอ้ น่ื เพือ่ จุดประสงค์ ในการแสวงหาประโยชน์
เพือ่ ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อน่ื ๆ ซึง่ ไม่ถอื เป็นการค้ามนุษย์

0203

ส่วนที่ 02

67

66

การค้ามนุษย์ (TIP)

การบังคับเอาคนลงเป็นทาสและการแสวงหาประโยชน์ ซึง่ ไม่ได้บรรยาย
หรือจำ�แนกประเภทไว้ ในหมวดหมู่ 02031 - 02032

การกระทำ�ในลักษณะอืน
่ ซึง
่ มีลก
ั ษณะเป็นการบังคับ
เอาคนลงเป็นทาสและการแสวงหาประโยชน์

การบังคับใช้แรงงาน ซึ่งไม่ได้บรรยายหรือจำ�แนกประเภทไว้
ในหมวดหมู่ 020321 - 020323
- การบังคับใช้แรงงาน ตามนิยามใน 02032

การบังคับใช้แรงงานในลักษณะอืน
่

+
+
-

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีที่ ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 0204

การปฏิบัติในทำ�นองเดียวกัน; การค้ามนุษย์เพื่อเอาคนลงเป็นทาส; การค้ามนุษย์เพื่อบังคับใช้แรงงานในบ้าน

กรณีที่นับรวม: การค้ามนุษย์เพื่อการบังคับใช้แรงงาน; การค้ามนุษย์เพื่อบังคับเอาคนลงเป็นทาสหรือ

ไม่นับรวมทั้งหมดใน 0204

กรณีที่ไม่นับรวม: การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากผู้ ใหญ่ที่ ไม่ใช่การค้ามนุษย์ (03021); ใช้กรณีที่

จากการจัดให้ผู้อื่นค้าประเวณี; การค้ามนุษย์เพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเชิงการค้า

กรณีที่นับรวม: การค้ามนุษย์เพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ; การค้ามนุษย์เพื่อการแสวงหาประโยชน์

ฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน (0808); การบังคับให้แต่งงาน(020292); การประทุษร้ายทางเพศทุกรูปแบบ (03);
การทำ�ร้ายร่างกายและการข่มขู่ (0201); การกระทำ�ที่ขัดต่อเสรีภาพ (0202); การกระทำ�ที่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนเกี่ยวกับมาตรฐานด้านเพศ (0802); การลักลอบเข้าเมืองและความผิดเกี่ยวกับ
การเข้าเมืองประเภทอื่น (0805)

กรณีที่ไม่นับรวม: การบังคับเอาคนลงเป็นทาส (02031); การบังคับใช้แรงงาน (02032); การกระทำ�ที่

ใน 02041 - 02044

กรณีที่นับรวม: การค้ามนุษย์ที่เป็นผู้ ใหญ่; การค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก; ใช้กรณีที่นับรวมทั้งหมดที่ระบุ

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีที่ ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 0203

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีที่ ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 02032

กรณีที่นับรวม: การบังคับให้ขอทาน
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องค์การสหประชาชาติ. พิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองค์กร. 2000.
เว็บ: <http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_traff_eng.pdf>.
บริการ อย่างน้อยที่สุดหมายถึง งานที่ได้จากคนภายใต้การข่มขู่ และผู้นั้นมิได้เสนอตัวโดยสมัครใจ (องค์การแรงงานระหว่างประเทศ. อนุสัญญาว่าด้วยการบังคับใช้แรงงาน ค.ศ. 1930 (ฉบับที่ 29) อนุสัญญาว่าด้วยการบังคับใช้แรงงาน
หรือแรงงานบังคับ (มีผลบังคับใช้: 01 พฤษภาคม 1932). เจนีวา, สวิตเซอร์แลนด์: เว็บ: <https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312174>.).

การค้ามนุษย์เพือ่ จุดประสงค์ ในการบังคับใช้แรงงานหรือบังคับเอาบริการ67
- การบังคับใช้แรงงาน ตามนิยามใน 02032

การค้ามนุษย์เพือ
่ บังคับใช้แรงงานหรือบังคับเอาบริการ

02042

การค้ามนุษย์เพือ่ จุดประสงค์ ในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
- การค้ามนุษย์ ตามนิยามใน 0204
- การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ตามนิยามใน 0302

การค้ามนุษย์เพือ
่ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ

02041

-

+
+
+

การกระทำ�ที่ก่อให้เกิดภัยอันตรายหรือเจตนาให้เกิดภัยอันตรายต่อผู้อื่น

การสรรหา การขนส่ง การโยกย้าย การให้ทห่ี ลบซ่อน หรือการรับเอาคนโดยวิธกี ารข่มขูว่ า่
จะใช้หรือการใช้ก�ำ ลัง หรือการบีบบังคับในรูปแบบอืน่ การลักพาตัว การทุจริตฉ้อฉล
การหลอกลวง การอาศัยอำ�นาจหรือสถานะทีอ่ อ่ นแอโดยมิชอบ หรือการให้หรือรับเงินหรือ
ผลประโยชน์เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ความยินยอมของผูท้ ม่ี อี �ำ นาจควบคุมผูอ้ น่ื เพือ่ การแสวงหา
ประโยชน์ (การแสวงหาประโยชน์ อย่างน้อยทีส่ ดุ หมายความรวมถึงการแสวงหาประโยชน์
จากการค้าประเวณีของผูอ้ น่ื หรือการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอืน่ การบังคับใช้
แรงงานหรือการบังคับให้ท�ำ งาน การบังคับเอาคนลงเป็นทาสหรือการปฏิบตั ใิ นทำ�นองเดียวกับ
การบังคับเอาคนลงเป็นทาส, การเอาคนลงเป็นทาส หรือการตัดอวัยวะ66)

0204

02039

020329

ส่วนที่ 02

69

68

การบีบบังคับข่มขืนใจ

ความประมาทเลินเล่อ

+
+
+
-

-

+
+
+

หรือนำ�ไปสู่ภัยอันตรายต่อร่างกายอันเป็นผลจากการกระทำ�ที่เป็นอันตราย (0207)

กรณีที่ไม่นับรวม: การทำ�ให้คนตายโดยความประมาท (01032); การก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อร่างกาย

กรณีที่นับรวม: ใช้กรณีที่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 02061 - 02069

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีที่ ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 0205

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีที่ ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 0205

กรณีที่นับรวม: การขู่กรรโชกบุคคล ธุรกิจ หรือหน่วยงาน

การบังคับเอาทรัพย์สินโดยการใช้กำ�ลัง การข่มขู่ หรือการข่มขู่ว่าจะใช้กำ�ลัง (0401); การค้ามนุษย์ (0204);
การบังคับเอาบุคคลลงเป็นทาสและการแสวงหาประโยชน์ (0203); การทำ�ร้ายร่างกายและการข่มขู่ (0201);
การกระทำ�ที่มีเจตนาก่อให้เกิดความกลัวหรือความทุกข์ทรมานทางอารมณ์ (0208); การข่มขู่พยาน เจ้าหน้าที่
ยุติธรรม หรือผู้บังคับใช้กฎหมาย (08061); การข่มขู่ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพื่อให้ลงคะแนน (08071);
การหมิ่นประมาท หรือการดูหมิ่น (0209)

กรณีที่ไม่นับรวม: การจัดหาบริการทางเพศโดยข่มขู่บังคับและการประทุษร้ายทางเพศรูปแบบใดๆ (03);

ที่ระบุใน 02051 - 02059

กรณีที่นับรวม: การบีบบังคับ; การกรรโชก; การขู่ว่าจะเปิดเผยความลับ; ใช้กรณีที่นับรวมทั้งหมด

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีที่ ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 0204

อาชญากรรม

กรณีที่นับรวม: การค้ามนุษย์เพื่อบังคับให้แต่งงาน; การค้ามนุษย์เพื่อใช้แข่งขี่อูฐ; การค้ามนุษย์เพื่อก่อ

และความปลอดภัย (0902); ใช้กรณีที่ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 0204

กรณีที่ไม่นับรวม: การกระทำ�ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (02061); การกระทำ�ที่ขัดต่อสุขภาพ

กรณีที่นับรวม: การค้ามนุษย์เพื่อตัดเอาอวัยวะ; การค้ามนุษย์เพื่อตัดเอาตับ
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อวัยวะ หมายถึง ส่วนของร่างกายมนุษย์ที่แยกจากส่วนอื่นและมีความสำ�คัญต่อการมีชีวิต ประกอบขึ้นจากเนื้อเยื่อต่างๆ ที่ช่วยรักษาโครงสร้าง การมีเลือดมาเลี้ยง และความสามารถของอวัยวะนั้นในการทำ�หน้าที่ทางสรีรวิทยา โดยมีระดับ
ความเป็นอิสระอย่างมีนัยสำ�คัญ (องค์การอนามัยโลก. อภิธานศัพท์และนิยามสากลเกี่ยวกับการบริจาคและการปลูกถ่าย. เจนีวา, สวิตเซอร์แลนด์, 2009. เว็บ: <http://www.who.int/transplantation/activities/GlobalGlossaryon
DonationTransplantation.pdf>.)
กระทำ�การอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อยที่สุดให้รวมถึง การเสียทรัพย์สิน การเสียเงิน หรือการให้บริการหรือให้ผลประโยชน์
การข่มขู่ทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง การข่มขู่ว่าจะเปิดเผยข้อมูล การข่มขู่ว่าจะหมิ่นประมาท การข่มขู่ว่าจะใช้กำ�ลัง การข่มขู่ว่าจะทำ�ให้บาดเจ็บทางร่างกาย หรือการข่มขู่ว่าจะดำ�เนินคดีทางอาญา

อันตรายต่อร่างกายหรือความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดอันตรายต่อร่างกายจากพฤติกรรมทีป่ ระมาทเลินเล่อ
ขาดความระมัดระวัง หรือขาดความใส่ใจของบุคคล
- ประมาทเลินเล่อ ตามนิยามในเชิงอรรถ 48
- ขาดความระมัดระวัง ตามนิยามในเชิงอรรถ 54

0206

การกระทำ�อันเป็นการบีบบังคับ ซึง่ ไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ใน 02051
- การบีบบังคับ ตามนิยามใน 0205

การกระทำ�ในลักษณะอืน
่ อันเป็นการบีบบังคับข่มขืนใจ

02059

การเรียกร้องให้กระทำ�การอย่างใดอย่างหนึง่ โดยข่มขูท่ างวาจา
หรือเป็นลายลักษณ์อกั ษร69

การกรรโชกหรือการข่มขูว่ า่ จะเปิดเผยความลับให้เสียหาย

02051

การเรียกร้องให้กระทำ�การอย่างใดอย่างหนึง่ โดยการใช้ก�ำ ลัง การข่มขู่ การทำ�ให้หวาดกลัว
การข่มขูว่ า่ จะเปิดเผยข้อมูลทีอ่ อ่ นไหว หรือการข่มขูว่ า่ จะหมิน่ ประมาท
- การหมิน่ ประมาท ตามคำ�บรรยายใน 0209

0205

การค้ามนุษย์เพือ่ จุดประสงค์อน่ื ในการแสวงหาประโยชน์ ซึง่ ไม่ได้บรรยาย
หรือจัดประเภทไว้ ในหมวดหมู่ 02041 - 02043
- การค้ามนุษย์ ตามนิยามใน 0204

การค้ามนุษย์เพือ
่ วัตถุประสงค์อน
่ื

02044

การค้ามนุษย์เพือ่ จุดประสงค์ ในการเอาอวัยวะ68
- การค้ามนุษย์ ตามนิยามใน 0204

การค้ามนุษย์เพือ
่ ตัดเอาอวัยวะ

การกระทำ�ที่ก่อให้เกิดภัยอันตรายหรือเจตนาให้เกิดภัยอันตรายต่อบุคคล

02043

ส่วนที่ 02

71

70

การเกิดอันตรายต่อร่างกายหรือความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกาย
ผูอ้ น่ื ซึ่งเป็นผลจากการที่บุคคลไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาชีพดังที่วิญญูชน
ในวิชาชีพนั้นพึงปฏิบัติ

ความประมาทเลินเล่อของผูม
้ ว
ี ช
ิ าชีพ

อันตรายต่อร่างกายหรือความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดอันตรายต่อร่างกายผูอ้ น่ื
อันเนือ่ งมาจากความประมาทเลินเล่อของผูม้ ภี าระผูกพันหรือ
ความรับผิดชอบในการให้การดูแลตามกฎหมาย ซึง่ ไม่ได้บรรยาย
หรือจัดประเภทไว้ ในหมวดหมู่ 020611 – 020612
- ประมาทเลินเล่อ ตามนิยามในเชิงอรรถ 48
- หน้าที่ในการดูแล ตามนิยามในเชิงอรรถ 70

-

+

-

+

-

+

-

+
+

กรณีที่ไม่นับรวม: ความประมาทเลินเล่อของผู้มีวิชาชีพซึ่งนำ�ไปสู่การตาย (010322); ใช้กรณีที่
ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 0206

กรณีที่นับรวม: ความประมาทเลินเล่อในทางการแพทย์ ในการสั่งยา; การดำ�เนินกระบวนการทาง
การแพทย์ โดยประมาทอย่างร้ายแรง; การปฏิบัติมิชอบในทางวิชาชีพ; การกระทำ�โดยประมาทอย่างร้ายแรง
ในการปฏิบัติหน้าที่ในทางวิชาชีพ; ความประมาทเลินเล่อในทางอาญาของนักบิน กัปตันเรือ และผู้มีวิชาชีพ
ขับขี่ยานพาหนะประเภทอื่น

กรณีที่ไม่นับรวม: ความประมาทเลินเล่อโดยดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างไม่เหมาะสม (10091); ใช้กรณีที่
ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 02061

การไม่จัดหาสิ่งจำ�เป็นให้แก่คนรับใช้/ผู้ฝึกหัดงาน

กรณีที่นับรวม: ความประมาทเลินเล่อที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว; การละเมิดภาระผูกพันที่มีต่อครอบครัว;

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีที่ ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 02061

ดูแล; การทอดทิ้งผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแล

กรณีที่นับรวม: การละเลยผู้สูงอายุ; การละเลยผู้ ใหญ่ที่อยู่ในความดูแล; การละเลยผู้สูงอายุที่อยู่ในความ

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีที่ ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 02061

กรณีที่นับรวม: การละเลยเด็กที่อยู่ในความดูแล; การละเลยเด็ก; การทอดทิ้งเด็ก

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีที่ ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 0206

กรณีที่นับรวม: ใช้กรณีที่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 020611 - 020619

47

หน้าที่ ให้การดูแล อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง การที่บุคคลต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นและส่วนรวมด้วยความระมัดระวัง ความใส่ใจ ความรอบคอบ และความสุขุม ดังที่วิญญูชนในสถานการณ์เช่นนั้นพึงปฏิบัติ
บุคคลผู้อยู่ในอุปการะ อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง บุคคลที่ต้องพึ่งพาบุคคลอื่นบุคคลหนึ่งหรือหลายคนในการดูแลและการให้ความช่วยเหลือ โดยจะตกอยู่ในอันตรายหากขาดการดูแลและการช่วยเหลือนั้น

02062

ความประมาทเลินเล่อในลักษณะอืน
่ ทีเ่ กิดขึน
้ ต่อ
บุคคลทีอ
่ ยูใ่ นความดูแล

020619

การเกิดอันตรายต่อร่างกายหรือความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดอันตรายต่อ
ร่างกายของผูอ้ ยู่ในอุปการะซึง่ บรรลุนติ ภิ าวะแล้วอันเนือ่ งมาจาก
ความประมาทเลินเล่อของผูม้ ภี าระผูกพันหรือความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ให้การดูแลบุคคลนัน้ ตามกฎหมาย71
- ประมาทเลินเล่อ ตามนิยามในเชิงอรรถ 48
- หน้าที่ให้การดูแล ตามนิยามในเชิงอรรถ 70

ความประมาทเลินเล่อในเหตุเกีย
่ วกับบุคคลอืน
่
ทีอ
่ ยูใ่ นความดูแล

020612

การเกิดอันตรายต่อร่างกายหรือความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดอันตรายต่อ
ร่างกายของเด็กอันเนือ่ งมาจากความประมาทเลินเล่อของผูม้ ภี าระ
ผูกพันหรือความรับผิดชอบตามกฎหมายในการให้การดูแลเด็กนัน้
- ประมาทเลินเล่อ ตามนิยามในเชิงอรรถ 48
- หน้าที่ให้การดูแล ตามนิยามในเชิงอรรถ 70
- เด็ก ตามนิยามในกฎหมายภายในประเทศ

ความประมาทเลินเล่อในเหตุตอ
่ เด็ก
ทีอ
่ ยูใ่ นความดูแล

การเกิดอันตรายต่อร่างกายหรือความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดอันตรายต่อร่างกาย
ผูอ้ น่ื จากความประมาทเลินเล่อของผูม้ ภี าระผูกพันหรือความรับผิดชอบ
ตามกฎหมายในหน้าที่ให้การดูแลบุคคลนัน้ 70
- ประมาทเลินเล่อ ตามนิยามในเชิงอรรถ 48

ความประมาทเลินเล่อในเหตุตอ
่ บุคคลทีอ
่ ยูใ่ นความดูแล

การกระทำ�ที่ก่อให้เกิดภัยอันตรายหรือเจตนาให้เกิดภัยอันตรายต่อผู้อื่น

020611

02061

ส่วนที่ 02

74

73

72

การกระทำ�ทีเ่ ป็นอันตราย

-

+
+
+
+

-

+

การก่อให้เกิดการตายโดยการขับขี่ยานพาหนะขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของสารที่ออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท (010321); การละเมิดกฎจราจรที่ไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ (0907); การกระทำ�โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาควบคุมพิเศษหรือสารตั้งต้น (0601); การขโมยรถมาขับเล่นหรือการใช้ยานยนต์
โดยผิดกฎหมายในลักษณะอื่น (050212); ความประมาทเลินเล่อเกี่ยวกับการขับขี่ยานพาหนะ (02063);
ใช้กรณีที่ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 0207

กรณีที่ไม่นับรวม:

กรณีที่นับรวม: การก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อผู้อื่นขณะขับขี่ยานพาหนะ ในขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของสุรา
หรือยาเสพติด; ใช้กรณีที่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 020721 - 020729

กรณีที่ไม่นับรวม: การก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อสุขภาพของผู้อื่นโดยการละเลยหน้าทีท่ างวิชาชีพ (02062);
การปลอมแปลงยาและสินค้าที่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์ (07022); ใช้กรณีที่ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 0207

การขาย หรือการจัดจำ�หน่ายกาว สารละลาย หรือสารประเภทอื่นที่อาจนำ�ไปใช้เสพให้มึนเมาได้ โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย; การแพร่เชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์อันเป็นความผิดทางอาญา

กรณีที่นับรวม: การปลอมปนอาหารหรือยา74; การขายอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นพิษ; การจัดหา

กรณีที่ไม่นับรวม: การกระทำ�หรือพฤติกรรมที่เป็นอันตรายที่ก่อให้เกิดการตาย (01); ภัยอันตราย
ต่อร่างกายที่เกิดจากการกระทำ�โดยประมาท (0206)

กรณีที่นับรวม: ใช้กรณีที่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 02071 - 02079

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีที่ ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 0206

กรณีที่นับรวม: การไม่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ; ความผิดโดยประมาทของคนเดินเท้า

กรณีที่ไม่นับรวม: ความประมาทเลินเล่อในทางอาญาของนักบิน กัปตันเรือ และผู้มีวิชาชีพขับขี่
ยานพาหนะประเภทอื่น (02062); การขับขี่ยานพาหนะในขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท (02072); การขับขี่โดยประมาททำ�ให้คนตาย (010321); ใช้กรณีที่ไม่นับรวมทั้งหมดใน 0206

ความประมาทเลินเล่อในหน้าที่ใช้ความระมัดระวังขณะขับขี่ยานยนต์; การชนแล้วหนีที่ทำ�ให้ผู้อื่นบาดเจ็บ

กรณีที่นับรวม: การขับขี่หรือการควบคุมยานพาหนะโดยประมาท; การรับส่งข้อความขณะขับขี่;

48

การกระทำ�ที่เป็นอันตราย อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง การกระทำ�หรือพฤติกรรมที่สามารถทำ�หรือน่าจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรืออันตราย
สุขภาพ อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง สภาวะที่ปลอดจากความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ
การปลอมปนอาหารหรือยา หมายถึง การปลอมปนอาหารเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือมูลค่าปลอม หรือเพื่อปิดบังข้อบกพร่อง โดยการเติมสารที่แปลกปลอม มีคุณภาพด้อยกว่า หรือสารเฉื่อยลงในอาหาร หรือโดยการแยกหรือขจัด
ส่วนประกอบที่จำ�เป็นหรือมีคุณค่าของอาหารออกไป (องค์การอาหารและการเกษตร. มุมมองและแนวทางในการออกกฎหมายด้านอาหาร โดยใช้กฎหมายต้นแบบด้านอาหารฉบับใหม่ หน้า 209. โรม, อิตาลี. 2005.
เว็บ: <http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/ls87-e.pdf>.)

การขับขี่ยานพาหนะในขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาทหรือยาเสพติดที่กฎหมายควบควบคุมประเภทอื่น
และก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตราย
ต่อร่างกายของผูอ้ น่ื
- วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ตามนิยามในเชิงอรรถ 98
- ยานพาหนะ ตามนิยามในเชิงอรรถ 49

การขับขีย
่ านพาหนะในขณะอยูภ
่ ายใต้ฤทธิข
์ อง
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

02072

การทำ�ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และ/หรือทำ�ให้มีความเสี่ยงที่จะเกิด
อันตรายต่อสุขภาพผูอ้ น่ื อันเนื่องมาจากการกระทำ�ที่เป็นอันตราย73
- อันตราย ตามนิยามในเชิงอรรถ 72

การกระทำ�ทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ

02071

การเกิดอันตรายต่อร่างกายหรือความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกายผูอ้ น่ื อันเกิดจาก
พฤติกรรมหรือการกระทำ�ของบุคคล ซึ่งกระทำ�โดยรู้ว่าการกระทำ�นั้นมีความเสี่ยง
ที่จะก่อให้เกิดอันตราย72

0207

การเกิดอันตรายต่อร่างกายหรือความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดอันตรายต่อร่างกายผูอ้ น่ื
อันเนือ่ งมาจากพฤติกรรมทีป่ ระมาทเลินเล่อ ขาดความระมัดระวัง หรือขาด
ความใส่ใจ ซึง่ ไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ในหมวดหมู่ 02061 - 02063
- ประมาทเลินเล่อ ตามนิยามในเชิงอรรถ 48
- ขาดความระมัดระวัง ตามนิยามในเชิงอรรถ 54

ความประมาทเลินเล่อในลักษณะอืน
่

02069

การเกิดอันตรายต่อร่างกายหรือความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดอันตรายต่อร่างกายผูอ้ น่ื
อันเนือ่ งมาจากพฤติกรรมทีป่ ระมาทเลินเล่อ ขาดความระมัดระวัง หรือขาด
ความใส่ใจขณะควบคุมยานพาหนะ
- ประมาทเลินเล่อ ตามนิยามในเชิงอรรถ 48
- ขาดความระมัดระวัง ตามนิยามในเชิงอรรถ 54
- ยานพาหนะ ตามนิยามในเชิงอรรถ 49

ความประมาทเลินเล่อทีเ่ กีย
่ วกับการขับขีย
่ านพาหนะ

การกระทำ�ที่ก่อให้เกิดภัยอันตรายหรือเจตนาให้เกิดภัยอันตรายต่อผู้อื่น

02063

ส่วนที่ 02

การเกิดภัยอันตรายต่อร่างกายหรือความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดภัยอันตราย
ต่อร่างกายผูอ้ น่ื อันเกิดจากพฤติกรรมหรือการกระทำ�ที่เป็นอันตราย
ซึ่งไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ในหมวดหมู่ 02071 - 02072
- อันตราย ตามนิยามในเชิงอรรถ 72

การกระทำ�ในลักษณะอืน
่ ทีเ่ ป็นอันตราย

การขับขีย่ านพาหนะในขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิข์ องวัตถุทอ่ี อกฤทธิต์ อ่ จิต
และประสาทประเภทอืน่ และก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อร่างกายหรือ
ความเสีย่ งทีจ่ ะก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อร่างกายของผูอ้ น่ื
- วัตถุทอ่ี อกฤทธิต์ อ่ จิตและประสาท ตามนิยามในเชิงอรรถ 98
- ยานพาหนะ ตามนิยามในเชิงอรรถ 49

ความกลัวหรือความทุกข์ทรมานทางอารมณ์ที่เกิดจากพฤติกรรมหรือการกระทำ�ของบุคคล
- ความทุกข์ทรมานทางอารมณ์ อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง ความเจ็บปวดทางจิตใจ
หรือทางจิตวิทยา

การกระทำ�ทีม
่ เี จตนาก่อให้เกิดความกลัวหรือ
ความทุกข์ทรมานทางอารมณ์

0208

02079

การขับขีย
่ านพาหนะในขณะอยูภ
่ ายใต้ฤทธิข
์ องวัตถุ
ออกฤทธิต
์ อ
่ จิตและประสาทประเภทอืน
่

020729

การขับขีย่ านพาหนะในขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิข์ องสารเสพติดทีผ่ ดิ
กฎหมาย และก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อร่างกายหรือความเสีย่ งทีจ่ ะ
ก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อร่างกายของผูอ้ น่ื
- สารเสพติดทีผ่ ดิ กฎหมาย ตามนิยามในเชิงอรรถ 98
- ยานพาหนะ ตามนิยามในเชิงอรรถ 49

การขับขีย
่ านพาหนะในขณะอยูภ
่ ายใต้ฤทธิข
์ อง
สารเสพติดผิดกฎหมาย

020722

การขับขีย่ านพาหนะในขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิข์ องสุรา และก่อให้เกิด
ภัยอันตรายต่อร่างกายหรือความเสีย่ งทีจ่ ะก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อ
ร่างกายของผูอ้ น่ื
- ยานพาหนะ ตามนิยามในเชิงอรรถ 49

การขับขีย
่ านพาหนะในขณะอยูภ
่ ายใต้ฤทธิข
์ องสุรา

-

+

+
-

-

+

-

+
+

49

กรณีที่ไม่นับรวม: การกระทำ�ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกถึงความเชื่อและบรรทัดฐานทางสังคมที่
กฎหมายควบคุม(08032); คำ�กล่าว การกระทำ� หรือการสื่อสารโดยเจตนา (โดยการพูดหรือโดยวิธีการอื่น)
ที่ทำ�ลายชื่อเสียง ความเคารพนับถือในตัวบุคคลนั้น และความเชื่อมั่นของบุคคลอื่นที่มีต่อบุคคลนั้น
หรือก่อให้เกิดความคิดเห็นหรือความรู้สึกที่เป็นศัตรูหรือไม่พอใจ (0209)

กรณีที่นับรวม: การกลั่นแกล้ง; การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์; การคุกคามไม่ใช่ทางเพศ; การโทรศัพท์รบกวน
ผู้อื่นบ่อยเกินไป; ใช้กรณีที่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 02081 – 02089

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีที่ ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 0207

กรณีที่นับรวม: การวางกับดักจับผู้บุกรุก

กรณีที่ไม่นับรวม: การกระทำ�ที่เกี่ยวข้องกับยาควบคุมพิเศษหรือสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ประเภทอื่น ซึ่งไม่ใช่การขับขี่ยานพาหนะ (06); ใช้กรณีที่ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 02072

กรณีที่ไม่นับรวม: การกระทำ�อันมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่กฎหมายควบคุมหรือ
สารตั้งต้น (0601); ใช้กรณีที่ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 02072

กรณีที่นับรวม: การขับขีย่ านพาหนะขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิย์ าเสพติดผิดกฎหมาย; การก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุ
ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาเสพติดผิดกฎหมาย

กรณีที่ไม่นับรวม: การกระทำ�อันมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับสุรา (0602); ใช้กรณีที่ ไม่นับรวม
ทั้งหมดที่ระบุใน 02072

ฤทธิ์สุรา

กรณีที่นับรวม: การขับขี่ยานพาหนะขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของสุรา; การก่อให้เกิดอุบัติเหตุขณะอยู่ภายใต้

การกระทำ�ที่ก่อให้เกิดภัยอันตรายหรือเจตนาให้เกิดภัยอันตรายต่อบุคคล

020721

ส่วนที่ 02

75

การหมิน
่ ประมาทหรือการดูหมิน
่

+
+
+
+
+
-

+
-

การแอบสะกดรอยตามทางไซเบอร์; การแอบสะกดรอยตาม

(0205); พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งไม่มีเจตนาจะทำ�ลายชื่อเสียงของบุคคล (0208)

กรณีที่ไม่นับรวม: การข่มขู่ว่าจะหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นเพื่อเรียกร้องให้ กระทำ�การอย่างใดอย่างหนึ่ง

ใช้กรณีที่นับรวม ทั้งหมดที่ระบุใน 02091 - 02099

กรณีที่นับรวม: การใส่ร้าย; การหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา; การดูหมิ่น; การใส่ความ; การกล่าวหา;

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีที่ ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 0208

กรณีที่นับรวม: ความรุนแรงทางจิตใจ

กรณีที่ไม่นับรวม: การคุกคามทางเพศ (030122); การรุกล้ำ�ความเป็นส่วนตัวของบุคคลโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายและไม่เป็นที่ต้องการ (0211); ใช้กรณีที่ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 0208

กรณีที่นับรวม:

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีที่ ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 02081

กรณีที่นับรวม: การรวมกลุ่มก่อความวุ่นวายหรือการกลั่นแกล้งที่ ไม่เกี่ยวกับสถานที่ทำ�งานหรือหน้าที่
การงาน; การโทรศัพท์ก่อกวนที่ไม่ใช่การแอบสะกดรอยตาม; การก่อให้เกิดการรบกวนรำ�คาญ;
การกระทำ�คุกคามให้เกิดความตื่นตระหนกหรือรบกวนจิตใจ

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีที่ ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 02081

กรณีที่นับรวม: การล่วงละเมิดในสถานที่ทำ�งาน;การก่อความรำ�คาญ; การกลั่นแกล้ง

ในสถานที่ทำ�งาน

โดยการใช้กำ�ลัง การข่มขู่ การขู่ขวัญ การข่มขู่ว่าจะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นภัย หรือการข่มขู่ว่าจะหมิ่นประมาท
(0205); การทำ�ร้ายร่างกายและการข่มขู่ (0201); การสื่อสารที่มีเจตนาเพื่อทำ�ลายชื่อเสียงของบุคคล (0209);
ใช้กรณีที่ไม่นับรวมทั้งหมดที่ระบุใน 0208

กรณีที่ไม่นับรวม: การคุกคามทางเพศ (030122); การเรียกร้องให้กระทำ�การอย่างใดอย่างหนึ่ง

กรณีที่นับรวม: การคุกคาม; การแบ่งปันสิง่ ทีน่ า่ รังเกียจ; ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 020811 - 020819
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การล่วงละเมิด อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบุคคลที่กระทำ�ต่อบุคคลอื่นและเป็นที่น่ารังเกียจแก่บุคคลนั้น โดยผู้กระทำ�มีเหตุสมควรรู้ว่าพฤติกรรมนั้นเป็นที่น่ารังเกียจ รวมถึงความประพฤติที่ไม่น่าพอใจหรือ
ไม่เป็นที่ยอมรับ อันเป็นการหยามเกียรติ ดูแคลน หรือก่อให้เกิดความอัปยศอดสู หรือความอับอายแก่บุคคล (องค์การสหประชาชาติ. นโยบายป้องกันการคุกคามรังควาน. เว็บ: <http://www.un.org/womenwatch/osagi/UN_system_
policies/(FAO)Policy_on_the_prevention_of_harassment.pdf>.)

คำ�กล่าว การกระทำ� หรือการสื่อสารโดยเจตนา (ด้วยการพูดหรือด้วยวิธีการอื่น) ที่ทำ�ลาย
ชื่อเสียงของบุคคลอื่น ความเคารพนับถือ ความเชื่อมั่นที่มีต่อบุคคลนั้น หรือก่อให้เกิด
ความคิดเห็นหรือความรู้สึกที่เป็นศัตรูหรือไม่พอใจ

0209

ความกลัวหรือความทุกข์ทรมานทางอารมณ์ที่เกิดจากพฤติกรรมหรือ
การกระทำ� ซึง่ ไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ในหมวดหมู่ 02081 - 02082

การกระทำ�ในลักษณะอืน
่ ซึง
่ มีเจตนาก่อให้เกิดความกลัว
หรือความทุกข์ทรมานทางอารมณ์

02089

การสื่อสาร การติดตาม หรือการเฝ้าดูผู้อน่ื โดยที่ผู้นั้นไม่ต้องการ

การแอบติดตาม

02082

การคุกคามโดยบุคคลทีม่ ไิ ด้อยู่ในสภาพแวดล้อมการทำ�งาน
และไม่เกีย่ วข้องกับการจ้างงาน
- การคุกคาม ตามนิยามในเชิงอรรถ 75

การคุกคามรังควานในลักษณะอืน
่

020819

การคุกคามโดยผูร้ ว่ มงาน ผูบ้ งั คับบัญชา หรือผูท้ ท่ี �ำ งานร่วมกัน
ในสภาพแวดล้อมการทำ�งานหรือทีเ่ กีย่ วข้องกับการจ้างงาน
- การคุกคาม ตามนิยามในเชิงอรรถ 75

การคุกคามรังควานในสถานทีท
่ �ำ งาน

การกระทำ�ที่คุกคามหรือมีเจตนาเพื่อคุกคามผู้อน่ื 75

การคุกคามรังควาน

การกระทำ�ที่ก่อให้เกิดภัยอันตรายหรือเจตนาให้เกิดภัยอันตรายต่อบุคคล

020811

02081

ส่วนที่ 02

78

77

76

การเลือกปฏิบต
ั ิ

การหมิน่ ประมาทหรือการดูหมิน่ ซึง่ ไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ใน
หมวดหมู่ 02091 - 02092
- การหมิน่ ประมาทหรือการดูหมิน่ ตามคำ�บรรยายใน 0209

การเลือกปฏิบัติและการปฏิบัติโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อบุคคล
- การเลือกปฏิบัติ ตามนิยามใน 0210

การเลือกปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ บุคคล

+
-

-

+
+
+
+

กรณีที่ไม่นับรวม: การเลือกปฏิบตั ติ อ่ กลุม่ บุคคล (02102)

ทีพ่ กั อาศัยของบุคคล

กรณีที่นับรวม: การเลือกปฏิบตั ใิ นการจ้างงาน การเลือกปฏิบตั เิ กีย่ วกับค่าจ้าง การเลือกปฏิบตั เิ กีย่ วกับ

กรณีที่ไม่นับรวม: การกระทำ�ทีเ่ กีย่ วกับเสรีภาพในการแสดงออกหรือการควบคุมการแสดงออก (0803)

มีทม่ี าจากความเชือ่ และค่านิยม หรือคุณสมบัตแิ ละลักษณะทีส่ นั นิษฐาน; ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน
02101 - 02109

กรณีที่นับรวม: การเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคล การเลือกปฏิบตั ติ อ่ กลุม่ บุคคล การเลือกปฏิบตั โิ ดย

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0209

การหมิน่ ประมาทหรือการดูหมิน่ นัน้ ไม่ได้มกี ารบันทึกไว้; การหมิน่ ประมาทหรือการดูหมิน่ ต่อเกียรติยศและศักดิศ์ รี

กรณีที่นับรวม: การใส่รา้ ย การโฆษณาหมิน่ ประมาท การดูหมิน่ การใส่ความ การกล่าวหา ในกรณีซง่ึ ทีม่ าของ

หรือแนวคิดทางเศรษฐกิจ
กรณีที่ไม่นับรวม: อาชญากรรมทีม่ คี วามเชือ่ และค่านิยมของผูเ้ สียหายเป็นปัจจัยให้ตดิ แท็กแรงจูงใจ;
การแบ่งแยกการกีดกัน การจำ�กัด หรือการให้สทิ ธิพเิ ศษโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยมีทม่ี าจากความเชือ่
หรือค่านิยม (0210); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0209

กรณีที่นับรวม: การดูหมิน่ หรือการหมิน่ ประมาทโดยมีทม่ี าจากศาสนา แนวคิดทางการเมือง แนวคิดทางสังคม

กรณีที่ไม่นับรวม: การข่มขูว่ า่ จะทำ�การหมิน่ ประมาทหรือการดูหมิน่ เพือ่ การเรียกร้องอย่างใดอย่างหนึง่
(0205); พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึง่ ไม่มเี จตนาเพือ่ ทำ�ลายชือ่ เสียงของบุคคล (0208)

กรณีที่นับรวม: การใส่รา้ ย; การหมิน่ ประมาทโดยการโฆษณา; การดูหมิน่ ; การใส่ความ; การกล่าวหา
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คุณลักษณะและคุณสมบัติ อย่างน้อยที่สุดให้รวมถึง เพศ ลักษณะทางเพศ รสนิยมทางเพศ อายุ ภาษา ต้นกำ�เนิดทางชาติพันธุ์ ความพิการ และ/หรือเชื้อชาติ
ความเชื่อหรือค่านิยม อย่างน้อยที่สุดให้รวมถึง ความเชื่อทางศาสนา แนวคิดทางการเมือง และ/หรือแนวคิดทางเศรษฐกิจและสังคม
องค์การสหประชาชาติ. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ. 1969. เว็บ: <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.asp&xgt;>

02101

การแบ่งแยก การกีดกัน การจำ�กัด การปฏิบัติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการให้
สิทธิพิเศษ โดยมีที่มาจากเชื้อชาติ สีผิว อายุ เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็น เชื้อสาย
หรือต้นกำ�เนิดทางสัญชาติหรือชาติพันธุ์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล อันเป็นการบั่นทอน
หรือขัดขวางไม่ให้เกิดการยอมรับความเท่าเทียมในการใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐาน
ทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ทางวัฒนธรรม หรือในทางการใช้ชีวิตร่วมกับ
ส่วนรวมในด้านอื่นๆ78

0210

การหมิน
่ ประมาทหรือการดูหมิน
่ ในลักษณะอืน
่

02099

การหมิน่ ประมาทหรือการดูหมิน่ โดยมีทม่ี าจากความเชือ่ หรือค่านิยม
ของผูเ้ สียหาย77
- การหมิน่ ประมาทหรือการดูหมิน่ ตามคำ�บรรยายใน 0209

การหมิน
่ ประมาทหรือการดูหมิน
่ อันเนือ
่ งมาจาก
ความเชือ
่ หรือค่านิยมของผูเ้ สียหาย

02092

การหมิน่ ประมาทหรือการดูหมิน่ อันเนือ่ งมาจากลักษณะหรือคุณสมบัติ
ของผูเ้ สียหาย76
- การหมิน่ ประมาทหรือการดูหมิน่ ตามคำ�บรรยายใน 0209

การหมิน
่ ประมาทหรือการดูหมิน
่ อันเนือ
่ งมาจาก
ลักษณะหรือคุณสมบัตข
ิ องผูเ้ สียหาย

การกระทำ�ที่ก่อให้เกิดภัยอันตรายหรือเจตนาให้เกิดภัยอันตรายต่อบุคคล

02091

ส่วนที่ 02

79

การล่วงละเมิดต่อบุคคล

+
+
+
-

+
+
+
ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0211

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0201-0211		

กรณีที่นับรวม: การทารุณกรรมโดยการทำ�ร้ายร่างกายหรือการทารุณจิตใจ

		

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0211		

การหัน่ ทำ�ลายศพ; การลักลอบค้าชิน้ ส่วนร่างกายมนุษย์ท่ีไม่ใช่การค้ามนุษย์เพือ่ อวัยวะ
หรือเนือ้ เยือ่ ; การทำ�ลายหลุมศพ; การนำ�ศพไปใช้ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย; การลอบขุดหลุมศพ

กรณีที่นับรวม:

		

กรณีที่ไม่นับรวม:

กรณีที่นับรวม: การละเมิดความเป็นส่วนตัว; การละเมิดความลับของสิง่ ทีส่ ง่ ทางไปรษณีย;์ การดักฟัง
โทรศัพท์; การรุกรานความสันโดษหรือเรือ่ งส่วนตัว; การลอบเข้าถึงไฟล์คอมพิวเตอร์สว่ นตัว; การแทรกแซง
สิง่ ทีส่ ง่ ทางไปรษณีย์

ของบุคคล (0903); การติดตาม การเฝ้าดู หรือการสือ่ สารกับบุคคลโดยอีกบุคคลหนึง่ ซึง่ ไม่เป็นทีต่ อ้ งการ (02082);
การรุกล้�ำ ความเป็นส่วนตัวทางเพศหรือการกระทำ�อืน่ ทีม่ ลี กั ษณะทางเพศ (03); การบุกรุกทรัพย์สนิ (0509)		

กรณีที่ไม่นับรวม: การลอบเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ท่ีไม่เป็นการรุกล้�ำ ความเป็นส่วนตัว

		

กรณีที่นับรวม: ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 02111 - 02119		

		

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0210		

ทีพ่ กั อาศัยของกลุม่ บุคคล; การเลือกปฏิบตั ติ อ่ กลุม่ บุคคลโดยมีทม่ี าจากลักษณะทางเพศ เพศ อายุ ความพิการ
เชือ้ ชาติ รสนิยมทางเพศ ศาสนา แนวคิดทางการเมือง แนวคิดทางสังคม หรือแนวคิดทางเศรษฐกิจ		
กรณีที่ไม่นับรวม: การกระทำ�ทีเ่ กีย่ วกับเสรีภาพในการแสดงออกหรือการควบคุมการแสดงออกของ
กลุม่ บุคคล (0803); การเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคล (02101)		
		
กรณีที่นับรวม: การสนับสนุนให้ผอู้ น่ื เลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลหรือกลุม่ บุคคล		

กรณีที่นับรวม: การเลือกปฏิบตั ใิ นการจ้างงาน การเลือกปฏิบตั เิ กีย่ วกับค่าจ้าง การเลือกปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
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ความเป็นส่วนตัว อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง ภาวะที่เป็นอิสระของปัจเจกบุคคล (individual autonomy) หรือภาวะที่เป็นอิสระจากการถูกสังเกตหรือถูกรบกวนโดยผู้อื่น

การกระทำ�ที่ก่อให้เกิดภัยอันตรายหรือมีเจตนาให้เกิดภัยอันตรายแก่ผู้อื่น
ซึ่งไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ในหมวดหมู่ 0201 - 0211

การกระทำ�ในลักษณะอืน
่ ซึง
่ ก่อให้เกิดภัยอันตรายหรือ
มีเจตนาให้เกิดภัยอันตรายแก่ผอ
ู้ น
่ื

0219

การละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิอน่ื ของบุคคลโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
และไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ใน 02111
- ความเป็นส่วนตัว ตามนิยามในเชิงอรรถ 79

การล่วงละเมิดต่อบุคคลในลักษณะอืน
่

02119

การละเมิดหรือการรุกล้�ำ ความเป็นส่วนตัว
- ความเป็นส่วนตัว ตามนิยามในเชิงอรรถ 79

การล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัว

02111

การรุกล้�ำ ความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิอน่ื ของบุคคลโดยมิชอบด้วยกฎหมายและไม่มเี หตุ
อันสมควร79

0211

การเลือกปฏิบตั แิ ละการปฏิบตั โิ ดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึง่ ไม่ได้บรรยาย
หรือจัดประเภทไว้ ในหมวดหมู่ 02101 - 02102
- การเลือกปฏิบตั ิ ตามนิยามใน 0210

การเลือกปฏิบต
ั ใิ นลักษณะอืน
่

02109

การเลือกปฏิบตั แิ ละการปฏิบตั โิ ดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อกลุม่ บุคคล
โดยเหมารวม
- การเลือกปฏิบตั ิ ตามนิยามใน 0210

การเลือกปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ กลุม
่ บุคคล

การกระทำ�ที่ก่อให้เกิดภัยอันตรายหรือเจตนาให้เกิดภัยอันตรายต่อบุคคล

02102

ส่วนที่ 02

80

การกระทำ�ความรุนแรงทางเพศ

การประทุษร้ายทางเพศ

การมีเพศสัมพันธ์กบ
ั ผูท
้ ไ่ี ม่สามารถให้
ความยินยอมได้ซง
่ึ ถือเป็นการข่มขืนกระทำ�ชำ�เรา

030113

-

+
+
+
+

-

+

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 03011

ผูท้ ่ีไม่สามารถให้ความยินยอมได้

กรณีที่นับรวม: การมีเพศสัมพันธ์กบั ผูท้ ม่ี อี ายุต�ำ่ กว่าเกณฑ์ทจ่ี ะให้ความยินยอมได้; การมีเพศสัมพันธ์กบั

ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 03011

กรณีที่ไม่นับรวม: การมีเพศสัมพันธ์กบั ผูท้ ่ีไม่สามารถให้ความยินยอมตามกฎหมายได้ (030113);

ทางเพศโดยไม่ได้รบั ความยินยอมซึง่ ไม่ได้ ใช้ก�ำ ลังบังคับ

กรณีที่นับรวม: การหลอกลวงเพือ่ มีเพศสัมพันธ์; การข่มขืนกระทำ�ชำ�เราโดยใช้การมอมยา; การสอดใส่

(030113); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 03011

กรณีที่ไม่นับรวม: การมีเพศสัมพันธ์กบั ผูท้ ่ีไม่สามารถให้ความยินยอมได้ซง่ึ ถือเป็นการข่มขืนกระทำ�ชำ�เรา

กรณีที่นับรวม: การสอดใส่ทางเพศโดยใช้ก�ำ ลังทางร่างกาย

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0301

กรณีที่นับรวม: ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 030111 - 030119

การใช้ก�ำ ลังหรือการข่มขูว่ า่ จะใช้ก�ำ ลัง เพือ่ ผลประโยชน์ทางการเงิน ทางสังคม หรือทางการเมืองจากการค้า
ประเวณีหรือกิจกรรมทางเพศของบุคคล (0302); การบีบบังคับ (0205); ความผิดเกีย่ วกับการค้าประเวณี
ความผิดเกีย่ วกับสิง่ ลามกอนาจาร และการกระทำ�อืน่ ทีเ่ ป็นการขัดต่อมาตรฐานด้านเพศ เช่น การร่วมเพศกับ
ญาติสนิทซึง่ ไม่ถอื เป็นการข่มขืนกระทำ�ชำ�เรา และการเปลือยกายในทีส่ าธารณะ (0802); การทำ�ร้ายร่างกาย
และการข่มขู่ (0201); การบังคับบุคคลลงเป็นทาสและการแสวงหาประโยชน์ซง่ึ ไม่ถอื เป็นการประทุษร้าย
ทางเพศ (0203); การค้ามนุษย์เพือ่ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ (02041);การคุกคามและ
การแอบติดตาม (0208)

กรณีที่ไม่นับรวม: การกระทำ�ทีเ่ ป็นการอาศัยสถานะทีอ่ อ่ นแอ อำ�นาจ หรือความเชือ่ ใจโดยมิชอบ หรือ

กรณีที่นับรวม: ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 03011 - 03012
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การสอดใส่ทางเพศ อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง การใช้ส่วนใดๆ ของร่างกายหรือวัตถุสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือปาก

การสอดใส่ทางเพศโดยได้รับความยินยอมหรือไม่ได้รับความ
ยินยอมจากผู้ที่มีอายุต่ำ�กว่าเกณฑ์ที่จะให้ความยินยอมได้
หรือจากผู้ที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยเหตุตามกฎหมาย
- การสอดใส่ทางเพศ ตามนิยามในเชิงอรรถ 80

การสอดใส่ทางเพศโดยไม่ได้รับความยินยอม ซึ่งกระทำ�ต่อผู้อื่น
โดยปราศจากการใช้กำ�ลัง
- การสอดใส่ทางเพศ ตามนิยามในเชิงอรรถ 80

การข่มขืนกระทำ�ชำ�เราโดยไม่ใช้ก�ำ ลังประทุษร้าย

030112

การสอดใส่ทางเพศโดยปราศจากความยินยอม ซึง่ กระทำ�ต่อผู้อ่นื
โดยใช้ก�ำ ลัง
- การสอดใส่ทางเพศ ตามนิยามในเชิงอรรถ 80

การข่มขืนกระทำ�ชำ�เราโดยใช้ก�ำ ลังประทุษร้าย

การสอดใส่ทางเพศโดยไม่ได้รบั ความยินยอม หรือได้รบั ความยินยอมจาก
การขูข่ วัญ การใช้ก�ำ ลัง การฉ้อฉล การบีบบังคับ การข่มขู่ การหลอกลวง
การใช้ยาเสพติดหรือสุรา การอาศัยอำ�นาจหรือสถานะทีอ่ อ่ นแอโดยมิชอบ
หรือจากการให้หรือการได้รบั ผลประโยชน์80

การข่มขืนกระทำ�ชำ�เรา

030111

03011

การกระทำ�กิจกรรมทางเพศซึ่งไม่เป็นที่ต้องการ การพยายามให้ได้มาซึ่งกิจกรรมทางเพศ
หรือการติดต่อหรือสื่อสาร โดยมีความสนใจทางเพศซึ่งไม่เป็นที่ต้องการ โดยไม่ได้รับ
ความยินยอม หรือได้รับความยินยอมอันเนื่องมาจากการขู่ขวัญ การใช้กำ�ลัง การฉ้อฉล
การบีบบังคับ การข่มขู่ การหลอกลวง การใช้ยาเสพติดหรือสุรา หรือการอาศัยอำ�นาจ
หรือสถานะที่อ่อนแอโดยมิชอบ

0301

ส่วนที่ 03

81

การกระทำ�ความรุนแรงทางเพศ ซึง่ ไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ใน
หมวดหมู่ 03011 - 03012
- การกระทำ�ความรุนแรงทางเพศ ตามนิยามใน 0301

การกระทำ�ความรุนแรงทางเพศในลักษณะอืน
่

การล่วงละเมิดทางเพศซึ่งไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้
ในหมวดหมู่ 030121 - 030122

+
+
+
+
+
-

+
-

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0301

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 03012

กรณีที่นับรวม: การถ้�ำ มอง81

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 03012

กรณีที่นับรวม: การคุกคามทางเพศ การข่มขูท่ ม่ี ลี กั ษณะทางเพศ

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 03012

การล่วงละเมิดทางเพศโดยอาศัยตำ�แหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ

กรณีที่นับรวม: การล่วงละเมิดทางเพศโดยใช้การมอมยา; การจับต้องลูบคลำ�ร่างกายโดยไม่เต็มใจ;

กรณีที่ไม่นับรวม: การข่มขืนกระทำ�ชำ�เรา (03011); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0301

กรณีที่นับรวม: การล่วงละเมิดทางเพศโดยใช้การมอมยา; การคุกคามทางเพศ; การล่วงละเมิดทางเพศที่
กระทำ�ต่อคูส่ มรสโดยขัดต่อเจตจำ�นงของคูส่ มรสนัน้ ; การล่วงละเมิดทางเพศต่อบุคคลทีช่ ว่ ยเหลือตนเองไม่ได้;
กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดใน 030121 – 030129

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 03011
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การถ้ำ�มอง หมายถึง การสนองความใคร่ทางเพศด้วยการเฝ้ามองบุคคลที่ไม่รู้ว่าตนเองกำ�ลังถูกมอง ซึ่งกำ�ลังอยู่ในสภาพโป๊ เปลือย หรือกำ�ลังทำ�กิจกรรมทางเพศ

03019

การล่วงละเมิดทางเพศในลักษณะอืน
่
ซึง
่ ไม่ได้จด
ั ประเภทไว้ในเอกสารนี้

030129

การล่วงละเมิดทางเพศที่ไม่ได้มีการสัมผัสร่างกายของบุคคล
- การล่วงละเมิดทางเพศ ตามนิยามใน 03012

การล่วงละเมิดทางเพศทีไ่ ม่ได้กระทำ�ต่อร่างกาย

030122

การล่วงละเมิดทางเพศทีม่ กี ารสัมผัสร่างกายของบุคคล
- การล่วงละเมิดทางเพศ ตามนิยามใน 03012

การล่วงละเมิดทางเพศทีก
่ ระทำ�ต่อร่างกาย

การกระทำ�กิจกรรมทางเพศซึง่ ไม่เป็นทีต่ อ้ งการ การพยายามเพือ่ ให้ได้มา
ซึง่ กิจกรรมทางเพศ หรือการติดต่อหรือสือ่ สารโดยมีความสนใจทางเพศ
ซึง่ ไม่เป็นทีต่ อ้ งการ ที่ไม่ถอื เป็นการข่มขืนกระทำ�ชำ�เรา
- การข่มขืนกระทำ�ชำ�เรา ตามนิยามใน 03011

การล่วงละเมิดทางเพศ

การข่มขืนกระทำ�ชำ�เรา ซึง่ ไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ใน
หมวดหมู่ 030111 - 030113
- การข่มขืนกระทำ�ชำ�เรา ตามนิยามใน 03011

การข่มขืนกระทำ�ชำ�เราในลักษณะอืน
่

การประทุษร้ายทางเพศ

030121

03012

030119

ส่วนที่ 03

83

82

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ

การประทุษร้ายทางเพศ

การจัดหา การจัดการ การอำ�นวยความสะดวก หรือการควบคุม
เด็กเพื่อการผลิตสื่อลามกอนาจารเด็กและ/หรือการครอบครอง
การแจกจ่าย การเผยแพร่ การแพร่สัญญาณ การจัดแสดง หรือ
การขายสื่อลามกอนาจารเด็ก83
- เด็ก ตามนิยามในบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายในประเทศ

สือ
่ ลามกอนาจารเด็ก

-

+

+
+

-

+

กรณีที่ไม่นับรวม: ความผิดเกีย่ วกับสิง่ ลามกอนาจาร (08022); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 03022

อนาจารเด็ก; การดาวน์ โหลดสือ่ ลามกอนาจารเด็ก การจัดหาภาพทางเพศหรือสิง่ ทีแ่ สดงการประทุษร้าย
ทางเพศเด็กในรูปแบบอืน่ จากตัวเด็ก

กรณีที่นับรวม: การครอบครองสือ่ ลามกอนาจารเด็ก; การส่งต่อสือ่ ลามกอนาจารเด็ก; การผลิตสือ่ ลามก

กระทำ�ชำ�เรา (030113); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0302

กรณีที่ไม่นับรวม: การมีเพศสัมพันธ์กบั ผูท้ ม่ี อี ายุต�ำ่ กว่าเกณฑ์ทจ่ี ะให้ความยินยอมได้ซง่ึ ถือเป็นการข่มขืน

การจัดหาเด็กมาค้าประเวณี; การเป็นธุระจัดหาโสเภณี; การดำ�เนินกิจการ การจัดการ หรือการจงใจให้เงิน
สนับสนุนซ่องโสเภณีเพือ่ การค้าประเวณีเด็ก; การจงใจให้เช่าอาคารหรือสถานทีอ่ น่ื เพือ่ การค้าประเวณีเด็ก;
ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 030221 - 030229

กรณีที่นับรวม: การครอบครองสือ่ ลามกอนาจารเด็ก การผลิตสือ่ ลามกอนาจารเด็ก การสรรหา การล่อลวง

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0302

การดำ�เนินกิจการการจัดการ หรือการจงใจให้เงินสนับสนุนซ่องโสเภณี; การจงใจให้เช่าอาคารหรือสถานทีอ่ น่ื
เพือ่ การค้าประเวณีของผูอ้ น่ื

กรณีที่นับรวม: การสรรหา การล่อลวง หรือการจัดหาคนมาค้าประเวณี; การเป็นธุระจัดหาโสเภณี;

เกีย่ วกับการค้าประเวณี ความผิดเกีย่ วกับสิง่ ลามกอนาจาร และการกระทำ�อืน่ ทีเ่ ป็นการขัดต่อมาตรฐานด้านเพศ
เช่น การร่วมเพศกับญาติสนิทและการเปลือยกายในทีส่ าธารณะ (0802); การทุจริตต่อหน้าที่ (07033);
การทำ�ร้ายร่างกายและการข่มขู่ (0201); การบังคับบุคคลลงเป็นทาสและการแสวงหาประโยชน์ซง่ึ ไม่ถอื เป็น
การประทุษร้ายทางเพศ (0203); การค้ามนุษย์เพือ่ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ (02041); การคุกคามและ
การแอบติดตาม (0207); ความผิดเนือ่ งจากสถานภาพ (11021)

กรณีที่ไม่นับรวม: การข่มขืนกระทำ�ชำ�เรา (03011); การกระทำ�ความรุนแรงทางเพศ (0301); ความผิด

กรณีที่นับรวม: ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 03021 - 03029
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การค้าประเวณี อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง การแลกเปลี่ยนเงินหรือสิ่งตอบแทนรูปแบบอื่นกับกิจกรรมทางเพศ
สื่อลามกอนาจารเด็ก อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง ภาพที่ใช้แทนหรือแสดงการที่เด็กกำ�ลังกระทำ�พฤติกรรมทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง หรือบุคคลจริงที่แสดงตัวเป็นเด็กกำ�ลังมีส่วนร่วมหรือกระทำ�พฤติกรรมทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง
หรือภาพเสมือนของเด็กที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงกำ�ลังมีส่วนร่วมในพฤติกรรมทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง (อนุสัญญาการป้องกันเด็กจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์และทารุณกรรมทางเพศของสภายุโรป ข้อ 20).

030221

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
- การแสวงหาประโยชน์ทางเพศตามนิยามใน 0302
- เด็ก ตามนิยามในบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายภายในประเทศ

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

03022

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากผู้ ใหญ่
- การแสวงหาประโยชน์ทางเพศตามนิยามใน 0302

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากผูใ้ หญ่

03021

การกระทำ�ที่เป็นการอาศัยสถานะที่เปราะบาง อำ�นาจ หรือความเชื่อใจโดยมิชอบ
หรือการใช้กำ�ลังหรือการข่มขู่ว่าจะใช้กำ�ลัง เพื่อหาผลประโยชน์ทางการเงิน ทางร่างกาย
ทางสังคม หรือทางการเมือง จากการค้าประเวณีหรือกิจกรรมทางเพศของผู้อื่น82		
				

0302

ส่วนที่ 03

86

85

84

030229

การประทุษร้ายทางเพศในลักษณะอืน
่

- การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ซึง่ ไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ใน
หมวดหมู่ 03021 - 03022
- การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ตามนิยามใน 0302

การกระทำ�ทีเ่ ป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
ในลักษณะอืน
่

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ซึ่งไม่ได้บรรยายหรือ
จัดประเภทไว้ ในหมวดหมู่ 030221 - 030223
- การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ตามนิยามใน 0302
- เด็ก ตามนิยามในบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายในประเทศ

-

+
+
+
+
+
ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0302

ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 03022

การกระทำ�ความรุนแรงทางเพศ (0301); การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ (0302);
การบีบบังคับ (0203); ความผิดเกีย่ วกับการค้าประเวณี ความผิดเกีย่ วกับสิง่ ลามกอนาจาร และการกระทำ�อืน่
ทีเ่ ป็นการขัดต่อมาตรฐานด้านเพศ เช่น การร่วมเพศกับญาติสนิทและการเปลือยกายในทีส่ าธารณะ (0802);
การทุจริตต่อหน้าที่ (07033); การทำ�ร้ายร่างกายและการข่มขู่ (0201); การบังคับบุคคลลงเป็นทาสและ
การแสวงหาประโยชน์ท่ีไม่ถอื เป็นการประทุษร้ายทางเพศ (0203); การค้ามนุษย์เพือ่ การแสวงหาประโยชน์
ทางเพศ (02041); การคุกคามและการแอบติดตาม (0207); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0301 - 0302
		

กรณีที่ไม่นับรวม:

กรณีที่ไม่นับรวม:

กรณีที่ไม่นับรวม:

			
กรณีที่นับรวม: การกระทำ�อนาจารร้ายแรงต่อเด็ก; การล่อลวงเด็ก; การบังคับให้เด็กเห็นกิจกรรมทางเพศ
หรือดูสอ่ื ลามกอนาจาร; การท่องเทีย่ วเพือ่ มีเพศสัมพันธ์กบั เด็ก86			
			

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0302			

ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและเปิดเผยให้เด็กได้เห็นสิง่ ทีม่ เี นือ้ หาทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง; การติดต่อเด็กด้วยตนเอง
เพือ่ ค่อยๆ เปิดเผยให้เด็กได้เห็นสิง่ ทีม่ เี นือ้ หาทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง			

กรณีที่นับรวม: การตระเตรียมเด็กเพือ่ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศโดยใช้ชอ่ งทางไซเบอร์; การติดต่อเด็ก

			

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 03022			

กรณีที่นับรวม: การจ่ายเงินเพือ่ รับบริการทางเพศจากเด็ก การสรรหา การล่อลวง หรือการจัดหาเด็กมาค้า
ประเวณี; การเป็นธุระจัดหาโสเภณีเด็กการดำ�เนินกิจการ การจัดการ หรือการจงใจ ให้เงินสนับสนุนซ่องโสเภณี
เพือ่ การค้าประเวณีเด็ก; การจงใจให้เช่าอาคารหรือสถานทีอ่ น่ื เพือ่ การค้าประเวณีเด็ก			
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พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ เรื่องการขายเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกอนาจารเด็ก ข้อ 3 (1) I (b)
สภายุโรป “ความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก - กรอบและแนวทางการตรากฎหมายในยุโรปตามอนุสญ
ั ญาสภายุโรปและนโยบายสหภาพยุโรป” หน้า 63. เว็บ: <http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/Source/PublicationSexualViolence/Ruelle.pdf>
การท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในทางการค้า โดยบุคคลที่เดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งและทำ�กิจกรรมทางเพศกับเด็กในสถานที่นั้น (UNICEF, การแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็กในทางการค้า (CSEC) และการทารุณกรรมทางเพศต่อเด็ก (CSA) ในภูมิภาคแปซิฟิก: รายงานระดับภูมิภาค. ซูวา, ฟีจี, 2006. เว็บ: http://www.unicef.org/eapro/Pacific_CSEC_report.pdf)

การประทุษร้ายทางเพศ ซึ่งไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ในหมวดหมู่ 0301 - 0302		
				

0309

03029

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
ในลักษณะอืน
่

030223

การติดต่อเด็กและกระทำ�ต่อเนื่องที่เป็นสาระสำ�คัญซึ่งนำ�ไปสู่
การพบปะเพื่อจุดประสงค์ทางเพศ85
- เด็ก ตามนิยามในบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายในประเทศ

การตระเตรียมเด็กเพือ
่ การแสวงหาประโยชน์
ทางเพศ

การสรรหา การล่อลวง และ/หรือการจัดหาเด็กมาค้าประเวณี
หรือการจัดหาบริการทางเพศจากโสเภณีเด็ก84
- การค้าประเวณี ตามนิยามในเชิงอรรถ 82
- เด็ก ตามนิยามในบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายในประเทศ

การค้าประเวณีเด็ก

การประทุษร้ายทางเพศ

030222

ส่วนที่ 03

89

88

87

การชิงทรัพย์

+
การชิงทรัพย์จากบุคคลในทีส
่ าธารณะ		 +
การชิงทรัพย์สินส่วนบุคคลจากบุคคลในที่สาธารณะ
การชิงทรัพย์จากบุคคลในทีส
่ ว
่ นบุคคล
+
การชิงทรัพย์สินส่วนบุคคลจากบุคคลในที่ส่วนบุคคล
- การชิงทรัพย์ตามนิยามใน 0401
- ทรัพย์สินส่วนบุคคล ตามนิยามในเชิงอรรถ 87
การชิงทรัพย์จากบุคคลในลักษณะอืน
่ 			 +
การชิงทรัพย์จากบุคคล ซึ่งไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้
ในหมวดหมู่ 040111 - 040112
- การชิงทรัพย์ ตามนิยามใน 0401
89

040112

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 04011

กรณีที่นับรวม: การชิงทรัพย์จากบุคคลในสถานทีอ่ น่ื 			

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 04011
				

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 04011
				
กรณีที่นับรวม: การข่มขูห่ รือใช้ก�ำ ลังเพือ่ เอาทรัพย์ ในเหตุบกุ รุกเคหสถาน			
				

กรณีที่นับรวม: การชิงทรัพย์จากบุคคลบนถนนสาธารณะ; การจีป้ ล้น; การวิง่ ราวโดยใช้ก�ำ ลัง		

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0401			

กรณีที่นับรวม: การลักทรัพย์ โดยมีการใช้ความรุนแรง; การเป็นโจรปล้นทรัพย์; การปล้นทรัพย์
โดยกลุม่ บุคคล ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 04011 - 04019			
			
กรณีที่ไม่นับรวม: การลักทรัพย์ ในเคหสถาน การลักทรัพย์ หรือการกระทำ�ความผิดในลักษณะอืน่
ต่อทรัพย์สนิ เท่านัน้ (05); การทำ�ร้ายร่างกายและการข่มขู่ (0201); การครอบครองสินค้าหรือเงินของโจร;
การรับเอา มีสว่ นร่วมดำ�เนินการ กำ�จัด หรือลักลอบค้าสินค้าทีถ่ กู ขโมยมา; การใช้ชน้ิ ส่วนที่โจรขโมยมา
เพือ่ จัดทำ�สินค้าอืน่ ; การซ่อนสินค้าของโจร (0704) ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ (0504) การลักพาตัว (02022);
การขูก่ รรโชกให้กระทำ�การอย่างใดอย่างหนึง่ โดยข่มขูด่ ว้ ยวาจาหรือข่มขูเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร (02051)
				
กรณีที่นับรวม: ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0404111 - 040119 			
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ทรัพย์สินส่วนบุคคล อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง ทรัพย์สินใดของบุคคล ซึ่งไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์
ที่สาธารณะ อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง สถานที่เปิดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
ที่ส่วนบุคคล อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง สถานที่ที่มีจุดประสงค์เพื่อใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการรวมกลุ่มส่วนบุคคลเท่านั้น โดยบุคคลทั่วไปไม่อาจเข้าได้ โดยไม่ได้รับอนุญาต

040119

88

การชิงทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลโดยตรงจากผูเ้ สียหาย87
- การชิงทรัพย์ ตามนิยามใน 0401

การชิงทรัพย์จากบุคคล

040111

04011

-

+

การกระทำ�ความผิดต่อทรัพย์สินที่มีการใช้ความรุนแรงหรือการข่มขู่

การเอามาหรือทำ�ให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ด้วยการใช้กำ�ลังหรือ
การข่มขู่ว่าจะใช้กำ�ลังต่อบุคคล โดยมีเจตนาจะยึดทรัพย์สินนั้นจากบุคคลหรือองค์กร
เป็นการถาวรหรือชั่วคราว

0401

ส่วนที่ 04

90

+
+
+
+
+
+
กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 04013

กรณีที่นับรวม: การชิงทรัพย์จากทีท่ �ำ การไปรษณีย;์ การชิงทรัพย์จากสถานีบริการน้�ำ มัน; การชิงทรัพย์
จากสถานประกอบธุรกิจ; การชิงทรัพย์จากร้านค้า

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 04013

กรณีที่นับรวม: การชิงทรัพย์จากธนาคารหรือการปล้นธนาคาร; การชิงทรัพย์จากตูก้ ดเงินสดอัตโนมัติ

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0401

กรณีที่นับรวม: ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 040131 - 040132

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 04012

กรณีที่นับรวม: การชิงทรัพย์จากรถขนส่งสินค้าบนถนนหลวง

กรณีที่ไม่นับรวม: การลักทรัพย์ทเ่ี ป็นยานยนต์หรือชิน้ ส่วนของยานยนต์ดงั กล่าว (05021); ใช้กรณีท่ี
ไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 04012

กรณีที่นับรวม: การชิงรถ; การชิงทรัพย์จากยานพาหนะในระหว่างการขนส่ง; การชิงทรัพย์ ในรถแท็กซี;่
การชิงทรัพย์จากรถตูน้ ริ ภัย; การชิงทรัพย์ ในหรือจากรถไฟ

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0401

กรณีที่นับรวม: ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 040121 - 040122
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สถาบันการเงิน อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง สถานประกอบการของรัฐหรือของเอกชนซึ่งเน้นประกอบธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงการลงทุน การให้กู้ยืมเงิน และการฝากเงิน

การชิงทรัพย์จากหน่วยงานซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน
- สถาบันการเงิน ตามนิยามในเชิงอรรถ 90
- การชิงทรัพย์ ตามนิยามใน 0401

การชิงทรัพย์จากหน่วยงาน
ซึง
่ ไม่ใช่สถาบันการเงิน

040132

การชิงทรัพย์จากสถาบันการเงิน90
- การชิงทรัพย์ ตามนิยามใน 0401

การชิงทรัพย์จากสถาบันการเงิน

การชิงทรัพย์จากสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
- การชิงทรัพย์ ตามนิยามใน 0401

การชิงทรัพย์จากสถานประกอบการหรือหน่วยงาน

040131

04013

การชิงทรัพย์ที่เป็นสิ่งของมีค่าหรือสินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่ง
และการเดินทาง ซึ่งไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ใน 040121
- การชิงทรัพย์ ตามนิยามใน 0401

การชิงทรัพย์ทเ่ี ป็นสิง
่ ของมีคา่ หรือสินค้า
ทีอ
่ ยูร่ ะหว่างการขนส่งในลักษณะอืน
่

040129

การชิงทรัพย์ที่เป็นยานพาหนะซึ่งอยู่ระหว่างการขนส่ง
และการเดินทาง จากบุคคลที่ควบคุมยานพาหนะนั้นหรือจาก
ผู้ โดยสารในยานพาหนะนั้น
- การชิงทรัพย์ ตามนิยามใน 0401

การชิงทรัพย์ซง
่ึ เป็นรถยนต์หรือยานพาหนะ

การชิงทรัพย์ระหว่างการขนส่งและการเดินทาง
- การชิงทรัพย์ ตามนิยามใน 0401

การชิงทรัพย์ทเ่ี ป็นสิง
่ ของมีคา่ หรือสินค้าทีอ
่ ยูร่ ะหว่าง
การขนส่งและการเดินทาง

การกระทำ�ความผิดต่อทรัพย์สินที่มีการใช้ความรุนแรงหรือการข่มขู่

040121

04012

ส่วนที่ 04

91

-

+
+
+

ความผิดในลักษณะอืน่ ต่อทรัพย์สนิ (05); การทำ�ร้ายร่างกายและการข่มขู่ (0201); การครอบครองสินค้า
หรือเงินของโจร; การรับเอา การมีสว่ นร่วมในกระบวนการผลิตและการลักลอบค้า การจำ�หน่าย การขาย
หรือการลักลอบค้าสินค้าที่โจรขโมยมา; การใช้ชน้ิ ส่วนทีโ่ จรขโมยมาเพือ่ จัดทำ�สินค้าอืน่ ; การซ่อนสินค้า
ของโจร (0704); การชิงทรัพย์ (0401); การลักพาตัวหรือการจับตัวประกัน (02022); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมด
ทีร่ ะบุใน 0401

กรณีที่ไม่นับรวม : การทำ�ลายทรัพย์สนิ (0504); การลักทรัพย์ ในเคหสถาน การลักทรัพย์ และการกระทำ�

กรณีที่นับรวม: การชิงทรัพย์หรือการปล้นสดมภ์ ในระหว่างสงครามหรือเหตุการณ์ความไม่สงบจาก
สถานทีท่ ่ีไม่อาจระบุได้; การชิงทรัพย์ ในระหว่างสงครามหรือเหตุการณ์ความไม่สงบ

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0401

กรณีที่ไม่นับรวม: การลักปศุสตั ว์ (05025); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0401

กรณีที่นับรวม: การชิงทรัพย์ทเ่ี ป็นวัว แพะ แกะ ไก่ หรือปศุสตั ว์ประเภทอืน่ ; การชิงปศุสตั ว์
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ปศุสัตว์ อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหาร ใช้ผลิตเส้นใย และใช้เป็นแรงงาน รวมถึงวัว แกะ ไก่ หมู ม้า และสัตว์สายพันธุ์อื่นๆ (องค์การสหประชาชาติ. องค์การอาหารและเกษตร. สถิติปศุสัตว์.
เว็บ : <;www.fao.org/.../eufao.../SUA_FBS_Workshop_Background_LivestockStatics>;.).

การกระทำ�ความผิดต่อทรัพย์สินที่มีการใช้ความรุนแรงหรือการข่มขู่ต่อบุคคล
ซึ่งไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ตาม 0401

การกระทำ�ความผิดต่อทรัพย์สน
ิ ในลักษณะอืน
่
ทีม
่ ก
ี ารใช้ความรุนแรงหรือการข่มขู่

0409

การชิงทรัพย์ ซึง่ ไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ใน 04011 - 04014
- การชิงทรัพย์ ตามนิยามใน 0401

การชิงทรัพย์ในลักษณะอืน
่

04019

การชิงทรัพย์ที่เป็นปศุสัตว์จากผู้ดูแล91
- การชิงทรัพย์ ตามนิยามใน 0401
- ยานพาหนะ ตามนิยามในเชิงอรรถ 49

การชิงทรัพย์ทเ่ี ป็นปศุสต
ั ว์

การกระทำ�ความผิดต่อทรัพย์สินที่มีการใช้ความรุนแรงหรือการข่มขู่

04014

ส่วนที่ 04

93

92

การเข้าไปลักทรัพย์ในสถานที่

การลักทรัพย์ ในเคหสถานส่วนบุคคล ในกรณีที่เป็นที่พักอาศัย
ที่ผู้เสียหายใช้อยู่อาศัยเป็นเวลาส่วนใหญ่ในแต่ละปี
- การลักทรัพย์ ในสถานที่ ตามนิยามใน 0501

การลักทรัพย์ในเคหสถานส่วนบุคคลถาวร

-

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0501

กรณีที่นับรวม: การลักทรัพย์จากบ้านเรือน อาคารชุด หรือทีพ
่ กั อาศัยประเภทอืน่ ซึง่ เป็นทีพ่ กั อาศัย
ตามปกติของผูเ้ สียหาย

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0501

การบุกรุกเข้าไปลักทรัพย์จากทีพ่ กั อาศัย; การลักทรัพย์ ในทีพ่ กั อาศัยส่วนบุคคล; การลักทรัพย์ ในโรงรถ
หรือในโรงเก็บของซึง่ เป็นของทีพ่ กั อาศัยส่วนบุคคล; การบุกรุกบ้านเรือน

กรณีที่นับรวม: การบุกรุกเคหสถาน; การเข้าไปในทีพ
่ กั อาศัยโดยมีเจตนาจะกระทำ�การลักทรัพย์;

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0501

สถานประกอบธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยมีเจตนากระทำ�การลักทรัพย์

กรณีที่นับรวม: การบุกรุกสถานประกอบธุรกิจ; การบุกรุกโดยใช้ยานพาหนะพุง่ เข้าชน; การเข้าไปใน

+
+
+

กรณีที่ไม่นับรวม: การเอาไปซึง่ ทรัพย์สนิ หรือการขวนขวายได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
โดยมีเจตนาเพือ่ ยึดไว้จากบุคคลหรือองค์การเป็นการชัว่ คราวหรือถาวร และโดยปราศจากความยินยอม
และปราศจากการใช้ก�ำ ลัง การข่มขูจ่ ะใช้ก�ำ ลัง หรือความรุนแรง การบีบบังคับ หรือการหลอกลวง (0502);
การครอบครองสินค้าหรือเงินของโจร; การรับ การมีสว่ นในการผลิตหรือการขาย การจำ�หน่าย การขาย หรือ
การลักลอบค้าสินค้าที่โจรขโมยมา; การใช้ชน้ิ ส่วนที่โจรขโมยมาเพือ่ จัดทำ�สินค้าอืน่ ; การซ่อนสินค้าของโจร
(0704); ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ (0504); การเอาไปซึง่ ทรัพย์สนิ หรือการขวนขวายได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายโดยตรงจากบุคคล โดยมีเจตนาเพือ่ ยึดไว้เป็นการชัว่ คราวหรือถาวร จากบุคคลหรือองค์การ
โดยใช้ก�ำ ลังหรือข่มขูจ่ ะใช้ก�ำ ลัง (0401)
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สถานประกอบธุรกิจ อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง สิ่งก่อสร้างหรือที่ดินที่เป็นที่ตั้งขององค์กรพาณิชย์หรือองค์กรอุตสาหกรรม รวมถึงอาคารสำ�นักงาน ร้านค้า คลับ ธนาคาร โรงงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก
ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม คลังสินค้า และที่ดินหรืออาคารประเภทอื่น
เคหสถานส่วนบุคคล อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ที่บุคคลเป็นเจ้าของ เช่าอยู่ หรือให้เช่า

050121

93

การลักทรัพย์ในเคหสถานส่วนบุคคลในเวลากลางคืน
- การลักทรัพย์ในสถานที่ ตามนิยามใน 0501

การลักทรัพย์ในเคหสถานส่วนบุคคล

05012

การลักทรัพย์ในสถานประกอบธุรกิจ
- การลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืน ตามนิยามใน 0501
92

การลักทรัพย์ในสถานประกอบธุรกิจ

05011

กรณีที่นับรวม: การบุกรุก; การเข้าไปในสถานที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยมีเจตนาทีจ่ ะกระทำ�การ
ลักทรัพย์; การบุกรุกโดยใช้การหลอกลวงโดยมีเจตนาเพือ่ กระทำ�การลักทรัพย์; ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมด
ทีร่ ะบุใน 05011 - 05019

+

การกระทำ�ความผิดต่อทรัพย์สินเท่านั้น

การเข้าไปในส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร/ที่อยู่อาศัย หรืออาคารและบริเวณรอบอาคาร
โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งที่มีการใช้หรือไม่ได้ ใช้กำ�ลังกระทำ�ต่ออาคาร/ที่อยู่อาศัยนั้น
โดยมีเจตนากระทำ�การลักทรัพย์หรือเมื่ออยู่ระหว่างการลักทรัพย์
- การลักทรัพย์ ตามนิยามใน 0502

0501

ส่วนที่ 05

95

94

การลักทรัพย์

การลักทรัพย์ทเ่ี ป็นยานพาหนะที่ใช้เครือ่ งยนต์หรือชิน้ ส่วนของยานพาหนะ
ที่ใช้เครือ่ งยนต์95
- การลักทรัพย์ ตามที่ได้นยิ ามไว้ ใน 0502
- ยานพาหนะ ตามที่ได้นยิ ามไว้ ในเชิงอรรถ 95

การลักทรัพย์ทเ่ี ป็นยานพาหนะทีใ่ ช้เครือ
่ งยนต์หรือ
ชิน
้ ส่วนของยานพาหนะดังกล่าว

-

+

+
+
+
+
-

ทีร่ ะบุใน 0502

กรณีที่ไม่นับรวม: การชิงทรัพย์ทเ่ี ป็นรถยนต์หรือยานพาหนะ (040121); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมด

กรณีที่นับรวม: ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 050211 - 050219

การจำ�หน่าย การขาย หรือการลักลอบค้าสินค้าที่โจรขโมยมา; การใช้ชน้ิ ส่วนที่โจรขโมยมาเพือ่ จัดทำ�สินค้าอืน่ ;
การซ่อนสินค้าของโจร (0704); การขวนขวายได้มาซึง่ เงินหรือประโยชน์ ในลักษณะอืน่ หรือการหลบเลีย่ ง
ความรับผิดโดยการหลอกลวงหรือการกระทำ�ซึง่ ไม่ซอ่ื สัตย์ (0701); การชิงทรัพย์ (0401); การทำ�ให้ทรัพย์สนิ
เสียหาย (0504); การลักทรัพย์หลังจากเข้าไปในสถานที่โดยไม่ได้รบั อนุญาต (0501); การลักทรัพย์สนิ ทางปัญญา
(0503); การขโมยข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่ แอบอ้างสวมรอย (07019)

กรณีที่ไม่นับรวม: การครอบครองสินค้าหรือเงินของโจร; การรับ การมีสว่ นร่วมในการผลิตหรือการขาย

กรณีที่นับรวม: ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0404111 - 05029

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0501

กรณีที่นับรวม: การลักทรัพย์ ในบ้านเรือนเคลือ่ นที;่ การลักทรัพย์ ในสถานทีท่ ่ีไม่สามารถระบุได้วา่
เป็นสถานทีส่ าธารณะ สถานทีส่ ว่ นบุคคล หรือสถานประกอบธุรกิจ

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0501

โดยมีเจตนาจะกระทำ�ความผิด

กรณีที่นับรวม: การบุกรุกสถานทีส่ าธารณะ; การเข้าไปในสถานทีส่ าธารณะโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0501

กรณีที่นับรวม: การลักทรัพย์ ในบ้านพักตากอากาศในเวลากลางคืน; การลักทรัพย์ ในบ้านพักสำ�รอง
ในเวลากลางคืน; การบุกรุกเข้าไปลักทรัพย์จากห้องพักในโรงแรมหรือทีพ่ กั ชัว่ คราวประเภทอืน่

61

สถานที่สาธารณะ อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง สถานที่ที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐประเภทอื่นเป็นเจ้าของ เช่า หรือให้เช่า
ยานพาหนะที่ ใช้เครื่องยนต์ หมายถึง ยานพาหนะทั้งหมดที่ขับเคลื่อนได้ โดยเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ รวมถึงรถยนต์ จักรยานยนต์ เรือ และอากาศยาน
ยานพาหนะทางบกที่ ใช้เครื่องยนต์ หมายถึงยานพาหนะทางบกทั้งหมดที่ใช้เครื่องยนต์ซึ่งวิ่งอยู่บนถนน รวมถึงรถยนต์ จักรยานยนต์ รถประจำ�ทาง รถบรรทุก ยานพาหนะเพื่อการก่อสร้างหรือการเกษตร
ชิ้นส่วนของยานพาหนะ หมายถึงส่วนประกอบหรือส่วนประกอบสำ�รองที่ออกแบบไว้ โดยเฉพาะสำ�หรับยานพาหนะ และจำ�เป็นต่อการทำ�งานของยานพาหนะนั้น รวมถึงเครื่องยนต์ ชุดส่งกำ�ลัง ยางและชิ้นส่วนหน้าต่าง

05021

การเอาหรือรับทรัพย์สินไว้ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยมีเจตนายึดทรัพย์สินนั้นไว้เป็น
การถาวรจากบุคคลหรือองค์กร โดยไม่ได้รับความยินยอมและโดยไม่มีการใช้กำ�ลัง
การข่มขู่จะใช้กำ�ลังหรือความรุนแรง การบีบบังคับ หรือการหลอกลวง

0502

การลักทรัพย์ในสถานที่ ซึง่ ไม่ได้ระบุหรือจัดประเภทไว้
ในหมวดหมู่ 05011 - 05013
-		การลักทรัพย์ในสถานที่ ตามนิยามใน 0501

การลักทรัพย์ในสถานทีใ่ นลักษณะอืน
่

05019

การลักทรัพย์ในสถานทีส่ าธารณะ94
- การลักทรัพย์ในสถานที่ ตามนิยามใน 0501

การลักทรัพย์ในสถานทีส
่ าธารณะ

การลักทรัพย์ ในเคหสถานส่วนบุคคล ในกรณีที่ผู้เสียหาย
อาศัยอยู่เพียงชั่วคราวในระหว่างปี
- การลักทรัพย์ ในสถานที่ ตามนิยามใน 0501

การลักทรัพย์ในเคหสถานส่วนบุคคลไม่ถาวร

การกระทำ�ความผิดต่อทรัพย์สินเท่านั้น

05013

050122

ส่วนที่ 05

การลักทรัพย์ทเ่ี ป็นยานพาหนะทีใ่ ช้เครือ
่ งยนต์หรือ
ชิน
้ ส่วนของยานพาหนะดังกล่าวในลักษณะอืน
่

050219

05022

การลักทรัพย์ทเ่ี ป็นชิน
้ ส่วนของยานพาหนะ
ทางบกทีใ่ ช้เครือ
่ งยนต์

050213

การลักทรัพย์สว่ นบุคคล
- การลักทรัพย์ ตามนิยามใน 0502
- ทรัพย์สนิ ส่วนบุคคล ตามนิยามในเชิงอรรถ 87

การลักทรัพย์สว
่ นบุคคล

การลักทรัพย์ที่เป็นยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ หรือชิ้นส่วนของ
ยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ ซึ่งไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ใน
หมวดหมู่ 050211 - 050213
- การลักทรัพย์ ตามนิยามใน 0502
- ยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ ตามนิยามในเชิงอรรถ 95

การลักทรัพย์ที่เป็นชิ้นส่วนของยานพาหนะทางบกที่ใช้เครื่องยนต์
- การลักทรัพย์ ตามนิยามใน 0502
- ชิ้นส่วน ตามนิยามในเชิงอรรถ 95
- ยานพาหนะทางบกที่ใช้เครื่องยนต์ ตามนิยามในเชิงอรรถ 95

การเอาไปหรือการขวนขวายได้มาซึ่งยานพาหนะทางบกที่ใช้
เครื่องยนต์ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยมีเจตนายึดไว้เป็น
การชั่วคราวจากบุคคลหรือกิจการใด โดยปราศจากความยินยอม
และไม่มีการใช้กำ�ลัง การข่มขู่ว่าจะใช้กำ�ลัง หรือความรุนแรง
การบีบบังคับ หรือการหลอกลวง
- ยานพาหนะ ตามนิยามในเชิงอรรถ 95

การนำ�ยานพาหนะทางบกทีใ่ ช้เครือ
่ งยนต์ไปใช้
โดยผิดกฎหมาย

050212

การลักยานพาหนะทางบกที่ใช้เครื่องยนต์
- การลักทรัพย์ ตามนิยามใน 0502
- ยานพาหนะทางบกที่ใช้เครื่องยนต์ ตามนิยามในเชิงอรรถ 95

การลักยานพาหนะทางบกทีใ่ ช้เครือ
่ งยนต์

-

+

-

+

+
-

+
+
-
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เครือ่ งยนต์ (05021); การลักทรัพย์จากสถานประกอบธุรกิจ (05023); การลักทรัพย์สาธารณะ (05024);
การลักปศุสตั ว์ (05025); การลักสัตว์เลีย้ ง (05025); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0502

กรณีที่ไม่นับรวม: การลักยานพาหนะทางบกที่ใช้เครือ่ งยนต์หรือชิน้ ส่วนของยานพาหนะทางบกทีใ่ ช้

050221 - 050229

กรณีที่นับรวม: การลักทรัพย์จากสถานทีท่ เ่ี ข้าถึงได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย; ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน

(050222); การจีบ้ งั คับรถยนต์และอากาศยาน (020223); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 05021

กรณีที่ไม่นับรวม: การลักน้�ำ มันหรือเชือ้ เพลิง หรือการลักทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลจากยานพาหนะที่ใช้เครือ่ งยนต์

กรณีที่นับรวม: การลักทรัพย์ทเ่ี ป็นเรือหรือเครือ่ งบิน; การลักทรัพย์ทเ่ี ป็นชิน้ ส่วนของเรือหรือเครือ่ งบิน

เครือ่ งยนต์ (050221); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 05021

กรณีที่ไม่นับรวม: การลักน้�ำ มันหรือเชือ้ เพลิง หรือการลักทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลจากยานพาหนะที่ใช้

กรณีที่นับรวม: การลักทรัพย์ทเ่ี ป็นยางรถยนต์ เครือ่ งยนต์ ชุดส่งกำ�ลัง ชิน้ ส่วนหน้าต่าง ฯลฯ

ยึดไว้ โดยถาวร (050211); การลักทรัพย์ทเ่ี ป็นชิน้ ส่วนของยานพาหนะที่ใช้เครือ่ งยนต์ (050213);การลักทรัพย์ท่ี
เป็นเรือ เครือ่ งบิน หรือยานพาหนะอืน่ ๆ (050219) การลักทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลจากยานพาหนะที่ใช้เครือ่ งยนต์
(050221); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 05021

กรณีที่ไม่นับรวม: การเอาหรือรับยานพาหนะทางบกที่ใช้เครือ่ งยนต์ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยมีเจตนาจะ

กรณีที่นับรวม: การขโมยรถมาขับเล่นชัว่ คราว

ชิน้ ส่วนของยานพาหนะที่ใช้เครือ่ งยนต์ (050213); การลักทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลจากยานพาหนะที่ใช้เครือ่ งยนต์
(050221); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 05021

กรณีที่ไม่นับรวม: การนำ�ยานพาหนะที่ใช้เครือ่ งยนต์ไปใช้ โดยผิดกฎหมาย (050212); การลักทรัพย์ซง่ึ เป็น

กรณีที่นับรวม: การลักทรัพย์ทเ่ี ป็นรถยนต์ รถตู้ หรือรถบรรทุก; การลักทรัพย์ทเ่ี ป็นจักรยานยนต์

การกระทำ�ความผิดต่อทรัพย์สินเท่านั้น

050211

ส่วนที่ 05

การลักทรัพย์จากสถานประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่ร้านค้า
- การลักทรัพย์ ตามนิยามใน 0502

การลักทรัพย์จากสถานประกอบธุรกิจ
ในลักษณะอืน
่

050239

- การลักทรัพย์ ตามนิยามใน 0502

การลักทรัพย์จากร้านค้า

การลักทรัพย์ทเ่ี ป็นสังหาริมทรัพย์ซง่ึ ไม่ใช่ยานพาหนะจากสถานประกอบธุรกิจ
- สังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์สนิ อืน่ ซึง่ ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์
- การลักทรัพย์ ตามนิยามใน 0502
- ยานพาหนะ ตามนิยามในเชิงอรรถ 49

การลักทรัพย์จากสถานประกอบธุรกิจ

การลักทรัพย์ส่วนบุคคล ซึ่งไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้
ในหมวดหมู่ 050221 - 050222
- การลักทรัพย์ ตามนิยามใน 0502
- ทรัพย์สินส่วนบุคคล ตามนิยามในเชิงอรรถ 87

050231

05023

การลักทรัพย์สว
่ นบุคคลในลักษณะอืน
่

050229

การลักทรัพย์ส่วนบุคคลจากยานพาหนะ
- การลักทรัพย์ ตามนิยามใน 0502
- ยานพาหนะ ตามนิยามในเชิงอรรถ 49
- ทรัพย์สินส่วนบุคคล ตามนิยามในเชิงอรรถ 87

การลักทรัพย์สว
่ นบุคคลจากยานพาหนะ

050222

การลักทรัพย์ส่วนบุคคลที่บุคคลถืออยู่
- การลักทรัพย์ ตามนิยามใน 0502
- ทรัพย์สินส่วนบุคคล ตามนิยามในเชิงอรรถ 87

การลักทรัพย์สว
่ นบุคคลจากบุคคล

+
+
-

+
+

+
+
-
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กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 05023		

กรณีที่นับรวม: การลักทรัพย์ทเ่ี ป็นเครือ่ งใช้ ในสถานประกอบธุรกิจ/สำ�นักงานโดยพนักงาน; การลักทรัพย์
จากเครือ่ งจำ�หน่ายสินค้าอัตโนมัต;ิ การลักทรัพย์จากโรงแรม ภัตตาคาร โรงภาพยนตร์ โรงละคร สถานบันเทิง
สำ�นักงาน โรงงาน

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 05023

กรณีที่นับรวม: การขโมยของในร้านค้า; การลักทรัพย์ทเ่ี ป็นสินค้าจากร้านค้า

กรณีที่ไม่นับรวม: การลักทรัพย์ ในสถานประกอบธุรกิจ (05011); การชิงทรัพย์จากสถานประกอบการ
หรือหน่วยงาน (04013); การลักทรัพย์สาธารณะ (05024); การลักทรัพย์สว่ นบุคคล (05022); การลักปศุสตั ว์
(05025); การลักทรัพย์ทเ่ี ป็นยานพาหนะหรือชิน้ ส่วนของยานพาหนะ (05021); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมด
ทีร่ ะบุใน 0502

กรณีที่นับรวม: การรับประทานแล้วไม่จา่ ยเงิน; การหลบออกจากสถานบริการโดยไม่จา่ ยเงิน; การลักทรัพย์
โดยพนักงาน; ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 050231 - 050239

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 05022

การลักทรัพย์จากโรงรถหรือโรงเก็บของและห้องเก็บของ ซึง่ ไม่มปี ระตูเชือ่ มต่อกับอาคารทีอ่ ยูอ่ าศัย; การลักทรัพย์
ทีเ่ ป็นจักรยาน; การลักสัตว์เลีย้ ง

กรณีที่นับรวม: การลักทรัพย์ โดยไม่มกี ารบุกรุก; การลักทรัพย์ทอ่ี ยูภ่ ายนอกทีพ
่ กั อาศัยส่วนบุคคล;

ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 05022

กรณีที่ไม่นับรวม: การลักทรัพย์ทเ่ี ป็นชิน้ ส่วนของยานพาหนะทางบกทีใ่ ช้เครือ่ งยนต์ (050213);

กรณีที่นับรวม: การลักทรัพย์ทเ่ี ป็นกระเป๋าสตางค์จากยานพาหนะ; การลักทรัพย์ทเ่ี ป็นเครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์
จากยานพาหนะ; การลักทรัพย์ทเ่ี ป็นเครือ่ งจีพเี อส; การลักเชือ้ เพลิงหรือน้�ำ มัน

กรณีที่ไม่นับรวม: การลักทรัพย์ทเ่ี ป็นจักรยาน (050229); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 05022

กรณีที่นับรวม: การล้วงกระเป๋า; การวิง่ ราวซึง่ ไม่เป็นการชิงทรัพย์

การกระทำ�ความผิดต่อทรัพย์สินเท่านั้น

050221

ส่วนที่ 05

97

96

การลักทรัพย์ในลักษณะอืน
่

05029

ความผิดเกีย
่ วกับทรัพย์สน
ิ ทางปัญญา

การลักทรัพย์สนิ ซึง่ ไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ในหมวดหมู่
05021 - 05026
- การลักทรัพย์ ตามนิยามใน 0502

การลักเอาบริการจากผูอ้ น่ื ไปใช้ โดยมิชอบ
- การลักทรัพย์ ตามนิยามใน 0502

-

+
+
+

+
+
-

สิทธิบตั ร ใบอนุญาต หรือการคุม้ ครองในลักษณะอืน่ (07022); การลักทรัพย์ (0502); การครอบครองสินค้า
หรือเงินของโจร; การรับ การมีสว่ นร่วมในกระบวนการผลิตหรือการขาย การจำ�หน่าย การขาย หรือการลักลอบค้า
สินค้าที่โจรขโมยมา; การใช้ชน้ิ ส่วนทีโ่ จรขโมยมาเพือ่ จัดทำ�สินค้าอืน่ ; การซ่อนสินค้าของโจร (0704); การขโมย
ข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่ แอบอ้างสวมรอย (07019); การปลอมแปลง (0702); การกระทำ�ทีข่ ดั ต่อระบบคอมพิวเตอร์
ซึง่ ไม่ใช่การลักซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (0903)

กรณีที่ไม่นับรวม: การจัดทำ� การผลิต การส่งต่อ หรือการครอบครองผลิตภัณฑ์ทม่ี เี ครือ่ งหมายการค้า

การลักทรัพย์สนิ ทางปัญญา; การละเมิดลิขสิทธิ;์ การถือครองทรัพย์สนิ ทีม่ ลี ขิ สิทธิโ์ ดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย; การละเมิดลิขสิทธิซ์ อฟท์แวร์คอมพิวเตอร์; การโจรกรรมทางอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นการปลอมแปลง

กรณีที่นับรวม:

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0502

กรณีที่นับรวม: การลักทรัพย์ทเ่ี ป็นจดหมาย; การลักทรัพย์ โดยการแปลงทรัพย์

กรณีที่ไม่นับรวม: การฉ้อฉล (0701); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0502

เคเบิล; การเลีย่ งค่าธรรมเนียม; การเลีย่ งการจ่ายค่าบริการ

กรณีที่นับรวม: การลักพลังงานไฟฟ้า น้�ำ หรือบริการสาธารณูปโภคประเภทอืน่ ; การลักสัญญาณโทรทัศน์/

ทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0502

กรณีที่ไม่นับรวม: การชิงทรัพย์ทเ่ี ป็นปศุสตั ว์ (04014); การลักสัตว์เลีย้ ง (050229); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวม

กรณีที่นับรวม: การลักวัว ไก่ แกะ ปลา ฯลฯ

จากสถานประกอบการหรือหน่วยงาน (04013); การลักทรัพย์ทเ่ี ป็นยานพาหนะหรือชิน้ ส่วนของยานพาหนะ
(05021); การลักทรัพย์สว่ นบุคคล (05022); การลักทรัพย์จากสถานประกอบธุรกิจ (05023); การลักปศุสตั ว์
(05025); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0502

กรณีที่ไม่นับรวม: การลักกระแสไฟฟ้า น้�ำ หรือบริการสาธารณูปโภคประเภทอืน่ (05026); การชิงทรัพย์

กรณีที่นับรวม: การลักทรัพย์สาธารณะ; การลักทรัพย์ทเ่ี ป็นอุปกรณ์ ในสวนสาธารณะ
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ทรัพย์สินสาธารณะ หมายถึง ทรัพย์สินที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินทางปัญญา อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง สิ่งประดิษฐ์; งานวรรณกรรมและงานศิลปะ; และสัญลักษณ์ ภาพ และชื่อที่ใช้ ในทางพาณิชย์. (องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก. นิยามพื้นฐาน. เจนีวา, สวิตเซอร์แลนด์:
เว็บ: <;http://www.wipo.int/about-ip/en/studies/publications/ip_definitions.htm>;.).
สิทธิบัตร หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่ให้ไว้สำ�หรับสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการซึ่งแสดงถึงวิธีการใหม่ในการทำ�สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือนำ�เสนอวิธีใหม่ในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค (องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก.
นิยามพื้นฐาน. เจนีวา, สวิตเซอร์แลนด์: เว็บ: <;http://www.wipo.int/about-ip/en/studies/publications/ip_definitions.htm>;.).
ลิขสิทธิ์ หมายถึง ศัพท์บัญญัติทางกฎหมายที่หมายถึงสิทธิในงานวรรณกรรมและงานศิลปะที่ให้ไว้กับผู้สร้างสรรค์งานเหล่านั้น (องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก. นิยามพื้นฐาน . เจนีวา, สวิตเซอร์แลนด์:
เว็บ: <http://www.wipo.int/about-ip/en/studies/publications/ip_definitions.htm>;.).
เครื่องหมายการค้า หมายถึง สัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งใช้ระบุตัวสินค้าหรือบริการในฐานะที่เป็นสินค้าหรือบริการ ซึ่งผลิตหรือให้บริการโดยบุคคลหรือกิจการใดกิจการหนึ่งโดยเฉพาะ (องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก. นิยามพื้นฐาน.
เจนีวา, สวิตเซอร์แลนด์:, เว็บ: <;http://www.wipo.int/about-ip/en/studies/publications/ip_definitions.htm>;.).

การคัดลอก การใช้ การทำ�ซ้ำ�หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นในลักษณะอื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย97

0503

การลักเอาบริการจากผูอ
้ น
่ื ไปใช้โดยมิชอบ

05026

การลักปศุสตั ว์
- การลักทรัพย์ ตามนิยามใน 0502
- ปศุสตั ว์ ตามนิยามเชิงอรรถ 91

การลักปศุสต
ั ว์

05025

การลักทรัพย์สนิ สาธารณะทีเ่ ป็นสังหาริมทรัพย์ ซึง่ ไม่ใช่ยานพาหนะ96
- การลักทรัพย์ ตามนิยามใน 0502
- ยานพาหนะ ตามนิยามในเชิงอรรถ 49

การลักทรัพย์สาธารณะ

การกระทำ�ความผิดต่อทรัพย์สินเท่านั้น

05024

ส่วนที่ 05

การทำ�ลายทรัพย์สน
ิ

การทำ�ลายทรัพย์สน
ิ ในลักษณะอืน
่

05049

การกระทำ�ความผิดต่อทรัพย์สน
ิ ในลักษณะอืน
่

การจงใจทำ�ลาย ทำ�ให้เสียหาย หรือทำ�ให้พน้ื ผิวของทรัพย์สนิ ซึง่ ไม่ได้
บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ในหมวดหมู่ 05041 – 05043 เสียหาย

การจงใจทำ�ลาย ทำ�ให้เสียหาย หรือทำ�ให้พน้ื ผิวของสถานประกอบธุรกิจ
เสียหาย

การกระทำ�ผิดต่อทรัพย์สนิ เท่านัน้ ซึง่ ไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ในหมวดหมู่ 0501 - 0504

0509

การทำ�ลายทรัพย์สน
ิ ของสถานประกอบธุรกิจ

05043

การจงใจทำ�ลาย ทำ�ให้เสียหาย หรือทำ�ให้พน้ื ผิวของทรัพย์สนิ ส่วนบุคคล
เสียหาย

การทำ�ลายทรัพย์สน
ิ ส่วนบุคคล

05042

การเจตนาทำ�ลาย ทำ�ให้เสียหาย หรือทำ�ให้พน้ื ผิวของทรัพย์สนิ สาธารณะ
เสียหาย
- ทรัพย์สนิ สาธารณะ ตามนิยามในเชิงอรรถ 96

การทำ�ลายทรัพย์สน
ิ สาธารณะ

05041

-

+
+
+
+
+

+
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ความเสียหายต่อสิง่ แวดล้อม (10); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0501 - 0504 สินค้าทีโ่ จรขโมยมา;
การใช้ชน้ิ ส่วนที่โจรขโมยมาเพือ่ จัดทำ�สินค้าอืน่ ; การซ่อนสินค้าของโจร (0704); การขโมยข้อมูลส่วนบุคคล
เพือ่ แอบอ้างสวมรอย (07019); การปลอมแปลง (0702); การกระทำ�ทีข่ ดั ต่อระบบคอมพิวเตอร์ ซึง่ ไม่ใช่
การลักซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (0903)

กรณีที่ไม่นับรวม: ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ (0504); ความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ (0903);

การบุกรุก; การได้มาซึง่ บ้านหรือทีด่ นิ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย; การบุกรุกในทางอาญา; การบุกรุกเข้าครอบครอง

กรณีที่นับรวม: การถือครองทรัพย์สนิ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย; การเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ โดย

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0504

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0504

กรณีที่นับรวม: การทำ�ลายทรัพย์สนิ ของกิจการ; ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของกิจการ

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0504

กรณีที่นับรวม: การทำ�ให้ทพ
่ี กั อาศัยส่วนบุคคลเสียหาย; ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ส่วนบุคคล

					

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0504

กรณีที่นับรวม: การทำ�ลายสถานทีร่ าชการ; ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ สาธารณะในโรงเรียน

คอมพิวเตอร์ซง่ึ ได้รบั การจัดประเภทไว้วา่ เป็นการกระทำ�ความผิดต่อระบบคอมพิวเตอร์ (0903); การฆ่าหรือ
ทำ�ร้ายสัตว์ (10091); ความเสียหายต่อสิง่ แวดล้อม (10)

กรณีที่ไม่นับรวม: การบุกรุกสถานที่ (0501); การก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูล

กรณีที่นับรวม: การวางเพลิง; การทำ�ให้ทรัพย์สนิ เสียหายโดยการระเบิด; การทำ�ลายทรัพย์สนิ สาธารณะ;
การพ่นสีใส่ก�ำ แพง; การทำ�ลายทรัพย์สนิ ซึง่ ไม่ใช่การกระทำ�ทีเ่ ป็นอันตรายหรือการกระทำ�โดยละเว้น; การกระทำ�
ผิดกฎหมายให้เกิดน้�ำ ท่วม; การทำ�ลายทรัพยซึง่ ไม่ถอื เป็นการกระทำ�ทีเ่ ป็นอันตรายหรือการกระทำ�โดยละเว้น;
การชนแล้วหนีทก่ี อ่ ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ; การจงใจทำ�ให้ยานพาหนะทีใ่ ช้เครือ่ งยนต์เสียหาย; ใช้กรณี
ทีน่ บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 05041 - 05049

การกระทำ�ความผิดต่อทรัพย์สินเท่านั้น

การจงใจทำ�ลาย ทำ�ให้เสียหาย หรือทำ�ให้พน้ื ผิวของทรัพย์สนิ เสียหาย

0504

ส่วนที่ 05

98

-

+

+

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 06011

กรณีที่นับรวม: การเพาะปลูกพืชที่ใช้เป็นยาเสพติดเพือ่ ใช้เสพเฉพาะส่วนตัว

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 06011

กรณีที่นับรวม: การครอบครองยาเสพติด; การเสพยาเสพติด

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0601

เพือ่ ใช้เสพโดยตนเอง; ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 060111 - 060112

กรณีที่นับรวม: การครอบครองยาเสพติด; การเสพยาเสพติด; การเพาะปลูกพืชทีใ่ ช้เป็นยาเสพติด

การขับขีข่ ณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิส์ รุ าหรือยาเสพติดทำ�ให้คนตาย (010321)

กรณีที่ไม่นับรวม: การขับขีย่ านพาหนะขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิข์ องสารทีอ่ อกฤทธิต์ อ่ จิตและประสาท (02072)

กรณีที่นับรวม: ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 06011 - 06019
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ยาควบคุมพิเศษ หมายถึง ยาเสพติดและสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ที่จัดประเภทไว้ ในอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้ โทษ ค.ศ. 1961 ตามที่ ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม และอนุสัญญาว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1971
สารตั้งต้น หมายถึง สารที่มักใช้ ในการลักลอบผลิตยาเสพติดหรือสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ตามนิยามในอนุสัญญาต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988

การเพาะปลูก การผลิต การสกัดหรือการเตรียมยาควบคุมพิเศษ
โดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อใช้เสพเฉพาะส่วนตัว
- ยาควบคุมพิเศษ ตามนิยามในเชิงอรรถ 98

การเพาะปลูกหรือการผลิตยาควบคุมพิเศษ
โดยมิชอบด้วยกฎหมายเพือ
่ ใช้เสพเฉพาะส่วนตัว

060112

การครอบครอง การซื้อหรือการใช้ยาที่กฎหมายควบคุมโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายเพื่อใช้เสพเฉพาะส่วนตัว
- ยาควบคุมพิเศษ ตามนิยามในเชิงอรรถ 98

การครอบครอง การซือ
้ หรือการใช้ยาควบคุม
พิเศษโดยมิชอบด้วยกฎหมายเพือ
่ ใช้เสพเฉพาะ
ส่วนตัว

การครอบครอง การซือ้ การใช้ การเพาะปลูกหรือการผลิตยาควบคุมพิเศษ
โดยมิชอบด้วยกฎหมายเพือ่ ใช้เสพเฉพาะส่วนตัว
- ยาควบคุมพิเศษ ตามนิยามในเชิงอรรถ 98

การครอบครอง การซือ
้ การใช้ การเพาะปลูก
หรือการผลิตยาควบคุมพิเศษเพือ
่ ใช้เสพเฉพาะส่วนตัว

060111

06011

การจัดการ การครอบครอง การซื้อ การใช้ การค้า การเพาะปลูกหรือการผลิตยาที่กฎหมาย
ควบคุมหรือสารตั้งต้นโดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อใช้เสพและไม่ใช่เพื่อใช้เสพ98

+
+
-

การกระทำ�ความผิดทีเ่ กีย
่ วกับยาควบคุมพิเศษหรือสารออกฤทธิต
์ อ
่ จิตและประสาทประเภทอืน
่

0601 การกระทำ�โดยมิชอบด้วยกฎหมายเกีย่ วกับยาควบคุม
พิเศษหรือสารตัง
้ ต้น

ส่วนที่ 06

การเพาะปลูกยาควบคุมพิเศษโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายโดยไม่ใช่เพือ
่ ใช้เสพเฉพาะส่วนตัว

060123

การเพาะปลูกยาควบคุมพิเศษโดยผิดกฎหมาย
ซึ่งไม่ใช่เพื่อการใช้ยานั้นตามปกติ และไม่ใช่การครอบครอง
เพื่อใช้เสพเฉพาะส่วนตัว
- ยาควบคุมพิเศษ ตามนิยามในเชิงอรรถ 98

การผลิต (manufacture) การสกัด หรือการจัดเตรียมยาที่กฎหมาย
ควบคุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งไม่ใช่เพื่อการใช้ยาหรือสารนั้น
ตามปกติ และไม่ใช่การครอบครองเพื่อใช้เสพเฉพาะส่วนตัว
- ยาควบคุมพิเศษ ตามนิยามในเชิงอรรถ 98

การผลิตยาควบคุมพิเศษโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายโดยไม่ใช่เพือ
่ ใช้เสพเฉพาะส่วนตัว

060122

การเสนอ การเสนอขาย การแจกจ่าย การขาย การจัดส่ง
การเป็นนายหน้าซื้อขาย การส่ง การส่งในระหว่างการขนส่ง
การขนส่ง การนำ�เข้า หรือการส่งออกยาควบคุมพิเศษหรือ
สารตั้งต้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่ใช่เพื่อการใช้ยาหรือ
สารนั้นตามปกติ และไม่ใช่การครอบครองเพื่อใช้เสพเฉพาะส่วนตัว
- ยาควบคุมพิเศษ ตามนิยามในเชิงอรรถ 98

การลักลอบค้ายาควบคุมพิเศษโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายโดยไม่ใช่เพือ
่ ใช้เสพเฉพาะส่วนตัว

การเสนอ การเสนอขาย การแจกจ่าย การขาย การจัดส่ง การเป็นนายหน้า
ซือ้ ขาย การส่ง การส่งระหว่างการขนส่ง การขนส่ง การนำ�เข้า การส่งออก
การเพาะปลูก การผลิต การสกัด หรือ การเตรียมยาควบคุมพิเศษ
หรือสารตัง้ ต้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่ใช่เพือ่ การใช้ยาหรือสารนัน้
ตามปกติ และไม่ใช่การครอบครองเพือ่ ใช้เสพเฉพาะส่วนตัว
- ยาควบคุมพิเศษ ตามนิยามในเชิงอรรถ 98
- สารตัง้ ต้น ตามนิยามในเชิงอรรถ 98

การลักลอบค้า การเพาะปลูกหรือการผลิตยาควบคุม
พิเศษหรือสารตัง
้ ต้นโดยไม่ใช่เพือ
่ ใช้เสพเฉพาะส่วนตัว

-

+

-

+

-

+

เพือ่ ใช้เสพเฉพาะส่วนตัว (060112); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 06012

กรณีที่ไม่นับรวม: การเพาะปลูกพืชที่ใช้เป็นยาเสพติดหรือการผลิตยาควบคุมพิเศษโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

กรณีที่นับรวม: การเพาะปลูกพืชที่ใช้เป็นยาเสพติดโดยไม่ใช่เพือ่ ใช้เสพเฉพาะส่วนตัว

เพือ่ ใช้เสพเฉพาะส่วนตัว (060112); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0601

กรณีที่ไม่นับรวม: การเพาะปลูกพืชที่ใช้เป็นยาเสพติดหรือการผลิตยาควบคุมพิเศษโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

การลักลอบผลิตยาเสพติดในห้องปฏิบตั กิ ารลับ

กรณีที่นับรวม: การลักลอบผลิตยาควบคุมพิเศษ; การปรุงยายาควบคุมพิเศษโดยผิดกฎหมาย;

ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 06012

กรณีที่ไม่นับรวม: ความผิดเกีย่ วกับการนำ�เข้า/ส่งออก (08042); ความผิดเกีย่ วกับศุลกากร (08041);

การขายปลีก ยาเสพติดผ่านอินเทอร์เน็ต; การจัดให้มี กำ�กับดูแล หรือจัดการกิจการจัดจำ�หน่ายยาเสพติด;
การนำ�เข้า/ส่งออกของยาเสพติดผิดกฎหมาย; การขาย การเสนอขาย การแจกจ่าย การทำ�การตลาด
การโฆษณายาเสพติดผิดกฎหมายหรือสารตัง้ ต้น; การอำ�นวยความสะดวกให้ขบวนการลักลอบค้ายาเสพติด

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0601

-

กรณีที่นับรวม: การเจรจาซือ้ ขายยาเสพติด; การลักลอบค้ายาเสพติด; การชักชวนให้ซอ้ื ยาเสพติด,

กรณีที่นับรวม: การเพาะปลูกพืชที่ใช้เป็นยาเสพติดโดยไม่ใช่เพือ่ ใช้เสพเฉพาะส่วนตัว; การผลิตยาเสพติด;
การลักลอบค้ายาเสพติด; ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 060121 - 060129

+
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การกระทำ�ความผิดเกีย
่ วกับยาควบคุมพิเศษหรือสารออกฤทธิต
์ อ
่ จิตและประสาทประเภทอืน
่

060121

06012

ส่วนที่ 06

การจัดการ การครอบครอง หรือการเสพยาควบคุมพิเศษหรือสารตัง้ ต้น
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพือ่ ใช้เสพหรือไม่ใช่เพือ่ ใช้เสพ ซึง่ ไม่ได้บรรยาย
หรือจัดประเภทไว้ตาม 06011 - 06012
- ยาควบคุมพิเศษ ตามนิยามในเชิงอรรถ 98
- สารตัง้ ต้น ตามนิยามในเชิงอรรถ 98

การกระทำ�ทีม
่ ช
ิ อบด้วยกฎหมายในลักษณะอืน
่
้ ต้น
ซึง
่ เกีย
่ วข้องกับยาควบคุมพิเศษหรือสารตัง

การจัดการ การครอบครองหรือการใช้ผลิตภัณฑ์จากสุรา หรือผลิตภัณฑ์จากยาสูบ
หรือสารทีก่ ฎหมายควบคุมประเภทอืน่ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพือ่ ใช้เสพและไม่ใช่เพือ่ ใช้เสพ

การกระทำ�โดยมิชอบด้วยกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข้องกับสุรา
ยาสูบ หรือสารทีก
่ ฎหมายควบคุมประเภทอืน
่

0602

06019

การลักลอบค้า การเพาะปลูก หรือการผลิตยาควบคุมพิเศษ
หรือสารตั้งต้นโดยมิชอบด้วยกฎหมายในลักษณะอื่น โดยไม่ใช่
เพื่อใช้เสพเฉพาะส่วนตัว ซึ่งไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ตาม
060121 - 060124
- ยาควบคุมพิเศษ ตามนิยามในเชิงอรรถ 98
- สารตั้งต้น ตามนิยามในเชิงอรรถ 98

การลักลอบค้า การเพาะปลูก หรือการผลิตยา
ควบคุมพิเศษหรือสารตัง
้ ต้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ในลักษณะอืน
่ โดยมิใช่เพือ
่ ใช้เสพเฉพาะส่วนตัว

060129

การผลิต การขนส่ง หรือการแจกจ่ายสารตั้งต้นโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย โดยไม่ใช่เพื่อการใช้สารนั้นตามปกติ และไม่ใช่
การครอบครองเพื่อใช้เสพเฉพาะส่วนตัว
- สารตั้งต้น ตามนิยามในเชิงอรรถ 98

การเบีย
่ งเบนสารตัง
้ ต้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
โดยไม่ใช่เพือ
่ ใช้เสพเฉพาะส่วนตัว

-

+

+

-

ดืม่ สุราหรือสูบบุหรี่โดยฝ่าฝืนเกณฑ์อายุทก่ี ฎหมายกำ�หนด หรือขายสุราหรือยาสูบแก่ผเู้ ยาว์ (11021); การขับขี่
ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิส์ รุ าหรือยาเสพติดทำ�ให้คนตาย (010321); ความผิดเกีย่ วกับการนำ�เข้า/ส่งออก (08042);
ความผิดเกีย่ วกับศุลกากร (08041)

กรณีที่ไม่นับรวม: การขับขีย่ านพาหนะในขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิข์ องสารทีอ่ อกฤทธิต์ อ่ จิตและประสาท (02072);

กรณีที่นับรวม: ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 06021 - 06029

ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0601

กรณีที่ไม่นับรวม: ความผิดเกีย่ วกับการนำ�เข้า/ส่งออก (08042); ความผิดเกีย่ วกับศุลกากร (08041);

กรณีที่นับรวม: การแจกจ่าย การร่วมในกระบวนการ หรือการเจรจาซือ้ ขายยาตามใบสัง่ ยาปลอมหรือแปลง;
การกระทำ�โดยผิดกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับอุปกรณ์ทใ่ี ช้เสพยาเสพติด/ดัดแปลงเพือ่ ใช้เสพยาเสพติด; การส่งเสริม
การเสพยาทีก่ ฎหมายควบคุม; การโฆษณาสารทีก่ ฎหมายควบคุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 06012

พิเศษโดยผิดกฎหมาย

กรณีที่นับรวม: การค้าอุปกรณ์ส�ำ หรับการผลิตยาเสพติด หรือสำ�หรับการเพาะปลูกพืชทีใ่ ช้เป็นยาควบคุม

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 06012

+

กรณีที่นับรวม: การเบีย่ งเบนสารตัง้ ต้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย; การลักลอบค้าสารตัง้ ต้น

+
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การกระทำ�ความผิดเกีย
่ วกับยาควบคุมพิเศษหรือสารออกฤทธิต
์ อ
่ จิตและประสาทประเภทอืน
่

060124

ส่วนที่ 06

06022

การผลิต การมีสว่ นร่วมในกระบวนการผลิตและ
การลักลอบค้า การครอบครอง หรือการเสพผลิตภัณฑ์
สุราโดยมิชอบด้วยกฎหมายในลักษณะอืน
่

060219

การมีสว่ นร่วมในกระบวนการผลิตและการลักลอบค้า การครอบครอง
การใช้ การผลิต การลักลอบค้า หรือการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย เพือ่ ใช้เสพและไม่ใช่เพือ่ ใช้เสพ

การผลิต การมีสว
่ นร่วมในกระบวนการผลิตและ
การลักลอบค้า การครอบครอง หรือการใช้ผลิตภัณฑ์
ยาสูบ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

การจัดการ การครอบครอง การใช้ การผลิต การลักลอบค้า
หรือการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์สุราโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อใช้เสพ
และไม่ใช่เพื่อใช้เสพ ซึ่งไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ใน
หมวดหมู่ 060211 - 060212

การผลิต การขาย การแจกจ่าย การจัดส่ง การเป็นนายหน้า
ซื้อขาย การส่ง การรับต่อ การขน การนำ�เข้า หรือการส่งออก
ผลิตภัณฑ์จากสุราโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่ใช่เพื่อใช้
เสพเฉพาะส่วนตัว

การผลิต การลักลอบค้า หรือการแจกจ่าย
ผลิตภัณฑ์สรุ าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

060212

การครอบครองหรือการเสพผลิตภัณฑ์สุราโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายเพื่อใช้เสพเฉพาะส่วนตัว

การครอบครองหรือการเสพผลิตภัณฑ์สรุ า
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

การจัดการ การครอบครอง การใช้ การผลิต การลักลอบค้า หรือการแจกจ่าย
ผลิตภัณฑ์สรุ าโดยมิขอบด้วยกฎหมายเพือ่ ใช้เสพและไม่ใช่เพือ่ ใช้เสพ
- ยาควบคุมพิเศษ ตามนิยามในเชิงอรรถ 98
- สารตัง้ ต้น ตามนิยามในเชิงอรรถ 98

การผลิต การมีสว
่ นร่วมในกระบวนการผลิตและ
การลักลอบค้า การครอบครอง หรือการเสพผลิตภัณฑ์
สุราโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

-

+

-

+

-

+

+
-

+
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กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0602

กรณีที่นับรวม: ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 060221 - 060229

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 06021

กรณีที่นับรวม: การส่งเสริมการขายหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สรุ าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การส่งเสริม
การเสพสุราโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 06021

การกระทำ�ผิดอาญาเกีย่ วกับข้อห้ามว่าด้วยการจัดจำ�หน่าย/ขายผลิตภัณฑ์สรุ า

กรณีที่นับรวม: การฝ่าฝืนข้อจำ�กัดทางอาญาเกีย่ วกับข้อห้ามว่าด้วยการจัดหามาซึง่ ผลิตภัณฑ์สรุ า;

ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 06021

กรณีที่ไม่นับรวม: การฝ่าฝืนกฎหมายกำ�หนดเกณฑ์อายุการดืม่ สุรา หรือการขายสุราแก่ผเู้ ยาว์ (11021);

กรณีที่นับรวม: การครอบครอง การใช้ หรือการเสพผลิตภัณฑ์สรุ าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0602

กรณีที่นับรวม: การต้มสุราโดยผิดกฎหมาย; การกลัน่ สุราโดยผิดกฎหมาย; การต้มสุราเถือ่ น; การให้สรุ า
แก่บคุ คลทีม่ นึ เมา; ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 060211 - 060219

การกระทำ�ความผิดเกีย
่ วกับยาควบคุมพิเศษหรือสารออกฤทธิต
์ อ
่ จิตและประสาทประเภทอืน
่

060211

06021

ส่วนที่ 06

การจัดการ การครอบครอง หรือการใช้ผลิตภัณฑ์สรุ าหรือยาสูบ
หรือสารทีก่ ฎหมายควบคุมประเภทอืน่ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพือ่ ใช้เสพ
และไม่ใช่เพือ่ ใช้เสพ ซึง่ ไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ในหมวดหมู่
06021 - 06022

การกระทำ�โดยมิชอบด้วยกฎหมายในลักษณะอืน
่
ซึง
่ เกีย
่ วข้องกับสุรา ยาสูบ หรือสารทีก
่ ฎหมายควบคุม
ประเภทอืน
่

การจัดการ การครอบครอง การใช้ การผลิต การค้า หรือ
การแจกจ่ายผลิตภัณฑ์จากยาสูบ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อใช้เสพและไม่ใช่เพื่อใช้เสพ ซึ่งไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภท
ไว้ ในหมวดหมู่ 060221 - 060222

การกระทำ�ความผิดทีเ่ กีย่ วข้องกับยาควบคุมพิเศษหรือสารทีอ่ อกฤทธิต์ อ่ จิตและประสาท
ประเภทอืน่ ซึง่ ไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ในหมวดหมู่ 0601 - 0602
- ยาควบคุมพิเศษ ตามนิยามในเชิงอรรถ 98

การกระทำ�ในลักษณะอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้องกับยาควบคุมพิเศษ
และสารออกฤทธิต
์ อ
่ จิตและประสาทประเภทอืน
่

0609

06029

การผลิต การมีสว่ นร่วมในกระบวนการผลิตและ
การลักลอบค้า การครอบครอง หรือการใช้ผลิตภัณฑ์
ยาสูบโดยมิชอบด้วยกฎหมายในลักษณะอืน
่

060229

การผลิต การขาย การแจกจ่าย การจัดส่ง การเป็นนายหน้า
ซื้อขาย การส่ง การรับต่อ การขนส่ง การนำ�เข้าหรือ
ส่งออกผลิตภัณฑ์จากยาสูบ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
โดยมิใช่เพื่อใช้เสพเฉพาะส่วนตัว

การผลิต การลักลอบค้า หรือการแจกจ่าย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

060222

การครอบครองหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อใช้เสพเฉพาะส่วนตัว

การครอบครองหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

+
-

+

-

+

-

+
+
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การดืม่ สุราหรือสูบบุหรี่โดยฝ่าฝืนเกณฑ์อายุทก่ี ฎหมายกำ�หนด หรือขายสุราหรือยาสูบแก่ผเู้ ยาว์ (11021);
การขับขีข่ ณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิส์ รุ าหรือยาเสพติดทำ�ให้คนตาย (010321); ความผิดเกีย่ วกับการนำ�เข้า/ส่งออก
(8042); ความผิดเกีย่ วกับศุลกากร (08041); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0601 - 0602

กรณีที่ไม่นับรวม: การขับขีย่ านพาหนะในขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิข์ องสารทีอ่ อกฤทธิต์ อ่ จิตและประสาท (02072);

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 06021 - 06022

ผลิตภัณฑ์ทางยาหรือผลิตภัณฑ์ซง่ึ ผิดกฎหมายประเภทอืน่ ที่ใช้เพือ่ เพิม่ สมรรถนะในการเล่นกีฬา; การส่งเสริม
ให้ผอู้ น่ื ใช้สารต้องห้ามเพือ่ เพิม่ สมรรถนะร่างกาย; การลักลอบค้ายาหรือสารทีก่ ฎหมายควบคุมประเภทอืน่

กรณีที่นับรวม: การใช้สารทีก่ ฎหมายควบคุมเพือ่ เพิม่ สมรรถนะทางกาย; การจัดหาให้หรือการเสพ

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 06022

การส่งเสริมให้ ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

กรณีที่นับรวม: การส่งเสริมการขายหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยมิชอบด้วยกฎหมาย;

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 06022

การฝ่าฝืนข้อจำ�กัดตามกฎหมายอาญาเกีย่ วกับการแจกจ่าย/การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ

กรณีที่นับรวม: การฝ่าฝืนข้อจำ�กัดทางอาญาเกีย่ วกับข้อห้ามว่าด้วยการจัดหามาซึง่ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ;

ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่ผเู้ ยาว์ (11021); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 06022

กรณีที่ไม่นับรวม: การสูบบุหรีห่ รือการเคีย้ วยาสูบโดยฝ่าฝืนเกณฑ์อายุทก่ี ฎหมายกำ�หนด หรือการขาย

กรณีที่นับรวม: การครอบครอง การใช้ หรือการเสพผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานทีท่ ก่ี ฎหมายห้าม; การสูบบุหรี่

ในอากาศยาน

การกระทำ�ความผิดเกีย
่ วกับยาควบคุมพิเศษหรือสารออกฤทธิต
์ อ
่ จิตและประสาทประเภทอืน
่

060221

ส่วนที่ 06

99

การฉ้อฉล

การฉ้อฉล ซึง่ ไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ใน 07011
- การฉ้อฉล ตามนิยามใน 0701

การฉ้อฉลในลักษณะอืน
่

-

+

+
+
-

+

กรณีที่ไม่นับรวม: การทำ�ธุรกรรมทางการเงินเพือ่ ปิดบัง โอน หรืออำ�พราง ทรัพย์สนิ ที่ได้จากอาชญากรรม
(07041); การยักยอก (07032); การร่�ำ รวยขึน้ โดยผิดกฎหมาย (07035); การฉ้อฉลเกีย่ วกับภาษี (08041);
ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0701

การต้มตุน๋ ซึง่ ไม่ใช่การปฏิบตั กิ ารประกอบวิชาชีพโดยมิชอบหรือการประมาทเลินเล่อทางการแพทย์; การฉ้อฉล
โดยไม่สง่ มอบสินค้าอุปโภคบริโภคหรือการได้มาซึง่ สินค้าโดยการฉ้อฉล; การปลอมแปลงบัญชี; การซ่อนหรือ
การทำ�ลายเงิน; การฉ้อฉลเกีย่ วกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์; การฉ้อฉลเกีย่ วกับประกันภัย; การปฏิบตั กิ ารค้า
หรือการปฏิบตั วิ ชิ าชีพโดยไม่มใี บอนุญาต/ไม่ได้รบั อนุญาต; การขโมยข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่ แอบอ้างสวมรอย;
การแสดงข้อมูลตัวตนหรือสถานะทางวิชาชีพทีเ่ ป็นเท็จ; การปลอมตัว; การแสร้งสมรสโดยฉ้อฉล; การจัดตัง้
หรือการดำ�เนินกิจการธุรกิจแบบพีระมิด; การฉ้อโกง

กรณีที่นับรวม: การครอบครอง จัดทำ� หรือการใช้เครือ่ งมือโกงมาตรชัง่ ตวงวัด; การฉ้อฉลทางการแพทย์หรือ

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 07011

การฉ้อฉลเกีย่ วกับธนาคาร

กรณีที่นับรวม: การฉ้อฉลในการจำ�นอง; การฉ้อฉลเกีย่ วกับหลักทรัพย์; การฉ้อฉลเกีย่ วกับการลงทุน;

ทีร่ ะบุใน 07011

กรณีที่ไม่นับรวม: การฉ้อฉลเกีย่ วกับสวัสดิการสังคมและภาษี (08041); ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมด

ซึง่ ไม่ใช่การฉ้อฉลทางการแพทย์

กรณีที่นับรวม: การฉ้อฉลเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างและผูร้ บั จ้าง; การเรียกร้องสิทธิโดยฉ้อฉล

อาชญากรรม (07041) การยักยอก (07032); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0701

กรณีที่ไม่นับรวม: การกระทำ�ธุรกรรมทางการเงินเพือ่ ปิดบัง โอน หรืออำ�พราง ทรัพย์สนิ ที่ได้จาก

บัตรเครดิต; การฉ้อฉลเกีย่ วกับบัตรร้านค้าทีม่ มี ลู ค่า; การฉ้อฉลเกีย่ี วกับธุรกรรมทางการเงินออนไลน์;
การเขียนเช็คทีส่ ง่ั จ่ายไม่ได้; ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 070111 - 070112

-

กรณีที่นับรวม: การฉ้อฉลเกีย่ วกับธนาคาร; การฉ้อฉลเกีย่ วกับการลงทุน; การฉ้อฉลเกีย่ี วกับเช็ค/

กรณีที่ไม่นับรวม: การได้มาซึง่ เงินที่ไม่ได้มาจากการกระทำ�ทุจริต แต่มเี จตนาทีจ่ ะยึดไว้จากเจ้าของ (0502);
การฉ้อฉลในคดีลม้ ละลาย การทำ�การค้าโดยใช้ขอ้ มูลภายในและการกระทำ�ในลักษณะอืน่ ซึง่ ฝ่าฝืนข้อกำ�หนดกฎ
เกณฑ์ทางการเงินในทางพาณิชย์ (08042); การฉ้อฉลเกีย่ วกับการเลือกตัง้ (08079); การร่�ำ รวยขึน้ โดย
ผิดกฎหมาย (07035)

+

71

บุคคลธรรมดา หมายถึงมนุษย์ ซึ่งตามกฎหมายมีสถานะแยกต่างหากจากนิติบุคคล
นิติบุคคล หมายถึงสมาคม บริษัท ห้างหุ้นส่วน กิจการห้างร้าน ทรัสต์ที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือปัจเจกบุคคลซึ่งมีความสามารถในการเข้าทำ�ข้อตกลงหรือสัญญา รับภาระผูกพัน และรับความรับผิดในกิจกรรมที่กระทำ�ผิด

07019

การฉ้อฉลทางการเงินต่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
- การฉ้อฉลทางการเงิน ตามนิยามใน 07011
99

การฉ้อฉลทางการเงินต่อบุคคลธรรมดา
หรือนิตบ
ิ ค
ุ คล

070112

การฉ้อฉลทางการเงินต่อรัฐ
- การฉ้อฉลทางการเงิน ตามนิยามใน 07011

การฉ้อฉลทางการเงินต่อรัฐ

การฉ้อฉลทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกรรมทางการเงิน โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ ประโยชน์
ส่วนบุคคล กรณีดงั กล่าวรวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของผูบ้ ริโภค
เช่น บัญชีธนาคาร บัตรเครดิต เช็ค บัตรร้านค้า หรือระบบธุรกรรม
การเงินออนไลน์
- การฉ้อฉล ตามนิยามใน 0701

การฉ้อฉลทางการเงิน

070111

07011

กรณีที่นับรวม: การฉ้อฉลการจำ�นอง การฉ้อฉลทางการเงิน การต้มตุน๋ การปลอมตัว, การขโมยข้อมูล
ส่วนบุคคลเพือ่ แอบอ้างสวมรอย; การครอบครอง จัดทำ� หรือการใช้เครือ่ งมือโกงมาตรชัง่ ตวงวัด; ใช้กรณีทน่ี บั รวม
ทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 07011 - 07019

การกระทำ�ทีเ่ กีย
่ วข้องกับการฉ้อฉล การหลอกลวง หรือการทุจริต

การขวนขวายได้มาซึง่ เงินหรือผลประโยชน์อน่ื หรือการเลีย่ งความรับผิดโดยใช้การหลอกลวง
หรือการกระทำ�ที่ไม่ซอ่ื สัตย์

0701

ส่วนที่ 07

101

100

การปลอมแปลง

-

+

-

+
+

กรณีที่ไม่นับรวม: สิง่ ปลอมแปลงเพือ่ ใช้ช�ำ ระเงินซึง่ เป็นเงินสด (070211); การฉ้อฉลทางการเงิน (07011);
การกระทำ�ทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ ที่ได้จากอาชญากรรม (0704); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 07021

การขวนขวายได้มา หรือการครอบครองเครือ่ งมือ วัตถุ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวิธกี ารเพือ่ ใช้ปลอมหรือแปลง
สิง่ ทีใ่ ช้ช�ำ ระเงินซึง่ ไม่ใช่เงินสด; การนำ�เข้า การส่งออก การขนส่ง การรับหรือการขวนขวายได้มาสิง่ ซึง่ ที่ใช้
ชำ�ระเงินซึง่ ไม่ใช่เงินสดโดยรูว้ า่ เป็นของปลอม

กรณีที่นับรวม: การทำ�หรือการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการชำ�ระเงินซึง่ ไม่ใช่เงินสดโดยฉ้อฉล; การทำ� การรับ

การกระทำ�ทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ ที่ได้จากอาชญากรรม (0704); ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 07021)

กรณีที่ไม่นับรวม: สิง่ ปลอมแปลงเพือ่ ใช้ช�ำ ระเงินซึง่ ไมใช่เงินสด (070219); การฉ้อฉลทางการเงิน (07011)

ได้มา หรือการครอบครองอุปกรณ์ วัตถุ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวิธกี ารเพือ่ ใช้ปลอมหรือแปลงธนบัตร
หรือเหรียญในลักษณะอืน่ โดยฉ้อฉล; การนำ�เข้า การส่งออก การขนส่ง การรับ หรือการขวนขวายได้มา
ซึง่ ธนบัตรปลอมและเหรียญปลอมโดยรูว้ า่ เป็นของปลอม

กรณีที่นับรวม: การทำ�หรือการเปลีย่ นแปลงธนบัตรหรือเหรียญโดยฉ้อฉล; การทำ� การรับ การขวนขวาย

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0702

เพือ่ การจัดทำ�การชำ�ระเงินปลอม; สิง่ ปลอมแปลงที่ใช้ช�ำ ระเงินซึง่ ไม่ใช่เงินสด; ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน
070211 - 070219

กรณีที่นับรวม: การปลอมแปลงเหรียญหรือธนบัตร; การปลอมแปลงแสตมป์หรือตัว๋ ; การครอบครองวัตถุ

ลงตราปลอม (0805); การครอบครอง จัดทำ�หรือใช้เครือ่ งมือเพือ่ โกงมาตรชัง่ ตวงวัด (07019); การคัดลอก
การใช้ การทำ�ซ้�ำ หรือการละเมิดในลักษณะอืน่ ต่อลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร เครือ่ งหมายการค้า หรือทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ประเภทอืน่ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (0503); การลักลอบนำ�เข้าสินค้า (08044)

กรณีที่ไม่นับรวม: การสร้างตัวตนปลอมหรือการปลอมตัวเป็นบุคคลอืน่ (07019); การใช้การตรวจ
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การชำ�ระเงินด้วยเงินสด หมายถึง ธนบัตรและเหรียญที่ชำ�ระหนี้ ได้ตามกฎหมาย
การชำ�ระเงินด้วยสิ่งที่ ไม่ ใช่เงินสด หมายถึง วิธีการชำ�ระเงินที่ไม่ใช่ธนบัตรหรือเหรียญ เช่น บัตรเครดิต เช็ค เงินเสมือน และบัตรเดบิต

การจัดทำ� การผลิต การส่ง การใช้ หรือการครอบครองสิ่งที่ใช้
ชำ�ระเงินซึ่งมิใช่เงินสด หรืออุปกรณ์เพื่อจัดทำ�สิ่งที่ใช้ชำ�ระเงิน
ซึ่งมิใช่เงินสด ซึ่งใช้หรือไม่ได้ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์101

การปลอมแปลงสิง
่ ทีใ่ ช้ช�ำ ระเงินซึง
่ ไม่ใช่เงินสด

070212

การสร้าง การผลิต การส่งต่อ การใช้ หรือการครอบครองเงินสด
ปลอม หรืออุปกรณ์เพื่อสร้างเงินสดปลอม ไม่ว่าจะโดยการใช้
หรือไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์100

การปลอมแปลงสิง
่ ทีใ่ ช้เป็นเงินสด

การสร้าง การผลิต การส่งต่อ การใช้ หรือการครอบครองสิง่ ที่ใช้เพือ่
ชำ�ระเงินทีท่ �ำ ปลอม หรืออุปกรณ์เพือ่ ใช้สร้างสิง่ ที่ใช้เพือ่ ชำ�ระเงินทีท่ �ำ ปลอม
ดังกล่าว ไม่วา่ จะโดยการใช้หรือไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์

การปลอมแปลงวิธก
ี ารชำ�ระเงิน

070211

07021

-

+

กรณีที่นับรวม: การปลอมหรือการแปลงสินค้า เอกสาร หรือเงินตราโดยฉ้อฉล; การทำ� การรับ
การขวนขวายได้มา หรือการครอบครองอุปกรณ์ วัตถุ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวิธกี ารปลอมแปลงประเภทอืน่
โดยฉ้อฉล; การนำ�เข้า การส่งออก การขนส่ง การรับ หรือการขวนขวายได้มาซึง่ สินค้า เงินตรา หรือเอกสาร
โดยรูว้ า่ เป็นของปลอม; ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 07021 - 07029

การกระทำ�ทีเ่ กีย
่ วข้องกับการฉ้อฉล การหลอกลวง หรือการทุจริต

การสร้าง การผลิต การขาย การส่งต่อ หรือการครอบครองสินค้าเลียนแบบ หรืออุปกรณ์
เพือ่ ใช้สร้างสินค้าเลียนแบบ

0702

ส่วนที่ 07

102

การทุจริต

การสร้าง การผลิต การส่งต่อ การใช้ หรือการครอบครองสินค้าปลอม
หรืออุปกรณ์เพือ่ สร้างสินค้าปลอม ซึง่ ไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้
ในหมวดหมู่ 07021 - 07023

การสัญญาว่าจะให้ การเสนอ การให้ การเรียกร้อง หรือการให้หรือรับ
ประโยชน์ โดยมิชอบจากเจ้าหน้าทีร่ ฐั หรือบุคคลทีก่ �ำ กับหรือทำ�งานในองค์กร
ภาคเอกชน ไม่วา่ โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม เพือ่ ให้บคุ คลนัน้ กระทำ�การ
หรืองดเว้นกระทำ�การปฏิบตั หิ น้าที่

การติดสินบน

+
+
+
-

-

+

-

+
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ความผิดเกีย่ วกับ

การข่มขู่จะเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญ หรือการข่มขู่ว่าจะทำ�ให้เสื่อมเสียชื่อเสียง (0205); ใช้กรณีที่นับรวมทั้งหมด
ที่ระบุใน 0703

กรณีที่ไม่นับรวม: การขอหรือการโน้มน้าวให้ผอู้ น่ื กระทำ�การให้สนิ บนโดยใช้ก�ำ ลัง การข่มขู่ การขูข่ วัญ

กรณีที่นับรวม: การติดสินบนเจ้าหน้าทีร่ ฐั การให้สนิ บนเจ้าหน้าทีร่ ฐั ต่างชาติ และเจ้าหน้าทีอ่ งค์การรัฐ
ระหว่างประเทศ การติดสินบนในภาคเอกชน; ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 070311 - 070312

การข่มขู่ การขูข่ วัญ การข่มขูจ่ ะเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญ หรือการข่มขูว่ า่ จะทำ�ให้เสือ่ มเสียชีอ่ เสียง (0205)

กรณีที่ไม่นับรวม: การทีบ่ คุ คลหนึง่ เรียกร้องอีกบุคคลหนึง่ ให้กระทำ�การอย่างใดอย่างหนึง่ โดยใช้ก�ำ ลัง

และเจ้าหน้าทีอ่ งค์การรัฐระหว่างประเทศ; การให้และการรับสินบนในภาคเอกชน; ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมด
ทีร่ ะบุใน 07031 - 07039

กรณีที่นับรวม: การให้และการรับสินบนโดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั ; การให้และการรับสินบนโดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั ต่างชาติ

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0702

ปลอมเพือ่ เข้ารัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (0805); การคัดลอก การใช้ การทำ�ซ้�ำ หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร
เครือ่ งหมายการค้าในรูปแบบอืน่ หรือทรัพย์สนิ ทางปัญญาประเภทอืน่ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (0503); ใช้กรณี
ที่ไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0702

กรณีที่ไม่นับรวม: การใช้เอกสารระบุตวั ตนปลอม (0701); การใช้การตรวจลงตราหรือหนังสือเดินทาง

กรณีที่นับรวม: การปลอมแปลงเอกสาร; การปลอมแปลงหนังสือเดินทาง; การปลอมแปลงการตรวจลงตรา;
การปลอมแปลงลายเซ็น; การทำ� การรับ การขวนขวายได้มา หรือการครอบครองอุปกรณ์ วัตถุ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และวิธกี ารปลอมแปลงหรือเปลีย่ นแปลงเอกสารในรูปแบบอืน่ ; การนำ�เข้า การส่งออก การขนส่ง
การรับ หรือการขวนขวายได้มาซึง่ เอกสารปลอมโดยรูว้ า่ เป็นเอกสารปลอม

ทรัพย์สนิ ทางปัญญา (0503); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0702

กรณีที่ไม่นับรวม: การปลอมปนยา (02071); การลักลอบนำ�เข้าสินค้า (08044);

กรณีที่นับรวม: ความผิดเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ปลอม (รวมถึง กระเป๋า รองเท้า ยา และสินค้าเภสัชภัณฑ์);
การครอบครองวัตถุเพือ่ การจัดทำ�สินค้าหรืออุปกรณ์ปลอม; ยาปลอม; เภสัชภัณฑ์ปลอม

สำ�นักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติิ. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต. เวียนนา, ออสเตรีย: 2004.
เว็บ. <http: www.unodc.org/documents/treaties/uncac/publications/convention/08-50026_e.pdf=””>;.

07031

กาารกระทำ�ทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมายตามนิยามในอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้าน
การทุจริตและเครือ่ งมือทางกฎหมายระดับระหว่างประเทศและภายในประเทศประเภทอืน่
ซึง่ ต่อต้านการทุจริต102

0703

การปลอมแปลงในลักษณะอืน
่

07029

การสร้าง การผลิต การขาย การส่งต่อ หรือการครอบครองเอกสาร
เลียนแบบหรือเอกสารปลอม หรืออุปกรณ์เพือ่ ใช้สร้างสิง่ เลียนแบบเอกสาร
ดังกล่าว ไม่วา่ จะโดยการใช้หรือไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์

การปลอมแปลงเอกสาร

07023

การสร้าง การผลิต การขาย การส่งต่อ หรือการครอบครองผลิตภัณฑ์ปลอม
ซึง่ เป็นการทำ�เลียนแบบผลิตภัณฑ์ทม่ี เี ครือ่ งหมายการค้า สิทธิบตั ร
ใบอนุญาต หรือมิฉะนัน้ ได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมาย หรือครอบครอง
อุปกรณ์เพือ่ ใช้สร้างสิง่ เลียนแบบผลิตภัณฑ์ - เครือ่ งหมายการค้า
และสิทธิบตั ร ตามนิยามในเชิงอรรถ 97

ความผิดเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ปลอมแปลง

การกระทำ�ทีเ่ กีย
่ วข้องกับการฉ้อฉล การหลอกลวง หรือการทุจริต

07022

ส่วนที่ 07

103

การแลกเปลีย
่ นผลประโยชน์

07034

+
+
+
+
+
กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0703

กรณีที่นับรวม: การเอือ้ ประโยชน์

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0703

กรณีที่นับรวม: การทุจริตต่อหน้าที;่ การเอือ้ ประโยชน์ ให้พวกพ้อง; การใช้อ�ำ นาจในทางมิชอบ; การใช้
ตำ�แหน่งหน้าทีพ่ นักงานของรัฐในทางมิชอบ; การใช้ต�ำ แหน่งหน้าทีร่ าชการในทางมิชอบ

(05); การฉ้อฉลทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกรรมทางการเงินโดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน (07011); ใช้กรณีท่ี
ไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0703

กรณีที่ไม่นับรวม: การเอาไปซึง่ เงินหรือทรัพย์สนิ ซึง่ ไม่ได้ ให้ไว้เพือ่ ให้ดแู ล หรือการบุกรุกเพือ่ เอาทรัพย์สนิ

กรณีที่นับรวม: การยักยอกในภาครัฐ; การยักยอกในภาคเอกชน; การจัดการทรัพย์สนิ ในทางทีผ่ ดิ ;
การแปลงทรัพย์สนิ โดยไม่สจุ ริต

			

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 07031

กรณีที่นับรวม: การรับสินบนโดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั ; การรับสินบนโดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั ต่างชาติและโดยเจ้าหน้าที่
องค์การรัฐระหว่างประเทศ; การรับสินบนโดยเจ้าหน้าทีภ่ าคเอกชน

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 07031

กรณีที่นับรวม: การให้สนิ บนแก่เจ้าหน้าทีร่ ฐั ; การให้สนิ บนแก่เจ้าหน้าทีร่ ฐั ต่างชาติและเจ้าหน้าทีอ่ งค์การรัฐ
ระหว่างประเทศ; การให้สนิ บนในภาคเอกชน

74

การยักยอก อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง การเอาเงินหรือทรัพย์สินที่บุคคลหนึ่งได้ ให้ไว้เพื่อดูแล ไปใช้ส่วนตนโดยปราศจากการอนุญาตหรือโดยการฉ้อฉล (สำ�นักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ.
องค์การสหประชาชาติ. อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต. เวียนนา, ออสเตรีย, 2004. เว็บ: <http: www.unodc.org/documents/treaties/uncac/publications/convention/08-50026_e.pdf&gt;.).
การใช้ทรัพย์สินในทางที่ผิด อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง การใช้เงินหรือทรัพย์สินที่แก่บุคคลหนึ่งได้ ให้ไว้เพื่อดูแลโดยปราศจากการอนุญาต (สำ�นักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ. องค์การสหประชาชาติ.
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต. เวียนนา, ออสเตรีย, 2004. เว็บ: <http: www.unodc.org/documents/treaties/uncac/publications/convention/08-50026_e.pdf&gt;.).

การสัญญาว่าจะให้ การเสนอจะให้ หรือการให้แก่เจ้าหน้าทีร่ ฐั หรือการเสนอ
หรือการรับประโยชน์ โดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
โดยทางอ้อม เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลนั้นใช้อิทธิพลที่มีหรือที่น่าจะมี
เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิชอบ102

การกระทำ�การหรือการไม่กระทำ�การอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
โดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั ใช้อ�ำ นาจในหน้าทีเ่ พือ่ จุดประสงค์ให้ได้มาซึง่ ประโยชน์
โดยมิชอบสำ�หรับตนเองหรือบุคคลอืน่ หรือหน่วยงานอืน่ 102

การทุจริตต่อหน้าที่

07033

การยักยอก การจัดการทรัพย์สนิ ในทางทีผ่ ดิ หรือการโยกย้ายทรัพย์สนิ
โดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั หรือบุคคลทีก่ �ำ กับดูแลหรือทำ�งานในหน่วยงานภาคเอกชน
ซึง่ ทรัพย์สนิ เงินทุนภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือหลักทรัพย์ หรือสิง่ มีคา่ อืน่
สิง่ หนึง่ สิง่ ใด ที่ได้ ให้ไว้แก่เจ้าหน้าทีร่ ฐั หรือบุคคลนัน้ ดูแลโดยตำ�แหน่ง103

การยักยอก

07032

การเรียก หรือการรับประโยชน์ โดยมิชอบโดยผู้รับเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
หรือบุคคลที่กำ�กับดูแลหรือทำ�งานในหน่วยงานภาคเอกชน ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำ�การหรือ
งดเว้นการกระทำ�ใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลนั้น102

การรับสินบน

070312

การสัญญาว่าจะให้ การเสนอจะให้ การให้ประโยชน์ โดยมิชอบ
แก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลที่กำ�กับดูแลหรือทำ�งานในองค์กร
ภาคเอกชน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้น
ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติหน้าที102
่

การให้สน
ิ บน

การกระทำ�ทีเ่ กีย
่ วข้องกับการฉ้อฉล การหลอกลวง หรือการทุจริต

070311

ส่วนที่ 07

105

104

การกระทำ�ทีเ่ กีย
่ วกับทรัพย์สน
ิ ทีไ่ ด้จากอาชญากรรม

+
-

-

+
+
+
+

การนำ�เข้า/ส่งออก (08042); ความผิดเกีย่ วกับศุลกากร (08041); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0704

กรณีที่ไม่นับรวม: การเอาไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทางวัฒนธรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (0502); ความผิดเกีย่ วกับ

กรณีที่นับรวม: การลักลอบค้าทรัพย์สนิ ทางวัฒนธรรมโดยผิดกฎหมาย; ความผิดเกีย่ วกับทรัพย์สนิ
ทางวัฒนธรรมและทางศิลปะซึง่ ไม่ใช่การลักทรัพย์หรือการทำ�ลายทรัพย์สนิ

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0704

กรณีที่นับรวม: การแปลงหรือการโอนทรัพย์สนิ ; การปิดบังหรือการอำ�พรางข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สนิ โดย
ผิดกฎหมาย; การได้มาโดยผิดกฎหมาย การครอบครองหรือการใช้ทรัพย์สนิ ทีผ่ า่ นการฟอกเงินโดยผิดกฎหมาย;
การฟอกเงินทีต่ นเองได้จากการกระทำ�ผิด; ซ่อนหรือเก็บไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ ที่ได้มาจากอาชญากรรม

กรณีที่ไม่นับรวม: ความผิดทีก่ ระทำ�ขึน้ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หรือเงินซึง่ ไม่ได้ก�ำ หนดรหัสไว้ ในระดับนี้

กรณีที่นับรวม: การครอบครองของโจรหรือเงินของโจร; ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 07041 - 07049

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0703

กรณีที่นับรวม: การมีผลประโยชน์ขดั กัน; การใช้ทรัพย์สนิ โดยไม่สจุ ริต

กรณีที่ไม่นับรวม: การฉ้อฉล (0701); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0703

กรณีที่นับรวม: การร่�ำ รวยขึน้ ผิดปกติ

75

สำ�นักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ. อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร และพิธีสารที่ออกตามอนุสัญญาดังกล่าว ข้อ 6. นิวยอร์ก, นิวยอร์ก., 2004.
เว็บ:<https: www.unodc.org/documents/treaties/untoc/publications/toc=”” convention/tocebook-e.pdf=””>;.).
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง ทรัพย์สินซึ่งได้กำ�หนดโดยรัฐ ด้วยเหตุผลด้านศาสนาหรือในทางโลก ให้มีการควบคุมการส่งออก เนื่องจากมีความสำ�คัญทางโบราณคดี ทางก่อนประวัติศาสตร์ ทางประวัติศาสตร์ วรรณคดี
ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ (องค์การการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ. อนุสัญญาว่าด้วยวิธีห้ามและป้องกันการนำ�เข้า ส่งออก และโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ค.ศ. 1970 ข้อ 1.
เว็บ: <;http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-traffic-of-cultural-property/1970-convention>;.).

การขาย การแจกจ่าย การนำ�ส่ง การเป็นนายหน้าซื้อขาย การขนส่ง
การนำ�เข้า การส่งออก หรือการครอบครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย105

การลักลอบค้าทรัพย์สน
ิ ทางวัฒนธรรม
โดยผิดกฎหมาย

07042

การแปรหรือโอนทรัพย์สนิ โดยรูว้ า่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวได้มาจากอาชญากรรม
เพือ่ ปิดบังหรืออำ�พรางต้นกำ�เนิดทีผ่ ดิ กฎหมายของทรัพย์สนิ นัน้ หรือเพือ่
ช่วยเหลือบุคคลใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระทำ�ผิดมูลฐานให้หลีกเลี่ยงผลทาง
กฎหมายของการกระทำ�ดังกล่าว รวมถึงการปิดบังหรืออำ�พรางธรรมชาติ
แหล่งที่มา สถานที่ การควบคุม การเคลื่อนไหวหรือการเป็นเจ้าของสิทธิ
ต่างๆ ในทรัพย์สินนั้น104

การฟอกเงิน

07041

การรับ การจัดการ หรือการแปรรูปเงินหรือทรัพย์สนิ ทีม่ าจาก หรือที่ได้รบั จากอาชญากรรม
ไม่วา่ โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

0704

การทุจริต ซึง่ ไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ในหมวดหมู่ 07031 - 07035
- การทุจริต ตามนิยามใน 0703

การทุจริตในลักษณะอืน
่

07039

การที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือภาคเอกชนมีหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ
ซึ่งไม่อาจอธิบายได้ด้วยเหตุผลอันสมควรให้เชื่อมโยงกับรายได้
โดยชอบด้วยกฎหมายของตน102

การร่�ำ รวยขึน
้ โดยผิดกฎหมาย

การกระทำ�ทีเ่ กีย
่ วข้องกับการฉ้อฉล การหลอกลวง หรือการทุจริต

07035

ส่วนที่ 07

การรับ การจัดการ หรือการแปรรูปเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจาก
หรือที่ได้มา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม จากการกระทำ�ผิด
ซึ่งไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ในหมวดหมู่ 07041 - 07042

การกระทำ�ในลักษณะอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้องกับทรัพย์สน
ิ
ทีไ่ ด้จากอาชญากรรม

การกระทำ�ในลักษณะอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการฉ้อฉล การหลอกลวง หรือการทุจริต
ซึง่ ไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ในหมวดหมู่ 0701 - 0704

-

+
+

76

(030112); การฉ้อฉลเกีย่ วกับสวัสดิการสังคมและภาษี (08041); การฉ้อฉลในคดีลม้ ละลาย (08042); การฉ้อฉล
เกีย่ วกับศุลกากร (08044); การฉ้อฉลเกีย่ วกับการย้ายถิน่ ฐาน (0805); การฉ้อฉลเกีย่ วกับการเลือกตัง้ (08079);
ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0701-0704

กรณีที่ไม่นับรวม: การฉ้อฉลเกีย่ วกับการรับบุตรบุญธรรม (020291); การหลอกลวงเพือ่ มีเพศสัมพันธ์ดว้ ย

ทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0704

กรณีที่ไม่นับรวม: การเอาไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของผูอ้ น่ื โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (0502); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวม

กรณีที่นับรวม: การครอบครองสินค้าหรือเงินของโจร; การรับ การมีสว่ นร่วมในกระบวนการผลิตหรือขาย
การจำ�หน่ายไป การขาย หรือการลักลอบค้าสินค้าที่โจรขโมยมา การใช้ชน้ิ ส่วนที่โจรขโมยมาเพือ่ การจัดทำ�
สินค้าอืน่ (การชำ�แหละชิน้ ส่วนเพือ่ ประกอบรถใหม่) การซ่อนสินค้าของโจร

การกระทำ�ทีเ่ กีย
่ วข้องกับการฉ้อฉล การหลอกลวง หรือการทุจริต

0709 การกระทำ�ในลักษณะอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการฉ้อฉล
การหลอกลวง หรือการทุจริต

07049

ส่วนที่ 07

108

107

106

การกระทำ�ที่ขัดต่อมาตรฐานด้านความประพฤติที่เกี่ยวข้องส่งผลกับ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ใน
หมวดหมู่ 08011 – 08012 มาตรฐานด้านความประพฤติที่เกี่ยวข้องส่งผล
กับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามนิยามในเชิงอรรถ 106

+
-

+

-

+

การค้ามนุษย์เพือ่ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ (02041)

กรณีที่ไม่นับรวม: การประทุษร้ายทางเพศในทุกรูปแบบ (03); การขลิบอวัยวะเพศหญิง (020111);

ทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมาย; ใช้กรณีทง้ั หมดทีน่ บั รวมทีร่ ะบุใน 08021 – 08029

กรณีที่นับรวม: ความผิดเกีย่ วกับสิง่ ลามกอนาจารและการค้าประเวณี; การมีเพศสัมพันธ์ ในลักษณะ

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0801

ทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมาย การเข้าร่วมอัง้ ยีห่ รือซ่องโจร จ้างบุคคลให้เข้าร่วมสมาคมทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมาย จ้างบุคคล
ให้เข้าร่วมอัง้ ยีห่ รือซ่องโจร เป็นเจ้าของหรือครอบครองทรัพย์สนิ ซึง่ เป็นสถานทีซ่ อ่ งโจร

กรณีที่นับรวม: การจัดตัง้ สมาคมทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมาย การจัดตัง้ อัง้ ยีห่ รือซ่องโจร การเข้าร่วมสมาคม

(02072); การแสดงออกถึงความเชือ่ และขนบธรรมเนียมทางสังคมทีก่ ฎหมายควบคุม (08032); การสร้างมลพิษ
ต่อสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติโดยการใช้เสียงหรือการสัน่ สะเทือน (1001); การจัดหาเครือ่ งดืม่ มึนเมาแก่ผเู้ ยาว์
(11021); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0801

กรณีที่ไม่นับรวม: การขับขีย่ านพาหนะขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิข์ องสุราหรือสารทีอ่ อกฤทธิต์ อ่ จิตและประสาท

กรณีที่นับรวม: การเมาสุราและก่อให้เกิดความรำ�คาญในทีส่ าธารณะ; ความประพฤติทผ่ี ดิ ระเบียบแบบแผน;
การก่อความรำ�คาญแก่สาธารณชน; การประพฤติหรือใช้ภาษาก้าวร้าวในเชิงละเมิด; การเร่รอ่ น; การขอทาน;
ความผิดเกีย่ วกับการทิง้ ขยะไม่เป็นที;่ การก่อกวนให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน; การรบกวนการประกอบ
ศาสนกิจ; ความผิดเกีย่ วกับการเดินเตร็ดเตร่; การร้องเรียนเรือ่ งเสียง

ของประชาชน แต่ใช้ก�ำ ลังเพือ่ ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือภัยอันตรายหรือเพือ่ ข่มขูว่ า่ จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บ
หรือภัยอันตราย (0201); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0801

กรณีที่ไม่นับรวม: การกระทำ�ที่ไม่ขดั ต่อมาตรฐานด้านความประพฤติทเ่ี กีย่ วข้องส่งผลกับความสงบเรียบร้อย

การรวมกลุม่ ทำ�ลายข้าวของ; การใช้ความรุนแรงในการชมการแข่งขันกีฬา

กรณีที่นับรวม: การจลาจล; การอาละวาด; การทะเลาะวิวาทในทีส่ าธารณะ; การทะเลาะวิวาทในทีส่ าธารณะ;

กรณีที่ไม่นับรวม: มาตรฐานด้านเพศอันเกีย่ วข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน (0802)

กรณีที่นับรวม: การขอทาน; ความผิดเกีย่ วกับการทิง้ ขยะไม่เป็นที;่ การจัดตัง้ สมาคมทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมาย
การจัดตัง้ อัง้ ยีห่ รือซ่องโจร; การรวมกลุม่ ทำ�ลายข้าวของ; ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 08011-08019
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มาตรฐานด้านความประพฤติที่เกี่ยวข้องส่งผลกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน อย่างน้อยที่สุดให้รวมถึง มาตรฐานด้านความประพฤติที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและสุภาพเรียบร้อย
ขนบธรรมเนียมและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนด้านสังคมและศาสนา อย่างน้อยที่สุดให้รวมถึง มาตรฐานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมีความประพฤติส่วนบุคคลที่ก้าวร้าวหรือทำ�ลายสภาวะปกติอย่างรุนแรง
ความกลัว หรือการบาดเจ็บต่อประชาชน
มาตรฐานด้านเพศอันที่เกี่ยวข้องส่งผลความสงบเรียบร้อยของประชาชน อย่างน้อยที่สุดให้รวมถึง มาตรฐานทางเพศเพื่อป้องกันไม่ให้มีความประพฤติทางเพศที่ประชาชนรังเกียจ หรือมิฉะนั้นที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการมีเพศสัมพันธ์ที่ต้องห้าม

การกระทำ�ทีแ่ ตกต่างจากมาตรฐานด้านเพศทีเ่ กีย่ วข้องส่งผลกับความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน108

การกระทำ�ความผิดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
เกีย
่ วกับมาตรฐานด้านเพศ

0802

การกระทำ�ความผิดในลักษณะอืน
่ ต่อความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนเกีย
่ วกับมาตรฐานด้านความประพฤติ

08019

การกระทำ�ที่แตกต่างจากขนบธรรมเนียมและมาตรฐานเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนด้านสังคมและศาสนา107

การกระทำ�ทีเ่ กีย
่ วข้องกับขนบธรรมเนียม
และมาตรฐานเกีย
่ วกับความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนด้านสังคมและศาสนา

08012

ความรุนแรงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการจัดทำ�
หรือเกิดขึ้นเอง และทำ�ลายสภาวะปกติอย่างรุนแรง ความกลัว
หรือการบาดเจ็บแก่ประชาชน

ความผิดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ทีเ่ กิดจากการใช้ความรุนแรง

08011

การกระทำ�ที่แตกต่างจากมาตรฐานด้านความประพฤติที่เกี่ยวข้องส่งผลกับความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน106

+
+
-

การกระทำ�ความผิดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน อำ�นาจรัฐ และบทบัญญัตแิ ห่งรัฐ

การกระทำ�ความผิดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
เกีย
่ วกับมาตรฐานด้านความประพฤติ

0801

ส่วนที่ 08

110

109

การกระทำ�ที่แตกต่างจากมาตรฐานด้านเพศที่ได้รับการยอมรับที่เกี่ยวข้อง
ส่งผลกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งไม่ได้บรรยายหรือ
จัดประเภทไว้ ในหมวดหมู่ 08021 - 08022
- มาตรฐานทางเพศที่เกี่ยวข้องส่งผลกับความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน ตามนิยามในเชิงอรรถ 108

การกระทำ�ที่มุ่งจำ�กัดเสรีภาพในการแสดงออก
- เสรีภาพในการแสดงออก ตามนิยามในเชิงอรรถ 110

การกระทำ�ความผิดต่อเสรีภาพในการแสดงออก

+
+
-

+

-

จะเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญ หรือการขูจ่ ะทำ�ให้เสือ่ มเสียชือ่ เสียง (0205)

กรณีที่ไม่นับรวม: การจำ�กัดการแสดงออกทางคำ�พูดของบุคคลโดยใช้ก�ำ ลัง การข่มขู่ การขูข่ วัญ การขู่

กรณีที่นับรวม: การพิจารณาตัดหรือห้ามเนือ้ หาของสือ่ และสิง่ พิมพ์ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย; การจำ�กัด
เสรีภาพในการพูดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย; การจำ�กัดเสรีภาพทางศิลปะโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

กรณีที่นับรวม: ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 08031 - 08039

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0802

กรณีที่นับรวม: การกระทำ�การอันควรขายหน้าแก่ธารกำ�นัล; การมีกจิ กรรมทางเพศในทีส่ าธารณะ;
การเปลือยกายในทีส่ าธารณะ; การมีเพศสัมพันธ์ ในลักษณะทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมาย; การมีเพศสัมพันธ์กบั บุคคล
ร่วมสายโลหิตหรือบุคคลในครอบครัวซึง่ ไม่เป็นการข่มขืนกระทำ�ชำ�เราหรือการล่วงละเมิดทางเพศ; การกระทำ�
ทางเพศระหว่างเพศเดียวกันซึง่ มิชอบด้วยกฎหมายแม้ได้รบั ความยินยอม; การกระทำ�ชำ�เราสัตว์; การกระทำ�
ชำ�เราศพ; การสมรสซ้อน; การสมรสซ้อนหลายคน; การคบชู;้ การร่วมเพศทางทวารหนักซึง่ ไม่ใช่การประทุษร้าย
ทางเพศ; สือ่ งานเขียน ภาพ หรือสิง่ ของที่ไม่เหมาะสมทางเพศ

เพือ่ ให้บคุ คลค้าประเวณี หรือการแสวงหาประโยชน์จากผูค้ า้ ประเวณี (0302); ใช้กรณีทง้ั หมดที่ไม่นบั รวมทีร่ ะบุ
ใน 0802

กรณีที่ไม่นับรวม: สิง่ ลามกอนาจารเด็ก (030221); การสรรหาบุคคลหรือการชักชวนโดยการเสนอสิง่ ล่อใจ

+

ผิดกฎหมาย; การจัดทำ� การสร้าง การแจกจ่าย การแพร่กระจาย การแพร่สญ
ั ญาณ การส่งสัญญาณ การขาย
หรือการครอบครองสิง่ ลามกอนาจารผิดกฎหมาย; วัตถุลามก

กรณีที่ไม่นับรวม: การแสวงหาประโยชน์จากการนำ�บุคคลไปค้าประเวณี หรือการแสวงหาประโยชน์จาก
ผูซ้ ง่ึ ค้าประเวณี (0302); การค้าประเวณีเด็ก (030222); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0802

กรณีที่นับรวม: การเสนอให้บริการทางเพศเพือ่ ประโยชน์ทางการเงินหรือประโยชน์อน่ื ; การจัดหาบริการ
ทางเพศ; การท่องเทีย่ วเพือ่ มีเพศสัมพันธ์ซง่ึ ไม่ใช่การท่องเทีย่ วเพือ่ มีเพศสัมพันธ์กบั เด็ก

กรณีที่นับรวม: การจัดหา จัดเตรียม อำ�นวยความสะดวก หรือควบคุมบุคคลเพือ่ ทำ�สือ่ ลามกอนาจาร

+
-
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สิ่งลามกอนาจาร อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง การแสดงออกโดยใช้ภาพหรือการแสดงออกโดยใช้การวาด การระบายสีหรือวิธีทางศิลปะประเภทอื่นถึงบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วที่แสดงการกระทำ�ทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง หรือภาพเสมือนจริง
ของบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วซึ่งไม่ใช่บุคคลจริงที่แสดงการกระทำ�ทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง
เสรีภาพในการแสดงออก อย่างน้อยที่สุดให้รวมถึง เสรีภาพที่จะมีความคิดเห็นที่ปราศจากการแทรกแซง และเสรีภาพที่จะแสวงหา ได้รับ และแสดงข้อมูลและแนวความคิดผ่านสื่อใดๆ โดยไม่ต้องคำ�นึงถึงเขตแดนประเทศ
(องค์การสหประชาชาติ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เว็บ: <http://www.un.org/en/documents/udhr/>.).

08031

การกระทำ�ที่มุ่งจำ�กัดเสรีภาพในการแสดงออกหรือฝ่าฝืนข้อจำ�กัดเกี่ยวกับการแสดงออก110

การกระทำ�ทีเ่ กีย
่ วข้องกับเสรีภาพในการแสดงออก
หรือการควบคุมการแสดงออก

0803

การกระทำ�ความผิดในลักษณะอืน
่ ต่อความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนเกีย
่ วกับมาตรฐานด้านเพศ

08029

การกระทำ�ที่แตกต่างจากมาตรฐานทางด้านเพศที่ได้รับการยอมรับ
ที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนว่าด้วยสิ่งลามกอนาจาร109
- มาตรฐานด้านเพศที่เกี่ยวข้องส่งผลกับความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน ตามนิยามในเชิงอรรถ 108

ความผิดเกีย
่ วกับสิง
่ ลามกอนาจาร

08022

การกระทำ�ที่ขัดต่อมาตรฐานด้านเพศที่ได้รับการยอมรับที่เกี่ยวข้องส่งผล
กับความสงบเรียบร้อยของประชาชนว่าด้วยการค้าประเวณี
- มาตรฐานด้านเพศที่เกี่ยวข้องส่งผลกับความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนตามนิยามในเชิงอรรถ 108
- การค้าประเวณี ตามนิยามในเชิงอรรถ 82

ความผิดเกีย
่ วกับการค้าประเวณี

การกระทำ�ความผิดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน อำ�นาจรัฐ และบทบัญญัตแิ ห่งรัฐ

08021

ส่วนที่ 08

การกระทำ�ที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกหรือการควบคุม
การแสดงออกตามที่กฎหมายกำ�หนด ซึ่งไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภท
ไว้ ในหมวดหมู่ 08031 – 08032
- เสรีภาพในการแสดงออก ตามนิยามในเชิงอรรถ 110

การกระทำ�ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพ
ในการแสดงออกหรือการควบคุมการแสดงออก

การกระทำ�ที่แตกต่างจากการควบคุมการแสดงออก ซึ่งไม่ได้
บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ในหมวดหมู่ 080321 - 080322
- เสรีภาพในการแสดงออก ตามนิยามในเชิงอรรถ 110

การกระทำ�ที่ขัดต่อบัญญัติแห่งกฎหมายในเรื่องรายได้ภาครัฐและการกระทำ�ที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมที่กฎหมายกำ�หนดหรือห้ามด้วยเหตุทางคุณธรรมหรือจริยธรรม

การกระทำ�ที่ขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับรายได้ของภาครัฐ
หรือบทบัญญัติอันมีลักษณะบังคับ

0804

08039

การกระทำ�ในลักษณะอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้องกับ
การแสดงออกถึงความเชือ
่ และบรรทัดฐาน
ทางสังคมทีก
่ ฎหมายควบคุม

080329

การแสดงออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายถึงการไม่อดทนอดกลั้น
ต่อความแตกต่าง และการปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชัง

การฝ่าฝืนบรรทัดฐานเกีย
่ วกับการไม่อดทน
อดกลัน
้ ต่อความแตกต่าง และการปลุกปัน
่ ให้เกิด
ความเกลียดชัง

080322

การตีพิมพ์เผยแพร่ การแสดงออก การผลิต การครอบครอง
การแจกจ่าย หรือการจัดแสดง ความคิดเห็นหรือวัตถุที่ต้องห้าม
ตามกฎหมายหรือที่กฎหมาย ซึ่งฝ่าฝืนบรรทัดฐานด้านความเชื่อ/
ความคิดเห็น ทางศาสนา

การฝ่าฝืนบรรทัดฐานด้านความคิดเห็น/
ความเชือ
่ ทางศาสนา

การตีพิมพ์เผยแพร่ การแสดงออก การผลิต การครอบครอง การแจกจ่าย
หรือการจัดแสดง ความคิดเห็นหรือวัตถุที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือ
ที่กฎหมายควบคุม

การกระทำ�ทีเ่ กีย
่ วข้องกับการแสดงออกถึงความเชือ
่
และบรรทัดฐานทางสังคมทีก
่ ฎหมายควบคุม

-

+
+

-

+

-

+

+
+
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กรณีที่ไม่นับรวม: การเกิดอันตรายต่อร่างกายหรือความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดอันตรายต่อร่างกายผูอ้ น่ื อันเกิดจาก
ความประมาทเลินเล่อ (0206); การเกิดอันตรายต่อร่างกายหรือความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดอันตรายต่อร่างกายผูอ้ น่ื
อันเกิดจากการกระทำ�ซึง่ เป็นอันตราย (0207); การกระทำ�ทีเ่ กีย่ วข้องกับการฉ้อฉล การหลอกลวง หรือการทุจริต
(07); การลักลอบค้าทรัพย์สนิ ทางวัฒนธรรมโดยผิดกฎหมาย (07042)

กรณีที่นับรวม: การเลีย่ งภาษี; ความผิดเกีย่ วกับบริษทั ; การพนันผิดกฎหมาย; ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมด
ทีร่ ะบุใน 08041 - 08049

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 08032

กรณีที่นับรวม: การประกาศ การส่งเสริม หรือการเผยแพร่ความคิดเห็นหรือสือ่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเมือง

ซึง่ กฎหมายควบคุม

กรณีที่นับรวม: การส่งเสริมความเกลียดชังโดยอาศัยเหตุแห่งชาติพนั ธุ์ เชือ้ ชาติหรือศาสนา; การปลุกปัน่
ให้เกิดความเกลียดชังโดยเหตุแห่งเชือ้ ชาติ; การพูดแสดงความเกลียดชัง; การเชิดชูการใช้ความรุนแรง; การส่ง
จดหมายแสดงความเกลียดชัง
กรณีที่ไม่นับรวม: การแสดงออกถึงการไม่ยอมรับในความแตกต่างและการปลุกปัน่ ให้เกิดความเกลียดชัง
โดยบุคคลหนึง่ บุคคลใด ซึง่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชอ่ื เสียง ความรูส้ กึ น่าเคารพ ความเชือ่ มัน่ ในตัวบุคคลอืน่
หรือชักนำ�ให้เกิดความคิดเห็นหรือความรูส้ กึ ทีเ่ ป็นปรปักษ์หรือไม่พอใจ (0209); การเลือกปฏิบตั ิ (0210);
ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 08032

กรณีที่ไม่นับรวม: การเลือกปฏิบตั ิ (0210); การทำ�ให้เสือ่ มเสียชือ่ เสียงหรือการดูหมิน่ โดยอาศัยเหตุแห่ง
ความเชือ่ หรือค่านิยมของผูเ้ สียหาย (02092); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 08032

กรณีที่นับรวม: การดูหมิน่ ศาสนา; การเลิกนับถือศาสนาหรือการนอกรีต; การชักชวนให้เปลีย่ นศาสนา

กรณีที่ไม่นับรวม: การจัดทำ� การครอบครอง การแจกจ่าย หรือการจัดแสดงสิง่ ลามกอนาจารเด็ก (030221);
ความผิดเกีย่ วกับสิง่ ลามกอนาจาร (08022)

กรณีที่นับรวม: ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 080321 - 080329

การกระทำ�ความผิดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน อำ�นาจรัฐ และบทบัญญัตแิ ห่งรัฐ

080321

08032

ส่วนที่ 08

111

การกระทำ�ความผิดต่อกฎเกณฑ์ขอ
้ บังคับ
เกีย
่ วกับการพนัน

การลักลอบนำ�เข้าหรือส่งออกสินค้า

08043

08044

+
+
-

+

+
-

ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0804

กรณีที่ไม่นับรวม: ความผิดเกีย่ วกับการนำ�เข้า/ส่งออก (08042); การปลอมสินค้าและผลิตภัณฑ์ (07022);

กรณีที่นับรวม: การลักลอบนำ�เข้าหรือส่งออกสินค้า; การลักลอบขนสินค้าทีน่ �ำ เข้าหรือส่งออกโดยผิดกฎหมาย

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0804

กรณีที่นับรวม: ความผิดเกีย่ วกับการพนันขันต่อ

การหลอกลวง หรือการทุจริต (07); การกระทำ�ทีข่ ดั ต่อสุขภาพและความปลอดภัย (0902); การกระทำ�ความผิด
ต่อสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติ (10); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0804

กรณีที่ไม่นับรวม: ความผิดเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปัญญา (0503); การกระทำ�ทีเ่ กีย่ วข้องกับการฉ้อฉล

กรณีที่นับรวม: ความผิดเกีย่ วกับนิตบิ คุ คลหรือบริษทั รวมถึงความผิดเกีย่ วกับการแข่งขันทางการค้า
และการล้มละลาย; การล้มละลายโดยการฉ้อฉล; ความผิดเกีย่ วกับการค้า คำ�บรรยายขายสินค้า หรือการนำ�เข้า/
ส่งออก; การกระทำ�ทีข่ ดั ต่อกฎเกณฑ์ขอ้ กำ�หนด ข้อจำ�กัดทางการค้าหรือคำ�สัง่ ห้ามค้าขาย; ความผิดเกีย่ วกับ
การลงทุนหรือเกีย่ วกับหุน้ /หุน้ ส่วนบริษทั (ซึง่ ไม่ใช่การฉ้อฉล); การเรียกดอกเบีย้
เกินอัตรา

การฉ้อฉลเกีย่ วกับสวัสดิการสังคมและภาษีอากรและการกระทำ�ในลักษณะอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการฉ้อฉล การหลอกลวง หรือการทุจริต (07); การลักลอบขนคนเข้าเมือง (0805); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมด
ทีร่ ะบุใน 0804

กรณีที่ไม่นับรวม:

กรณีที่นับรวม: ความผิดเกีย่ วกับพิกดั อัตรา การเก็บภาษี อากร และรายได้

80

การลักลอบนำ�เข้าหรือส่งออกสินค้า หมายถึง การกระทำ�ที่ประกอบด้วยการฉ้อฉลทางศุลกากรและการเคลื่อนย้ายสินค้าข้ามเขตศุลกากรโดยพฤติการณ์ที่ไม่เปิดเผย (องค์การศุลกากรโลก. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความช่วยเหลือ
ด้านการป้องกัน การสืบสวนและการปราบปรามการกระทำ�ผิดทางศุลกากร (อนุสัญญาไนโรบี 1977) ข้อ 1 (d) เว็บ: <http://www.wcoomd.org/en/about-us/legal-instruments/~/media/574B25F13D9C4D4BA44AB4CD5 67C5.ashx>.)

การกระทำ�ที่ประกอบด้วยการฉ้อฉลเกี่ยวกับการศุลกากรและ
การเคลื่อนย้ายสินค้าข้ามเขตศุลกากรโดยพฤติการณ์ที่ไม่เปิดเผย111

การกระทำ�ที่ขัดต่อกฎเกณฑ์ข้อบังคับ ข้อจำ�กัด หรือข้อห้าม
เกี่ยวกับการพนันและการขันต่อ

การกระทำ�ที่ขัดต่อกฎเกณฑ์ข้อบังคับเกี่ยวกับการค้า
การอุตสาหกรรม หรือการเงิน

การกระทำ�ความผิดต่อกฎเกณฑ์ขอ
้ บังคับเกีย
่ วกับ
การค้าหรือการเงิน

08042

การกระทำ�ที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายในเรื่องศุลกากร
ภาษีอากรและรายได้ของภาครัฐประเภทอื่น

การกระทำ�ความผิดต่อบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
เกีย
่ วกับรายได้ของภาครัฐ

การกระทำ�ความผิดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน อำ�นาจรัฐ และบทบัญญัตแิ ห่งรัฐ

08041

ส่วนที่ 08

115

114

113

112

113

การกระทำ�ทีเ่ กีย
่ วข้องกับการโยกย้ายถิน
่ ฐาน

การจัดหาเพื่อให้ได้มา ทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ซึ่งประโยชน์
ทางการเงินหรือประโยชน์อันเป็นวัตถุประเภทอื่น จากการที่บุคคลเข้ามา
ในรัฐภาคีโดยผิดกฎหมาย โดยบุคคลนั้นไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติหรือมีถิ่น
ที่อยู่ถาวรในชาติ 114 115

ความผิดเกีย
่ วกับการลักลอบขนคนเข้าเมือง

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0805

กรณีที่นับรวม: ความผิดเกีย่ วกับการลักลอบขนคนเข้าเมือง; ให้ทพ
่ี �ำ นักแก่ผถู้ กู ขนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

การผลิต การขาย การส่งต่อ หรือการครอบครองการตรวจลงตรา หนังสือเดินทางหรือเอกสารประเภทอืน่ ที่
กฎหมายกำ�หนดให้ ใช้ ในการเข้ารัฐ ซึง่ เป็นของปลอมแปลง (07023)

+
-

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0804

-

กรณีที่ไม่นับรวม: การค้ามนุษย์ (0204); การรับบุตรบุญธรรมโดยผิดกฎหมาย (020291); การสร้าง

กรณีที่นับรวม: การนำ�มรดกทางวัฒนธรรมไปใช้ ในทางทีผ่ ดิ ; การทำ�ให้เสียหายหรือการทำ�ลายอนุสรณ์
สถานทางวัฒนธรรม; การกระทำ�ในลักษณะอืน่ ทีข่ ดั ต่อการบริหารรัฐกิจ

+
+

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0804

-

กรณีที่นับรวม: การลักลอบขนคนเข้าเมือง; การเข้ามาในรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมาย; การจ้างงานหรือ
การให้ทอ่ี ยูอ่ าศัยแก่พลเมืองต่างประเทศโดยมิชอบด้วยกฎหมาย; การฉ้อฉลเกีย่ วกับการเข้าเมือง; ใช้กรณีท่ี
นับรวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 08051 – 08059

กรณีที่นับรวม: การค้าขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยอาศัยข้อมูลวงใน (การซือ้ ขายหลักทรัพย์ โดยใช้
ข้อมูลวงใน); การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์อย่างไม่เหมาะสม การนำ�ข้อมูลเกีย่ วกับ
ตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ไปใช้ ในทางทีผ่ ดิ การปัน่ ธุรกรรมในตลาด การร่วมกันตรึงราคา

+

81

การแทรกแซงตลาด ให้หมายถึง การเข้าทำ�ธุรกรรม การสั่งซื้อหรือขาย หรือความประพฤติในลักษณะอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งส่งสัญญาณอันเป็นเท็จหรือทำ�ให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับอุปทาน อุปสงค์หรือราคาของตราสารมือทางการเงิน
หรือสัญญาสินค้าโภคภัณฑ์ซื้อขายทันที หรือการตรึงราคาตราสารทางการเงินประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท หรือสัญญาสินค้าโภคภัณฑ์ซื้อขายทันที ในระดับที่ผิดปกติหรือไม่เป็นไปตามกลไกตลาด
การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน ให้หมายถึง การครอบครองข้อมูลภายในและการใช้ข้อมูลนั้น เพื่อซื้อหรือขายตราสารทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น ทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของบุคคลภายนอก
สหภาพยุโรป. แนวทางของรัฐสภายุโรปและสภายุโรปเกี่ยวกับบทลงโทษทางอาญาสำ�หรับการใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลไม่เท่าเทียมกันของผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
(Market abuse directive). สทราซบูร์ 16 เมษายน 2014. เว็บ: <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=PE%208%202014%20REV%201>.).
การโยกย้ายถิ่นฐาน ให้หมายถึง การเคลื่อนย้ายของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการข้ามเขตแดนระหว่างประเทศหรือภายในรัฐ (องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน. คำ�ศัพท์เกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานที่สำ�คัญ.
เว็บ: <http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-migration/key-migration-terms-1.html>.).
สำ�นักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ. พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผู้ โยกย้ายถิ่นฐานโดยทางบก ทะเลและอากาศ เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งใน
ลักษณะองค์กร. 2000. เว็บ: <http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_smug_eng.pdf>.
การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้หมายถึง การข้ามเขตแดนโดยไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดที่จำ�เป็นต่อการเข้ามาในรัฐผู้รับอย่างถูกกฎหมาย (สำ�นักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ. พิธีสารว่าด้วยการต่อต้าน
การลักลอบขนผู้ โยกย้ายถิ่นฐานโดยทางบก ทะเล และอากาศ เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร 2000.
เว็บ: <http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_smug_eng.pdf>.)

08051

การกระทำ�โดยมิชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายถิ่นฐาน

0805

การกระทำ�ที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับรายได้ของภาครัฐ
และการกระทำ�ที่เกี่ยวข้องกับความประพฤติที่กฎหมายกำ�หนดกฎเกณฑ์
หรือต้องห้ามด้วยเหตุทางคุณธรรมหรือจริยธรรม ซึ่งไม่ได้บรรยาย
หรือจัดประเภทไว้ ในหมวดหมู่ 08041 - 08045

การกระทำ�ความผิดต่อการบริหารรัฐกิจหรือ
บทบัญญัตอ
ิ น
ั มีลก
ั ษณะบังคับในลักษณะอืน
่

08049

การแทรกแซงตลาดหรือการซื้อขาย โดยใช้ข้อมูลวงในโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย112 การปั่นตลาด ตามนิยามในเชิงอรรถ 112
- การซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลวงใน
ตามนิยามในเชิงอรรถ 112

การแทรกแซงตลาดหรือการซือ
้ ขาย
โดยใช้ขอ
้ มูลวงใน

การกระทำ�ความผิดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน อำ�นาจรัฐ และบทบัญญัตแิ ห่งรัฐ

08045

ส่วนที่ 08

118

117

116

การกระทำ�ทีข
่ ด
ั ต่อกระบวนการยุตธ
ิ รรม

116

การกระทำ�อันมิชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายถิ่นฐาน
ซึ่งไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ใน 08051
- การโยกย้ายถิ่นฐาน ตามนิยามในเชิงอรรถ 113

การกระทำ�อันมิชอบด้วยกฎหมายในลักษณะอืน
่
ทีเ่ กีย
่ วข้องกับการโยกย้ายถิน
่ ฐาน

-

+

-

+

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0806

กรณีที่นับรวม: การฝ่าฝืนการจับกุม; การฝ่าฝืนเงือ่ นไขการประกันตัว; การหลบหนีการควบคุมตัว;
การหลบหนีมาตรการกักบริเวณในบ้าน; การฝ่าฝืนมาตรการทีศ่ าลสัง่ ; การฝ่าฝืนเงือ่ นไขการพักการลงโทษ;
การฝ่าฝืนการคุมประพฤติ; การฝ่าฝืนคำ�สัง่ คุม้ ครองผูถ้ กู กระทำ�ความรุนแรงในครอบครัวหรือคำ�สัง่ ห้ามหรือ
งดเว้นการกระทำ�การอืน่ ; การฝ่าฝืนมาตรการทีส่ ง่ั โดยศาล; การกลับจากการถูกขับออกนอกประเทศหรือ
การเนรเทศโดยมิชอบด้วยกฎหมาย; การละเมิดอำ�นาจศาล; ความผิดเกีย่ วกับเงือ่ นไขการคุมประพฤติหลังปล่อย

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0806

กรณีที่นับรวม: การบิดเบือนการดำ�เนินกระบวนการยุตธิ รรม; การไม่มาปรากฏตัวต่อศาลหรือปฏิบตั ติ าม
หมายเรียกให้เป็นลูกขุน; การให้การเท็จ/เบิกความเท็จ; การทำ�ลาย หรือทำ�ให้หลักฐานเสียหาย การสร้างพยาน
หลักฐานเท็จ หรือการเข้าไปยุง่ เกีย่ วกับพยานหลักฐาน; การกันไม่ให้เป็นพยาน การข่มขู่ หรือการหลอกลวง
พยาน; การข่มขู่ หรือขูข่ วัญเจ้าหน้าทีใ่ นกระบวนการยุตธิ รรมหรือเจ้าหน้าทีบ่ งั คับใช้กฎหมาย; การจัดฉากการก่อ
อาชญากรรม; การไม่รายงานเหตุอาชญากรรมทีเ่ กิดขึน้ ต่อเจ้าหน้าที;่ การให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นเท็จ; การช่วยเหลือ
และยุยงส่งเสริมการก่อาชญากรรม; การพยายามใช้อทิ ธิพลของตนต่อการพิจารณาคดีในศาล

กรณีที่ไม่นับรวม: การกระทำ�ทีน่ �ำ ไปสูก่ ารตาย (01); การกระทำ�ทีเ่ ป็นการทำ�ร้ายร่างกายหรือการข่มขู่ (0201)

กรณีที่นับรวม: การฝ่าฝืนการจับกุม; การฝ่าฝืนเงือ่ นไขการประกันตัว; การบิดเบือนการดำ�เนินกระบวนการ
ยุตธิ รรม; การเบิกความเท็จ; การหลบหนีการควบคุมตัว; การฝ่าฝืนคำ�สัง่ ศาล; การไม่ปฏิบตั ติ ามหมายเรียก
ให้เป็นลูกขุน; การละเมิดอำ�นาจศาล/การดูหมิน่ ศาล; ความผิดเกีย่ วกับการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ขอ้ กำ�หนดของเรือนจำ�;
การจัดฉากการก่ออาชญากรรม/การสร้างพยานหลักฐานเท็จ; ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 08061 - 08069

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0805

82

กระบวนการยุติธรรม ให้หมายถึง กระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจับกุม การฟ้องร้องดำ�เนินคดี การต่อสู้คดี การพิพากษาคดี และการลงโทษบุคคลต้องสงสัยหรือถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาทางอาญา
การดำ�เนินงานทางยุติธรรม อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง กระบวนการเพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่ระบบยุติธรรม
คำ�สั่งทางยุติธรรม อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง คำ�สั่งที่ออกโดยกระบวนการยุติธรรม

การกระทำ�ที่มุ่งขัดขวาง ล้มล้างทำ�ลาย หรือประวิงการบังคับการ
ตามคำ�สั่งทางยุติธรรม118
- กระบวนการยุติธรรม ตามนิยามในเชิงอรรถ 116

การฝ่าฝืนคำ�สัง
่ ทางยุตธ
ิ รรม

08062

การกระทำ�ที่มุ่งขัดขวาง ล้มล้างทำ�ลาย ทำ�ให้ไขว้เขว
หรือประวิงการดำ�เนินงานทางยุติธรรม117

การขัดขวางความยุตธ
ิ รรม

08061

+
+
-

กรณีที่นับรวม: การเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย/การข้ามเขตแดนโดยผิดกฎหมาย; การใช้เอกสารปลอม
เพือ่ เข้าประเทศ; การว่าจ้างหรือให้ทอ่ี ยูอ่ าศัยแก่พลเมืองต่างประเทศโดยมิชอบด้วยกฎหมาย; การจัดการหรือ
อำ�นวยความสะดวกแก่พลเมืองต่างประเทศให้พกั อาศัยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

การกระทำ�ความผิดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน อำ�นาจรัฐ และบทบัญญัตแิ ห่งรัฐ

การกระทำ�ที่ขัดต่อการดำ�เนินงานบังคับใช้กฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม

0806

08059

ส่วนที่ 08

119

การกระทำ�ที่ขัดต่อจากการดำ�เนินงานบังคับใช้กฎหมาย หรือกระบวนการ
ยุติธรรม ซึ่งไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ในหมวดหมู่ 08061 - 08064

การกระทำ�ที่มุ่งโน้มน้าวจิตใจผู้มีสิทธิออกเสียงระหว่างการเลือกตั้ง
อย่างไม่เหมาะสม โดยใช้ประโยชน์ทางการเงินหรือประโยชน์ประเภทอื่น
หรือโดยใช้การข่มขู่

การกระทำ�ทีม
่ ง
ุ่ โน้มน้าวจิตใจผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิออกเสียง
ในการเลือกตัง
้ อย่างไม่เหมาะสม

-

+
+
+
+
+

โดยใช้การขูข่ วัญ การข่มขูว่ า่ จะทำ�ร้ายหรือความรุนแรง (0205); ความประพฤติ การสัมผัสร่างกาย หรือข้อความ
ซึง่ กระทำ�โดยบุคคลหนีง่ ด้วยเจตนาทีจ่ ะก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อบุคคลอืน่ การขวนขวายเพือ่ ให้ได้มาซึง่ เงิน
หรือประโยชน์ ในลักษณะอืน่ หรือการเลีย่ งความรับผิดโดยใช้การหลอกลวงหรือความประพฤติท่ีไม่ซอ่ื สัตย์
ซึง่ ไม่เกีย่ วข้องกับการเลือกตัง้ ในระบอบประชาธิปไตย (0701)

กรณีที่ไม่นับรวม: การเรียกร้องให้กระทำ�การอย่างหนึง่ โดยเฉพาะซึง่ ไม่เกีย่ วข้องกับการเลือกตัง้

กรณีที่นับรวม: การซือ้ เสียง; การบีบบังคับให้ลงคะแนนเสียง

กรณีที่นับรวม: การซือ้ เสียง; การฉ้อฉลเกีย่ วกับการเลือกตัง้ ; กฎหมายเกีย่ วกับการเงินในการรณรงค์
หาเสียง; ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 08071 - 08079

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0806

กรณีที่นับรวม: การดูหมิน่ ศาล; การดูหมิน่ เจ้าหน้าทีบ่ งั คับใช้กฎหมาย; ความผิดเกีย่ วกับกฎเกณฑ์
ข้อกำ�หนดของเรือนจำ�; การจ้างวานให้บคุ คลกระทำ�ความผิดอาญา

(0105); การคบคิดเพือ่ กระทำ�การอันเป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ รัฐ (0904); การคบคิดเพือ่ ก่ออาชญากรรมอย่างหนึง่
โดยเฉพาะซึง่ ได้รบั การบันทึกไว้ดว้ ยแท็กการคบคิด; ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0806

กรณีที่ไม่นับรวม: การคบคิดเพือ่ ฆาตกรรม (0101); การคบคิดเพือ่ จัดให้มกี ารทำ�แท้งโดยผิดกฎหมาย

กรณีที่นับรวม: การคบคิดเพือ่ กระทำ�ความผิด/การวางแผนเพือ่ กระทำ�ความผิดทางอาญา; การเตรียมการ

ที่ไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0806

กรณีที่ไม่นับรวม: การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุม่ อาชญากรทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในลักษณะองค์กร (0905); ใช้กรณี

กรณีที่นับรวม: เจตนาทางอาญา; การครอบครองเครือ่ งมือที่ใช้กอ่ อาชญากรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย;
การครอบครองอุปกรณ์ท่ใี ช้ ในการปลอมตัวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

83

การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย ให้หมายถึง กระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นทางการ โดยประชาชนเลือกบุคคลหนึ่งขึ้นมาเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งในรัฐบาล

08071

การกระทำ�ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย119

การกระทำ�ทีเ่ กีย
่ วข้องกับการเลือกตัง
้
ในระบอบประชาธิปไตย

0807

การกระทำ�ความผิดต่อกระบวนการยุตธ
ิ รรม
ในลักษณะอืน
่

08069

คบคิด สมาคมหรือวางแผนร่วมกับบุคคลอื่นเพื่อกระทำ�ความผิด
ทางอาญา

การคบคิด

08064

การประพฤตในลักษณะที่บ่งชี้ถึงเจตนาที่จะก่ออาชญากรรม
โดยสมาคมกับผู้กระทำ�ความผิดทางอาญาหรือโดยครอบครองเครื่องมือ
หรือวัตถุประเภทอื่น

การแสดงถึงเจตนาทางอาญา

การกระทำ�ความผิดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน อำ�นาจรัฐ และบทบัญญัตแิ ห่งรัฐ

08063

ส่วนที่ 08

122

121

120

การกระทำ�ทีข
่ ด
ั ต่อกฎหมายแรงงาน

การกระทำ�ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ใน 08071
- การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย ตามนิยามในเชิงอรรถ 119

การกระทำ�ในลักษณะอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้องกับการเลือกตัง
้
ในระบอบประชาธิปไตย

+
-

+
+
-

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0801 - 0808

สินสอดทองหมัน้ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (ไม่รวมถึงความผิดเกีย่ วกับความรุนแรงในครอบครัวและความผิด
เกีย่ วกับการละเลยเด็กหรือการทอดทิง้ เด็ก) การดูหมิน่ ประมุขแห่งรัฐ ดูหมิน่ รัฐชาติ หรือสัญลักษณ์อน่ื ๆ ของชาติ;
การไม่แจ้งการเกิดต่อเจ้าหน้าที;่ การไม่แจ้งการพบเด็กต่อเจ้าหน้าที;่ การสับเปลีย่ นตัวเด็กคนหนึง่ กับเด็กอืน่

กรณีที่นับรวม: บทบัญญัตทิ างอาญาทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมายครอบครัว รวมถึงการให้ การรับ หรือการเรียกร้อง

ทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0808

กรณีที่ไม่นับรวม: การคุกคามในสถานทีท่ �ำ งาน (02071); การคุกคามทางเพศ (030122); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวม

กรณีที่นับรวม: ความผิดเกีย่ วกับค่าจ้างและสัญญา; การย้ายตำ�แหน่งงานและ การเลิกจ้างโดยปราศจาก

เหตุอนั สมควร

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0808

กรณีที่นับรวม: การกระทำ�ทีข่ ดั ต่อการต่อรองร่วมระหว่างองค์กรลูกจ้างและองค์กรนายจ้าง; ความผิด

เกีย่ วกับสหภาพ

ความประมาทเลินเล่อในวิชาชีพ (02062); การกระทำ�ทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย (0902);
การเลือกปฏิบตั เิ กีย่ วกับค่าจ้างหรือการจ้างงาน (02010); การบังคับใช้แรงงาน (02032); การค้ามนุษย์เพือ่ บังคับ
เอาแรงงาน (02043)

กรณีที่ไม่นับรวม: การจ้างงานพลเมืองต่างประเทศโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (0805); ความประมาท (0206);

กรณีที่นับรวม: ความผิดเกีย่ วกับกฎหมายการจ้างงานหรือกฎหมายแรงงาน; ความผิดเกีย่ วกับกฎหมาย
การอุตสาหกรรม; ความผิดเกีย่ วกับค่าจ้างขัน้ ต่�ำ ; การใช้แรงงานเด็ก; การย้ายตำ�แหน่งงานและการเลิกจ้าง
โดยปราศจากเหตุอนั สมควร; ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 08081 - 08082

ใช้การหลอกลวงหรือความประพฤติท่ีไม่ซอ่ื สัตย์ ซึง่ ไม่เกีย่ วข้องกับการเลือกตัง้ ในระบอบประชาธิปไตย (0701)

กรณีที่ไม่นับรวม: การขวนขวายเพือ่ ให้ได้มาซึง่ เงินหรือประโยชน์ ในลักษณะอืน่ หรือการเลีย่ งความรับผิดโดย

กรณีที่นับรวม: การฉ้อฉลการเลือกตัง้ ; การฝ่าฝืนกฎหมายเกีย่ วกับการเงินในการรณรงค์หาเสียง;
การแทรกแซงกระบวนการประชาธิปไตยระหว่างการเลือกตัง้
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กฎหมายแรงงาน ให้หมายถึง ชุดของข้อกำ�หนดกฎเกณฑ์ที่ตราขึ้นเพื่อคุ้มครองคนงานและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่ปลอดภัย หรือเพื่อคุ้มครองแง่มุมอื่นของความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวกับข้อตกลงร่วม ประกอบด้วยกฎว่าด้วยการเจรจาต่อรองร่วม กฎว่าด้วยกลุ่มสหภาพแรงงาน กฎว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างกันของกฎทั้งสองประเภท และที่กระทบต่อนายจ้างและลูกจ้าง
(สหภาพยุโรป. มูลนิธิเพื่อการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และสภาพการทำ�งานแห่งยุโรป. เว็บ: <http://www.eurofound.europa.eu/emire/SWEDEN/ANCHOR-KOLLEKTIVARBETSR-Auml-TT-SE.htm>.).
กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวกับข้อตกลงรายบุคคล ประกอบด้วยกฎเกณฑ์ข้อกำ�หนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ ในทางการจ้างงานรายบุคคลระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (สหภาพยุโรป. มูลนิธิเพื่อการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่
และสภาพการทำ�งานแห่งยุโรป. กฎหมายแรงงานรายบุคคล. เว็บ: <http://www.eurofound.europa.eu/emire/BELGIUM/INDIVIDUALLABOURLAW-BE.htm>.).

การกระทำ�ความผิดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน อำ�นาจหน้าที่และบทบัญญัติแห่งรัฐ
ซึ่งไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ในหมวดหมู่ 0801 - 0808

การกระทำ�ความผิดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
อำ�นาจรัฐ และบทบัญญัตแิ ห่งรัฐในลักษณะอืน
่

0809

การกระทำ�ทางอาญาที่ขัดต่อกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวกับ
ข้อตกลงรายบุคคล122

การฝ่าฝืนกฎหมายแรงงานทีเ่ กีย
่ วกับ
ข้อตกลงรายบุคคล

08082

การกระทำ�ทางอาญาที่ขัดต่อกกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวกับ
ข้อตกลงร่วม121

การฝ่าฝืนกฎหมายแรงงานทีเ่ กีย
่ วกับข้อตกลงร่วม

08081

-

+
+

การกระทำ�ความผิดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน อำ�นาจรัฐ และบทบัญญัตแิ ห่งรัฐ

การกระทำ�ทางอาญาที่ขัดต่อกฎหมายแรงงาน

0808

08079

ส่วนที่ 08

124

123

การครอบครองหรือการใช้วต
ั ถุทางเคมี
ทางชีวภาพ หรือทางกัมมันตรังสีโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย

090113

-

+
+
+

+

กรณีไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 09011

กรณีที่นับรวม: การได้มาหรือครอบครองวัตถุตอ้ งห้ามหรือไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย

กรณีไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 09011

กรณีที่นับรวม: การครอบครองอาวุธอืน่ ทีต่ อ้ งห้ามหรือไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายซึง่ ไม่ใช่อาวุธปืน;
การได้มาหรือการใช้วตั ถุระเบิดโดยปราศจากใบอนุญาต

กรณีไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 09011

กรณีที่นับรวม: การพกพาหรือครอบครองปืนพกโดยปราศจากใบอนุญาต; การยิงปืนโดยผิดกฎหมาย

กรณีไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0901

กรณีที่นับรวม: การครอบครองอาวุธปืนซึง่ ต้องห้ามตามกฎหมายหรือไม่ได้จดทะเบียน ชิน้ ส่วน
และส่วนควบของอาวุธปืนหรือเครือ่ งกระสุนปืน อาวุธประเภทอืน่ เช่น ก๊าซ หรือวัตถุระเบิด หรือวัตถุทางเคมี
วัตถุทางชีวภาพ หรือวัตถุทางกัมมันตรังสี; การได้มาซึง่ อาวุธหรือวัตถุระเบิดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือ
การใช้อาวุธหรือวัตถุระเบิดโดยปราศจากใบอนุญาต; การยิงปืนโดยผิดกฎหมาย; ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมด
ทีร่ ะบุใน 090111 - 090119

กรณีไม่นับรวม: การใช้อาวุธ วัตถุระเบิด หรือวัตถุท่ใี ช้เพือ่ การทำ�ลายประเภทอืน่ เพือ่ กระทำ�ความผิด
อย่างใดอย่างหนึง่ ซึง่ ได้รบั การจัดประเภทไว้วา่ เป็นความผิดเฉพาะอย่าง; การใช้อาวุธเพือ่ กระทำ�ความผิด
ซึง่ ได้รบั การบันทึก ด้วยแท็กทีเ่ กีย่ วข้องกับอาวุธที่ใช้และบริบทของเหตุการณ์

กรณีที่นับรวม: การค้าอาวุธ; การใช้หรือการครอบครองอาวุธโดยมิชอบด้วยกฎหมาย; ใช้กรณีทน่ี บั รวม
ทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 09011 - 09019
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สำ�นักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ. พิธีสารเพื่อต่อต้านการผลิตและการค้าอาวุธปืนอย่างผิดกฎหมาย ส่วนประกอบและส่วนควบของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อ
ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร. นครนิวยอร์ก, รัฐนิวยอร์ก. 2001. เว็บ: <http://www.unodc.org/documents/treaties/Special/2001 Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms.pdf>.
การครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้รวมถึงการกระทำ�ความผิดประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกฎหมายสากลว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายกำ�หนดให้เป็นความผิดทางอาญา

การครอบครองหรือการใช้วัตถุทางเคมี ทางชีวภาพ
ทางสารกัมมันตรังสี หรือทางนิวเคลียร์ ที่ต้องห้าม
หรือที่กฎหมายควบคุม124

การครอบครองหรือการใช้อาวุธหรือวัตถุระเบิดที่กฎหมายควบคุม
หรือต้องห้ามโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

การครอบครองหรือการใช้อาวุธอืน
่ หรือ
วัตถุระเบิดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

090112

การครอบครองหรือการใช้อาวุธปืนที่กฎหมายควบคุมหรือต้องห้าม
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ส่วนประกอบ และส่วนควบของอาวุธปืน
หรือเครื่องกระสุนปืน

การครอบครองหรือการใช้อาวุธปืน
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

การครอบครองหรือการใช้อาวุธปืนที่กฎหมายควบคุมหรือต้องห้าม
ตามกฎหมายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ส่วนประกอบ และส่วนควบของ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน อาวุธหรือวัตถุระเบิดประเภทอื่น

การครอบครองหรือการใช้อาวุธและวัตถุระเบิด

090111

09011

การครอบครอง การใช้ การผลิต การนำ�เข้า/ส่งออก การได้มาซึ่ง การซื้อขาย การส่งมอบ
การเคลื่อนย้ายหรือการโอนอาวุธปืน ส่วนประกอบ และส่วนควบของอาวุธปืนและ
เครื่องกระสุนปืน อาวุธ หรือวัตถุระเบิดประเภทอื่น123

+
-

การกระทำ�ความผิดต่อความปลอดภัยสาธารณะและความมัน
่ คงของรัฐ

การกระทำ�ทีเ่ กีย
่ วข้องกับอาวุธ วัตถุระเบิด และวัตถุทใ่ี ช้
เพือ
่ การทำ�ลายประเภทอืน
่

0901

ส่วนที่ 09

125

การลักลอบค้าวัตถุทางเคมี ทางชีวภาพ
หรือทางกัมมันตรังสี

การกระทำ�ในลักษณะอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้องกับการ
ลักลอบค้าอาวุธและวัตถุระเบิด

090123

090129

+
+
+
+
-

+

+
-

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 09012

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 09012

กรณีที่นับรวม: การผลิต การจัดทำ� หรือการลักลอบค้าวัตถุทางเคมี วัตถุทางชีวภาพ หรือวัตถุทางกัมมันตรังสี

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 09012

กรณีที่นับรวม: การผลิต การจัดทำ� หรือการลักลอบค้าอาวุธต้องห้ามตามกฎหมายหรือวัตถุระเบิด

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 09012

กรณีที่นับรวม: การผลิตและการลักลอบค้าอาวุธปืน ชิน้ ส่วน ส่วนควบ และเครือ่ งกระสุนปืน;
การลักลอบค้าอาวุธปืน

กรณีที่ไม่นับรวม: ความผิดเกีย่ วกับการนำ�เข้า/ส่งออก (08042); ความผิดเกีย่ วกับศุลกากร (08041); ใช้กรณี
ที่ไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0901

กรณีที่นับรวม: การผลิตและการลักลอบค้าอาวุธปืน ชิน้ ส่วน ส่วนควบ และเครือ่ งกระสุนปืน อาวุธหรือวัตถุ
ระเบิด วัตถุทางเคมี วัตถุทางชีวภาพ หรือวัตถุทางกัมมันตรังสีทก่ี ฎหมายควบคุมหรือต้องห้ามตามกฎหมาย; การ
ขายโดยปราศจากใบอนุญาตขาย หรือการขายให้กบั บุคคลที่ไม่มีใบอนุญาต; การนำ�เข้า/การส่งออกโดยปราศจาก
ใบอนุญาต; ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 090121 - 090129

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 09011

กรณีที่นับรวม: การปลอมแปลง การทำ�ลาย การลบทิง้ หรือเปลีย่ นแปลงตำ�หนิอาวุธปืน; ความผิดเกีย่ วกับ
ดอกไม้เพลิง; การเก็บสะสมอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย; การครอบครองสิง่ ของเพือ่ จะก่อ
ให้เกิดอันตรายต่อชีวติ
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การลักลอบค้า อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง การผลิต การนำ�เข้าหรือการส่งออก การได้มาซึ่ง การซื้อขาย การส่งมอบ การจัดทำ� การเคลื่อนย้าย หรือการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

การลักลอบค้าอาวุธและวัตถุระเบิด ซึ่งไม่ได้บรรยายหรือ
จัดประเภทไว้ ในหมวดหมู่ 090121 - 09123
- การลักลอบค้า ตามนิยามในเชิงอรรถ 125

การลักลอบค้าวัตถุทางเคมี ทางชีววิทยา ทางกัมมันตรังสี
หรือทางนิวเคลียร์ ที่กฎหมายควบคุมหรือต้องห้ามตามกฎหมาย
- การค้า ตามนิยามในเชิงอรรถ 125

การลักลอบค้าอาวุธที่กฎหมายควบคุมหรือต้องห้ามตามกฎหมาย
หรือหรือวัตถุระเบิด
- การลักลอบค้า ตามนิยามในเชิงอรรถ 125

การลักลอบค้าอาวุธประเภทอืน
่ หรือวัตถุระเบิด

090122

การลักลอบค้าอาวุธปืน ส่วนประกอบ และส่วนควบของอาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืน
- การค้า ตามนิยามในเชิงอรรถ 125

การลักลอบค้าอาวุธปืน

การลักลอบค้าอาวุธ และ/หรือวัตถุระเบิด
125

การลักลอบค้าอาวุธและวัตถุระเบิด

การกระทำ�ที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองหรือการใช้อาวุธ
และวัตถุระเบิด ซึ่งไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ในหมวดหมู่
090111 - 090113

การกระทำ�ในลักษณะอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้องกับการครอบ
ครองหรือการใช้อาวุธและวัตถุระเบิด

การกระทำ�ความผิดต่อความปลอดภัยสาธารณะและความมัน
่ คงของรัฐ

090121

09012

090119

ส่วนที่ 09

127

126

126

การกระทำ�ความผิดต่อสุขภาพและความปลอดภัย

การกระทำ�ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธและวัตถุระเบิด ซึ่งไม่ได้บรรยาย
หรือจัดประเภทไว้ ในหมวดหมู่ 09011 – 09012

การกระทำ�ในลักษณะอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้องกับอาวุธ
และวัตถุระเบิด

-

+

-

+

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0902

และการกระทำ�ในลักษณะอืน่ ทีก่ อ่ ให้เกิดภัยอันตรายต่อสุขภาพ (02071); การปลอมยาและความผิดเกีย่ วกับยา
ทีต่ อ้ งใช้ ใบสัง่ จ่ายของแพทย์ (07022); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0902

กรณีที่ไม่นับรวม: การปลอมปนอาหาร การขายอาหารหรือเครือ่ งดืม่ ซึง่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กรณีที่นับรวม: ความผิดเกีย่ วกับสุขภาพและความปลอดภัยในการทำ�งาน; ความผิดเกีย่ วกับความปลอดภัย
ในการขนส่งสาธารณะ; ความผิดเกีย่ วกับยา

อันเป็นอันตราย (02071); การกระทำ�โดยประมาท (0206); ความประมาทเลินเล่อในวิชาชีพ (02062); ความเสีย่ ง
ทีจ่ ะก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ซง่ึ เกีย่ วข้องกับการใช้หรือการมีสว่ นร่วมในกระบวนการผลิต
หรือขายสารทีอ่ อกฤทธิต์ อ่ จิตและประสาททีก่ ฎหมายควบคุม (06); การปลอมยาและความผิดเกีย่ วกับยา
ทีต่ อ้ งใช้ ใบสัง่ จ่ายของแพทย์ (07022)

กรณีที่ไม่นับรวม: การเกิดอันตราย และ/หรือความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดอันตรายต่อร่างกาย ผูอ้ น่ื จากการกระทำ�

กรณีที่นับรวม: ความผิดเกีย่ วกับสุขภาพและความปลอดภัยในการทำ�งาน; ความผิดเกีย่ วกับความปลอดภัย
ในการขนส่งสาธารณะ; ความผิดเกีย่ วกับการสาธารณสุข; การผลิตผลิตภัณฑ์ทก่ี อ่ ให้เกิดความเสีย่ งต่อสุขภาพ
และความปลอดภัย; การแพร่กระจายโรคติดเชือ้ ; ความผิดเกีย่ วกับการกักคัดกรองโรคระบาด; ความผิดเกีย่ วกับ
ยา;127 ความผิดเกีย่ วกับสุขอนามัยที่ไม่ใช่การปลอมปนอาหารหรือการขายอาหารหรือเครือ่ งดืม่ ซึง่ เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ: ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 09021 - 09029

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0901

กรณีที่นับรวม: การสอนการใช้อาวุธเป็นหมูค่ ณะโดยผิดกฎหมาย
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ความปลอดภัย อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง สภาวะที่ได้รับการคุ้มครองจากภัยอันตรายหรือการบาดเจ็บ
ความผิดเกี่ยวกับยา ให้รวมถึงการไม่เก็บรักษา ขนส่ง และแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ตามข้อบังคับตามการกำ�หนดกฎเกณฑ์ โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดหา/การขายผลิตภัณฑ์ทางยาแก่ประชาชนที่ ไม่มีสิทธิที่จะครอบครอง
ผลิตภัณฑ์นั้น การจัดหา/การขายผลิตภัณฑ์ทางยาให้แก่ผู้ขายที่ไม่มีใบอนุญาต การผลิต การนำ�เข้า การส่งออกและการขายผลิตภัณฑ์ทางยาซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานเกี่ยวกับฉลากและส่วนประกอบของยา การผลิต การนำ�เข้า การส่งออก
และการขายผลิตภัณฑ์ทางยาโดยปราศจากใบอนุญาต

การกระทำ�ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย
ของมนุษย์ ในสถานที่ที่ไม่ใช่ที่ทำ�งาน
- สุขภาพ ตามนิยามในเชิงอรรถ 73
- ความปลอดภัย ตามนิยามในเชิงอรรถ 126

การกระทำ�ความผิดต่อสุขภาพและความปลอดภัย
ในลักษณะอืน
่

09029

การกระทำ�ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย
ของมนุษย์ ในการทำ�งาน
- สุขภาพ ตามนิยามในเชิงอรรถ 73
- ความปลอดภัย ตามนิยามในเชิงอรรถ 126

การกระทำ�ความผิดต่อสุขภาพและความปลอดภัย
ในการทำ�งาน

09021

-

+

+
-

การกระทำ�ความผิดต่อความปลอดภัยสาธารณะและความมัน
่ คงของรัฐ

การกระทำ�ที่ก่อให้เกิดภัยอันตรายแก่สุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์
- สุขภาพ ตามนิยามในเชิงอรรถ 73

0902

09019

ส่วนที่ 09

130

129

128

การกระทำ�ความผิดต่อระบบคอมพิวเตอร์

การกระทำ�ที่ขัดขวางการปฏิบัติการของระบบคอมพิวเตอร์
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
- ระบบคอมพิวเตอร์ ตามนิยามในเชิงอรรถ 128

การแทรกแซงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย

+
-

-

+

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 09032

กรณีที่นับรวม: การขัดขวางการปฏิบตั งิ านของระบบคอมพิวเตอร์; การโจมตีโดยการระงับการให้บริการ
เครือข่าย; ความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์

ทีร่ ะบุใน 0903

กรณีที่ไม่นับรวม: การทำ�ลายทรัพย์สนิ ซึง่ ไม่ใช่ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ (0504); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมด

กรณีที่นับรวม: การทำ�ลาย การลบ การเปลีย่ นแปลง การปกปิดข้อมูลคอมพิวเตอร์; การขัดขวางการปฏิบตั ิ
งานของระบบคอมพิวเตอร์; การโจมตีโดยการระงับการให้บริการเครือข่าย การลบไฟล์ขอ้ มูลระบบคอมพิวเตอร์
โดยปราศจากอำ�นาจ

ความเป็นส่วนตัวของบุคคล (02011); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0903

กรณีที่ไม่นับรวม: การเข้าถึงแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคลโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึง่ เป็นการบุกรุก

กรณีที่นับรวม: การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ โดยไม่มสี ทิ ธิ; การเจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยผิดกฎหมาย

คอมพิวเตอร์ (030221); การละเมิดลิขสิทธิซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ (0503); การครอบครอง การแจกจ่าย
หรือการสร้างสือ่ ลามกอนาจารโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์(08022); การฉ้อฉลและการลักทรัพย์
โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ (0701) หรือ (0502)

กรณีที่ไม่นับรวม: การครอบครอง การแจกจ่าย หรือการสร้างสือ่ ลามกอนาจารเด็กโดยใช้ระบบ

กรณีที่นับรวม: ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 09031 – 09039
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ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง ข้อเท็จจริง ข้อมูล แนวความคิด ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ ซึ่งเหมาะสมกับการประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์/ระบบข้อมูล (สำ�นักงานว่าด้วยยาเสพติดและ
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ. โครงการศึกษาว่าด้วยอาชญากรรมไซเบอร์. 2013. เว็บ. <http://www.unodc.org/documents/organized-crime/UNODC_CCPCJ_EG.4_2013/CYBERCRIME_STUDY_210213.pdf>.).
คอมพิวเตอร์/ระบบข้อมูล อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งหรืออุปกรณ์หลายชิ้นที่เชื่อมต่อระหว่างกัน โดยตามคอมพิวเตอร์/โปรแกรมข้อมูลแล้ว จะปฏิบัติการโดยอัตโนมัติเพื่อประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์เหตุผล/
คำ�นวณทางคณิตศาสตร์/เก็บรักษา รวมถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์/ข้อมูลที่เก็บ/ประมวลผล/เรียกคืน/ส่งผ่าน โดยระบบคอมพิวเตอร์/รวมถึงเครื่องมือทางการสื่อสารใดๆ และอินเตอร์เน็ต (สำ�นักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติ. การศึกษารวบยอดว่าด้วยอาชญากรรมไซเบอร์. 2013. เว็บ <http:www.unodc.org/documents/organized-crime/UNODC_CCPCJ_EG.4_2013/CYBERCRIME_STUDY_210213.pdf>.).
โปรแกรมคอมพิวเตอร์/ข้อมูล อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง คำ�สั่งในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ ที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์/ระบบข้อมูล สามารถประมวลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์/ปฏิบัติงาน /ปฏิบัติการได้ (สำ�นักงานว่าด้วยยาเสพติด
และอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ. การศึกษารวบยอดว่าด้วยอาชญากรรมไซเบอร์. 2013. เว็บ: <http://www.unodc.org/documents/organized-crime/UNODC_CCPCJ_EG.4_2013/CYBERCRIME_STUDY_210213.pdf>.).
การเข้าถึง อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง การใช้ การเข้าถึง การดู การแสดง การสั่งหรือการสื่อสาร การเก็บรักษาหรือการเรียกคืนข้อมูล การคัดลอก การเคลื่อนย้าย การเพิ่ม การเปลี่ยนแปลง หรือการลบข้อมูล หรือมิฉะนั้น
การใช้ การกำ�หนดค่า หรือกำ�หนดค่าของทรัพยากรใดๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมประกอบของทรัพยากรเหล่านั้นขึ้นใหม่ (สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ. เครื่องมือเพื่อการตรากฎหมายอาชญากรรมไซเบอร์แห่ง
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ. กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 2010. เว็บ: <http://www.cyberdialogue.ca/wp-content/uploads/2011/03/ITU-Toolkit-for-Cybercrime-Legislation.pdf>.).
สำ�นักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ. การศึกษารวบยอดว่าด้วยอาชญากรรมไซเบอร์. 2013.
เว็บ: <http://www.unodc.org/documents/organized-crime/UNODC_CCPCJ_EG.4_2013/CYBERCRIME_STUDY_210213.pdf>

090321

การกระทำ�ซึ่งขัดขวางการปฏิบัติการของระบบคอมพิวเตอร์ โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย รวมถึงการกระทำ�ที่เกี่ยวข้องกับการทำ�ให้เสียหาย
การลบ การทำ�ให้เสื่อมลง การปรับเปลี่ยน หรือการปกปิดข้อมูล
คอมพิวเตอร์ โดยปราศจากการอนุญาตหรือเหตุผลอันสมควร130
- ระบบคอมพิวเตอร์ ตามนิยามในเชิงอรรถ 128
- ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามนิยามในเชิงอรรถ 128

การแทรกแซงระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูล
คอมพิวเตอร์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

09032

การกระทำ�อันมิชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าไปในระบบ
คอมพิวเตอร์บางส่วนหรือทั้งหมด โดยปราศจากการอนุญาต
หรือเหตุผลอันสมควร129
- ระบบคอมพิวเตอร์ ตามนิยามในเชิงอรรถ 128

การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

09031

+
+
-

การกระทำ�ความผิดต่อความปลอดภัยสาธารณะและความมัน
่ คงของรัฐ

การเข้าถึง การดัก การแทรกแซง ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์
โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ ในทางที่ผิด
หรือไม่เหมาะสม128

0903

ส่วนที่ 09

131

131

การกระทำ�ความผิดต่อความมัน
่ คงของรัฐ

-

+

+
-

-

เพือ่ กระทำ�การหรือละเว้นการกระทำ�การอย่างใดอย่างหนึง่ โดยเฉพาะ (0703); การก่อการจลาจลและ
การก่อความไม่สงบ (08011); ความผิดทางการทหารนอกเหนือจากความผิดเกีย่ วกับราชการทหาร

กรณีที่ไม่นับรวม: การให้ค�ำ มัน่ สัญญา; การเสนอให้; การให้หรือการเรีย่ ไร หรือการรับประโยชน์อนั มิชอบ

กรณีที่นับรวม: การกบฏ การเป็นสายลับ การเปิดเผยความลับทางราชการ; ความผิดต่อความมัน่ คงหรือ
การปฏิบตั ขิ องรัฐบาล; ความผิดเกีย่ วกับราชการทหารซึง่ ไม่ใช่อาชญากรรมสงคราม; การคบคิดเพือ่ กระทำ�การ
อันเป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ รัฐ; การก่อวินาศกรรม; การก่อสงครามหรือการพยายามก่อสงครามกับรัฐบาลซึง่ ไม่ใช่
อาชญากรรมการรุกรานระหว่างประเทศ; การยึดอำ�นาจ; การกระทำ�ผิดต่อพระมหากษัตริยห์ รือราชวงศ์;
การปลุกปัน่ ให้ประชาชนขัดขืนอำ�นาจปกครอง

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0903

กรณีที่นับรวม: การจัดทำ� การขาย การจัดหา การนำ�เข้า การแจกจ่าย หรือ การครอบครองเครือ่ งมือ
ที่ใช้กระทำ�ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์

ของบุคคล (02011); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0903

กรณีที่ไม่นับรวม: การเข้าถึงแฟ้มงานคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคลซึง่ เป็นการบุกรุกความเป็นส่วนตัว

กรณีที่นับรวม: การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยปราศจากสิทธิ; การบันทึกการส่งข้อมูลบนเครือข่ายไร้สาย
โดยปราศจากสิทธิ; การคัดลอกไฟล์คอมพิวเตอร์ โดยไม่มอี �ำ นาจ

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 09032

+

กรณีที่นับรวม: การทำ�ให้เสียหาย การลบทิง้ การเปลีย่ นแปลง การปกปิดข้อมูลคอมพิวเตอร์; การลบไฟล์
ข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ โดยปราศจากอำ�นาจ

+

89

บูรณภาพ อย่างน้อยทีส่ ดุ ให้หมายถึง ค่านิยม หลักการ และขนบธรรมเนียมต่างๆ ในกิจการประจำ�วันของรัฐและองค์กรรัฐ (องค์การเพือ่ ความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ. การทบทวนบูรณภาพของภาครัฐ.
เว็บ: <http://www.oecd.org/gov/ethics/publicsectorintegrityreviews.htm>.)

การกระทำ�ที่มุ่งประสงค์ต่อบูรณภาพแห่งรัฐ

0904

การกระทำ�ความผิดต่อระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่ได้อธิบายหรือจำ�แนก
ประเภทไว้ ในประเภท 09031-09033
- ระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่ได้นิยามไว้ ในเชิงอรรถ 128

การกระทำ�ความผิดต่อระบบคอมพิวเตอร์ในลักษณะอืน
่

09039

การกระทำ�ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งวิธีการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์
โดยปราศจากการอนุญาตหรือเหตุผลอันสมควรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
รวมถึงการขวนขวายได้มาซึ่งข้อมูลระหว่างกระบวนการส่งข้อมูล
ซึ่งไม่ได้มุ่งจะเปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงการขวนขวายได้มา
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ (เช่น โดยการคัดลอกข้อมูล) โดยไม่ได้รับ
อนุญาต130
- เข้าถึง ตามนิยามในเชิงอรรถ 129
- ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามนิยามในเชิงอรรถ 128

การดักหรือการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย

การกระทำ�ที่เกี่ยวข้องกับการทำ�ให้เสียหาย การลบทิ้ง การทำ�ให้
เสื่อมลง การปรับเปลี่ยน หรือการปกปิดข้อมูลคอมพิวเตอร์
โดยปราศจากการอนุญาตหรือเหตุผลอันสมควร
- ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามนิยามในเชิงอรรถ 128

การแทรกแซงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย

การกระทำ�ความผิดต่อความปลอดภัยสาธารณะและความมัน
่ คงของรัฐ

09033

090322

ส่วนที่ 09

133

132

132

การกระทำ�ทีเ่ กีย
่ วข้องกับองค์กรอาชญากรรม

การก่อการร้าย

-

ซึง่ ได้รบั การจัดประเภทไว้เป็นความผิดเฉพาะอย่าง; ความเชือ่ มโยงกับการก่อการร้ายหรือถึงกลุม่ ก่อการร้าย
ทีบ่ นั ทึกด้วยแท็กทีเ่ กีย่ วข้องกับบริบทของเหตุการณ์

กรณีที่ไม่นับรวม: การตายอันเป็นผลจากกิจกรรมการก่อการร้าย (0101); ความผิดฐานก่อการร้าย

กรณีที่นับรวม: การเข้าร่วมหรือเป็นการสมาชิกกลุม่ ก่อการร้าย; การสรรหาบุคคลเข้าเป็นสมาชิกหรือ
เข้าร่วมการฝึกก่อการร้าย; การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย; การยุยงให้เข้าร่วมการก่อการร้าย;
ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 09061 - 09069

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0905

การจัดประเภทว่าเป็นความผิดเฉพาะอย่าง; ความเชือ่ มโยงกับกลุม่ อาชญากรทีจ่ ดั ตัง้ ในลักษณะองค์กรทีบ่ นั ทึก
ด้วยแท็กทีเ่ กีย่ วข้องกับบริบทของเหตุการณ์; ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดใน 0905

กรณีที่ไม่นับรวม: ความผิดทีก่ อ่ ขึน้ โดยการเข้าร่วมกลุม่ อาชญากรทีจ่ ดั ตัง้ ในลักษณะองค์กรซึง่ ได้รบั

กรณีที่นับรวม: การมีสว่ นร่วมกับองค์กรอาชญากรรม

จัดประเภทไว้เป็นความผิดเฉพาะอย่าง; ความเชือ่ มโยงกับกลุม่ อาชญากรทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในลักษณะองค์กรทีบ่ นั ทึก
ด้วยแท็กทีเ่ กีย่ วข้องกับบริบทของเหตุการณ์

กรณีที่ไม่นับรวม: ความผิดทีก่ อ่ ขึน้ โดยการเข้าร่วมกลุม่ อาชญากรทีจ่ ดั ตัง้ ในลักษณะองค์กรได้รบั การ

กรณีที่นับรวม: การมีสว่ นร่วมกับองค์กรอาชญากรรม; ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 09051 - 09059

90

กลุม่ อาชญากรทีจ่ ดั ตัง้ ในลักษณะองค์กร ให้หมายถึง กลุม่ ทีม่ โี ครงสร้างองค์กรและประกอบด้วยบุคคลตัง้ แต่สามคนขึน้ ไป ดำ�รงอยูใ่ นช่วงระยะเวลาหนึง่ และกระทำ�การตามจุดมุง่ หมายทีจ่ ะก่ออาชญากรรมหรือความผิดร้ายแรงอย่างใดอย่างหนึง่
หรือหลายอย่าง เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ทางวัตถุประเภทอืน่ โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม สำ�นักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ. อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติเพือ่ ต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติทจ่ี ดั ตัง้ ในลักษณะองค์กร และพิธสี ารเสริม. นครนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก, 2004 เว็บ: <;https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC Convention/TOCebook-e.pdf>;).</https:>
กลุม่ ทีม่ ีโครงสร้างองค์กร ให้หมายถึง กลุม่ ที่ไม่ได้จดั ตัง้ ขึน้ ในลักษณะสุม่ เพือ่ กระทำ�ความผิดอย่างใดอย่างหนึง่ โดยฉับพลันทันที แม้ไม่จ�ำ ต้องมีการกำ�หนดบทบาทอย่างเป็นทางการแก่สมาชิกกลุม่ ความต่อเนือ่ งของการเป็นสมาชิก
หรือโครงสร้างที่ได้รบั การพัฒนาขึน้ อย่างเป็นระบบ (สำ�นักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ. อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติเพือ่ ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติทจ่ี ดั ตัง้ ขึน้ ในลักษณะองค์กรและพิธสี ารเสริม. นครนิวยอร์ก,
รัฐนิวยอร์ก, 2004. เว็บ http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC Convention/TOCebook-e.pdf).
ความผิดฐานก่อการร้าย ให้หมายถึง การกระทำ�ใดๆ ทีก่ ฎหมายสากลเพือ่ ต่อต้านการก่อการร้ายระบุวา่ เป็นความผิด หรือมิฉะนัน้ การกระทำ�ทีม่ งุ่ ต่อชีวติ หรือทำ�ร้ายร่างกายบุคคลให้ได้รบั บาดเจ็บสาหัส หรือการกระทำ�ในลักษณะเดียวกันต่อบุคคลอืน่ ใด
ซึง่ ไม่ได้มสี ว่ นในความขัดแย้งในเหตุการณ์ความรุนแรงทีม่ กี ารใช้อาวุธ เมือ่ จุดประสงค์ของการกระทำ�เช่นว่านัน้ โดยลักษณะตามธรรมชาติหรือโดยบริบทแล้ว เป็นไปเพือ่ ข่มขูป่ ระชาชน หรือเพือ่ บังคับรัฐบาลหรือองค์การระหว่างประเทศให้กระทำ�การ
หรืองดเว้นการกระทำ�การอย่างหนึง่ อย่างใด (สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ. อนุสญ
ั ญาเพือ่ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ลทั ธิการก่อการร้าย. 1999. E/RES/54/109, ข้อ 2(1b).

การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มก่อการร้ายหรือการกระทำ�ของบุคคลหรือกลุ่มอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับความผิดฐานก่อการร้าย133
- ความผิดฐานก่อการร้าย ตามนิยามในเชิงอรรถ 133

0906

การกระทำ�ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม ซึ่งไม่ได้บรรยาย
หรือจัดประเภทไว้ ในหมวดหมู่ 09051

การกระทำ�ในลักษณะอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้องกับองค์กร
อาชญากรรม

09059

การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร
- กลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ตามนิยามในเชิงอรรถ 132

การมีสว
่ นร่วมกับองค์กรอาชญากรรม

09051

+
+
+
+

การกระทำ�ความผิดต่อความปลอดภัยสาธารณะและความมัน
่ คงของรัฐ

การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร

0905

ส่วนที่ 09

134

การฝ่าฝืนกฎหมายการจราจรทีไ่ ม่กอ
่ ให้เกิดการบาดเจ็บ

การกระทำ�ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกลุ่มก่อการร้าย ซึ่งไม่ได้บรรยาย
หรือจัดประเภทไว้ ในหมวดหมู่ 09061 - 09062
ความผิดฐานก่อการร้าย ตามนิยามในเชิงอรรถ 133

+
-

+

+
+
+
-

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0901 - 0907

กรณีที่นับรวม: การจัดตัง้ กองกำ�ลังติดอาวุธ; การว่าจ้างทหารรับจ้าง; การซ่อนเร้นศพ

โดยประมาท ความสะเพร่า หรือความไม่ใส่ใจของบุคคลอีกคนหนึง่ ขณะควบคุมยานพาหนะ (02063);
การขับขีย่ านพาหนะขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิข์ องสารทีอ่ อกฤทธิต์ อ่ จิตและประสาท (02072); การชนแล้วหนี
ซึง่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ (0504); การชนแล้วหนีซง่ึ ก่อให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย (02063)

กรณีที่ไม่นับรวม: การเกิดหรือความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดอันตรายต่อร่างกายแก่ผอู้ น่ื อันเกิดจากการกระทำ�

กรณีที่นับรวม: ความผิดเกีย่ วกับใบอนุญาตยานพาหนะทางบก ใบอนุญาตขับขี่ การจดทะเบียน
การตรวจสภาพ; การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำ�หนด; การฝ่าฝืนข้อกำ�หนดกฎเกณฑ์ดา้ นความปลอดภัย;
ข้อกำ�หนดเกีย่ วกับการลงทะเบียนยานพาหนะ; ข้อกำ�หนดเกีย่ วกับใบอนุญาตขับขี่

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0906

กรณีที่นับรวม: การสรรหาบุคคลเข้าร่วมฝึกการก่อการร้าย; การยุยงให้เข้าร่วมการก่อการร้าย

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0906

กรณีที่นับรวม: การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย; การให้การสนับสนุนทางการเงิน

แก่กลุม่ ก่อการร้าย

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 0906

กรณีที่นับรวม: การเข้าร่วมหรือการเข้าเป็นสมาชิกกลุม่ ก่อการร้าย
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การสนับสนุนทางการเงิน ให้หมายถึง การจัดหาให้หรือการเก็บรวบรวมเงินทุนโดยมีเจตนาเพือ่ จะใช้หรือเชือ่ ว่าจะใช้เงินทุนทัง้ หมดหรือบางส่วนเพือ่ กระทำ�การก่อการร้าย (สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ. อนุสญ
ั ญาเพือ่ ปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย. 1999. E/RES/54/109, ข้อ 2(1b).

การกระทำ�ที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคงของรัฐ
ซึ่งไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ในหมวดหมู่ 0901 - 0907

0909 การกระทำ�ในลักษณะอืน่ ทีข่ ดั ต่อความปลอดภัยสาธารณะ
และความมัน
่ คงของรัฐ

การกระทำ�ที่มีโทษทางอาญาภายใต้กฎหมายจราจรและข้อกำ�หนดกฏเกณฑ์จราจร
ซึ่งไม่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิต

0907

การกระทำ�ในลักษณะอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้องกับกิจกรรม
ของกลุม
่ ก่อการร้าย

09069

การสนับสนุนทางการเงินแก่การกระทำ�ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
ผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย134
- การสนับสนุนทางการเงิน ตามนิยามในเชิงอรรถ 134

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

09062

การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มที่มีจุดประสงค์เพื่อกระทำ�ความผิดฐาน
ก่อการร้ายหนึ่งหรือหลายความผิด ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
ตามนิยามในเชิงอรรถ 133

การมีสว
่ นร่วมกับกลุม
่ ก่อการร้าย

การกระทำ�ความผิดต่อความปลอดภัยสาธารณะและความมัน
่ คงของรัฐ

09061

ส่วนที่ 09

138

137

136

135

การกระทำ�ทีก
่ อ
่ ให้เกิดมลพิษในดิน
หรือการเสือ
่ มคุณภาพของผืนดิน

การกระทำ�ทีก
่ อ
่ ให้เกิดมลพิษในสิง
่ แวดล้อม
หรือการเสือ
่ มคุณภาพของสิง
่ แวดล้อมในลักษณะอืน
่

10013

10019

+
-

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 1001

กรณีที่นับรวม: การก่อมลพิษจากเสียง การสัน่ สะเทือน ความร้อน แสง หรือรังสี; ความผิดเกีย่ วกับนิวเคลียร์
สารเคมี หรือสารอันตราย

การกระทำ�ในลักษณะอืน่ อันส่งผลให้เกิดการขาดแคลนหรือการเสือ่ มคุณภาพของทรัพยากรทางธรรมชาติ (1004);
การทำ�ให้เกิดมลพิษในดินหรือการเสือ่ มคุณภาพของดินอันเกิดจากการเคลือ่ นย้ายหรือการทิง้ สิง่ ปฏิกลู โดยผิด
กฎหมาย (1002); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 1001

กรณีที่ไม่นับรวม: การทำ�ให้เกิดมลพิษในดินอันเกิดจาการทำ�เหมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบตัดไม้หรือ

กรณีที่นับรวม: การทำ�ให้เกิดมลพิษในดิน

การกระทำ�ในลักษณะอืน่ ทีส่ ง่ ผลให้เกิดการขาดแคลนหรือการเสือ่ มคุณสภาพของทรัพยากรทางธรรมชาติ (1004);
การทำ�ให้เกิดมลพิษในน้�ำ หรือการเสือ่ มคุณภาพของน้�ำ อันเกิดจากการเคลือ่ นย้ายหรือทิง้ สิง่ ปฏิกลู โดยผิดกฎหมาย
(1002); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 1001

กรณีที่ไม่นับรวม: การทำ�ให้เกิดมลพิษในน้�ำ อันเกิดจากการทำ�เหมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบตัดไม้ หรือ

กรณีที่นับรวม: การทำ�ให้เกิดมลพิษในน้�ำ

ไม้ หรือการกระทำ�ในลักษณะอืน่ ทีส่ ง่ ผลให้เกิดการขาดแคลนหรือการเสือ่ มคุณภาพของทรัพยากรทางธรรมชาติ
(1004); ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 1001

กรณีที่ไม่นับรวม: การก่อให้เกิดมลพิษในอากาศอันเกิดจากการทำ�เหมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบตัด

กรณีที่นับรวม: การก่อให้เกิดมลพิษในอากาศ

กฎหมาย (1002); ความผิดเกีย่ วกับการทิง้ ขยะไม่เป็นที่ (0801); การจงใจทำ�ลาย ทำ�ให้เสียหาย หรือทำ�ให้พน้ื ผิว
ทรัพย์สนิ สาธารณะหรือของเอกชนเสียหาย

กรณีที่ไม่นับรวม: มลพิษหรือการเสือ่ มคุณภาพอันเกิดจากการเคลือ่ นย้ายหรือการทิง้ สิง่ ปฏิกลู โดยผิด

กรณีที่นับรวม: การทำ�ให้เกิดมลพิษในอากาศ ในน้�ำ ในดิน; ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 10011 -10019
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สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่ประกอบไปด้วยการปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตทุกสายพันธุ์
การก่อให้เกิดมลพิษในอากาศ ให้หมายถึง การปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อมทั้งภายในหรือภายนอกอาคาร ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม โดยสสารทางเคมี ทางกายภาพ หรือทางชีวภาพ ซึ่งเปลี่ยนคุณลักษณะตามธรรมชาติของ
ชั้นบรรยากาศ (องค์การอนามัยโลก. การก่อให้เกิดมลพิษในอากาศ. เว็บ: <http://www.who.int/topics/air_pollution/en/index.html>.).
การทำ�ให้เกิดมลพิษในน้ำ� ให้หมายถึง การนำ�สารหรือพลังงานเข้าสู่แหล่งน้ำ� น้ำ�ที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค หรือสิ่งแวดล้อมทางทะเล (รวมถึง บริเวณปากแม่น้ำ�) ที่ส่งผลให้เกิดภัยอันตรายแก่ทรัพยากรที่มีชีวิต เป็นภัยต่อสุขภาพของมนุษย์
เป็นอุปสรรคต่อการดำ�รงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในทะเลซึ่งรวมถึงการจับสัตว์น้ำ� การทำ�ให้คุณภาพน้ำ�ทะเลเสื่อมลงและการลดความสวยงามของท้องทะเล (องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ. มลพิษทางทะเล.
เว็บ: <http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1596>.).
การทำ�ให้เกิดมลพิษของผืนดิน อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง การปนเปื้อนของดินโดยสสารทางเคมี ทางกายภาพหรือทางชีวภาพ ที่เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะตามธรรมชาติของดิน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ซึ่งไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ในหมวดหมู่ 10011 - 10013
- สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ตามนิยามในเชิงอรรถ 135

การกระทำ�ที่ส่งผลให้เกิดมลพิษในดินหรือการเสื่อมคุณภาพของผืนดิน138

การกระทำ�ที่ส่งผลให้เกิดมลพิษในน้ำ�หรือการเสื่อมคุณภาพของน้ำ�137

การกระทำ�ทีก
่ อ
่ ให้เกิดมลพิษในน้�ำ
หรือการเสือ
่ มคุณภาพของน้�ำ

10012

การก่อให้เกิดมลพิษในอากาศหรือการเสื่อมคุณภาพของอากาศ136

การกระทำ�ทีก
่ อ
่ ให้เกิดมลพิษในอากาศ
หรือการเสือ
่ มคุณภาพของอากาศ

10011

การกระทำ�ที่ส่งผลให้เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ135

+
+
+
+
-

การกระทำ�ความผิดต่อสิง
่ แวดล้อมทางธรรมชาติ

การกระทำ�ทีก
่ อ
่ ให้เกิดมลพิษในสิง
่ แวดล้อมหรือ
การเสือ
่ มคุณภาพของสิง
่ แวดล้อม

1001

ส่วนที่ 10

140

139

และการเก็บรักษาสัตว์ (10091); การชิงทรัพย์ทเ่ี ป็นปศุสตั ว์ (04014); การลักปศุสตั ว์ (05025)

กรณีที่ไม่นับรวม: การลักสัตว์เลีย้ ง (050221); ความผิดต่อการปฏิบตั กิ บั สัตว์ การเลีย้ งสัตว์

ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 10031-10032

กรณีที่นับรวม: การลักลอบค้าสัตว์ปา่ ; การค้าหรือการครอบครองสัตว์ปา่ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย;

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 1002

+
-

กรณีที่นับรวม: การลักลอบขนขยะและของเสียข้ามเขตแดนประเทศ

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 1002

+

-

ขนขยะและของเสียภายในประเทศโดยผิดกฎหมาย

กรณีที่นับรวม: การทิง้ ขยะและของเสียภายในประเทศโดยผิดกฎหมาย; การเคลือ่ นย้ายหรือการลักลอบ

กรณีที่ไม่นับรวม: ความผิดเกีย่ วกับการทิง้ ขยะไม่เป็นที่ (0801)

โดยผิดกฎหมาย; การทิง้ ขยะและของเสียโดยผิดกฎหมาย; ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 10021 - 10022

กรณีที่นับรวม: การลักลอบขนขยะและของเสียข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมาย; การเคลือ่ นย้ายขยะและของเสีย

93

การเคลื่อนย้ายหรือการทิ้ง อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง การเก็บรวบรวม การขนส่ง การนำ�กลับมา การกำ�จัดหรือการขนส่งทางเรือ ขยะหรือของเสียในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสแก่คนหรือความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
แก่คุณภาพของอากาศ ดินหรือน้ำ� หรือต่อสัตว์หรือพืช
ตัวอย่าง ให้หมายถึง สัตว์หรือพืชใด ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต หรือชิ้นส่วนหรืออนุพันธุ์ ใดที่แสดงถึงสัตว์หรือพืชนั้น
สายพันธ์ุที่ ได้รับการคุ้มครอง ให้หมายถึง สายพันธุ์สัตว์หรือพืช ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ เนื่องจากมีจำ�นวนน้อยจากการล่าสัตว์/การจับปลาเกินสัดส่วน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม การล่าเหยื่อ
หรือเหตุผลอื่น (อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์. 1973. เว็บ: <http://www.cites.org/eng/disc/text.php).
สายพันธุ์ที่ต้องห้าม ให้หมายถึง สายพันธุ์ของสัตว์หรือพืชที่ต้องห้ามตามกฎหมายภายในประเทศสืบเนื่องจากคุณสมบัติที่สามารถแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่บุคคล หรือมีความน่าจะเป็นในลักษณะอื่น
ทีจ่ ะก่อให้เกิดภัยอันตราย (สหภาพยุโรป.การพัฒนากรอบความคิดของสหภาพยุโรปเกีย่ วกับสายพันธุต์ า่ งถิน่ ทีส่ ามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว. เว็บ: <http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/ias_discussion_paper.pdf>.).

การค้าหรือการครอบครองตัวอย่างพันธุ์สัตว์ป่าหรือพืชป่าที่กฎหมายคุ้มครอง
หรือต้องห้ามตามกฎหมาย140

การลักลอบค้าหรือการครอบครองสายพันธุส
์ ต
ั ว์หรือ
พืชต้องห้ามหรือทีไ่ ด้รบ
ั การคุม
้ ครอง

1003

การกระทำ�ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายหรือการทิ้งขยะและของเสีย
โดยผิดกฎหมาย โดยการตรวจจับป้องกัน และ/หรือผลกระทบ
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมของการกระทำ�ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับประเทศ
มากกว่าหนึ่งประเทศ
- การเคลื่อนย้ายและการทิ้ง ตามนิยามในเชิงอรรถ 133

การกระทำ�ทีเ่ กีย
่ วกับการเคลือ
่ นย้ายหรือการทิง
้ ขยะ
ของเสีย ข้ามเขตแดนประเทศ

10022

การกระทำ�ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายหรือการทิ้งขยะและของเสีย
โดยผิดกฎหมาย โดยที่การตรวจจับป้องกัน และ/หรือผลกระทบ
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมของการกระทำ�ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับประเทศ
เพียงประเทศเดียว
- การเคลื่อนย้ายและการทิ้ง ตามนิยามในเชิงอรรถ 139

การกระทำ�ทีเ่ กีย
่ วกับการเคลือ
่ นย้าย
หรือการทิง
้ ขยะ ของเสีย ภายในเขตแดนประเทศ

10021

การกระทำ�ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายหรือการทิ้งขยะและของเสียโดยผิดกฎหมาย139

+
+

การกระทำ�ความผิดต่อสิง
่ แวดล้อมทางธรรมชาติ

การกระทำ�ทีเ่ กีย
่ วข้องกับการเคลือ
่ นย้าย
หรือการทิง
้ สิง
่ ปฏิกล
ู

1002

ส่วนที่ 10

การค้าหรือการครอบครองสายพันธุ์สัตว์และพืชที่ได้รับการคุ้มครอง
หรือต้องห้ามโดยมิชอบด้วยกฎหมายในลักษณะอื่น ซึ่งไม่ได้บรรยายหรือ
จัดประเภทไว้ ในหมวดหมู่ 10031 - 10032
- สายพันธุ์ที่ต้องห้าม ตามนิยามในเชิงอรรถ 140

การลักลอบค้าหรือการครอบครองสายพันธุส
์ ต
ั ว์และ
พันธุพ
์ ช
ื ต้องห้ามหรือทีไ่ ด้รบ
ั การคุม
้ ครองในลักษณะอืน
่

10039

การลอบค้าหรือการครอบครอง ตัวอย่างสายพันธุ์สัตว์หรือพืชต้องห้าม
ตามกฎหมายหรือที่กฎหมายควบคุม
- สายพันธุ์ที่ต้องห้าม ตามนิยามในเชิงอรรถ 140

การลักลอบค้าหรือการครอบครองสายพันธุส
์ ต
ั ว์
ต้องห้ามหรือทีม
่ ก
ี ารควบคุม

10032

การนำ�เข้า การส่งออก การได้มาซึ่ง การซื้อขาย การเคลื่อนย้าย
หรือการโอนสายพันธุ์สัตว์ป่าหรือพืชป่าที่กฎหมายคุ้มครอง
ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศตั้งแต่สองประเทศขึ้นไป
- สายพันธุ์ที่กฎหมายคุ้มครอง ตามนิยามในเชิงอรรถ 140

การลักลอบค้าสายพันธุท
์ ไ่ี ด้รบ
ั การคุม
้ ครอง
ข้ามเขตแดนประเทศ

100312

การค้าหรือการครอบครองตัวอย่างสายพันธุ์สัตว์ป่าหรือพืชป่า
ที่กฎหมายคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศ
เพียงประเทศเดียว
- สายพันธุ์ที่กฎหมายคุ้มครอง ตามนิยามในเชิงอรรถ 140

การลักลอบค้าหรือการครอบครองสายพันธุ์
ทีไ่ ด้รบ
ั การคุม
้ ครองภายในเขตแดนประเทศ

การค้าหรือการครอบครองตัวอย่างสายพันธุ์สัตว์ป่าหรือพืชป่า
ที่ได้รับการคุ้มครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
- สายพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครอง ตามนิยามในเชิงอรรถ 140

การลักลอบค้าหรือการครอบครองสายพันธุส
์ ต
ั ว์ปา่
และพืชป่าทีไ่ ด้รบ
ั การคุม
้ ครอง

-

+
+

-

+

-

+

+
-
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กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 1003

กรณีที่ไม่นับรวม: ให้ ใช้กรณีท่ีไม่รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 1003

กรณีที่นับรวม: การครอบครองสัตว์อนั ตรายหรือสัตว์ทก่ี ฎหมายควบคุม; การเพาะพันธุส์ ตั ว์อนั ตราย;
การลอบค้าสายพันธุท์ ต่ี อ้ งห้ามตามกฎหมาย

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 1003

กรณีที่นับรวม: การลักลอบค้าสัตว์ปา่ ข้ามเขตแดนประเทศ

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 10031

กรณีที่นับรวม: การค้าหรือการครอบครองสายพันธุท์ ่ใี กล้จะสูญพันธุ์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 1003

กรณีที่นับรวม: การลักลอบค้างาช้าง; ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 100311 - 100312

การกระทำ�ความผิดต่อสิง
่ แวดล้อมทางธรรมชาติ

100311

10031

ส่วนที่ 10

การกระทำ�ในลักษณะอืน
่ ทีส
่ ง
่ ผลให้เกิดการขาดแคลน
หรือการเสือ
่ มคุณภาพของทรัพยากรทางธรรมชาติ

10049

การกระทำ�ที่ก่อให้เกิดการขาดแคลนทรัพยากรทางธรรมชาติ
ซึ่งไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ในหมวดหมู่ 10041-10043

การสกัดสินแร่หรือแร่ธาตุจากพื้นดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

การกระทำ�อันมิชอบด้วยกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ซึ่งไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ในหมวดหมู่ 1001-1004

การกระทำ�ความผิดต่อสิง
่ แวดล้อมทางธรรมชาติ
ในลักษณะอืน
่

1009

การทำ�เหมืองโดยผิดกฎหมาย

10043

การล่าสัตว์ การจับปลา การเก็บหรือการเอาไปซึ่งสัตว์ป่าหรือพืชป่า
ประจำ�ท้องถิ่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

การล่าสัตว์ การจับปลาหรือการเก็บสัตว์ปา่
และพันธ์พ
ุ ช
ื ป่าโดยผิดกฎหมาย

10042

การตัด การเก็บเกี่ยว การขนย้ายท่อนซุงออกจากป่า การขนส่ง
การซื้อหรือการขายท่อนซุงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

การลักลอบตัดไม้

10041

การกระทำ�ที่ก่อให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือการขาดแคลน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ สายพันธุ์สัตว์หรือพืช ที่ดิน น้ำ�หรืออากาศ

+
+
+
+
+
+
-

95

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 1001 – 1004

ทีร่ ะบุใน 10091-10099

กรณีที่นับรวม: การใม่ให้การปกป้องคุม้ ครองสวัสดิภาพของสัตว์และพืช; ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมด

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 1004

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 1004

กรณีที่นับรวม: การลักลอบค้าแร่ธาตุล�ำ้ ค่า; การทำ�เหมืองโดยผิดกฎหมาย; การทำ�เหมืองโดยปราศจาก
สิทธิในทีด่ นิ หรือใบอนุญาตทำ�เหมือง; การทำ�เหมืองโดยฝ่าฝืนมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมหรือความปลอดภัย

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 1004

กรณีที่นับรวม: การล่าสัตว์ โดยผิดกฎหมาย; การจับปลาโดยผิดกฎหมาย; การลักลอบล่าสัตว์ ในเขตหวงห้าม

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 1004

กรณีที่นับรวม: การลักลอบตัดไม้; การถางโค่นและเผาป่าโดยผิดกฎหมาย; การลักลอบขุดทราย

โดยผิดกฎหมาย

หรือการทำ�ให้สง่ิ แวดล้อมทางธรรมชาติเสือ่ มคุณภาพ (1001)

กรณีที่ไม่นับรวม: การกระทำ�ทีส่ ง่ ผลให้เกิดมลพิษต่อสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติ ที่ไม่ใช่การทำ�ให้ขาดแคลน

กรณีที่นับรวม: ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 10041 - 10049

การกระทำ�ความผิดต่อสิง
่ แวดล้อมทางธรรมชาติ

การกระทำ�ทีส
่ ง
่ ผลให้เกิดการขาดแคลนหรือ
การเสือ
่ มคุณภาพของทรัพยากรทางธรรมชาติ

1004

ส่วนที่ 10

การกระทำ�ความผิดต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึ่งได้บรรยายหรือ
จัดประเภทไว้ ใน 10091
- สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ตามนิยามในเชิงอรรถ 135

การกระทำ�ความผิดต่อสิง
่ แวดล้อมทางธรรมชาติ
ในลักษณะอืน
่

10099

การปฏิบัติกับสัตว์ การเลี้ยง หรือการเก็บรักษาสัตว์
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

การกระทำ�ความผิดต่อสัตว์

96

กรณีที่นับรวม: การลักลอบนำ�เข้าสารทำ�ลายชัน้ บรรยากาศโอโซน; การใช้สารทำ�ลายโอโซนในชัน้ บรรยากาศ
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

+
-

(04014)

ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 1001 - 1004

กรณีที่ไม่นับรวม: การปฏิบตั กิ บั สัตว์ การเลีย้ ง หรือการเก็บรักษาสัตว์ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (10091);

กรณีที่ไม่นับรวม: การขโมยสัตว์เลีย้ ง (050221); การลักปศุสตั ว์ (05025); การชิงทรัพย์ทเ่ี ป็นปศุสตั ว์

กรณีที่นับรวม: ความผิดเกีย่ วกับการเป็นเจ้าของสัตว์หรือสวัสดิภาพของสัตว์ (ที่ไม่ใช่ความผิดเกีย่ วกับ
การค้าสัตว์ปา่ ); การทารุณกรรมสัตว์เลีย้ ง; การฝ่าฝืนกฎเกณฑ์เกีย่ วกับฤดูกาลล่าสัตว์; การทารุณกรรมสัตว์;
การปฏิบตั กิ บั สัตว์อย่างอย่างไม่เหมาะสม

+
-

การกระทำ�ความผิดต่อสิง
่ แวดล้อมทางธรรมชาติ

10091

ส่วนที่ 10

143

142

141

การกระทำ�ทีอ
่ ยูภ
่ ายใต้เขตอำ�นาจสากล

อาชญากรรมสงคราม

11013

+
-

-

กรณีที่นับรวม: อาชญากรรมสงครามภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ รวมถึงการฆ่าพลเมือง
โดยมิชอบด้วยกฎหมายทีก่ ระทำ�โดยฝ่ายทีเ่ ข้าร่วมในสถานการณ์ขดั กันทางอาวุธ; การข่มขืนกระทำ�ชำ�เรา
ในสถานการณ์ขดั กันทางอาวุธ และการกระทำ�ในลักษณะอืน่ ตามข้อ 8 แห่งธรรมนูญกรุงโรม; 143 ใช้กรณีท่ี
นับรวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 110131 - 110139

หรือเครือ่ งบินส่วนบุคคลซึง่ ได้รบั การจัดประเภทให้เป็นความผิดเฉพาะอย่าง; การยึดยานพาหนะและกักตัว
ผู้ โดยสารของยานพาหนะนัน้ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยใช้ก�ำ ลังหรือข่มขูว่ า่ จะใช้ก�ำ ลัง โดยบุคคลซึง่ ไม่ได้
อยู่ในทะเลหลวง (020223)

กรณีที่ไม่นับรวม: ความผิดอันไม่ได้เ้ กิดขึน้ ในทะเลหลวง ซึง่ กระทำ�การโดยลูกเรือหรือผู้ โดยสารเรือ

กรณีที่นับรวม: การกระทำ�ใดๆ ซึง่ เป็นการสมัครใจเข้าร่วมในการเดินเรือหรือการเดินเครือ่ งบินโดยรู้
ข้อเท็จจริงว่าเป็นเรือโจรสลัดหรือเครือ่ งบินโจรสลัด; การกระทำ�ใดๆ ซึง่ เป็นการยุยงส่งเสริมหรือเจตนาจะอำ�นวย
ความสะดวกแก่การกระทำ�การเป็นโจรสลัด; การบังคับคนหรือยึดทรัพย์สนิ หรือพาหนะเพือ่ ใช้ประโยชน์ในกองกำ�ลัง

กรณีที่ไม่นับรวม: การกระทำ�ซึง่ ก่อให้เกิดหรือเจตนาก่อให้เกิดอันตรายต่อผูอ้ น่ื ซึง่ ไม่ใช่การทรมาน (02)

กรณีที่นับรวม: การทรมาน

กรณีที่นับรวม: ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 11011 - 11019
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การทรมาน คือ การกระทำ�ความผิดโดยเจตนาก่อให้ก่อให้เกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงหรือความทุกข์ทรมานต่อร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น โดยมีจุดประสงค์เพื่อจะได้มาซึ่งข้อมูลหรือคำ�สารภาพจากผู้อื่น หรือจากบุคคลที่สามเพื่อลงโทษ
คุกคามหรือบีบบังคับ หรือด้วยเหตุผลใดๆ อันเป็นการเลือกปฏิบัติในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยที่ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานดังกล่าว ได้กระทำ�การ หรือริเริ่ม หรือได้รับความยินยอมหรือการยอมตามโดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอื่นที่ใช้
อำ�นาจรัฐ (สหประชาชาติ. อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติและหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำ�ยีศักดิ์ศรี. นครนิวยอร์ก, รัฐนิวยอร์ก, 1984. เว็บ: <http://www.un.org/millennium/law/iv-9.htm>.).
องค์การสหประชาชาติ. อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเล. นครนิวยอร์ก, รัฐนิวยอร์ก. เว็บ: http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part7.htm
อาชญากรรมสงคราม ภายใต้ธรรมนูญกรุงโรม ให้รวมถึงการกระทำ�ผิดอนุสัญญากรุงเจนีวา ลงวันที่ 12 สิงหาคม 1949 อย่างร้ายแรง การฝ่าฝืนกฎหมายและจารีตประเพณีที่ใช้บังคับในสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่มีการใช้อาวุธ
ในประการที่ร้ายแรง และในกรณีของความขัดแย้งภายในประเทศ การฝ่าฝืน ข้อ 3 ที่ใช้บังคับกับอนุสัญญาเจนีวาทั้งสี่ฉบับ ลงวันที่ 12 สิงหาคม 1949 อย่างร้ายแรง หรือการฝ่าฝืนกฎหมายและจารีตประเพณีที่ใช้บังคับในสภาวการณ์ดังกล่าว
ภายในกรอบกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับในเวลานั้นอย่างร้ายแรง

การกระทำ�ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและจารีตประเพณีที่บังคับใช้
ในสถานการณ์ขัดกันทางอาวุธอย่างร้ายแรง ดังแสดงไว้ ในธรรมนูญ
ศาลอาญาระหว่างประเทศ (ธรรมนูญกรุงโรม) และอนุสัญญา
เจนีวา (1949)

การกระทำ�อันเป็นโจรสลัด คือการใช้ความรุนแรง การกักกันหรือ
การปล้น โดยมุ่งกระทำ�การในทะเลหลวงต่อเรือหรือเครื่องบินลำ�อื่น
หรือต่อบุคคลหรือทรัพย์สินบนเรือหรือเครื่องบินเช่นว่านั้น หรือต่อเรือ
เครื่องบิน บุคคลหรือทรัพย์สินในพื้นที่ที่อยู่นอกเขตอำ�นาจรัฐใดๆ รวมถึง
การที่ลูกเรือหรือผู้ โดยสารเรือส่วนบุคคลหรือเครื่องบินส่วนบุคคลนั้น
เข้าร่วม การยุยงส่งเสริมหรือการอำ�นวยความสะดวกแก่การกระทำ�
เช่นว่านั้น 142

การกระทำ�อันเป็นโจรสลัด

11012

การทรมานคน141

การทรมาน

11011

+
+
+

การกระทำ�ความผิดทางอาญาในลักษณะอืน
่ ซึง
่ ไม่ได้จด
ั ประเภทไว้ในเอกสารนี้

การกระทำ�ที่อยู่ภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนสากล ซึ่งศาลอาญาระหว่างประเทศ
ดำ�เนินคดีได้

1101

ส่วนที่ 11

การใช้ความรุนแรงทางเพศในสถานการณ์
การขัดกันทางอาวุธ

การกระทำ�ความผิดต่อเสรีภาพหรือศักดิศ
์ รี
ความเป็นมนุษย์ในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ

110133

110134

การกระทำ�ที่พรากเสรีภาพหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไปจาก
เชลยศึกหรือบุคคลอื่นที่กฎหมายคุ้มครอง ดังแสดงไว้ ในธรรมนูญ
กรุงโรมและอนุสัญญาเจนีวา (1949)

การกระทำ�ทางเพศที่ใช้เป็นกลวิธีในการทำ�สงคราม ดังแสดงไว้ ใน
ธรรมนูญกรุงโรมและอนุสัญญาเจนีวา (1949)

กาการกระทำ�ที่ส่งผลให้เกิดการทำ�ลายหรือความเสียหาย
อย่างใหญ่หลวงแก่ทรัพย์สิน โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
ทางการทหาร ซึ่งได้กระทำ�ไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายและปราศจาก
ความยับยั้งในสถานการณ์ความขัดแย้งทางอาวุธ ดังแสดงไว้ ใน
ธรรมนูญกรุงโรมและอนุสัญญาเจนีวา (1949)

การทำ�ลายหรือการก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ทรัพย์สน
ิ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ

110132

การกระทำ�ที่ส่งผลให้เกิดการตายหรือการบาดเจ็บสาหัส หรือ
มีเจตนาจะก่อให้เกิดการตายหรือการบาดเจ็บสาหัส ซึ่งฝ่าฝืน
กฎหมายหรือจารีตประเพณีที่ใช้บังคับในสถานการณ์ความขัดแย้ง
ทางอาวุธ ดังแสดงไว้ ในธรรมนูญกรุงโรมและอนุสัญญาเจนีวา
(1949)

การฆ่า การทำ�ให้ตาย หรือมุง
่ ให้เกิดการตายหรือ
ทำ�ให้ได้รบ
ั อันตรายสาหัสโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ

+
-

+
-

+

-

+
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กรณีที่ไม่นับรวม: การกระทำ�ทีข่ ดั ต่อเสรีภาพ ซึง่ ไม่ใช่อาชญากรรมสงคราม (0202)

กรณีที่นับรวม: การจงใจพรากไปซึง่ สิทธิทจ่ี ะได้รบั การดำ�เนินคดีอย่างเป็นธรรมและเป็นปกติของเชลยศึก
หรือของบุคคลอืน่ ซึง่ ได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมาย; การเนรเทศหรือบังคับโยกย้ายประชากร หรือการกักขัง
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย; การจับตัวประกัน; การละเมิดศักดิศ์ รีของบุคคลอย่างร้ายแรง (รวมถึงการหยามเกียรติ
และการลดเกียรติบคุ คลอืน่ )

ทางเพศซึง่ ไม่ใช่อาชญากรรมสงคราม (0302)

กรณีที่ไม่นับรวม: การใช้ความรุนแรงทางเพศซึง่ ไม่ใช่อาชญากรรมสงคราม (0301); การแสวงหาประโยชน์

กรณีที่นับรวม: การกระทำ�การข่มขืนกระทำ�ชำ�เรา; การบังคับเอาคนลงเป็นทาสเพือ่ ประโยชน์ทางเพศ;
การบังคับให้คา้ ประเวณี; การบังคับให้ตง้ั ครรภ์; การบังคับให้ท�ำ หมันหรือการใช้ความรุนแรงทางเพศในลักษณะอืน่
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับสถานการณ์ความขัดแย้งทางอาวุธและซึง่ เป็นการฝ่าฝืนอนุสญ
ั ญาเจนีวาอย่างร้ายแรง

กรณีที่ไม่นับรวม: ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ซึง่ ไม่ใช่อาชญากรรมสงคราม (0504)

ทางทหารทีเ่ ป็นรูปธรรมและโดยตรง; การโจมตีทท่ี �ำ ลายหรือส่งผลให้เกิดความเสียหายในระยะยาวและร้ายแรง
ต่อสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติ; การโจมตีหรือการระดมยิงหรือทิง้ ระเบิดเมือง หมูบ่ า้ น สถานทีอ่ ยูอ่ าศัย หรืออาคาร
ซึง่ ไม่มกี ารป้องกันและไม่ใช่เป้าหมายทางการทหาร; การเจตนาโจมตีอาคารทีม่ จี ดุ ประสงค์เพือ่ ใช้ปฏิบตั ศิ าสนกิจ
เพือ่ การศึกษา เพือ่ ศิลปะ เพือ่ วิทยาศาสตร์ หรือเพือ่ การสังคมสงเคราะห์ อนุสาวรียท์ างประวัตศิ าสตร์
หรือโรงพยาบาล เมือ่ สถานทีเ่ หล่านัน้ ไม่ใช่เป้าหมายทางการทหาร; การปล้นสดมภ์

กรณีที่นับรวม: การเจตนาโจมตีท�ำ ให้เกิดความเสียหายเกินกว่าความจำ�เป็นเมือ่ พิจารณาความได้เปรียบ

ซึง่ ไม่ใช่อาชญากรรมสงคราม (0102); การฆ่าคนโดยไม่เจตนาซึง่ ไม่ใช่อาชญากรรมสงคราม (0103)

กรณีที่ไม่นับรวม: การฆ่าคนโดยเจตนาซึง่ ไม่ใช่อาชญากรรมสงคราม (0101); การพยายามฆ่าคนโดยเจตนา

กรณีที่นับรวม: การฆ่าโดยเจตนาทีเ่ ป็นอาชญากรรมสงคราม; การกระทำ�โดยเจตนาให้เกิดความทุกข์ทรมาน
อย่างสาหัส หรือทำ�อันตรายแก่รา่ งกายหรือสุขภาพอย่างร้ายแรง; การฆ่าพลเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายทีก่ ระทำ�
โดยฝ่ายทีเ่ ข้าร่วมในสถานการณ์ความขัดแย้งทางอาวุธ; การฆ่าหรือการทำ�ร้ายพลรบซึง่ ได้วางอาวุธและยอมจำ�นน;
การเจตนาใช้ความอดอยากของพลเรือนเป็นวิธกี ารทำ�สงคราม; การทำ�ให้พกิ ารหรือใช้คนในการทดลองทาง
การแพทย์/วิทยาศาสตร์ โดยไม่ถกู ต้องหรือไม่เป็นไปเพือ่ ประโยชน์ของบุคคลผูน้ น้ั ; การฆ่าหรือการทำ�ให้คน
ของชาติหรือกองทัพทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์บาดเจ็บโดยใช้เล่หก์ ลอุบาย; การประกาศว่าจะไม่มกี ารไว้ชวี ติ

การกระทำ�ความผิดทางอาญาในลักษณะอืน
่ ซึง
่ ไม่ได้จด
ั ประเภทไว้ในเอกสารนี้
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อาชญากรรมการรุกราน

11016

อาชญากรรมการรุกราน หมายถึง การวางแผน การเตรียมการ
การริเริ่มหรือการดำ�เนินการก่ออาชญากรรมการรุกรานต่อรัฐหนึ่ง
ซึ่งกระทำ�โดยบุคคลที่ดำ�รงตำ�แหน่งที่สามารถควบคุมหรือชี้นำ�
การดำ�เนินการทางการเมืองหรือทางการทหารของรัฐได้อย่างมี
ประสิทธิผล ในลักษณะ, ในความรุนแรงหรือในระดับที่เป็นการฝ่าฝืน
กฎบัตรสหประชาชาติอย่างชัดแจ้ง

อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ อย่างน้อยที่สุดให้รวมถึงอาชญากรรม อาทิ
การฆาตกรรม การฆ่าล้างผู้คนจำ�นวนมาก การข่มขืนกระทำ�ชำ�เรา
การไล่ทำ�ร้ายและสังหารเนื่องจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ
ความเชื่อทางการเมือง และศาสนา และการกระทำ�ที่ไร้มนุษยธรรม
ประเภทอื่นทั้งหมดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนี้ (อันจงใจก่อให้เกิด
ความทุกข์ทรมานอย่างใหญ่หลวงหรือการบาดเจ็บสาหัสต่อร่างกาย
หรือต่อสุขภาพจิตหรือสุขภาพกาย) ซึ่งกระทำ�ขึ้น “โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ของการโจมตีอย่างกว้างขวางหรือเป็นระบบ ซึ่งมุ่งโจมตีต่อประชากร
พลเรือน และผู้กระทำ�การรู้ถึงเป้าประสงค์ของการโจมตี”

อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

11015

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง การกระทำ�โดยมีเจตนา
ที่จะทำ�ลายกลุ่มประชากรของชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มเชื้อชาติหรือ
กลุ่มทางศาสนา เช่น การฆ่าสมาชิกของกลุ่ม การก่อให้เกิดภัยอันตราย
สาหัสต่อร่างกายหรือจิตใจต่อสมาชิกของกลุ่ม การกำ�หนดเงื่อนไข
อย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับการดำ�รงชีวิตซึ่งพิจารณาแล้วว่าจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ร่างกายทั้งหมดหรือบางส่วน การกำ�หนดมาตรการ
เพื่อมุ่งจะป้องกันการให้กำ�เนิดทารกภายในกลุ่ม และการบังคับให้ย้าย
เด็กภายในกลุ่มไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

11014

การกระทำ�ความผิดในลักษณะอื่น ซึ่งได้บรรยายไว้ ในธรรมนูญ
กรุงโรมและอนุสัญญาเจนีวา (1949)

อาชญากรรมสงครามในลักษณะอืน
่

110139

การกระทำ�ที่ส่งผลให้เด็กอายุต่ำ�กว่า 15 ปี เข้าเป็นพลรบ
ดังแสดงไว้ ในธรรมนูญกรุงโรมและในอนุสัญญาเจนีวา (1949)

การเรียกเกณฑ์หรือขึน
้ บัญชีเด็กเป็นทหาร

-

+

-

+

-

+

+
+
-
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กรณีที่นับรวม: การกระทำ�ตามข้อ 8 แห่งธรรมนูญกรุงโรมที่ได้รบั การแก้ไขเพิม่ เติมในปี ค.ศ. 2010

กรณีที่นับรวม: การกระทำ�ตามข้อ 7 แห่งธรรมนูญกรุงโรม

กรณีที่นับรวม: การกระทำ�ตามข้อ 6 แห่งธรรมนูญกรุงโรม

กรณีที่นับรวม: การใช้พษ
ิ หรืออาวุธพิษ ใช้อาวุธขีปนาวุธ วัตถุและวิธกี ารทำ�สงคราม ทีม่ ลี กั ษณะทำ�ให้
เกิดการบาดเจ็บมากเกินหรือเกิดความทุกข์ทรมานที่ไม่จ�ำ เป็น

สงคราม (0203); การบังคับเอาแรงงานเพือ่ รัฐหรือเพือ่ กองกำ�ลังติดอาวุธ (020323)

กรณีที่ไม่นับรวม: การบังคับเอาคนลงเป็นทาสและการแสวงหาประโยชน์ ซึง่ ไม่ใช่อาชญากรรม

กรณีที่นับรวม: การเกณฑ์เด็กอายุต�ำ่ กว่า 15 ปี เข้าเป็นทหารในกองกำ�ลังติดอาวุธของชาติ
หรือใช้ ให้เด็กเหล่านัน้ เข้าร่วมปฏิบตั กิ ารในสถานการณ์ความขัดแย้ง

การกระทำ�ความผิดทางอาญาในลักษณะอืน
่ ซึง
่ ไม่ได้จด
ั ประเภทไว้ในเอกสารนี้

110135

ส่วนที่ 11

การกระทำ�ที่อยู่ภายใต้เขตอำ�นาจสากล ซึ่งไม่ได้บรรยายหรือ
จัดประเภทไว้ ในหมวดหมู่ 11011 - 11016

การกระทำ�ในลักษณะอืน
่ ทีอ
่ ยูภ
่ ายใต้เขตอำ�นาจสากล

การกระทำ�ที่เป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมายภายในประเทศ และซึ่งไม่ได้บรรยาย
หรือจัดประเภทไว้ ในหมวดหมู่ 1101 - 1102

การกระทำ�ความผิดทางอาญาในลักษณะอืน
่
ซึง
่ ไม่ได้จด
ั ประเภทไว้ในเอกสารนี้

1109

การกระทำ�ที่ขัดต่อข้อกำ�หนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับผู้เยาว์และการกระทำ�
ความผิดต่อผู้เยาว์ ซึ่งไม่ได้บรรยายหรือจัดประเภทไว้ ใน 11021

การกระทำ�ทีข
่ ด
ั ต่อกฎเกณฑ์ขอ
้ บังคับหรือกฎหมาย
เกีย
่ วกับวัยรุน
่ และผูเ้ ยาว์ในลักษณะอืน
่

11029

การกระทำ�อันมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นความผิด
เมื่อพิจารณาจากอายุของผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ความผิดซึ่งกระทำ�การ
โดยผู้เยาว์หรือโดยผู้ที่บรรลุนิติภาวะซึ่งกระทำ�ต่อผู้เยาว์

ความผิดเนือ
่ งจากสถานภาพ

11021

การกระทำ�ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ตามนิยามในกฎหมายและข้อกำ�หนดกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 1101 - 1102

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 1102

กรณีที่ไม่นับรวม: ใช้กรณีท่ีไม่นบั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 1102

กรณีที่นับรวม: การละเมิดคำ�สัง่ ห้ามผูเ้ ยาว์ออกนอกสถานที;่ การฝ่าฝืนกฎหมายกำ�หนดเกณฑ์อายุ
การดืม่ สุรา; การขายสุราหรือยาสูบแก่ผเู้ ยาว์; การสนับสนุนให้ผเู้ ยาว์กระทำ�ความผิดอาญา; การฝ่าฝืนกฎหมาย
ว่าด้วยการเข้าเรียนภาคบังคับในโรงเรียน/การหนีเรียน; การแต่งงานเมือ่ อายุต�ำ่ กว่ากฎหมายกำ�หนด

กรณีที่ไม่นับรวม: การประทุษร้ายทางเพศ (03)

กรณีที่นับรวม: ใช้กรณีทน่ี บั รวมทัง้ หมดทีร่ ะบุใน 11021 - 11029

กรณีที่นับรวม: การตัง้ กลุม่ โดยมีเจตนาจะกระทำ�ความผิดในเขตอำ�นาจสากล

100

+
+
+
+
+
-

การกระทำ�ความผิดทางอาญาในลักษณะอืน
่ ซึง
่ ไม่ได้จด
ั ประเภทไว้ในเอกสารนี้

1102 การกระทำ�ทีข่ ดั ต่อกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับหรือกฎหมาย
เกีย
่ วกับวัยรุน
่ และผูเ้ ยาว์

11019

ส่วนที่ 11

153

152

151

150

149

148

147

146

145

144

พยายามกระทำ�การ145
กระทำ�การสำ�เร็จ146
ไม่สามารถปรับใช้ตัวแปรได้
ไม่ทราบ
ผู้เสียหาย
พยาน (ซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหาย)
ตำ�รวจ
ผู้บังคับใช้กฎหมาย
ประเภทอื่น
5. หน่วยงานด้านการยุติธรรม
ทางอาญา
6. ไม่ทราบ

1.
2.
3.
4.

1. เป็นไปตามการแบ่งพื้นที่
ทางภูมิศาสตร์ของประเทศ
(ลำ�ดับที่ 1, 2 หรือลำ�ดับอื่น)
2. นอกเขตแดนประเทศ153
3. ไม่สามารถปรับใช้ตัวแปรได้
4. ไม่ทราบ

1. เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่จัดตั้ง
ในลักษณะองค์กร147
2. เกี่ยวข้องกับกลุ่มแก๊งอาชญากร148
4. เกี่ยวข้องกับบริษัทธุรกิจ149
5. เกี่ยวข้องกับคู่ชีวิต/ครอบครัว150
6. เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย151
7. การก่อความไม่สงบ152
8. อาชญากรรมในลักษณะอื่น
9. ไม่สามารถปรับใช้ตัวแปรได้
10. ไม่ทราบ

ตำ�แหน่งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่เกิด แจ้งเหตุโดย
เหตุอาชญากรรม

ตำ�แหน่งทางภูมศ
ิ าสตร์ - (Geo) ผูแ้ จ้งเหตุ - (Rep)

บริบทของสถานการณ์

สถานการณ์ - (Sic)

ตัวแปรแยกย่อยตามเหตุการณ์

รูปแบบการบันทึกวันที่:
วว/ดด/ปปปป
รูปแบบการบันทึกเวลา:
24:00 น.

วันที่และเวลา

วันทีแ่ ละเวลา - (Dat)

101

องค์ประกอบหรือตัวแปรแต่ละตัวอาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมบางหมวดหมู่เท่านั้น
อาชญากรรมมีลักษณะเป็นการพยายามกระทำ�ความผิด
อาชญากรรมมีลักษณะเป็นการกระทำ�ความผิดสำ�เร็จ
การมีส่วนร่วมกับองค์กรอาชญากรรมเป็นองค์ประกอบสำ�คัญของอาชญากรรมนี้ กลุ่มแก๊งอาชญากรที่มีการจัดตั้งในลักษณะองค์กร ตามนิยามในเชิงอรรถ 132
การมีส่วนร่วมในกลุ่มแก๊งอาชญากรเป็นองค์ประกอบสำ�คัญของอาชญากรรมนี้ กลุ่มแก๊งอาชญากร คือกลุ่มของบุคคลซึ่งนิยามได้จากบุคลิกลักษณะ รวมถึงการคงอยู่ของกลุ่มตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง ลักษณะการใช้ชีวิตที่เกี่ยวพันกับท้องถนน
ความเยาว์วัยของสมาชิก ความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายและอัตลักษณ์ของกลุ่ม คำ�นิยามซึ่งกำ�หนดโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศ อาจมีองค์ประกอบนอกเหนือจากนี้ และในบางกรณีอาจแตกต่างจากคำ�นิยามอย่างทั่วไป
ที่ให้ไว้ ในเอกสารฉบับนี้
การมีส่วนร่วมในบริษัทหรือองค์กรธุรกิจเป็นองค์ประกอบสำ�คัญของอาชญากรรมนี้
อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคู่ชีวิต/ครอบครัว ใช้การแยกประเภทโดยอาศัยลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำ�ความผิดและผู้เสียหาย
การมีส่วนร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายเป็นองค์ประกอบสำ�คัญของอาชญากรรมนี้ กลุ่มก่อการร้าย คือกลุ่มที่กระทำ�ความผิดฐานก่อการร้าย ความผิดฐานก่อการร้าย ตามนิยามในเชิงอรรถ 133
ความไม่สงบ ให้หมายถึง เหตุการณ์การความขัดแย้งที่มีการใช้ความรุนแรงร่วมกันระหว่างสองฝ่ายหรือมากกว่าสองฝ่ายภายในประเทศ ซึ่งไม่อาจนับว่าเป็นการขัดกันทางอาวุธภายในประเทศ
ตำ�แหน่งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม แสดงถึงตำ�แหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นจริง “นอกเขตแดนประเทศ” เมื่ออาชญากรรมได้เกิดขึ้นในอีกประเทศหนึ่ง หรือในเขตน่านน้ำ�สากลหากแต่ได้รับการลงบันทึก
ในประเทศที่จดแจ้งเหตุเนื่องจากอยู่ภายใต้การสอบสวนและการฟ้องคดีภายใต้เขตอำ�นาจประเทศนั้น, สิทธิสภาพนอกอาณาเขต ให้หมายถึง อำ�นาจของประเทศทั้งหลายในการกำ�หนดให้ความผิดที่เกิดนอกเขตแดนประเทศตน
เป็นความผิดที่เกิดภายในเขตแดนประเทศตน

1.
2.
3.
4.

พยายามกระทำ�การ/กระทำ�การ
สำ�เร็จ

การกระทำ�การ - (At)

ตาราง: II หมวดหมู่ของตัวแปรแยกย่อย “แท็ก”144

165

164

163

162

161

160

159

158

157

156

155

154

1. ที่ดินและอาคารที่เป็นที่อยู่อาศัย
ส่วนบุคคล159
2. บริเวณพื้นที่เปิดโล่ง ถนน หรือ
ยานพาหนะเพื่อการขนส่งสาธารณะ
3. โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาอื่น
4. เรือนจำ� สถานที่ควบคุมตัวผู้กระทำ�ผิด
หรือทัณฑสถาน
5. สถานที่ีให้บริการดูแล160
6. ที่ดินและอาคารเชิงพาณิชย์
หรือที่ดินและอาคารสาธารณะ
ซึ่งไม่ใช่ที่อยู่อาศัย161
7. สถานที่อื่น
8. ไม่ทราบ
1. ผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมาย
2. อาชญากรรมทีเ่ กิดจาก
ความเกลียดชัง162
3. อคติเกี่ยวกับเพศภาวะ163
4. ความขัดแย้งระหว่างบุคคล164
5. ประเด็นทางการเมือง165
6. เหตุจูงใจอื่น
7. ไม่สามารถปรับใช้ตัวแปรได้
8. ไม่ทราบ

แรงจูงใจ - (Mot) แรงจูงใจ

1. เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
ไซเบอร์
2. ไม่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
ไซเบอร์
3. ไม่สามารถปรับใช้ตัวแปรได้
4. ไม่ทราบ

ความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
ไซเบอร์154

ความเกีย
่ วข้องกับ
อาชญากรรมไซเบอร์ - (Cy)
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ให้ ใช้แท็ก อาชญากรรมไซเบอร์ หากการใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบสำ�คัญของอาชญากรรมนี้ ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ ตามนิยามในเชิงอรรถ 128.
อาวุธปืน ให้หมายถึง อาวุธมีลำ�กล้องที่ใช้พกพาเพื่อยิง ได้รับการออกแบบเพื่อยิง หรืออาจปรับเปลี่ยนให้พร้อมใช้ยิงกระสุนหรือขีปนาวุธยิงระเบิด ซึ่งไม่รวมอาวุธปืนโบราณหรือเครื่องเทียมอาวุธปืนโบราณเหล่านั้น (สำ�นักงานว่าด้วยยาเสพติด
และอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ. พิธีสารต่อต้านการผลิตอาวุธปืนและชิ้นส่วนและกระสุนที่ผิดกฎหมาย ประกอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ. กรุงนิวยอร์ก, นิวยอร์ก. 2001.
เว็บ: <http://www.unodc.org/documents/treaties/Special/2001 Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms.pdf>.).
มีด ให้หมายถึง เครื่องมือซึ่งประกอบด้วยใบมีดที่ติดยึดกับส่วนมือจับ
อาวุธประเภทอื่น อย่างน้อยที่สุดให้รวมถึงอาวุธที่ไม่แหลมคม วัตถุที่ใช้เพื่อเป็นอาวุธ ธนู และลูกศร หน้าไม้ อาวุธหรือวัตถุที่ใช้ โยน ระเบิด อาวุธที่ใช้ ใส่มือหรือกำ�ปั้น อาวุธแบบศิลปะการต่อสู้ซึ่งไม่อาจนับเป็นมีดหรือวัตถุมีคมได้
ไม่อาจระบุอาวุธที่ผู้กระทำ�ความผิดใช้
ที่ดินและอาคารที่เป็นที่อยู่อาศัยของเอกชน (บ้าน/ที่พักอาศัยของเอกชน) อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ที่บุคคลเป็นเจ้าของ เช่า หรือให้เช่า
สถานที่ ให้บริการดูแล ให้รวมถึงโรงพยาบาล สถานที่ที่ให้การดูแลรักษาสุขภาพจิต บ้านพักผู้ป่วย/บ้านพักคนชรา สถานกักกันหรือคุ้มครองและสถานที่ให้บริการดูแลระยะยาวในลักษณะอื่น
ที่ดินและอาคารเชิงพาณิชย์หรือเพื่อสาธารณะประเภทอื่นซึ่งไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ให้รวมถึงที่ดินและอาคารทางธุรกิจซึ่งเปิดให้บริการแก่ประชาชน (ร้านค้าปลีก ร้านกาแฟและร้านอาหาร คลับ ธนาคาร สถานีบริการน้ำ�มัน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ)
ที่ดินและอาคารทางธุรกิจซึ่งไม่เปิดให้บริการแก่ประชาชน (อาคารสำ�นักงาน คลังสินค้า โรงงานผลิตสินค้า สถานที่ก่อสร้าง ที่เก็บเครื่องจักรกล พื้นที่เพาะปลูก ฯลฯ) ที่ดินและอาคารเพื่อสาธารณประโยชน์ ที่ ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ซึ่งเปิดให้บริการ
แก่ประชาชน (พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด บริการสาธารณะ ฯลฯ) ที่ดินและอาคารประเภทอื่นเพื่อสาธารณประโยชน์ ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ซึ่งไม่เปิดให้บริการแก่ประชาชน (สำ�นักงานของหน่วยงานของรัฐ งานโยธาธิการ ค่ายทหาร ฯลฯ)
อาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง คือ อาชญากรรมที่ผู้เสียหายตกเป็นเป้าหมายโดยเฉพาะเจาะจง เนื่องจากลักษณะเฉพาะ คุณลักษณะ ความเชื่อหรือค่านิยม เช่นจากเชื้อชาติ ศาสนา ชาติพันธุ์กำ�เนิด รสนิยมทางเพศ และความพิการ
เป็นต้น ลักษณะเฉพาะของผู้เสียหาย หรือคุณลักษณะ หรือความเชื่อหรือค่านิยม ตามนิยามในเชิงอรรถ 76 และ 77 อาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง ให้รวมถึงอาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยมีเหตุจูงใจจาก
การเหยียดเชื้อชาติและการเหยียดผู้รักร่วมเพศ โดยไม่รวมถึงอาชญากรรมที่มีที่มาจากอคติเกี่ยวกับเพศภาวะและอาชญากรรมที่มีเป้าประสงค์ทางการเมืองโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย
การเลือกปฏิบัติเนื่องจากเชื้อชาติ อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง การแยกออก การกีดกัน การวางข้อจำ�กัด หรือการเลือกโดยพิจารณาจากเชื้อชาติ สีผิว สัญชาติหรือชาติพันธุ์กำ�เนิด ซึ่งทำ�ให้ไม่ได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียม
หรือไม่อาจใช้สิทธิแห่งความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือทางด้านอื่นๆ ในชีวิตในสังคม (องค์การสหประชาชาติ. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
ในทุกรูปแบบ. 1969. เว็บ: <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.asp&xgt).
การเกลียดกลัวผู้รักร่วมเพศ อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง การแยกออก การกีดกัน การวางข้อจำ�กัด หรือการเลือกโดยพิจารณาจากรสนิยมทางเพศ ซึ่งทำ�ให้ไม่ได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียม หรือไม่อาจใช้สิทธิแห่งความเป็นมนุษย์
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือทางด้านอื่น ๆ ในชีวิตในสังคม (องค์การสหประชาชาติ. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ. 1969.
เว็บ: <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.asp&xgt).
เพศภาวะ ให้หมายถึง บทบาท ความประพฤติ กิจกรรมและคุณลักษณะทีส่ งั คมสร้างขึน้ ซึง่ สังคมเห็นว่ามีความเหมาะสมสำ�หรับชายและหญิง (องค์การอนามัยโลก. เพศภาวะ หญิงและสุขภาพ. เว็บ: <http://www.who.int/gender/whatisgender/en/>.).
ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ให้หมายถึง ความไม่ลงรอยระหว่างกันที่เกิดขึ้นเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์/ความสัมพันธ์ทางสังคมอยู่ภายใต้ความตึงเครียด (รวมถึงความขัดแย้งเนื่องจากบรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรม)
ประเด็นทางการเมือง อย่างน้อยที่สุดให้หมายถึง ชุดของประเด็นที่ยกขึ้นแสดงโดยกลุ่มทางความคิดเห็นหรือกลุ่มทางการเมือง ซึ่งพยายามใช้อิทธิพลของตนต่อการนำ�เสนอข่าวและการอภิปรายทางการเมืองในปัจจุบันหรือในอนาคตอันใกล้

อาวุธปืน155
มีดหรือวัตถุมีคม156
อาวุธประเภทอื่น157
ไม่อาจระบุอาวุธ158
ไม่สามารถปรับใช้ตัวแปรได้
ไม่ทราบ

สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประเภทของอาวุธที่ใช้

สถานทีเ่ กิดเหตุอาชญากรรม (Lo)

ประเภทของอาวุธ - (We)

167
168
169
170
171
172
173
174
175

166

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คู่รัก/คู่สมรสในปัจจุบัน
คู่รัก/คู่สมรสในอดีต
ญาติทางสายโลหิต
สมาชิกอื่นในครอบครัว
เพื่อน
คนรู้จัก
ผู้ร่วมงาน/เพื่อนที่ทำ�งาน
ผู้มีอำ�นาจหน้าที่/ผู้ ให้การดูแล (แพทย์
พยาบาล ตำ�รวจ ฯลฯ)
9. ผู้เสียหายรู้จักผู้กระทำ�ความผิด
ในลักษณะอื่น
10. ผู้เสียหายไม่รู้จักผู้กระทำ�ความผิด
11. ไม่ทราบความสัมพันธ์

ภาคเศรษฐกิจ - (ES)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

สุรา
ยาเสพติด
ทั้งสุราและยาเสพติด
สารอื่น
ไม่สามารถปรับใช้ตัวแปรได้
ไม่ทราบ

ส่วน A-U ในมาตรฐาน
ระหว่างประเทศว่าด้วย
การจัดประเภทอุตสาหกรรม
ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทุกรูปแบบ (International
Standard Industrial
Classification) Rev. 4175

ผู้เสียหายอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของ
ภาคส่วนทางเศรษฐกิจ
ยาควบคุมพิเศษหรือสารที่ออกฤทธิ์ ของผู้เสียหาย
ต่อจิตและประสาทประเภทอื่น

สภาพความมึนเมา - (Int)

1. บุคคล169
1a. บุคคลธรรมดา170
1b. เจ้าหน้าที่รัฐ171
2. นิติบุคคล172
2a. นิติบุคคลเอกชน173
2b. นิติบุคคลภาครัฐ174
3. นิติบุคคลประเภทอื่น
4. ไม่ทราบ

พลเมืองของชาติ
พลเมืองต่างชาติ
ไม่สามารถปรับใช้ตัวแปรได้
ไม่ทราบ

1.
2.
3.
4.

สถานะทางกฎหมายของผูเ้ สียหาย168

สถานะทางกฎหมาย
ของผูเ้ สียหาย - (LS)

สัญชาติ167

สัญชาติ - (Cit)
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เพศ ให้หมายถึง ลักษณะเฉพาะบุคคลทางชีววิทยาและทางกายภาพซึ่งกำ�หนดลักษณะของชายและหญิง (องค์การอนามัยโลก. เราหมายความว่าอย่างไรเมื่อกล่าวถึงคำ�ว่า “เพศ” และ “เพศภาวะ”
เว็บ: http://www.who.int/gender/whatisgender/en/
สัญชาติ ให้หมายถึง ความผูกพันทางกฎหมายระหว่างบุคคลหนึ่งกับรัฐของบุคคลนั้น ซึ่งได้มาโดยการกำ�เนิดหรือการแปลงสัญชาติ ไม่ว่าจะโดยการประกาศ การเลือก การสมรสหรือวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายภายในประเทศนั้นบัญญัติ
สถานะทางกฎหมาย ให้หมายถึง สถานะของบุคคล บริษัท หรือหน่วยงานประเภทอื่น ซึ่งกฎหมายกำ�หนด
บุคคล ให้หมายถึง มนุษย์ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายแยกต่างหากจากนิติบุคคล
บุคคลธรรมดา ให้หมายถึง บุคคลทั่วไปซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ
เจ้าหน้าที่รัฐ ให้หมายถึง บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของภาครัฐ หรือให้บริการของรัฐแก่ประชาชนตามที่กฎหมายภายในประเทศกำ�หนด ข้อนี้ควรใช้เฉพาะในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ประสบเหตุอาชญากรรมขณะปฏิบัติหน้าที่
นิติบุคคล แบ่งเป็น นิติบุคคลเอกชน หรือนิติบุคคลภาครัฐ
นิติบุคคลเอกชน ให้หมายถึง สมาคม บริษัท ห้างหุ้นส่วน กิจการห้างร้าน หรือทรัสต์ที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบุคคลที่มีความสามารถในการเข้าทำ�ข้อตกลงหรือสัญญา มีหน้าที่ และมีความรับผิดในการกระทำ�กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
นิติบุคคลของรัฐ ให้หมายถึง แผนก หน่วยงาน หรือองค์กรของรัฐบาลสหรัฐ ของรัฐบาลแห่งรัฐ หรือของรัฐบาลท้องถิ่น
มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกรูปแบบ (International Standard Inductrial Classification, Rev 4)

0-14
15-29
30-44
45-59
60+
ไม่ทราบ

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหายกับ
ผู้กระทำ�ความผิด

1.
2.
3.
4.
5.
6.

อายุของผู้เสียหาย

ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ สียหายกับ
ผูก
้ ระทำ�ความผิด - (ViP)

อายุของผูเ้ สียหาย - (AV)

ชาย
หญิง
ไม่สามารถปรับใช้ตัวแปรได้
ไม่ทราบ

ผู้เยาว์
ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
ไม่สามารถปรับใช้ตัวแปรได้
ไม่ทราบ

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

สถานะทางอายุตามกฎหมายของผู้เสียหาย

สถานะทางอายุของผูเ้ สียหาย - (STV)

เพศสภาพของผู้เสียหาย166

เพศของผูเ้ สียหาย - (SV)

ตัวแปรแยกย่อยตามผู้เสียหาย

181

180

179

178

177

176

1.
2.
3.
4.

พลเมืองของชาติ
พลเมืองต่างชาติ
ไม่สามารถปรับใช้ตัวแปรได้
ไม่ทราบ

คำ�อธิบายข้อมูล/กรณีมีพฤติการณ์ร่วม

คู่รัก/คู่สมรสในปัจจุบัน
คู่รัก/คู่สมรสในอดีต
ญาติทางสายโลหิต
สมาชิกอื่นในครอบครัว
เพื่อน
คนรู้จัก
ผูร้ ว่ มงาน/เพือ่ นทีท่ �ำ งาน
ผู้มีอำ�นาจหน้าที่/ผู้ ให้การดูแล (แพทย์
พยาบาล ตำ�รวจ ฯลฯ)
9. ผูเ้ สียหายรูจ้ กั ผูก้ ระทำ�ความผิดในลักษณะอืน่
10. ผู้เสียหายไม่รู้จักผู้กระทำ�ความผิด
11. ไม่ทราบความสัมพันธ์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระทำ�ผิด

ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ สียหายกับ
ผูก
้ ระทำ�ความผิด - (ViP)

ผู้เยาว์
ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
ไม่สามารถปรับใช้ตัวแปรได้
ไม่ทราบ

สัญชาติ - (Cit) สัญชาติ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

สุรา
ยาเสพติด
ทั้งสุราและยาเสพติด
สารอื่น
ไม่สามารถปรับใช้ตัวแปรได้
ไม่ทราบ

1. ทำ�งานประจำ�ในฐานะลูกจ้าง
2. อาชีพอิสระ (ไม่มีลูกจ้าง
ในความดูแล)
3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
(มีลูกจ้างในความดูแล)
4. ว่างงาน
5. นักเรียน นักศึกษา/ผู้ฝึกงาน
6. ดูแลบ้าน
7. เกษียณอายุ/พิการ
8. ไม่ทราบ

สถานะทางเศรษฐกิจ - (EAST)

ผู้กระทำ�ความผิดกระทำ�ความผิด
สถานะกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ขณะตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของยาควบคุม ของผู้กระทำ�ความผิด
พิเศษหรือสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท

สภาพความมึนเมา - (Int)

1.
2.
3.
4.

1. บุคคล169
1a. บุคคลธรรมดา170
1b. เจ้าหน้าที่รัฐ171
2. นิติบุคคล172
2a. นิติบุคคลเอกชน173
2b. นิติบุคคลภาครัฐ174
3. นิติบุคคลประเภทอื่น
4. ไม่ทราบ

กระทำ�ความผิดซ้ำ�
ไม่มีการกระทำ�ความผิดซ้ำ�
ไม่สามารถปรับใช้ตัวแปรได้
ไม่ทราบ

ผู้กระทำ�ความผิดที่มีประวัติ
กระทำ�ความผิดซ้ำ�176

การกระทำ�ความผิดซ้�ำ - (Rec)

สถานะทางกฎหมายของผู้กระทำ�
ความผิด

สถานะทางกฎหมาย - (LS)

104

ผู้กระทำ�ความผิดเป็นผู้กระทำ�ความผิดซึ่งกระทำ�ความผิดซ้ำ�
การข่มขู่ ตามนิยามใน 02012
การช่วยเหลือ การยุยงส่งเสริม และเป็นผู้สนับสนุน ให้หมายถึง การไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ขณะที่เกิดเหตุอาชญากรรม หากแต่ทราบถึงเหตุอาชญากรรมก่อนหรือหลังจากเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้น และอาจได้ ให้ความช่วยเหลือในการก่อเหตุ
อาชญากรรมนั้นโดยการให้คำ�ปรึกษา การลงมือกระทำ�การ หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ผู้ร่วมกระทำ�ความผิดทางอาญา ให้หมายถึง การอยู่ในสถานที่เกิดเหตุขณะเกิดเหตุอาชญากรรมโดยได้ช่วยเหลือในการก่อเหตุอาชญากรรมนั้นโดยให้คำ�ปรึกษา ลงมือกระทำ�การ หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
การคบคิดเพื่อกระทำ�การผิดกฎหมาย ตามนิยามใน 08064
การยุยงส่งเสริมให้ก่ออาชญากรรม ให้หมายถึง การกระตุ้นให้เกิดการกระทำ�ผิดกฎหมาย หรือการโน้มน้าวใจบุคคลให้ประพฤติตนในประการที่มิชอบด้วยกฎหมาย

การข่มขู่ (Th) - มีการข่มขู่ในกระทำ�ผิด
การช่วยเหลือสนับสนุน (AA) - มีการช่วยเหลือ/การยุยงส่งเสริม/เป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำ�ผิด178
การร่วมกระทำ�ความผิด (Ac) - มีผู้ร่วมกระทำ�ความผิด179
การสมคบคิดวางแผน (CP) - มีการคบคิด/การวางแผนเพื่อกระทำ�ความผิด180
การยุยงส่งเสริมให้ก่ออาชญากรรม (In) - มีการยุยง กระตุ้น ปลุกปั่น ให้กระทำ�ความผิด181

		
		
1. 0-14
2. 15-29
3. 30-44
4. 45-59
5. 60
6. ไม่ทราบ

อายุของผู้กระทำ�ความผิด

อายุของผูก
้ ระทำ�ความผิด - (AP)

ชาย
หญิง
ไม่สามารถปรับใช้ตัวแปรได้
ไม่ทราบ

177

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

สถานะอายุตามกฎหมายของผู้กระทำ�ความผิด

สถานะทางอายุของผูก
้ ระทำ�ผิด - (STP)

เพศของผู้กระทำ�ความผิด

เพศของผูก
้ ระทำ�ความผิด - (SP)

ตัวแปรแยกย่อยตามผู้กระทำ�ความผิด

184

183

182

การฆ่าคนซึ่งกระทำ�ต่อบุคคลนอกเหนือจากคู่ชีวิตหรือสมาชิกครอบครัว อาทิ กรณีการฆ่าคน
ที่เกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านหรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพย์สิน การฆ่าคนที่
เกี่ยวข้องกับความแค้น หรือการฆ่าคนซึ่งมีลักษณะสุ่มและไม่ปรากฏว่ามีเหตุยั่วยุอารมณ์
โดยหมายรวมตั้งแต่การทะเลาะวิวาทไปจนถึงการฆ่าคนแบบต่อเนื่อง
การฆ่าคนซึง่ เป็นผลจากการใช้ความรุนแรงต่อกลุม่ ทางสังคมเฉพาะกลุม่ รวมถึงอาชญากรรม
ที่เกิดจากความเกลียดชัง (อาชญากรรมที่ผู้เสียหายตกเป็นเป้าหมายโดยเฉพาะเจาะจง
เนื่องจากลักษณะเฉพาะบุคคล คุณลักษณะ ความเชื่อและค่านิยมของผู้เสียหาย)
อคติทางสังคม ให้หมายถึง การเลือกปฏิบัติเนื่องจากลักษณะเฉพาะบุคคล คุณลักษณะ
ความเชื่อ หรือค่านิยมของผู้เสียหาย ลักษณะเฉพาะบุคคลและคุณลักษณะ รวมถึง เพศ
เพศภาวะ รสนิยมทางเพศ อายุ ภาษา ชาติพันธุ์กำ�เนิด ความพิการ และ/หรือเชื้อชาติ
ความเชื่อ หรือค่านิยม อย่างน้อยที่สุดให้รวมถึง ความเชื่อทางศาสนา และ/หรือความคิดเห็น
ทางเศรษฐกิจและสังคม
การฆ่าคนโดยเจตนาซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมือง รวมถึงการฆ่าโดย
กลุ่มก่อการร้ายซึ่งมีประเด็นทางการเมือง การลอบสังหารทางการเมือง และการฆ่า
โดยมีเป้าหมายเป็นผู้สื่อข่าวด้วยเหตุผลทางการเมือง ประเด็นทางการเมือง ให้หมายถึง
ชุดของค่านิยม ความเชื่อ หรือประเด็นข้อถกเถียง ที่องค์การทางการเมืองหรือองค์การที่มี
อุดมการณ์สนับสนุน
การฆ่าคนโดยเจตนาในสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ
กรณีตัวอย่างเช่น การฆ่าคนที่กระทำ�โดยความรุนแรงของฝูงชนและการใช้ศาลเตี้ย
การที่ตำ�รวจฆ่าคนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การใช้กำ�ลังเกินควรโดยเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้
กฎหมายและการฆ่าตัดตอนโดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือวิสามัญฆาตกรรม

การฆ่าคนด้วยเหตุระหว่างบุคคลในลักษณะอื่น

การฆ่าคนด้วยเหตุเกี่ยวข้องกับอคติทางสังคม

การฆ่าคนด้วยเหตุเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมือง

การฆ่าคนด้วยเหตุเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบ184

การฆ่าคนด้วยเหตุเกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคม-การเมืองในลักษณะอื่น

การฆ่าคนอาจกระทำ�เพื่อที่จะก่ออาชญากรรมแรกเริ่มให้สำ�เร็จ และ/หรือเพื่อป้องกัน
มิให้ถูกตรวจจับได้ โดยการฆ่าคนไม่ใช่เป้าหมายหลักในการกระทำ�ความผิดทางอาญา
การฆ่าคนซึ่งกระทำ�โดยคู่รักหรือสมาชิกครอบครัว ตามตัวแปรความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เสียหายและผู้กระทำ�ความผิด รวมถึงการฆ่าคนโดย (อดีต)คู่รัก/(อดีต)คู่สมรส สมาชิก
ครอบครัวนอกเหนือจากคู่รัก/คู่สมรส การฆ่าเด็กทารกและการฆ่าบุพการี

การฆ่าคนซึ่งเกิดระหว่างการกระทำ�ความผิดทางอาญาอื่น

การฆ่าคนซึ่งเกี่ยวข้องกับการชิงทรัพย์

คู่รัก/สมาชิกครอบครัว

การฆ่าคนซึ่งเกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรมอื่น

ผู้เสียหายหรือผู้กระทำ�ความผิดเป็นสมาชิกของกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร/
กลุ่มแก๊งอาชญากร หรือการฆ่าคนเกิดขึ้นในลักษณะที่เกี่ยวพันกับกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้ง
ในลักษณะองค์กร/กลุ่มแก๊งอาชญากร
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การฆ่าคนโดยเจตนา ที่กระทำ�โดยสืบเนื่องจากการกระทำ�ความผิดทางอาญาอื่นที่มุ่งประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
การฆ่าคนเพื่อยุติความขัดแย้งและ/หรือลงโทษผู้เสียหาย โดยไม่ได้กระทำ�เพื่อให้บรรลุเป้าหมายลำ�ดับรอง
ความไม่สงบ ให้หมายถึง เหตุการณ์ความขัดแย้งที่มีการใช้ความรุนแรงระหว่างสองฝ่ายหรือมากกว่าสองฝ่ายภายในประเทศ ซึ่งไม่ใช่ระดับของการขัดกันทางอาวุธภายในประเทศ

การฆ่าคน
ด้วยเหตุทาง
สังคม-การเมือง

การฆ่าคน
ด้วยเหตุระหว่าง
บุคคล183

การฆ่าคน
เกีย
่ วข้องกับ
อาชญากรรม
ประเภทอืน
่ 182

การฆ่าคนซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
การฆ่าคนซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร
อาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร
หรือกลุ่มแก๊งอาชญากร
การฆ่าคนซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มแก๊งอาชญากร

สถานการณ์ของการฆ่าคนโดยเจตนา

ตาราง: III การใช้ตัวแปรแยกย่อยในเหตุการฆ่าคนโดยเจตนา (I) สถานการณ์

18

ผู้กระทำ�ความผิดที่ผู้เสียหายไม่รู้จัก

ผู้กระทำ�ความผิดในลักษณะอื่น
ที่ผู้เสียหายรู้จัก

ผู้มีอำ�นาจหน้าที่/ผู้ ให้การดูแล
(แพทย์/พยาบาล/ครู/ตำ�รวจ/
เจ้าหน้าที่รัฐ นักบวช ฯลฯ)

ผู้ร่วมงาน/
เพื่อนที่ทำ�งาน

เพื่อน/คนรู้จัก

สมาชิกครอบครัว

คนรู้จัก

เพื่อน
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สมาชิกอื่นในครัวเรือน185 หรือญาติโดยการสมรส
หรือการรับบุตรบุญธรรม

ญาติโดยสายโลหิต

คู่สมรสหรือคู่ชีวิตในอดีต (คู่ชีวิตที่อาศัยอยู่ด้วยกันหรือ
ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกัน หรือเพื่อนชายคนสนิท/
เพื่อนหญิงคนสนิท)

สมาชิกอื่นในครัวเรือน รวมถึงบุคคลที่อยู่อาศัยในครัวเรือนเดียวกันกับผู้เสียหาย

ผูก
้ ระทำ�ความผิด
ทีผ
่ เู้ สียหายไม่รจ
ู้ ก
ั

ผูก
้ ระทำ�
ความผิดอีกคน
ทีผ
่ เู้ สียหาย
รูจ
้ ก
ั ในลักษณะอืน
่

คูร่ ก
ั
หรือสมาชิก
ครอบครัว

คู่รัก

คู่สมรสหรือคู่รักในปัจจุบัน (ที่อาศัยอยู่ด้วยกันหรือที่ไ่ม่ได้พักอาศัย
อยู่ด้วยกัน หรือแฟน)

คู่สมรส
คู่รักที่อาศัยอยู่ด้วยกัน
คู่สมรสในอดีต
คู่รักในอดีตที่เคยอาศัยอยู่ด้วยกัน

ญาติทางสายโลหิตคนอื่น

บุตร

บิดามารดา

ญาติทางสายโลหิตที่ไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกัน

ญาติทางสายโลหิตที่อาศัยอยู่ด้วยกัน

คูร่ กั ในปัจจุบนั ที่ไม่ได้อาศัยอยูด่ ว้ ยกัน (แฟนทีย่ งั ไม่ได้สมรส)

คู่สมรสหรือคู่รักในอดีตที่เคยอาศัย
อยู่ด้วยกัน

คูร่ กั ในปัจจุบนั ที่ไม่ได้พกั อาศัยอยูด่ ว้ ยกัน (แฟนทีย่ งั ไม่ได้สมรส)

คู่สมรสหรือคู่รักที่อาศัยอยู่ด้วยกัน

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทำ�ความผิดของการฆ่าคนโดยเจตนา

ตาราง: IV การใช้ตัวแปรแยกย่อยในเหตุการฆ่าคนโดยเจตนา (II): ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระทำ�ความผิด

การทำ�ร้ายร่างกายโดยใช้วธ
ิ ก
ี ารทีไ่ ม่อาจระบุได้ (Y09)

การทำ�ร้ายในลักษณะอืน
่

การทำ�ร้ายโดยปราศจากอาวุธ

การทำ�ร้ายด้วยอาวุธประเภทอืน
่

การทำ�ร้ายด้วยอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด

การยิงโดยใช้ปืนพก (X93)
การยิงโดยใช้ปืนไรเฟิล ปืนลูกซอง และอาวุธปืนขนาดใหญ่ (X94)
การยิงโดยใช้อาวุธปืนประเภทอื่นหรืออาวุธปืนที่ไม่อาจระบุประเภท (X95)

การทำ�ร้ายลักษณะอื่น
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รวมถึง:
ไฟ เปลวไฟ หรือควัน (X97)
ไอน้ำ� ไอร้อน หรือวัตถุร้อน (X98)
การปล่อยปะละเลย และการทอดทิ้ง (Y06)
กลุ่มอาการประเภทอื่นที่เกิดจากการทารุณกรรม (Y07)
การทำ�ร้ายร่างกายโดยใช้วิธีการที่ระบุได้ ในลักษณะอื่น (Y08)

วัตถุมีคม (X99)
วัตถุไม่มีคม (Y00)
วัตถุประเภทอื่นที่ใช้เป็นอาวุธ (รวมถึงการจงใจทุบตีหรือการขับยานพาหนะที่มีเครื่องจักรทับผู้เสียหาย (Y03))
การจับแขวนคอ การรัดคอ หรือการทำ�ให้ขาดอากาศหายใจ (X91)
การทำ�ให้จมน้ำ� (X92)
การผลักให้ตกจากที่สูง (Y01)
การผลักหรือการจัดวางผู้ถูกกระทำ�ไว้ตรงหน้าวัตถุที่กำ�ลังเคลื่อนที่ (Y02)
การใช้กำ�ลังทางกาย (การทุบตีหรือการเตะ) (Y04)
การใช้กำ�ลังทางกาย
การล่วงละเมิดทางเพศ (Y05)
รวมถึง:
การทำ�ร้ายร่างกายโดยใช้ยา สารที่ใช้ทางการแพทย์ หรือสารทางชีวภาพ (X85)
การทำ�ร้ายร่างกายโดยใช้สารกัดกร่อน (X86)
การทำ�ร้ายร่างกายโดยใช้ยาฆ่าศัตรูพืช (X87)
การใช้ยาและสารเคมี
การทำ�ร้ายร่างกายโดยใช้ก๊าซและสารระเหย (X88)
การทำ�ร้ายร่างกายโดยใช้สารเคมีและสารพิษประเภทอื่นที่ระบุได้ (X89)
การทำ�ร้ายร่างกายโดยใช้สารเคมีหรือสารพิษที่ระบุไม่ได้ (X90)

วัตถุระเบิด (X96)

อาวุธปืน

วิธีการฆ่า

การจำ�แนกประเภทในลักษณะนี้จัดทำ�ขึ้นโดยรวบรวมเหตุแห่งการตายจากการถูกทำ�ร้ายร่างกาย ที่บัญชีจำ�แนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
(WHO International Classification of Diseases, ICD-10) องค์การอนามัยโลก ได้จัดทำ�ขึ้น
ตัวอักษรและตัวเลขในวงเล็บแสดงถึงรหัสที่ปรากฏใน ICD -10

ตาราง: V การใช้ตัวแปรแยกย่อยในเหตุการฆ่าคนโดยเจตนา (III): วิธีการฆ่า

ภาคผนวก 1: การเปรียบเทียบข้อมูล การรายงานอาชญากรรม
			
และกฎการนับจำ�นวน
ปัจจัยหลักสามประการที่มีผลกระทบต่อการตีความและการเปรียบเทียบข้อมูลอาชญากรรมจากทางการ ได้แก่
1. วิธีการนิยามและการจัดประเภทอาชญากรรม
2. สัดส่วนของอาชญากรรมที่ตรวจพบหรือที่รายงานต่อเจ้าหน้าที่
3. วิธีการบันทึกและนับจำ�นวนอาชญากรรม
การนิยามและการจัดประเภทอาชญากรรม

ตามที่ ได้อธิบายไว้แล้ว (โปรดดูบทนำ�) ข้อมูลอาชญากรรมจากแหล่งข้อมูลทางการนั้นมักรวบรวมไว้ตามกฎหมายและแนวคิด
ของประเทศนั้นๆ ซึ่งไม่สามารถเปรียบเทียบกันระหว่างประเทศได้ การใช้ชุดคำ�นิยามที่กำ�หนดไว้ ในมาตรฐาน ICCS ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันจะทำ�ให้ขอ้ มูลอาชญากรรมในประเภทเดียวกันหมายถึงปรากฏการณ์ลกั ษณะเดียวกัน (การกระทำ�ผิดทางอาญา
แบบเดียวกัน) ทั้งนี้ ไม่ว่ากฎหมายภายในของแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันอย่างไร การนำ�มาตรฐาน ICCS ไปใช้ ในระดับ
ประเทศจะทำ�ให้ได้รับประโยชน์ ในด้านต่างๆ รวมถึงช่วยให้สามารถเปรียบเทียบการตอบสนองต่ออาชญากรรมของภาครัฐและ
แนวโน้มของอาชญากรรมประเภทเดียวกันในช่วงเวลาต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น
การรายงานและการตรวจจับอาชญากรรม

การตีความและการเปรียบเทียบข้อมูลอาชญากรรมจากแหล่งทางการยังถูกกระทบจากความแตกต่างและสัดส่วนระหว่าง
อาชญากรรมที่เจ้าหน้าที่รัฐบันทึกไว้ กับอาชญากรรม “ทั้งหมด” ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น ในขณะที่พิจารณาข้อมูล
การกระทำ�ความผิดที่เจ้าหน้าที่ตำ�รวจได้บันทึกไว้ ควรคำ�นึงอยู่เสมอว่ายังมีอาชญากรรมที่ตรวจไม่พบและไม่ได้บันทึกไว้ (“dark
figure of crime”) อีกจำ�นวนมากอย่างมีนัยยะสำ�คัญ การสำ�รวจข้อมูลเหยื่ออาชญากรรมเป็นการเก็บข้อมูลอาชญากรรม
ซึ่งเกิดขึ้นกับกลุ่มประชากรเป้าหมาย โดยการสำ�รวจดังกล่าวนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความชุก “ที่แท้จริง” ของอาชญากรรมที่เกิดขึ้น
กับประชากรกลุ่มหนึ่ง รวมถึงร้อยละของอาชญากรรมที่ ได้รายงานต่อเจ้าหน้าที่ตำ�รวจหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำ�นาจ โดยทั่วไปข้อมูล
ที่พบจากการสำ�รวจข้อมูลเหยื่ออาชญากรรม คืออัตราการรายงานอาชญากรรมต่อเจ้าหน้าที่อาจผันแปรได้ ในช่วงเวลาต่างๆ
และแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัย เช่น ความสามารถของหน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมายเพือ่ ตอบสนอง
ต่ออาชญากรรมและความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานดังกล่าวเมื่อต้องการรายงานอาชญากรรม
การบันทึกและการนับจำ�นวนอาชญากรรม

ปัจจัยหลักประการที่สามซึ่งมีผลต่อการตีความและการเปรียบเทียบสถิติอาชญากรรมคือ วิธีการที่หน่วยงานและเขตอำ�นาจศาล
ทั้งหลายบันทึกและนับจำ�นวนอาชญากรรม ยกตัวอย่างเช่น หน่วยงานตำ�รวจแห่งชาติหนึ่งซึ่งบันทึกการกระทำ�ความผิดเมื่อได้
สอบสวนจนเสร็จสิ้นแล้วก็เป็นธรรมดาที่อาจบันทึกจำ�นวนอาชญากรรมได้น้อยกว่าหน่วยงานตำ�รวจอื่นๆ ที่บันทึกและนับจำ�นวน
ไว้ตั้งแต่แรกที่ ได้รับแจ้งว่ามีการกระทำ�ความผิด หน่วยงานตำ�รวจฝ่ายแรกจะบันทึกข้อมูลหลักฐานได้มากกว่าหน่วยงานตำ�รวจที่
บันทึกการกระทำ�ความผิดในระหว่างช่วงต้นของกระบวนการสอบสวน แต่เมื่อตัวแปรต่างๆ คงที่แล้วนั้น หน่วยงานฝ่ายแรกจะ
บันทึกอาชญากรรมได้น้อยกว่าด้วย เนื่องจากหลายกรณีเหตุการณ์ที่สงสัยว่าเป็นอาชญากรรมอาจไม่มีหลักฐานเพียงพอให้สรุป
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ปัจจัยดังต่อไปนี้จะมีผลต่อการนับจำ�นวนอาชญากรรม และอาจทำ�ให้การเปรียบเทียบข้อมูลในประเทศต่างๆ เกิดความสับสนได้
• จังหวะเวลาที่เก็บข้อมูลเพื่อรวมเป็นสถิติอาชญากรรม หน่วยงานทางด้านความยุติธรรมทางอาญาอาจรวบรวม
		 ข้อมูลจากขัน้ ตอน ในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาในเวลาทีต่ า่ งกัน เช่น “สถิตขิ าเข้า” หมายถึงข้อมูลทีร่ วบรวมไว้
		 เมื่อได้มีการรายงานการกระทำ�ผิดต่อเจ้าหน้าที่ในครั้งแรก ในทางกลับกัน “สถิติขาออก” หมายถึงข้อมูลที่
		รวบรวมหลังจากที่ได้สอบสวนการกระทำ�ความผิดนั้นแล้ว
• หน่วยที่ใช้ ในการนับสถิติ: โดยทั่วไปแล้ว หน่วยงานทางด้านความยุติธรรมทางอาญาแต่ละแห่งใช้หน่วยการนับ
		 จำ�นวนโดยพิจารณาจากความจำ�เป็นในการดำ�เนินงานของตน โดยเจ้าหน้าที่ตำ�รวจอาจใช้หน่วยเป็นข้อกล่าวหา
		 ผู้ต้องสงสัย ผู้เสียหาย และเหตุการณ์ ในขณะที่ศาลอาจใช้หน่วยเป็นคดี คำ�ตัดสิน และการกำ�หนดโทษ
		 การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ จำ�เป็นจะต้องใช้หน่วยนับหน่วยเดียวกัน (เช่น จำ�นวนบุคคลที่เป็น
		 ผู้ต้องสงสัยและบุคคลที่ได้รับการตัดสินว่ากระทำ�ผิด) ;
• การใช้กฎข้อหาประธาน:186 ประเทศที่ใช้กฎข้อหาประธานจะบันทึกการกระทำ�ความผิดที่ร้ายแรงที่สุดเท่านั้น
		 เมือ่ ปรากฏว่ามีการกระทำ�ความผิดหลายลักษณะในเวลาเดียวกัน; ในขณะที่ในประเทศอืน่ ๆ จะบันทึกการกระทำ�
		 ความผิดในแต่ละลักษณะแยกกันทั้งหมด ซึ่งจะทำ�ให้จำ�นวนอาชญากรรมที่บันทึกไว้มีมากกว่า;187
• วิธีการนับจำ�นวนการกระทำ�ผิดเมื่อมีบุคคลผู้กระทำ�ความผิดมากกว่าหนึ่งคน: ขึ้นกับหน่วยการนับจำ�นวน
		 หน่วยแต่ละแบบอาจมีผู้กระทำ�ผิดหรือผู้เสียหายมากกว่าหนึ่งคนก็ได้ ในคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
		 ศาลคดีหนึ่งอาจมีผู้กระทำ�ผิดหลายคนแต่ได้รับการรายงานเป็นคดีเดียว ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำ�รวจอาจบันทึก
		 ตามจำ�นวนผู้กระทำ�ผิด แทนที่จะบันทึกตามคดีหรือตามข้อหาที่กระทำ�ความผิด ;
• วิธกี ารนับจำ�นวนการกระทำ�ผิดหลายครัง้ :188 หากบุคคลหนึง่ ตกเป็นผูต้ อ้ งสงสัยในคดีฆา่ คนตายหลายคดี อาจมีการ
		 บันทึกคดีฆ่าคนตายเป็นคดีของผู้ต้องสงสัยคนเดียวก็ได้ หรือบันทึกเป็นคดีฆ่าคนตายหลายคดีก็ได้
ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การนับจำ�นวนนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับนิยามและการจัดประเภทอาชญากรรมจึงอยู่นอก
ขอบเขตของมาตรฐาน ICCS ดังนั้น มาตรฐาน ICCS จึงไม่ระบุว่าหลักเกณฑ์การนับจำ�นวนในการเก็บรวบรวมข้อมูลควรจะเป็น
ไปในทิศทางใด โดยรวมแล้ว ประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่าการบันทึกข้อมูลอาชญากรรมและข้อมูลด้านความยุติธรรมทางอาญา
ใช้หลักเกณฑ์ที่หลากหลายในการนับจำ�นวน ซึ่งหลักเกณฑ์เหล่านี้มักจะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และเกี่ยวพัน
กับระบบการบันทึกข้อมูลในประเทศนั้นๆ อย่างมาก โดยในบางกรณี การบังคับใช้หลักเกณฑ์การนับจำ�นวนที่มีความชัดเจน
เป็นรูปธรรมจะขึ้นอยู่กับว่าผู้ผลิตข้อมูลมีความสามารถเชิงเทคนิคในการบันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นหรือไม่ ประเทศต่างๆ
ที่ต้องพึ่งพาระบบการบันทึกอาชญากรรมในรูปแบบของเอกสารอาจมีปัญหาในการใช้หลักเกณฑ์การนับจำ�นวนที่ซับซ้อน
ดังนั้น การดำ�เนินการให้หลักเกณฑ์การนับจำ�นวนเป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงควรดำ�เนินการเป็นขั้นถัดไป และควรดำ�เนินการ
แยกต่างหากจากโครงสร้างและการบังคับใช้มาตรฐาน ICCS ทั้งนี้ UNODC ตั้งเป้าว่าจะดำ�เนินงานต่อเนื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การนับจำ�นวน อีกทั้งกำ�หนดแนวทางเกี่ยวกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องดังกล่าว เมื่อยังต้องรอกฎเกณฑ์มาตรฐาน
การบันทึกและนับจำ�นวนอาชญากรรมที่เหมาะสมและได้รับการยอมรับ ในชั้นนี้ การบันทึกข้อมูลอธิบายข้อมูล (Metadata)
ที่มีรายละเอียดครบถ้วนจึงจำ�เป็นสำ�หรับทำ�ความเข้าใจข้อมูลอาชญากรรมและข้อมูลระบบงานยุติธรรมทางอาญาอย่างถูกต้อง

“กฎข้อหาประธาน” ให้หมายถึง การบันทึกเฉพาะการกระทำ�ความผิดที่ร้ายแรงที่สุดเท่านั้นเมื่อปรากฏว่ามีการกระทำ�ความผิดหลายมาตราในเหตุเดียวกัน
เช่น เมื่อปรากฏว่ามีการฆ่าและการชิงทรัพย์เกิดขึ้นในเหตุการณ์เดียวกัน ตามกฎข้อหาประธาน จะบันทึกเพียงการกระทำ�ผิดข้อหาที่ร้ายแรงที่สุด
(คือ การฆ่า) เท่านั้น
187
สำ�นักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติิ. การอภิปรายว่าด้วยอาชญากรรมและสังคม. ฉบับพิเศษ “การรวบรวมตัวชี้วัด
และมาตรวัดข้อมูลอาชญากรรม.” ฉบับที่ 7. หน้า 81. 2008. นิวยอร์ก, นิวยอร์ก. ฉบับพิมพ์.
188
แอบิ, เอ็ม. เอฟ. 2008, “การวัดอิทธิพลของหลักเกณฑ์การนับจำ�นวนต่างๆ ทางสถิติต่อการบันทึกอาชญากรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ”,
ใน HEUNI, อาชญากรรมและระบบความยุติธรรมทางอาญาในยุโรปและอเมริกาเหนือ 1994-2005, หมายเลข 55, หน้า 196-214, เฮลซิงกิ 2008.
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