
ร�างฯ ที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาพิจารณา 
ในวาระสามแล$ว  เสนอเพื่อรับฟ'งความคิดเห็นของผู$ที่ เกี่ยวข$องตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ 
แห�งราชอาณาจักรไทย 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร�างพระราชบัญญัติแก$ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 
แก$ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา ดังต�อไปนี้ 
(๑) แก$ไขเพ่ิมเติมบทนิยามคําว�า “การกระทําชําเรา” (เพ่ิมมาตรา ๑ (๑๘) และแก$ไขเพ่ิมเติม

มาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ และมาตรา ๓๖๖/๑) 
(๒) ปรับปรุงมาตรการในการดําเนินการกับผู$กระทําความผิดฐานกระทําชําเราซ่ึงมีอายุไม�เกิน

สิบแปดปBกระทํากับผู$เสียหายซ่ึงเปCนเด็กอายุกว�าสิบสามปBแต�ไม�เกินสิบห$าปB (แก$ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๗๗) 
(๓) กําหนดให$การกระทําอนาจารโดยการล�วงล้ําเปCนการกระทําความผิดท่ีผู$กระทํา 

ต$องรับโทษหนักข้ึน  (แก$ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๗๘ และมาตรา ๒๗๙) 
(๔) กําหนดให$การบันทึกภาพหรือเสียงและการเผยแพร�หรือส�งต�อภาพหรือเสียง 

ของการกระทําชําเราหรือการกระทําอนาจารเปCนการกระทําความผิดท่ีผู$กระทําต$องรับโทษหนักข้ึน  
(เพ่ิมมาตรา ๒๘๐/๑) 

(๕) กําหนดให$การข�มขืนกระทําชําเราและการอนาจารโดยการล�วงล้ํา เปCนความผิด 
อันยอมความได$ ถ$าเปCนการกระทําระหว�างคู�สมรสและมิได$เกิดต�อหน$าธารกํานัลหรือไม�เปCนเหตุให$ผู$ถูกกระทํา
รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก�ความตาย  (แก$ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๘๑) 

(๖) กําหนดให$การกระทําความผิดเ ก่ียวกับเพศแก� บุพการีและผู$อยู�ภายใต$ อํานาจ 
ด$วยประการอ่ืนใด ผู$กระทําต$องรับโทษหนักข้ึน (แก$ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๘๕) 

(๗) กําหนดให$การกระทําความผิดเก่ียวกับเพศแก�บุคคลซ่ึงไม�สามารถปกปLองตนเองได$ 
ผู$กระทําต$องรับโทษหนักข้ึน (เพ่ิมมาตรา ๒๘๕/๒) 

(๘) ปรับปรุงการกระทําความผิดฐานดํารงชีพจากรายได$ของผู$ซ่ึงค$าประเวณี โดยตัดบท
สันนิษฐานออก และกําหนดความผิดให$ครอบคลุมถึงการแสวงหาประโยชนMจากผู$ซ่ึงค$าประเวณีในรูปแบบ 
ต�าง ๆ ด$วย (แก$ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๘๖)  

  
เหตผุล 

 
โดยท่ีเปCนการสมควรปรับปรุงบทนิยามคําว�า “การกระทําชําเรา” ในบทบัญญัติความผิด

เก่ียวกับเพศและบทบัญญัติความผิดเก่ียวกับศพในประมวลกฎหมายอาญาให$ชัดเจนและสอดคล$อง 
กับลักษณะของการกระทําตามธรรมชาติ และสมควรปรับปรุงบทบัญญัติความผิดและโทษสําหรับความผิด
เก่ียวกับเพศบางประการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช$กฎหมาย และเพ่ือให$ความคุ$มครองบุคคล 
ซ่ึงถูกกระทําทางเพศกลุ�มต�าง ๆ มากยิ่งข้ึน เช�น เด็ก ผู$อยู�ภายใต$อํานาจของผู$กระทํา และผู$ซ่ึงไม�สามารถ
ปกปLองตนเองได$  รวมถึงเ พ่ือปLองกันการแสวงหาประโยชนM โดยไม� เปCนธรรมจากผู$ ซ่ึงค$าประเวณี   
จึงจําเปCนต$องตราพระราชบัญญัตินี้ 



ร�าง 
พระราชบัญญัติ 

แก$ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

   
 

................................. 

................................. 

................................. 
 

.........................................................................................................................................
..........................................  

 
โดยท่ีเปCนการสมควรแก$ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 
 
.........................................................................................................................................

..........................................  
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว�า “พระราชบัญญัติแก$ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....” 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให$ใช$บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปCนต$นไป 
 
มาตรา ๓  ให$เพ่ิมความต�อไปนี้เปCน (๑๘) ของมาตรา ๑ แห�งประมวลกฎหมายอาญา 
“(๑๘) “การกระทําชําเรา” หมายความว�า การกระทําเพ่ือสนองความใคร�ของผู$กระทํา  

โดยการใช$อวัยวะเพศของผู$กระทําล�วงล้ําอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช�องปากของผู$อ่ืน” 
 
มาตรา  ๔  ให$ ยก เลิ กความในมาตรา  ๒๗๖ แห� งประมวลกฎหมายอาญา  

ซ่ึงแก$ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก$ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และให$ใช$ความต�อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๗๖  ผู$ ใดข�ม ขืนกระทําชํ า เราผู$ อ่ื น โดยขู� เ ข็ญด$ วยประการใด ๆ  
โดยใช$กําลังประทุษร$าย โดยผู$อ่ืนนั้นอยู�ในภาวะท่ีไม�สามารถขัดขืนได$ หรือโดยทําให$ผู$อ่ืนนั้นเข$าใจผิด 
ว�าตนเปCนบุคคลอ่ืน ต$องระวางโทษจําคุกต้ังแต�สี่ปBถึงยี่สิบปB และปรับต้ังแต�แปดหม่ืนบาทถึงสี่แสนบาท 

ถ$าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งได$กระทําโดยมีอาวุธปOนหรือวัตถุระเบิด  
หรือโดยใช$อาวุธ หรือโดยร�วมกระทําความผิดด$วยกันอันมีลักษณะเปCนการโทรมหญิงหรือกระทํา 
กับชายในลักษณะเดียวกัน ต$องระวางโทษจําคุกต้ังแต�สิบห$าปBถึงยี่สิบปB และปรับต้ังแต�สามแสนบาท 
ถึงสี่แสนบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต  

 

 



 ๒

 

ถ$าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ งเปCนการกระทําความผิดระหว�างคู�สมรส  
และคู�สมรสนั้นยังประสงคMจะอยู�กินด$วยกันฉันสามีภริยา ศาลจะลงโทษน$อยกว�าท่ีกฎหมายกําหนดไว$
เพียงใดก็ได$ หรือจะกําหนดเง่ือนไขเพ่ือคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็ได$ ในกรณีท่ีศาลมี 
คําพิพากษาให$ลงโทษจําคุก และคู�สมรสฝRายใดฝRายหนึ่งไม�ประสงคMจะอยู�กินด$วยกันฉันสามีภริยาต�อไป 
และประสงคMจะหย�า ให$คู�สมรสฝRายนั้นแจ$งให$ศาลทราบ และให$ศาลแจ$งพนักงานอัยการให$ดําเนินการ
ฟLองหย�าให$” 

 
มาตรา  ๕  ให$ ยก เลิ กความในมาตรา  ๒๗๗ แห� งประมวลกฎหมายอาญา  

ซ่ึงแก$ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก$ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และให$ใช$ความต�อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๗๗  ผู$ใดกระทําชําเราเด็กอายุยังไม�เกินสิบห$าปBซึ ่งมิใช�ภริยาหรือสามี 
ของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม�ก็ตาม ต$องระวางโทษจําคุกต้ังแต�ห$าปBถึงยี่สิบปB และปรับต้ังแต� 
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

 ถ$าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปCนการกระทําแก�เด็กอายุยังไม�เกินสิบสามปB  
ต$องระวางโทษจําคุกต้ังแต� เจ็ดปB ถึงยี่สิบปB  และปรับต้ังแต�หนึ่ งแสนสี่ห ม่ืนบาทถึงสี่แสนบาท  
หรือจําคุกตลอดชีวิต 

ถ$าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ งหรือวรรคสอง ได$กระทําโดยมีอาวุธปOน 
หรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช$อาวุธ หรือโดยร�วมกระทําความผิดด$วยกันอันมีลักษณะเปCนการโทรม
เด็กหญิง หรือกระทํากับเด็กชายในลักษณะเดียวกัน ต$องระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต 

ความผิดตามท่ีบัญญัติไว$ในวรรคหนึ่ง ถ$าเปCนการกระทําโดยบุคคลอายุไม� เกิน 
สิบแปดปB กระทําต�อเด็กซ่ึงมีอายุกว�าสิบสามปBแต�ยังไม�เกินสิบห$าปB โดยเด็กนั้นยินยอม ศาลท่ีมีอํานาจ
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวจะพิจารณาให$มีการคุ$มครองสวัสดิภาพของเด็กผู$ ถูกกระทํา 
หรือผู$กระทําความผิดตามกฎหมายว�าด$วยการคุ$มครองเด็ก หรือจะอนุญาตให$ท้ังสองฝRายสมรสกัน  
โดยกําหนดเง่ือนไขให$ต$องดําเนินการภายหลังการสมรสแทนการลงโทษก็ได$ ในการพิจารณา 
ของศาลให$คํานึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติป'ญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห�งจิต นิสัย 
อาชีพ สิ่งแวดล$อมของผู$กระทําความผิดและเด็กผู$ถูกกระทํา ความสัมพันธMระหว�างผู$กระทําความผิด 
กับเด็กผู$ถูกกระทํา หรือเหตุอ่ืนอันควรเพ่ือประโยชนMของเด็กผู$ถูกกระทําด$วย 

ในกรณีท่ีได$มีการดําเนินการคุ$มครองสวัสดิภาพของเด็กผู$ถูกกระทําและผู$กระทําความผิด
ตามกฎหมายว�าด$วยการคุ$มครองเด็กแล$ว หรือผู$กระทําความผิดได$ปฏิบัติตามเง่ือนไขภายหลังการสมรส
ครบถ$วนแล$ว ผู$กระทําความผิดไม�ต$องรับโทษ แต�ถ$าการคุ$มครองสวัสดิภาพดังกล�าวไม�สําเร็จหรือผู$กระทํา
ความผิดไม�ปฏิบัติตามเง่ือนไขภายหลังการสมรส ศาลจะลงโทษผู$กระทําความผิดน$อยกว�าท่ีกฎหมาย
กําหนดไว$สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได$” 

 
มาตรา  ๖  ให$ ยก เลิ กความในมาตรา  ๒๗๘ แห� งประมวลกฎหมายอาญา  

ซ่ึงแก$ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก$ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐  
และให$ใช$ความต�อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๗๘  ผู$ใดกระทําอนาจารแก�บุคคลอายุกว�าสิบห$าปBโดยขู�เข็ญด$วยประการใด ๆ 
โดยใช$กําลังประทุษร$าย โดยบุคคลนั้นอยู�ในภาวะท่ีไม�สามารถขัดขืนได$ หรือโดยทําให$บุคคลนั้นเข$าใจผิด 
ว�าตนเปCนบุคคลอ่ืน ต$องระวางโทษจําคุกไม�เกินสิบปB หรือปรับไม�เกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 



 ๓

 
ถ$าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เปCนการกระทําโดยใช$วัตถุหรืออวัยวะอ่ืน 

ซ่ึงมิใช�อวัยวะเพศล�วงล้ําอวัยวะเพศหรือทวารหนักของบุคคลนั้น ผู$กระทําต$องระวางโทษจําคุก 
ต้ังแต�สี่ปBถึงยี่สิบปB และปรับต้ังแต�แปดหม่ืนบาทถึงสี่แสนบาท” 

 
มาตรา  ๗  ให$ ยก เลิ กความในมาตรา  ๒๗๙ แห� งประมวลกฎหมายอาญา  

ซ่ึงแก$ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก$ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐  
และให$ใช$ความต�อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๗๙  ผู$ ใดกระทําอนาจารแก�เ ด็กอายุยังไม� เ กินสิบห$าปB โดยเด็กนั้น 
จะยินยอมหรือไม�ก็ตาม ต$องระวางโทษจําคุกไม�เกินสิบปB หรือปรับไม�เกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถ$าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ผู$กระทําได$กระทําโดยขู�เข็ญด$วยประการใด ๆ 
โดยใช$กําลังประทุษร$าย โดยเด็กนั้นอยู�ในภาวะท่ีไม�สามารถขัดขืนได$ หรือโดยทําให$เด็กนั้นเข$าใจผิด 
ว�าตนเปCนบุคคลอ่ืน หรือกระทําแก�เด็กอายุยังไม�เกินสิบสามปB ต$องระวางโทษจําคุกต้ังแต�หนึ่งปBถึงสิบห$าปB 
หรือปรับต้ังแต�สองหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถ$าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เปCนการกระทําโดยใช$วัตถุ 
หรืออวัยวะอ่ืนซ่ึงมิใช�อวัยวะเพศล�วงล้ําอวัยวะเพศหรือทวารหนักของเด็กนั้น ผู$กระทําต$องระวางโทษ
จําคุกต้ังแต�ห$าปBถึงยี่สิบปB และปรับต้ังแต�หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถึงสี่แสนบาท” 

 
  มาตรา ๘  ให$เพ่ิมความต�อไปนี้เปCนมาตรา ๒๘๐/๑ แห�งประมวลกฎหมายอาญา 

“มาตรา ๒๘๐/๑  ถ$าผู$กระทําความผิดตามมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๘  
หรือมาตรา ๒๗๙ ได$บันทึกภาพหรือเสียงการกระทําชําเราหรือการกระทําอนาจารนั้นไว$ เพ่ือแสวงหา
ประโยชนMโดยมิชอบสําหรับตนเองหรือผู$อ่ืน ต$องระวางโทษหนักกว�าท่ีบัญญัติไว$ในมาตรานั้น ๆ หนึ่งในสาม 

ถ$าผู$กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเผยแพร�หรือส�งต�อซ่ึงภาพหรือเสียงการกระทําชําเรา
หรือการกระทําอนาจารท่ีบันทึกไว$ ต$องระวางโทษหนักกว�าท่ีบัญญัติไว$ในมาตรานั้น ๆ ก่ึงหนึ่ง” 

 
มาตรา  ๙  ให$ ยก เลิ กความในมาตรา  ๒๘๑ แห� งประมวลกฎหมายอาญา  

ซ่ึงแก$ ไขเ พ่ิมเ ติมโดยประกาศของคณะปฏิวั ติ  ฉบับท่ี ๑๑ ลงวัน ท่ี  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔  
และให$ใช$ความต�อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๘๑  ความผิดตามมาตราดังต�อไปนี้ เปCนความผิดอันยอมความได$ 
(๑)  มาตรา ๒๗๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๗๘ วรรคสอง ถ$าเปCนการกระทํา 

ระหว�างคู�สมรส และมิได$เกิดต�อหน$าธารกํานัล หรือไม�เปCนเหตุให$ผู$ ถูกกระทํารับอันตรายสาหัส 
หรือถึงแก�ความตาย   

(๒) มาตรา ๒๗๘ วรรคหนึ่ง ถ$ามิได$เกิดต�อหน$าธารกํานัล ไม�เปCนเหตุให$ผู$ถูกกระทํา 
รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก�ความตาย หรือมิได$เปCนการกระทําแก�บุคคลดังระบุไว$ในมาตรา ๒๘๕  
และมาตรา ๒๘๕/๒” 

 
 
 
 
 



 ๔

 
มาตรา ๑๐  ให$ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๕ แห� งประมวลกฎหมายอาญา  

ซ่ึงแก$ ไขเ พ่ิมเ ติมโดยประกาศของคณะปฏิวั ติ  ฉบับท่ี ๑๑ ลงวัน ท่ี  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔  
และให$ใช$ความต�อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๘๕  ถ$าการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๗ 
ทวิ มาตรา ๒๗๗ ตรี มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๒ หรือมาตรา ๒๘๓  
เปCนการกระทําแก�บุพการี ผู$สืบสันดาน ศิษยMซ่ึงอยู�ในความดูแล ผู$อยู�ในความควบคุมตามหน$าท่ีราชการ  
ผู$อยู�ในความปกครอง ในความพิทักษM หรือในความอนุบาล หรือผู$อยู�ภายใต$อํานาจด$วยประการอ่ืนใด 
ผู$กระทําต$องระวางโทษหนักกว�าท่ีบัญญัติไว$ในมาตรานั้น ๆ หนึ่งในสาม”  

  
มาตรา ๑๑  ให$เพ่ิมความต�อไปนี้เปCนมาตรา ๒๘๕/๒ แห�งประมวลกฎหมายอาญา 
“มาตรา ๒๘๕/๒  ถ$าการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๗ 

ทวิ มาตรา ๒๗๗ ตรี มาตรา ๒๗๘ หรือมาตรา ๒๗๙ เปCนการกระทําแก�บุคคลซ่ึงไม�สามารถปกปLอง
ตนเองอันเนื่องมาจากเปCนผู$ทุพพลภาพ ผู$มีจิตบกพร�อง โรคจิต หรือจิตฟ'TนเฟOอน คนปRวยเจ็บ คนชรา 
สตรีมีครรภM หรือผู$ซ่ึงอยู�ในภาวะไม�สามารถรู$ผิดชอบ ผู$กระทําต$องระวางโทษหนักกว�าท่ีบัญญัติไว$ใน
มาตรานั้น ๆ หนึ่งในสาม” 

  
มาตรา ๑๒  ให$ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๖ แห� งประมวลกฎหมายอาญา  

ซ่ึงแก$ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก$ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และให$ใช$ความต�อไปนี้แทน 

 “มาตรา ๒๘๖  ผู$ใดกระทําด$วยประการใด ๆ ดังต�อไปนี้ ต$องระวางโทษจําคุกไม�เกิน
ยี่สิบปB และปรับไม�เกินสี่แสนบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต 

(๑) ช�วยเหลือ ให$ความสะดวก หรือคุ$มครองการค$าประเวณีของผู$อ่ืน 
(๒) รับประโยชนMจากการค$าประเวณีของผู$อ่ืน หรือแบ�งป'นผลประโยชนMหรือได$รับ

รายได$จากผู$ซ่ึงค$าประเวณีเปCนอาจิณ  
(๓) บังคับ ขู� เข็ญ หลอกลวง หรือใช$ อํานาจครอบงําผู$ อ่ืน หรือรับผู$ อ่ืนเข$าทํางาน 

เพ่ือการค$าประเวณี     
(๔) จัดให$มีการค$าประเวณีระหว�างผู$ซ่ึงค$าประเวณีกับผู$ใช$บริการ  
(๕) ปกปUดหรืออําพรางแหล�งท่ีมาของรายได$หรือทรัพยMสินซ่ึงได$มาจากการค$าประเวณี 
(๖) อยู�ร�วมกับผู$ซ่ึงค$าประเวณีหรือสมาคมกับผู$ซ่ึงค$าประเวณีคนเดียวหรือหลายคน 

เปCนอาจิณ และไม�สามารถแสดงท่ีมาของรายได$ในการดํารงชีพของตน 
(๗) ขัดขวางการดําเนินการของหน�วยงานท่ีดูแลในการปLองกัน ควบคุม ช�วยเหลือ  

หรือให$การศึกษาแก�ผู$ ซ่ึงค$าประเวณี ผู$ ซ่ึงจะเข$าร�วมในการค$าประเวณี หรือผู$ซ่ึงอาจได$รับอันตราย 
จากการค$าประเวณี  

ความในวรรคหนึ่ง (๒) และ (๖) มิให$ใช$บังคับแก�ผู$รับค�าเลี้ยงดูจากผู$ซ่ึงค$าประเวณี 
ซ่ึงพึงให$ค�าเลี้ยงดูนั้นตามกฎหมายหรือตามธรรมจรรยา” 

 
 
 
 



 ๕

 
มาตรา ๑๓  ให$ยกเลิกความในมาตรา ๓๖๖/๑ แห�งประมวลกฎหมายอาญา  

ซ่ึงแก$ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก$ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และให$ใช$ความต�อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๖๖/๑  ผู$ใดกระทําเพ่ือสนองความใคร�ของตน โดยการใช$อวัยวะเพศของตน
ล�วงล้ําอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช�องปากของศพ ต$องระวางโทษจําคุกไม�เกินสามปBหรือปรับไม�เกิน 
หกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” 

 
 
ผู$รับสนองพระบรมราชโองการ 

 
 

   ......................................... 
         นายกรัฐมนตรี 

 


