
ร�าง 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร�างพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..)  

พ.ศ. .... 
 
 

หลักการ 

 

  แก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา ดังต�อไปนี้  
  (๑) แก�ไขคํานิยาม“กระทําชําเรา” (แก�ไขมาตรา ๒๗๖) 
  (๒) กําหนดความผิดฐานคุกคามทางเพศ (เพ่ิมมาตรา ๒๘๕/๓) 

(๓) แก�ไขลักษณะความผิดเก่ียวกับสิ่งอันลามก (แก�ไขมาตรา ๒๘๗ (๑)) 
  (๔) แก�ไขโทษปรับอาญาในลักษณะ ๙ ความผิดเก่ียวกับเพศ (แก�ไขมาตรา ๒๗๖ 
มาตรา ๒๗๗ ทวิ มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ 
มาตรา ๒๘๓ ทวิ มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๕/๓ และมาตรา ๒๘๖) 
 

เหตผุล 
 

เนื่องจากกฎหมายอาญาในลักษณะความผิดเก่ียวกับเพศในปAจจุบันมีช�องว�างอยู� 
บางประการ คือ บัญญัติลักษณะการกระทําชําเราท่ีไม�ชัดเจนและไม�ครอบคลุมการกระทําผิดที่เกิดขึ้น 
อีกประการคือ มิได�กําหนดฐานความผิดว�าด�วยการคุกคามทางเพศ อีกท้ังมิได�กําหนดความผิดเก่ียวกับ
สิ่งอันลามกท่ีไม�สอดคล�องกับสังคมปAจจุบัน และประการสุดท�ายคือ ยังคงอัตราโทษปรับอาญาในฐาน
ความผิดเก่ียวกับเพศล�าสมัย  ไม�สอดคล�องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปAจจุบัน จึงสมควรแก�ไข
ปรับปรุงให�การบังคับใช�กฎหมายเปDนไปอย�างมีประสิทธิภาพ และทัดเทียมกับนานาอารยประเทศและ
เท�าทันกับสภาวการณFในสังคมปAจจุบัน จึงจําเปDนต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 

เอกสารแนบ 



 
(ร�าง) 

บนัทกึสรุปสาระสาํคัญ 
ของหลกัการในร�างพระราชบญัญตัแิก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

_______________________ 

๑. แก�ไขคํานิยาม “กระทําชําเรา” (แก�ไขมาตรา ๒๗๖) ได�แก�ไขให�มีขอบเขตท่ีชัดเจน 
และแยกลักษณะการกระทําให�รวมไปถึงการกระทําทางเพศท่ีมีลักษณะเพ่ิมเติมจากท่ีกฎหมายในอดีต
ครอบคลุมไม�ถึง 

๒. กําหนดความผิดฐานคุกคามทางเพศ (เพ่ิมมาตรา ๒๘๕/๓) ปAจจุบันการกระทํา 
ในลักษณะคุกคามทางเพศรูปแบบต�างๆ เกิดข้ึนรวดเร็วและรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ ทําให�ผู�ถูกกระทํา
หวาดกลัว เดือดร�อน รําคาญ ทําลาย บ่ันทอนสภาพจิต จึงควรออกกฎหมายให�ครอบคลุมถึงการ
กระทําผิดว�าด�วยการคุกคามทางเพศเพ่ือให�เหมาะสมกับสภาพปAจจุบัน 

๓. แก�ไขลักษณะความผิดเก่ียวกับสิ่งอันลามก (แก�ไขมาตรา ๒๘๗ (๑)) ให�สอดคล�องกับ
การเข�าถึงและเชื่อมต�อเทคโนโลยีในยุคปAจจุบันท่ีมีวิวัฒนาการอย�างมาก สื่อหรือวิธีการท่ีใช�ในการ
กระทําความผิดตามมาตราท่ีเก่ียวข�องควรรวมถึงอุปกรณFอิเล็กทรอนิกสFด�วย 

๔. แก�ไขโทษปรับอาญาในลักษณะ ๙ ความผิดเก่ียวกับเพศ (แก�ไขมาตรา ๒๗๖ มาตรา 
๒๗๗ ทวิ มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ มาตรา ๒๘๓ ทวิ 
มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๕/๓ และมาตรา ๒๘๖) ปAจจุบันได�มีการแก�ไขอัตราโทษปรับข้ึนประมาณ 
๑๐ เท�า ในบางมาตราของประมวลกฎหมายอาญา แต�นับจากโทษในลักษณะ ๙ ความผิดเก่ียวกับเพศ 
ซ่ึงแก�ไขโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา  )ฉบับท่ี ๘  ( พ  .ศ  .๒๕๓๐  จนถึง
ปAจจุบันยังไม�มีการแก�ไขโทษปรับในลักษณะ ๙ ความผิดเก่ียวกับเพศแต�อย�างใด จึงควรแก�ไขเพ่ือให�
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปAจจุบัน 

 



ร�าง 
พระราชบัญญัติ 

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

 
 

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

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

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

.......................................... 
 
โดยท่ีเปDนการสมควรแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

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

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

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว�า “พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปDนต�นไป 

 

มาตรา ๓  ให�ยกเลิกความในมาตรา ๒๗๖ แห�งประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงแก�ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๐ และให�ใช� 
ความต�อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๒๗๖  ผู�ใดข�มขืนกระทําชําเราผู�อ่ืนโดยขู�เข็ญด�วยประการใด ๆ โดยใช�กําลัง
ประทุษร�าย โดยผู�อ่ืนนั้นอยู�ในภาวะท่ีไม�สามารถขัดขืนได�หรือโดยทําให�ผู�อ่ืนนั้นเข�าใจผิดว�าตนเปDนบุคคลอ่ืน 
ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต�สี่ปMถึงยี่สิบปM และปรับต้ังแต�แปดหม่ืนบาทถึงสี่แสนบาท 
  การกระทําชําเราตามวรรคหนึ่งให�หมายความรวมถึง 
  (๑) การกระทําเพ่ือสนองความใคร�ของผู�กระทํา โดยการใช�อวัยวะเพศของผู�กระทํา
ล�วงล้ําเข�าไปในอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช�องปากของผู�อ่ืน หรือการใช�สิ่งอ่ืนใดสอดใส�เข�าไป 
ในอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู�อ่ืน 



 

๒ 
 

  (๒) การกระทําเพ่ือสนองความใคร�ของผู�กระทํา โดยผู�ถูกกระทําใช�อวัยวะเพศ  
ทวารหนัก ช�องปาก หรืออวัยวะอ่ืนใด เพ่ือให�อวัยวะเพศของผู�กระทําล�วงล้ําเข�าไป 
  ถ�าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งได�กระทําโดยมีหรือใช�อาวุธปNนหรือวัตถุระเบิด
หรือโดยร�วมกระทําความผิดด�วยกันอันมีลักษณะเปDนการโทรมหญิงหรือกระทํากับชายในลักษณะ
เดียวกันหรือบันทึกภาพหรือเสียงการข�มขืนกระทําชําเรา  ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต�เจ็ดปMถึงยี่สิบปM 
และปรับต้ังแต�หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถึงสี่แสนบาทหรือจําคุกตลอดชีวิต 
  ถ�าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปDนการกระทําความผิดระหว�างคู�สมรสและคู�สมรสนั้น
ยังประสงคFจะอยู�กินด�วยกันฉันสามีภริยา ศาลจะลงโทษน�อยกว�าท่ีกฎหมายกําหนดไว�เพียงใดก็ได� 
หรือจะกําหนดเง่ือนไขเพ่ือคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็ได� แต�ถ�าคู�สมรสฝQายท่ีถูกกระทําไม�ประสงคF
จะอยู�กินด�วยกันฉันสามีภริยาต�อไป และประสงคFจะหย�าให�ผู�นั้นยื่นคําร�องขอหย�าก�อนศาลชั้นต�น 
มีคําพิพากษาและให�ศาลมีอํานาจพิพากษาให�หย�าตามคําร�องนั้นได�กรณีข�อพิพาทอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องกับการหย�า 
ให�ดําเนินการยื่นคําร�องขอต�อศาลท่ีมีเขตอํานาจต�อไป” 

 

มาตรา ๔  ให�ยกเลิกความในมาตรา ๒๗๗ แห�งประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงแก�ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให�ใช�
ความต�อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๗๗  ผู�ใดกระทําชําเราเด็กอายุยังไม�เกินสิบห�าปMโดยเด็กนั้นจะยินยอม
หรือไม�ก็ตาม  ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต�เจ็ดปMถึงยี่สิบปM และปรับต้ังแต�หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถึง 
สี่แสนบาท 

การกระทําชําเราตามวรรคหนึ่งให�หมายความรวมถึง 
  (๑) การกระทําเพ่ือสนองความใคร�ของผู�กระทําโดยการใช�อวัยวะเพศของผู�กระทํา

ล�วงล้ําเข�าไปในอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช�องปากของผู�อ่ืน หรือการใช�สิ่งอ่ืนใดสอดใส�เข�าไปใน
อวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู�อ่ืน 

  (๒) การกระทําเพ่ือสนองความใคร�ของผู�กระทํา โดยผู�ถูกกระทําใช�อวัยวะเพศ 
ทวารหนัก ช�องปาก หรืออวัยวะอ่ืนใด เพ่ือให�อวัยวะเพศของผู�กระทําล�วงล้ําเข�าไป 

กรณีผู�กระทําและผู�ถูกกระทําเปDนเด็กอายุไม�เกินสิบห�าปMหากการกระทําชําเรา 
เกิดจากความยินยอมและท้ังสองฝQายมีอายุต�างกันไม�เกินสองปMผู�กระทําไม�ต�องรับโทษ ให�ศาลมีอํานาจ
ดําเนินการตามมาตรา ๗๔ 

ผู�ใดกระทําการใด ๆ ให�เด็กอายุไม�เกินสิบห�าปM กระทําชําเราตนหรือผู�อ่ืน 
ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต�เจ็ดปMถึงยี่สิบปM และปรับต้ังแต�หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถึงสี่แสนบาท 

 
 



 

๓ 

 

การกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม กระทําโดยมีหรือใช�อาวุธปNนหรือ
วัตถุระเบิด โดยร�วมกระทําความผิดด�วยกันอันมีลักษณะเปDนการโทรมเด็กหญิงหรือกระทํากับชาย 
ในลักษณะเดียวกัน หรือบันทึกภาพหรือเสียงการข�มขืนกระทําชําเรา  ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต�สิบปM
ถึงยี่สิบปM และปรับต้ังแต�สองแสนบาทถึงสี่แสนบาทหรือจําคุกตลอดชีวิต 

ความผิดตามท่ีบัญญัติไว�ในวรรคหนึ่งถ�าเปDนการกระทําโดยบุคคลอายุไม�เกินสิบแปดปM
กระทําต�อเด็กซ่ึงมีอายุกว�าสิบสามปMแต�ยังไม�เกินสิบห�าปMโดยเด็กนั้นยินยอมศาลจะลงโทษน�อยกว�าท่ีกฎหมาย
กําหนดไว�สําหรับความผิดนั้นเพียงใด หรือไม�พิพากษาลงโทษโดยดําเนินการตามมาตรา ๗๔ ก็ได�” 

 

มาตรา ๕  ให�ยกเลิกความในมาตรา ๒๗๗ ทวิ แห�งประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงแก�ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๐ และให�ใช�
ความต�อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๗๗ ทวิ  ถ�าการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๗๖ วรรคหนึ่งหรือมาตรา
๒๗๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม เปDนเหตุให�ผู�ถูกกระทํา 

(๑) รับอันตรายสาหัส ผู�กระทําต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต�สิบห�าปMถึงยี่สิบปM  
และปรับต้ังแต�สามแสนบาทถึงสี่แสนบาทหรือจําคุกตลอดชีวิต 

(๒) ถึงแก�ความตาย ผู�กระทําต�องระวางโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต” 
 

มาตรา ๖  ให�ยกเลิกความในมาตรา ๒๗๘ แห�งประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงแก�ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐ และให�ใช�
ความต�อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๗๘  ผู�ใดกระทําอนาจารแก�บุคคลอายุกว�าสิบห�าปMโดยขู�เข็ญ 
ด�วยประการใด ๆ โดยใช�กําลังประทุษร�าย โดยบุคคลนั้นอยู�ในภาวะท่ีไม�สามารถขัดขืนได� หรือโดยทําให�
บุคคลนั้นเข�าใจผิดว�าตนเปDนบุคคลอ่ืน  ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินสิบปMหรือปรับไม�เกินสองแสนบาท
หรือท้ังจําท้ังปรับ” 

 

มาตรา ๗  ยกเลิกความในมาตรา ๒๗๙ แห�งประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงแก�ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐ และให�ใช�
ความต�อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๗๙  ผู�ใดกระทําอนาจารแก�เด็กอายุยังไม�เกินสิบห�าปMไม�ว�าเด็กนั้นจะ
ยินยอมหรือไม�ก็ตาม  ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินสิบปMหรือปรับไม�เกินสองแสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถ�าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งผู� กระทําได�กระทําโดยขู�เข็ญด�วยประการใด ๆ 
โดยใช�กําลังประทุษร�าย โดยเด็กนั้นอยู�ในภาวะท่ีไม�สามารถขัดขืนได� หรือโดยทําให�เด็กนั้นเข�าใจผิด 

 



 

๔ 

 

ว�าตนเปDนบุคคลอ่ืน หรือกระทําแก�เด็กอายุยังไม�เกินสิบสามปM  ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต�หนึ่งปMถึง 
สิบห�าปM หรือปรับต้ังแต�สองหม่ืนบาทถึงสามแสนบาทหรือท้ังจาํท้ังปรับ 

ถ�าการกระทําความผิดตามมาตรานี้เปDนการกระทําต�อเด็กอายุไม�เกินสิบสามปM 
ผู�กระทําไม�อาจอ�างความไม�รู�อายุของเด็กเพ่ือให�พ�นจากความรับผิดทางอาญาได�” 

 

มาตรา ๘  ให�ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๐ แห�งประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงแก�ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ และให�ใช�
ความต�อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๘๐  ถ�าการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๗๘ หรือมาตรา ๒๗๙ เปDนเหตุให�
ผู�ถูกกระทํา 

(๑) รับอันตรายสาหัส ผู�กระทําต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต�ห�าปMถึงยี่สิบปM  
และปรับต้ังแต�หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาทหรือจําคุกตลอดชีวิต 

(๒) ถึงแก�ความตาย ผู�กระทําต�องระวางโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต” 
 

มาตรา ๙  ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๑ แห�งประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงแก�ไข
เพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี ๑๑ ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ และให�ใช� 
ความต�อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๘๑  การกระทําความผิดมาตรา ๒๗๘ มิได�เกิดต�อหน�าธารกํานัล  
ไม�เปDนเหตุให�ผู�ถูกกระทํารับอันตรายสาหัสหรือถึงแก�ความตาย หรือมิได�เปDนการกระทําแก� 
บุคคลดังระบุไว�ในมาตรา ๒๘๕ และมาตรา ๒๘๕/๑ เปDนความผิดอันยอมความได�” 

 

มาตรา ๑๐  ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๒ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม  
แห�งประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๐ และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน 

 “มาตรา ๒๘๒  ผู�ใดเพ่ือสนองความใคร�ของผู�อ่ืน เปDนธุระจัดหาล�อไปหรือพาไป 
เพ่ือการอนาจารซ่ึงชายหรือหญิง แม�ผู�นั้นจะยินยอมก็ตาม  ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต�หนึ่งปMถึงสิบปM 
และปรับต้ังแต�สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 

ถ�าการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปDนการกระทําแก�บุคคลอายุเกินสิบห�าปM 
แต�ยังไม�เกินสิบแปดปM ผู�กระทําต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต�สามปMถึงสิบห�าปM และปรับต้ังแต�หกหม่ืน
บาทถึงสามแสนบาท 

ถ�าการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปDนการกระทําแก�เด็กอายุยังไม�เกินสิบห�าปM 
ผู�กระทําต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต�ห�าปMถึงยี่สิบปM และปรับต้ังแต�หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 

 



 

๕ 

 

มาตรา ๑๑  ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๓ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม  
แห�งประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๐ และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๘๓  ผู�ใดเพ่ือสนองความใคร�ของผู�อ่ืน เปDนธุระ จัดหา ล�อไป หรือพาไป 
เพ่ือการอนาจารซ่ึงชายหรือหญิง โดยใช�อุบายหลอกลวง ขู�เข็ญ ใช�กําลังประทุษร�าย ใช�อํานาจครอบงํา 
ผิดคลองธรรม หรือใช�วิธีข�มขืนใจด�วยประการอ่ืนใด  ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต�ห�าปMถึงยี่สิบปM  
และปรับต้ังแต�หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

ถ�าการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปDนการกระทําแก�บุคคลอายุเกินสิบห�าปM 
แต�ยังไม�เกินสิบแปดปM ผู�กระทําต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต�เจ็ดปMถึงยี่สิบปM และปรับต้ังแต� 
หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถึงสี่หม่ืนบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต 

ถ�าการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปDนการกระทําแก�เด็กอายุยังไม�เกินสิบห�าปM 
ผู�กระทําต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต�สิบปMถึงยี่สิบปM และปรับต้ังแต�สองแสนบาทถึงสี่แสนบาทหรือจําคุก
ตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต” 

 

มาตรา ๑๒  ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๓ ทวิวรรคหนึ่งและวรรคสอง  
แห�งประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๐ และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๘๓ ทวิ  ผู�ใดพาบุคคลอายุเกินสิบห�าปMแต�ยังไม�เกินสิบแปดปMไป 
เพ่ือการอนาจาร แม�ผู�นั้นจะยินยอมก็ตาม   ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินห�าปMหรือปรับไม�เกิน 
หนึ่งแสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถ�าการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปDนการกระทําแก�เด็กอายุยังไม�เกินสิบห�าปM 
ผู�กระทําต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินเจ็ดปM หรือปรับไม�เกินหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” 
 

มาตรา ๑๓  ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๔ วรรคหนึ่ง แห�งประมวลกฎหมายอาญา 
ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๘๔  ผู�ใดพาผู�อ่ืนไปเพ่ือการอนาจาร โดยใช�อุบายหลอกลวงขู�เข็ญ  
ใช�กําลังประทุษร�าย ใช�อํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือใช�วิธีข�มขืนใจด�วยประการอ่ืนใด 
ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต�หนึ่งปMถึงสิบปM และปรับต้ังแต�สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท” 

 
 
 
 
 



 

๖ 

 

มาตรา ๑๔  ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๕ แห�งประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงแก�ไข
เพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี ๑๑ ลงวันท่ี 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 
เปDนการกระทําแก�บุพการี ผู�สืบสันดาน ศิษยFซ่ึงอยู�ในความดูแล ผู�อยู�ในความควบคุมตามหน�าท่ี
ราชการ ผู�อยู�ในความปกครองในความพิทักษFหรือในความอนุบาล หรือผู�อยู�ในความดูแลผู�กระทํา 
ต�องระวางโทษหนักกว�าท่ีบัญญัติไว�ในมาตรานั้น ๆ หนึ่งในสาม” 

 

มาตรา ๑๕  ให�เพ่ิมความต�อไปนี้เปDนมาตรา ๒๘๕/๒ แห�งประมวลกฎหมายอาญา 
 “มาตรา ๒๘๕/๒ ถ�าการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗  

มาตรา ๒๗๗ ทวิ มาตรา ๒๗๗ ตรี มาตรา ๒๗๘ หรือมาตรา ๒๗๙ เปDนการกระทําแก�ผู�ทุพพลภาพ 
ผู�ท่ีอยู�ในภาวะไม�สามารถรู�ผิดชอบ ผู�มีความผิดปกติทางจิต ผู�สูงอายุ หรือสตรีมีครรภFผู�กระทํา 
ผู�กระทําต�องระวางโทษหนักกว�าท่ีบัญญัติไว�ในมาตรานั้น ๆ หนึ่งในสาม” 

 

มาตรา ๑๖  ให�เพ่ิมความต�อไปนี้เปDนมาตรา ๒๘๕/๓ แห�งประมวลกฎหมายอาญา 
“มาตรา ๒๘๕/๓  ผู�ใดกระทําต�อผู�อ่ืนด�วยวาจา ท�าทาง เสียง ภาพ เอกสาร  

ข�อมูลทางอิเล็กทรอนิกสFตามกฎหมายว�าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสF หรือสิ่งของในลักษณะลามก 
หรือกระทําการอย�างอ่ืนในทํานองเดียวกัน โดยประการท่ีน�าจะทําให�ผู�อ่ืนเกิดความเดือดร�อนรําคาญ 
หวาดกลัว เกิดความอับอายหรือรู�สึกว�าถูกเหยียดหยาม ผู�นั้นกระทําความผิดฐานคุกคามทางเพศ 
ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินหนึ่งปMหรือปรับไม�เกินสองหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

หากการกระทําตามวรรคหนึ่งเปDนการกระทําของผู�ท่ีมีอํานาจเหนือกว�า หรือกระทํา
โดยข�มขู�หรือมีการเสนอผลประโยชนFแลกเปลี่ยน ผู�กระทําต�องระวางโทษหนักกว�าท่ีบัญญัติไว�หนึ่งในสาม 

ความผิดตามมาตรานี้เปDนความผิดอันยอมความได�” 
 

มาตรา ๑๗  ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง แห�งประมวลกฎหมายอาญา 
ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๘๖  ผู�ใดอายุกว�าสิบหกปMดํารงชีพอยู�แม�เพียงบางส�วนจากรายได� 
ของผู�ซ่ึงค�าประเวณี  ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต�เจ็ดปMถึงยี่สิบปM และปรับต้ังแต�หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถึง 
สี่แสนบาทหรือจําคุกตลอดชีวิต” 

 
 
 



 

๗ 

 

มาตรา ๑๘  ให�ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๗ แห�งประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงแก�ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ และให�ใช�
ความต�อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๘๗  ผู�ใด 
(๑) เพ่ือความประสงคFแห�งการค�า หรือโดยการค�า เพ่ือการแจกจ�ายหรือ 

เพ่ือการแสดงอวดแก�ประชาชน ทํา ผลิต มีไว� นําเข�า หรือยังให�นําเข�าในราชอาณาจักรส�งออกหรือ
ยังให�ส�งออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรือยังให�พาไป หรือทําให�แพร�หลายโดยประการใด ๆ  
ซ่ึงเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพF ภาพระบายสี สิ่งพิมพF รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ�าย 
ภาพยนตรF แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือสิ่งอ่ืนใดอันลามก หรือวัตถุอ่ืนใดอันมีลักษณะ 
ในทํานองเดียวกัน และให�หมายความรวมถึงวัตถุต�างๆ ข�างต�นท่ีถูกจัดเก็บไว�ในคอมพิวเตอรFหรือ 
ในอุปกรณFอิเล็กทรอนิกสFอ่ืนใดท่ีสามารถแปลงมาสู�ภาพหรือเสียงได� 

(๒) ประกอบการค�า หรือมีส�วนหรือเข�าเก่ียวข�องในการค�าเก่ียวกับวัตถุหรือสิ่งของ
ลามกดังกล�าวแล�ว จ�ายแจก หรือแสดงอวดแก�ประชาชน หรือให�เช�าวัตถุหรือสิ่งของเช�นว�านั้น 

(๓) เพ่ือจะช�วยการทําให�แพร�หลาย หรือการค�าวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล�าวแล�ว 
โฆษณาหรือไขข�าวโดยประการใด ๆ ว�ามีบุคคลกระทําการอันเปDนความผิดตามมาตรานี้ 
หรือโฆษณาหรือไขข�าวว�าวัตถุ หรือสิ่งของลามกดังกล�าวแล�วจะหาได�จากบุคคลใด หรือโดยวิธีใด 
ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินสามปMหรือปรับไม�เกินหกหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ” 
 

 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
 

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

 


