
 
พระราชบัญญัติ 

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบบัที่  ๒๗) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา  

(ฉบับที่  ๒๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๑๘)  ของมาตรา  ๑  แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
“(๑๘)  “กระท าช าเรา”  หมายความว่า  กระท าเพ่ือสนองความใคร่ของผู้กระท า  โดยการใช้

อวัยวะเพศของผู้กระท าล่วงล้ าอวัยวะเพศ  ทวารหนัก  หรือช่องปากของผู้อื่น” 

้หนา   ๑๒๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๗๖  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิ
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับที่  ๒๖)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๗๖ ผู้ใดข่มขืนกระท าช าเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ   โดยใช้ก าลังประทุษร้าย  
โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้  หรือโดยท าให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น   
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี  และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง  ได้กระท าโดยท าให้ผู้ถูกกระท าเข้าใจว่าผู้กระท ามีอาวุธปืน
หรือวัตถุระเบิด  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบป ี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึง่  ได้กระท าโดยมีอาวธุปืนหรอืวัตถุระเบิด  หรือโดยใช้อาวธุ  
หรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงหรือกระท ากับชายในลักษณะเดยีวกนั  
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี  และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท  หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง  เป็นการกระท าความผิดระหว่างคู่สมรส  และคู่สมรสนั้น
ยังประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา  ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้เพียงใดก็ได้  หรือ
จะก าหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็ได้  ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุก  
และคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาต่อไป  และประสงค์จะหย่า  ให้คู่สมรส
ฝ่ายนั้นแจ้งให้ศาลทราบ  และให้ศาลแจ้งพนักงานอัยการให้ด าเนินการฟ้องหย่าให้” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๗๗  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิ
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับที่  ๒๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๗๗ ผู้ใดกระท าช าเราเดก็อายุยังไมเ่กินสิบหา้ปีซึง่มใิช่ภริยาหรือสามีของตน  โดยเดก็นัน้
จะยินยอมหรือไม่ก็ตาม  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง  เป็นการกระท าแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี  ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท  หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ได้กระท าโดยท าให้ผู้ถูกกระท าเข้าใจว่า
ผู้กระท ามีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี  และปรับตั้งแต่สองแสนบาท
ถึงสี่แสนบาท  หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ได้กระท าโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด  
หรือโดยใช้อาวุธ  หรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระท ากับ
เด็กชายในลักษณะเดียวกัน  ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต 

้หนา   ๑๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง  ถ้าเป็นการกระท าโดยบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปีกระท าต่อเด็ก
ซึ่งมีอายุกว่าสิบสามปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปี  โดยเด็กนั้นยินยอม  ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัวจะพิจารณาให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กผู้ถูกกระท าหรือผู้กระท าความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองเด็กแทนการลงโทษก็ได้  ในการพิจารณาของศาล  ให้ค านึงถึงอายุ  ประวัติ  ความประพฤติ  
สติปัญญา  การศึกษาอบรม  สุขภาพ  ภาวะแห่งจิต  นิสัย  อาชีพ  สิ่งแวดล้อมของผู้กระท าความผิดและ
เด็กผู้ถูกกระท า  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท าความผิดกับเด็กผู้ถูกกระท า  หรือเหตุอื่นอันควรเพ่ือประโยชน์
ของเด็กผู้ถูกกระท าด้วย 

ในกรณีที่ได้มีการด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กผู้ถู กกระท าหรือผู้กระท าความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กแล้ว  ผู้กระท าความผิดไม่ต้องรับโทษ  แต่ถ้าการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ดังกล่าวไม่ส าเร็จ  ศาลจะลงโทษผู้กระท าความผิดน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น
เพียงใดก็ได้  ในการพิจารณาของศาล  ให้ค านึงถึงเหตุตามวรรคห้าด้วย” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๗๗  ทวิ  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิ
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับที่   ๒๖)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๗๗ ทวิ  ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา  ๒๗๖  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๒๗๗  
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท า 

(๑) รับอันตรายสาหัส  ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี  และปรับตั้งแต่
สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท  หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

(๒) ถึงแก่ความตาย  ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต  หรือจ าคุกตลอดชีวิต” 
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๗๗  ตรี  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิ

โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับที่  ๒๐)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๗๗ ตรี  ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา  ๒๗๖  วรรคสาม  หรือมาตรา  ๒๗๗  
วรรคสี่  เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท า 

(๑) รับอันตรายสาหัส  ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต  หรือจ าคุกตลอดชีวิต 
(๒) ถึงแก่ความตาย  ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต” 
มาตรา ๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่ของมาตรา  ๒๗๘  

แห่งประมวลกฎหมายอาญา  

้หนา   ๑๒๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง  เป็นการกระท าโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอื่นซึ่งมิใช่ 
อวัยวะเพศล่วงล้ าอวัยวะเพศหรือทวารหนักของบุคคลนั้น  ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึง  
ยี่สิบปี  และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสอง  ได้กระท าโดยท าให้ผู้ถูกกระท าเข้าใจว่าผู้กระท ามีอาวุธปืน
หรือวัตถุระเบิด  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบป ี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสอง  ได้กระท าโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือโดยใช้อาวุธ  
หรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงหรือกระท ากับชายในลักษณะเดยีวกนั  
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี  และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท  หรือจ าคุก 
ตลอดชีวิต”  

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๗๙  และมาตรา  ๒๘๐  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับที่  ๒๖)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๗๙ ผู้ใดกระท าอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี  โดยเด็กนั้นจะยินยอม 
หรือไม่ก็ตาม  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง  เป็นการกระท าแก่เด็กอายุไม่เกินสิบสามปี  ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ผู้กระท าได้กระท าโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ  
โดยใช้ก าลังประทุษร้าย  โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท าให้เด็กนั้นเข้าใจผิดว่า  
ตนเป็นบุคคลอื่น  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปี  หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสามแสนบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  เป็นการกระท าโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอื่น
ซึ่งมิใช่อวัยวะเพศล่วงล้ าอวัยวะเพศหรือทวารหนักของเด็กนั้น  ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปี
ถึงยี่สิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสี่  เป็นการกระท าแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี  ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท  หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสี่หรือวรรคห้า  ได้กระท าโดยท าให้ผู้ถูกกระท าเข้าใจว่าผู้กระท า 
มีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี  และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึง 
สี่แสนบาท  หรือจ าคุกตลอดชีวิต 
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ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสี่หรือวรรคห้า  ได้กระท าโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด  หรือ
โดยใช้อาวุธ  หรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระท ากับ
เด็กชายในลักษณะเดียวกัน  ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต 

มาตรา ๒๘๐ ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา  ๒๗๘  หรือมาตรา  ๒๗๙  เป็นเหตุให้
ผู้ถูกกระท า 

(๑) รับอันตรายสาหัส  ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี   และปรับตั้งแต่ 
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท  หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

(๒) ถึงแก่ความตาย  ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต  หรือจ าคุกตลอดชีวิต” 
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๘๐/๑  แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
“มาตรา ๒๘๐/๑ ถ้าผู้กระท าความผิดตามมาตรา  ๒๗๖  มาตรา  ๒๗๗  มาตรา  ๒๗๘  หรือ

มาตรา  ๒๗๙  ได้บันทึกภาพหรือเสียงการกระท าช าเราหรือการกระท าอนาจารนั้นไว้  เพ่ือแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ  หนึ่งในสาม 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง  เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งภาพหรือเสียงการกระท าช าเราหรือ
การกระท าอนาจารที่บันทึกไว้  ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ  กึ่งหนึ่ง” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๘๑  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิ
โดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๑๑  ลงวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๑๔  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๘๑ ความผิดตามมาตราดังต่อไปนี้  เป็นความผิดอันยอมความได้ 
(๑) มาตรา  ๒๗๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๒๗๘  วรรคสอง  ซึ่งเป็นการกระท าระหว่างคู่สมรส  

ถ้ามิได้เกิดต่อหน้าธารก านัล  หรือไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท ารับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย 
(๒) มาตรา  ๒๗๘  วรรคหนึ่ง  ถ้ามิได้เกิดต่อหน้าธารก านัล  ไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท ารับ

อันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย  หรือมิได้เป็นการกระท าแก่บุคคลดังระบุไว้ในมาตรา  ๒๘๕  และ
มาตรา  ๒๘๕/๒” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๘๕  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิ
โดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๑๑  ลงวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๑๔  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
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“มาตรา ๒๘๕ ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา  ๒๗๖  มาตรา  ๒๗๗  มาตรา  ๒๗๗  ทวิ  
มาตรา  ๒๗๗  ตรี  มาตรา  ๒๗๘  มาตรา  ๒๗๙  มาตรา  ๒๘๐  มาตรา  ๒๘๒  หรือมาตรา  ๒๘๓   
เป็นการกระท าแก่บุพการี  ผู้สืบสันดาน  พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา  ญาติสืบสายโลหิต  
ศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล  ผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการ  ผู้อยู่ในความปกครอง  ในความพิทักษ์  
หรือในความอนุบาล  หรือผู้อยู่ภายใต้อ านาจด้วยประการอื่นใด  ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้
ในมาตรานั้น ๆ  หนึ่งในสาม” 

มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๘๕/๒  แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
“มาตรา ๒๘๕/๒ ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา  ๒๗๖  มาตรา  ๒๗๗  มาตรา  ๒๗๗  ทวิ  

มาตรา  ๒๗๗  ตรี  มาตรา  ๒๗๘  หรือมาตรา  ๒๗๙  เป็นการกระท าแก่บุคคลซึ่งไม่สามารถปกป้องตนเอง
อันเนื่องมาจากเป็นผู้ทุพพลภาพ  ผู้มีจิตบกพร่อง  โรคจิต  หรือจิตฟ่ันเฟือน  คนป่วยเจ็บ  คนชรา   
สตรีมีครรภ์  หรือผู้ซึ่งอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบ ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้  
ในมาตรานั้น ๆ  หนึ่งในสาม” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๘๖  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิ
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับที่  ๒๖)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๘๖ ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ  ดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินยี่สิบปี  
และปรับไม่เกินสี่แสนบาท  หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

(๑) ช่วยเหลือ  ให้ความสะดวก  หรือคุ้มครองการค้าประเวณีของผู้อื่น 
(๒) รับประโยชน์ไม่ว่ารูปแบบใดจากการค้าประเวณีของผู้อื่นหรือจากผู้ซึ่งค้าประเวณี  
(๓) บังคับ  ขู่เข็ญ  หลอกลวง  หรือใช้อ านาจครอบง าผู้อื่น  หรือรับผู้อื่นเข้าท างานเพ่ือการค้า

ประเวณี 
(๔) จัดให้มีการค้าประเวณีระหว่างผู้ซึ่งค้าประเวณีกับผู้ใช้บริการ  
(๕) ปกปิดหรืออ าพรางแหล่งที่มาของรายได้หรือทรัพย์สินซึ่งได้มาจากการค้าประเวณี 
(๖) อยู่ร่วมกับผู้ซึ่งค้าประเวณีหรือสมาคมกับผู้ซึ่งค้าประเวณีคนเดียวหรือหลายคนเป็นอาจิณ  

และไม่สามารถแสดงที่มาของรายได้ในการด ารงชีพของตน 
(๗) ขัดขวางการด าเนินการของหน่วยงานที่ดูแลในการป้องกัน  ควบคุม  ช่วยเหลือ  หรือ 

ให้การศึกษาแก่ผู้ซึ่งค้าประเวณี  ผู้ซึ่งจะเข้าร่วมในการค้าประเวณี  หรือผู้ซึ่งอาจได้รับอันตรายจากการคา้
ประเวณี  
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ความในวรรคหนึ่ง  (๒)  และ  (๖)  มิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับประโยชน์ไม่ว่ารูปแบบใดซึ่งพึงได้รับ
ตามกฎหมายหรือตามธรรมจรรยา” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๖๖/๑  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับที่  ๒๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๖๖/๑ ผู้ใดกระท าเพ่ือสนองความใคร่ของตน  โดยการใช้อวัยวะเพศของตนล่วงล้ า
อวัยวะเพศ  ทวารหนัก  หรือช่องปากของศพ  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบทนิยาม 
ค าว่า  “กระท าช าเรา”  ในบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศและบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับศพในประมวล
กฎหมายอาญาให้ชัดเจนและสอดคล้องกับลักษณะการกระท าช าเราตามธรรมชาติ   และปรับปรุงบทบัญญัติ
ความผิดเกี่ยวกับเพศบางประการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย  และเพ่ือให้ความคุ้มครองบุคคล
ซ่ึงถูกกระท าทางเพศกลุ่มต่าง ๆ  มากยิ่งขึ้น  เช่น  เด็ก  ผู้อยู่ภายใต้อ านาจของผู้กระท า  และผู้ซึ่งไม่สามารถ
ปกป้องตนเองได้  อีกทั้งเพ่ือป้องปรามมิให้มีการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบหรือรับประโยชน์จากผู้ซึ่งค้าประเวณี
หรือจากการค้าประเวณ ี จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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