เอกสารแนบ
ราง
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

หลักการ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ดังตอไปนี้
(๑) แกไขคํานิยาม“กระทําชําเรา” (แกไขมาตรา ๒๗๖)
(๒) กําหนดความผิดฐานคุกคามทางเพศ (เพิ่มมาตรา ๒๘๕/๓)
(๓) แกไขลักษณะความผิดเกี่ยวกับสิ่งอันลามก (แกไขมาตรา ๒๘๗ (๑))
(๔) แกไขโทษปรับอาญาในลักษณะ ๙ ความผิ ดเกี่ยวกั บเพศ (แกไขมาตรา ๒๗๖
มาตรา ๒๗๗ ทวิ มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓
มาตรา ๒๘๓ ทวิ มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๕/๓ และมาตรา ๒๘๖)
เหตุผล
เนื่ องจากกฎหมายอาญาในลั กษณะความผิ ดเกี่ ยวกั บเพศในปA จจุ บั นมี ช องวางอยู
บางประการ คือ บัญญัติลักษณะการกระทําชําเราที่ไมชัดเจนและไมครอบคลุมการกระทําผิดที่เ กิด ขึ้น
อีกประการคือ มิไดกําหนดฐานความผิดวาดวยการคุกคามทางเพศ อีกทั้งมิไดกําหนดความผิดเกี่ยวกับ
สิ่งอันลามกที่ไมสอดคลองกับสังคมปAจจุบัน และประการสุดทายคือ ยังคงอัตราโทษปรับอาญาในฐาน
ความผิ ด เกี่ ย วกั บ เพศลาสมั ย ไมสอดคลองกับ สภาพเศรษฐกิ จและสังคมปA จจุบั น จึงสมควรแกไข
ปรับปรุงใหการบังคับใชกฎหมายเปDนไปอยางมีประสิทธิภาพ และทัดเทียมกับนานาอารยประเทศและ
เทาทันกับสภาวการณFในสังคมปAจจุบัน จึงจําเปDนตองตราพระราชบัญญัตินี้

(ราง)

บันทึกสรุปสาระสําคัญ
ของหลักการในรางพระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
_______________________
๑. แกไขคํานิยาม “กระทําชําเรา” (แกไขมาตรา ๒๗๖) ไดแกไขใหมีขอบเขตที่ชัดเจน
และแยกลักษณะการกระทําใหรวมไปถึงการกระทําทางเพศที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากที่กฎหมายในอดีต
ครอบคลุมไมถึง
๒. กําหนดความผิดฐานคุกคามทางเพศ (เพิ่มมาตรา ๒๘๕/๓) ปAจจุบันการกระทํา
ในลั กษณะคุ ก คามทางเพศรู ป แบบตางๆ เกิ ด ขึ้ น รวดเร็ ว และรุ น แรงขึ้ น เรื่ อยๆ ทํ าใหผู ถู ก กระทํ า
หวาดกลัว เดือดรอน รําคาญ ทําลาย บั่นทอนสภาพจิต จึงควรออกกฎหมายใหครอบคลุมถึงการ
กระทําผิดวาดวยการคุกคามทางเพศเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพปAจจุบัน
๓. แกไขลักษณะความผิดเกี่ยวกับสิ่งอันลามก (แกไขมาตรา ๒๘๗ (๑)) ใหสอดคลองกับ
การเขาถึงและเชื่อมตอเทคโนโลยีในยุคปAจจุบันที่มีวิวัฒนาการอยางมาก สื่อหรือวิธีการที่ใชในการ
กระทําความผิดตามมาตราที่เกี่ยวของควรรวมถึงอุปกรณFอิเล็กทรอนิกสFดวย
๔. แกไขโทษปรับอาญาในลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ (แกไขมาตรา ๒๗๖ มาตรา
๒๗๗ ทวิ มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ มาตรา ๒๘๓ ทวิ
มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๕/๓ และมาตรา ๒๘๖) ปAจจุบันไดมีการแกไขอัตราโทษปรับขึ้นประมาณ
๑๐ เทา ในบางมาตราของประมวลกฎหมายอาญา แตนับจากโทษในลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ
ซึ่งแกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (๘ฉบับที่ )พ๒๕๓๐ .ศ . จนถึง
ปAจจุบันยังไมมีการแกไขโทษปรับในลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศแตอยางใด จึงควรแกไขเพื่อให
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปAจจุบัน

ราง
พระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

.................................
.................................
.................................
...................................................................................................................................
..........................................
โดยที่เปDนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
...................................................................................................................................
..........................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปDนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๗๖ แหงประมวลกฎหมายอาญาซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๗๖ ผูใดขมขืนกระทําชําเราผูอื่นโดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ โดยใชกําลัง
ประทุษราย โดยผูอื่นนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนไดหรือโดยทําใหผูอื่นนั้นเขาใจผิดวาตนเปDนบุคคลอื่น
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปMถึงยี่สิบปM และปรับตั้งแตแปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท
การกระทําชําเราตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึง
(๑) การกระทําเพื่อสนองความใครของผูกระทํา โดยการใชอวัยวะเพศของผูกระทํา
ลวงล้ําเขาไปในอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือชองปากของผูอื่น หรือการใชสิ่งอื่นใดสอดใสเขาไป
ในอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผูอื่น

๒
(๒) การกระทําเพื่อสนองความใครของผูกระทํา โดยผูถูกกระทําใชอวัยวะเพศ
ทวารหนัก ชองปาก หรืออวัยวะอื่นใด เพื่อใหอวัยวะเพศของผูกระทําลวงล้ําเขาไป
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธปNนหรือวัตถุระเบิด
หรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปDนการโทรมหญิงหรือกระทํากับชายในลักษณะ
เดียวกันหรือบันทึกภาพหรือเสียงการขมขืนกระทําชําเรา ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปMถึงยี่สิบปM
และปรับตั้งแตหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาทหรือจําคุกตลอดชีวิต
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปDนการกระทําความผิดระหวางคูสมรสและคูสมรสนั้น
ยังประสงคFจะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวเพียงใดก็ได
หรือจะกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็ได แตถาคูสมรสฝQายที่ถูกกระทําไมประสงคF
จะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยาตอไป และประสงคFจะหยาใหผูนั้นยื่นคํารองขอหยากอนศาลชั้นตน
มีคําพิพากษาและใหศาลมีอํานาจพิพากษาใหหยาตามคํารองนั้นไดกรณีขอพิพาทอื่นใดที่เกี่ยวของกับการหยา
ใหดําเนินการยื่นคํารองขอตอศาลที่มีเขตอํานาจตอไป”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๗๗ แหงประมวลกฎหมายอาญาซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๗๗ ผูใดกระทําชําเราเด็กอายุยังไมเกินสิบหาปMโดยเด็กนั้นจะยินยอม
หรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปMถึงยี่สิบปM และปรับตั้งแตหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึง
สี่แสนบาท
การกระทําชําเราตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึง
(๑) การกระทําเพื่อสนองความใครของผูกระทําโดยการใชอวัยวะเพศของผูกระทํา
ลวงล้ําเขาไปในอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือชองปากของผูอื่น หรือการใชสิ่งอื่นใดสอดใสเขาไปใน
อวัยวะเพศหรือทวารหนักของผูอื่น
(๒) การกระทําเพื่อสนองความใครของผูกระทํา โดยผูถูกกระทําใชอวัยวะเพศ
ทวารหนัก ชองปาก หรืออวัยวะอื่นใด เพื่อใหอวัยวะเพศของผูกระทําลวงล้ําเขาไป
กรณีผูกระทําและผูถูกกระทําเปDนเด็กอายุไมเกินสิบหาปMหากการกระทําชําเรา
เกิดจากความยินยอมและทั้งสองฝQายมีอายุตางกันไมเกินสองปMผูกระทําไมตองรับโทษ ใหศาลมีอํานาจ
ดําเนินการตามมาตรา ๗๔
ผูใดกระทําการใด ๆ ใหเด็กอายุไมเกินสิบหาปM กระทําชําเราตนหรือผูอื่น
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปMถึงยี่สิบปM และปรับตั้งแตหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท

๓
การกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม กระทําโดยมีหรือใชอาวุธปNนหรือ
วัตถุระเบิด โดยรวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปDนการโทรมเด็กหญิงหรือกระทํากับชาย
ในลักษณะเดียวกัน หรือบันทึกภาพหรือเสียงการขมขืนกระทําชําเรา ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปM
ถึงยี่สิบปM และปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงสี่แสนบาทหรือจําคุกตลอดชีวิต
ความผิดตามที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่งถาเปDนการกระทําโดยบุคคลอายุไมเกินสิบแปดปM
กระทําตอเด็กซึ่งมีอายุกวาสิบสามปMแตยังไมเกินสิบหาปMโดยเด็กนั้นยินยอมศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมาย
กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใด หรือไมพิพากษาลงโทษโดยดําเนินการตามมาตรา ๗๔ ก็ได”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๗๗ ทวิ แหงประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๗๗ ทวิ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๗๖ วรรคหนึ่งหรือมาตรา
๒๗๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม เปDนเหตุใหผูถูกกระทํา
(๑) รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปMถึงยี่สิบปM
และปรับตั้งแตสามแสนบาทถึงสี่แสนบาทหรือจําคุกตลอดชีวิต
(๒) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๗๘ แหงประมวลกฎหมายอาญาซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๗๘ ผูใดกระทําอนาจารแกบุคคลอายุกวาสิบหาปMโดยขูเข็ญ
ดวยประการใด ๆ โดยใชกําลังประทุษราย โดยบุคคลนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําให
บุคคลนั้นเขาใจผิดวาตนเปDนบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบปMหรือปรับไมเกินสองแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๗ ยกเลิกความในมาตรา ๒๗๙ แหงประมวลกฎหมายอาญาซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๗๙ ผูใดกระทําอนาจารแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาปMไมวาเด็กนั้นจะ
ยินยอมหรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบปMหรือปรับไมเกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งผู กระทําไดกระทําโดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ
โดยใชกําลังประทุษราย โดยเด็กนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหเด็กนั้นเขาใจผิด

๔
วาตนเปDนบุคคลอื่น หรือกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบสามปM ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปMถึง
สิบหาปM หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสามแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําความผิดตามมาตรานี้เปDนการกระทําตอเด็กอายุไมเกินสิบสามปM
ผูกระทําไมอาจอางความไมรูอายุของเด็กเพื่อใหพนจากความรับผิดทางอาญาได”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๘๐ แหงประมวลกฎหมายอาญาซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘๐ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๗๘ หรือมาตรา ๒๗๙ เปDนเหตุให
ผูถูกกระทํา
(๑) รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปMถึงยี่สิบปM
และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาทหรือจําคุกตลอดชีวิต
(๒) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต”
มาตรา ๙ ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๑ แหงประมวลกฎหมายอาญาซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘๑ การกระทําความผิดมาตรา ๒๗๘ มิไดเกิดตอหนาธารกํานัล
ไมเปDนเหตุใหผูถูกกระทํารับอันตรายสาหัสหรือถึงแกความตาย หรือมิไดเปDนการกระทําแก
บุคคลดังระบุไวในมาตรา ๒๘๕ และมาตรา ๒๘๕/๑ เปDนความผิดอันยอมความได”
มาตรา ๑๐ ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๒ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม
แหงประมวลกฎหมายอาญาซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๐ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘๒ ผูใดเพื่อสนองความใครของผูอื่น เปDนธุระจัดหาลอไปหรือพาไป
เพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง แมผูนั้นจะยินยอมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปMถึงสิบปM
และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปDนการกระทําแกบุคคลอายุเกินสิบหาปM
แตยังไมเกินสิบแปดปM ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปMถึงสิบหาปM และปรับตั้งแตหกหมื่น
บาทถึงสามแสนบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปDนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาปM
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปMถึงยี่สิบปM และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท”

๕
มาตรา ๑๑ ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๓ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม
แหงประมวลกฎหมายอาญาซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๐ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘๓ ผูใดเพื่อสนองความใครของผูอื่น เปDนธุระ จัดหา ลอไป หรือพาไป
เพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง โดยใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจครอบงํา
ผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใด ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปMถึงยี่สิบปM
และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปDนการกระทําแกบุคคลอายุเกินสิบหาปM
แตยังไมเกินสิบแปดปM ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปMถึงยี่สิบปM และปรับตั้งแต
หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต
ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปDนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาปM
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปMถึงยี่สิบปM และปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงสี่แสนบาทหรือจําคุก
ตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต”
มาตรา ๑๒ ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๓ ทวิวรรคหนึ่งและวรรคสอง
แหงประมวลกฎหมายอาญาซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๐ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘๓ ทวิ ผูใดพาบุคคลอายุเกินสิบหาปMแตยังไมเกินสิบแปดปMไป
เพื่อการอนาจาร แมผูนั้นจะยินยอมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปMหรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปDนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาปM
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดปM หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๑๓ ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๔ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายอาญา
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๐
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘๔ ผูใดพาผูอื่นไปเพื่อการอนาจาร โดยใชอุบายหลอกลวงขูเข็ญ
ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใด
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปMถึงสิบปM และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท”

๖
มาตรา ๑๔ ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๕ แหงประมวลกฎหมายอาญาซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘๕ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๗ ทวิ
มาตรา ๒๗๗ ตรี มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๒ หรือมาตรา ๒๘๓
เปDนการกระทําแกบุพการี ผูสืบสันดาน ศิษยFซึ่งอยูในความดูแล ผูอยูในความควบคุมตามหนาที่
ราชการ ผูอยูในความปกครองในความพิทักษFหรือในความอนุบาล หรือผูอยูในความดูแลผูกระทํา
ตองระวางโทษหนักกวาที่บัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ หนึ่งในสาม”
มาตรา ๑๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปDนมาตรา ๒๘๕/๒ แหงประมวลกฎหมายอาญา
“มาตรา ๒๘๕/๒ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗
มาตรา ๒๗๗ ทวิ มาตรา ๒๗๗ ตรี มาตรา ๒๗๘ หรือมาตรา ๒๗๙ เปDนการกระทําแกผูทุพพลภาพ
ผูที่อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบ ผูมีความผิดปกติทางจิต ผูสูงอายุ หรือสตรีมีครรภFผูกระทํา
ผูกระทําตองระวางโทษหนักกวาที่บัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ หนึ่งในสาม”
มาตรา ๑๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปDนมาตรา ๒๘๕/๓ แหงประมวลกฎหมายอาญา
“มาตรา ๒๘๕/๓ ผูใดกระทําตอผูอื่นดวยวาจา ทาทาง เสียง ภาพ เอกสาร
ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสFตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสF หรือสิ่งของในลักษณะลามก
หรือกระทําการอยางอื่นในทํานองเดียวกัน โดยประการที่นาจะทําใหผูอื่นเกิดความเดือดรอนรําคาญ
หวาดกลัว เกิดความอับอายหรือรูสึกวาถูกเหยียดหยาม ผูนั้นกระทําความผิดฐานคุกคามทางเพศ
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปMหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
หากการกระทําตามวรรคหนึ่งเปDนการกระทําของผูที่มีอํานาจเหนือกวา หรือกระทํา
โดยขมขูหรือมีการเสนอผลประโยชนFแลกเปลี่ยน ผูกระทําตองระวางโทษหนักกวาที่บัญญัติไวหนึ่งในสาม
ความผิดตามมาตรานี้เปDนความผิดอันยอมความได”
มาตรา ๑๗ ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายอาญา
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๐
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘๖ ผูใดอายุกวาสิบหกปMดํารงชีพอยูแมเพียงบางสวนจากรายได
ของผูซึ่งคาประเวณี ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปMถึงยี่สิบปM และปรับตั้งแตหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึง
สี่แสนบาทหรือจําคุกตลอดชีวิต”

๗
มาตรา ๑๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๘๗ แหงประมวลกฎหมายอาญาซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘๗ ผูใด
(๑) เพื่อความประสงคFแหงการคา หรือโดยการคา เพื่อการแจกจายหรือ
เพื่อการแสดงอวดแกประชาชน ทํา ผลิต มีไว นําเขา หรือยังใหนําเขาในราชอาณาจักรสงออกหรือ
ยังใหสงออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรือยังใหพาไป หรือทําใหแพรหลายโดยประการใด ๆ
ซึ่งเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพF ภาพระบายสี สิ่งพิมพF รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถาย
ภาพยนตรF แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือสิ่งอื่นใดอันลามก หรือวัตถุอื่นใดอันมีลักษณะ
ในทํานองเดียวกัน และใหหมายความรวมถึงวัตถุตางๆ ขางตนที่ถูกจัดเก็บไวในคอมพิวเตอรFหรือ
ในอุปกรณFอิเล็กทรอนิกสFอื่นใดที่สามารถแปลงมาสูภาพหรือเสียงได
(๒) ประกอบการคา หรือมีสวนหรือเขาเกี่ยวของในการคาเกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของ
ลามกดังกลาวแลว จายแจก หรือแสดงอวดแกประชาชน หรือใหเชาวัตถุหรือสิ่งของเชนวานั้น
(๓) เพื่อจะชวยการทําใหแพรหลาย หรือการคาวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกลาวแลว
โฆษณาหรือไขขาวโดยประการใด ๆ วามีบุคคลกระทําการอันเปDนความผิดตามมาตรานี้
หรือโฆษณาหรือไขขาววาวัตถุ หรือสิ่งของลามกดังกลาวแลวจะหาไดจากบุคคลใด หรือโดยวิธีใด
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปMหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ”

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
....................................
นายกรัฐมนตรี

