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พระราชบัญญัติ 
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับที่  ๑๙) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา

นิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  

(ฉบับที่  ๑๙)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๗๖  แหงประมวลกฎหมายอาญาซึ่งแกไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๒๕  และมาตรา  ๒๗๗  
แหงประมวลกฎหมายอาญา  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  
(ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๓๐  และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“มาตรา ๒๗๖ ผูใดขมขืนกระทําชําเราผูอื่นโดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ  โดยใชกําลังประทุษราย  
โดยผูอื่นนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได  หรือโดยทําใหผูอื่นนั้นเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น   
ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตส่ีปถึงย่ีสิบป  และปรับต้ังแตแปดพันบาทถึงส่ีหมื่นบาท   

การกระทําชาํเราตามวรรคหนึ่ง  หมายความวาการกระทําเพื่อสนองความใครของผูกระทําโดย
การใชอวัยวะเพศของผูกระทํากระทํากับอวัยวะเพศ   ทวารหนัก  หรือชองปากของผูอื่น  หรือการใชส่ิงอื่นใด
กระทํากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผูอื่น 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด  หรือ 
โดยรวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรมหญิงหรือกระทํากับชายในลักษณะเดียวกัน   
ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสิบหาปถึงย่ีสิบป  และปรับต้ังแตสามหมื่นบาทถึงส่ีหมื่นบาท  หรือจําคุก
ตลอดชีวิต 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําความผิดระหวางคูสมรสและคูสมรสนั้น 
ยังประสงคจะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา  ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวเพียงใดก็ได  หรือ
จะกําหนดเง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็ได  ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก  
และคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งไมประสงคจะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยาตอไป  และประสงคจะหยา  ใหคูสมรส
ฝายนั้นแจงใหศาลทราบ  และใหศาลแจงพนักงานอัยการใหดําเนนิการฟองหยาให 

มาตรา ๒๗๗ ผูใดกระทําชําเราเด็กอายุยังไมเกินสิบหาปซ่ึงมิใชภริยาหรือสามีของตน  โดยเด็กนั้น
จะยินยอมหรือไมก็ตาม  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตส่ีปถึงย่ีสิบป  และปรับต้ังแตแปดพันบาทถึงส่ีหมื่นบาท 

การกระทําชําเราตามวรรคหนึ่ง  หมายความวาการกระทําเพื่อสนองความใครของผูกระทํา 
โดยการใชอวัยวะเพศของผูกระทํากระทํากับอวัยวะเพศ  ทวารหนัก  หรือชองปากของผูอื่น  หรือการใช
ส่ิงอื่นใดกระทํากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผูอื่น 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบสามป  ตองระวางโทษ
จําคุกต้ังแตเจ็ดปถึงย่ีสิบป  และปรับต้ังแตหนึ่งหมื่นส่ีพันบาทถึงส่ีหมื่นบาท  หรือจําคุกตลอดชีวิต 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสามไดกระทําโดยรวมกระทําความผิดดวยกัน
อันมีลักษณะเปนการโทรมเด็กหญิงหรือกระทํากับเด็กชายในลักษณะเดียวกันและเด็กนั้นไมยินยอม  
หรือไดกระทําโดยมีอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด  หรือโดยใชอาวุธ  ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต 
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ความผิดตามที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง  ถาเปนการกระทําโดยบุคคลอายุไมเกินสิบแปดปกระทํา
ตอเด็กซ่ึงมีอายุกวาสิบสามป   แตยังไมเกินสิบหาป  โดยเด็กนั้นยินยอม  และภายหลังศาลอนุญาตใหทั้งสองฝาย
สมรสกัน   ผูกระทําผิดไมตองรับโทษ  ถาศาลอนุญาตใหสมรสในระหวางที่ผูกระทําผิดกําลังรับโทษ 
ในความผิดนั้นอยู  ใหศาลปลอยผูกระทําความผิดนั้นไป” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๘๖  แหงประมวลกฎหมายอาญาซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๒๕  และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๘๖ ผูใดอายุกวาสิบหกปดํารงชีพอยูแม เพียงบางสวนจากรายไดของผู ซ่ึ ง
คาประเวณี   ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตเจ็ดปถึงย่ีสิบป  และปรับต้ังแตหนึ่งหมื่นส่ีพันบาทถึงส่ีหมื่นบาท  
หรือจําคุกตลอดชีวิต 

ผูใดไมมีปจจัยอยางอื่นอันปรากฏสําหรับดํารงชีพ  หรือไมมีปจจัยอันพอเพียงสําหรับดํารงชีพ   
และมีพฤติการณอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้  ใหถือวาผูนั้นดํารงชีพอยูจากรายไดของผูซ่ึงคาประเวณี   
เวนแตจะพิสูจนใหเปนที่พอใจไดวามิไดเปนเชนนั้น 

(๑) อยูรวมกับผูซ่ึงคาประเวณี  หรือสมาคมกับผูซ่ึงคาประเวณีคนเดียวหรือหลายคนเปนอาจิณ 
(๒) กินอยูหลับนอน   หรือรับเงิน   หรือประโยชนอยางอื่น  โดยผูซ่ึงคาประเวณีเปนผูจัดให 
(๓) เขาแทรกแซงเพื่อชวยผูซ่ึงคาประเวณีในการทะเลาะวิวาทกับผูที่คบคากับผูซ่ึงคาประเวณนีัน้ 
บทบัญญัติแหงมาตรานี้มิใหใชบังคับแกผูรับคาเลี้ยงดูจากผูซ่ึงคาประเวณีซ่ึงพึงใหคาเลี้ยงดูนั้น

ตามกฎหมายหรือตามธรรมจรรยา” 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๓  ของรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทย  (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช  ๒๕๔๙  ใหความคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  สิทธิเสรีภาพ  
และความเสมอภาค  บรรดาที่ชนชาวไทยเคยไดรับความคุมครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  แตบทบัญญัติมาตรา  ๒๗๖  มาตรา  ๒๗๗  และ
มาตรา  ๒๘๖  แหงประมวลกฎหมายอาญา  เปนบทบัญญัติท่ีเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุ
แหงความแตกตางในเรื่องเพศ  สมควรแกไขบทบัญญัติดังกลาวใหสอดคลองกับหลักการมีสิทธิเทาเทียมกัน
ระหวางชายและหญิง  และหลักการหามมิใหเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตาง
ในเรื่องเพศที่ เคยไดรับความคุมครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
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