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พระราชบัญญัติ 
แก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เป3นป4ที่ ๗๐ ในรัชกาลป7จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 

ให�ประกาศว<า 
 
โดยท่ีเป3นการสมควรแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห<งชาติ ดังต<อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว<า “พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดเก�าสิบวันนับแต<วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป3นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ให�เพ่ิมความต<อไปน้ีเป3น (๑๗) ของมาตรา ๑ แห<งประมวลกฎหมาย

อาญา 
“(๑๗) “สื่อลามกอนาจารเด็ก” หมายความว<า วัตถุหรือสิ่งท่ีแสดงให�รู�หรือเห็นถึง

การกระทําทางเพศของเด็กหรือกับเด็กซึ่งมีอายุไม<เกินสิบแปดป4 โดยรูป เร่ือง หรือลักษณะสามารถสื่อ
ไปในทางลามกอนาจาร ไม<ว<าจะอยู<ในรูปแบบของเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพF ภาพระบายสี สิ่งพิมพF 
รูปภาพ ภาพโฆษณา เคร่ืองหมาย รูปถ<าย ภาพยนตรF แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือรูปแบบ
อ่ืนใดในลักษณะทํานองเดียวกัน และให�หมายความรวมถึงวัตถุหรือสิ่งต<าง ๆ ข�างต�นท่ีจัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอรFหรือในอุปกรณFอิเล็กทรอนิกสFอ่ืนท่ีสามารถแสดงผลให�เข�าใจความหมายได�” 

 
มาตรา ๔  ให�เพ่ิมความต<อไปน้ีเป3นมาตรา ๒๘๗/๑ และมาตรา ๒๘๗/๒ ของ

ลักษณะ ๙ ความผิดเก่ียวกับเพศ แห<งประมวลกฎหมายอาญา 
“มาตรา ๒๘๗/๑ ผู�ใดครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพ่ือแสวงหาประโยชนFในทาง

เพศสําหรับตนเองหรือผู�อ่ืน ต�องระวางโทษจําคุกไม<เกินห�าป4 หรือปรับไม<เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล<ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๘๖ ก/หน�า ๘๔/๘ กันยายน ๒๕๕๘ 
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ถ�าผู�กระทําความผิดตามวรรคหน่ึงส<งต<อซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็กแก<ผู�อ่ืน ต�องระวาง
โทษจําคุกไม<เกินเจ็ดป4 หรือปรับไม<เกินหน่ึงแสนสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๒๘๗/๒ ผู�ใด 
(๑) เพ่ือความประสงคFแห<งการค�า หรือโดยการค�า เพ่ือการแจกจ<ายหรือเพ่ือการ

แสดงอวดแก<ประชาชน ทํา ผลิต มีไว� นําเข�าหรือยังให�นําเข�าในราชอาณาจักร ส<งออกหรือยังให�
ส<งออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรือยังให�พาไปหรือทําให�แพร<หลายโดยประการใด ๆ ซึ่งสื่อลามก
อนาจารเด็ก 

(๒) ประกอบการค�า หรือมีส<วนหรือเข�าเก่ียวข�องในการค�าเก่ียวกับสื่อลามกอนาจาร
เด็ก จ<ายแจกหรือแสดงอวดแก<ประชาชนหรือให�เช<าสื่อลามกอนาจารเด็ก 

(๓) เพ่ือจะช<วยการทําให�แพร<หลาย หรือการค�าสื่อลามกอนาจารเด็กแล�ว โฆษณา
หรือไขข<าวโดยประการใด ๆ ว<ามีบุคคลกระทําการอันเป3นความผิดตามมาตราน้ี หรือโฆษณาหรือไข
ข<าวว<าสื่อลามกอนาจารเด็กดังกล<าวแล�วจะหาได�จากบุคคลใด หรือโดยวิธีใด 

ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต<สามป4ถึงสิบป4 และปรับต้ังแต<หกหม่ืนบาทถึงสองแสน
บาท” 

 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธF  จันทรFโอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีการครอบครองสื่อลามก
อนาจารเด็กเป3นการละเมิดสิทธิข้ันพ้ืนฐานของเด็กตามอนุสัญญาว<าด�วยสิทธิเด็ก และเป3นป7จจัยท่ี
ก<อให�เกิดการล<วงละเมิดทางเพศต<อเด็กและส<งผลกระทบต<อสวัสดิภาพของเด็ก ประกอบกับความผิด
เก่ียวกับการค�าหรือทําให�แพร<หลายซึ่งวัตถุหรือสิ่งลามกไม<ได�แยกประเภทระหว<างสื่อลามกอนาจาร
ผู�ใหญ<กับสื่อลามกอนาจารเด็กไว�ท้ังท่ีลักษณะความผิดมีความร�ายแรงแตกต<างกัน  ดังน้ัน เพ่ือให�เด็ก
ได�รับการคุ�มครองและปQองกันจากการถูกล<วงละเมิดทางเพศมากข้ึน สมควรกําหนดให�ความผิด
เก่ียวกับการค�าหรือทําให�แพร<หลายซึ่งวัตถุหรือสิ่งลามกท่ีเป3นสื่อลามกอนาจารเด็กเป3นความผิดท่ี
ผู�กระทําต�องได�รับโทษหนักข้ึน รวมท้ังกําหนดให�การครอบครองและส<งต<อซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก
เป3นความผิด  จึงจําเป3นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช,ปุณิกา/ผู�จัดทํา 
ป7ญญา/ผู�ตรวจ 

๙ กันยายน ๒๕๕๘ 
 

 


