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(ฉบับประชาชน) 

บันทกึหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัตป้ิองกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคล
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พ.ศ. .... 

_____________ 
 

หลักการ 

ใหมี้กฎหมายว่าดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทรมานและการกระท า
ใหบุ้คคลสูญหาย โดยก าหนดให้การคน้ตวั จบั คมุขงั หรือกระท าการใดอันกระทบกระเทือนต่อ
เสรีภาพในรา่งกายของบคุคลจะตอ้งมีการแจง้สิทธิและจดัท าบนัทึกการควบคมุตวัตามท่ีกฎหมาย
นีก้ าหนดโดยไมเ่ลือกปฏิบตั ิรวมทัง้ก าหนดใหศ้าลยตุธิรรมเป็นกลไกส าคญัในการตรวจสอบการใช้
อ านาจของเจา้หนา้ท่ีของรฐัอนักระทบกระเทือนตอ่เสรีภาพในรา่งกายของบคุคล สรา้งระบบความ
พร้อมรับผิด (accountability) และลบล้างวัฒนธรรมปล่อยให้คนผิดลอยนวล ( impunity) 
ตลอดจนมีกลไกสนับสนุนช่วยเหลือให้ผู้ได้รับความเสียหายได้รับความเป็นธรรม ผ่านการ
ช่วยเหลือทางกฎหมายเพ่ือติดตามตรวจสอบและน าตวัผูท่ี้เก่ียวขอ้งมาเขา้สู่กระบวนการยตุิธรรม
ทางอาญา และมาตรการชดเชยฟ้ืนฟูและเยียวยาความเสียหายทางรา่งกาย จิตใจและสงัคม และ
การปอ้งกนัไมใ่หก้ารละเมิดเกิดขึน้ซ  า้อีก   

 
เหตุผล 

โดยท่ีการทรมาน การกระท าหรือการลงโทษท่ีโหดรา้ย ไรม้นษุยธรรมหรือท่ีย ่ายี
ศกัดิ์ศรี และการกระท าให้บุคคลสูญหายซึ่งกระท าโดยเจ้าหนา้ท่ีของรฐัเป็นการละเมิดสิทธิ
มนษุยชนอย่างรา้ยแรงซึ่งไม่อาจยกเวน้ใหก้ระท าไดไ้ม่ว่าสถานการณใ์ด ๆ อีกทัง้รฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยไดบ้ญัญตัใิหร้ฐัมีหนา้ท่ีคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรา่งกายของบคุคล
จากการถูกคน้ตวั จบั คมุขงั หรือถูกกระท าการใดอนักระทบกระเทือนต่อเสรีภาพในร่างกายเกิน
สมควรแก่เหตผุลท่ีกฎหมายก าหนด ยิ่งไปกว่านัน้การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดว้ยวิธี
โหดรา้ยหรือไรม้นษุยธรรมนัน้จะกระท ามิได ้ประกอบกบัประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีของอนสุญัญา
ตอ่ตา้นการทรมานและการประติบตัิ หรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดรา้ย ไรม้นษุยธรรมหรือท่ีย ่ายีศกัดิศ์รี 
และไดล้งนามอนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการคุม้ครองบุคคลทุกคนจากการบงัคบัใหห้าย
สาบสูญ จึงตอ้งมีบทบญัญัติท่ีก าหนดฐานความผิดเป็นการเฉพาะ ตลอดจนมีมาตรการป้องกัน
และปราบปราม มาตรการเยียวยาผู้ไดร้ับความเสียหาย และมาตรการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้



ร่างพระราชบัญญัต ิ

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๒ จาก ๒๖ 

 

สามารถปฏิบตัติามขอ้บทในอนสุญัญาดงักลา่วไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการยกระดบัการ
คุม้ครองสิทธิมนษุยชนในประเทศไทยใหเ้ทียบเท่าสากล และสอดรบักบัหลกัการของรฐัธรรมนูญ 
จงึจ  าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันีิ ้



ร่างพระราชบัญญัต ิ

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๓ จาก ๒๖ 

 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
พ.ศ. .... 
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  โดยท่ีเป็นการสมควรใหมี้กฎหมายว่าดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทรมาน
และการกระท าใหบ้คุคลสญูหาย 
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ชื่ อ
พระราชบัญญัต ิ

มาตรา ๑  พระราชบญัญัตินีเ้รียกว่า “พระราชบญัญัติป้องกัน
และปราบปรามการทรมานและการกระท าใหบ้คุคลสญูหาย พ.ศ. ....” 

วันมีผลบังคับใช้ มาตรา ๒  พระราชบญัญัตินีใ้หใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดหนึ่งรอ้ย
ย่ีสิบวนันบัแตว่นัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นตน้ไป 
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ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๔ จาก ๒๖ 

 

ผลต่อกฎหมาย
อื่น  

มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ และ
ค าสั่งอ่ืนในส่วนท่ีไดบ้ัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินีห้รือซึ่ งขัดหรือแย้งกับ
บทบญัญัติแห่งพระราชบัญญัตินี ้ใหใ้ชพ้ระราชบัญญัตินีแ้ทน เว้นแต่ในกรณีท่ี
กฎหมายใดก าหนดเรื่องการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของ
บคุคลไวโ้ดยเฉพาะซึ่งใหค้วามคุม้ครองบคุคลมากกว่าท่ีก าหนดในพระราชบญัญัติ
นี ้ใหบ้งัคบัตามกฎหมายนัน้ 

บทนิยาม มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันีิ ้
“การทรมาน” หมายความว่า การท่ีเจา้หนา้ท่ีของรฐักระท าดว้ย

ประการใดใหผู้อ่ื้นเกิดความเจ็บปวดหรือความทกุขท์รมานอย่างรา้ยแรงแก่รา่งกาย
หรือจิตใจ เพ่ือวตัถปุระสงคอ์ยา่งหนึ่งอยา่งใด ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือค ารับสารภาพจากผู้ถูกกระท าหรือ
บคุคลท่ีสาม 

(๒) ลงโทษผู้ถูกกระท า โดยมีเหตุจากการกระท าซึ่งผู้นั้นหรือ
บคุคลท่ีสามไดก้ระท าหรือถกูสงสยัวา่ไดก้ระท า 

(๓) ขม่ขูห่รือขูเ่ข็ญผูถ้กูกระท าหรอืบคุคลท่ีสาม หรือ 
(๔) เพราะเหตุผลใด ๆ บนพืน้ฐานของการเลือกปฏิบตัิไม่ว่าจะ

เป็นในรูปแบบใด 
แต่ทัง้นีไ้ม่รวมถึงการลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือตามท่ี

กฎหมายบญัญตั ิและตามพนัธกรณีและมาตรฐานระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยมี
อยู ่

“การกระท าหรือลงโทษท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือท่ีย ่ ายี
ศกัดิ์ศรี” หมายความว่า การท่ีเจา้หนา้ท่ีของรฐักระท าดว้ยประการใดเป็นเหตใุห้
ผูอ่ื้นเกิดความเจ็บปวดหรือความทกุขท์รมานแก่รา่งกายหรือจิตใจ หรือย ่ายีศกัดิศ์รี
ความเป็นมนษุย ์แต่ทัง้นีไ้ม่รวมถึงการลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือตามท่ี
กฎหมายบญัญตั ิและตามพนัธกรณีและมาตรฐานระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยมี
อยู ่

“ควบคมุตวั” หมายความรวมถึง การจบั ขัง ลกัพา กักตวั คมุขัง 
กักขงั เรียกตวัหรือเชิญตวัไปสอบถามหรือซกัถาม หรือกระท าดว้ยประการอ่ืนใด
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ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 
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หน้า ๕ จาก ๒๖ 

 

อนัเป็นการจ ากดัเสรีภาพในรา่งกาย 
“การกระท าใหบ้คุคลสญูหาย” หมายความว่า การท่ีเจา้หนา้ท่ีของรฐั 

ควบคุมตัว โดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือผู้กระท าปฏิเสธว่ามิได้มีการกระท าการ
ดงักลา่ว หรือปกปิดชะตากรรมหรือท่ีอยู่ของบคุคลนัน้ หรือไม่ใหท้ราบว่าบคุคลนัน้
เป็นตายรา้ยดีอยา่งไร หรืออยูท่ี่ใด 

“เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” หมายความว่า เจ้าพนักงานของรัฐตาม
พระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนญูว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และใหห้มายรวมถึงบคุคลซึ่งใชอ้  านาจรฐัหรือไดร้บัมอบอ านาจ หรือ
ไดร้บัแตง่ตัง้ อนญุาต การสนบัสนนุ หรือการยอมรบัโดยตรงหรือโดยปริยาย ใหใ้ช้
อ านาจรฐัในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่งตามกฎหมาย 

“ผูไ้ดร้บัความเสียหาย” หมายความว่า บุคคลท่ีไดร้บัความ
เสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือจิตใจจากการทรมาน การกระท าหรือลงโทษท่ี
โหดรา้ย ไรม้นษุยธรรมหรือท่ีย ่ายีศกัดิศ์รี หรือการกระท าใหบ้คุคลสญูหาย และให้
หมายความรวมถึงสามี ภริยา คู่ชีวิต ผูบุ้พการี ผูสื้บสนัดาน และผูอ้ยู่ในอุปการะ 
ทัง้โดยนิตนิยัและพฤตนิยัของบคุคลท่ีไดร้บัความเสียหายดงักล่าว 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทรมาน และการกระท าใหบ้คุคลสญูหาย 

ผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัติ 

มาตรา ๕  ใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรกัษาการตาม
พระราชบญัญัตินี ้ และใหมี้อ านาจออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบตัิการตาม
พระราชบญัญตันีิ ้ 

ระเบียบหรือประกาศนัน้ เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้
ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

  
 หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 
     

  
สิทธิและเสรีภาพ
ในชีวิตและ

มาตรา ๖  บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
รา่งกาย และศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย ์การทรมาน การกระท าหรือลงโทษท่ีโหดรา้ย 
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ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๖ จาก ๒๖ 

 

ร่างกาย ศักดิศ์รี
ความเป็นมนุษย ์ 
 
สิทธิผู้ได้รับความ
เสียหายเพือ่
เข้าถงึความเป็น
ธรรม 
 
การตรวจสอบ
โดยองคก์รศาล 

ไรม้นษุยธรรมหรือท่ีย ่ายีศกัดิศ์รี หรือการกระท าใหบ้คุคลสญูหายจะกระท ามิได ้  
ในกรณีท่ีมีการกระท าซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรค

หนึ่ง ผูไ้ดร้บัความเสียหายมีสิทธิรอ้งทุกขร์อ้งเรียนและเขา้ถึงความเป็นธรรมโดย
ไดร้บัความคุม้ครองและการสนบัสนนุชว่ยเหลือจากรฐั ผูไ้ดร้บัความเสียหายมีสิทธิ
ได้รับการชดเชยและเยียวยาความเสียหายอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งรวมทั้งการ
ปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดการละเมิดซ า้อีก   

ผู้ได้รับความเสียหาย พนักงานอัยการ หรือบุคคลอ่ืนใดเพ่ือ
ประโยชนข์องผูไ้ดร้บัความเสียหาย มีสิทธิรอ้งขอต่อศาลเพ่ือใหส้ั่งระงับหรือเพิก
ถอนการกระท าซึ่งกระทบตอ่สิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่งเช่นว่านัน้ทนัที รวมทัง้
ก าหนดวิธีการตามสมควรเพ่ือคุม้ครอง ชดเชยและเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึน้
อยา่งมีประสิทธิผล 

หน้ าที่ คุ้ ม ครอ ง
สิทธิและเสรีภาพ
ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ร่างกาย 
 
หน้ าที่ คุ้ ม ครอ ง
ความปลอดภั ย
แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
ช่ ว ย เ ห ลื อ ใ ห้ ผู้
ไ ด้ รั บ ค ว า ม
เสี ยหาย เ ข้ า ถึ ง
ความเป็นธรรม 

มาตรา ๗  รัฐมีหน้าท่ีคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
ร่างกาย และศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษยข์องบุคคลทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ1 และ
ด าเนินมาตรการท่ีมีประสิทธิผลเพื่อปอ้งกนัและปราบปรามการทรมาน การกระท า
หรือลงโทษท่ีโหดรา้ย ไรม้นษุยธรรมหรือท่ีย ่ายีศกัดิศ์รี และการกระท าใหบ้คุคลสญู
หาย 

ในกรณีท่ีปรากฏขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกบัการกระท าซึ่งกระทบตอ่สิทธิ
และเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง รฐัมีหนา้ท่ีด  าเนินการอย่างเร่งดว่นเพ่ือคุม้ครองสวสัดิ
ภาพและความปลอดภัยให้แก่ผูไ้ดร้บัความเสียหาย สนับสนุนช่วยเหลือผู้ไดร้ับ
ความเสียหายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายรวมถึง การชดเชยและเยียวยาความ
เสียหายทางร่างกายและจิตใจ การติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนเพ่ือน าตัว
ผูก้ระท าความผิดมาเขา้สู่กระบวนการยุติธรรม และมีมาตรการป้องกันไม่ใหเ้กิด

                                                   

1 ไม่ว่าด้วยเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ 

ภาษา เพศ เพศสภาพ เพศวิถี อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 

สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม อาชีพ การท างาน 

การศึกษาอบรม ศาสนาหรือความเชื่อ ความเชื่อหรือความคิดเห็นทางการ

เมือง หรือเหตุอื่นใด 



ร่างพระราชบัญญัต ิ

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๗ จาก ๒๖ 

 

การละเมิดขึน้ซ  า้อีก   
 

หมวด ๒ 
การปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

      
 

ส่วนที ่๑  
บทท่ัวไป 

      
 

ค ว า ม ผิ ด ฐ า น
กระท าให้บุคคล
สูญหาย 

มาตรา ๘  ผูใ้ดเป็นเจา้หนา้ท่ีของรฐั จับ ขัง ลักพา ควบคุมตัว 
หรือกระท าดว้ยประการใดใหผู้อ่ื้นปราศจากเสรีภาพในรา่งกาย โดยเจา้หนา้ท่ีของ
รฐั หรือผูก้ระท าปฏิเสธว่ามิไดมี้กระท าการนัน้ หรือปกปิดชะตากรรมหรือท่ีอยู่ของ
บคุคลนัน้ ผูน้ัน้กระท าความผิดฐานกระท าใหบ้คุคลสญูหาย  

ค ว า ม ผิ ด ฐ า น
กระท าทรมาน 

มาตรา ๙  ผู้ใดเป็นเจา้หน้าท่ีของรัฐกระท าดว้ยประการใดให้
ผูอ่ื้นเกิดความเจ็บปวดหรือความทกุขท์รมานอย่างรา้ยแรงแก่รา่งกายหรือจิตใจ เพ่ือ
วตัถปุระสงคอ์ยา่งหนึ่งอยา่งใด ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มลูหรือค ารบัสารภาพจากผูถ้กูกระท าหรือบคุคล
ท่ีสาม 

(๒) ลงโทษผูถ้กูกระท า โดยมีเหตจุากการกระท าซึ่งผูน้ัน้หรือบคุคลท่ี
สามไดก้ระท าหรือถกูสงสยัว่าไดก้ระท า 

(๓) ขม่ขูห่รือขูเ่ข็ญผูถ้กูกระท าหรือบคุคลท่ีสาม หรือ 
(๔) เพราะเหตผุลใด ๆ บนพืน้ฐานของการเลือกปฏิบตัติอ่บคุคล 
ผูน้ัน้กระท าความผิดฐานกระท าทรมาน  

ค ว า ม ผิ ด ฐ า น
ก ร ะ ท า ห รื อ
ลงโทษที่โหดร้าย 
ไ ร้ ม นุ ษ ย ธ ร รม
หรือทีย่ ่ายศัีกดิศ์รี 

มาตรา ๑๐  ผูใ้ดเป็นเจา้หนา้ท่ีของรฐักระท าดว้ยประการใดเป็น
เหตใุหผู้อ่ื้นเกิดความเจ็บปวดหรือความทุกขท์รมานแก่ร่างกายหรือจิตใจ หรือย ่ายี
ศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย ์ผูน้ัน้กระท าความผิดฐานความผิดฐานกระท าหรือลงโทษ
ท่ีโหดรา้ย ไรม้นษุยธรรมหรือท่ีย ่ายีศกัดิศ์รี 



ร่างพระราชบัญญัต ิ

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๘ จาก ๒๖ 

 

เหตเุพิม่โทษ มาตรา ๑๑  ถา้การกระท าความผิดตามมาตรา ๘ มาตรา ๙ และ
มาตรา ๑๐ เป็นการกระท าแก่บคุคลอายไุม่เกินสิบแปดปี หญิงมีครรภ ์ผูพ้ิการทาง
รา่งกายหรือจิตใจ หรือผูซ้ึ่งพึ่งตนเองมิไดเ้พราะอายุหรือความป่วยเจ็บ ผูก้ระท า
ตอ้งระวางโทษหนกักวา่ท่ีบญัญตัิไวส้  าหรบัความผิดนัน้กึ่งหนึ่ง 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
รั บ ผิ ด
เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ
ตัวการ 

มาตรา ๑๒  ผู้ใดสมคบ เป็นผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน เพ่ือกระท า
ความผิดตามมาตรา ๘ มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ ตอ้งระวางโทษเช่นเดียวกับ
ตวัการในความผิดนัน้ 

ความรับผิดของ
ผู้บังคับบัญชา 

มาตรา ๑๓  ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ดทราบหรือจงใจเพิกเฉยตอ่ขอ้มลูท่ี
ระบอุยา่งชดัเจนวา่ผูท่ี้อยูใ่ตอ้  านาจบงัคบับญัชาของตนนัน้จะกระท าหรือไดก้ระท า
ความผิดตามมาตรา ๘ มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ และไม่ด  าเนินการท่ีจ าเป็นและ
เหมาะสมตามอ านาจตน เพ่ือป้องกันหรือระงับการกระท าความผิด หรือไม่
ด  าเนินการ หรือส่งเรื่องใหด้  าเนินการสอบสวนและด าเนินคดีอาญาตามกฎหมาย 
ตอ้งระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษท่ีก าหนดไวส้  าหรบัความผิดนัน้ 

ผูบ้งัคบับญัชาตามวรรคหนึ่งจะตอ้งเป็นผูซ้ึ่งมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบ
และมีอ านาจควบคมุดแูลการกระท าซึ่งเก่ียวขอ้งกับการควบคมุตวับคุคล 

ทั้งนี ้ไม่อาจอ้างค าสั่ งหรือข้อสั่งการใด ๆ เพ่ือสรา้งความชอบ
ธรรมใหก้บัความผิดตามมาตรา ๘ มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ ได ้

เหตุลดโทษจาก
ก า ร ใ ห้ ค ว า ม
ช่วยเหลือร่วมมือ 

มาตรา ๑๔  ถา้ผูก้ระท าความผิดตามพระราชบญัญัตินีช้่วยใหมี้
การคน้พบผู้ถูกกระท าให้สูญหาย โดยผูน้ั้นมิไดร้บัอันตรายสาหัสหรือตกอยู่ใน
ภาวะอันใกลจ้ะเป็นอันตรายต่อชีวิต ใหข้อ้มูลท่ีส าคญัและเป็นประโยชนใ์นการ
ด าเนินคดี ใหล้งโทษผูก้ระท าความผิดนอ้ยกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไว ้แต่ไม่นอ้ย
กวา่กึ่งหนึ่ง 

หลักความรับผิด
สากล (Universal 
jurisdiction) 

มาตรา ๑๕  ผูใ้ดกระท าความผิดฐานกระท าทรมานและความผิด
ฐานกระท าใหบ้คุคลสญูหายตามพระราชบญัญตันีิน้อกราชอาณาจกัร ผูน้ัน้ตอ้งรบั
โทษในราชอาณาจักรตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญัตินี ้โดยใหน้  ามาตรา ๑๐ 
แหง่ประมวลกฎหมายอาญา มาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม 



ร่างพระราชบัญญัต ิ

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๙ จาก ๒๖ 

 

มิใหเ้ป็นความผิด
ทางการเมืองตาม
กฎหมายว่าด้วย
การส่งผู้ร้ายข้าม
แดน 

มาตรา ๑๖  การกระท าความผิดฐานกระท าทรมาน ความผิด
ฐานกระท าหรือลงโทษท่ีโหดรา้ย ไรม้นุษยธรรมหรือท่ีย ่ายีศกัดิ์ศรี และความผิด
ฐานกระท าใหบุ้คคลสูญหายตามพระราชบญัญัตินี ้มิใหถื้อว่าเป็นความผิดทาง
การเมืองตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งผูร้า้ยข้ามแดน และกฎหมายว่าดว้ยความ
รว่มมือระหวา่งประเทศในเรื่องทางอาญา 

ข้ออ้างใน
สถานการณ์
ฉุกเฉิน 

มาตรา ๑๗  สถานการณฉ์ุกเฉิน สงคราม ความไม่มั่นคงของรฐั 
หรือสถานการณ์พิเศษใด ไม่อาจน ามาอ้างเพ่ือให้การกระท าความผิดตาม
พระราชบญัญตันีิเ้ป็นการกระท าท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

หลักการไม่ส่งตัว
กลับไปเผชิญ
อันตราย (Non- 
refoulement) 

มาตรา ๑๘  หา้มมิใหห้นว่ยงานของรฐัหรือเจา้หนา้ท่ีของรฐัส่งตวั
บุคคลใดออกไปนอกราชอาณาจักร หากมีเหตุอันควรเช่ือไดว้่าการส่งบุคคล
ดงักล่าวออกไปจะส่งผลใหบุ้คคลนัน้ตอ้งตกอยู่ในความเส่ียงจากการทรมาน การ
กระท าหรือลงโทษท่ีโหดรา้ย ไรม้นุษยธรรมหรือท่ีย ่ายีศกัดิ์ศรี หรือการกระท าให้
บคุคลสญูหาย 

  
ส่วนที ่๒  

การด าเนินคดี 
       

 
ค ว า ม เ ป็ น
ผู้ เ สี ย ห า ย ใ น
ก ร ะ บ ว น ก า ร
ยุ ติ ธ ร ร ม ท า ง
อาญา 

มาตรา ๑๙   ให้ผู้ได้รับความเสียหายในคดีความผิดตาม
พระราชบญัญตันีิ ้เป็นผูเ้สียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

การนับอายุความ
ต่อเน่ือง 

มาตรา ๒๐  ใหก้ารกระท าความผิดฐานกระท าใหบ้คุคลสญูหาย
ตามพระราชบญัญัตินีเ้ป็นความผิดต่อเน่ืองตลอดเวลาจนกว่าจะเปิดเผยชะตา
กรรมหรือปล่อยตวับคุคลท่ีถูกควบคมุตวั และไม่ใหเ้ริ่มนบัอายคุวามจนกว่าจะพบ
บคุคลท่ีถูกกระท าใหส้ญูหาย หรือปรากฏหลกัฐานน่าเช่ือว่าบคุคลนัน้ถึงแก่ความ
ตาย และใหด้  าเนินการสืบสวนสอบสวนจนกว่าจะพบบคุคลท่ีถกูกระท าใหสู้ญหาย



ร่างพระราชบัญญัต ิ

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๑๐ จาก ๒๖ 

 

หรือปรากฏหลกัฐานนา่เช่ือวา่บคุคลนัน้ถึงแก่ความตาย 

อายุความ มาตรา ๒๑  ใหค้วามผิดฐานกระท าทรมาน และฐานกระท าให้
บคุคลสญูหายตามพระราชบญัญตันีิ ้มีอายคุวามหา้สิบปี 

ความผิดฐานกระท าทรมาน และฐานกระท าใหบ้คุคลสญูหายตาม
พระราชบญัญตันีิไ้มมี่อายคุวาม หากเป็นสว่นหนึ่งของการกระท าท่ีมีลกัษณะอย่าง
กวา้งขวางและเป็นระบบ 

ให้เป็นคดีพเิศษ
โดยมีพนักงาน
อัยการเป็น
ผู้รับผิดชอบ
ส านวนการ
สอบสวน  

มาตรา ๒๒  ใหค้ดีความผิดตามพระราชบญัญัตินีเ้ป็นคดีพิเศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิ เศษ  และให้พนักงานอัยการ เป็น
ผูร้บัผิดชอบส านวนการสอบสวน 
  ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดหน่วยงานใดตกเป็นผู้ถูก
กล่าวหาว่ากระท าความผิดตามพระราชบญัญัตินี ้ หา้มเจา้หนา้ท่ีของรฐัในสงักัด
หน่วยงานนั้นเข้าร่วมเป็นพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี ้และให้น า
บทบญัญตัใินหมวด ๓ การสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าดว้ยการ
สอบสวนคดีพิเศษ มาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม 

การด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติ นี ้ ไม่อยู่ ในอ านาจของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  หรือคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั และบทบญัญัติมาตรา ๒๑/๑ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษไม่น ามาใช้บังคับกับความผิดตาม
พระราชบญัญตันีิ ้

การส่ังคดแีละการ
ท าความเหน็แย้ง 

มาตรา ๒๓  เม่ือพนกังานอยัการตามมาตรา ๒๒ เห็นว่าการ
สอบสวนเสรจ็แลว้ ใหท้  าความเห็นเพ่ือออกค าสั่งฟ้องหรือไมฟ่้อง 

ในกรณีท่ีพนักงานอัยการมีค าสั่งไม่ฟ้องคดี ใหก้ารท าความเห็น
แยง้ตามมาตรา ๑๔๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นอ านาจ
หนา้ท่ีของอยัการสงูสดุหรือผูร้กัษาการแทน 

สิทธิของผู้ได้รับ
ความเสียหาย  

มาตรา ๒๔  ใหห้น่วยงานท่ีมีอ านาจสืบสวนสอบสวนในคดี
ความผิดตามพระราชบญัญัตินีร้ายงานใหผู้ไ้ดร้บัความเสียหายทราบถึงผลความ
คืบหนา้ของคดีอย่างต่อเน่ือง และใหค้ณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรือ



ร่างพระราชบัญญัต ิ

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๑๑ จาก ๒๖ 

 

เจา้หน้าท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีติดตามผลความ
คืบหน้าของคดี และด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพ่ือคุม้ครองสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัย ชดเชยและฟ้ืนฟูเ ยียวยาความเสียหายทางร่างกายและจิตใจ ให้
ค  าปรึกษาแนะน าดา้นกฎหมาย และสนับสนุนช่วยเหลือดา้นการด าเนินคดี โดย
การมีสว่นรว่มจากผูไ้ดร้บัความเสียหาย 

การเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน 

มาตรา ๒๕  ในคดีท่ีพนกังานอยัการเป็นโจทก ์ใหพ้นกังานอยัการ
ย่ืนค ารอ้งต่อศาลท่ีพิจารณาคดีอาญาขอใหบ้งัคบัจ าเลยชดใชค้่าสินไหมทดแทน
แก่ผูไ้ดร้บัความเสียหายเพราะเหตท่ีุไดร้บัอนัตรายแก่ชีวิต รา่งกาย จิตใจ หรือไดร้บั
ความเส่ือมเสียต่อเสรีภาพในร่างกาย ช่ือเสียง หรือไดร้ับความเสียหายในทาง
ทรพัยส์ินอนัเน่ืองมาจากการกระท าความผิดของจ าเลย  

ในการนี ้ใหค้ณะกรรมการ หรือคณะอนกุรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีท่ี
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมาย 
และสนบัสนนุขอ้มลูท่ีจ  าเป็นเพ่ือใหศ้าลก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือประโยชน์
ในการป้องกัน และการฟ้ืนฟูเยียวยาแก่ผู้ได้รับความเสียหาย ซึ่งรวมทั้งการ
รกัษาพยาบาล และการฟ้ืนฟสูภาพรา่งกายและจิตใจแก่ผูไ้ดร้บัความเสียหายดว้ย 

อยู่ในเขตอ านาจ
ศาลยุตธิรรม 

มาตรา ๒๖  ใหค้ดีความผิดตามพระราชบญัญัตินี ้อยู่ในอ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลยตุิธรรม และใหน้ าเอาวิธีพิจารณาคดีตามกฎหมาย
ว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบมาบังคบัใช้กับคดีดังกล่าวโดย
อนโุลม 

 หมวด ๓ 
การป้องกันการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

       
  
สิทธิผู้ถูกควบคุม
ตัว 

มาตรา ๒๗  ในการควบคุมตวับุคคล ใหเ้จา้หนา้ท่ีของรฐัผูมี้
หนา้ท่ีในการควบคมุตวับคุคลตอ้งจดัใหมี้บนัทึกขอ้มลูเก่ียวกบัผูถ้กูควบคมุตวัตาม
มาตรา ๒๘ และใหผู้ถ้กูควบคมุตวัมีสิทธิและไดร้บัแจง้สิทธิดงัตอ่ไปนี ้

(๑) แจง้ใหผู้ถ้กูควบคมุตวั และญาติหรือบคุคลท่ีผูถู้กควบคมุตวั



ร่างพระราชบัญญัต ิ

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๑๒ จาก ๒๖ 

 

ไวว้างใจทราบถึงวนั เวลา และสถานท่ีของการถกูควบคมุตวั ค าสั่งและเหตแุห่ง
การออกค าสั่งท่ีใหมี้การควบคมุตวั และขอ้มลูหรือรายละเอียดเก่ียวกบัผูใ้ชอ้  านาจ
ควบคมุตวั  

(๒) แจง้ใหญ้าติหรือบุคคลท่ีผู้ถูกควบคุมตัวไวว้างใจทราบถึง
ขอ้มลูและรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการเคล่ือนยา้ยและสถานท่ีปลายทางท่ีรบัตวั ใน
กรณีท่ีมีการยา้ยสถานท่ีควบคมุตวั  

(๓) แจง้ใหญ้าติหรือบุคคลท่ีผู้ถูกควบคุมตวัไวว้างใจทราบถึง
ข้อมูลเบื ้องต้นเ ก่ียวกับสภาพร่างกายหรือจิตใจของผู้ถูกควบคุมตัว และ
รายละเอียดเก่ียวกบัการปฐมพยาบาลและสถานพยาบาลท่ีรบัตวัในทนัที กรณีท่ีผู้
ถกูควบคมุตวัเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 

(๔) ไดร้บัการเย่ียมและติดตอ่กบัญาติหรือบคุคลท่ีผูถ้กูควบคมุตวั
ไวว้างใจตามสมควร 

(๕) พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความท่ีตนเลือกเป็นการ
เฉพาะตวั และมีสิทธิไดร้บัความชว่ยเหลือทางกฎหมาย 

(๖) มีทนายความเข้าร่วมการสอบปากค า การสอบถามหรือ
ซกัถามโดยก่อนเริ่มการสอบปากค า การสอบถามหรือซกัถาม ตอ้งมีการระบตุวัตน
ของผูท่ี้เขา้รว่มทกุคนและมีการบนัทึกภาพและเสียงซึ่งสามารถน าออกถ่ายทอดได้
อยา่งตอ่เน่ืองทกุครัง้ 

(๗) ไดร้ับการตรวจร่างกาย และการรกัษาพยาบาลโดยเร็วเม่ือ
บาดเจบ็หรือเจ็บป่วย  

(๘) ในกรณีท่ีผูถ้กูควบคมุตวัถึงแก่ความตายหรือไดร้บับาดเจ็บจน
ไม่สามารถจัดการเองได้ ใหผู้ไ้ดร้บัความเสียหายมีสิทธิเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
คน้หาความจรงิเก่ียวกบัการตายหรือบาดเจ็บของผูถ้กูควบคมุตวั  

ใหเ้จา้หนา้ท่ีของรฐัท่ีเก่ียวขอ้งมีหนา้ท่ีแจง้ใหผู้ถ้กูควบคมุตวัทราบ
ในโอกาสแรกถึงสิทธิตามวรรคหนึ่ง และมีหน้าท่ีอ านวยความสะดวกให้ผู้ถูก
ควบคมุตวัเขา้ถึงสิทธิดงักลา่ว 

การจัดท าบันทกึ
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้
ถูกควบคุมตัว 

มาตรา ๒๘  ในการควบคมุตวับุคคล ใหเ้จา้หนา้ท่ีของรฐัผูมี้
หนา้ท่ีในการควบคมุตวับคุคลตอ้งจดัใหมี้การบนัทึกขอ้มลูเก่ียวกบัผูถ้กูควบคมุตวั 



ร่างพระราชบัญญัต ิ

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๑๓ จาก ๒๖ 

 

อยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้ 
(๑) ช่ือ นามสกลุ รูปถ่าย ต าหนิรูปพรรณ รวมทัง้ขอ้มลูอ่ืนท่ีใชร้ะบุ

ตวับคุคลและสภาพรา่งกายของผูถ้กูควบคมุตวั 
(๒) วนั เวลา และสถานท่ีของการถูกควบคุมตวั และขอ้มูล

เก่ียวกับเจา้หนา้ท่ีของรฐัผูท้  าการควบคมุตวั ในกรณีท่ีมีการยา้ยสถานท่ีดงักล่าว 
จะตอ้งมีการระบถุึงสถานท่ีปลายทางท่ีรบัตวั และเจา้หนา้ท่ีของรฐัผูร้บัผิดชอบการ
ยา้ยสถานท่ีควบคมุตวันัน้  

(๓) ค าสั่งท่ีใหมี้การควบคมุตวั และเหตแุหง่การออกค าสั่งนัน้ 
(๔) เจา้หนา้ท่ีของรฐัผูอ้อกค าสั่งใหมี้การควบคมุตวั 
(๕) วนั เวลา และสถานท่ีของการปล่อยตวั ผูร้บัผิดชอบในการ

ปลอ่ยตวั และญาตหิรือบคุคลท่ีมารบัตวั หรือพยานในการปลอ่ยตวั    
(๖) ขอ้มูลเก่ียวกับสภาพร่างกายของบุคคลผูถู้กควบคุมตวั ทัง้

ก่อนควบคุมตวัและก่อนการปล่อยตวั ในกรณีท่ีผูถู้กควบคมุตวัถึงแก่ความตาย
จะตอ้งระบถุึงขอ้มลูประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

(๗) ขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการติดต่อญาติหรือบุคคลท่ีผูถู้กควบคุมตัว
ไวว้างใจ และทนายความ (หากมี) 

(๘) ข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินการเพ่ือรับประกันสิทธิของผู้ถูก
ควบคมุตวัตามมาตรา ๑๙ และ 

(๙) ขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการก าหนดเพ่ือป้องกันการทรมาน 
การกระท าหรือลงโทษท่ีโหดรา้ย ไรม้นุษยธรรมหรือท่ีย ่ายีศกัดิ์ศรี หรือการกระท า
ใหบ้คุคลสญูหาย 

ในการปลอ่ยตวัตาม (๕) ก่อนปล่อยตวัใหผู้มี้หนา้ท่ีในการควบคมุ
ตวัตามวรรคหนึ่งแจง้ญาตใิหท้ราบถึงการปล่อยตวัและใหบ้นัทึกไวด้ว้ยว่ามีผูใ้ดมา
รบัตวัไป หากไม่สามารถติดตอ่ญาติไดห้รือไม่มีบุคคลใดมารบัตวั ใหบ้นัทึกวิธีการ
ติดต่อญาติไว้และให้ผู้ร ับผิดชอบในการปล่อยตัวจัดหาพยานในการปล่อยตัว 
พรอ้มทัง้บนัทกึช่ือ ท่ีอยูข่องพยานนัน้ไวเ้พ่ือเป็นหลกัฐานในการปลอ่ยตวั 

สิทธิร้องขอต่อ
เจ้าหน้าทีข่องรัฐ
ให้เปิดเผยข้อมูล

มาตรา ๒๙  ญาติหรือบุคคลเพ่ือประโยชนข์องผูถู้กควบคมุตวั 
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจาก



ร่างพระราชบัญญัต ิ

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๑๔ จาก ๒๖ 

 

ควบคุมตัว คณะกรรมการ มีสิทธิรอ้งขอต่อเจา้หน้าท่ีของรัฐให้เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับผู้ถูก
ควบคมุตวัตามท่ีบญัญตัไิวใ้นมาตรา ๒๘ 

 
การขอให้ศาล
เปิดเผยข้อมูล
ควบคุมตัว 
 
 
 
 
 
 
ค าส่ังไม่เปิดเผย
ข้อมูล 

หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามวรรคหนึ่งปฏิเสธท่ีจะเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกับผู้ถูกควบคุมตวั ญาติหรือบุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูถู้กควบคุมตวั 
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการมีสิทธิรอ้งขอตอ่ศาลอาญาแห่งทอ้งท่ีท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีอาญา 
เพ่ือใหศ้าลสั่งเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วได ้ 

ศาลมีอ านาจสั่งใหเ้จา้หนา้ท่ีของรฐัตามวรรคหนึ่ง เปิดเผยขอ้มล
ตามท่ีบญัญัติไวใ้นมาตรา ๒๘ ใหแ้ก่ญาติหรือบุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูถู้ก
ควบคมุตวั คณะกรรมการ หรือคณะอนกุรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการได ้ค าสั่งศาลดงักล่าวใหอุ้ทธรณไ์ปยังศาลชัน้อุทธรณ ์และให้
ค  าสั่งศาลชัน้อทุธรณเ์ป็นท่ีสดุ 

มาตรา ๓๐  ค  าสั่งไม่เปิดเผยขอ้มลูจะท าไดเ้ฉพาะกรณีท่ีศาลได้
เรียกผูถู้กควบคมุตวัมาสอบถามตอ่หนา้ศาล และมีหลกัประกนัว่าผูถ้กูควบคมุตวั
จะไม่ถกูทรมาน หรือกระท าหรือลงโทษท่ีโหดรา้ย ไรม้นษุยธรรมหรือท่ีย ่ายีศกัดิศ์รี 
หรือกระท าใหสู้ญหาย และการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวอาจก่อใหเ้กิดอนัตราย หรือ
ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ถูกควบคุมตัว หรือเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวน
สอบสวนคดีอาญา    

ศาลตรวจสอบ
การใช้อ านาจ
ควบคุมตัวว่าชอบ
ด้วยกฎหมาย
หรือไม่ (๑)  

มาตรา ๓๑  เม่ือมีการอา้งว่าบคุคลใดตอ้งถกูควบคมุตวัโดยมิ
ชอบดว้ยกฎหมาย หรือปรากฏขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกับการทรมาน การกระท าหรือ
ลงโทษท่ีโหดรา้ย ไรม้นษุยธรรมหรือท่ีย ่ายีศกัดิศ์รี หรือการกระท าใหบุ้คคลสญูหาย 
บุคคลดังต่อไปนี ้มีสิทธิย่ืนค ารอ้งต่อศาลอาญาหรือศาลยุติธรรมแห่งท้องท่ีท่ีมี
อ านาจพิจารณาคดีอาญา เพ่ือใหมี้ค าสั่งระงบัการกระท าเชน่นัน้ทนัที  

(๑) ผูไ้ดร้บัความเสียหาย สามี ภรยิา หรือญาตขิองผูน้ัน้ 
(๒) พนกังานอยัการ 
(๓) พนกังานสอบสวนหรือพนกังานสอบสวนคดีพิเศษ 
(๔) คณะกรรมการ หรือคณะอนกุรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการ 
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(๕)  บคุคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูถ้กูควบคมุตวั  
ให้ผู้มีสิทธิย่ืนค าร้องตามวรรคหนึ่งซึ่งใช้สิทธิโดยสุจริตเพ่ือ

ประโยชนต์ามพระราชบญัญตันีิย้อ่มไดร้บัความคุม้ครอง 

การไต่สวนโดย
ศาล และค าส่ัง
ศาล (๒) 

มาตรา ๓๒  เม่ือไดร้บัค ารอ้งตามมาตรา ๓๑ หรือเม่ือความ
ปรากฏตอ่ศาลวา่มีการทรมาน หรือการกระท าหรือลงโทษท่ีโหดรา้ย ไรม้นษุยธรรม
หรือท่ีย ่ายีศกัดิ์ศรี ใหศ้าลด าเนินการไต่สวนฝ่ายเดียวโดยทันที ถา้ศาลเห็นว่าค า
รอ้งนัน้มีมูล ศาลมีอ านาจสั่งใหเ้จา้หนา้ท่ีของรฐัน าตวัผูถู้กควบคมุตวัหรือผูไ้ดร้บั
ความเสียหายมาศาลโดยพลัน และหากการควบคุมตัวเป็นไปโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย หรือเกิดการทรมาน การกระท าหรือลงโทษท่ีโหดรา้ย ไรม้นษุยธรรมหรือท่ี
ย ่ายีศกัดิ์ศรี หรือการกระท าใหบุ้คคลสูญหายในระหว่างการควบคมุตวั ใหศ้าลมี
ค าสั่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ปลอ่ยผูถ้กูควบคมุตวัทนัที  
(๒) ให้ยุติการทรมาน หรือการกระท าหรือลงโทษท่ีโหดรา้ย ไร้

มนษุยธรรมหรือท่ีย ่ายีศกัดิศ์รี 
(๓) เปล่ียนสถานท่ีควบคมุตวั 
(๔) ใหผู้ไ้ดร้บัความเสียหายไดพ้บญาติ ทนายความ หรือบุคคล

อ่ืนท่ีไวว้างใจเป็นการสว่นตวั 
(๕) ใหมี้การรกัษาพยาบาลรวมทัง้การฟ้ืนฟรูา่งกายและจิตใจ 
(๖) ใหเ้ปิดเผยเอกสารบนัทกึหรือขอ้มลูอ่ืนใด 
(๗) ก าหนดมาตรการอ่ืนใดท่ีเหมาะสมเพ่ือประโยชนใ์นการระงับ

การกระท าหรือเยียวยาเบือ้งตน้กบัผูไ้ดร้บัความเสียหาย  
ใหค้ณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีไดร้ับ

มอบหมายจากคณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีย่ืนค ารอ้งใหศ้าลก าหนดมาตรการท่ี
เหมาะสมเพ่ือประโยชนใ์นการป้องกัน และการฟ้ืนฟูเยียวยาเบือ้งตน้แก่ผูไ้ดร้ับ
ความเสียหาย ซึ่งรวมทัง้การรกัษาพยาบาล และการฟ้ืนฟสูภาพรา่งกายและจิตใจ 

ค าสั่งศาลตามมาตรานี ้ใหอุ้ทธรณไ์ปยังศาลชัน้อุทธรณ ์และให้
ค  าสั่งศาลชัน้อทุธรณเ์ป็นท่ีสดุ 

กรณีผู้ถูกควบคุม มาตรา ๓๓  ในกรณีท่ีผูถ้กูควบคมุตวัถึงแก่ความตาย เจ้าหนา้ท่ี
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ตัวถงึแก่ความ
ตาย 

ของรฐัในการควบคมุตวัจะตอ้งประสานงานอย่างเรง่ดว่นเพ่ือจดัท าส านวนชนัสตูร
พลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าดว้ยการชนัสตูรพลิกศพ
แลว้ และตอ้งด าเนินการดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 

(๑) เก็บรักษาสถานท่ีเกิดเหตุเพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลเข้าไปยุ่ง
เหยิงกบัพยานหลกัฐาน และประสานงานกับหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบดา้นการตรวจ
พิสจูนห์ลกัฐานเพ่ือเก็บและรวบรวมพยานหลกัฐานในท่ีเกิดเหต ุ

(๒) ติดต่อครอบครวัหรือญาติของผูต้ายเพ่ือใหมี้ส่วนร่วมในการ
คน้หาความจรงิเก่ียวกบัการตาย และ 

(๓) ประสานงานกับคณะกรรมการหรือส านักงานเพ่ือให้มีส่วน
ร่วมในการติดตามตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเก่ียวกับการทรมานในระหว่าง
ควบคมุตวั  

บทต้องห้ามรับฟัง
พยานหลักฐานที่
ได้มาเน่ืองจาก
การทรมาน 

มาตรา ๓๔  ในกรณีท่ีปรากฏตอ่ศาลว่าพยานหลกัฐานใดเป็น
พยานหลกัฐานท่ีไดม้าโดยอาศยัขอ้มลูท่ีเกิดขึน้หรือไดม้าเน่ืองจากการทรมาน การ
กระท าหรือลงโทษท่ีโหดรา้ย ไรม้นุษยธรรมหรือท่ีย ่ายีศกัดิ์ศรี และการกระท าให้
บุคคลสูญหาย ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานนั้น เว้นแต่เป็นการรับฟัง
พยานหลกัฐานเพ่ือด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผิดตามพระราชบญัญัตนีิ ้

บทคุ้มครองผู้ใช้
สิทธิร้องเรียนโดย
สุจริต 

มาตรา ๓๕  บุคคลซึ่งใชส้ิทธิโดยสุจริตในการแจง้ความหรือ
รอ้งเรียนตอ่คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรือหน่วยงานของรฐั เพ่ือประโยชน์
ในการป้องกันและปราบปรามการทรมาน การกระท าหรือลงโทษท่ีโหดรา้ย ไร้
มนุษยธรรมหรือท่ีย ่ายีศกัดิ์ศรี และการกระท าใหบุ้คคลสูญหาย ย่อมไดร้บัความ
คุม้ครอง ซึ่งรวมทัง้จากการถกูด าเนินคดีอาญา คดีแพง่ หรือคดีปกครอง 

  
หมวด ๔ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคล
สูญหาย 

     
     

องคป์ระกอบ มาตรา ๓๖   ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า 
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คณะกรรมการ “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญ
หาย” ประกอบดว้ย 

(๑) รฐัมนตรีวา่การกระทรวงยตุธิรรมเป็นประธานกรรมการ  
(๒) ปลดักระทรวงยตุธิรรมเป็นรองประธานกรรมการ  
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง  ได้แก่  ปลัดกระทรวงกลาโหม 

ปลดักระทรวงการตา่งประเทศ ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของ
มนษุย ์ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงสาธารณสขุ อธิบดีกรมสอบสวนคดี
พิเศษ ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ เลขาธิการส านกังานศาลยตุิธรรม อยัการสงูสดุ 
นายกสภาทนายความ  

(๔) ผูแ้ทนผูไ้ดร้บัความเสียหายจากการทรมาน การกระท าหรือ
ลงโทษท่ีโหดรา้ย ไรม้นษุยธรรมหรือท่ีย ่ายีศกัดิศ์รี และการกระท าใหบ้คุคลสญูหาย 
ซึ่งคดัเลือกกนัเองจ านวนสองคน 

(๕) ผูแ้ทนองคก์รภาคประชาสังคมซึ่งมีวัตถุประสงคท่ี์มิใช่เป็น
การแสวงหาผลก าไรและด าเนินกิจกรรมดา้นการปกป้องคุม้ครองสิทธิของผูไ้ดร้บั
ความเสียหาย ซึ่งคดัเลือกกนัเอง จ านวนสามคน   

(๖) ผูท้รงคุณวุฒิซึ่งคณะรฐัมนตรีแต่งตัง้จากผู้มีความรู ้ความ
เช่ียวชาญ และประสบการณ์เป็นท่ีประจักษ์ในดา้นการตรวจดพยานหลักฐาน
จ านวนหนึ่งคน นิตเิวชศาสตรจ์  านวนหนึ่งคน และดา้นจิตวิทยาจ านวนหนึ่งคนเป็น
กรรมการ 

ให้อธิบดีกรมคุ้มครองสิท ธิและเสรีภาพเป็นกรรมการและ
เลขานกุาร และใหอฺ้ธิบดีกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพแตง่ตัง้ขา้ราชการของกรม
คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพจ านวนไมเ่กินสองคนเป็นผูช้ว่ยเลขานกุาร 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกกรรมการตาม (๔) และ (๕) ให้
เป็นไปตามท่ีอธิบดีกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพก าหนด 

คุ ณ สม บั ติ แ ล ะ
ลักษณะต้องห้าม
ของกรรมการ 

มาตรา ๓๗  กรรมการตามมาตรา ๓๖ (๔) (๕) และ (๖) ตอ้งมี
คณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) มีสญัชาตไิทย 
(๒) ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลายหรือเคยเป็นบคุคลลม้ละลายทจุริต 
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(๓) ไมเ่ป็นคนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 
(๔) ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 

ผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน กรรมการหรือผูด้  ารงต าแหนง่บรหิารในพรรคการเมือง 
(๕) ไม่เป็นผูอ้ยู่ระหว่างถกูสั่งใหพ้กัราชการหรือถกูสั่งใหอ้อกจาก

ราชการไวก้่อน 
(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ 

หนว่ยงานของรฐั หรือรฐัวิสาหกิจ เพราะกระท าผิดวินยั 
(๗) ไม่เคยไดร้ับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก 

รวมทัง้ค  าพิพากษาถึงท่ีสดุใหจ้  าคกุแตใ่หร้อการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษ เวน้
แตเ่ป็นโทษส าหรบัความผิดท่ีกระท าโดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาท หรือ
ความผิดลหโุทษ 

(๘) ไมเ่คยตอ้งค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลใหท้รพัยส์ินตกเป็น
ของแผน่ดนิเพราะร  ่ารวยผิดปกตหิรือมีทรพัยส์ินเพิ่มขึน้ผิดปกติ  

(๙) ไมเ่คยถกูคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาตติรวจสอบแลว้
เห็นวา่ไดก้ระท าการอนัเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน 

ว า ร ะก า รด า ร ง
ต า แ ห น่ ง ข อ ง
กรรมการ 

มาตรา ๓๘  กรรมการตามมาตรา ๓๖ (๔) (๕) และ (๖) มีวาระ
การด ารงต าแหนง่คราวละส่ีปี 

 เม่ือครบก าหนดตามวรรคหนึ่ง กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจ
ไดร้บัการแตง่ตัง้อีกไดแ้ตจ่ะด ารงต าแหนง่ติดตอ่กนัเกินสองวาระไมไ่ด ้

ใหก้รรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระนัน้อยูในต าแหน่งเพ่ือ
ปฏิบตัิหนา้ท่ีตอ่ไปจนกว่ากรรมการซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่เขา้รบัหนา้ท่ี แตไ่ม่เกิน
หนึ่งรอ้ยแปดสิบวนันบัแตพ่น้จากต าแหนง่ 

ก า ร พ้ น จ า ก
ต า แ ห น่ ง ข อ ง
กรรมการ 

มาตรา ๓๙  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการ
ตามมาตรา ๓๖ (๔) (๕) และ (๖) พน้จากต าแหนง่เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๓๐ 
(๔) คณะกรรมการมีมติสองในสามให้ออก เพราะมีความ



ร่างพระราชบัญญัต ิ
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หน้า ๑๙ จาก ๒๖ 

 

ประพฤตเิส่ือมเสีย บกพรอ่งหรือไมส่จุริตตอ่หนา้ท่ี หรือหยอ่นความสามารถ 

ก ร ณี ต า แ ห น่ ง
กรรมการว่างลง 

มาตรา ๔๐  เม่ือต าแหน่งกรรมการตามมาตรา ๓๖ (๔) (๕) และ 
(๖) วา่งลงก่อนวาระ ใหด้  าเนินการแตง่ตัง้กรรมการขึน้ใหม่ภายในหกสิบวนั เวน้แต่
วาระของกรรมการเหลือไมถ่ึงเกา้สิบวนั จะไมแ่ตง่ตัง้กรรมการก็ได ้ 

กรรมการซึ่งไดร้บัแต่งตัง้แทนต าแหน่งท่ีว่าง ใหมี้วาระการด ารง
ต าแหนง่เทา่กบัเวลาท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ียงัอยูใ่นต าแหนง่ 

ในระหว่างท่ียังมิได้แต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่าง ให้
กรรมการท่ีเหลืออยูป่ฏิบตัหินา้ท่ีตอ่ไปได ้

การประชุม
คณะกรรมการ 

มาตรา ๔๑  ใหค้ณะกรรมการประชมุอยา่งนอ้ยเดือนละหนึ่งครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่ง

หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 
ในการประชุมคณะกรรมการ ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุม

หรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้า
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชมุหรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ท่ี
ได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ในการปฏิบตัิหนา้ท่ี ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใ้ดมีส่วนได้
เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณา ให้ประธานหรือ
กรรมการผูน้ัน้แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบและใหท่ี้ประชุมพิจารณาว่าคณะกรรมการผู้
นั้นสมควรอยู่ในท่ีประชุมและมีมติในเรื่องนั้นได้หรือไม่ ทั้งนี ้ ตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการก าหนด 

การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคน
หนึ่งใหมี้เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

อ านาจหน้าที่
คณะกรรมการ 

มาตรา ๔๒  คณะกรรมการมีหนา้ท่ีและอ านาจ ดงัตอ่ไปนี ้
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะรฐัมนตรีใหมี้การปรบัปรุงกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ หรือมาตรการอ่ืนท่ีจ าเป็นตามพระราชบญัญัตนีิ ้
(๒) ก าหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการเพ่ือป้องกันและ

ปราบปรามการทรมาน การกระท า หรือการลงโทษท่ีโหดรา้ย ไรม้นุษยธรรมหรือท่ี



ร่างพระราชบัญญัต ิ

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๒๐ จาก ๒๖ 

 

ย ่ายีศกัดิศ์รี และการกระท าใหบ้คุคลสญูหาย 
(๓) ก าหนดนโยบายและมาตรการฟ้ืนฟูและเยียวยาดา้นร่างกาย

และจิตใจแก่ผู้ไดร้บัความเสียหายท่ีครอบคลุมความเสียหายทุกดา้น ซึ่งหมาย
รวมถึงการท าใหก้ลบัสูส่ภาพเดมิ การชดใชค้า่สินไหมทดแทนท่ีเพียงพอ การบ าบดั
และฟ้ืนฟสูภาพรา่งกายและจิตใจใหส้มบรูณท่ี์สดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได ้ 

(๔) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการการช่วยเหลือและเยียวยาผู้
ไดร้บัความเสียหายทัง้ทางการเงินและทางจิตใจตลอดรวมถึงการฟ้ืนฟูระยะยาว
ทางการแพทยใ์หก้บัผูเ้สียหาย โดยไดร้บัความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงั 

(๕) ก าหนดมาตรการเพ่ือปอ้งกนัมิใหมี้การปกปิดการควบคมุตวั
บคุคล 

(๖) ตดิตามตรวจสอบขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกบัการทรมาน การกระท า
หรือลงโทษท่ีโหดรา้ย ไรม้นษุยธรรมหรือท่ีย ่ายีศกัดิศ์รี หรือการกระท าใหบ้คุคลสญู
หาย สนับสนุนช่วยเหลือผู้ไดร้บัความเสียหาย ดว้ยการใหค้  าปรึกษาและน าทาง
กฎหมาย ดา้นทนายความ ดา้นการตรวจทางการแพทยเ์พ่ือประโยชนท์างคดี ดา้น
การติดตามความคืบหนา้ของคดี ดา้นการฟ้ืนฟูเยียวยาความเสียหายทางร่างกาย
และจิตใจ และปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดขึน้ซ  า้อีก 

(๗) ติดตามดูแล อ านวยการและประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดการสืบสวนสอบสวนท่ีรวดเร็วและเป็นธรรม รวมทั้งขอให้
เปล่ียนตวัพนกังานสอบสวนผูร้บัผิดชอบเพ่ือประโยชนแ์หง่ความยตุธิรรม 

(๘) ขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีอ่ืนของรัฐให้ความ
ช่วยเหลือ สนบัสนนุหรือเขา้รว่มปฏิบตัิหนา้ท่ีไดต้ามความเหมาะสมเพ่ือประโยชน์
ในการปฏิบตังิานตามพระราชบญัญตันีิ ้   

(๙) ตรวจเย่ียมหน่วยงานหรือสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับการควบคุม
ตวัไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รบัเรื่องรอ้งเรียนท่ีไม่ระบช่ืุอผูร้อ้ง และใหค้  าแนะน า
แก่หนว่ยงานท่ีรบัผดิชอบเพ่ือประโยชนใ์นการปฏิบตัติามพระราชบญัญัตนีิ ้

(๑๐) จดัท ารายงานสถานการณเ์ก่ียวกับการทรมาน การกระท า
หรือลงโทษท่ีโหดรา้ย ไรม้นษุยธรรมหรือท่ีย ่ายีศกัดิศ์รี หรือการกระท าใหบ้คุคลสญู
หาย และแนวทางแกไ้ขปัญหา เสนอตอ่คณะรฐัมนตรีและรฐัสภา และเผยแพรต่่อ
สาธารณชนเป็นประจ าทกุปี 
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หน้า ๒๑ จาก ๒๖ 

 

(๑๑) แตง่ตัง้ท่ีปรกึษา อนกุรรมการ หรือเจา้หนา้ท่ี เพ่ือปฏิบตัิงาน
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

(๑๒) วางระเบียบหรือประกาศเก่ียวกับค่าใชจ้่ายในการปฏิบตัิ
หนา้ท่ี รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยอ่ืน โดยไดร้บัความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงั 

(๑๓) วางระเบียบอ่ืนเพ่ือปฏิบตักิารตามพระราชบญัญตัินี ้
(๑๔) ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

อ า น า จ ห น้ า ที่
ส านักงาน 

มาตรา ๔๓  ใหก้รมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพท าหนา้ท่ีเป็น
ส านกังานเลขานกุารของคณะกรรมการ โดยใหมี้หนา้ท่ีและอ านาจ ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั 
และภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งในการสืบหาติดตามชว่ยเหลือผูไ้ดร้บัความเสียหาย 

(๒) ตดิตามตรวจสอบขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกบัการทรมาน การกระท า
หรือลงโทษท่ีโหดรา้ย ไรม้นษุยธรรมหรือท่ีย ่ายีศกัดิศ์รี หรือการกระท าใหบ้คุคลสญู
หาย สนับสนุนช่วยเหลือผูไ้ดร้บัความเสียหาย ดว้ยการให้ค  าปรึกษาและน าทาง
กฎหมาย ดา้นทนายความ ดา้นการตรวจทางการแพทยเ์พ่ือประโยชนท์างคดี ดา้น
การติดตามความคืบหนา้ของคดี ดา้นการฟ้ืนฟูเยียวยาความเสียหายทางร่างกาย
และจิตใจ และปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดขึน้ซ  า้อีก    

(๓) สนบัสนนุใหส้่วนราชการ หน่วยงานของรฐั และภาคเอกชนท่ี
เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทรมาน หรือการลงโทษท่ี
โหดรา้ย ไรม้นษุยธรรมหรือท่ีย ่ายีศกัดิศ์รี และการกระท าใหบ้คุคลสญูหาย 

(๔) ศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรูเ้ก่ียวกับการทรมาน การ
กระท าหรือการลงโทษท่ีโหดรา้ย ไรม้นษุยธรรมหรือท่ีย ่ายีศกัดิศ์รีและการกระท าให้
บคุคลสญูหาย รวมทัง้ใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมแก่ประชาชนและเจา้หนา้ท่ีของรฐั 

(๕) รวบรวมขอ้มูล สถิติคดี และจัดท ารายงานผลด าเนินการ
ประจ าปีเสนอต่อคณะรฐัมนตรีพรอ้มทัง้แนวทางการป้องกันและปราบปรามการ
ทรมานและการกระท าใหบ้คุคลสญูหาย 

(๕) ปฏิบตัิการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
มอบหมาย 
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 หมวด ๕ 
บทก าหนดโทษ 

     
  
ความผิดฐาน
กระท าให้บุคคล
สูญหาย 

มาตรา ๔๔  ผู้ใดกระท าความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหาย
ตอ้งระวางโทษจ าคกุตัง้แตห่า้ปีถึงสิบหา้ปี และปรบัตัง้แตห่นึ่งแสนบาทถึงสามแสน
บาท 

ถา้การกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตใุหผู้ถ้กูกระท าไดร้บั
อนัตรายสาหสั ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคกุตัง้แตส่ิบปีถึงย่ีสิบหา้ปี และปรบัตัง้แต่
สองแสนบาทถึงหา้แสนบาท 

ถา้การกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตใุหผู้ถ้กูกระท าถึงแก่
ความตาย ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคกุตลอดชีวิต  

ความผิดฐาน
กระท าทรมาน 

มาตรา ๔๕  ผูใ้ดกระท าความผิดฐานกระท าทรมาน ตอ้งระวาง
โทษจ าคกุตัง้แตห่า้ปีถึงสิบหา้ปี และปรบัตัง้แตห่นึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุใหผู้้ถูกกระท ารับ
อนัตรายสาหสั ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคกุตัง้แตส่ิบปีถึงย่ีสิบหา้ปี และปรบัตัง้แต่
สองแสนบาทถึงหา้แสนบาท 

ถา้การกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตใุหผู้ถ้กูกระท าถึงแก่
ความตาย ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคกุตลอดชีวิต  

ความผิดฐาน
กระท าหรือ
ลงโทษทีโ่หดร้าย 
ไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย ่ายศัีกดิศ์รี 

มาตรา ๔๖   ผู้ใดกระท าความผิดฐานกระท าหรือลงโทษท่ี
โหดรา้ย ไรม้นษุยธรรมหรือท่ีย ่ายีศกัดิศ์ร ีตอ้งระวางโทษจ าคกุไม่เกินหา้ปี และปรบั
ไมเ่กินหนึ่งแสนบาท 

การจงใจขัดขวาง
มาตรการ
คุ้มครองโดยไม่
แจ้งสิทธิหรือไม่

มาตรา ๔๗  ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่แจ้งสิทธิของผู้ถูก
ควบคุมตวัตามมาตรา ๒๗ หรือจัดการบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกับการควบคุมตวัตาม
มาตรา ๒๘ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือขดัขวางการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของผูถู้ก
ควบคุมตวั ผูน้ัน้ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรบัไม่เกินสองหม่ืนบาท 



ร่างพระราชบัญญัต ิ

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๒๓ จาก ๒๖ 

 

บันทกึข้อมูล
ควบคุมตัว 

หรือทัง้จ  าทัง้ปรบั   

  
 บทเฉพาะกาล 
  
ค ดี ค ว า ม ผิ ด
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
กระท าให้บุคคล
สู ญ ห า ย  ซึ่ ง
เ กิ ด ขึ้ น ก่ อ น
พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ 

มาตรา ๔๘  ใหพ้นกังานสอบสวนด าเนินการสืบสวนสอบสวนคดี
ความผิดเก่ียวกบัการกระท าใหบุ้คคลสูญหายอย่างต่อเน่ืองจนกว่าจะพบบุคคลท่ี
ถกูกระท าใหส้ญูหาย หรือปรากฏหลกัฐานน่าเช่ือว่าบคุคลนัน้ถึงแก่ความตาย และ
ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด แม้การปฏิเสธหรือปกปิดชะตากรรมของผู้ถูก
ควบคมุตวัไดเ้กิดขึน้ก่อนพระราชบญัญตัินีมี้ผลใชบ้งัคบั 

 



ร่างพระราชบัญญัต ิ

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๒๔ จาก ๒๖ 

 

บันทกึวิเคราะหส์รุป 
สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัตป้ิองกันและปราบปรามการทรมาน 

และการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... 
     

รา่งพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าใหบุ้คคล
สญูหาย พ.ศ. .... ฉบบัประชาชน ไดจ้ดัท าขึน้โดยการทบทวนและปรบัปรุงรา่งกฎหมายเดิมท่ีเขา้สู่
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเม่ือปีท่ีผ่านมา2 เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 25603 และพนัธกรณีระหว่างประเทศดา้นสิทธิมนษุยชนท่ีประเทศ
ไทยเป็นภาคี หรือท่ีได้ลงนามไว้และอยู่ระหว่างด าเนินการเ พ่ือเข้าเป็นภาคี4 ผ่านการระดม
ความคิดจากผูไ้ดร้บัความเสียหาย นักกฎหมาย และคนท างานในองคก์รภาคประชาสังคมท่ีมี

                                                   

2 โดยที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ

ทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีเป็นผูเ้สนอ) ไว้พิจารณา 

ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๖/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม 

๒๕๖๑ 

3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ผ่าน ๆ มาจนถึงปัจจุบัน ได้บัญญัติรับรอง

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลอย่างชัดแจ้ง (มาตรา 

4) รวมทั้งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคล จากการถูกค้นตัว จับ 

คุมขัง หรือถูกกระท าการใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกาย

เกินสมควรแก่เหตุผลที่กฎหมายก าหนด และยังบัญญัติไว้อย่างแจ้งชัดอีกว่า การทรมาน 

ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมน้ันจะกระท ามิได้ (มาตรา 

28) ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการ

กระท าความผิดอาญาย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐ (มาตรา 25) 

4 พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องโดยตรงได้แก่ (1) 

อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้

มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel 

Inhuman or Degrading Treatment หรือ CAT) ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี

อนุสัญญาดังกล่าวต้ังแต่ 1 พฤศจิกายน 2550 และ (2) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย

การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสญูโดยถูกบังคับ (International Convention 

for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance หรือ ICPPED) 

ซึง่ประเทศไทยได้ลงนามรับรองอนุสัญญาดังกล่าวเมื่อ 9 มกราคม 2555 และอยู่ระหว่าง

ด าเนินการเพ่ือให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคี 



ร่างพระราชบัญญัต ิ

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๒๕ จาก ๒๖ 

 

ประสบการณเ์ก่ียวขอ้งกบัการทรมานและการกระท าใหบ้คุคลสญูหาย โดยมีวตัถปุระสงคห์ลกัเพ่ือ
แก้ไขปัญหาการทรมานและการกระท าใหบุ้คคลสูญหายท่ีเกิดขึน้จริงในหว้งเวลาท่ีผ่านมา เพ่ือ
ชดเชยฟ้ืนฟแูละเยียวยาผูไ้ดร้บัความเสียหายอยา่งมีประสิทธิผล ลบลา้งวฒันธรรมในภาคราชการ
บางหน่วยงานท่ียงัคงปล่อยใหค้นผิดลอยนวล (impunity) และสรา้งระบบความพรอ้มรบัผิดใน
ภาคราชการ (accountability) เพ่ือใหก้ารป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้
บุคคลสูญหายเกิดผลอย่างแท้จริง และได้จัดท าบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่าง
พระราชบญัญตัดิงักลา่ว ดงัตอ่ไปนี ้
 
๑.  เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 

โดยท่ีการทรมาน การกระท าหรือลงโทษท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือท่ีย ่ายี
ศักดิ์ศรี และการกระท าให้บุคคลสูญหายซึ่งกระท าโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นการละเมิดสิทธิ
มนษุยชนอย่างรา้ยแรงซึ่งไม่อาจยกเวน้ใหก้ระท าไดไ้ม่ว่าสถานการณใ์ด ๆ อีกทัง้รฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยไดบ้ญัญตัใิหร้ฐัมีหนา้ท่ีคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรา่งกายของบคุคล
จากการถูกคน้ตวั จบั คมุขงั หรือถูกกระท าการใดอนักระทบกระเทือนต่อเสรีภาพในร่างกายเกิน
สมควรแก่เหตผุลท่ีกฎหมายก าหนด ยิ่งไปกว่านัน้การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดว้ยวิธี
โหดรา้ยหรือไรม้นษุยธรรมนัน้จะกระท ามิได ้ประกอบกบัประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีของอนสุญัญา
ตอ่ตา้นการทรมาน และการประติบตัิหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดรา้ย ไรม้นษุยธรรมหรือท่ีย ่ายีศกัดิศ์รี 
และไดล้งนามอนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการคุม้ครองบคุคลทกุคนจากการหายสาบสญูโดย
ถกูบงัคบั จึงตอ้งมีบทบญัญัติท่ีก าหนดฐานความผิดเป็นการเฉพาะ ตลอดจนมีมาตรการปอ้งกัน
และปราบปราม มาตรการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและมาตรการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้
สามารถปฏิบตัติามขอ้บทในอนสุญัญาดงักลา่วไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการยกระดบัการ
คุม้ครองสิทธิมนษุยชนในประเทศไทยใหเ้ทียบเท่าสากล และสอดรบักบัหลกัการของรฐัธรรมนูญ 
จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันีิ ้
 
๒.  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

รา่งพระราชบญัญตัิปอ้งกนัและปราบปรามการทรมานและการกระท าใหบ้คุคล
สญูหาย พ.ศ. .... ฉบบัประชาชน มีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

๒.๑  ก าหนดช่ือร่างพระราชบัญญัติเช่นเดียวกับร่างกฎหมายเดิมไดแ้ก่ ร่าง
พระราชบญัญตัปิอ้งกนัและปราบปรามการทรมานและการกระท าใหบ้คุคลสญูหาย พ.ศ. .... 



ร่างพระราชบัญญัต ิ

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๒๖ จาก ๒๖ 

 

๒.๒  ก าหนดวนัใชบ้งัคบัเช่นเดียวกบัรา่งกฎหมายเดิม โดยใหใ้ชบ้งัคบัไดเ้ม่ือพน้
ก าหนดหนึ่งรอ้ยย่ีสิบวันนบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป เพ่ือใหมี้ระยะเวลาใน
การเตรียมการออกกฎหมายล าดับรอง การแต่งตัง้และคดัเลือกกรรมการ และการก าหนดแนว
ทางการด าเนินการตามกฎหมายรว่มกบัหนว่ยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   

๒.๓  ก าหนดผลต่อกฎหมายอ่ืนโดยใหใ้ชพ้ระราชบญัญัตินีแ้ทน เวน้แต่กรณีท่ี
กฎหมายใดก าหนดเรื่องการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรา่งกายของบคุคลไวโ้ดยเฉพาะ
ซึ่งใหค้วามคุม้ครองบคุคลมากกวา่ท่ีก าหนดในพระราชบญัญัตนีิ ้(มาตรา ๓) 

๒.๔  ก าหนดปรบัปรุงแกไ้ขเพิ่มเตมิบทนิยาม ดงันี ้
- ปรบัปรุงบทนิยามค าว่า “การทรมาน” “การกระท าใหบุ้คคลสญูหาย” และเพิ่ม

บทนิยามค าว่า “การกระท าหรือลงโทษท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือท่ีย ่ายีศักดิ์ศรี” เพ่ือให้
ความหมายของถอ้ยค าในบทนิยามดงักลา่วสอดคลอ้งกบัหลกัการของอนสุญัญาและหลกัการของ
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยยิ่งขึน้  

- ปรบัปรุงบทนิยามค าว่า “เจา้หนา้ท่ีของรฐั” และ “ผูไ้ดร้บัความเสียหาย” ซึ่งให้
หมายความรวมถึงสามี ภรยิา คูชี่วิต ผูบ้พุการี ผูสื้บสนัดาน และผูอ้ยู่ในอปุการะ ทัง้โดยนิตินยัและ
พฤตนิยัของบคุคลท่ีไดร้บัความเสียหายดงักล่าว เพ่ือใหมี้ความหมายชดัเจนยิ่งขึน้ในการคุม้ครอง
สิทธิในชีวิตและร่างกายของบุคคลทุกคนโดยไม่เ ลือกปฏิบัติสมดัง เจตนารมณ์ของร่าง
พระราชบญัญตันีิ ้ 

- เพิ่มบทนิยามค าว่า “ควบคมุตวั” เพ่ือใหก้ารใชอ้  านาจเจา้หนา้ท่ีของรฐัท่ีกระทบ
ต่อเสรีภาพในร่างกายของบุคคล ตอ้งด าเนินการแจง้รายละเอียดดา้นการคุม้ครองสิทธิและการ
จัดท าบันทึกการควบคุมตัวโดยละเอียดตามท่ีกฎหมายก าหนด อันเป็นมาตรการป้องกันท่ีมี
ประสิทธิภาพ (มาตรา ๔) 

๒.๕  ก าหนดกรอบแนวคิดของการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการ
กระท าใหบุ้คคลสูญหายในหมวดที่ ๑ บทท่ัวไป เพ่ือใหเ้กิดความกระจ่างชดัเก่ียวกับหนา้ท่ีของ
รฐั ซึ่งหมายรวมถึงเจา้หนา้ท่ีของรฐัทัง้ฝ่ายบรหิาร ตลุาการและนิตบิญัญตัิ ดงันี ้  

- ยืนยันหลักการของรัฐธรรมนูญท่ีรัฐจะตอ้งคุม้ครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์
สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคลโดยไม่เลือกปฏิบตัิ การทรมาน การกระท าหรือ
ลงโทษท่ีโหดรา้ย ไรม้นษุยธรรม หรือท่ีย ่ายีศกัดิศ์รี และการกระท าใหบ้คุคลสญูหายจะกระท ามิได ้
ซึ่งหมายรวมถึงรฐัตอ้งด าเนินมาตรการปอ้งกนัและปราบปรามอยา่งมีประสิทธิผล (มาตรา ๖ วรรค
หนึ่ง และมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง) 



ร่างพระราชบัญญัต ิ

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๒๗ จาก ๒๖ 

 

- ก าหนดรบัรองสิทธิในการรอ้งเรียนเก่ียวกับการทรมานหรือการกระท าใหบ้คุคล
สูญหาย หนา้ท่ีคุม้ครองสวัสดิภาพความปลอดภัยและสนับสนุนช่วยเหลือผูไ้ดร้บัความเสียหาย
อย่างเร่งด่วน ซึ่งรวมทัง้การติดตามตรวจสอบขอ้รอ้งเรียนเพ่ือน าตัวผูก้ระท าความผิดมาเขา้สู่
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา การสามารถเขา้ถึงการชดเชยและเยียวยาความเสียหายทัง้ทาง
ร่างกายและจิตใจ เพ่ือคืนความเป็นธรรมใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัความเสียหาย และสุดทา้ยรฐัตอ้งด าเนิน
มาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดการละเมิดขึน้ซ  า้อีก (มาตรา ๖ วรรคสอง และมาตรา ๗ 
วรรคสอง) 

- ก าหนดบทบาทองคก์รฝ่ายตลุาการในการตรวจสอบถ่วงดุลการใชอ้  านาจโดย
เจา้หนา้ท่ีของรฐั ใหมี้ค าสั่งระงบัหรือเพิกถอนการกระท าซึ่งกระทบตอ่สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
รา่งกายเช่นว่านัน้ทนัที และศาลยงัมีอ านาจหนา้ท่ีก าหนดวิธีการตามสมควรเพ่ือคุม้ครอง ชดเชย
และเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึน้ผ่านการสนับสนุนช่วยเหลือจากคณะกรรมการ (มาตรา ๖ 
วรรคสาม)  

๒.๖  ก าหนดมาตรการปราบปรามการทรมานและการกระท าใหบ้คุคลสญูหายใน
หมวด ๒ การปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย เพ่ือสรา้งระบบความ
พรอ้มรบัผิด (accountability) และลบลา้งวฒันธรรมปล่อยใหค้นผิดลอยนวล (impunity) และมี
กลไกสนับสนุนช่วยเหลือให้ผูไ้ด้รับความเสียหายไดร้บัความเป็นธรรม ผ่านการช่วยเหลือทาง
กฎหมายเพ่ือติดตามตรวจสอบและน าตวัผูเ้ก่ียวขอ้งมาเขา้สู่กระบวนการยตุิธรรมทางอาญา และ
การชดเชยฟ้ืนฟูเยียวยาความเสียหายทางร่างกาย จิตใจและสังคม และการป้องกันไม่ให้การ
ละเมิดเกิดขึน้ซ  า้อีก ดงันี ้

๒.๖.๑ ก าหนดส่วนที ่๑ บทท่ัวไปใหป้ระกอบดว้ย  
- ความผิดฐานกระท าให้บคุคลสญูหาย (มาตรา ๘) ฐานกระท าทรมาน (มาตรา 

๙) ฐานกระท าหรือลงโทษท่ีโหดรา้ย ไรม้นษุยธรรมหรือท่ีย ่ายีศกัดิศ์รี (มาตรา ๑๐)  
- เหตุเพิ่มโทษ (มาตรา ๑๑) ความรบัผิดของผูส้มคบ ผูใ้ช ้ผูส้นับสนุน (มาตรา 

๑๒) ความรบัผิดของผูบ้งัคบับญัชา (มาตรา ๑๓) เหตลุดโทษจากการใหค้วามช่วยเหลือร่วมมือ 
(มาตรา ๑๔) และ 

- ก าหนดบทรบัรองหลกัความรบัผิดสากล (Universal jurisdiction) (มาตรา ๑๕) 
หลกักฎหมายวา่ดว้ยการสง่ผูร้า้ยขา้มแดนและความรว่มมือระหว่างประเทศในทางอาญา (มาตรา 
๑๖) หลกัสิทธิเด็ดขาด (Non-derogation) (มาตรา ๑๗) หลกัการไม่ส่งตวักลบัไปเผชิญอนัตราย 
(Non-refoulement) (มาตรา ๑๘)  



ร่างพระราชบัญญัต ิ

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๒๘ จาก ๒๖ 

 

ให้สอดคล้องกับหลักการของอนุสัญญาเพ่ือประสิทธิผลในการป้องปรามการ
ทรมานและการกระท าใหบ้คุคลสญูหายสมดงัเจตนารมณข์องพระราชบญัญัตินี ้โดยแยกส่วนของ
อตัราโทษไปบญัญัติไวใ้นหมวดที่ ๕ บทก าหนดโทษในอตัราโทษท่ีไดส้ดัส่วนกบัความรา้ยแรง
ของความผิด 

๒.๖.๒ ก าหนดส่วนที ่๒ การด าเนินคด ีดงันี ้
- รับรองความเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา เพ่ือให้สามี ภริยา คู่ชีวิต ผู้บุพการี 

ผูสื้บสันดาน และผูอ้ยู่ในอุปการะ ทัง้โดยนิตินัยและพฤตินยั สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ยตุธิรรมทางอาญา ไดร้บัทราบความเป็นจรงิ และเขา้ถึงความเป็นธรรมได ้(มาตรา ๑๙)  

- ก าหนดเรื่องการนบัอายุความ โดยใหก้ารกระท าความผิดฐานกระท าใหบุ้คคล
สูญหายเป็นความผิดต่อเน่ืองตลอดเวลาจนกว่าจะเปิดเผยชะตากรรมหรือปล่อยตวับุคคลท่ีถูก
ควบคมุตวั และการสืบสวนสอบสวนตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและเริ่มนบัอายุความก็ต่อเม่ือ
พบบคุคลท่ีถกูกระท าใหส้ญูหายหรือปรากฏหลกัฐานน่าเช่ือว่าบคุคลนัน้ถึงแก่ความตาย (มาตรา 
๒๐) และใหค้วามผิดฐานกระท าใหบ้คุคลสูญหายและฐานกระท าทรมานมีอายคุวามหา้สิบปี และ
ให้ไม่มีอายุความหากเป็นส่วนหนึ่งของการกระท าท่ีมีลักษณะอย่างกวา้งขวางและเป็นระบบ 
(มาตรา ๒๑) 

- ก าหนดใหค้ดีความผิดตามพระราชบญัญัตินีเ้ป็นคดีพิเศษตามกฎหมายว่าดว้ย
คดีพิเศษ โดยมีพนกังานอยัการเป็นผูร้บัผิดชอบส านวนการสอบสวน และไม่ใหก้ารด าเนินคดีตอ้ง
อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (มาตรา ๒๒) และก าหนดเรื่องการสั่งคดีและท า
ความเห็นแยง้ โดยใหก้ารท าความเห็นแยง้กรณีมีค าสั่งไม่ฟ้องคดีใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของอยัการ
สงูสดุ (มาตรา ๒๓) 

- ก าหนดรบัรองสิทธิของผูไ้ดร้บัความเสียหายใหไ้ดร้บัทราบถึงผลความคืบหนา้
ของคดีอย่างต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการมีหน้าท่ีร่วมติดตามความคืบหน้าของคดี และด าเนิน
มาตรการเพ่ือคุม้ครองเสรีภาพและความปลอดภัย ชดเชยและฟ้ืนฟูเยียวยาความเสียหายทาง
รา่งกายและจิตใจ ใหค้  าปรกึษาดา้นกฎหมายและช่วยเหลือดา้นการด าเนินคดี (มาตรา ๒๔) และ
ใหพ้นกังานอยัการรว่มกบัคณะกรรมการเรียกรอ้งคา่สินไหมทดแทนจากผูก้ระท าความผิดใหแ้ก่ผู้
ไดร้บัความเสียหาย และสนับสนุนขอ้มูลท่ีจ  าเป็นเพ่ือให้ศาลก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ประโยชนใ์นการปอ้งกนัและการฟ้ืนฟเูยียวยาผูไ้ดร้บัความเสียหายดว้ย (มาตรา ๒๕) 



ร่างพระราชบัญญัต ิ

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๒๙ จาก ๒๖ 

 

- ก าหนดให้ศาล ท่ี มี เ ขตอ านาจพิ จ า รณาพิพากษาค ดีความผิ ดตาม
พระราชบัญญัตินี ้เป็นศาลยุติธรรม เพ่ือให้ผู้ต้องหา จ าเลยและผู้เสียหายอยู่ในเขตอ านาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลยตุธิรรมซึ่งเป็นศาลพลเรือน (มาตรา ๒๖) 

๒.๗  ก าหนดมาตรการป้องกันการทรมานและการกระท าใหบุ้คคลสูญหายใน
หมวด ๓ การป้องกันการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย โดยก าหนดใหก้ารคน้ตัว 
จบั คมุขงั หรือกระท าการอนัใดอนักระทบกระเทือนต่อเสรีภาพในรา่งกายของบุคคลจะตอ้งมีการ
ด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนด และใหศ้าลยุติธรรมเป็นกลไกส าคญัในการตรวจสอบการใช้
อ านาจของเจา้หนา้ท่ีของรฐัอนักระทบกระเทือนตอ่เสรีภาพในรา่งกายของบุคคล เพ่ือสรา้งระบบ
ความพรอ้มรบัผิด (accountability) และลบลา้งวฒันธรรมปล่อยใหค้นผิดลอยนวล ( impunity) 
ดงันี ้

- แจง้สิทธิผูถู้กควบคมุตวัในการท่ีจะติดต่อกับญาติหรือบุคคลท่ีผูถู้กควบคมุตวั
ไว้วางใจ สามารถพบและปรึกษาทนายความ และไดร้ับการตรวจร่างกายและรกัษาพยาบาล 
(มาตรา ๒๗) และจดัท าบนัทึกเก่ียวกบัการควบคมุตวัโดยมีรายละเอียดอย่างนอ้ยตามรายการท่ี
กฎหมายก าหนด (มาตรา ๒๘)  

- ก าหนดใหญ้าติหรือบคุคลเพ่ือประโยชนข์องผูถ้กูควบคมุตวั คณะกรรมการและ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งมีสิทธิรอ้งขอใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับการควบคมุตวัได ้(มาตรา ๒๙ วรรค
หนึ่ง) หากถูกปฏิเสธในการใหข้อ้มูล ใหศ้าลอาญาในทอ้งท่ีท่ีมีเขตอ านาจสั่งใหเ้ปิดเผยขอ้มูลได ้
(มาตรา ๒๙ วรรคสองและวรรคสาม) ทัง้นี ้ค  าสั่งไม่เปิดเผยขอ้มลูตอ้งเป็นกรณีท่ีศาลไดเ้รียกผูถู้ก
ควบคมุตวัมาสอบถามตอ่หนา้ศาลแลว้และมีเหตยุกเวน้ใหไ้มเ่ปิดเผยขอ้มูลตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(มาตรา ๓๐)  

- ก าหนดใหศ้าลอาญาแห่งทอ้งท่ีมีอ านาจตรวจสอบการใชอ้  านาจควบคมุตวัว่า
ชอบดว้ยกฎหมายหรือไม ่(มาตรา ๓๑) โดยด าเนินการไตส่วนและมีค าสั่งเพ่ือใหย้ตุิการกระท าท่ีขดั
ต่อพระราชบัญญัตินีแ้ละก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือประโยชนใ์นการป้องกัน และฟ้ืนฟู
เยียวยาเบือ้งตน้แก่ผูไ้ดร้ับความเสียหายโดยการสนบัสนุนช่วยเหลือจากคณะกรรมการ (มาตรา 
๓๒) 

- ก าหนดวิธีปฏิบตักิรณีผูถ้กูควบคมุตวัถึงแก่ความตาย นอกจากการประสานงาน
เพ่ือจดัท าส านวนชนัสตูรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลว้ เจา้หนา้ท่ีของ
รฐัในการควบคุมตวัมีหน้าท่ีเก็บรักษาสถานท่ีเกิดเหตุเพ่ือป้องกันมิให้บุคคลเขา้ไปยุ่งเหยิงกับ
พยานหลกัฐาน และประสานงานกบัหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบดา้นการตรวจพิสูจน์หลกัฐานเพ่ือเก็บ



ร่างพระราชบัญญัต ิ

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๓๐ จาก ๒๖ 

 

และรวบรวมหลกัฐานในท่ีเกิดเหตตุามหลกัห่วงโซ่พยานหลกัฐาน (Chain of custody) และติดตอ่
กับครอบครวัหรือญาติของผู้ตายใหมี้ส่วนร่วมในการค้นหาความจริงเก่ียวกับการตาย รวมทั้ง
ประสานงานกบัคณะกรรมการเพ่ือใหมี้ส่วนรว่มในการติดตามตรวจสอบขอ้มลูขอ้เท็จจริงเก่ียวกบั
การทรมานในระหวา่งควบคมุตวั (มาตรา ๓๓) 

- ก าหนดบทตอ้งหา้มรบัฟังพยานหลกัฐานท่ีไดม้าโดยอาศยัขอ้มูลท่ีเกิดขึน้หรือ
ไดม้าเน่ืองจากการกระท าความผิดตามพระราชบญัญัตินี ้(มาตรา ๓๔) และบทคุม้ครองผูใ้ชส้ิทธิ
รอ้งเรียนโดยสจุรติ (มาตรา ๓๕) 

๒.๘  ก าหนดกลไกป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าใหบุ้คคล
สูญหายในรูปแบบของคณะกรรมการ หมวด ๔ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย โดยปรบัปรุงแกไ้ขจากรา่งกฎหมายเดมิดงันี ้
- ก าหนดเพิ่มองคป์ระกอบคณะกรรมการ ใหมี้ผูแ้ทนผูไ้ดร้บัความเสียหายจ านวน

สองคน (มาตรา ๓๖ (๔)) และผูแ้ทนองคก์รภาคประชาสังคมท่ีด าเนินกิจกรรมดา้นการปกป้อง
คุม้ครองสิทธิผูไ้ดร้บัความเสียหายจ านวนสามคน (มาตรา ๓๖ (๕)) และใหผู้ท้รงคณุวฒุิท่ีรฐัมนตรี
แตง่ตัง้ในดา้นการตรวจพิสจูนพ์ยานหลกัฐาน ดา้นนิตเิวชศาสตร ์และจิตวิทยา (มาตรา ๓๖ (๖)) 

- ก าหนดเพิ่มอ านาจหนา้ท่ีคณะกรรมการ ในการติดตามตรวจสอบขอ้รอ้งเรียน
เก่ียวกับการกระท าความผิดตามพระราชบญัญัตินี ้ใหค้  าปรึกษาแนะน าทางกฎหมายแก่ผูไ้ดร้บั
ความเสียหาย ใหค้วามช่วยเหลือดา้นทนายความ การตรวจทางการแพทยเ์พ่ือประโยชนท์างคดี 
และการฟ้ืนฟูเยียวยาความเสียหายทางรา่งกายและจิตใจ และปอ้งกันไม่ใหเ้กิดขึน้ซ  า้อีก (มาตรา 
๔๒ (๖) (๗) (๘)) ตลอดจนตรวจเย่ียมสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคมุควั (มาตรา ๔๒ (๙)) และ
จดัท ารายงานสถานการณเ์ก่ียวกบัการทรมานและการกระท าใหบ้คุคลสญูหายและแนวทางแกไ้ข
ปัญหาเสนอตอ่คณะรฐัมนตรีและรฐัสภาและเผยแพรต่อ่สาธารณชนเป็นประจ าทกุปี (มาตรา ๔๒ 
(๑๐)) 

- ก าหนดเพิ่มอ านาจหนา้ท่ีส านกังาน ในการติดตามตรวจสอบขอ้รอ้งเรียนและ
การสนบัสนนุชว่ยเหลือผูไ้ดร้บัความเสียหาย (มาตรา ๔๓) 

  ๒.๙  ก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรับประกันว่าจะมีการสืบสวนสอบสวนคดี
ความผิดเก่ียวกบัการกระท าใหบ้คุคลสญูหายอย่างตอ่เน่ืองจนกว่าจะพบบคุคลท่ีถูกกระท าใหส้ญู
หายหรือปรากฏหลกัฐานน่าเช่ือว่าบุคคลนัน้ถึงแก่ความตาย และด าเนินคดีกับผูก้ระท าความผิด 
ถึงแมว้า่การปฏิเสธหรือปกปิดชะตากรรมของผูถ้กูควบคมุตวัไดเ้กิดขึน้ก่อนพระราชบญัญัตินีมี้ผล
ใชบ้งัคบั 



ร่างพระราชบัญญัต ิ

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๓๑ จาก ๒๖ 

 

----------------------------------------- 


