
บันทกึหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญตัิป้องกนัและปราบปรามการทรมานและ 

การบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. ....  
 

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

หลกัการ 
 

เพื่อให้มีกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทรมานและการบงัคบับุคคลให้สูญหาย 
อนัเป็นกฎหมายท่ีคุม้ครองสิทธิมนุษยชนตามพนัธะกรณีท่ีก าหนดไวใ้นสนธิสัญญาระหวา่งประเทศ 
ท่ีประเทศไทยเป็นภาคีหรือร่วมลงนาม  

 
เหตุผล 

 
การทรมานและการบงัคบับุคคลให้สูญหายซ่ึงกระท าโดยเจา้หน้าท่ีของรัฐเป็นการละเมิด  

สิทธิมนุษยชนอยา่งร้ายแรง และเป็นการกระท าละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีไม่อาจยกเวน้ให้กระท าไดไ้ม่วา่
สถานการณ์ใดๆ แม้ประเทศไทยได้เขา้เป็นภาคีของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และร่วมลงนาม 
ในอนุสัญญาคุ้มครองบุคคลจากการบงัคบัให้สูญหาย แต่ยงัไม่มีบทบญัญติัท่ีก าหนดฐานความิิด 
มาตรการป้องกนัและปราบปราม มาตรการเยียวยาิูเ้สียหาย และมาตรการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งให้สอดคลอ้ง
กบัข้อบทในอนุสัญญาดังกล่าว จึงไม่สามารถด าเนินคดีกับิูก้ระท าความิิดและช่วยเหลือเยียวยา
ิูเ้สียหายไดส้มดงัเจตนารมณ์ของอนุสัญญาระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเขา้ิกูพนั อีกทั้งอนุสัญญา
ทั้งสองต่างมีลกัษณะร่วมกนัหลายเร่ืองท่ีก าหนดใหป้ระเทศภาคีตอ้งปฏิบติั การออกกฎหมายท่ีเก่ียวกบั
การป้องกนัและปราบปรามการทรมานและการบงัคบับุคคลให้สูญหายให้รวมกันอยู่ในฉบบัเดียว 
จึงเป็นแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
ในประเทศไทยใหเ้ทียบเท่าสากล จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี  

 
 
 
 



๒ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญตัิป้องกนัและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... 
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………………………………………….. 
………………………………………….. 

...................................................................................................................................................................

................................................................ 

 โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทรมานและการบงัคบั
บุคคลใหสู้ญหาย  
................................................................................................................................................................... 
................................................................ 
 
 มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกว่า “พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการทรมานและ
การบงัคบับุคคลใหสู้ญหาย พ.ศ. ....” 
 
 มาตรา ๒ พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบันบัแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 

มาตรา ๓ ในพระราชบญัญติัน้ี 
(๑) “การทรมาน” หมายความว่า การกระท าท่ีท าให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมาน

อยา่งร้ายแรงแก่ร่างกายหรือจิตใจต่อบุคคลหน่ึงบุคคลใด เพื่อท่ีจะใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลหรือค าสารภาพจาก
บุคคลนั้นหรือจากบุคคลท่ีสาม เพื่อการลงโทษบุคคลนั้นส าหรับการกระท าซ่ึงบุคคลนั้นหรือบุคคล 
ท่ีสามได้กระท าหรือถูกสงสัยว่าได้กระท าการอย่างหน่ึงอย่างใด เพื่อข่มขู่หรือขู่เข็ญบุคคลนั้นหรือ
บุคคลท่ีสาม หรือเพราะเหตุิลอ่ืนใดบนพื้นฐานของการเลือกปฏิบติั โดยการกระท าดงักล่าวเป็นการ
กระท าโดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือโดยการยุยง โดยความยินยอม หรือโดยการรู้เห็นเป็นใจของเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐ หรือของบุคคลอ่ืนซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ โดยไม่รวมถึงความเจ็บปวดหรือความทุกขท์รมาน 
ท่ีเกิดจากหรือสืบเน่ืองมาจากการลงโทษท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

(๒) “การบงัคบับุคคลให้สูญหาย” หมายความวา่ การจบักุม คุมขงั ลกัพา หรือกระท าการดว้ย
ประการใดท่ีเป็นการลิดรอนเสรีภาพในร่างกายต่อบุคคล ซ่ึงกระท าโดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือโดยบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บค าสั่ง การสนบัสนุน หรือการรู้เห็นเป็นใจจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐ และมีการปฏิเสธ



๓ 
 

วา่มิไดมี้การการจบักุม คุมขงั ลกัพา หรือกระท าการดว้ยประการใดท่ีเป็นการลิดรอนเสรีภาพในร่างกาย
ของบุคคลนั้น หรือปกปิดชะตากรรม หรือท่ีอยูข่องบุคคลนั้น 

(๓) “เจา้หนา้ท่ีของรัฐ” หมายความว่า ิูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ขา้ราชการหรือพนกังาน
ส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนกังานหรือบุคคลิูป้ฏิบติังานในรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐ ิูบ้ริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ินซ่ึงมิใช่ิูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง  
เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องท่ี และให้หมายความรวมถึงกรรมการ
อนุกรรมการ ลูกจา้งของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึง
ใชอ้  านาจหรือไดรั้บมอบให้ใชอ้  านาจทางการปกครองของรัฐในการด าเนินการอยา่งใดอย่างหน่ึงตาม
กฎหมาย ไม่วา่จะเป็นการจดัตั้งข้ึนในระบบราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐ 

(๔) “ิูบ้งัคบับญัชา” หมายความว่า บุคคลซ่ึงเป็นิูมี้อ านาจบงัคบับญัชาโดยตรงเหนือ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงกระท าความิดิตามพระราชบญัญติัน้ี  

(๕) “ิูเ้สียหาย” หมายความว่า บุคคลท่ีได้รับความเสียหายจากการทรมานหรือการบงัคบั
บุคคลใหสู้ญหาย และหมายความรวมถึง บุพการี ิูสื้บสันดาน สามี ภรรยา ของบุคคลดงักล่าวดว้ย 

(๖) “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทรมานและการ
บงัคบับุคคลใหสู้ญหาย  

(๗) “คดีทรมาน” หมายความว่า คดีอาญาท่ีด าเนินคดีกบัิูก้ระท าความิิดฐานกระท าทรมาน
ตามพระราชบญัญติัน้ี  

(๘) “คดีบงัคบับุคคลให้สูญหาย” หมายความวา่ คดีอาญาท่ีด าเนินคดีกบัิูก้ระท าความิิดฐาน
บงัคบับุคคลใหสู้ญหายตามพระราชบญัญติัน้ี  

(๙) “การจ ากดัเสรีภาพบุคคล” หมายความวา่ การคุมตวั ควบคุม ขงั กกัขงัหรือจ าคุก  
 

หมวด ๑ 
การปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย 

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

มาตรา ๔ ิูใ้ดเป็นเจา้หน้าท่ีของรัฐ กระท าทรมานตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี 
และปรับตั้งแต่หน่ึงแสนบาทถึงส่ีแสนบาท  

ถา้การกระท าตามวรรคหน่ึงเป็นการกระท าต่อเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี หญิงมีครรภ์ ิูสู้งอาย ุ 
ิูพ้ิการทางร่างกายหรือจิตใจ หรือิูซ่ึ้งไม่อาจพึ่งตนเองได ้ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงสามสิบปี 
และปรับตั้งแต่หน่ึงแสนส่ีหม่ืนบาทถึงหกแสนบาท 

ถา้การกระท าตามวรรคหน่ึงเป็นเหตุให้ิูถู้กทรมานไดรั้บอนัตรายสาหสัตอ้งระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่สิบปีถึงสามสิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท 



๔ 
 

ถ้าการกระท าตามวรรคหน่ึงเป็นเหตุให้ิูถู้กทรมานถึงแก่ความตายต้องระวางโทษจ าคุก 
ตลอดชีวติ และปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงหน่ึงลา้นบาท  

 
มาตรา ๕ ิูใ้ดเป็นเจา้หน้าท่ีของรัฐ กระท าการบงัคบับุคคลให้สูญหายตอ้งระวางโทษจ าคุก

ตั้งแต่หา้ปีถึงยีสิ่บปี และปรับตั้งแต่หน่ึงแสนบาทถึงส่ีแสนบาท  
ถา้การกระท าตามวรรคหน่ึงเป็นการกระท าต่อเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี หญิงมีครรภ์ ิูสู้งอาย ุ

ิูพ้ิการทางร่างกายหรือจิตใจ หรือิูซ่ึ้งไม่อาจพึ่งตนเองได ้ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงสามสิบปี 
และปรับตั้งแต่หน่ึงแสนส่ีหม่ืนบาทถึงหกแสนบาท  

ถา้การกระท าตามวรรคหน่ึงเป็นเหตุให้ิูถู้กกระท าไดรั้บอนัตรายสาหสั ตอ้งระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่สิบปีถึงสามสิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท  

ถ้าการกระท าตามวรรคหน่ึงเป็นเหตุให้ิูถู้กกระท าถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจ าคุก 
ตลอดชีวติ และปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงหน่ึงลา้นบาท 

 
มาตรา ๖ ิูใ้ดไม่ไดเ้ป็นเจา้หน้าท่ีของรัฐ กระท าการทรมาน โดยการยุยง โดยความยินยอม 

หรือโดยการรู้เห็นเป็นใจของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ตอ้งระวางโทษตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๔  
ิูใ้ดไม่ไดเ้ป็นเจา้หน้าท่ีของรัฐ กระท าการบงัคบับุคคลให้สูญหาย โดยได้รับค าสั่ง โดยการ

สนบัสนุน หรือโดยการรู้เห็นเป็นใจของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ตอ้งระวางโทษตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๕ 
 
มาตรา ๗ หากการทรมานไดก้ระท ากบัิูเ้สียหายรายเดียวกนัและในวาระเดียวกบัการบงัคบั

บุคคลใหสู้ญหาย ใหถื้อวา่เป็นการกระท าความิดิต่างกรรมกนั 
 
มาตรา ๘ ิูบ้งัคบับญัชาิูใ้ดทราบหรือจงใจเพิกเฉยต่อขอ้มูลท่ีระบุอย่างชดัแจง้ว่าิูซ่ึ้งอยู่ใต้

บงัคบับญัชาของตน จะกระท าหรือไดก้ระท าความิิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ และไม่ด าเนินการ
ทั้งหลายท่ีจ าเป็นและเหมาะสมตามอ านาจของตนเพื่อป้องกนัหรือระงบัการกระท าความิิด หรือไม่
ด าเนินการหรือส่งเร่ืองใหด้ าเนินการสอบสวนและด าเนินคดีตามกฎหมาย ตอ้งระวางโทษก่ึงหน่ึงของท่ี
บญัญติัไวใ้นมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ แลว้แต่กรณี  

 
มาตรา ๙ ถา้ิูก้ระท าความิดิตามมาตรา ๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๕ วรรคสอง มาตรา ๕ วรรคสาม 

หรือมาตรา ๖ วรรคสอง ช่วยให้มีการคน้พบบุคคลท่ีถูกบงัคบัให้สูญหายในสภาพมีชีวิตอยู่ ให้ขอ้มูล
อนัเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนด าเนินคดี หรือช้ีตวัิูก้ระท าความิิด ศาลอาจลดโทษให้ไดไ้ม่เกิน 
ก่ึงหน่ึง 

 



๕ 
 

มาตรา ๑๐ สถานการณ์ฉุกเฉิน สงคราม ความไม่มัน่คงหรือสถานการณ์พิเศษอ่ืนใดไม่อาจ
น ามาอา้งเพื่อใหก้ระท าความิดิตามพระราชบญัญติัน้ีเป็นการกระท าท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

 
มาตรา ๑๑ ความิดิตามพระราชบญัญติัน้ีมีก าหนดอายคุวาม ๓๐ ปี 

 อายุความตามวรรคแรกให้เร่ิมนบัเม่ือการกระท าความิิดตามพระราชบญัญติัน้ีส้ินสุดลงและ 
ิูถู้กทรมานหรือิูถู้กบงัคบัใหสู้ญหายอยูใ่นวสิัยหรือโอกาสท่ีจะร้องทุกขไ์ด ้ 

 
มาตรา ๑๒ ิูก้ระท าความิิดตามพระราชบัญญัติน้ีนอกราชอาณาจักรจะต้องรับโทษใน

ราชอาณาจกัรน้ี โดยใหน้ ามาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๓ หา้มน าค าใหก้ารหรือขอ้มูลใดท่ีไดม้าจากการทรมาน หรือการบงัคบับุคคลให้สูญหาย 

มาใชเ้ป็นหลกัฐานในการด าเนินคดีใด เวน้แต่การด าเนินคดีต่อิูถู้กกล่าวหาวา่กระท าการทรมาน หรือ
การบงัคบับุคคลใหสู้ญหาย 

 
มาตรา ๑๔ การกระท าความิิดตามพระราชบญัญติัน้ีมิให้ถือวา่เป็นความิิดทางการเมืองตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการส่งิูร้้ายขา้มแดนและกฎหมายวา่ดว้ยความร่วมมือระหวา่งประเทศในเร่ืองทางอาญา  
 
มาตรา ๑๕ ในคดีบงัคบับุคคลให้สูญหายให้ด าเนินการสืบสวนจนกวา่จะพบบุคคลท่ีถูกบงัคบั

ให้สูญหาย หรือปรากฏหลกัฐานน่าเช่ือว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย หรือศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุด 
ใหเ้ป็นบุคคลสาบสูญ 

 
หมวด ๒ 

การป้องกนัการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย 
------------------------------------------ 

 
มาตรา ๑๖ การจ ากดัเสรีภาพของบุคคลใดโดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

ซ่ึงด าเนินการโดยไดรั้บค าสั่ง การสนบัสนุน หรือการรู้เห็นเป็นใจของเจา้หน้าท่ีของรัฐ จะตอ้งกระท า
ในสถานท่ีท่ีเปิดเิย ไดรั้บการรับรองอยา่งเป็นทางการ และเปิดโอกาสใหส้ามารถตรวจสอบได ้ 

 
มาตรา ๑๗ บุคคลิูถู้กจ ากดัเสรีภาพตามมาตรา ๑๖ มีสิทธิแจง้ให้ญาติ ทนายความ หรือิูท่ี้ตน

ไวว้างใจทราบถึงสภาพการถูกคุมขงัและสถานท่ีคุมขงั และมีสิทธิไดรั้บการเยี่ยมจากญาติ ทนายความ 
หรือิูท่ี้ตนไวว้างใจ  



๖ 
 

มาตรา ๑๘ เจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีมีหน้าท่ีควบคุมบุคคลิูถู้กจ ากดัเสรีภาพตามกฎหมายมีหน้าท่ี 
ท่ีจะตอ้งบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัิูถู้กจ ากดัเสรีภาพ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ช่ือ นามสกุล ต าหนิรูปพรรณของิูถู้กจ ากดัเสรีภาพ 
(๒) วนั เวลา และสถานท่ีของการถูกจ ากดัเสรีภาพและขอ้มูลเก่ียวกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีท าการ

จ ากดัเสรีภาพ ในกรณีท่ีมีการยา้ยสถานท่ีดงักล่าวจะตอ้งมีการระบุถึงสถานท่ีปลายทางท่ีรับตวัิูถู้ก
จ ากดัเสรีภาพ รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีรับิดิชอบการยา้ยท่ีจ  ากดัเสรีภาพนั้น  
 (๓) ค  าสั่งท่ีใหมี้การจ ากดัเสรีภาพและเหตุแห่งการออกค าสั่งนั้น 

(๔) เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีออกค าสั่งใหมี้การจ ากดัเสรีภาพ 
(๕) วนั เวลา และสถานท่ีของการปล่อยตวัิูถู้กจ ากดัเสรีภาพ 
(๖) ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพร่างกายของบุคคลท่ีถูกจ ากดัเสรีภาพก่อนถูกจ ากดัเสรีภาพและก่อน

การปล่อยตวั ในกรณีท่ีิูถู้กคุมขงัถึงแก่ความตายระหวา่งการคุมขงัจะตอ้งระบุถึงสาเหตุแห่งการตาย
และสถานท่ีเก็บศพ  

 
มาตรา ๑๙ ญาติหรือิูมี้ส่วนไดเ้สียกบัิูถู้กจ ากดัเสรีภาพมีสิทธิร้องขอต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีท า

การจ ากดัเสรีภาพบุคคลใดใหเ้ปิดเิยขอ้มูลเก่ียวกบัิูถู้กจ ากดัเสรีภาพตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๑๘  
หากเจา้หนา้ท่ีของรัฐปฏิเสธท่ีจะเปิดเิยขอ้มูลเก่ียวกบัิูถู้กจ ากดัเสรีภาพ ญาติหรือิูมี้ส่วนไดเ้สีย

กบัิูถู้กจ ากดัเสรีภาพมีสิทธิร้องขอต่อศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีอาญาในทอ้งท่ีท่ีมีการจ ากดัเสรีภาพ
หรือทอ้งท่ีท่ีมีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีการจ ากดัเสรีภาพเพื่อใหศ้าลสั่งเปิดเิยขอ้มูลดงักล่าวได ้  

ศาลมีอ านาจสั่งให้เจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีจ ากดัเสรีภาพบุคคลใดเปิดเิยขอ้มูลเก่ียวกบัิูถู้กจ ากดั
เสรีภาพตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๑๘ ใหก้บัญาติหรือิูมี้ส่วนไดเ้สียกบัิูถู้กจ ากดัเสรีภาพได ้

บทบญัญติัในมาตราน้ีไม่กระทบกระเทือนถึงการร้องขอให้ปล่อยิูถู้กคุมขงัจากการคุมขงัโดย
มิชอบดว้ยกฎหมายตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา ๙๐  

 
มาตรา ๒๐ เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีจ ากดัเสรีภาพบุคคลใดหรือศาลอาจไม่เปิดเิยขอ้มูลเก่ียวกบัิูถู้ก

จ ากดัเสรีภาพตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๑๘ หากการเปิดเิยดงักล่าวอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อบุคคล
หรืออนัตรายต่อความเป็นส่วนตวัของบุคคล หรือเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนคดีอาญา 

เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีจ ากดัเสรีภาพบุคคลใดหรือศาลตอ้งเปิดเิยขอ้มูลเก่ียวกบัิูถู้กจ ากดัเสรีภาพ
ตามความในวรรคหน่ึง หากการไม่เปิดเิยขอ้มูลเป็นเหตุให้เกิดการทรมาน การบงัคบับุคคลให้สูญหาย 
หรือท าใหเ้กิดการคุมขงัในสถานท่ีท่ีไม่เปิดเิย  

 



๗ 
 

มาตรา ๒๑ เม่ือมีการอา้งวา่บุคคลใดถูกทรมาน บุคคลดงัต่อไปน้ีมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลอาญา
ในทอ้งท่ีท่ีมีการกระท าความิดิเกิดข้ึนหรือเช่ือวา่มีการกระท าความิิดเกิดข้ึน เพื่อให้มีค  าสั่งระงบัการ
กระท าเช่นนั้น 
 (๑) ิูเ้สียหาย 
 (๒) พนกังานอยัการ 
 (๓) พนกังานสอบสวนคดีทรมานหรือคดีบงัคบับุคคลใหสู้ญหาย 
 (๔) คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ  
 (๕) บุคคลอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ของิูเ้สียหาย 
 เม่ือไดรั้บค าร้องตามวรรคหน่ึง ให้ศาลไต่สวนคดีโดยเร็ว โดยมีอ านาจเรียกเจา้หน้าท่ีของรัฐ
หรือบุคคลอ่ืนใดมาใหถ้อ้ยค า หรือใหส่้งเอกสาร หรือวตัถุอ่ืนใดประกอบการไต่สวน  

 
มาตรา ๒๒ เพื่อประโยชน์ในการระงบัการทรมาน และเยียวยาความเสียหายเบ้ืองตน้ ศาลท่ีท า

หนา้ท่ีไต่สวนคดีในมาตรา ๒๑ อาจมีค าสั่งดงัต่อไปน้ี  
 (๑) สั่งใหย้ติุการทรมาน  
 (๒) ปล่อยตวับุคคลิูถู้กจ ากดัเสรีภาพ 
  (๓) ให้ิ ูเ้สียหายไดพ้บญาติ ทนายความ หรือบุคคลอ่ืนท่ีไวว้างใจเป็นการส่วนตวั 
 (๔) เยยีวยาเบ้ืองตน้ดา้นการเงิน 
 (๕) จดัใหมี้การรักษาพยาบาลรวมทั้งการฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจ 
 (๖) เปิดเิยเอกสาร บนัทึก หรือขอ้มูลอ่ืนใด 
 (๗) มาตรการอ่ืนใดท่ีเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการระงบัการกระท าหรือเยียวยาเบ้ืองตน้กบั
ิูเ้สียหาย 

บทบญัญติัในมาตราน้ีไม่กระทบกระเทือนถึงการร้องขอให้ปล่อยิูถู้กคุมขงัจากการคุมขงัโดย
มิชอบดว้ยกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๙๐ และศาลอาจพิจารณาและ 
มีค  าสั่งพร้อมกบัค าขอตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา ๙๐ ได ้ 

 
มาตรา ๒๓ ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐกระท าการส่งตวับุคคลใดออกไป

นอกราชอาณาจกัร หากเป็นท่ีเช่ือไดว้่าการส่งบุคคลดงักล่าวออกไปจะส่งิลให้บุคคลนั้นถูกกระท า
ทรมานหรือถูกบงัคบัใหสู้ญหาย 



๘ 
 

หมวด ๓  
คณะกรรมการ 

---------------------------- 
 
มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทรมานและการบงัคบับุคคลให้สูญหาย

ข้ึนคณะหน่ึง ประกอบดว้ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน ปลดักระทรวงยุติธรรม  
เป็นรองประธาน ปลัดกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ ปลดักระทรวงกลาโหม ิูแ้ทนส านกังานต ารวจแห่งชาติ ิูแ้ทนส านักงานอยัการสูงสุด 
ิูแ้ทนจากสภาทนายความ ตวัแทนิูเ้สียหายหรือิูเ้คยเป็นิูเ้สียหาย จ านวนสองคน และิูท้รงคุณวุฒิ
ซ่ึงมีความรู้และประสบการณ์เป็นท่ีประจกัษด์า้นสิทธิมนุษยชน ส่ีคน ดา้นการแพทย ์หน่ึงคน และดา้น
จิตวทิยา หน่ึงคน เป็นกรรมการ 

อธิบดีกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพเป็นกรรมการและเลขานุการ  
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งิูช่้วยเลขานุการไดอี้กไม่เกินสองคน 
 
มาตรา ๒๕ให้อธิบดีกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพจดัให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการ

ิูท้รงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๔ และเสนอช่ือิูท้รงคุณวุฒิให้ประธานคณะกรรมการมีค าสั่งแต่งตั้งเป็น
กรรมการิูท้รงคุณวฒิุ  

 
มาตรา ๒๖ ให้อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จดัให้มีการประชุมคัดเลือกตัวแทน

ิูเ้สียหายหรือิูเ้คยเป็นิูเ้สียหายตามมาตรา ๒๔ โดยแยกเป็นกลุ่มตวัแทนิูเ้สียหายหรือิูเ้คยเป็น
ิูเ้สียหายจากการทรมานและจากการบงัคบับุคคลให้สูญหาย และให้มีการเลือกกนัเองให้เหลือตวัแทน
ละหน่ึงคนในแต่ละกลุ่ม และให้อธิบดีกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพเสนอช่ือตวัแทนท่ีได้รับเลือก 
ในแต่ละกลุ่มใหป้ระธานคณะกรรมการมีค าสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป 
 
 มาตรา ๒๗ คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองอย่างอิสระและเป็นกลางตลอด
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง โดยค านึงถึงหลกัพื้นฐานของการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 

 
มาตรา ๒๘ กรรมการิูท้รงคุณวุฒิและกรรมการท่ีเป็นตวัแทนิูเ้สียหายจะตอ้งมีคุณสมบติั 

และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 



๙ 
 

(๓) ไม่เป็นสมาชิกคณะรัฐมนตรี รัฐสภา หรือศาล สมาชิกสภาท้องถ่ิน ิูบ้ริหารท้องถ่ิน 
กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือิูด้  ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง  

(๔) ไม่เป็นิูอ้ยูร่ะหวา่งถูกสั่งใหพ้กัราชการหรือถูกสั่งใหอ้อกจากราชการ 
(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

เพราะกระท าิดิวนิยั 
(๗) ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก รวมทั้งค  าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก

แต่ให้รอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษ เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความิิดท่ีกระท าโดยประมาท 
ความิดิฐานหม่ินประมาท หรือความิดิลหุโทษ  

(๘) ไม่เคยตอ้งค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแิน่ดินเพราะร ่ ารวยิิดปกติ 
มีทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึนิดิปกติ หรือเพราะเป็นทรัพยท่ี์ไดม้าจากการกระท าความิิดมูลฐานตามกฎหมายวา่
ดว้ยการฟอกเงิน  

(๙) ไมเ่ป็นิูท่ี้เคยถูกช้ีมูลวา่กระท าการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 
มาตรา ๒๙ กรรมการิูท้รงคุณวุฒิและกรรมการท่ีเป็นตัวแทนิูเ้สียหายมีวาระการด ารง

ต าแหน่งคราวละส่ีปี และด ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระไม่ได ้ 
เพื่อให้ได้มาซ่ึงกรรมการิู ้ทรงคุณวุฒิและกรรมการท่ีเป็นตัวแทนิู้เ สียหาย ชุดใหม่ 

ใหด้ าเนินการแต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่ก่อนครบวาระของกรรมการชุดเดิมเป็นระยะเวลาหกสิบวนั 
ในกรณีท่ียงัไม่มีกรรมการิูท้รงคุณวุฒิหรือกรรมการท่ีเป็นิูแ้ทนิูเ้สียหาย หรือกรรมการ

ิูท้รงคุณวุฒิหรือกรรมการท่ีเป็นิู ้แทนิูเ้สียหายครบวาระแล้วยงัไม่มีการตั้ งกรรมการชุดใหม่ 
ใหก้รรมการท่ีเหลืออยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีไปพลางก่อน 

 
มาตรา ๓๐ นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการิูท้รงคุณวุฒิและกรรมการท่ีเป็น

ิูแ้ทนิูเ้สียหายพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มมาตรา ๒๘ 
 
มาตรา ๓๑ เม่ือต าแหน่งกรรมการิูท้รงคุณวุฒิหรือกรรมการท่ีเป็นิูแ้ทนิูเ้สียหายวา่งลงก่อน

ครบวาระ ให้ด าเนินการสรรหากรรมการิูท้รงคุณวุฒิหรือคดัเลือกกรรมการท่ีเป็นิูแ้ทนิูเ้สียหาย
ภายในหกสิบวนั เวน้แต่วาระของกรรมการิูท้รงคุณวฒิุหรือกรรมการท่ีเป็นิูแ้ทนิูเ้สียหายเหลือไม่ถึง
เก้าสิบวนั จะไม่แต่งตั้ งกรรมการิูท้รงคุณวุฒิหรือกรรมการท่ีเป็นิูแ้ทนิูเ้สียหายก็ได้ กรรมการ
ิูท้รงคุณวุฒิหรือกรรมการิูแ้ทนิูเ้สียหายซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งแทนต าแหน่งท่ีวา่ง ให้มีวาระการด ารง



๑๐ 
 

ต าแหน่งเท่ากบัเวลาท่ีเหลืออยูข่องกรรมการิูท้รงคุณวฒิุหรือกรรมการท่ีเป็นิูแ้ทนิูเ้สียหายท่ียงัอยูใ่น
ต าแหน่ง  

ในระหว่างท่ียงัไม่ไดมี้การแต่งตั้งกรรมการิูท้รงคุณวุฒิหรือกรรมการท่ีเป็นิูแ้ทนิูเ้สียหาย
แทนต าแหน่งท่ีวา่ง ใหก้รรมการท่ีเหลืออยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปได ้ 

 
มาตรา ๓๒ การประชุมของคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกวา่ก่ีงหน่ึงของ

จ านวนกรรมการท่ีมีอยู ่จึงครบเป็นองคป์ระชุม 
 ในการวนิิจฉยัช้ีขาดใหถื้อเสียงขา้งมาก ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาดในการประชุม  

การก าหนดเบ้ียประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ท่ีปรึกษา ิูช่้วยเลขานุการของ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ใหเ้ป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยเบ้ียประชุมกรรมการ  

 
มาตรา ๓๓ คณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐให้มีการปรับปรุง กฎหมาย กฎ 

ระเบียบ หรือมาตรการป้องกนัและปราบปรามการทรมาน และการบงัคบับุคคลใหสู้ญหาย  
(๒) ก าหนดนโยบาย แินงาน และมาตรการเพื่อป้องกนัและปราบปรามการทรมาน และการ

บงัคบับุคคลใหสู้ญหาย 
(๓) ด าเนินการสืบหาติดตาม ช่วยเหลือ ิูถู้กกระท าทรมาน หรือิูถู้กบงัคบัให้สูญหาย รวมทั้ง

ร่วมมือและประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐในการสืบหา ติดตาม ช่วยเหลือบุคคลดงักล่าว  
(๔) ร้องขอให้มีการระงบัการทรมานตามนยัแห่งมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบญัญติัน้ี และร้อง

ขอให้มีการปล่อยิูท่ี้ถูกคุมขงัโดยมิชอบดว้ยกฎหมายตามนยัแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา ๙๐  

(๕) สืบสวนการทรมานและการบงัคบับุคคลให้สูญหาย รวมทั้งมีอ านาจเรียกเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
หรือบุคคลใดมาใหข้อ้มูล หรือเรียกใหส่้งพยานหลกัฐานใดในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี  

(๖) สั่งการใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเหมาะสมเป็นพนกังานสอบสวนิูรั้บิิดชอบในการด าเนินคดี
ทรมาน และคดีบงัคบับุคคลให้สูญหาย รวมทั้งเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมมีอ านาจสั่งเปล่ียนตวั
พนกังานสอบสวนิูรั้บิดิชอบ  

(๗) ก าหนดนโยบาย และมาตรการฟ้ืนฟูและเยยีวยาดา้นร่างกายและจิตใจแก่ิูเ้สียหาย 
(๘) ช่วยเหลือและเยียวยาิูเ้สียหายทั้งทางการเงินและทางจิตใจ ตลอดรวมถึงการฟ้ืนฟูระยะยาว

ทางการแพทยใ์หก้บัิูเ้สียหาย 



๑๑ 
 

(๙) แต่งตั้งท่ีปรึกษา อนุกรรมการ หรือเจา้หนา้ท่ีเพื่อปฏิบติัการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  
(๑๐) ร้องขอและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกันและ

ปราบปรามการทรมานและการบงัคบับุคคลใหสู้ญหาย 
(๑๑) สนบัสนุนใหห้น่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกนั

การทรมาน และการบงัคบับุคคลใหสู้ญหาย 
(๑๒) ก าหนดมาตรการในการคุม้ครองพยานให้กบัิูแ้จง้ขอ้มูล ิูเ้สียหาย โจทก์ และพยานใน

คดีทรมานและคดีบงัคบับุคคลใหสู้ญหาย  
(๑๓) ศึกษา วจิยั และเิยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการทรมาน และการบงัคบับุคคลใหสู้ญหาย 
(๑๔) จดัท ารายงานิลด าเนินการประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งแนวทางการป้องกนั

และปราบปรามการทรมาน และการบงัคบับุคคลใหสู้ญหาย 
(๑๕) ออกระเบียบหรือประกาศเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี เม่ือระเบียบ

หรือประกาศดงักล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหมี้ิลบงัคบัใชไ้ด ้
(๑๖) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการทรมานและการบงัคบับุคคลใหสู้ญหาย  
 
มาตรา ๓๔  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามท่ี

คณะกรรมการมอบหมาย  
 
มาตรา ๓๕ คณะกรรมการมีอ านาจตรวจสอบการบงัคบับุคคลให้สูญหายได้เองแม้จะไม่มี 

ิูร้้องเรียน และสามารถรับเร่ืองร้องเรียนท่ีไม่ระบุช่ือิูร้้องได ้
 
มาตรา ๓๖ ใหก้รมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมท าหนา้ท่ีเป็นส านกังานธุรการ

ของคณะกรรมการ และให้อธิบดีกรมคุม้ครองสิทธิเสรีภาพเป็นิูบ้งัคบับญัชาและรับิิดชอบในการ
ปฏิบติังานของส านกังานธุรการของคณะกรรมการ และใหมี้อ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี  

(๑) ปฏิบติังานธุรการ สนบัสนุน และอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ ท่ีปรึกษา หรือเจา้หนา้ท่ีท่ีคณะกรรมการแต่งตั้ง  

(๒) ศึกษา รวบรวม วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานของคณะกรรมการ  
(๓) เิยแพร่วชิาการและความรู้แก่ประชาชนในเร่ืองการทรมาน และการบงัคบับุคคลใหสู้ญหาย 
(๔) ประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการปฏิบติังานของ

คณะกรรมการ 
(๕) ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
 



๑๒ 
 

มาตรา ๓๗ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีให้กรรมการ อนุกรรมการ และเจา้หนา้ท่ี
ท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งเป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
หมวด ๔ 

การด าเนินคดีทรมานและคดีบังคับบุคคลให้สูญหาย 
------------------------------------ 

 
 มาตรา ๓๘ ิูใ้ดพบเห็นหรือทราบการกระท าการทรมาน หรือการบงัคบับุคคลให้สูญหาย ตอ้ง
แจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยไม่ชกัชา้  
 ใหพ้นกังานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ หรือเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการท่ีไดรั้บแจง้ในวรรคแรกส่งเร่ืองต่อให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีไดรั้บ
มอบหมาย ด าเนินการติดตามสืบหาช่วยเหลือิูเ้สียหาย ด าเนินการระงบัการกระท าความิิด ด าเนินคดี
กบัิูถู้กกล่าวหาวา่กระท าความิดิ และเยยีวยาิูเ้สียหายตามพระราชบญัญติัน้ี 
 ิูท่ี้แจง้ความตามวรรคหน่ึงท่ีไดก้ระท าโดยสุจริต ย่อมไดรั้บความคุม้ครองไม่ตอ้งถูกด าเนิน
คดีอาญา คดีแพง่ หรือคดีปกครอง หากภายหลงัปรากฏวา่ไม่มีการกระท าความิดิตามท่ีไดรั้บแจง้ 
 
 มาตรา ๓๙ คณะกรรมการมีอ านาจขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐอ่ืนให้ความ
ช่วยเหลือ สนบัสนุน หรือเขา้ร่วมปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีไดโ้ดยค านึงถึงหลกัประสิทธิภาพ
และหลีกเล่ียงมิให้เกิดความขัดกันของต าแหน่งหน้าท่ีของิูถู้กกล่าวหากับิู ้ให้ความช่วยเหลือ 
สนบัสนุน หรือเขา้ร่วมปฏิบติัหนา้ท่ี   
 ให้หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐตามวรรคหน่ึงให้ความช่วยเหลือ สนบัสนุน หรือ 
เขา้ร่วมปฏิบติัการตามค าขอของคณะกรรมการ โดยไดรั้บค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นในการ
ช่วยเหลือ สนบัสนุนหรือเขา้ร่วมปฏิบติัหนา้ท่ี  
 

มาตรา ๔๐ ให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีได้รับมอบหมายด้านการสอบสวนคดี
ทรมานและคดีบงัคบับุคคลใหสู้ญหายมีอ านาจสั่งการมอบหมายให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐคนหน่ึงคนใดหรือ
หลายคนเป็นพนกังานสอบสวนและพนกังานสอบสวนิูรั้บิิดชอบคดีทรมานและคดีบงัคบับุคคลให้
สูญหาย โดยค านึงถึงหลกัประสิทธิภาพและหลีกเล่ียงมิให้เกิดความขดักนัของต าแหน่งหน้าท่ีของ 
ิูถู้กกล่าวหากบัิูเ้ป็นพนกังานสอบสวน 



๑๓ 
 

 ให้มีนักนิติวิทยาศาสตร์ หรือแพทย์ จิตแพทย์ เข้าร่วมในการสืบสวนสอบสวนด้วย ทั้งน้ี 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการใหเ้ป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีก าหนด 
 การสอบสวนคดีทรมานและคดีบงัคบับุคคลให้สูญหายมิให้อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
 
 มาตรา ๔๑ เม่ือสรุปส านวนการสอบสวนคดีทรมานหรือคดีบงัคบับุคคลให้สูญหายเสร็จส้ินให้
พนกังานสอบสวนิูรั้บิิดชอบเสนอความเห็นต่อพนกังานอยัการคดีพิเศษเพื่อพิจารณาฟ้องิูต้อ้งหา 
ต่อศาลอาญาต่อไป 
 
 มาตรา ๔๒ ใหศ้าลอาญาเป็นศาลท่ีมีเขตอ านาจเหนือคดีทรมานหรือคดีบงัคบับุคคลให้สูญหาย
ทัว่ราชอาณาจกัร และท่ีไดก้ระท านอกราชอาณาจกัร 
 
 มาตรา ๔๓ การสืบสวน การสอบสวนและการด าเนินคดีทรมานและคดีบงัคบับุคคลให้สูญหาย
ให้ใช้บทบญัญติัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยอนุโลม และให้เจา้หน้าท่ีของรัฐ 
ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ าเนินคดีทรมานหรือคดีบงัคบับุคคลให้สูญหายตามความในมาตรา ๔๐ มีอ านาจ
ของพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการด าเนินคดี
ทรมานหรือคดีบงัคบับุคคลใหสู้ญหาย 
 
 มาตรา ๔๔ ในกรณีิูเ้สียหายตามพระราชบญัญติัน้ีอยูใ่นระหวา่งการควบคุมตวัตามกฎหมายอ่ืน 
ให้พนกังานสอบสวนคดีทรมานหรือคดีบงัคบับุคคลให้สูญหายมีอ านาจควบคุมตวัิูเ้สียหายแทนได้
เป็นการชัว่คราวเพื่อความปลอดภยัของิูเ้สียหาย  
 
 มาตรา ๔๕ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลิูมี้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เฉพาะดา้น
เป็นพิเศษเป็นท่ีปรึกษาคดีทรมานหรือคดีบงัคบับุคคลให้สูญหายก็ได ้
 
 มาตรา ๔๖ ใหพ้นกังานสอบสวน พนกังานสอบสวนิูรั้บิิดชอบ เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย
ให้ด าเนินคดี และท่ีปรึกษาคดีทรมานหรือคดีบงัคบับุคคลให้สูญหาย ไดรั้บค่าตอบแทนตามท่ีก าหนด
ในระเบียบของกระทรวงยติุธรรมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั 



๑๔ 
 

มาตรา ๔๗ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรมเป็นิูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และให้
มีอ านาจออกระเบียบหรือประกาศท่ีมีิลเป็นการทัว่ไป เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ให้ใช้
บงัคบัได ้  
 
 
ิูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
.................................................. 

นายกรัฐมนตรี  
 
 
หมายเหตุ :  การทรมานและการบงัคบับุคคลให้สูญหายซ่ึงกระท าโดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง และเป็นการกระท าละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีไม่อาจยกเวน้ให้กระท าได ้
ได้ไม่ว่าสถานการณ์ใดๆ แมป้ระเทศไทยได้เขา้เป็นภาคีของอนุสัญญาต่อตา้นการทรมาน และร่วม 
ลงนามในอนุสัญญาคุ้มครองบุคคลจากการบงัคับให้สูญหาย แต่ยงัไม่มีบทบัญญัติท่ีก าหนดฐาน
ความิิด มาตรการป้องกนัและปราบปราม มาตรการเยียวยาิูเ้สียหาย และมาตรการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บทในอนุสัญญาดงักล่าว จึงไม่สามารถด าเนินคดีกบัิูก้ระท าความิิดและช่วยเหลือ
เยียวยาิูเ้สียหายได้สมดงัเจตนารมณ์ของอนุสัญญาระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเขา้ิูกพนั อีกทั้ง
อนุสัญญาทั้งสองต่างมีลกัษณะร่วมกนัหลายเร่ืองท่ีก าหนดใหป้ระเทศภาคีตอ้งปฏิบติั การออกกฎหมาย
ท่ีเก่ียวกบัการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบงัคบับุคคลให้สูญหายให้รวมกนัอยู่ใน 
ฉบับเดียวจึงเป็นแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการบงัคับใช้กฎหมาย ยกระดับการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทยใหเ้ทียบเท่าสากล จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี  
 

 
 


