
ร่างฯ ที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๓  
ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
  ให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
 

เหตุผล 
 
  โดยที่การทรมานและการกระท าให้บุค คลสูญหายซ่ึงกระท าโดยเจ้าหน้าที่ ของรัฐ 
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงซ่ึงไม่อาจยกเว้นให้กระท า ได้ ไม่ว่าสถานการณ์ ใด  ๆ  
เน่ืองจากประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ  หรือการลงโทษอ่ืน 
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย  
การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ จึงต้องมีบทบัญญัติที่ก าหนดฐานความผิด  
เป็นการเฉพาะ ตลอดจนมีมาตรการป้องกันและปราบปราม มาตรการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย และ
มาตรการอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อบทในอนุสัญญาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ซ่ึงจะเป็นการยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยให้เทียบเท่าสากล  จึงจ าเป็นต้อง 
ตราพระราชบัญญัติ 



ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
พ.ศ. .... 

   
 

………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

          
  ......................................................................................................... ........................ 
………………………………………………………. 
 
  โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทรมาน 
และการกระท าใหบุ้คคลสูญหาย 

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

………………………………………………………. 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติ น้ีเรียกว่า  “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....” 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตน้ีิใหใ้ช้บงัคับเมื่อพ้นก าหนดหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“การทรมาน” หมายความว่า การกระท าของบคุคลหน่ึงทีท่ าใหเ้กิดความเจ็บปวด 

หรือความทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรงแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อ่ืน 
“การกระท าให้บุคคลสูญหาย” หมายความว่า การจับ การขัง การลักพา หรือกระท าการ

ด้วยประการใดให้ผู้อ่ืนปราศจากเสรีภาพในร่างกาย โดยผู้กระท าปฏิเสธว่ามิไดก้ระท าการดงักล่าว  
หรือไม่ให้ทราบว่าบคุคลน้ันเป็นตายร้ายดีอย่างไร หรืออยู่ที่ใด  

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า บุคคลซ่ึงใช้อ านาจรฐั หรือได้รับมอบอ านาจ  
หรือได้รับแต่งตัง้ อนุญาต การสนับสนุน หรือการยอมรับโดยตรงหรือโดยปริยาย ให้ใช้อ านาจรฐั 
ในการด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงตามกฎหมาย 



 

 

๒ 

“ผู้ได้รับความเสียหาย” หมายความว่า บุคคลทีไ่ดร้ับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือ
จิตใจจากการทรมานหรือการกระท าใหบุ้คคลสูญหาย 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมาน 
และการกระท าใหบุ้คคลสูญหาย 

 
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  

และให้มีอ านาจออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบตัิการตามพระราชบญัญัตน้ีิ  
ระเบียบหรือประกาศน้ัน เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วใหใ้ช้บังคบัได้ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 
มาตรา ๕  ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐท าใหเ้กิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมาน 

อย่างร้ายแรงแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อ่ืน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 
(๑) ให้ได้มาซ่ึงข้อมูลหรือค ารบัสารภาพจากผู้ถูกกระท าหรือบุคคลที่สาม 
(๒) ลงโทษผู้ถูกกระท า โดยมีเหตุจากการกระท าซ่ึงผู้น้ันหรือบุคคลที่สามได้กระท า 

หรือถูกสงสัยว่าได้กระท า 
(๓) ข่มขู่หรือขู่เข็ญผู้ถูกกระท าหรือบุคคลที่สาม หรือ 
(๔) เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
ผู้น้ันกระท าความผิดฐานกระท าทรมาน 

 
มาตรา ๖  ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจับ ขัง ลักพา หรือกระท าการดว้ยประการใด 

ให้ผู้อ่ืนปราศจากเสรีภาพในร่างกายโดยผู้น้ันปฏิเสธว่ามไิดก้ระท าดงักล่าว หรือไม่ให้ทราบว่าบคุคลน้ัน
เป็นตายร้ายดีอย่างไร หรืออยู่ที่ใด ผู้น้ันกระท าความผิดฐานกระท าใหบุ้คคลสูญหาย  

 
มาตรา ๗  ผู้ใดกระท าความผิดฐานกระท าทรมานตามมาตรา ๕ หรือความผิด 

ฐานกระท าให้บคุคลสูญหายตามมาตรา ๖ นอกราชอาณาจักร ผู้น้ันจะต้องรับโทษในราชอาณาจักร 
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัตน้ีิ โดยให้น ามาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาใช้บังคบั 
โดยอนุโลม 
 

มาตรา ๘ การกระท าความผิดฐานกระท าทรมานตามมาตรา ๕ และการกระท าความผิด
ฐานกระท าให้บคุคลสูญหายตามมาตรา ๖ มิให้ถือว่าเป็นความผิดทางการเมืองตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน และกฎหมายว่าดว้ยความรว่มมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา 

 



 

 

๓ 

มาตรา ๙  ในคดีความผิดฐานกระท าใหบุ้คคลสูญหายตามมาตรา ๖ ให้ด าเนินการ
สืบสวนจนกว่าจะพบบุคคลที่ถูกกระท าให้สูญหายหรอืปรากฏหลักฐานน่าเช่ือว่าบคุคลน้ันถึงแก่ความตาย 

 
  มาตรา ๑๐  ในคดีความผิดฐานกระท าใหบุ้คคลสูญหายตามมาตรา ๖ ให้สามี ภริยา  
ผู้บุพการี และผู้สืบสันดานของผู้ได้รับความเสียหายตามพระราชบัญญัติน้ี เป็นผู้เสียหายตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดว้ย 

 
มาตรา ๑๑  สถานการณ์ฉุกเฉิน สงคราม ความไม่มั่นคงของรัฐ หรือสถานการณ์พิเศษใด  

ไม่อาจน ามาอ้างเพื่อใหก้ารกระท าความผิดตามพระราชบญัญัตน้ีิเป็นการกระท าทีช่อบด้วยกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๒  ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐส่งตวับุคคลใดออกไป 

นอกราชอาณาจักร หากมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าการส่งบคุคลดังกล่าวออกไปจะส่งผลให้บคุคลน้ัน 
ถูกกระท าทรมานหรือถูกกระท าให้สูญหาย 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
   

 
มาตรา ๑๓  ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท า 

ให้บุคคลสูญหายประกอบดว้ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง
ยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการตา่งประเทศ ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดพีิเศษ เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม อัยการสูงสุด 
นายกสภาทนายความ และผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรแีต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ  
และประสบการณ์เปน็ที่ประจกัษ์ในดา้นสิทธิมนุษยชนจ านวนส่ีคน ด้านการแพทย์จ านวนหน่ึงคน  
และด้านจิตวิทยาจ านวนหน่ึงคนเป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นกรรมการและเลขานุการและแต่งตัง้
ข้าราชการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคณุสมบัต ิและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามดงัตอ่ไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน กรรมการ

หรือผู้ด ารงต าแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 



 

 

๔ 

(๕) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกส่ังใหพ้ักราชการ หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ  

หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะกระท าผิดวินัย 
(๗) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคกุ รวมทั้งค าพิพากษาถึงทีสุ่ด 

ให้จ าคุกแต่ใหร้อการลงโทษ หรือรอการก าหนดโทษ เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาท 
ความผิดฐานหมิ่นประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(๘) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาลใหท้รพัย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
เพราะร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกต ิ 

 
มาตรา ๑๕  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี  

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ซ่ึงพ้นจากต าแหน่งอาจไดร้ับการแต่งตัง้อีกไดแ้ต่จะด ารง
ต าแหน่งรวมกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิไดม้ีการแต่งตัง้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม ่ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิน้ันปฏิบัตหิน้าที่ตอ่ไปจนกว่า 
จะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม่ 

 
มาตรา ๑๖  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัตหิรอืมีลักษณะต้องหา้มตามมาตรา ๑๔ 
(๔) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะมีความประพฤตเิส่ือมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริต  

ต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ 

 

มาตรา ๑๗  เมื่อต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิว่างลงก่อนวาระ ให้ด าเนินการแตง่ตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในหกสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน  
จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้รบัแตง่ตัง้แทนต าแหน่งที่วา่ง ให้มีวาระการด ารงต าแหน่ง
เท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิทียั่งอยู่ในต าแหน่ง 

ในระหว่างที่ยังมไิดแ้ต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการ 
ที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ตอ่ไปได้ 

 
มาตรา ๑๘  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า  

ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม 



 

 

๕ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่อาจปฏิบัตหิน้าทีไ่ด ้ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม หากรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่อาจปฏิบัตหิน้าทีไ่ด้ 
ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

การลงมติของที่ประชุมใหถื้อเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มเีสียงหน่ึง 
ในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ระชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึง 
เป็นเสียงช้ีขาด 

 
มาตรา ๑๙  คณะกรรมการมอี านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรใีหม้ีการปรับปรงุกฎหมาย กฎ ระเบียบ  

หรือมาตรการอ่ืนที่จ าเป็นตามพระราชบัญญัตน้ีิ 
(๒) ก าหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทรมาน 

 การกระท าหรอืการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรอืที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และการกระท าให้บคุคลสูญหาย 
(๓) ก าหนดนโยบายและมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาดา้นร่างกายและจิตใจ 

แก่ผู้ได้รับความเสียหาย  
(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รบัความเสียหายทัง้ทาง

การเงินและทางจิตใจตลอดรวมถึงการฟื้นฟูระยะยาวทางการแพทย์ให้กับผู้เสียหาย โดยได้รับความ
เห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

(๕) ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิใหม้ีการปกปดิการควบคมุตวับุคคล 
(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา อนุกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานตามทีค่ณะกรรมการ

มอบหมาย 
(๗) วางระเบียบหรอืประกาศเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการปฏิบตัิหน้าที่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืน 

โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
(๘) วางระเบียบอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบญัญัติน้ี 

 
มาตรา ๒๐  ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพท าหน้าที่ 

เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(๑) ประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนที่

เก่ียวข้องในการสืบหาติดตามช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหาย 
(๒) สนับสนุนให้ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมใน

การป้องกันการกระท าการทรมานหรอืการลงโทษทีโ่หดร้ายไรม้นุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และการ
กระท าให้บุคคลสูญหาย 

(๓) ศึกษา วิจัยและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการทรมาน การกระท าหรอืการลงโทษ 
ที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศกัดิ์ศรแีละการกระท าใหบุ้คคลสูญหาย รวมทั้งให้ความรู้และฝึกอบรม
แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรฐั 



 

 

๖ 

(๔) รวบรวมข้อมูล สถิติคดี และจัดท ารายงานผลด าเนินการประจ าปีเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีพร้อมทัง้แนวทางการปอ้งกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าใหบุ้คคลสูญหาย 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนตามทีค่ณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
 

หมวด ๓ 
การป้องกันการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

   
 

มาตรา ๒๑  ในการควบคุมผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ 
ในการควบคุมบคุคลผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพตอ้งจัดใหม้ีบนัทึกข้อมูลเก่ียวกับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ อย่างน้อย 
ต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

(๑) ช่ือ นามสกุล ต าหนิรูปพรรณ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนของผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ 
(๒) วัน เวลา และสถานที่ของการถูกจ ากัดเสรีภาพ และข้อมูลเก่ียวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ผู้ท าการจ ากัดเสรีภาพ ในกรณีที่มีการย้ายสถานที่ดงักล่าว จะต้องมีการระบถึุงสถานทีป่ลายทางที่รบัตวั 
ผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรฐัผู้รับผิดชอบการย้ายทีจ่ ากัดเสรีภาพน้ัน 

(๓) ค าส่ังที่ให้มีการจ ากัดเสรีภาพ และเหตุแห่งการออกค าส่ังน้ัน 
(๔) เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ออกค าส่ังให้มกีารจ ากัดเสรีภาพ 
(๕) วัน เวลา และสถานที่ของการปล่อยตัวผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ  
(๖) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพร่างกายของบุคคลผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพก่อนถูกจ ากัดเสรีภาพ 

และก่อนการปล่อยตัว ในกรณีที่ผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพถึงแก่ความตายระหว่างการควบคมุ จะต้องระบถึุง
สาเหตุแห่งการตายและสถานทีเ่ก็บศพ 

ในการปล่อยตัวผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพตาม (๕) ให้เจ้าหน้าทีข่องรัฐผู้มีหน้าที่ในการควบคุม
ตามวรรคหน่ึงบันทึกไว้ด้วยว่ามีผู้ใดมารบัตวัด้วยหรอืไม่ 

 
มาตรา ๒๒  ญาติหรือผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ มีสิทธิร้องขอต่อเจ้าหน้าที ่

ของรัฐผู้ท าการจ ากัดเสรีภาพบคุคล ให้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพตามที่บญัญัตไิว้ 
ในมาตรา ๒๑ 

หากเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ ญาติ 
หรือผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพมีสิทธิร้องขอต่อศาลจังหวัดแห่งทอ้งที่ทีม่ีการทรมาน  
หรือการกระท าให้บคุคลสูญหายเพื่อใหศ้าลส่ังเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ 

ศาลมีอ านาจส่ังให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ท าการจ ากัดเสรีภาพบคุคล เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ 
ผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑ ให้กับญาติหรือผู้มีส่วนไดเ้สียกับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพได้  
ในกรณีที่มีค าส่ังไมเ่ปิดเผยข้อมูลตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ให้อุทธรณไ์ปยังศาลอุทธรณ์ และให้ค าส่ัง
ศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด 

 



 

 

๗ 

มาตรา ๒๓  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ท าการจ ากัดเสรีภาพบคุคลหรอืศาล อาจไม่เปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพตามที่บัญญัตไิวใ้นมาตรา ๒๑ หากการเปิดเผยดังกล่าวอาจก่อใหเ้กิดอันตราย
หรือละเมิดต่อความเปน็ส่วนตัวของบุคคล หรือเป็นอุปสรรคตอ่การสืบสวนคดอีาญา 

 
มาตรา ๒๔  เมื่อมีการอ้างว่าบุคคลใดถูกกระท าทรมาน หรือถูกกระท าให้สูญหาย  

บุคคลดังต่อไปน้ี มีสิทธิย่ืนค าร้องต่อศาลจังหวัดแหง่ทอ้งที่ทีม่ีอ านาจพิจารณาคดีอาญาเพื่อใหม้ีค าส่ัง 
ระงับการกระท าเช่นน้ันทันที 

(๑) ผู้ได้รับความเสียหาย สามี ภริยา หรือญาติของผู้น้ัน 
(๒) พนักงานอัยการ 
(๓) พนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
(๔) คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรอืเจ้าหน้าที่ทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

จากคณะกรรมการ 
(๕) บุคคลอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ของผู้ได้รบัความเสียหาย 
เมื่อได้รับค าร้องตามวรรคหน่ึง ให้ศาลไตส่วนโดยพลัน โดยให้มีอ านาจเรียกเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐหรือบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือใหส่้งเอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดประกอบการไตส่วน 
 

มาตรา ๒๕  เพื่อประโยชน์ในการระงับการทรมาน และเยียวยาความเสียหายเบือ้งต้น 
ศาลตามมาตรา ๒๔ อาจมีค าส่ัง ดังต่อไปน้ี 

(๑) ให้ยุติการทรมาน 
(๒) เปล่ียนสถานที่ควบคุมหรอืคุมขัง 
(๓) ให้ผู้ได้รับความเสียหายได้พบญาติ ทนายความ หรือบุคคลอ่ืนที่ไว้วางใจเป็นการ

ส่วนตัว 
(๔) ให้มีการรักษาพยาบาลรวมทั้งการฟื้นฟูรา่งกายและจิตใจ 
(๕) ให้เปิดเผยเอกสารบันทึกหรือข้อมูลอ่ืนใด 
(๖) ก าหนดมาตรการอ่ืนใดที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการระงับการกระท าหรือเยียวยา

เบื้องต้นกับผู้ได้รับความเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘ 

หมวด ๔ 
การด าเนินคดี 

   
 
  มาตรา ๒๖  ให้คดีความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี เป็นคดีพิเศษตามกฎหมายว่าดว้ยการ
สอบสวนคดีพิเศษ  
  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรฐัในสังกัดกรมสอบสวนคดพีิเศษเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท า
ความผิดตามพระราชบญัญัตน้ีิ ให้พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เป็นผู้มีอ านาจสืบสวนสอบสวน และให้น าบทบญัญัตใินหมวด ๓ การสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ 
ตามกฎหมายว่าดว้ยการสอบสวนคดีพิเศษ มาใช้บังคบัโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๒๗ ให้ศาลอาญาคดีทจุริตและประพฤติมชิอบเป็นศาลที่มเีขตอ านาจเหนือคดี
ความผิดตามพระราชบญัญัตน้ีิ 
  

หมวด ๕ 
บทก าหนดโทษ 

   
 

  มาตรา ๒๘  ผู้ใดกระท าความผิดฐานกระท าทรมาน ต้องระวางโทษจ าคกุตั้งแตห่้าป ี
ถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแตห่น่ึงแสนบาทถึงสามแสนบาท 

ถ้าการกระท าตามวรรคหน่ึงเปน็เหตุให้ผู้ถูกกระท ารับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่สิบปถึีงยี่สิบหา้ปี และปรับตัง้แตส่องแสนบาทถึงห้าแสนบาท 

ถ้าการกระท าตามวรรคหน่ึงเปน็เหตุให้ผู้ถูกกระท าถึงแก่ความตาย ผู้กระท าตอ้งระวาง
โทษจ าคุกสิบห้าปถึีงสามสิบปหีรอืจ าคกุตลอดชีวิต และปรับตั้งแตส่ามแสนบาทถึงหน่ึงล้านบาท 
 
  มาตรา ๒๙  ผู้ใดกระท าความผิดฐานกระท าใหบ้คุคลสูญหาย ต้องระวางโทษจ าคกุตั้งแต ่
ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตัง้แต่หน่ึงแสนบาทถึงสามแสนบาท 

ถ้าการกระท าตามวรรคหน่ึงเปน็เหตุให้ผู้ถูกกระท าไดร้ับอันตรายสาหสั ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคกุตั้งแตสิ่บปถึีงยี่สิบหา้ป ีและปรับตัง้แต่สองแสนบาทถึงหา้แสนบาท 

ถ้าการกระท าตามวรรคหน่ึงเปน็เหตุให้ผู้ถูกกระท าถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวาง
โทษจ าคุกสิบห้าปถึีงสามสิบป ีหรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตัง้แต่สามแสนบาทถึงหน่ึงล้านบาท 
 

มาตรา ๓๐  ถ้าการกระท าความผิดฐานกระท าทรมานไดก้ระท าแก่บุคคลอายุไมเ่กินสิบ
แปดปี หญิงมีครรภ์ ผู้พิการทางร่างกายหรอืจิตใจ หรือผู้ซ่ึงพึ่งตนเองมิได้เพราะอายุ หรือความปว่ยเจ็บ 
ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าที่บญัญัตไิว้ในมาตรา ๒๘ ก่ึงหน่ึง 



 

 

๙ 

ถ้าการกระท าความผิดฐานกระท าใหบ้คุคลสูญหาย เป็นการกระท าแก่บคุคลตามวรรค
หน่ึง ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าที่บญัญัตไิว้ในมาตรา ๒๙ ก่ึงหน่ึง 

 
มาตรา ๓๑  ผู้ใดสมคบเพื่อกระท าความผิดตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ ต้อง

ระวางโทษหน่ึงในสามของความผิดน้ัน 
ผู้ใดมีส่วนร่วมในการกระท าความผิดตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ ต้อง

ระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดน้ัน 
 

มาตรา ๓๒  ผู้บังคับบัญชาผู้ใดทราบว่าผู้ใตบ้ังคับบัญชาทีอ่ยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชา
โดยตรงของตนจะกระท า หรือได้กระท าความผิดตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ และไม่
ด าเนินการที่จ าเป็นและเหมาะสม เพื่อป้องกันหรือระงับการกระท าความผิด หรือไม่ด าเนินการหรอืส่ง
เรื่องให้ด าเนินการสอบสวนและด าเนินคดตีามกฎหมาย ต้องระวางโทษก่ึงหน่ึงของโทษที่ก าหนดไว้ 
ส าหรับความผิดน้ัน 
 
  มาตรา ๓๓  ถ้าผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือ 
มาตรา ๓๑ ช่วยให้มีการค้นพบผู้ถูกกระท าใหสู้ญหาย โดยผู้น้ันมิได้รับอันตรายสาหัสหรือ 
ตกอยู่ในภาวะอันใกล้จะเป็นอันตรายต่อชีวิต ให้ข้อมูลที่ส าคญัและเปน็ประโยชน์ในการสอบสวน
ด าเนินคดี ให้ลงโทษผู้กระท าความผิดน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ แต่ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง  
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
    ................................... 
        นายกรัฐมนตรี 


