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พ.ศ. .... 

_____________ 
 

หลักการ 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้
บุคคลสูญหาย โดยก าหนดให้การค้นตัว จับ คุมขัง หรือกระท าการใดอันกระทบกระเทือนต่อเสรีภาพ
ในร่างกายของบุคคลจะต้องมกีารแจง้สทิธิและจัดท าบนัทึกการควบคุมตัวตามที่กฎหมายน้ีก าหนดโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งก าหนดให้ศาลยุติธรรมเป็นกลไกส าคัญในการตรวจสอบการใช้อ านาจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอันกระทบกระเทือนต่อเสรีภาพในร่างกายของบุคคล สร้างระบบความพร้อมรับผิด 
(accountability) และลบล้างวัฒนธรรมปล่อยให้คนผิดลอยนวล ( impunity) ตลอดจนมีกลไก
สนับสนุนช่วยเหลือให้ผู้ได้รับความเสียหายได้รับความเป็นธรรม ผ่านการช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อ
ติดตามตรวจสอบและน าตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และมาตรการชดเชย
ฟื้นฟแูละเยียวยาความเสียหายทางรา่งกาย จิตใจและสังคม และการป้องกันไม่ให้การละเมดิเกิดข้ึนซ้ า
อีก   

เหตุผล 

โดยที่การทรมาน การกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายี
ศักดิ์ศรี และการกระท าให้บุคคลสูญหายซึ่งกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างร้ายแรงซึ่งไม่อาจยกเว้นให้กระท าได้ไม่ว่าสถานการณ์ใด ๆ อีกทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยไดบ้ัญญัติให้รัฐมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคลจากการถูกค้นตัว 
จับ คุมขัง หรือถูกกระท าการใดอันกระทบกระเทือนต่อเสรีภาพในร่างกายเกินสมควรแก่เหตุผลที่
กฎหมายก าหนด ยิ่งไปกว่านั้นการทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีโหดร้ายหรือไร้
มนุษยธรรมนั้นจะกระท ามิได้ ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาต่อต้านการ
ทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นทีโ่หดรา้ย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และได้ลงนาม
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ จึงต้องมี
บทบัญญัติที่ก าหนดฐานความผิดเป็นการเฉพาะ ตลอดจนมีมาตรการป้องกันและปราบปราม 
มาตรการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย และมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อบท
ในอนุสัญญาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทยให้ เทียบเท่าสากล และสอดรับกับหลักการของรัฐธรรมนูญ จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 



ร่างพระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๒ จาก ๒๗ 

 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
พ.ศ. .... 
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  โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมาน
และการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
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ชื่อพระราชบัญญัติ มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....” 

วันมีผลบังคับใช้ มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อย
ยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ผลต่อกฎหมายอ่ืน  มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และ
ค าสั่งอื่นในส่วนที่ได้บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่ งขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน เว้นแต่ในกรณีที่



ร่างพระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๓ จาก ๒๗ 

 

กฎหมายใดก าหนดเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรภีาพในชีวิตและร่างกายของบุคคลไว้
โดยเฉพาะซึ่งให้ความคุ้มครองบุคคลมากกว่าที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ ให้บังคับ
ตามกฎหมายน้ัน 

บทนิยาม มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“การทรมาน” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าด้วย

ประการใดให้ผู้อื่นเกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรงแก่ร่างกาย
หรือจิตใจ เพื่อวัตถุประสงค์ รวมทั้งอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรอืค ารับสารภาพจากผูถู้กกระท าหรือบคุคลที่
สาม 

(๒) ลงโทษผู้ถูกกระท า โดยมีเหตุจากการกระท าซึ่งผู้นั้นหรือบุคคล
ที่สามได้กระท าหรือถูกสงสัยว่าได้กระท า 

(๓) ข่มขู่หรือขู่เข็ญผู้ถูกกระท าหรือบุคคลที่สาม หรือ 
(๔) เพราะเหตุผลใด ๆ บนพื้นฐานของการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็น

ในรูปแบบใด 
แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือตามที่

กฎหมายบัญญัติ และตามพันธกรณีและมาตรฐานระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่ 
“ควบคุมตัว” หมายความรวมถึง การจับ คุม ขัง ลักพา กักตัว คุม

ขัง กักขัง เรียกตัวหรือเชิญตัวบุคคลไปสอบถามหรือซักถามหรือกระท าด้วยประการ
อื่นใดอันเป็นการจ ากัดเสรีภาพในร่างกาย 

“การกระท าให้บุคคลสูญหาย” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ควบคุมตัวบุคคล โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องหรือผู้กระท าปฏิเสธว่ามิได้มีการ
กระท าการดังกล่าว หรือปกปิดชะตากรรมหรือที่อยู่ของบุคคลนั้น หรือไม่ให้ทราบว่า
บุคคลนั้นเป็นตายร้ายดีอย่างไรหรืออยู่ที่ใด 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า เจ้าพนักงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้หมายรวมถึงบุคคลซึ่งใช้อ านาจรัฐหรือได้รับมอบอ านาจ หรือ
ได้รับแต่งตั้ง อนุญาต การสนับสนุน หรือการยอมรับโดยตรงหรือโดยปริยาย ให้ใช้
อ านาจรัฐในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย 

“ผู้ได้รับความเสียหาย” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับความเสียหาย
แก่ชีวิต ร่างกาย หรือจิตใจจากการทรมาน การกระท าหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้
มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี หรือการกระท าให้บุคคลสูญหาย และให้หมายความ



ร่างพระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๔ จาก ๒๗ 

 

รวมถึงสามี ภริยา คู่ชีวิต ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน และผู้อยู่ในอุปการะ ทั้งโดยนิตินัย
และพฤตินัยของบุคคลที่ได้รับความเสียหายดังกล่าว 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทรมาน และการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

ผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัติ 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี  

ระเบียบหรือประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้ 

  
 หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 
     

  
สทิธิและเสรีภาพใน
ชีวิตและร่างกาย 
ศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์  
 
สิทธิผู้ได้รับความ
เสียหายเพ่ือเข้าถึง
ความเป็นธรรม 
 
การตรวจสอบโดย
องค์กรศาล 

มาตรา ๖  บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การทรมาน การกระท าหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้
มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี หรือการกระท าให้บุคคลสูญหายจะกระท ามิได ้  

ในกรณีที่มีการกระท าซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง 
ผู้ได้รับความเสียหายมีสทิธิร้องทุกข์รอ้งเรียนและเข้าถึงความเป็นธรรมโดยได้รับความ
คุ้มครองและการสนับสนุนช่วยเหลือจากรัฐ ผู้ได้รับความเสียหายมีสิทธิได้รับการ
ชดเชยและเยียวยาความเสียหายอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งรวมทั้งการป้องกันไม่ให้เกิด
การละเมิดซ้ าอีก   

ผู้ได้รับความเสียหาย พนักงานอัยการ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ได้รับความเสียหาย มีสิทธิร้องขอต่อศาลเพื่อให้สั่งระงับหรือเพิกถอน
การกระท าซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง เช่นว่านั้นทันที รวมทั้ง
ก าหนดวิธีการตามสมควรเพื่อคุ้มครอง ชดเชยและเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึน
อย่างมีประสิทธิผล 



ร่างพระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๕ จาก ๒๗ 

 

หน้าท่ีคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพในชีวิต
และร่างกาย 
 
ห น้ า ท่ี คุ้ ม ค ร อ ง
ความปลอดภัยและ
สนับสนุนช่วยเหลือ
ใ ห้ ผู้ ไ ด้ รั บ คว า ม
เ สี ย ห า ย เ ข้ า ถึ ง
ความเป็นธรรม 

มาตรา ๗  รัฐมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 

และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ๑ และด าเนิน
มาตรการที่มีประสิทธิผลเพื่อป้องกันและปราบปรามการทรมาน การกระท าหรือ
ลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

ในกรณีที่ปรากฏข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าซึ่งกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง รัฐมีหน้าที่ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพ
และความปลอดภัยให้แก่ผู้ได้รับความเสียหาย สนับสนุนช่วยเหลือผู้ได้รับความ
เสียหายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายรวมถึง การชดเชยและเยียวยาความเสียหาย
ทางร่างกายและจิตใจ การติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนเพื่อน าตัวผู้กระท าความผิด
มาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดข้ึนซ้ าอีก   

 
หมวด ๒ 

การปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
      

 
ส่วนท่ี ๑  
บทท่ัวไป 

      
 

ค ว า ม ผิ ด ฐ า น
กระท าให้บุคคลสูญ
หาย 

มาตรา ๘  ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จับ ขัง ลักพา ควบคุมตัว หรือ
กระท าด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข้องหรือผู้กระท าปฏิเสธว่ามิได้มีกระท าการนั้น หรือปกปิดชะตากรรมหรือที่อยู่
ของบุคคลนั้น หรือไม่ให้ทราบว่าบุคคลนั้นเป็นตายร้ายดีอย่างไรหรืออยู่ที่ใด ผู้นั้น
กระท าความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหาย 

ค ว า ม ผิ ด ฐ า น
กระท าทรมาน 

มาตรา ๙  ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าด้วยประการใดให้ผู้อื่น
เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรงแก่ร่างกายหรือจิตใจ เพื่อ
วัตถุประสงค์รวมทั้งอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

                                                             

๑ ไม่ว่าด้วยเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ชาติพันธ์ุ ภาษา เพศ เพศสภาพ เพศวิถี อายุ ความ
พิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม อาชีพ การท างาน การศึกษา
อบรม ศาสนาหรือความเชื่อ ความเชื่อหรือความคิดเห็นทางการเมือง หรือเหตุอ่ืนใด 



ร่างพระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๖ จาก ๒๗ 

 

(๑) ให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือค ารับสารภาพจากผู้ถูกกระท าหรือบุคคลที่
สาม 

(๒) ลงโทษผู้ถูกกระท า โดยมีเหตุจากการกระท าซึ่งผู้นั้นหรือบุคคลที่
สามได้กระท าหรือถูกสงสัยว่าได้กระท า 

(๓) ข่มขู่หรือขู่เข็ญผู้ถูกกระท าหรือบุคคลที่สาม หรือ 
(๔) เพราะเหตุผลใด ๆ บนพื้นฐานของการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล 
ผู้นัน้กระท าความผิดฐานกระท าทรมาน  

ค ว า ม ผิ ด ฐ า น
กระท าหรือลงโทษ
ท่ี โ ห ด ร้ า ย  ไ ร้
มนุษยธรรมหรือท่ี
ย่ ายีศักด์ิศรี 

มาตรา ๑๐  ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าด้วยประการใดให้ผู้อื่น
เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานแก่ร่างกายหรือจิตใจ โดยเป็นการกระท าใน
ลักษณะที่ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ผู้นั้นกระท าความผิดฐาน
ความผิดฐานกระท าหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี  

เหตเุพ่ิมโทษ มาตรา ๑๑  ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๘ มาตรา ๙ และ
มาตรา ๑๐ เป็นการกระท าแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี หญิงมีครรภ์ ผู้พิการทาง
ร่างกายหรือจิตใจ หรือผู้ซึ่งพึ่งตนเองมไิด้เพราะอายุหรือความป่วยเจ็บ ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดน้ันกึ่งหนึ่ง 

ผู้มีส่วนเกี่ ยวข้อง
รับผิดเช่นเดียวกับ
ตัวการ 

มาตรา ๑๒  ผู้ใดสมคบ เป็นผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน เพื่อกระท า
ความผิดตามมาตรา ๘ มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการ
ในความผิดน้ัน 

ความรั บ ผิดขอ ง
ผู้บังคับบัญชา 

มาตรา ๑๓  ผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้กระท าความผิดตาม
มาตรา ๘ มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ และไม่ด าเนินการที่จ าเป็นและเหมาะสมตาม
อ านาจของตน เพื่อป้องกันหรือระงับการกระท าความผิด หรือไม่ด าเนินการ หรือส่ง
เรื่องให้ด าเนินการสอบสวนและด าเนินคดอีาญาตามกฎหมาย ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่ง
ของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดน้ัน 

ผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งจะต้องเป็นผูซ้ึ่งมีหน้าทีร่ับผิดชอบและมี
อ านาจควบคุมดูแลการกระท าซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวบุคคล 

ผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง ไม่ต้องรับผิด หากพิสูจน์ได้ว่าตนไม่
ทราบหรือควรจะทราบหรือมิได้ละเลยเพิกเฉยต่อการกระท าความผิดของผู้อยู่ใต้
อ านาจบังคับบัญชาของตน 



ร่างพระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๗ จาก ๒๗ 

 

เหตุลดโทษจากการ
ให้ความช่วยเหลือ
ร่วมมือ 

มาตรา ๑๔  ถ้าผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีช่วยให้มีการ
ค้นพบผู้ถูกกระท าให้สูญหาย โดยผู้นั้นมิได้รับอันตรายสาหัสหรือตกอยู่ในภาวะอัน
ใกล้จะเป็นอันตรายต่อชีวิต ให้ข้อมูลที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ในการด าเนินคดี ให้
ลงโทษผู้กระท าความผิดน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ แต่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

หลักความรับผิด
สากล (Universal 
jurisdiction) 

มาตรา ๑๕  ผู้ใดกระท าความผิดฐานกระท าทรมานและความผิด
ฐานกระท าให้บุคคลสูญหายตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักร ผู้นั้นต้องรับ
โทษในราชอาณาจักรตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ โดยให้น ามาตรา ๑๐ แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มิให้เป็นความผิด
ทางการเมืองตาม
กฎหมายว่าด้วย
การส่งผู้ร้ายข้าม
แดน 

มาตรา ๑๖  การกระท าความผิดฐานกระท าทรมาน ความผิดฐาน
กระท าหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี  และความผิดฐาน
กระท าให้บุคคลสูญหายตามพระราชบัญญัตินี้ มิให้ถือว่าเป็นความผิดทางการเมือง
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน และกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในเรื่องทางอาญา 

ข้ออ้างใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

มาตรา ๑๗  สถานการณ์ฉุกเฉิน สงคราม ความไม่มั่นคงของรัฐ หรือ
สถานการณ์พิเศษใด ไม่อาจน ามาอ้างเพื่อให้การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
เป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย 

หลักการไมส่่งตัว
กลับไปเผชิญ
อันตราย (Non- 
refoulement) 

มาตรา ๑๘  ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐส่งตัว
บุคคลใดออกไปนอกราชอาณาจักร หากมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าการส่งบุคคลดังกล่าว
ออกไปจะส่งผลให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในความเสี่ยงจากการทรมาน การกระท าหรือ
ลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี หรือการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

  
ส่วนท่ี ๒  

การด าเนินคดี 
       

 
ความเป็นผู้เสียหาย
ใ นก ร ะ บว นก า ร
ยุติธรรมทางอาญา 

มาตรา ๑๙   ให้ผู้ ได้ รับความเสียหาย ในคดีความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ี เป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 



ร่างพระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๘ จาก ๒๗ 

 

การนับอายุความ
ต่อเน่ือง 

มาตรา ๒๐  ให้การกระท าความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหาย
ตามพระราชบัญญัติน้ีเป็นความผิดต่อเนื่องตลอดเวลาจนกว่าจะเปิดเผยชะตากรรม
หรือปล่อยตัวบุคคลที่ถูกควบคุมตัว และไม่ให้เริ่มนับอายุความจนกว่าจะพบบุคคลที่
ถูกกระท าให้สูญหาย หรือปรากฏหลักฐานน่าเช่ือว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย และให้
ด าเนินการสืบสวนสอบสวนจนกว่าจะพบบุคคลที่ถูกกระท าให้สูญหายหรือปรากฏ
หลักฐานน่าเช่ือว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย 

อายุความ มาตรา ๒๑  ให้ความผิดฐานกระท าทรมาน และฐานกระท าให้
บุคคลสูญหายตามพระราชบัญญัติน้ี มีอายุความห้าสิบปี 

ความผิดฐานกระท าทรมาน และฐานกระท าให้บุคคลสูญหายตาม
พระราชบัญญัตินี้ไม่มีอายุความ หากเป็นส่วนหนึ่งของการกระท าที่มีลักษณะอย่าง
กว้างขวางและเป็นระบบ 

ให้เป็นคดีพิเศษโดย
มีพนักงานอัยการ
เป็นผู้รับผิดชอบ
ส านวนการ
สอบสวน  

มาตรา ๒๒  ให้คดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นคดีพิเศษตาม
กฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และให้พนักงานอัยการเปน็ผู้รบัผดิชอบส านวน
การสอบสวน 
  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดหน่วยงานใดตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา
ว่ากระท าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี  ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดหน่วยงานนั้น
เข้าร่วมเป็นพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัติน้ี และให้น าบทบัญญัติในหมวด ๓ 
การสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

การด า เนินคดีตามพระราชบัญญัติ นี้  ไม่ อยู่ ในอ านาจของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และบทบัญญัติมาตรา ๒๑/๑ ตามกฎหมายว่า
ด้วยการสอบสวนคดีพิเศษไม่น ามาใช้บังคับกับความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

การสั่งคดีและชี้ขาด มาตรา ๒๓  เมื่อพนักงานอัยการตามมาตรา ๒๒ เห็นว่าการ
สอบสวนเสร็จแล้ว ให้ออกค าสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง 

ในกรณีที่พนักงานอัยการมีค าสั่งไม่ฟ้อง  ให้รีบส่งส านวนการ
สอบสวนพร้อมกับค าสั่งให้อัยการสูงสุดเพื่อช้ีขาด 

สทิธิของผู้ได้รับ
ความเสียหาย  

มาตรา ๒๔  ให้หน่วยงานที่มีอ านาจสืบสวนสอบสวนในคดีความผิด
ตามพระราชบัญญัติน้ีรายงานใหผู้้ได้รบัความเสยีหายทราบถึงผลความคืบหน้าของคดี



ร่างพระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 
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อย่างต่อเนื่อง และให้คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ติดตามผลความคืบหน้าของคดี และ
ด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัย ชดเชยและฟื้นฟู
เยียวยาความเสียหายทางร่างกายและจิตใจ ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านกฎหมาย และ
สนับสนุนช่วยเหลือด้านการด าเนินคดี โดยการมีส่วนร่วมจากผู้ได้รับความเสียหาย 

การเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน 

มาตรา ๒๕  ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ให้พนักงานอัยการ
ยื่นค าร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจ าเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้
ได้รับความเสียหายเพราะเหตุที่ได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือได้รับความ
เสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกาย ช่ือเสียง หรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินอัน
เนื่องมาจากการกระท าความผิดของจ าเลย  

ในการนี้ ให้คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
และสนับสนุนข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อให้ศาลก าหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ใน
การป้องกัน และการฟื้นฟู เยียวยาแก่ผู้ ได้ รับความเสียหาย ซึ่ ง รวมทั้ งการ
รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจแก่ผู้ได้รับความเสียหายด้วย 

อยู่ในเขตอ านาจ
ศาลพลเรือน 

มาตรา ๒๖  ให้คดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ อยู่ในอ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลพลเรือน และให้น าเอาวิธีพิจารณาคดีตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบมาบังคับใช้กับคดีดังกล่าวโดยอนุโลม 

 หมวด ๓ 
การป้องกันการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

       
  
สิทธิผู้ถูกควบคุมตัว มาตรา ๒๗  ในการควบคุมตัวบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่

ในการควบคุมตัวบุคคลต้องจัดให้มีบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัวตามมาตรา 
๒๘ และให้ผู้ถูกควบคุมตัวมีสิทธิและได้รับแจ้งสิทธิดังต่อไปนี้ 

(๑) แจ้งให้ผู้ถูกควบคุมตัว และญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูกควบคุมตัว
ไว้วางใจทราบถึงวัน เวลา และสถานที่ของการถูกควบคุมตัว ค าสั่งและเหตุแห่งการ
ออกค าสั่งที่ให้มีการควบคุมตัว และข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้อ านาจควบคุม
ตัว  
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(๒) แจ้งให้ญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูกควบคุมตัวไว้วางใจทราบถึงข้อมูล
และรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเคลื่อนย้ายและสถานที่ปลายทางที่รับตัว ในกรณีที่มี
การย้ายสถานที่ควบคุมตัว  

(๓) แจ้งให้ญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูกควบคุมตัวไว้วางใจทราบถึงข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพรา่งกายหรือจติใจของผู้ถูกควบคุมตัว และรายละเอียดเกี่ยวกับ
การปฐมพยาบาลและสถานพยาบาลที่รับตัวในทันที กรณีที่ผู้ถูกควบคุมตัวเจ็บป่วย
หรือบาดเจ็บ 

(๔) ได้รับการเยี่ยมและติดต่อกับญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูกควบคุมตัว
ไว้วางใจตามสมควร 

(๕) พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความที่ตนเลือกเป็นการ
เฉพาะตัว และมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย 

(๖) มีทนายความเข้าร่วมการสอบปากค า การสอบถามหรือซักถาม
โดยก่อนเริ่มการสอบปากค า การสอบถามหรือซักถามทุกครั้ง ต้องมีการระบุตัวตน
ของผู้ที่เข้าร่วมทุกคนและมีการบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถเข้าถึง
และน ากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง 

(๗) ได้รับการตรวจร่างกาย และการรักษาพยาบาลโดยเร็วโดย
แพทย์ เมื่อบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย  

(๘) ในกรณีที่ผู้ถูกควบคุมตัวถึงแก่ความตายหรือได้รับบาดเจ็บจนไม่
สามารถจัดการเองได้ ให้ผู้ได้รับความเสียหายมีสิทธิเข้าไปมีส่วนร่วมในการค้นหา
ความจริงเกี่ยวกับการตายหรือบาดเจ็บของผู้ถูกควบคุมตัว  

ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทีเ่กี่ยวข้องมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ถูกควบคุมตัวทราบใน
โอกาสแรกถึงสิทธิตามวรรคหนึ่ง และมีหน้าที่อ านวยความสะดวกให้ผู้ถูกควบคุมตัว
เข้าถึงสิทธิดังกล่าว 

การจัดท าบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูก
ควบคุมตัว 

มาตรา ๒๘  ในการควบคุมตัวบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่
ในการควบคุมตัวบุคคลต้องจัดให้มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัว อย่างน้อย
ต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้ 

(๑) ช่ือ นามสกุล รูปถ่าย ต าหนิรูปพรรณ รวมทั้งข้อมูลอื่นที่ใช้ระบุ
ตัวบุคคลและสภาพร่างกายของผู้ถูกควบคุมตัว 

(๒) วัน เวลา และสถานที่ของการถูกควบคุมตัว และข้อมูลเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ท าการควบคุมตัว ในกรณีที่มีการย้ายสถานที่ดังกล่าว จะต้องมีการ
ระบุถึงสถานที่ปลายทางที่รับตัว และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบการย้ายสถานที่
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ควบคุมตัวนั้น  
(๓) ค าสั่งที่ให้มีการควบคุมตัว และเหตุแห่งการออกค าสั่งนั้น 
(๔) เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ออกค าสั่งให้มีการควบคุมตัว 
(๕) วัน เวลา และสถานที่ของการปล่อยตัว ผู้รับผิดชอบในการ

ปล่อยตัว และญาติหรือบุคคลที่มารับตัว หรือพยานในการปล่อยตัว    
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพร่างกายของบุคคลผู้ถูกควบคุมตัว ทั้งก่อน

ควบคุมตัวและก่อนการปล่อยตัว ในกรณีที่ผู้ถูกควบคุมตัวถึงแก่ความตายจะต้องระบุ
ถึงข้อมูลประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๗) ข้อมูลเพื่อใช้ในการติดต่อญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูกควบคุมตัว
ไว้วางใจ และทนายความ (หากมี) 

(๘) ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการเพื่อรับประกันสิทธิของผู้ ถูก
ควบคุมตัวตามมาตรา ๒๗ และ 

(๙) ข้อมูลอื่น ๆ ที่คณะกรรมการก าหนดเพื่อปอ้งกนัการทรมาน การ
กระท าหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี หรือการกระท าให้
บุคคลสูญหาย 

ในการปล่อยตัวตาม (๕) ก่อนปล่อยตัวให้ผู้มีหน้าที่ในการควบคุมตัว
ตามวรรคหนึ่งแจ้งญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูกควบคุมตัวไว้วางใจให้ทราบถึงการปล่อยตัว
และให้บันทึกไว้ด้วยว่ามีผู้ใดมารับตัวไป หากไม่สามารถติดต่อญาติได้หรือไม่มีบุคคล
ใดมารับตัว ให้บันทึกวิธีการติดต่อญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูกควบคุมตัวไว้วางใจไว้และให้
ผู้รับผิดชอบในการปล่อยตัวจัดหาพยานในการปล่อยตัว พร้อมทั้งบันทึกช่ือ ที่อยู่ของ
พยานน้ันไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการปล่อยตัว 

สิทธิร้องขอต่อ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐให้
เปิดเผยข้อมูล
ควบคุมตัว 

มาตรา ๒๙  ญาติหรือบุคคลเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกควบคุมตัว 
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  หรือเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ มีสิทธิร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุม
ตัวตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘ 

 
การขอให้ศาล
เปิดเผยข้อมูล
ควบคุมตัว 
 
 

หากเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัว ญาติหรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกควบคุมตัว 
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรือเจ้าหน้ าที่ที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการมีสิทธิร้องขอต่อศาลอาญาแห่งท้องที่ที่มีอ านาจพิจารณาคดีอาญา 
เพื่อให้ศาลสั่งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้  

ศาลมีอ านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง เปิดเผยข้อมล
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ค าสั่งไม่เปิดเผย
ข้อมูล 

ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘ ให้แก่ญาติหรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ถูก
ควบคุมตัว คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรอืเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการได ้ค าสั่งศาลดังกล่าวให้อุทธรณ์ไปยังศาลช้ันอุทธรณ์ และให้ค าสั่งศาล
ช้ันอุทธรณ์เป็นที่สุด 

มาตรา ๓๐  ค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลจะท าได้เฉพาะกรณีที่ศาลได้
เรียกผู้ถูกควบคุมตัวมาสอบถามต่อหน้าศาล และมีหลักประกันว่าผู้ถูกควบคุมตัวจะไม่
ถูกทรมาน หรือกระท าหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี หรือ
กระท าให้สูญหาย และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตราย หรือละเมิด
ความเป็นส่วนตัวของผู้ ถูกควบคุมตัว หรือเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนสอบสวน
คดีอาญา    

ศาลตรวจสอบการ
ใช้อ านาจควบคุม
ตัวว่าชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ 
(๑)  

มาตรา ๓๑  เมื่อมีการอ้างว่าบุคคลใดต้องถูกควบคุมตัวโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย หรือปรากฏข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทรมาน การกระท าหรือลงโทษที่
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี หรือการกระท าให้บุคคลสูญหาย บุคคล
ดังต่อไปนี้ มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลอาญาหรือศาลยุติธรรมแห่งท้องที่ที่มีอ านาจ
พิจารณาคดีอาญา เพื่อให้มีค าสั่งระงับการกระท าเช่นน้ันทันที  

(๑) ผู้ได้รบัความเสียหาย  
(๒) พนักงานอัยการ 
(๓) พนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
(๔) คณะกรรมการ หรือคณะอนกุรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ 
(๕)  บุคคลอื่นใดเพือ่ประโยชน์ของผู้ถูกควบคุมตัว  
ให้ผู้มีสิทธิยื่นค าร้องตามวรรคหนึ่งซึ่งใช้สิทธิโดยสุจริตเพื่อประโยชน์

ตามพระราชบัญญัติน้ีย่อมได้รับความคุ้มครอง 

การไต่สวนโดยศาล 
และค าสั่งศาล (๒) 

มาตรา ๓๒  เมื่อได้รับค าร้องตามมาตรา ๓๑ หรือเมื่อความปรากฏ
ต่อศาลว่ามีการทรมาน การกระท าหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายี
ศักดิ์ศรี หรือการกระท าให้บุคคลสูญหาย ให้ศาลด าเนินการไต่สวนฝ่ายเดียวโดยทันที 
ถ้าศาลเห็นว่าค าร้องนั้นมีมูล ศาลมีอ านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐน าตัวผู้ถูกควบคุมตัว
มาศาลโดยพลัน และหากการควบคุมตัวเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเกิดการ
ทรมาน การกระท าหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี หรือการ
กระท าให้บุคคลสูญหายในระหว่างการควบคุมตัว ให้ศาลมีค าสั่ง ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ปล่อยผู้ถูกควบคุมตัวทันที  
(๒) ให้ยุติการทรมาน หรือการกระท าหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้

มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี 
(๓) เปลี่ยนสถานที่ควบคุมตัว 
(๔) ให้ผู้ได้รับความเสียหายได้พบญาติ ทนายความ หรือบุคคลอื่นที่

ไว้วางใจเป็นการส่วนตัว 
(๕) ให้มีการรักษาพยาบาลรวมทั้งการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ 
(๖) ให้เปิดเผยเอกสารบันทึกหรือข้อมูลอื่นใด 
(๗) ก าหนดมาตรการอื่นใดที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการระงับ

การกระท าหรือเยียวยาเบื้องต้นกับผู้ได้รับความเสียหาย  
ให้คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ยื่นค าร้องให้ศาลก าหนดมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน และการฟื้นฟเูยียวยาเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับความ
เสียหาย ซึ่งรวมทั้งการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ 

ค าสั่งศาลตามมาตราน้ี ให้อุทธรณ์ไปยังศาลช้ันอุทธรณ์ และให้ค าสั่ง
ศาลช้ันอุทธรณ์เป็นที่สุด 

กรณีผู้ถูกควบคุม
ตัวถึงแก่ความตาย 

มาตรา ๓๓  ในกรณีที่ผู้ถูกควบคุมตัวถึงแก่ความตาย เจ้าหน้าที่ของ
รัฐจะต้องประสานงานอย่างเร่งด่วนเพื่อจัดท าส านวนชันสูตรพลิกศพตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพ และต้องด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) เก็บรักษาสถานที่เกิดเหตุเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลเข้าไปยุ่งเหยิง
กับพยานหลักฐาน และประสานงานกับหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตรวจพิสูจน์
หลักฐานเพื่อเก็บและรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ 

(๒) ติดต่อครอบครัวหรือญาติของผู้ตายเพื่อให้มีส่วนร่วมในการ
ค้นหาความจริงเกี่ยวกับการตาย และ 

(๓) ประสานงานกับคณะกรรมการหรือส านักงานเพื่อให้มีส่วนร่วม
ในการติดตามตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทรมานในระหว่างควบคุมตัว  

บทต้องห้ามรับฟัง
พยานหลักฐานท่ี
ได้มาเน่ืองจากการ

มาตรา ๓๔  ในกรณีที่ปรากฏต่อศาลว่าพยานหลักฐานใดเป็น
พยานหลักฐานที่ได้มาโดยอาศัยข้อมูลที่เกิดข้ึนหรือได้มาเนื่องจากการทรมาน การ
กระท าหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี  และการกระท าให้
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ทรมาน บุคคลสูญหาย ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานนั้น เ ว้นแต่เป็นการรับฟัง
พยานหลักฐานเพื่อด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้

บท คุ้ม ครอ ง ผู้ ใ ช้
สิทธิร้องเรียนโดย
สุจริต 

มาตรา ๓๕  บุคคลซึ่งใช้สิทธิโดยสุจริตในการแจ้งความหรือ
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ใน
การป้องกันและปราบปรามการทรมาน การกระท าหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้
มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และการกระท าให้บุคคลสูญหาย ย่อมได้รับความ
คุ้มครอง ซึ่งรวมทั้งจากการถูกด าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง 

  
หมวด ๔ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
     

     
องค์ประกอบ
คณะกรรมการ 

มาตรา ๓๖  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย” ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ  
(๒) ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการ  
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง  ได้แก่  ปลัดกระทรวงกลาโหม 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  
นายกสภาทนายความ  

(๔) ผู้แทนผู้ได้รับความเสียหายจากการทรมาน การกระท าหรือ
ลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
ซึ่งคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 

(๕) ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการ
แสวงหาผลก าไรและด าเนินกิจกรรมด้านการปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิต
และร่างกายของบุคคลจากการควบคุมตัวซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวนสามคน   

(๖) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความ
เช่ียวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานจ านวน
หนึ่งคน นิติเวชศาสตร์จ านวนหนึ่งคน และด้านจิตวิทยาจ านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีกรมคุ้มครองสทิธิและเสรภีาพเป็นกรรมการและเลขานุการ 
และให้อฺธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแต่งตั้งข้าราชการของกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพจ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการตาม (๔) และ (๕) ให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด  

คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะ
ลักษณะต้อง ห้าม
ของกรรมการ 

มาตรา ๓๗  กรรมการตามมาตรา ๓๖ (๔) (๕) และ (๖) ต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถ่ิน กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 
(๕) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจาก

ราชการไว้ก่อน 
(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงาน

ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะกระท าผิดวินัย 
(๗) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก รวมทั้ง

ค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกแต่ให้รอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษ เว้นแต่เป็น
โทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ 

(๘) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็น
ของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ  

(๙) ไม่เคยถูกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าได้กระท าการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ว า ร ะ ก า ร ด า ร ง
ต า แ ห น่ ง ข อ ง
กรรมการ 

มาตรา ๓๘  กรรมการตามมาตรา ๓๖ (๔) (๕) และ (๖) มีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละสี่ป ี

 เมื่อครบก าหนดตามวรรคหนึ่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจ
ได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยูในต าแหน่งเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ไม่เกิน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่พ้นจากต าแหน่ง 

ก า ร พ้ น จ า ก มาตรา ๓๙  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการตาม



ร่างพระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๑๖ จาก ๒๗ 

 

ต า แ ห น่ ง ข อ ง
กรรมการ 

มาตรา ๓๖ (๔) (๕) และ (๖) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๐ 
(๔) คณะกรรมการมีมติสองในสามให้ออก เพราะมีความประพฤติ

เสื่อมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 

ก ร ณี ต า แ ห น่ ง
กรรมการว่างลง 

มาตรา ๔๐  เมื่อต าแหน่งกรรมการตามมาตรา ๓๖ (๔) (๕) และ 
(๖) ว่างลงก่อนวาระ ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่ภายในหกสิบวัน เว้นแต่
วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการก็ได้  

กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้มีวาระการด ารง
ต าแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ยังอยู่ในต าแหน่ง 

ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการ
ที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 

การประชุม
คณะกรรมการ 

มาตรา ๔๑  ให้คณะกรรมการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 
การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้า
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

ในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้
เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา ให้ประธานหรือกรรมการผู้
นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้ที่ประชุมพิจารณาว่าคณะกรรมการผู้นั้นสมควรอยู่ใน
ที่ประชุมและมีมติในเรื่องนั้นได้หรือไม่ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ง
ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

อ านาจหน้าท่ี
คณะกรรมการ 

มาตรา ๔๒  คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ หรือมาตรการอื่นที่จ าเป็นตามพระราชบัญญัติน้ี 



ร่างพระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๑๗ จาก ๒๗ 

 

(๒) ก าหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทรมาน การกระท า หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ า
ยีศักดิ์ศรี และการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

(๓) ก าหนดนโยบายและมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาด้านร่างกาย
และจิตใจแก่ผู้ได้รับความเสียหายที่ครอบคลุมความเสียหายทุกด้าน ซึ่งหมายรวมถึง
การท าให้กลับสู่สภาพเดิม การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เพียงพอ การบ าบัดและฟื้นฟู
สภาพร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  

(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับ
ความเสียหายทั้งทางการเงินและทางจิตใจตลอดรวมถึงการฟื้นฟูระยะยาวทาง
การแพทย์ให้กับผู้เสียหาย โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

(๕) ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการปกปิดการควบคุมตัว
บุคคล 

(๖) ติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทรมาน การกระท า
หรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี หรือการกระท าให้บุคคลสูญ
หาย สนับสนุนช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหาย ด้วยการให้ค าปรึกษาและน าทาง
กฎหมาย ด้านทนายความ ด้านการตรวจทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ทางคดี ด้าน
การติดตามความคืบหน้าของคดี ด้านการฟื้นฟูเยียวยาความเสียหายทางร่างกายและ
จิตใจ และป้องกันไม่ให้เกิดข้ึนซ้ าอีก 

(๗) ติดตามดูแล อ านวยการและประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการสืบสวนสอบสวนที่รวดเร็วและเป็นธรรม รวมทั้งขอให้
เปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

(๘) ขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐให้ความ
ช่วยเหลือ สนับสนุนหรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติน้ี    

(๙) ตรวจเยี่ยมหน่วยงานหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัว
ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รับเรื่องร้องเรียนที่ไม่ระบุช่ือผู้ร้อง และให้ค าแนะน าแก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๑๐) จัดท ารายงานสถานการณ์เกีย่วกับการทรมาน การกระท าหรอื
ลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี หรือการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
และแนวทางแก้ไขปัญหา เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนเป็นประจ าทุกปี 



ร่างพระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๑๘ จาก ๒๗ 

 

(๑๑) แต่งตั้งที่ปรึกษา อนุกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงาน
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

(๑๒) วางระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ
หน้าที่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

(๑๓) วางระเบียบอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๑๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 

อ า น า จ ห น้ า ท่ี
ส านักงาน 

มาตรา ๔๓  ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพท าหน้าที่เป็น
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ โดยให้มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการสืบหาติดตามช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหาย 

(๒) ติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทรมาน การกระท า
หรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี หรือการกระท าให้บุคคลสูญ
หาย สนับสนุนช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหาย ด้วยการให้ค าปรึกษาและน าทาง
กฎหมาย ด้านทนายความ ด้านการตรวจทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ทางคดี ด้าน
การติดตามความคืบหน้าของคดี ด้านการฟื้นฟูเยียวยาความเสียหายทางร่างกายและ
จิตใจ และป้องกันไม่ให้เกิดข้ึนซ้ าอีก    

(๓) สนับสนุนให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทรมาน หรือการลงโทษที่
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และการกระท าให้บุคคลสญูหาย 

(๔) ศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทรมาน การกระท า
หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีและการกระท าให้บุคคล
สูญหาย รวมทั้งให้ความรู้และฝึกอบรมแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(๕) รวบรวมข้อมูล สถิติคดี และจัดท ารายงานผลด าเนินการ
ประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งแนวทางการป้องกันและปราบปรามการ
ทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
มอบหมาย 

  
 หมวด ๕ 

บทก าหนดโทษ 
     



ร่างพระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๑๙ จาก ๒๗ 

 

  
ความผิดฐาน
กระท าให้บุคคลสูญ
หาย 

มาตรา ๔๔  ผู้ใดกระท าความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหายต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าได้รับ
อันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบห้าปี และปรับตั้งแต่
สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าถึงแก่
ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต  

ความผิดฐาน
กระท าทรมาน 

มาตรา ๔๕  ผู้ใดกระท าความผิดฐานกระท าทรมาน ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท ารับ
อันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบห้าปี และปรับตั้งแต่
สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าถึงแก่
ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต  

ความผิดฐาน
กระท าหรือลงโทษ
ท่ีโหดร้าย ไร้
มนุษยธรรมหรือท่ี
ย่ ายีศักด์ิศรี 

มาตรา ๔๖  ผู้ใดกระท าความผิดฐานกระท าหรือลงโทษที่โหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท 

การจงใจขัดขวาง
มาตรการคุ้มครอง
โดยไมแ่จ้งสิทธิ
หรือไม่บันทึกข้อมูล
ควบคุมตัว 

มาตรา ๔๗  ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ด าเนินการเพื่อคุ้มครอง
สิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวตามมาตรา ๒๗ หรือจัดการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุม
ตัวตามมาตรา ๒๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขัดขวางการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้
ถูกควบคุมตัว ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ   

  
 บทเฉพาะกาล 
  
ค ดี ค ว า ม ผิ ด มาตรา ๔๘  ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการสืบสวนสอบสวนคดี



ร่างพระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๒๐ จาก ๒๗ 

 

เกี่ยวกับการกระท า
ใ ห้ บุคคลสูญหาย 
ซึ่ ง เ กิ ด ขึ้ น ก่ อ น
พระราชบัญญัติ น้ี
ใช้บังคับ 

ความผิดเกี่ยวกับการกระท าให้บุคคลสูญหายอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบบุคคลที่ถูก
กระท าให้สูญหาย หรือปรากฏหลักฐานน่าเช่ือว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย และ
ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด แม้การปฏิเสธหรือปกปิดชะตากรรมของผู้ถูกควบคุม
ตัวได้เกิดข้ึนก่อนพระราชบัญญัติน้ีมีผลใช้บังคับ 

 



ร่างพระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๒๑ จาก ๒๗ 

 

บันทึกวิเคราะห์สรุป 
สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน 

และการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... 
     

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญ
หาย พ.ศ. .... ฉบับประชาชน ได้จัดท าข้ึนโดยการทบทวนและปรบัปรุงร่างกฎหมายเดิมที่เข้าสู่สภานิติ

บัญญัติแห่งชาติเมื่อปีที่ผ่านมา๒ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560๓ และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี หรือที่ได้

ลงนามไว้และอยู่ระหว่างด าเนินการเพือ่เข้าเป็นภาคี๔ ผ่านการระดมความคิดจากผู้ได้รับความเสียหาย 
นักกฎหมาย และคนท างานในองค์กรภาคประชาสังคมที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการทรมานและ
การกระท าให้บุคคลสูญหาย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ไขปัญหาการทรมานและการกระท าให้
บุคคลสูญหายที่เกิดข้ึนจริงในห้วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อชดเชยฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย
อย่างมีประสิทธิผล ลบล้างวัฒนธรรมในภาคราชการบางหน่วยงานที่ยังคงปล่อยให้คนผิดลอยนวล 
(impunity) และสร้างระบบความพร้อมรับผิดในภาคราชการ (accountability) เพื่อให้การป้องกัน
และปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหายเกิดผลอย่างแท้จริง และได้จัดท าบันทึก
วิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
 
๑.  เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 

                                                             

๒ โดยที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ) ไว้พิจารณา ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๖/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ผ่าน ๆ มาจนถึงปัจจุบัน ได้บัญญัติรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความ
เสมอภาคของบุคคลอย่างชัดแจ้ง (มาตรา 4) รวมทั้งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคล จากการถูกค้นตัว จับ คุม
ขัง หรือถูกกระท าการใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกายเกินสมควรแก่เหตุผลที่กฎหมายก าหนด และยัง
บัญญัติไว้อย่างแจ้งชัดอีกว่า การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมนั้นจะกระท ามิได้ (มาตรา 28) 
ทั้งนี้ บุคคลซ่ึงได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระท าความผิดอาญาย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยา
หรือช่วยเหลือจากรัฐ (มาตรา 25) 
๔ พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่มีเน้ือหาเก่ียวข้องโดยตรงได้แก่ (1) อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือ
การลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or 
Degrading Treatment หรือ CAT) ซ่ึงประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2550 และ (2) อนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ( International Convention for the Protection 
of All Persons from Enforced Disappearance หรือ ICPPED) ซ่ึงประเทศไทยได้ลงนามรับรองอนุสัญญาดังกล่าวเมื่อ 9 มกราคม 
2555 และอยู่ระหว่างด าเนินการเพ่ือให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคี 



ร่างพระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๒๒ จาก ๒๗ 

 

โดยที่การทรมาน การกระท าหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี 
และการกระท าให้บุคคลสูญหายซึ่งกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าง
ร้ายแรงซึ่งไม่อาจยกเว้นให้กระท าได้ไม่ว่าสถานการณ์ใด ๆ  อีกทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้
บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคลจากการถูกค้นตัว จับ คุม
ขัง หรือถูกกระท าการใดอันกระทบกระเทือนต่อเสรีภาพในร่างกายเกินสมควรแก่เหตุผลที่กฎหมาย
ก าหนด ยิ่งไปกว่าน้ันการทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมนั้นจะ
กระท ามิได้ ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประ
ติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และได้ลงนามอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ จึงต้องมีบทบัญญัติที่
ก าหนดฐานความผิดเป็นการเฉพาะ ตลอดจนมีมาตรการป้องกันและปราบปราม มาตรการเยียวยาผู้
ได้รับความเสียหายและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อบทในอนุสัญญาดังกล่าว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยให้เทียบเท่า
สากล และสอดรับกับหลักการของรัฐธรรมนูญ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
๒.  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

ร่างพระราชบญัญัตปิ้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าใหบุ้คคลสญู
หาย พ.ศ. .... ฉบับประชาชน มีสาระส าคัญดังต่อไปนี ้

๒.๑  ก าหนดช่ือร่างพระราชบัญญัติ เช่นเดียวกับร่างกฎหมายเดิมได้แก่ ร่าง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... 

๒.๒  ก าหนดวันใช้บังคับเช่นเดียวกับร่างกฎหมายเดิม โดยให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้น
ก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เพื่อให้มีระยะเวลาในการ
เตรียมการออกกฎหมายล าดับรอง การแต่งตั้งและคัดเลือกกรรมการ และการก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการตามกฎหมายร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

๒.๓  ก าหนดผลต่อกฎหมายอื่นโดยให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน๕ เว้นแต่กรณีที่
กฎหมายใดก าหนดเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคลไว้โดยเฉพาะซึ่งให้
ความคุ้มครองบุคคลมากกว่าที่ก าหนดในพระราชบัญญัติน้ี (มาตรา ๓) 

๒.๔  ก าหนดปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม ดังนี ้

                                                             

๕ โดยผลของมาตรานี้เป็นผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงใช้อ านาจตามกฎหมายใด ๆ ก็ตามที่มีอยู่ก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับต้องปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหายตามกฎหมายนี้ด้วย อาทิ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก 
พ.ศ. ๒๔๕๗ พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นต้น 



ร่างพระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๒๓ จาก ๒๗ 

 

- ปรับปรุงบทนิยามค าว่า “การทรมาน” และ “การกระท าให้บุคคลสูญหาย” 
เพื่อให้ความหมายของถ้อยค าในบทนิยามดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการของอนุสัญญาและหลักการ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยยิ่งข้ึน  

- ปรับปรุงบทนิยามค าว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” และ “ผู้ได้รับความเสียหาย” ซึ่งให้
หมายความรวมถึงสามี ภริยา คู่ชีวิต ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน และผู้อยู่ในอุปการะ ทั้งโดยนิตินัยและ
พฤตินัยของบุคคลที่ได้รับความเสียหายดังกล่าว เพื่อให้มีความหมายชัดเจนย่ิงข้ึนในการคุ้มครองสิทธิ
ในชีวิตและร่างกายของบุคคลทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติสมดังเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติน้ี  

- เพิ่มบทนิยามค าว่า “ควบคุมตัว” เพื่อให้การใช้อ านาจเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทบ
ต่อเสรีภาพในร่างกายของบุคคล ต้องด าเนินการแจ้งรายละเอียดด้านการคุ้มครองสิทธิและการจัดท า
บันทึกการควบคุมตัวโดยละเอียดตามที่กฎหมายก าหนด อันเป็นมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ 
(มาตรา ๔) 

๒.๕  ก าหนดกรอบแนวคิดของการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการ
กระท าให้บุคคลสูญหายในหมวดท่ี ๑ บทท่ัวไป เพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดเกี่ยวกับหน้าที่ของรัฐ ซึ่ง
หมายรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งฝ่ายบริหาร ตุลาการและนิติบัญญัติ ดังนี้   

- ยืนยันหลักการของรัฐธรรมนูญที่รัฐจะต้องคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ
และเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคลโดยไม่เลือกปฏิบัติ การทรมาน การกระท าหรือลงโทษที่
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และการกระท าให้บุคคลสูญหายจะกระท ามิได้ ซึ่งหมาย
รวมถึงรัฐต้องด าเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามอย่างมีประสิทธิผล (มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และ
มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง) 

- ก าหนดรับรองสทิธิในการรอ้งเรียนเกี่ยวกับการทรมานหรอืการกระท าให้บุคคลสูญ
หาย หน้าที่ คุ้มครองสวัสดิภาพความปลอดภัยและสนับสนุนช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายอย่าง
เร่งด่วน ซึ่งรวมทั้งการติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนเพื่อน าตัวผู้กระท าความผิดมาเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา การสามารถเข้าถึงการชดเชยและเยียวยาความเสียหายทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
เพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้ได้รับความเสียหาย และสุดท้ายรัฐต้องด าเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดข้ึนซ้ าอีก (มาตรา ๖ วรรคสอง และมาตรา ๗ วรรคสอง) 

- ก าหนดบทบาทองค์กรฝ่ายตุลาการในการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีค าสั่งระงับหรือเพิกถอนการกระท าซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
ร่างกายเช่นว่าน้ันทันที และศาลยังมีอ านาจหน้าที่ก าหนดวิธีการตามสมควรเพื่อคุ้มครอง ชดเชยและ
เยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึนผ่านการสนับสนุนช่วยเหลือจากคณะกรรมการ (มาตรา ๖ วรรคสาม)  

๒.๖  ก าหนดมาตรการปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหายใน
หมวด ๒ การปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย เพื่อสร้างระบบความพร้อม



ร่างพระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 
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หน้า ๒๔ จาก ๒๗ 

 

รับผิด (accountability) และลบล้างวัฒนธรรมปล่อยให้คนผิดลอยนวล (impunity) และมีกลไก
สนับสนุนช่วยเหลือให้ผู้ได้รับความเสียหายได้รับความเป็นธรรม ผ่านการช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อ
ติดตามตรวจสอบและน าตัวผู้เกี่ยวข้องมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และการชดเชยฟื้นฟู
เยียวยาความเสียหายทางร่างกาย จิตใจและสังคม และการป้องกันไม่ให้การละเมิดเกิดข้ึนซ้ าอีก ดังนี้ 

๒.๖.๑ ก าหนดสว่นท่ี ๑ บทท่ัวไปให้ประกอบด้วย  
- ความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหาย (มาตรา ๘) ฐานกระท าทรมาน (มาตรา ๙) 

ฐานกระท าหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (มาตรา ๑๐)  
- เหตุเพิ่มโทษ (มาตรา ๑๑) ความรับผิดของผู้สมคบ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน (มาตรา ๑๒) 

ความรับผิดของผู้บังคับบัญชา (มาตรา ๑๓) เหตุลดโทษจากการให้ความช่วยเหลือร่วมมือ (มาตรา 
๑๔) และ 

- ก าหนดบทรับรองหลักความรับผิดสากล (Universal jurisdiction) (มาตรา ๑๕) 
หลักกฎหมายว่าด้วยการส่งผูร้้ายข้ามแดนและความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญา (มาตรา ๑๖) 
หลักสิทธิเด็ดขาด (Non-derogation) (มาตรา ๑๗) หลักการไม่ส่งตัวกลับไปเผชิญอันตราย (Non-
refoulement) (มาตรา ๑๘)  

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของอนุสัญญาเพื่อประสิทธิผลในการป้องปรามการ
ทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหายสมดังเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตินี้ และแยกส่วนของ
อัตราโทษไปบัญญตัิไว้ในหมวดท่ี ๕ บทก าหนดโทษโดยมีอัตราโทษที่ได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของ
ความผิด 

๒.๖.๒ ก าหนดส่วนท่ี ๒ การด าเนินคดี ดังนี ้
- รับรองความเป็นผู้ เสียหายในคดีอาญา เพื่อให้สามี ภริยา คู่ชีวิต ผู้บุพการี 

ผู้สืบสันดาน และผู้อยู่ในอุปการะ ทั้งโดยนิตินัยและพฤตินัย  สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ได้รับทราบความเป็นจริง และเข้าถึงความเป็นธรรมได้ (มาตรา ๑๙)  

- ก าหนดเรื่องการนับอายุความ โดยให้การกระท าความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญ
หายเป็นความผิดต่อเนื่องตลอดเวลาจนกว่าจะเปิดเผยชะตากรรมหรือปล่อยตัวบุคคลที่ถูกควบคุมตัว 
และการสืบสวนสอบสวนต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเริ่มนับอายุความก็ต่อเมื่อพบบุคคลที่ถูก
กระท าให้สูญหายหรือปรากฏหลักฐานน่าเช่ือว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย (มาตรา ๒๐) และให้
ความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหายและฐานกระท าทรมานมีอายุความห้าสิบปี และให้ไม่มีอายุความ
หากเป็นส่วนหนึ่งของการกระท าที่มีลักษณะอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ (มาตรา ๒๑) 

- ก าหนดให้คดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยคดี
พิเศษ โดยมีพนักงานอัยการเป็นผู้รับผิดชอบส านวนการสอบสวน และไม่ให้การด าเนินคดีต้องอยู่ใน
อ านาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกันและ



ร่างพระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 
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หน้า ๒๕ จาก ๒๗ 

 

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (มาตรา ๒๒) และก าหนดเรื่องการสั่งคดีและช้ีขาดกรณีมีค าสั่งไม่ฟ้อง
คดเีป็นอ านาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด (มาตรา ๒๓) 

- ก าหนดรับรองสิทธิของผู้ได้รับความเสียหายให้ได้รับทราบถึงผลความคืบหน้าของ
คดีอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ร่วมติดตามความคืบหน้าของคดี และด าเนินมาตรการ
เพื่อคุ้มครองเสรีภาพและความปลอดภัย ชดเชยและฟื้นฟูเยียวยาความเสียหายทางร่างกายและจิตใจ 
ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายและช่วยเหลือด้านการด าเนินคดี  (มาตรา ๒๔) และให้พนักงานอัยการ
ร่วมกับคณะกรรมการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้กระท าความผิดให้แก่ผู้ได้รับความเสียหาย 
และสนบัสนุนข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อให้ศาลก าหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและ
การฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายด้วย (มาตรา ๒๕) 

- ก าหนดให้ศาลที่มีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
เป็นศาลพลเรือน เพื่อให้ผู้ต้องหา จ าเลยและผู้เสียหายอยู่ในเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลพล
เรือนเท่านั้น (มาตรา ๒๖) 

๒.๗  ก าหนดมาตรการป้องกันการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหายในหมวด 
๓ การป้องกันการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย โดยก าหนดให้การค้นตัว จับ คุมขัง หรือ
กระท าการอันใดอันกระทบกระเทือนต่อเสรีภาพในร่างกายของบุคคลจะต้องมีการด าเนินการตามที่
กฎหมายก าหนด และให้ศาลยุติธรรมเป็นกลไกส าคัญในการตรวจสอบการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐอันกระทบกระเทือนต่อเสรีภาพในร่างกายของบุคคล เพื่อสร้า งระบบความพร้อมรับผิด 
(accountability) และลบล้างวัฒนธรรมปล่อยให้คนผิดลอยนวล (impunity) ดังนี ้

- แจ้งสิทธิผู้ถูกควบคุมตัวในการที่จะติดต่อกับญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูกควบคุมตัว
ไว้วางใจ สามารถพบและปรึกษาทนายความ และได้รับการตรวจร่างกายและรักษาพยาบาล (มาตรา 
๒๗) และจัดท าบันทึกเกี่ยวกับการควบคุมตัวโดยมีรายละเอียดอย่างน้อยตามรายการที่กฎหมาย
ก าหนด (มาตรา ๒๘)  

- ก าหนดให้ญาติหรือบุคคลเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกควบคุมตัว คณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีสิทธิร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมตัวได้ (มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง) 
หากถูกปฏิเสธในการให้ข้อมูล ให้ศาลอาญาในท้องที่ที่มีเขตอ านาจสั่งให้เปิดเผยข้อมูลได้ (มาตรา ๒๙ 
วรรคสองและวรรคสาม) ทั้งนี้ ค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลต้องเป็นกรณีที่ศาลได้เรียกผู้ถูกควบคุมตัวมา
สอบถามต่อหน้าศาลแล้วและมีเหตุยกเว้นให้ไม่เปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายก าหนด (มาตรา ๓๐)  

- ก าหนดให้ศาลอาญาแห่งท้องที่มีอ านาจตรวจสอบการใช้อ านาจควบคุมตัวว่าชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่ (มาตรา ๓๑) โดยด าเนินการไต่สวนและมีค าสั่งเพื่อให้ยุติการกระท าที่ขัดต่อ
พระราชบัญญัตินี้และก าหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน และฟื้นฟูเยียวยา
เบื้องต้นแก่ผู้ได้รับความเสียหายโดยการสนับสนุนช่วยเหลือจากคณะกรรมการ (มาตรา ๓๒) 
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- ก าหนดวิธีปฏิบัติกรณีผู้ถูกควบคุมตัวถึงแก่ความตาย นอกจากการประสานงาน
เพื่อจัดท าส านวนชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในการควบคุมตัวมีหน้าที่ เก็บรักษาสถานที่ เกิดเหตุเพื่อป้องกันมิให้บุคคลเข้าไปยุ่งเหยิงกับ
พยานหลักฐาน และประสานงานกับหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อเก็บและ
รวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุตามหลักห่วงโซ่พยานหลักฐาน (Chain of custody) และติดต่อกับ
ครอบครัวหรือญาติของผูต้ายให้มีสว่นร่วมในการค้นหาความจรงิเกี่ยวกับการตาย รวมทั้งประสานงาน
กับคณะกรรมการเพื่อให้มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทรมานใน
ระหว่างควบคุมตัว (มาตรา ๓๓) 

- ก าหนดบทต้องห้ามรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยอาศัยข้อมูลที่เกิดข้ึนหรือได้มา
เนื่องจากการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี (มาตรา ๓๔) และบทคุ้มครองผู้ใช้สิทธิร้องเรียน
โดยสุจริต (มาตรา ๓๕) 

๒.๘  ก าหนดกลไกป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญ
หายในรูปแบบของคณะกรรมการ หมวด ๔ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและ
การกระท าให้บุคคลสูญหาย โดยปรับปรุงแก้ไขจากร่างกฎหมายเดิมดังนี้ 

- ก าหนดลดสัดส่วนกรรมการโดยต าแหน่งและเพิ่มองค์ประกอบคณะกรรมการ ให้มี
ผู้แทนผู้ได้รับความเสียหายจ านวนสองคน (มาตรา ๓๖ (๔)) และผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมที่
ด าเนินกิจกรรมด้านการปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคลจากการ
ควบคุมตัวจ านวนสามคน (มาตรา ๓๖ (๕)) และให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้งในด้านการตรวจ
พิสูจนห์ลักฐาน ด้านนิติเวชศาสตร์ และจิตวิทยา (มาตรา ๓๖ (๖)) 

- ก าหนดเพิ่มอ านาจหน้าที่คณะกรรมการ ในการติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ให้ค าปรึกษาแนะน าทางกฎหมายแก่ผู้ได้รับความ
เสียหาย ให้ความช่วยเหลือด้านทนายความ การตรวจทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ทางคดี และการ
ฟื้นฟูเยียวยาความเสียหายทางร่างกายและจิตใจ และป้องกันไม่ให้เกิดข้ึนซ้ าอีก (มาตรา ๔๒ (๖) (๗) 
(๘)) ตลอดจนตรวจเยี่ยมสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคัว (มาตรา ๔๒ (๙)) และจัดท ารายงาน
สถานการณ์เกี่ยวกับการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหายและแนวทางแก้ไขปัญหาเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นประจ าทุกปี (มาตรา ๔๒ (๑๐)) 

- ก าหนดเพิ่มอ านาจหน้าที่ส านักงาน ในการติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนและการ
สนับสนุนช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหาย (มาตรา ๔๓) 

  ๒.๙  ก าหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรับประกันว่าจะมกีารสบืสวนสอบสวนคดีความผิด
เกี่ยวกับการกระท าให้บุคคลสูญหายอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบบุคคลที่ถูกกระท าให้สูญหายหรือ



ร่างพระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) 

หน้า ๒๗ จาก ๒๗ 

 

ปรากฏหลักฐานน่าเช่ือว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย และด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด ถึงแม้ว่าการ
ปฏิเสธหรือปกปิดชะตากรรมของผู้ถูกควบคุมตัวได้เกิดข้ึนก่อนพระราชบัญญัติน้ีมีผลใช้บังคับ 


