
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย  

พ.ศ. .... 
 

หลักการ 
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย 

 

เหตุผล 
โดยที ่การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายซึ ่งกระทำโดยเจ้าหน้าที ่ของรัฐ 

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงซึ่งไม่อาจยกเว้นให้กระทำได้ไม่ว่าสถานการณ์ใด ๆ ดังนั้น  
เพื ่อยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ของประเทศไทย สมควรกำหนดฐานความผิด มาตรการป้องกันและปราบปราม และมาตรการเยียวยา
ผ ู ้ เส ียหาย ตลอดจนมาตรการอื ่นที ่ เก ี ่ยวข ้องให ้สอดคล้องกับ อนุส ัญญาต่อต ้านการทรมาน 
และการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที ่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที ่ย่ำยีศักดิ ์ศรี และอนุสัญญา 
ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ  จึงจำเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย  
พ.ศ. .... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำ 
ให้บุคคลสูญหาย 

 

 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 

 เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติ 

ฉบับนี้ เพื่อให้ความคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายซึ่งกระทำ  

โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันปราบปราม  

และเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำในลักษณะดังกล่าว ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้

สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี ้เร ียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 

การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....” 

 มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี ้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี ่สิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การทรมาน” หมายความว่า การกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นเกิดความเจ็บปวดหรือ

ความทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรงแก่ร่างกายหรือจิตใจ 

“การกระทำให้บุคคลสูญหาย” หมายความว่า การจับ ขัง ลักพา หรือกระทำด้วยประการใด

ให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย โดยผู้กระทำปฏิเสธว่ามิได้กระทำการดังกล่าว หรือไม่ให้ทราบว่า

บุคคลนั้นเป็นตายร้ายดีอย่างไร หรืออยู่ที่ใด 



 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า บุคคลซึ่งใช้อำนาจรัฐหรือได้รับมอบอำนาจ หรือได้รับ

แต่งตั้ง อนุญาต การสนับสนุน หรือการยอมรับโดยตรงหรือโดยปริยาย ให้ใช้อำนาจรัฐในการดำเนินการ

อย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย 

“ผู้ได้รับความเสียหาย” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือ

จิตใจจากการทรมานหรือการกระทำให้บุคคลสูญหาย 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมาน 
และการกระทำให้บุคคลสูญหาย 

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อำนาจออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

ระเบียบหรือประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
มาตรา ๕  ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำด้วยประการใดให้ผู ้อื ่นเกิดความเจ็บปวด 

หรือความทุกขท์รมานอย่างร้ายแรงแก่ร่างกายหรือจิตใจ เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือคำรับสารภาพจากผู้ถูกกระทำหรือบุคคลที่สาม 
(๒) ลงโทษผู ้ถูกกระทำ โดยมีเหตุจากการกระทำซึ ่งผู ้น ั ้นหรือบุคคลที ่สามได้กระทำ 

หรือถูกสงสัยว่าได้กระทำ หรือ 
(๓) ข่มขู่หรือขู่เข็ญผู้ถูกกระทำหรือบุคคลที่สาม  
ผู้นั้นกระทำความผิดฐานกระทำทรมาน 

มาตรา ๖  ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจับ ขัง ลักพา หรือกระทำด้วยประการใดให้ผู ้อ่ืน

ปราศจากเสรีภาพในร่างกายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิเสธว่ามิได้กระทำดังกล่าว หรือไม่ให้ทราบว่า

บุคคลนั้นเป็นตายร้ายดีอย่างไร หรืออยู่ที่ใด ผู้นั้นกระทำความผิดฐานกระทำให้บุคคลสูญหาย 

มาตรา ๗ ผู้ใดกระทำความผิดฐานกระทำทรมานตามมาตรา ๕ หรือความผิดฐานกระทำ 

ให้บุคคลสูญหายตามมาตรา ๖ นอกราชอาณาจักร ผู้นั้นจะต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามที่กำหนด

ไว้ในพระราชบัญญัตินี้ โดยนำมาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๘ การกระทำความผิดฐานกระทำทรมานตามมาตรา ๕ และการกระทำความผิด

ฐานกระทำให้บุคคลสูญหายตามมาตรา ๖ มิให้ถือว่าเป็นความผิดทางการเมืองตามกฎหมายว่าด้วย

การส่งผู้ร้ายข้ามแดน และกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา 



 

มาตรา ๙  ในคดีความผิดฐานกระทำให้บุคคลสูญหายตามมาตรา ๖  ให้ดำเนินการ

สืบสวนจนกว่าจะพบบุคคลที ่ถ ูกกระทำให้ส ูญหายหรือปรากฏหลักฐานน่าเช ื ่อว ่าบุคคลนั้น  

ถึงแก่ความตาย 

มาตรา ๑๐  ในคดีความผิดฐานกระทำให้บุคคลสูญหายตามมาตรา ๖ ให้สามี ภริยา  
ผู้บุพการี และผู้สืบสันดานของผู้ได้รับความเสียหายตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นผู้เสียหายตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย 

 
มาตรา  ๑๑  ให ้มีคณะกรรมการคณะหน ึ ่ ง เร ี ยกว ่ า  “คณะกรรมการป ้ องกัน 

และปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็น รองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง
กลาโหม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้บัญชาการตำรวจ
แห่งชาติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม อัยการสูงสุด นายกสภาทนายความ เป็นกรรมการ 
โดยตำแหน่ง  และผ ู ้ทรงค ุณว ุฒ ิซ ึ ่ งคณะร ัฐมนตร ีแต ่งต ั ้ งจากผู้ ม ีความรู้  ความเช ี ่ยวชาญ  
และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านสิทธิมนุษยชนจำนวนสี่คน ด้านการแพทย์จำนวนหนึ่งคน  
และด้านจิตวิทยาจำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ 

ให้อธ ิบดีกรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้อฺธ ิบดี 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแต่งตั้งข้าราชการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจำนวนไม่เกินสองคน 

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๑๒  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ

หรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 
(๕) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

เพราะกระทำผิดวินัย 



 

(๗) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก รวมทั้งคำพิพากษาถึงที่สุด 
ให้จำคุกแต่ให้รอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที ่กระทำ 
โดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

 (๘) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำส ั ่งของศาลให้ทรัพย์ส ินตกเป็นของแผ่นดิน 
เพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

 

มาตรา ๑๓  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี  
       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่จะดำรงตำแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที ่กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

มาตรา ๑๔  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ 
(๔) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื ่อมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริต  

ต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 

มาตรา ๑๕  เมื่อตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนวาระ ให้ดำเนินการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในหกสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน  
จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง
เท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ยังอยู่ในตำแหน่ง 

ในระหว่างที ่ยังมิได้แต่งตั ้งกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที ่ว่าง ให้กรรมการ  
ที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 

มาตรา ๑๖  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ไม่มาประช ุมหรือไม ่อาจปฏิบัต ิหน ้าที ่ ได ้ ให ้กร รมการซึ ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง 
เป็นประธานในที่ประชุม 



 

การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง  
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่ง  
เป็นเสียงชี้ขาด 

 

มาตรา ๑๗  คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการปรับปรุงกฎหมาย  กฎ ระเบียบ หรือ

มาตรการอื่นที่จำเป็นตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) กำหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทรมาน  

การกระทำ หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี  และการกระทำให้บุคคล 
สูญหาย 

(๓) กำหนดนโยบายและมาตรการฟ ื ้นฟ ูและเย ียวยาด ้านร ่างกายและจ ิต ใจ 
แก่ผู้ได้รับความเสียหาย  

(๔) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการช่วยเหลือและเยียวยาผู ้ได้รับความเสียหาย  
ทั้งทางการเงินและทางจิตใจตลอดรวมถึงการฟื้นฟูระยะยาวทางการแพทย์ให้กับผู้เสียหาย  โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

(๕) กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการปกปิดการควบคุมตัวบุคคล 
(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา อนุกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย 
(๗) วางระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืน  

โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
(๘) วางระเบียบอื่นเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๑๘  ให้กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพทำหน้าที ่เป็นสำนักงาน เลขานุการ 
ของคณะกรรมการ โดยให้มหีน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 

(๑) ประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน 
ที่เก่ียวข้องในการสืบหาติดตามช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหาย 

(๒) สนับสนุนให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนที่เกี ่ยวข้องมีส่วนร่วม 
ในการป้องกันและปราบปรามการทรมาน หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี  
และการกระทำให้บุคคลสูญหาย 

(๓) ศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี ่ยวกับการทรมาน การกระทำหรือการลงโทษ 
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที ่ย่ำยีศักดิ ์ศรีและการกระทำให้บุคคลสูญหาย รวมทั้งให้ความรู้ 
และฝึกอบรมแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(๔) รวบรวมข้อมูล สถิติคดี และจัดทำรายงานผลดำเนินการประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
พร้อมทั้งแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย 



 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
 

หมวด ๓ 
การป้องกันการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย 

 
มาตรา ๑๙  ในการควบคุมผู้ถูกจำกัดเสรีภาพตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ 

ในการควบคุมบุคคลผู้ถูกจำกัดเสรีภาพต้องจัดให้มีการบันทึกข้อมูลเกี ่ยวกับผู ้ถูกจำกัดเสรีภาพ  
อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื ่อ นามสกุล ร ูปถ ่าย ตำหนิร ูปพรรณ รวมทั ้งข ้อม ูลอื ่นที ่ใช ้ระบุต ัวบ ุคคล 
ของผู้ถูกจำกัดเสรีภาพ  

(๒) วัน เวลา และสถานที่ของการถูกจำกัดเสรีภาพ และข้อมูลเกี ่ยวกับเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐผู ้ทำการจำกัดเสรีภาพ ในกรณีที ่มีการย้ายสถานที่ดังกล่าว  จะต้องมีการระบุถึงสถานที่
ปลายทางท่ีรับตัวผู้ถูกจำกัดเสรีภาพ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบการย้ายที่จำกัดเสรีภาพนั้น 

(๓) คำสั่งที่ให้มีการจำกัดเสรีภาพ และเหตุแห่งการออกคำสั่งนั้น 
(๔) เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ออกคำสั่งให้มีการจำกัดเสรีภาพ 
(๕) วัน เวลา และสถานที่ของการปล่อยตัวผู้ถูกจำกัดเสรีภาพ  
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพร่างกายของบุคคลผู้ถูกจำกัดเสรีภาพก่อนถูกจำกัดเสรีภาพ 

และก่อนการปล่อยตัว ในกรณีที่ผู้ถูกจำกัดเสรีภาพถึงแก่ความตายระหว่างการควบคุม จะต้องระบุถึง
สาเหตุแห่งการตายและสถานที่เก็บศพ  

ในการปล ่อยต ัวผ ู ้ถ ูกจำก ัดเสร ีภาพตาม (๕) ให ้ เจ ้าหน ้าท ี ่ของร ัฐผู้ ม ีหน ้าที่  
ในการควบคุมตามวรรคหนึ่งบันทึกไว้ด้วยว่ามีผู้ใดมารับตัวด้วยหรือไม่ 

มาตรา ๒๐ ญาติหรือผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ถูกจำกัดเสรีภาพ มีสิทธิร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐผู้ทำการจำกัดเสรีภาพบุคคล ให้เปิดเผยข้อมูลเกี ่ยวกับผู ้ถูกจำกัดเสรีภาพตามที่บัญญัติ  
ไว้ในมาตรา ๑๙  

หากเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจำกัดเสรีภาพ 
ญาติหร ือผ ู ้ม ีส ่วนได ้เส ียก ับผ ู ้ถ ูกจำกัดเสรีภาพมีส ิทธ ิร ้องขอต่อศาล อาญาหรือศาลจังหวัด 
แห่งท้องที่ท่ีมีการทรมาน หรือการกระทำให้บุคคลสูญหายเพื่อให้ศาลสั่งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ 

ศาลมีอำนาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจำกัด
เสรีภาพตามที ่บัญญัติไว ้ในมาตรา ๑๙ ให้แก่ญาติหรือผู ้มีส่วนได้เสียกับผู ้ถ ูกจำกัดเสรีภาพได้   
คำสั่งศาลดังกล่าวให้อุทธรณ์ไปยังศาลชั้นอุทธรณ์ และให้คำสั่งศาลชั้นอุทธรณ์เป็นที่สุด 



 

มาตรา ๒๑  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ทำการจำกัดเสรีภาพบุคคลหรือศาล อาจไม่เปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ถูกจำกัดเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๙ หากการเปิดเผยดังกล่าวอาจก่อให้เกิด
อันตรายหรือละเมิดต่อความเป็นส่วนตัวของบุคคล หรือเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนคดีอาญา 

 

มาตรา ๒๒  เมื ่อมีการอ้างว่าบุคคลใดถูกกระทำทรมาน หรือถูกกระทำให้สูญหาย  
บุคคลดังต่อไปนี้ มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลอาญาหรือศาลจังหวัดแห่งท้องที่ที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญา
เพ่ือให้มีคำสั่งระงับการกระทำเช่นนั้นทันท ี

(๑) ผู้ได้รับความเสียหาย สามี ภริยา หรือญาติของผู้นั้น 
(๒) พนักงานอัยการ 
(๓) พนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
(๔) คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
เมื่อได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่ง และศาลเห็นสมควร ให้ศาลไต่สวนโดยพลัน โดยให้ศาล 

มีอำนาจเรียกเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุอื่นใดประกอบ 

การไต่สวนหรือสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนำตัวผู้ได้รับความเสียหายมาศาลด้วยก็ได้ 

มาตรา ๒๓  เพื่อประโยชน์ในการระงับการทรมาน และเยียวยาความเสียหายเบื้องต้น 
ศาลตามมาตรา ๒๒ อาจมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ยุติการทรมาน 
(๒) เปลี่ยนสถานที่ควบคุมหรือคุมขัง 
(๓) ให้ผู้ได้รับความเสียหายได้พบญาติ ทนายความ หรือบุคคลอ่ืนที่ไว้วางใจเป็นการสว่นตวั 
(๔) ให้มีการรักษาพยาบาลรวมทั้งการฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจ 
(๕) ให้เปิดเผยเอกสารบันทึกหรือข้อมูลอื่นใด 
(๖) กำหนดมาตรการอ่ืนใดที่เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ในการระงับการกระทำหรือเยียวยา

เบื้องต้นกับผู้ได้รับความเสียหาย 
ในกรณีที่ศาลมีคำสั ่งตามวรรคหนึ่ง ให้อุทธรณ์ไปยังศาลชั ้นอุทธรณ์ และให้คำสั่ง 

ศาลชั้นอุทธรณ์เป็นที่สุด 

หมวด ๔ 
การดำเนินคดี 

 

มาตรา ๒๔  ให้คดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้เป็นคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วย 
การสอบสวนคดีพิเศษ  

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำ
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  



 

เป็นผู้มีอำนาจสืบสวนสอบสวน และให้นำบทบัญญัติในหมวด ๓ การสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีท ี ่ เจ ้าหน้าที ่ของร ัฐในส ังก ัดกรมสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานสอบสวน 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ หรือจะมอบหมายหน้าที ่นั้น 
ให้พนักงานอัยการเป็นผู้รับผิดชอบทำการสอบสวนแทนก็ได้ 

มาตรา ๒๕  ให้ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบ และให้นำเอาวิธีพิจารณาคดีตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติ 
มิชอบมาบังคับใช้กับคดีดังกล่าวโดยอนุโลม 

 
หมวด ๕ 

บทกำหนดโทษ 
 

มาตรา ๒๖  ผู้ใดกระทำความผิดฐานกระทำทรมาน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  
และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำรับอันตรายสาหัส ผู้กระทำ 
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท 

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำถึงแก่ความตาย ผู ้กระทำ 

ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

มาตรา ๒๗  ผู้ใดกระทำความผิดฐานกระทำให้บุคคลสูญหาย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำรับอันตรายสาหัส ผู้กระทำ
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท 

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำถึงแก่ความตาย ผู้กระทำ 
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

มาตรา ๒๘  ถ้าการกระทำความผิดฐานกระทำทรมานตามมาตรา ๒๖ เป็นการกระทำ
แก่บุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี หญิงมีครรภ์ ผู้พิการทางร่างกายหรือจิตใจ หรือผู้ซึ ่งพึ่งตนเองมิได้ 
เพราะอายุหรือความป่วยเจ็บ ผู้กระทำต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ กึ่งหนึ่ง 

ถ้าการกระทำความผิดฐานกระทำให้บุคคลสูญหายตามมาตรา ๒๗ เป็นการกระทำ 

แก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง ผู้กระทำต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗ กึ่งหนึ่ง 



 

มาตรา ๒๙  ผู ้ใดสมคบเพื ่อกระทำความผิดตามมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘  
ต้องระวางโทษหนึ่งในสามของความผิดนั้น 

ผู ้ใดมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดตามมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘ 
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 

           มาตรา ๓๐  ผู้บังคับบัญชาผู้ใดทราบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 
จะกระทำหรือได้กระทำความผิดตาม มาตรา ๒๗ หรือ มาตรา ๒๘ วรรคสอง และไม่ดำเนินการที่จำเป็น
และเหมาะสม เพื่อป้องกันหรือระงับการกระทำความผิด หรือไม่ดำเนินการหรือส่งเรื ่องให้ดำเนินการ
สอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมาย ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น 

 ผู ้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง จะต้องเป็นผู ้ซึ่ งมีหน้าที ่รับผิดชอบและมีอำนาจควบคุม 
การกระทำซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดฐานกระทำให้บุคคลสูญหาย 

มาตรา ๓๑  ถ้าผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๙ 
ช่วยให้มีการค้นพบผู้ถูกกระทำให้สูญหาย โดยผู้นั้นมิได้รับอันตรายสาหัสหรือตกอยู่ในภาวะอันใกล้  
จะเป็นอันตรายต่อชีวิต ให้ข้อมูลที ่สำคัญและเป็นประโยชน์ในการดำเนินคดี  ให้ลงโทษผู้กระทำ
ความผิดน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ แต่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
 
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
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         นายกรัฐมนตรี 

 


