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มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน 
และการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....” 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งอื่นในส่วนที่ได้
บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี ้  หรือซึ ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี ้ ให้ใช้
พระราชบัญญัตินี้แทน เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดก าหนดเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิต
และร่างกายของบุคคลไว้โดยเฉพาะซึ่งให้ความคุ้มครองบุคคลมากกว่าที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ ให้
บังคับตามกฎหมายนั้น 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การทรมาน” หมายความว่า การกระท าไม่ว่าด้วยประการใดอันก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือความ

ทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรงแก่กายหรือจิตใจต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือ 
(๑) ให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือค ารับสารภาพจากบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม หรือ 
(๒) ลงโทษบุคคลนั้นส าหรับการกระท าซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สามได้กระท าหรือถูกสงสัยว่า

ได้กระท า หรือ 
(๓) ข่มขู่หรือขู่เข็ญบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม หรือ 

(๔) เพราะเหตุผลอ่ืนใดบนพื้นฐานของการเลือกปฏิบัติไม่ว่ารูปแบบใด 
ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอันเป็นผลปกติจาก หรือสืบเนื่องจากการ

ลงโทษทั้งปวงที่ชอบด้วยกฎหมาย 
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“การกระท าที่ โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” หมายความว่า 
การกระท าไม่ว่าด้วยประการใดอันก่อให้เกิดอันตรายแก่กาย จิตใจ หรือลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ของบุคคล
หนึ่งบุคคลใดที่มิใช่การทรมาน ทั้งนี้ไม่รวมถึงอันตรายอันเป็นผลปกติจาก หรือสืบเนื่องจากการลงโทษทั้งปวงที่
ชอบด้วยกฎหมาย 

“ควบคุมตัว” หมายความรวมถึง การจับ  คุม ขัง ลักพา กักตัว คุมขัง กักขัง เรียกตัว 
หรือเชิญตัวบุคคลไปสอบถามหรือซักถาม หรือกระท าด้วยประการอ่ืนใดในท านองเดียวกันอันเป็นการจ ากัด
เสรีภาพในร่างกาย 

“การกระท าให้บุคคลสูญหาย” หมายความว่า การควบคุมตัวหรือการกระท าด้วยประการใด โดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือโดยบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับค าสั่ง การสนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจจากเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ และได้มีการปฏิเสธว่ามิได้กระท าการดังกล่าว หรือปกปิดชะตากรรมหรือที่อยู่ของบุคคลนั้น หรือกระท าด้วย
ประการอื่นใดในท านองเดียวกัน 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
ของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อ านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ านาจทางการ
ปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือกิจการอ่ืนของรัฐหรือไม่ก็ตาม 

“ผู้เสียหาย” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการทรมาน การกระท าที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระท าให้บุคคลสูญหาย และให้หมายความรวมถึง
สามีภริยา คู่ชีวิต ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน และผู้อยู่ในอุปการะ ทั้งโดยนิตินัยและพฤตินัยของบุคคลดังกล่าว 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมาน 
และการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ระเบียบหรือประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได ้

หมวด ๑ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

 มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคล 
สูญหายคณะหนึ่ง ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอ่ืน
อีกสิบคน ซึ่งแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีโดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย 
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  (๑) ผู้ซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิต 
และร่างกายของบุคคลจากการทรมาน การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
หรือการกระท าให้บุคคลสูญหายจ านวนสองคน  
  (๒) ผู้เสียหายหรือผู้แทนผู้เสียหายจากการทรมาน การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือ 
ที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระท าให้บุคคลสูญหายจ านวนสองคน 
  (๓) ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลก าไรและด าเนิน
กิจกรรมด้านการปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคลจากการจากการทรมาน  
การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระท าให้บุคคลสูญหายจ านวนสองคน 
  (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิโดยพิจารณาจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์
ในด้านกฎหมาย ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐาน ด้านนิติเวชศาสตร์ จ านวนสามคน 
  ภายใต้บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหนึ่งในกรรมการ
และเลขานุการ และให้อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแต่งตั้งข้าราชการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
จ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 การสรรหาคณะกรรมการตามมาตรานี้ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนจากองค์การเอกชน
ด้านสิทธิมนุษยชนด้วย 
  มาตรา ๗ กรรมการตามมาตรา ๖ ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ 
หรือผู้ด ารงต าแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 
 (๕) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
 (๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
เพราะกระท าผิดวินัย 
 (๗) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก รวมทั้งค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก
แต่ให้รอการลงโทษ หรือรอการก าหนดโทษ เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาท ความผิดฐาน
หมิ่นประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 (๘) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ หรือเพราะเป็นทรัพย์ที่ ได้มาจากการกระท าความผิดมูลฐาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงิน 
 (๙) ไม่เคยถูกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบแล้วเห็นว่าได้กระท าการอันเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชนมาก่อน 
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  มาตรา ๘  ให้มีคณะกรรมการสรรหาและการเลือกกรรมการแต่ละครั้งให้ด าเนินการ
คณะกรรมการสรรหากรรมการ ประกอบด้วย 

(๑) ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน 
(๒) อัยการสูงสุด  
(3) ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยและมีการ 

ด าเนินกิจการเกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการเมือง
หรือมุ่งค้าหาก าไรจากการด าเนินกิจการดังกล่าวแห่งละหนึ่งคนซึ่งเลือกกันเองให้เหลือห้าคน  

(4) ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคละหนึ่ง 
คนซึ่งเลือกกันเองให้เหลือเก้าคนโดยมาจากพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลจ านวนสี่คน และพรรคการเมืองฝ่ายค้าน
จ านวนห้าคน 

(5) ผู้แทนสื่อมวลชนในกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งเลือกกันเอง
กิจการละหนึ่งคนรวมเป็นสามคน 

(๓) ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลที่เหมาะสมจะเป็นกรรมการตามมาตรา ๖ 
จ านวนสิบคน โดยต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกเพศเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยเสนอ 
พร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อเป็นผู้ที่ เหมาะสมกับการเป็นกรรมการ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ ทั้งนี้ 
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มี เหตุท าให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว  เพ่ือเสนอให้
นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง มติในการเสนอชื่อต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการสรรหา
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
  มาตรา ๙ กรรมการตามมาตรา ๖ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
  ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอยู่ ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
กรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่พ้นจากต าแหน่ง 
 มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ 
 (๔) คณะกรรมการมีมติสองในสามให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพร่อง 
หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 
 มาตรา ๑๑ เมื่อต าแหน่งกรรมการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ว่างลงก่อนวาระ  
ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ภายในหกสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน  
จะไม่แต่งตั้งกรรมการก็ได้ 
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กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง  ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับเวลา 
ที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ยังอยู่ในต าแหน่ง 
 ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปได ้
 มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม 
 ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรง  หรือโดยอ้อม 
ในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  และให้ที่ประชุม
พิจารณาว่าคณะกรรมการผู้นั้นสมควรอยู่ในที่ประชุม และมีมติในเรื่องนั้นได้หรือไม่ ทั้งนี้ ตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการก าหนด 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่ งให้มี เสียงหนึ่ ง 
ในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
ในการประชุม 
 มาตรา ๑๓ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี  หรือหน่วยงานของรัฐให้มีการปรับปรุงกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ หรือมาตรการที่จ าเป็นตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๒) ก าหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทรมาน  
การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการกระท าให้บุคคลสูญหาย  
และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตระหนักถึงความส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการป้องกันการทรมาน 
การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
 (๓) ก าหนดนโยบาย และมาตรการฟ้ืนฟูและเยียวยาด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้เสียหายอย่าง
ครอบคลุม ซึ่งหมายรวมถึงการท าให้กลับสู่สภาพเดิม การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เพียงพอ การบ าบัดและ
ฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  
 (๔) ก าหนดหลักเกณฑ์  และวิธีการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ เสียหายทั้ งทางการเงิน  
และทางจิตใจ ตลอดรวมถึงการฟ้ืนฟูระยะยาวทางการแพทย์ให้กับผู้ เสียหาย โดยได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง 
 (๕) ก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการละเมิดซ้ า มาตรการป้องกันมิให้มีการปกปิด 
การควบคุมตัวบุคคล และมาตรการคุ้มครองพยานให้กับผู้แจ้งข้อมูลในคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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 (๖) ติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทรมาน การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และการกระท าให้บุคคลสูญหาย สนับสนุนช่วยเหลือผู้ เสียหาย 
ด้วยการให้ค าปรึกษาแนะน าทางกฎหมาย ด้านทนายความ ด้านการตรวจทางการแพทย์เพ่ือประโยชน์ทางคดี 
ด้านการติดตามความคืบหน้าของคดี ด้านการฟ้ืนฟูเยียวยาความเสียหายทางร่างกายและจิตใจ และป้องกัน
ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ า 
 (๗) ติดตามดูแล อ านวยการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการสืบสวน
สอบสวนที่ รวดเร็วและเป็นธรรม ขอให้ เปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเพ่ือประโยชน์แห่ง 
ความยุติธรรม รวมถึงมีอ านาจร้องขอให้มีการยุติการทรมานตามนัยพระราชบัญญัตินี้และร้องขอให้มีการ 
ปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามนัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 (๘) แจ้งให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลรายงานชี้แจงส่งข้อมูลหรือเอกสาร
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามกฎหมายนี้ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันปราบปราม  
การทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย  
 (๙) ตรวจเยี่ยมหน่วยงานหรือสถานที่ที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวได้โดยไม่ จ าต้องแจ้ง 
ให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๑๐) ติดตามตรวจสอบการทรมาน การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ และการกระท าให้บุคคลสูญหายได้เองแม้ไม่มีผู้ร้องเรียน และสามารถรับเรื่องร้องเรียน 
ที่ไม่ระบุชื่อผู้ร้องได้ 
 (๑๑) รวมรวมข้อมูลสถิติคดี จัดท ารายงานสถานการณ์ รายงานผลการด าเนินการประจ าปี
เกี่ยวกับการทรมาน การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการกระท าให้
บุคคลสูญหาย พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหา เสนอต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 (๑๒) แต่งตั้งท่ีปรึกษา อนุกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 (๑๓) วางระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืน  
โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
 (๑๔) วางระเบียบอื่นเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๑๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
 มาตรา ๑๔ ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
โดยให้มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ปฏิบัติงานธุรการสนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ท่ีคณะกรรมการแต่งตั้ง 
 (๒) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการท างานของคณะกรรมการ 
 (๓) เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องที่เกี่ยวกับการทรมาน 
การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
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 (๔) ประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
 (๕) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
 มาตรา ๑๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้กรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่
คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
หมวด ๒ 

การป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
  
 มาตรา ๑๖  บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
การทรมาน การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการกระท าให้บุคคล 
สูญหายจะกระท ามิได้  
 ในกรณีที่มีการกระท าซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง ผู้เสียหายมีสิทธิร้องทุกข์ 
ร้องเรียน และเข้าถึงความเป็นธรรมโดยได้รับความคุ้มครอง และการสนับสนุนช่วยเหลือจากรัฐ ผู้เสียหาย 
มีสิทธิได้รับการชดเชย และเยียวยาความเสียหายอย่างรวดเร็วและเพียงพอรวมถึงมาตรการการป้องกัน 
มิให้เกิดการละเมิดซ้ า  
 ผู้เสียหาย พนักงานอัยการ หรือบุคคลอ่ืนใดหากกระท าเพ่ือประโยชน์ของผู้เสียหาย ชอบที่จะ
เสนอค าร้องต่อศาลเพ่ือให้ศาลมีค าสั่งยุติหรือเพิกถอนการกระท าซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง
ทันที ทั้งนี้ศาลอาจก าหนดวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครอง ชดเชย และเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึน 
 มาตรา ๑๗ รัฐมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย  และศักดิ์ศรีความ 
เป็นมนุษย์ของบุคคลทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
 รัฐมีหน้าที่ก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทรมาน การกระท าที่โหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
 ในกรณีที่ปรากฏข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง 
รัฐมีหน้าที่ติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนเพ่ือน าตัวผู้กระท าความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และด าเนินการ
อย่างเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือ คุ้มครองสวัสดิภาพ และความปลอดภัย รวมถึงชดเชย เยียวยา และฟ้ืนฟูร่างกาย
และจิตใจของผู้เสียหาย 
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ส่วนที่ ๒ 
การปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

 
  

 มาตรา ๑๘ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าด้วยประการใดต่อผู้ อ่ืนอันเป็นการกระท า 
ในลักษณะการทรมานตามกฎหมายนี้ ผู้นั้นกระท าความผิดฐานกระท าทรมาน 
 มาตรา ๑๙ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการด้วยประการใดต่อผู้อ่ืนอันเป็นการกระท า 
ในลักษณะการกระท าให้บุคคลสูญหายตามกฎหมายนี้ ผู้นั้นกระท าความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหาย 
 มาตรา ๒๐ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการด้วยประการใดต่อผู้อ่ืนอันเป็นการกระท า 
ในลักษณะโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ผู้นั้นกระท าความผิดฐานกระท าการ  
ที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 มาตรา ๒๑ ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ เป็นการ
กระท าแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี หญิงมีครรภ์ ผู้พิการทางร่างกายหรือจิตใจ หรือผู้ซึ่งพ่ึงตนเองมิได้เพราะ
อายุหรือความป่วยเจ็บ ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้นกึ่งหนึ่ง 
  มาตรา ๒๒ ผู้ใดไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการยุยง ส่งเสริม รู้เห็นเป็นใจ ให้ความยินยอม 
ในลักษณะเป็นผู้สมคบ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกระท าการ  
ตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกระท าการอ่ืนใดในท านองเดียวกันเพ่ือให้เกิดความผิดตามมาตรา ๑๘ 
มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐ แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น  
 มาตรา ๒๓ ผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ หรือ
มาตรา ๒๐ และไม่ด าเนินการที่จ าเป็นและเหมาะสมตามอ านาจของตน เพ่ือป้องกันหรือยุติการกระท าความผิด 
หรือไม่ด าเนินการ หรือส่งเรื่องให้ด าเนินการสอบสวนและด าเนินคดีอาญาตามกฎหมายต้องระวางโทษกึ่งหนึ่ง
ของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 
 ผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งจะต้องเป็นผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ และมีอ านาจควบคุมดูแล 
การกระท าซึ่งเก่ียวข้องกับการควบคุมตัวบุคคล 
 ผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง ไม่ต้องรับผิด หากพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ทราบหรือควรจะทราบ 
หรือมิได้ละเลยเพิกเฉยต่อการกระท าความผิดของผู้อยู่ใต้อ านาจบังคับบัญชาของตน 
 มาตรา ๒๔ ถ้าผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ช่วยให้มีการค้นพบผู้ถูกบังคับ 
ให้สูญหาย โดยผู้นั้นมิได้รับอันตรายสาหัสหรือตกอยู่ในภาวะอันใกล้จะเป็นอันตรายต่อชีวิต  หรือให้ข้อมูล 
ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ในการด าเนินคดี ให้ลงโทษผู้กระท าความผิดน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ แต่ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่ง 
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 มาตรา ๒๕ ผู้ใดกระท าความผิดฐานกระท าทรมาน ความผิดฐานกระท าการที่โหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหายตามพระราชบัญญัติ
นี้นอกราชอาณาจักร ผู้นั้นต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  โดยให้น า  
มาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๖ การกระท าความผิดฐานกระท าทรมาน ความผิดฐานกระท าการที่โหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหายตามพระราชบัญญัตินี้ 
มิให้ถือว่าเป็นความผิดทางการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน และกฎหมายว่าด้วย  
ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา 
 มาตรา ๒๗ สถานการณ์ฉุกเฉิน สงคราม ความไม่มั่นคงของรัฐ หรือสถานการณ์พิเศษใด  
ไม่อาจน ามาอ้างเพ่ือให้การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการกระท าท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
 มาตรา ๒๘ ห้ามมิ ให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐส่ งตัวบุคคลใดออกไปนอก
ราชอาณาจักร หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการส่งบุคคลดังกล่าวออกไปจะส่งผลให้บุคคลนั้นต้ องตกอยู่ใน 
ความเสี่ยงจากการถูกทรมาน ถูกกระท าการที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
หรือถูกกระท าให้สูญหาย 
 

ส่วนที่ ๓ 
การป้องกันการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

 
  
 มาตรา ๒๙ ในการควบคุมตัวบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ในการควบคุมตัวบุคคล 
ต้องจัดให้มีบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัวตามมาตรา ๓๐ และให้ผู้ถูกควบคุมตัวมีสิทธิและได้รับแจ้งสิทธิ
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) แจ้งให้ผู้ถูกควบคุมตัว และญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูกควบคุมตัวไว้วางใจทราบถึงวัน เวลา 
และสถานที่ของการถูกควบคุมตัว ค าสั่งและเหตุแห่งการออกค าสั่งที่ให้มีการควบคุมตัว และข้อมูลหรือ
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้อ านาจควบคุมตัว 
 (๒) แจ้งให้ญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูกควบคุมตัวไว้วางใจทราบถึงข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการเคลื่อนย้ายและสถานที่ปลายทางท่ีรับตัว ในกรณีที่มีการย้ายสถานที่ควบคุมตัว  
 (๓) แจ้งให้ญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูกควบคุมตัวไว้วางใจทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพ
ร่างกายหรือจิตใจของผู้ถูกควบคุมตัว และรายละเอียดเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและสถานพยาบาลที่รับตัว
ในทันที กรณีท่ีผู้ถูกควบคุมตัวเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 
 (๔) ได้รับการเยี่ยมและติดต่อกับญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูกควบคุมตัวไว้วางใจตามสมควร 
 (๕) พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความที่ตนเลือกเป็นการเฉพาะตัว และมีสิทธิได้รับความ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย 
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 (๖) มีทนายความเข้าร่วมการสอบปากค า การสอบถามหรือซักถามโดยก่อนเริ่มการสอบปากค า 
การสอบถามหรือซักถามทุกครั้ง ต้องมีการระบุตัวตนของผู้ที่เข้าร่วมทุกคนและมีการบันทึกภาพและเสียง 
อย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถเข้าถึงและน ากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง 
 (๗) ได้รับการตรวจร่างกาย และการรักษาพยาบาลโดยเร็วโดยแพทย์ เมื่อบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 
 (๘) กรณีผู้ถูกควบคุมตัวเป็นชาวต่างชาติ ต้องได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่กงสุลและล่าม 
 (๙) ในกรณีที่ผู้ถูกควบคุมตัวถึงแก่ความตายหรือได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้  
ผู้เสียหายมีสิทธิเข้าไปมีส่วนร่วมในการค้นหาความจริงเก่ียวกับการตายหรือบาดเจ็บของผู้ถูกควบคุมตัว 
 ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ถูกควบคุมตัวทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิ 
ตามวรรคหนึ่ง และมีหน้าที่อ านวยความสะดวกให้ผู้ถูกควบคุมตัวเข้าถึงสิทธิดังกล่าว 
 มาตรา ๓๐ ในการควบคุมตัวบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องแจ้งการควบคุม
ดังกล่าวต่อนายอ าเภอและพนักงานอัยการแห่งท้องที่ที่มีการควบคุมตัวทราบทันทโีดยให้น าตัวบุคคลดังกล่าวไป
ยังที่ท าการของผู้ควบคุมตัวทันที และจัดให้มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัว โดยอย่างน้อยต้องมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ชื่อ นามสกุล รูปถ่าย ต าหนิรูปพรรณ รวมทั้งข้อมูล อ่ืนที่ใช้ระบุตัวบุคคล และสภาพ
ร่างกายของผู้ถูกควบคุมตัว 
 (๒) วัน เวลา และสถานที่ของการถูกควบคุมตัว และข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ท าการ
ควบคุมตัว ในกรณีที่มีการย้ายสถานที่ดังกล่าว จะต้องมีการระบุถึงสถานที่ปลายทางที่รับตัว และเจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้รับผิดชอบการย้ายสถานที่ควบคุมตัวนั้น  
 (๓) ค าสั่งที่ให้มีการควบคุมตัว และเหตุแห่งการออกค าสั่งนั้น 
 (๔) เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ออกค าสั่งให้มีการควบคุมตัว 
 (๕) วัน เวลา และสถานที่ของการปล่อยตัว ผู้รับผิดชอบในการปล่อยตัว และญาติหรือบุคคล
ที่มารับตัว หรือพยานในการปล่อยตัว    
 (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพร่างกายของบุคคลผู้ถูกควบคุมตัว ทั้งก่อนควบคุมตัวและก่อน 
การปล่อยตัว ในกรณีท่ีผู้ถูกควบคุมตัวถึงแก่ความตายจะต้องระบุถึงข้อมูลสาเหตุแห่งการตายและสถานที่เก็บศพ 
 (๗) ข้อมูลเพ่ือใช้ในการติดต่อญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูกควบคุมตัวไว้วางใจ และทนายความ (หากมี) 
 (๘) ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการเพ่ือรับประกันสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวตามมาตรา ๒๙ 
 (๙) ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการก าหนดเพ่ือป้องกันการทรมาน การกระท าที่โหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
 การแจ้งตามวรรคหนึ่งจะใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
 ในการปล่อยตัวตาม (๕) ก่อนปล่อยตัวให้ผู้มีหน้าที่ในการควบคุมตัวตามวรรคหนึ่งแจ้งญาติ
หรือบุคคลที่ผู้ถูกควบคุมตัวไว้วางใจให้ทราบถึงการปล่อยตัวและให้บันทึกไว้ด้วยว่ามีผู้ ใดมารับตัวไป  
หากไม่สามารถติดต่อญาติได้หรือไม่มีบุคคลใดมารับตัว ให้บันทึกวิธีการติดต่อญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูกควบคุมตัว
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ไว้วางใจไว้ และให้ผู้รับผิดชอบในการปล่อยตัวจัดหาพยานในการปล่อยตัว พร้อมทั้งบันทึกชื่อ ที่อยู่ของพยาน
นั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการปล่อยตัว 
 มาตรา ๓๑ เพ่ือประโยชน์ของผู้ถูกควบคุมตั ว ญาติ บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีสิทธิร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัวตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐ 
 หากเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัว ญาติหรือ
บุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ถูกควบคุมตัว คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่  
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมีสิทธิร้องขอต่อศาลอาญาแห่งท้องที่ที่มีอ านาจพิจารณาคดีอาญา 
เพ่ือให้ศาลสั่งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ 
 ศาลมีอ านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง เปิดเผยข้อมูลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙ 
ให้แก่ญาติหรือบุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ถูกควบคุมตัว คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ  
หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการได้ ค าสั่งศาลดังกล่าวให้อุทธรณ์ไปยังศาลชั้นอุทธรณ์  
และให้ค าสั่งศาลชั้นอุทธรณ์เป็นที่สุด 
 มาตรา ๓๒  ค าสั่ งไม่ เปิดเผยข้อมูลจะท าได้ เฉพาะกรณีที่ศาลได้เรียกผู้ถูกควบคุมตัว 
มาสอบถามต่อหน้าศาล และมีหลักประกันว่าผู้ถูกควบคุมตัวจะไม่ถูกทรมาน หรือถูกกระท าการที่โหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือถูกกระท าให้สูญหาย และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 
อาจก่อให้เกิดอันตราย หรือละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ถูกควบคุมตัว หรือเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวน
สอบสวนคดีอาญา 
 มาตรา ๓๓ เมื่อมีการอ้างว่าบุคคลใดต้องถูกควบคุมตัว หรือปรากฏข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การทรมาน การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  หรือการการกระท าให้ 
บุคคลสูญหาย บุคคลดังต่อไปนี้ มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลอาญาหรือศาลยุติธรรมแห่งท้องที่ที่มีอ านาจพิจารณา
คดีอาญา เพ่ือให้มีค าสั่งยุติการกระท าเช่นนั้นทันที  
 (๑) ผู้เสียหาย  
 (๒) พนักงานอัยการ 
 (๓) พนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
 (๔) พนักงานฝ่ายปกครอง 
 (๔) คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
 (๕) บุคคลอื่นใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ถูกควบคุมตัว  
 ผู้มีสิทธิยื่นค าร้องตามวรรคหนึ่งซึ่งใช้สิทธิโดยสุจริตเพ่ือประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
 มาตรา ๓๔ เมื่อได้รับค าร้องตามมาตรา ๓๓ หรือเมื่อความปรากฏต่อศาลว่ามีการทรมาน  
การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระท าให้บุคคลสูญหาย  
ให้ศาลด าเนินการไต่สวนฝ่ายเดียวโดยทันที  
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 มาตรา ๓๕ เพ่ือประโยชน์ในการยุติการทรมาน  และเยียวยาความเสียหายเบื้องต้น 
หากศาลที่ท าหน้าที่ไต่สวนตามมาตรา ๓๔ เห็นว่าค าร้องนั้นมีมูล ศาลมีอ านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐน าตัว 
ผู้ถูกควบคุมตัวมาศาลโดยพลัน หากปรากฏว่าการควบคุมตัวเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเกิด 
การทรมาน การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระท าให้บุคคลสูญหาย
ในระหว่างการควบคุมตัว ศาลอาจมีค าสั่ง ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ปล่อยผู้ถูกควบคุมตัวทันที  
 (๒) ให้ยุติการทรมาน หรือการกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 (๓) เปลี่ยนสถานที่ควบคุมตัว 
 (๔) ให้ผู้เสียหายได้พบญาติ ทนายความ หรือบุคคลอื่นที่ไว้วางใจเป็นการส่วนตัว 
 (๕) ให้มีการรักษาพยาบาลรวมทั้งการฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจ 
 (๖) ให้เปิดเผยเอกสารบันทึกหรือข้อมูลอื่นใด 
 (๗) เยียวยาเบื้องต้นทางด้านการเงิน 
 (๘) ก าหนดมาตรการอ่ืนใดที่เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ในการระงับการกระท าหรื อเยียวยา
เบื้องต้นกับผู้เสียหาย  
 เมื่อศาลมีค าสั่งตามวรรคหนึ่งอย่างไรแล้ว ให้ผู้ร้องแจ้งค าสั่งศาลดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ
เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
 ให้คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
มีอ านาจหน้าที่ยื่นค าร้องให้ศาลก าหนดมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ในการป้องกัน และการฟ้ืนฟูเยียวยา
เบื้องต้นแก่ผู้เสียหาย ซึ่งรวมทั้งการรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจ และการเงิน 
 ค าสั่งศาลตามมาตรานี้ อาจอุทธรณ์ไปยังศาลชั้นอุทธรณ์ก็ได้ ค าสั่งศาลชั้นอุทธรณ์ถือเป็นที่สุด 
  มาตรา ๓๖ ในกรณีที่ผู้ถูกควบคุมตัวถึงแก่ความตาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องประสานงาน
อย่างเร่งด่วนเพ่ือจัดท าส านวนชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการ  
ชันสูตรพลิกศพ และต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ด้วย 
 (๑) เก็บรักษาสถานที่ เกิดเหตุเพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน  
และประสานงานกับหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานเพ่ือเก็บและรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิด
เหตุ 
 (๒) ติดต่อครอบครัวหรือญาติของผู้ตายเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการค้นหาความจริงเกี่ยวกับการตาย
 (๓) ประสานงานกับคณะกรรมการหรือส านักงานเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ
ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทรมานในระหว่างควบคุมตัว 
 มาตรา ๓๗  ในกรณีที่ปรากฏต่อศาลว่าพยานหลักฐานใดเป็นพยานหลักฐานที่ได้ มาโดย 
อาศัยข้อมูลที่เกิดขึ้น หรือได้มาเนื่องจากการทรมาน การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนุษย์ หรือการกระท าให้บุคคลสูญหาย ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานนั้น เว้นแต่เป็นการรับฟัง
พยานหลักฐานเพ่ือด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
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 มาตรา ๓๘ ผู้ใดพบเห็น หรือทราบการทรมาน การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ 
ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระท าให้บุคคลสูญหาย ให้แจ้งพนักงานฝ่ายปกครอง หรือพนักงานสอบสวน 
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ชักช้า 
  ให้พนักงานฝ่ายปกครอง หรือพนักงานสอบสวน หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งส่งเรื่องให้คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่
ได้รับมอบหมายโดยทันที เพ่ือให้คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการด าเนินการติดตาม สืบหา ช่วยเหลือ
ผู้เสียหาย ดำเนินการระงับการกระท าความผิด ด าเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด และเยียวยาผู้เสียหาย
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การแจ้งนั้นจะใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
 บุคคลซึ่งใช้สิทธิโดยสุจริตในการแจ้งความหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
หรือหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทรมาน การกระท า 
ทีโ่หดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระท าให้บุคคลสูญหาย ย่อมได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้มาตรการซึ่งคณะกรรมการก าหนดตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้รวมถึงจากการถูกด าเนินคดีอาญา 
คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง แม้หากภายหลังปรากฏว่าไม่มีการกระท าความผิดที่ได้รับแจ้งด้วย 
 มาตรา ๓๙ ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับ 
การกระท าให้บุคคลสูญหายอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบบุคคลที่ถูกกระท าให้สูญหาย หรือปรากฏหลักฐานน่า
เชื่อว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย 
 ความในวรรคหนึ่งให้ใช้กับบุคคลที่ถูกกระท าให้สูญหายไปก่อนพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับด้วย 

 
หมวด ๓ 

การด าเนินคดี 
 
 

มาตรา ๔๐ ให้ผู้เสียหายในคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นผู้เสียหายตามประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 มาตรา ๔๑ ให้การกระท าความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหายตามพระราชบัญญัตินี้ 
เป็นความผิดต่อเนื่องตลอดเวลาจนกว่าจะเปิดเผยชะตากรรมหรือปล่อยตัวบุคคลที่ถูกควบคุมตัว และมิให้ 
เริ่มนับอายุความจนกว่าจะพบบุคคลที่ถูกกระท าให้สูญหาย หรือปรากฏหลักฐานน่าเชื่อว่าบุคคลนั้นถึง 
แก่ความตาย และให้ด าเนินการสืบสวนสอบสวนจนกว่าจะพบบุคคลที่ถูกกระท าให้สูญหายหรือปรากฏหลักฐาน
น่าเชื่อว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย 
 มาตรา ๔๒ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่มีอายุความ  
 มาตรา ๔๓ ให้พนักงานอัยการมีอ านาจสอบสวนด าเนินคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
รวมทั้งมีอ านาจเข้าตรวจสอบควบคุมการสอบสวนซึ่งด าเนินการโดยพนักงานสอบสวนทุกหน่วยทันที     
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  การด าเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้  ไม่อยู่ ในอ านาจของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และบทบัญญัติ
มาตรา ๒๑/๑ ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษไม่น ามาใช้บังคับกับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 44 ในกรณีที่พนักงานอัยการมีค าสั่งไม่ฟ้อง ให้ส่งส านวนการสอบสวนพร้อมกับค าสั่ง
ให้อัยการสูงสุดเพ่ือชี้ขาดโดยเร็ว 
 มาตรา 45 ให้หน่วยงานที่มีอ านาจสืบสวนสอบสวนในคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
รายงานให้ผู้เสียหายทราบถึงผลความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่อง และให้คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ติดตามผลความคืบหน้าของคดีและด าเนิน
มาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัย ชดเชย เยียวยา และฟ้ืนฟูความเสียหายทางร่างกาย
และจิตใจ ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านกฎหมาย และสนับสนุนช่วยเหลือด้านการด าเนินคดี โดยการมีส่วนร่วมจาก
ผู้เสียหาย 
 มาตรา ๔๖  เมื่อศาลมีค าพิพากษาถึงที่ สุดว่าจ าเลยกระท าความผิดตามกฎหมายนี้ 
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาก าหนดค่าเสียหาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเยียวยาและฟ้ืนฟูร่างกายและ
จิตใจของผู้เสียหายทั้งหมดแจ้งให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบทราบ และด าเนินการจ่ายเงินค่าเสียหายตามที่
คณะกรรมการก าหนดภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ 
  มาตรา 47 ให้คดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ อยู่ในเขตอ านาจการพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 

หมวด ๔ 
บทก าหนดโทษ 

 
  
  มาตรา 48 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี 
และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท 
 ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท 
 ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงสามสิบปีหรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตส่ามแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 
  มาตรา 49 ผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี และปรับ 
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
 มาตรา 50 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓ (๘) (๙) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน  หรือ 
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 
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 มาตรา ๕๑ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ด าเนินการเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวตาม
มาตรา ๒๙ หรือจัดการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมตัวตามมาตรา ๓๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขัดขวาง 
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกควบคุมตัว ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกิน 
สองหมืน่บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
............................................... 
 ............................................... 
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