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ตารางเปรียบเทียบ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสญูหาย พ.ศ. ... (ฉบับกมธ.) 

กับ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สญูหาย พ.ศ. ....(ฉบับกระทรวงยุติธรรม) 

 

ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การกระท าใหบ้ังคับสญูหาย พ.ศ. .... 

(กมธ 26 มิถุนายน 2563) 

ปัจจุบันเป็นรา่งของพรรคพลังประชารัฐและพรรคก้าวไกล 

ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... 

(ผ่านวิปรัฐบาล เป็นมติครม. 17 สิงหาคม 2564) 

ร่าง 

พระราชบัญญัต ิ

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย 

พ.ศ. .... 
 

          โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

           

ร่าง 

พระราชบัญญัต ิ

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย 

พ.ศ. .... 

          โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทรมานและการบังคับบคุคลให้สูญหาย 

           

 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 

....” 

มาตรา  ๑   พระราชบ ั ญญ ั ต ิ น ี ้ เ ร ี ยกว่ า 

“พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับ

บุคคลให้สูญหาย พ.ศ. ....” 

  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด

หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน

นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ 

ประกาศ และค าสั่งอื่นในส่วนที่ได้บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด

หรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน เว้นแต่

ในกรณีที ่กฎหมายใดก าหนดเรื ่องการคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ

ร่างกายของบุคคลไว้โดยเฉพาะซึ่งให้ความคุ้มครองบุคคลมากกว่าที่ก าหนดใน

พระราชบัญญัตินี้ให้บังคับตามกฎหมายนั้น 

ไม่ม ี

 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้    

  “การทรมาน” หมายความว่า การกระท าโดยเจตนาไม่ว่า

ด้วยประการใดอันก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่าง

ร้ายแรงแก่กายหรือจิตใจต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อวัตถุประสงค์ เช่น 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

ไม่มี 
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ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การกระท าใหบ้ังคับสญูหาย พ.ศ. .... 

(กมธ 26 มิถุนายน 2563) 

ปัจจุบันเป็นรา่งของพรรคพลังประชารัฐและพรรคก้าวไกล 

ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... 

(ผ่านวิปรัฐบาล เป็นมติครม. 17 สิงหาคม 2564) 

 (๑) ให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือค ารับสารภาพจากบุคคล

นั้นหรือบุคคลทีส่าม 

 (๒) ลงโทษบุคคลนั้นส าหรับการกระท าซึ่งบุคคลนั้น

หรือบุคคลที่สามได้กระท าหรือถูกสงสัยว่าไดก้ระท า 

 (๓) ข่มขู่หรือขู่เข็ญบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม หรือ 

 (๔) เพราะเหตุผลอื ่นใดบนพื้นฐานของการเลือก

ปฏิบัติไม่ว่ารูปแบบใด 

 ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมาน

อันเป็นผลปกติจาก หรือสืบเนื่องจากการลงโทษทั้งปวงที่ชอบด้วยกฎหมาย 

 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้

  “การกระท าที ่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที ่ย ่ายี

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” หมายความว่า การกระท าโดยเจตนาไม่ว่าด้วย

ประการใดอันก่อให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่

มิใช่การทรมาน ทั้งนี้ไม่รวมถึงอันตรายอันเป็นผลปกติจาก หรือสืบเนื่องจาก

การลงโทษทั้งปวงที่ชอบด้วยกฎหมาย 

ไม่ม ี

 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้

  “ควบคุมตัว” หมายความรวมถึง การจับ คุม ขัง 

ลักพา กักตัว คุมขัง กักขัง เรียกตัว หรือเชิญตัวบุคคลไปสอบถามหรือ

ซักถาม หรือกระท าด้วยประการอื่นใดในท านองเดียวกันอันเป็นการจ ากัด

เสรีภาพในร่างกาย 

ไม่ม ี

 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

  “การกระท าให้บุคคลสูญหาย” หมายความว่า การ

ควบคุมตัวหรือการกระท าด้วยประการใด โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือโดย

บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับค าสั่ง การสนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจจาก

เจ้าหน้าที่ของรัฐ และได้มีการปฏิเสธว่ามิได้กระท าการดังกล่าว หรือปกปิด

ชะตากรรมหรือที่อยู่ของบุคคลนั้น หรือกระท าด้วยประการอื่นใดในท านอง

เดียวกัน 

ไม่ม ี
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ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การกระท าใหบ้ังคับสญูหาย พ.ศ. .... 

(กมธ 26 มิถุนายน 2563) 

ปัจจุบันเป็นรา่งของพรรคพลังประชารัฐและพรรคก้าวไกล 

ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... 

(ผ่านวิปรัฐบาล เป็นมติครม. 17 สิงหาคม 2564) 

 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

  “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมือง ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ ่นซึ ่งมีต าแหน่งหรือ

เงินเดือนประจ า พนักงานหรือบุคคลผู ้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครอง

ท้องที่ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงใช้

อ านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ านาจทางการปกครองของรัฐในการด าเนินการ

อย่างหนึ ่งอย ่างใดตามกฎหมาย ไม่ว่ าจะจ ัดตั ้งข ึ ้นในระบบราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐหรือไม่ก็ตาม 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า บุคคลซึ่งใช้อ านาจ

รัฐหรือได้รับมอบอ านาจ หรือได้รับการแต่งตั้ง อนุญาต สนับสนุน หรือการ

ยอมรับโดยตรงหรือโดยปริยาย จากผู้มอี านาจรัฐให้ด าเนินการตามกฎหมาย 

 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

  “ผู้เสียหาย” หมายความวา่ บุคคลที่ได้รับความ

เสียหายจากการทรมาน การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือทีย่ ่ายี

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระท าให้บุคคลสูญหาย ตามประมวล

กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา และให้หมายความรวมถึงสามีภริยา คู่ชีวิต 

ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน และผูอ้ยู่ในอุปการะ ทั้งโดยนิตินยัและพฤตินัยของ

บุคคลดังกล่าว 

“ผู้ได้รับความเสียหาย” หมายความว่า บุคคลซ่ึง

ได้รับความเสียหายแกช่ีวิต ร่างกาย หรือจิตใจจากการทรมานหรือการกระท า

ให้บุคคลสูญหาย 

 หมวด ๒ การป้องกันและปราบปรามการทรมาน

และการกระท าให้บุคคลสูญหาย    

   ส่วนที่ ๑ บททัว่ไป 

 

 มาตรา ๑๖  บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิต

และร่างกาย และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การทรมาน การกระท าที่โหดร้าย

ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย ่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการกระท าให้บุคคล

สูญหายจะกระท ามิได้   

 ในกรณีที่มีการกระท าซ่ึงกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ

ตามวรรคหนึ่ง ผู้เสียหายมีสิทธิร้องทุกข์ ร้องเรียน และเข้าถึงความเป็นธรรม

โดยได้รับความคุ ้มครอง และการสนับสนุนช่วยเหลือจากรัฐ ผู ้เสียหาย 

ไม่ม ี
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ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การกระท าใหบ้ังคับสญูหาย พ.ศ. .... 

(กมธ 26 มิถุนายน 2563) 

ปัจจุบันเป็นรา่งของพรรคพลังประชารัฐและพรรคก้าวไกล 

ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... 

(ผ่านวิปรัฐบาล เป็นมติครม. 17 สิงหาคม 2564) 

มีสิทธิได้รับการชดเชย และเยียวยาความเสียหายอย่างมีประสิทธิผล ซ่ึงรวมถึง

การป้องกันมิให้เกิดการละเมิดซ ้า  

 ผู้เสียหาย พนักงานอัยการ หรือบุคคลอื่นใดหาก

กระท าเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหาย ชอบที่จะเสนอค าร้องต่อศาลเพื่อให้ศาล

มีค าสั่งยุติหรือเพิกถอนการกระท าซ่ึงกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรค

หนึ่งทันที ทั้งนี้ศาลอาจก าหนดวธิีการตามสมควรเพื่อคุ้มครอง ชดเชย และ

เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น 

 มาตรา ๑๗  รัฐมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพใน

ชีวิตและร่างกาย และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลทุกคนโดยไม่เลือก

ปฏิบัติ   

 รัฐมีหน้าที่ก าหนดมาตรการที ่มีประสิทธิผลและ

ด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว เพื่อป้องกันและปราบปรามการทรมาน 

การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย ่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการ

กระท าให้บุคคลสูญหาย 

 ในกรณีที่ปรากฏข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าซ่ึง

กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง รัฐมีหน้าที ่ด าเนินการอย่าง

เร่งด่วนเพื ่อช่วยเหลือ และคุ ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของ

ผู้เสียหาย หมายรวมถึง ชดเชย เยียวยา และฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของ

ผู้เสียหาย  

ไม่ม ี

  หมวด ๒ การป้องกันและปราบปรามการทรมาน

และการกระท าให้บุคคลสูญหาย    

  ส่วนที่ ๒ การปราบปรามการทรมานและการบังคับ

บุคคล 

ให้สูญหาย 

 

 มาตรา ๑๙ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการด้วย

ประการใดต่อผู้อื่นอันเป็นการกระท าในลักษณะการกระท าให้บุคคลสูญหาย

ตามกฎหมายนี้ ผู้นั้นกระท าความผิดฐานบังคับบุคคลให้สูญหาย 

 

มาตรา ๖  ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จับ ขัง ลักพา หรือกระท าดว้ยประการ

ใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิเสธว่า

มิได้กระท าการดังกล่าว หรือปกปิดชะตากรรมหรือสถานที่ปรากฏตัวของ
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ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การกระท าใหบ้ังคับสญูหาย พ.ศ. .... 

(กมธ 26 มิถุนายน 2563) 
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 บุคคลนั้นซ่ึงส่งผลให้บุคคลนั้นอยู่นอกการคุ้มครองของกฎหมาย ผูน้ั้นกระท า

ความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหาย 

 มาตรา ๑๘ ผู้ใดเป็นเจ้าหนา้ที่ของรัฐกระท าด้วย

ประการใดต่อผู้อื่นอันเป็นการกระท า ในลักษณะการทรมานตามกฎหมายนี้ 

ผู้นั้นกระท าความผิดฐานกระท าทรมาน 

มาตรา ๕  ผู้ใดเป็นเจา้หนา้ที่ของรัฐกระท าด้วยประการใดให้ผู้อืน่เกิดความ

เจ็บปวดหรอืความทกุขท์รมานอยา่งรา้ยแรงแก่ร่างกายหรอืจิตใจ เพือ่

วัตถุประสงค์อยา่งหนึ่งอย่างใด ดังตอ่ไปนี ้

(๑) ให้ได้มาซ่ึงขอ้มูลหรอืค ารบัสารภาพจากผู้ถกูกระท าหรอืบุคคลทีส่าม 

(๒) ลงโทษผูถู้กกระท าเพราะเหตอุันเกดิจากการกระท าหรอืสงสยัวา่กระท า

ของผู้นั้นหรือบุคคลที่สาม 

(๓) ข่มขู่หรอืขู่เข็ญผูถู้กกระท าหรอืบุคคลที่สาม 

(๔) เลือกปฏิบัตโิดยไม่เป็นธรรม 

ผู้นั้นกระท าความผดิฐานกระท าทรมาน 

 มาตรา ๒๐ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการด้วย

ประการใดต่อผู้อื่นอันเป็นการกระท าในลักษณะโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือ

ที ่ย ่ายีศักดิ ์ศรีความเป็นมนุษย์ ผู ้นั ้นกระท าความผิดฐานกระท าการที่

โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย ่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

ไม่ม ี

 มาตรา ๒๑ ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๑๗ 

มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ เป็นการกระท าแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี 

หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางร่างกายหรือจิตใจ หรือผู้ซึ่งพึ่งตนเองมไิด้

เพราะอายุหรือความป่วยเจ็บ ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัตไิว้

ส าหรับความผิดนั้นกึ่งหนึ่ง 

มาตรา ๓๐  ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๒๘ เป็นการกระท าแก่บุคคล

อายุไม่เกินสิบแปดปี หญิงมีครรภ์ ผู้พิการทางร่างกายหรือจิตใจ หรือผู้ซ่ึง

พึ่งตนเองมิได้เพราะอายุหรือความป่วยเจ็บ ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่า

ที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้นกึ่งหนึ่ง 

ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๒๙ เป็นการกระท าแก่บุคคลตามวรรคหนึง่ 

ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้นกึ่งหนึ่ง 

 มาตรา ๒๒ ผู้ใดไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท า

การยุยง ส่งเสริม รู้เห็นเป็นใจ ให้ความยินยอม ในลักษณะเป็นผู้สมคบ ผู้ใช้ 

ผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกระท าการ

ตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกระท าการอื่นใดในท านองเดียวกัน

เพื่อให้เกิดความผิดตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ แล้วแต่

กรณี ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 

มาตรา ๓๑  ผู้ใดสมคบเพื่อกระท าความผิดตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ 

หรือมาตรา ๓๐ ต้องระวางโทษหนึ่งในสามของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับ

ความผิดนั้น 

ถ้าได้มีการกระท าความผิดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง 

ผู้สมคบกันนั้นต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

ในกรณีที่ความผิดได้กระท าถึงขั้นลงมือกระท าความผิด แต่เนื่องจาก

การเข้าขัดขวางของผู้สมคบท าให้การกระท านั้นกระท าไปไม่ตลอดหรือ
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ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การกระท าใหบ้ังคับสญูหาย พ.ศ. .... 
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กระท าไปตลอดแล้วแต่การกระท านั้นไม่บรรลุผล ผู้สมคบที่กระท าการ

ขัดขวางนั้น คงรับโทษตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งเท่านั้น  

มาตรา ๓๒  ผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดตามมาตรา ๒๘ มาตรา 

๒๙ หรือมาตรา ๓๐ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 

 

 มาตรา ๒๓ ผู ้ใดเป็นผู ้บังคับบัญชาของผู ้กระท า

ความผิดตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ และไม่ด าเนินการที่

จ าเป็นและเหมาะสมตามอ านาจของตน เพื่อป้องกันหรือยุติการกระท า

ความผิด หรือไม่ด าเนินการ หรือส่งเรื ่องให้ด าเนินการสอบสวนและ

ด าเนินคดีอาญาตามกฎหมาย ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่ก าหนดไว้

ส าหรับความผิดนั้น 

 ผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งจะต้องเป็นผู้ซึ่งมหีน้าที่

รับผิดชอบ และมีอ านาจควบคุมดูแลการกระท าซ่ึงเกี่ยวข้องกับการควบคุม

ตัวบุคคล 

 ผู ้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ ่ง ไม่ต้องรับผิด หาก

พิสูจน์ได้ว่าตนไม่ทราบหรือควรจะทราบหรือมิได้ละเลยเพิกเฉยต่อการ

กระท าความผิดของผู้อยู่ใต้อ านาจบังคับบัญชาของตน 

มาตรา ๓๔  ผู้บังคับบัญชาผู้ใดทราบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งอยู่ภายใต้การ

บังคับบัญชาของตนจะกระท าหรือได้กระท าความผิดตามมาตรา ๒๘ มาตรา 

๒๙ หรือมาตรา ๓๐ และไม่ด าเนินการที่จ าเป็นและเหมาะสม เพื่อป้องกัน

หรือระงับการกระท าความผิด หรือไม่ด าเนินการส่งเรื ่องให้ด าเนินการ

สอบสวนและด าเนินคดีตามกฎหมาย ต้องระวางโทษกึ่งหนึ ่งของโทษที่

ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

ผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งต้องเป็นผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบและมีอ านาจ

ควบคุมการกระท าซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดฐานกระท าทรมานหรือความผิด

ฐานกระท าให้บุคคลสูญหาย 

 

 มาตรา ๒๔ ถ้าผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ

นี้ช่วยให้มีการค้นพบผู้ถูกบังคับให้สูญหาย โดยผู้นั้นมิได้รับอันตรายสาหัส

หรือตกอยู่ในภาวะอันใกล้จะเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือให้ข้อมูลที่ส าคัญและ

เป็นประโยชน์ในการด าเนินคดี ให้ลงโทษผู้กระท าความผิดน้อยกว่าที่กฎหมาย

ก าหนดไว้ แต่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

มาตรา ๓๓  ถ้าผู ้กระท าความผิดตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคสอง 

มาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ ช่วยให้มีการค้นพบผู้ถูกกระท าให้สูญหายก่อน

ศาลชั้นต้นพิพากษา โดยผู้นั้นมิได้รับอันตรายสาหัสหรือตกอยู่ในภาวะอัน

ใกล้จะเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือให้ข้อมูลที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ในการ

ด าเนินคดี ให้ลงโทษผู้กระท าความผิดน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ แต่ไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

 มาตรา ๒๕ ผู้ใดกระท าความผิดฐานกระท าทรมาน 

ความผิดฐานกระท าการที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย ่ายีศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ หรือความผิดฐานบังคับบุคคลให้สูญหายตามพระราชบัญญัตินี้นอก

ราชอาณาจักร ผู ้น ั ้นต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามที ่ก าหนดไว้ใน

มาตรา ๗  ผู้ใดกระท าความผิดฐานกระท าทรมานตามมาตรา ๕ หรือความผดิ

ฐานกระท าให้บุคคลสูญหายตามมาตรา ๖ นอกราชอาณาจักร ต้องรับโทษใน

ราชอาณาจักรตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ โดยให้น าความในมาตรา 

๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
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พระราชบัญญัตินี้ โดยให้น ามาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาใช้

บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๖ การกระท าความผิดฐานกระท าทรมาน 

ความผิดฐานกระท าการที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย ่ายีศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ และความผิดฐานบังคับบุคคลให้สูญหายตามพระราชบัญญัตินี้ มิให้

ถือว่าเป็นความผิดทางการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน และ

กฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา 

มาตรา ๘  การกระท าความผิดฐานกระท าทรมานตามมาตรา ๕  และการ

กระท าความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหายตามมาตรา ๖ มิให้ถือว่าเป็น

ความผิดที่มีลักษณะทางการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายขา้มแดน 

และความผิดทางการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ

ในเรื่องทางอาญา 

 มาตรา ๒๗ สถานการณ์ฉุกเฉิน สงคราม ความไม่

มั่นคงของรัฐ หรือสถานการณ์พิเศษใด ไม่อาจน ามาอ้างเพื่อให้การกระท า

ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย 

มาตรา ๑๑  พฤติการณ์พิเศษใด ๆ   ไม่ว่าจะเป็นภาวะสงครามหรือภยัคุกคาม

ที่จะเกิดสงคราม ความไม่มั่นคงทางการเมืองภายในประเทศ หรือสถานการณ์

ฉุกเฉินสาธารณะอื่นใด ไม่อาจน ามาอ้างเพื่อให้การกระท าความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้เป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย 

 มาตรา ๒๘ ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐส่งตัวบุคคลใดออกไปนอกราชอาณาจักร หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า

การส่งบุคคลดังกล่าวออกไปจะส่งผลให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในความเสี ่ยง

จากการถูกทรมาน ถูกกระท าการที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย ่ายีศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ หรือถูกบังคับให้สูญหาย 

มาตรา ๑๒  ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐขับไล่ ส่งกลับ 

หรือส่งบุคคลเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังอีกรัฐหนึ่ง หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า

บุคคลนั้นจะไปตกอยู่ในอันตรายที่จะถกูกระท าทรมานหรือจากการกระท าให้

บุคคลสูญหาย 

  หมวด ๓ การด าเนินคดี  

 มาตรา ๔๐   ให ้ผ ู ้ เส ียหายในคด ีความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ เป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา 

มาตรา ๑๐  ในคดีความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหายตามมาตรา ๖ ให้สามี 

ภริยา ผ ู ้บ ุพการี และผู ้ส ืบสันดานของผู ้ถ ูกกระท าให ้ส ูญหายตาม

พระราชบัญญัตินี้ เป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาด้วย 
 

 มาตรา ๔๑ ให้การกระท าความผิดฐานกระท าให้

บคุคลสูญหายตามพระราชบัญญัตินี้เป็นความผิดต่อเนื่องตลอดเวลาจนกว่า

จะเปิดเผยชะตากรรมหรือปล่อยตัวบุคคลที่ถูกควบคุมตัว และมิให้เริ่มนับ

อายุความจนกว่าจะพบบุคคลที่ถูกบังคับให้สูญหาย หรือปรากฏหลักฐานน่า

เชื่อว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย และให้ด าเนินการสืบสวนสอบสวนจนกว่า

จะพบบุคคลที่ถูกบังคับให้สูญหายหรือปรากฏหลักฐานน่าเชื่อว่าบุคคลนั้น

ถึงแก่ความตาย 

มาตรา ๙  ในคดีความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหายตามมาตรา ๖ ให้

ด าเนินการสืบสวนจนกว่าจะพบบุคคลซึ่งถูกกระท าให้สูญหายหรือปรากฏ

หลักฐานอันน่าเชื่อว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย 
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ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การกระท าใหบ้ังคับสญูหาย พ.ศ. .... 

(กมธ 26 มิถุนายน 2563) 

ปัจจุบันเป็นรา่งของพรรคพลังประชารัฐและพรรคก้าวไกล 

ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... 

(ผ่านวิปรัฐบาล เป็นมติครม. 17 สิงหาคม 2564) 

 มาตรา ๔๒  ความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ ไม่มี

อายุความ  

ไม่ม ี

 มาตรา ๔๓ ให้พนักงานอัยการมีอ านาจสอบสวน

ด าเนินคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งมีอ านาจตรวจสอบควบคุม

การสอบสวนซ่ึงด าเนินการโดยพนักงานสอบสวนทุกหน่วยทันที  

              การด าเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี ้ ไม่อยู ่ในอ านาจของ

คณะกรรมการป ้องก ันและปราบปรามการท ุจร ิตแห ่ งชาต ิ  หรื อ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและบทบัญญัติ

ตามมาตรา ๒๑/๑ ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษไม่น ามาใช้

บังคับกับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ไม่ม ี

 มาตรา ๔๕ ให้หน่วยงานที่มีอ านาจสืบสวนสอบสวน

ในคดคีวามผิดตามพระราชบัญญัตินี้รายงานให้ผู้เสียหายทราบถึงผลความ

คืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่อง และให้คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรือ

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ติดตามผลความ

คืบหน้าของคดีและด าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและความ

ปลอดภัย ชดเชย เยียวยา และฟื้นฟูความเสียหายทางร่างกายและจิตใจ ให้

ค าปรึกษาแนะน าด้านกฎหมาย และสนับสนุนช่วยเหลือด้านการด าเนินคดี 

โดยการมีส่วนร่วมจากผู้เสียหาย   

  

 

มาตรา ๒๖  ให้คดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นคดีพิเศษตามกฎหมาย

ว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ  

  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมสอบสวนคดี

พิเศษเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงาน

สอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญาเป็นผู้มีอ านาจสืบสวน

สอบสวน 

ในกรณีที ่เจ้าหน้าที ่ของรัฐในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษและพนักงาน

สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่า

กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อัยการสูงสุดเป็นพนักงานสอบสวน

ผู้รับผิดชอบหรือจะมอบหมายให้พนักงานอัยการเป็นผู้รับผิดชอบท าการ

สอบสวนแทนก็ได้ โดยให้มีหน้าที่และอ านาจในการสอบสวนเช่นเดียวกับ

พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมทั้ง

หน้าที่และอ านาจประการอื่นที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นหน้าที่และอ านาจ

ของพนักงานอัยการ และในกรณีที่อัยการสูงสุดมอบหมายให้พนักงานอัยการ

คนใดเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ เมื่อพนักงานอยัการผู้รับผิดชอบใน

การสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้ท าความเห็นตามมาตรา ๑๔๐ 

มาตรา ๑๔๑ หรือมาตรา ๑๔๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

ส่งพร้อมส านวนไปยังอัยการสูงสุด 
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ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การกระท าใหบ้ังคับสญูหาย พ.ศ. .... 

(กมธ 26 มิถุนายน 2563) 

ปัจจุบันเป็นรา่งของพรรคพลังประชารัฐและพรรคก้าวไกล 

ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... 

(ผ่านวิปรัฐบาล เป็นมติครม. 17 สิงหาคม 2564) 

ให้น าความในหมวด ๓ การสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ ตามกฎหมายว่า

ด้วยการสอบสวนคดีพิเศษมาใช้บังคับแก่การสืบสวนสอบสวนตามวรรคสอง

และวรรคสามด้วยโดยอนุโลม 

 มาตรา ๔๔ ในกรณีที่พนักงานอัยการมีค าสั่งไม่ฟ้อง 

ให้ส่งส านวนการสอบสวนพร้อมกับค าสั่งให้อัยการสูงสุดเพื่อชี้ขาดโดยเร็ว 

ไม่ม ี

 มาตรา ๔๕ ให้หน่วยงานที่มีอ านาจสืบสวนสอบสวน

ในคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้รายงานให้ผู้เสียหายทราบถึงผลความ

คืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่อง และให้คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ

หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ติดตาม

ผลความคืบหน้าของคดี และด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพ

และความปลอดภัย ชดเชยและฟื้นฟูเยียวยาความเสียหายทางร่างกายและ

จิตใจ ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านกฎหมาย และสนับสนุนช่วยเหลือด้านการ

ด าเนินคด ีโดยการมีส่วนร่วมจากผู้เสียหาย 

ไม่ม ี

 มาตรา ๔๖ เมื่อศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าจ าเลย

กระท าความผิดตามกฎหมายนี้ให้คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาก าหนด

ค่าเสียหาย  รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเยียวยาและฟื้นฟูร่างกายจิตใจของ

ผู้เสียหายทั้งหมด แจ้งให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบทราบ และด าเนินการ

จ่ายเงินค่าเสียหายตามที่คณะกรรมการก าหนดภายในสามสิบวัน นับแต่

วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ  

ไม่ม ี

 มาตรา ๔๘ ให้คดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ อยู่

ในเขตอ านาจการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอาญา  

มาตรา ๒๗  ให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นศาลที่มีเขต

อ านาจเหนือคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

  หมวด ๒ การป้องกันและปราบปรามการทรมาน

และการกระท าให้บุคคลสูญหาย  

   ส่วนที่ ๓ การป้องกันการทรมานและ

การกระทำให้บุคคลสูญหาย 

 

 มาตรา ๒๙ ในการควบคุมตัวบุคคล เจ้าหน้าที่ของ

รัฐผู้มีหน้าที่ในการควบคุมตัวบุคคลต้องจัดให้มีบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูก

ไม่ม ี
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ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การกระท าใหบ้ังคับสญูหาย พ.ศ. .... 

(กมธ 26 มิถุนายน 2563) 

ปัจจุบันเป็นรา่งของพรรคพลังประชารัฐและพรรคก้าวไกล 

ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... 

(ผ่านวิปรัฐบาล เป็นมติครม. 17 สิงหาคม 2564) 

ควบคุมตัวตามมาตรา ๓๐ และให้ผู้ถูกควบคุมตัวมีสิทธิและได้รับแจ้งสิทธิ

ดังต่อไปนี ้

 (๑) แจ้งให้ผู้ถูกควบคุมตัว และญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูก

ควบคุมตัวไว้วางใจทราบถึงวัน เวลา และสถานที่ของการถูกควบคุมตัว 

ค าสั ่งและเหตุแห่งการออกค าสั ่งที ่ให้มีการควบคุมตัว และข้อมูลหรือ

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้อ านาจควบคุมตัว 

 (๒) แจ้งให้ญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูกควบคุมตัวไว้วางใจ

ทราบถึงข้อมูลและรายละเอียดเกี ่ยวกับวิธีการเคลื ่อนย้ายและสถานที่

ปลายทางที่รับตัว ในกรณีที่มีการย้ายสถานที่ควบคุมตัว  

 (๓) แจ้งให้ญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูกควบคุมตัวไว้วางใจ

ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพร่างกายหรือจิตใจของผู้ถูกควบคุมตัว 

และรายละเอียดเกี ่ยวกับการปฐมพยาบาลและสถานพยาบาลที่ร ับตัว

ในทันที กรณีที่ผู้ถูกควบคุมตัวเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 

 (๔) ได้รับการเยี่ยมและติดต่อกับญาติหรือบุคคลที่ผู้

ถูกควบคุมตัวไว้วางใจตามสมควร 

 (๕) พบและปรึกษาผู้ซ่ึงจะเป็นทนายความที่ตนเลือก

เป็นการเฉพาะตัว และมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย 

                           (๖) มีทนายความเข้าร่วมการสอบปากค า การสอบถาม

หรือซักถามโดยก่อนเริ่มการสอบปากค า การสอบถามหรือซักถามทุกครั้ง ต้อง

มีการระบุตัวตนของผู้ที่เข้าร่วมทุกคนและมีการบันทึกภาพและเสียงอย่าง

ต ่อเน ื ่องซ ึ ่ งสามารถเข ้าถ ึงและน ากลับมาใช้ได ้ โดยความหมายไม่

เปลี่ยนแปลง 

 (๗) ได้รับการตรวจร่างกาย และการรักษาพยาบาล

โดยเร็วโดยแพทย์ เมื่อบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 

 (๘) กรณีผู้ถูกควบคุมตัวเป็นชาวต่างชาติ ต้องได้รับ

อนุญาตให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่กงสุลและล่าม 
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ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การกระท าใหบ้ังคับสญูหาย พ.ศ. .... 

(กมธ 26 มิถุนายน 2563) 

ปัจจุบันเป็นรา่งของพรรคพลังประชารัฐและพรรคก้าวไกล 

ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... 

(ผ่านวิปรัฐบาล เป็นมติครม. 17 สิงหาคม 2564) 

 (๙) ในกรณีที ่ผู ้ถูกควบคุมตัวถึงแก่ความตายหรือ

ได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้ ผู้เสียหายมีสิทธิเข้าไปมีส่วนร่วม

ในการค้นหาความจริงเกี่ยวกับการตายหรือบาดเจ็บของผู้ถูกควบคุมตัว  

 ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ถูก

ควบคุมตัวทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิตามวรรคหนึ่ง และมีหน้าที่อ านวย

ความสะดวกให้ผู้ถูกควบคุมตัวเข้าถึงสิทธิดังกล่าว 

 มาตรา ๓๐ ในการควบคุมตัวบุคคล เจ้าหน้าที่ของ

รัฐผู ้มีหน้าที่ในการควบคุมตัวบุคคลต้องแจ้งการควบคุมตัวดังกล่าวต่อ

นายอ าเภอและพนักงานอัยการแห่งท้องที่ที่มีการควบคุมตัวทราบทันทโีดย

ให้น าตัวบุคคลดังกล่าวไปยังที่ท าการของผู้ควบคุมตัวทันที และจัดให้มกีาร

บันทึกข้อมูลเกี ่ยวกับผู ้ถูกควบคุมตัว โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด 

ดังต่อไปนี้  

 (๑) ชื่อ นามสกุล รูปถ่าย ต าหนิรูปพรรณ รวมทั้ง

ข้อมูลอื่นที่ใช้ระบุตัวบุคคล และสภาพร่างกายของผู้ถูกควบคุมตัว 

 (๒) วัน เวลา และสถานที่ของการถกูควบคุมตัว และ

ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ท าการควบคุมตัว ในกรณีที่มีการย้าย

สถานที่ดังกล่าว จะต้องมีการระบุถึงสถานที่ปลายทางที่รับตัว และ

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบการย้ายสถานที่ควบคุมตัวนั้น  

 (๓) ค าสั่งที่ให้มีการควบคุมตัว และเหตุแห่งการออก

ค าสั่งนั้น 

 (๔) เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ออกค าสั่งให้มีการควบคุมตัว 

 (๕) ว ัน เวลา และสถานท ี ่ของการปล ่อยตั ว 

ผู้รับผิดชอบในการปล่อยตัว และญาติหรือบุคคลที่มารับตัว หรือพยานใน

การปล่อยตัว    

 (๖) ข้อมูลเกี ่ยวกับสภาพร่างกายของบุคคลผู ้ถูก

ควบคุมตัว ทั้งก่อนควบคุมตัวและก่อนการปล่อยตัว ในกรณีที่ผู้ถูกควบคุมตัว

ถึงแก่ความตายจะตอ้งระบุถึงข้อมูลสาเหตุแห่งการตายและสถานที่เก็บศพ 

มาตรา ๒๑  ในการควบคุมตัวผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพตามกฎหมาย 

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ในการควบคุมผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพต้องบันทึกข้อมูล

เกี่ยวกับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ข้อมูลอัตลักษณ์เกี ่ยวกับผู ้ถ ูกจ ากัดเสรีภาพ เช่น ชื่อ 

นามสกุล หรือต าหนิรูปพรรณ  

(๒) วัน เวลา และสถานที่ของการถูกจ ากัดเสรีภาพ และข้อมูล

เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ท าการจ ากัดเสรีภาพ ในกรณีที่มกีารย้ายสถานที่

ดังกล่าว จะต้องระบุถึงสถานที่ปลายทางที่รับตัวผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ รวมทั้ง

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบการย้ายสถานที่จ ากัดเสรีภาพนั้น  

(๓) ค าสั่งที่ให้มีการจ ากัดเสรีภาพและเหตุแห่งการออกค าสั่งนั้น 

(๔) เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ออกค าสั่งให้จ ากัดเสรีภาพ 

(๕) วัน เวลา และสถานที่ของการปล่อยตัวผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ 

และผู้มารับตัวผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพร่างกายของผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพและกอ่น

การปล่อยตัว ในกรณีที่ผู้ถูกควบคุมตัวถึงแก่ความตายระหว่างการควบคุม 

จะต้องระบุถึงสาเหตุแห่งการตายและสถานที่เก็บศพ  
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ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การกระท าใหบ้ังคับสญูหาย พ.ศ. .... 

(กมธ 26 มิถุนายน 2563) 

ปัจจุบันเป็นรา่งของพรรคพลังประชารัฐและพรรคก้าวไกล 

ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... 

(ผ่านวิปรัฐบาล เป็นมติครม. 17 สิงหาคม 2564) 

 (๗) ข้อมูลเพื่อใช้ในการติดต่อญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูก

ควบคุมตัวไว้วางใจ และทนายความ (หากมี) 

 (๘) ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการเพื่อรับประกันสิทธิ

ของผู้ถูกควบคุมตัวตามมาตรา ๒๙ 

 (๙) ข้อมูลอื่น ๆ ที่คณะกรรมการก าหนดเพื่อป้องกัน

การทรมาน การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย ่ายีศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ หรือการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

 ในการปล่อยตัวตาม (๕) ก่อนปล่อยตัวให้ผู้มีหน้าที่

ในการควบคุมตัวตามวรรคหนึ่งแจ้งญาติหรือบุคคลที ่ผู ้ถ ูกควบคุมตัว

ไว้วางใจให้ทราบถึงการปล่อยตัวและให้บันทึกไว้ด้วยว่ามีผู้ใดมารับตัวไป 

หากไม่สามารถติดต่อญาติได้หรือไม่มีบุคคลใดมารับตัว ให้บันทึกวิธีการ

ติดต่อญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูกควบคุมตัวไว้วางใจไว้ และให้ผู้รับผิดชอบในการ

ปล่อยตัวจัดหาพยานในการปล่อยตัว พร้อมทั้งบันทึกชื่อ ที่อยู่ของพยานนั้น

ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการปล่อยตัว 

 มาตรา ๓๑ ญาติหรือบุคคลเพื่อประโยชน์ของผู้ถูก

ควบคุมตัว คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ มีสิทธิร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัวตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐ 

 หากเจ้าหน้าที ่ของรัฐตามวรรคหนึ ่งปฏิเสธที ่จะ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัว ญาติหรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์

ของผู้ถูกควบคุมตัว คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมีสิทธิร้องขอต่อศาลอาญาแห่งท้องที่ที่มี

อ านาจพิจารณาคดีอาญา เพื่อให้ศาลสั่งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ 

 ศาลมีอ านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง 

เปิดเผยข้อมูลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐ ให้แก่ญาติหรือบุคคลอื่นใดเพื่อ

ประโยชน์ของผู้ถูกควบคุมตัว คณะกรรมการ หรือคณะอนกุรรมการหรือ

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการได้ ค าสั่งศาลดังกล่าวให้

มาตรา ๒๒  ผู้มีส่วนได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมายในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ถูก

จ ากัดเสรีภาพ เช่น ญาติ ผู้แทนหรือทนายความ มีสิทธิร้องขอต่อเจ้าหน้าที่

ของรัฐผู้ท าการจ ากัดเสรีภาพบุคคลให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจ ากัด

เสรีภาพตามมาตรา ๒๑  

หากเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ ผู้

ร้องขอมีสิทธิ ยื่นค าร้องต่อศาลอาญาหรือศาลจังหวัดแห่งท้องที่ที่เชื่อว่ามี

การทรมาน หรือพบเห็นผู้ถูกกระท าให้สูญหายครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณี 

เพื่อให้ศาลสั่งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้  

ศาลมีอ านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูก

จ ากัดเสรีภาพตามมาตรา ๒๑ ให้แก่ผู้ร้องขอได้ ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งไม่

เปิดเผยข้อมูล ผู้ร้องขออาจอุธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ ค าสั่งศาลอุทธรณ์ให้เป็น

ที่สุด 
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ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การกระท าใหบ้ังคับสญูหาย พ.ศ. .... 

(กมธ 26 มิถุนายน 2563) 

ปัจจุบันเป็นรา่งของพรรคพลังประชารัฐและพรรคก้าวไกล 

ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... 

(ผ่านวิปรัฐบาล เป็นมติครม. 17 สิงหาคม 2564) 

อุทธรณ์ไปยังศาลชั้นอุทธรณ์  

และให้ค าสั่งศาลชั้นอุทธรณ์เป็นที่สุด 

 มาตรา ๓๒ ค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลจะท าได้เฉพาะ

กรณีที่ศาลได้เรียกผู้ถูกควบคุมตัวมาสอบถามต่อหนา้ศาล และมี

หลักประกันว่าผู้ถกูควบคุมตัวจะไม่ถูกทรมาน หรือถกูกระท าการที่โหดร้าย

ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย ่ายีศักดิ์ศรีความเปน็มนุษย์ หรือถูกบังคับให้สูญหาย 

และการเปิดเผยข้อมูลดังกลา่ว อาจก่อให้เกิดอันตราย หรือละเมิดความเป็น

ส่วนตัวของผู้ถูกควบคุมตัว หรือเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนสอบสวน

คดีอาญา 

มาตรา ๒๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ท าการจ ากัดเสรีภาพบุคคลหรือศาลอาจไม่

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพตามมาตรา ๒๑ หากผู้นั้นอยู่ภายใต้

การคุ้มครองของกฎหมายโดยเป็นผู้อยูใ่นอ านาจศาล และการเปิดเผยดังกลา่ว

อาจละเมิดต่อความเป็นส่วนตัวหรือก่อให้เกิดผลร้ายต่อบุคคล หรือเป็น

อุปสรรคต่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา    

 มาตรา ๓๓ เมื่อมกีารอา้งว่าบุคคลใดต้องถูกควบคุม

ตัวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือปรากฏข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทรมาน 

การกระท าทีโ่หดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย ่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ หรือ

การการกระท าให้บุคคลสูญหาย บุคคลดังต่อไปนี้ มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาล

อาญาหรอืศาลยุติธรรมแห่งท้องที่ที่มีอ านาจพิจารณาคดีอาญา เพื่อให้มี

ค าสั่งยุตกิารกระท าเช่นนั้นทันท ี 

 (๑) ผู้เสียหาย  

 (๒) พนักงานอัยการ 

 (๓) พนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดี

พิเศษ 

 (๔) พนักงานฝ่ายปกครอง 

 (๔) คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรือ

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

 (๕) บุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกควบคุมตัว  

 ผู้มีสิทธิยื่นค าร้องตามวรรคหนึ่งซ่ึงใช้สิทธิโดยสุจริต

เพื่อประโยชน์ตามพระราชบญัญัตินี้ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

มาตรา ๒๔  เมื่อมีการอ้างว่าบุคคลใดถูกกระท าทรมานหรือถูกกระท าให้สูญ

หาย บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลท้องที่ที่มีอ านาจพิจารณา

คดีอาญาเพื่อให้มีค าสั่งระงับการกระท าเช่นนั้นทันที  

(๑) ผู้ได้รับความเสียหาย หรือผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา ๒๒ 

(๒) พนักงานอัยการ 

(๓) พนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

(๔) คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการ 

(๕)  บุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ได้รับความเสียหาย  

เมื่อได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลไต่สวนโดยพลัน โดยให้ศาลมีอ านาจ

เรียกเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุ

อื่นใดประกอบการไต่สวนหรือสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐน าตัวผู้ได้รับความ

เสียหายมาศาลด้วยก็ได้ 

 มาตรา ๓๔ เมื่อได้รับค าร้องตามมาตรา ๓๓ หรือ

เมื่อความปรากฏต่อศาลว่ามีการทรมาน การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม

มาตรา ๒๕  เพื่อประโยชน์ในการระงับการทรมานและเยียวยา

ความเสียหายเบื้องต้น ศาลตามมาตรา ๒๔ อาจมีค าสั่ง ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้ระงับการทรมาน  
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ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การกระท าใหบ้ังคับสญูหาย พ.ศ. .... 

(กมธ 26 มิถุนายน 2563) 

ปัจจุบันเป็นรา่งของพรรคพลังประชารัฐและพรรคก้าวไกล 

ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... 

(ผ่านวิปรัฐบาล เป็นมติครม. 17 สิงหาคม 2564) 

หรือที่ย ่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระท าให้บุคคลสูญหาย ให้ศาล

ด าเนินการไต่สวนฝ่ายเดียวโดยทันที 

 

 มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชน์ในการยุติการทรมาน และ

เยียวยาความเสียหายเบื้องต้น หากศาลที่ทำหน้าที่ไต่สวนตามมาตรา ๓๓ 

เห็นว่าคำร้องนั้นมีมูล ศาลมีอำนาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนำตัวผู้ถูกควบคุม

ตัวมาศาลโดยพลัน หากปรากฏว่าการควบคุมตัวเป็นไปโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย หรือเกิดการทรมาน การกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือทีย่ำ่ยี

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระทำให้บุคคลสูญหายในระหว่างการ

ควบคุมตัว ศาลอาจมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ปล่อยผู้ถูกควบคุมตัวทันที  

 (๒) ให้ยุติการทรมาน หรือการกระทำที่โหดร้ายไร้

มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

 (๓) เปลี่ยนสถานที่ควบคุมตัว 

 (๔) ให้ผู้เสียหายได้พบญาติ ทนายความ หรือบุคคล

อื่นที่ไว้วางใจเป็นการส่วนตัว 

 (๕) ให้มีการรักษาพยาบาลรวมทั้งการฟื้นฟูร่างกาย

และจิตใจ 

 (๖) ให้เปิดเผยเอกสารบันทึกหรือข้อมูลอื่นใด 

 (๗) เยียวยาเบื้องต้นทางด้านการเงิน 

 (๘) กำหนดมาตรการอื่นใดที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์

ในการระงับการกระทำหรือเยียวยาเบื้องต้นกับผู้เสียหาย  

 เมื่อศาลได้มีคำสั่งตามวรรคหนึ่งอย่างไรแล้ว ให้ผู้ร้อง

แจ้งคำสั่งศาลดังกล่าวไปยังคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

ต่อไป 

                             ให ้คณะกรรมการหร ือคณะอนุกรรมการหรือ

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ยื่นคำร้องให้

ศาลกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน และการฟื้นฟู

(๒) เปลี่ยนสถานที่ควบคุมหรือคุมขัง 

(๓) ให้ผู้ถูกกระท าทรมานได้พบญาติ ทนายความ 

หรือบุคคลอื่นซ่ึงไว้วางใจเป็นการส่วนตัว 

(๔) ให ้ม ีการรักษาพยาบาลรวมทั ้งการฟื ้นฟู

ร่างกายและจิตใจ 

(๕) ให้เปิดเผยเอกสารบันทึกหรือข้อมูลอื่นใด 

(๖) ก  าหนดมาตรการอ ื ่นใดท ี ่ เหมาะสมเพื่อ

ประโยชน์ในการระงับการทรมานหรอืเยียวยา

ความเสียหายเบื ้องต้นให้แก่ผู ้ได้รับความ

เสียหาย  

ค าสั่งศาลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นที่สุด 
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ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การกระท าใหบ้ังคับสญูหาย พ.ศ. .... 

(กมธ 26 มิถุนายน 2563) 

ปัจจุบันเป็นรา่งของพรรคพลังประชารัฐและพรรคก้าวไกล 

ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... 

(ผ่านวิปรัฐบาล เป็นมติครม. 17 สิงหาคม 2564) 

เยียวยาเบื้องต้นแก่ผู้เสียหาย ซึ่งรวมทั้งการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ

ร่างกายและจิตใจ และการเงิน 

 คำสั ่งศาลตามมาตรานี ้ อาจอุทธรณ์ไปยังศาลชั้น

อุทธรณ์ก็ได้ คำสั่งศาลชั้นอุทธรณ์ถือเป็นที่สุด 

 มาตรา ๓๖ ในกรณีที่ผู้ถูกควบคุมตัวถึงแก่ความตาย 

เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องประสานงานอย่างเร่งด่วนเพื่อจัดท าส านวนชันสูตร

พลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการชันสูตร

พลิกศพ และต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ด้วย 

 (๑) เก็บรักษาสถานที่เกิดเหตุเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคล

เข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน และประสานงานกับหน่วยงานที่มีอ านาจ

หน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อเก็บและรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ 

 (๒) ติดต่อครอบครัวหรือญาติของผู้ตายเพื่อให้มีส่วน

ร่วมในการค้นหาความจริงเกี่ยวกับการตาย 

 (๓) ประสานงานกับคณะกรรมการหรือส านักงาน

เพื่อให้มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี ่ยวกับการ

ทรมานในระหว่างควบคุมตัว 

ไม่ม ี

 มาต ร า  ๓ ๗   ใ น ก รณ ี ท ี ่ ป ร าก ฏต ่ อศาลว่ า

พยานหลักฐานใดเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยอาศัยข้อมูลที่เกิดขึ้น หรือ

ได้มาเนื่องจากการทรมาน การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย ่ายีศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ หรือการกระท าให้บุคคลสูญหาย ห้ามมิให้ศาลรับฟัง

พยานหลักฐานนั้น เว้นแต่เป็นการรับฟังพยานหลักฐานเพื่อด าเนินคดีกับ

ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ไม่ม ี

 มาตรา ๓๘ ผู้ใดพบเห็น หรือทราบการทรมาน การ

กระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย ่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการ

กระท าให้บุคคลสูญหาย ต้องแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครอง หรือพนักงาน

สอบสวน คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายโดยไม่

ชักช้า  

ไม่ม ี
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ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การกระท าใหบ้ังคับสญูหาย พ.ศ. .... 

(กมธ 26 มิถุนายน 2563) 

ปัจจุบันเป็นรา่งของพรรคพลังประชารัฐและพรรคก้าวไกล 

ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... 

(ผ่านวิปรัฐบาล เป็นมติครม. 17 สิงหาคม 2564) 

  ให้พนักงานฝ่ายปกครอง หรือพนักงานสอบสวน 

หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการที่

ได้รับแจ้งในวรรคแรกส่งเรื่องต่อให้คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับ

มอบหมายด าเนินการติดตามสืบหาชว่ยเหลือผู้เสียหายดาเนินการระงับการ

กระท าความผิดด าเนินคดีกับผู้ถูกกลา่วหาวา่กระท าความผิดและเยียวยา

ผู้เสียหายตามพระราชบัญญัตินี ้

 บุคคลซึ ่งใช้สิทธิโดยสุจริตในการแจ้งความหรือ

ร้องเรียนต่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานของรัฐตาม

วรรคหนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทรมาน การ

กระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย ่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการ

กระท าให้บ ุคคลสูญหาย ย ่อมได้ร ับความคุ ้มครองภายใต้มาตรการซ่ึง

คณะกรรมการก าหนดตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้รวมถึงจากการถูกด าเนิน

คดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง แม้หากภายหลังปรากฏว่าไม่มีการ

กระทำความผิดที่ได้รับแจ้งด้วย 
 มาตรา ๓๙ ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการสืบสวนสอบสวนคดี
ความผิดเกี่ยวกับการกระท าให้บุคคลสูญหายอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบ
บุคคลที่ถูกบังคับให้สูญหาย หรือปรากฏหลักฐานน่าเชื่อว่าบุคคลนั้นถึงแก่
ความตาย และด าเนินคดีก ับผู ้กระท าความผิดภายใต้บทบัญญัติตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับแม้การปฏิเสธหรือปกปิดชะตากรรม
ของผู้ถูกควบคุมตัวได้เกิดขึ้นก่อนพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  

ไม่มี 

  หมวด ๑ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการกระท าให้บุคคลสญูหาย 

 

 มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหายคณะหนึ่ง ประกอบด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการ

อื่นอีกสิบคน ซ่ึงแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีโดยการเสนอของคณะกรรมการสรร

หาของสภาผูแ้ทนราษฎร ซ่ึงประกอบด้วย 

  (๑) ผู้ซ่ึงมีความรู้หรือประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้าน

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคลจากการทรมาน 

มาตรา ๑๓  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย” 

ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ  

ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง

กลาโหม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้

บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม อัยการ

สูงสุด และนายกสภาทนายความ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และ
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ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การกระท าใหบ้ังคับสญูหาย พ.ศ. .... 

(กมธ 26 มิถุนายน 2563) 

ปัจจุบันเป็นรา่งของพรรคพลังประชารัฐและพรรคก้าวไกล 

ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... 

(ผ่านวิปรัฐบาล เป็นมติครม. 17 สิงหาคม 2564) 

การกระทาที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย ่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการ

บังคับบุคคลให้ สูญหายจ านวนสองคน  

  (๒) ผู้เสียหายหรือผู้แทนผู้เสียหายจากการทรมาน การ

กระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย ่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการ

กระท าให้บุคคลสูญหายจ านวนสองคน 

  (๓) ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่

มิใช่เป็นการแสวงหาผลก าไรและด าเนินกิจกรรมด้านการปกป้องคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคลจากการจากการทรมาน การกระท าที่

โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย ่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระท าให้

บุคคลสูญหายจ านวนสองคน 

  (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิโดยพิจารณาจากผู้มีความรู้ ความ

เชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านกฎหมาย ด้านการตรวจ

พิสูจน์หลักฐานด้านนิติเวชศาสตร์ ดา้นจิตวิทยาจ านวนสามคน 

  ภายใต ้บทบ ัญญัต ิในวรรคหนึ ่ง ให ้อธ ิบด ีกรม

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหนึ่งในกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดี

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแต่งตั้งข้าราชการของกรมคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพจ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 การสรรหาคณะกรรมการตามมาตรานี้ต้องค านึงถึง

การมีส่วนร่วมของผู้แทนจากองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านสิทธิมนุษยชนจำนวนสี่คน ด้าน

การแพทย์จำนวนหนึ ่งคน และด้านจิตวิทยาจำนวนหนึ ่งคน เป็น

กรรมการ 

ให้อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นกรรมการและเลขานุการ 

และให้อฺธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแต่งตั้งข้าราชการของกรม

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 มาตรา ๗ กรรมการตามมาตรา ๖ ต้องมีคุณสมบัติ 

และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

 (๑) มีสัญชาติไทย 

 (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคล

ล้มละลายทุจริต 

 (๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้

ความสามารถ 

มาตรา ๑๔  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร

ท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 
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ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การกระท าใหบ้ังคับสญูหาย พ.ศ. .... 

(กมธ 26 มิถุนายน 2563) 

ปัจจุบันเป็นรา่งของพรรคพลังประชารัฐและพรรคก้าวไกล 

ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... 

(ผ่านวิปรัฐบาล เป็นมติครม. 17 สิงหาคม 2564) 

 (๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภา

ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งบริหารในพรรค

การเมือง 

 (๕) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูก

สั่งให้ออกจากราชการ 

 (๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจาก

ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะกระท าผิดวินัย 

 (๗) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้

จ าคุก รวมทั้งค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกแต่ให้รอการลงโทษ หรือรอการ

ก าหนดโทษ เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาท ความผิด

ฐานหมิ่นประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

 (๘) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั ่งของศาลให้

ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ผิดปกติ หรือเพราะเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระท าความผิดมูลฐานตาม

กฎหมายว่าด้วยการฟอกเงิน 

 (๙) ไม่เคยถูกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตรวจสอบแล้วเห็นว่าได้กระท าการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนมาก่อน 

(๕) ไม่เป็นผู ้อยู ่ระหว่างถูกสั ่งให้พักราชการหรือถูกสั ่งให้ออกจาก

ราชการไว้ก่อน 

(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของ

รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะกระท าผิดวินัย 

(๗) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  รวมทั้งค า

พิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกแต่ให้รอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษ 

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ 

หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท  

(๘) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของ

แผ่นดินเพราะร ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ  

 

 มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการสรรหาและการเลือก

กรรมการแต่ละครั้งให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธาน 

(๒) อัยการสูงสุด  

(๓) ผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนซ่ึงเป็น

นิติบุคคลตามกฎหมายไทยและมีการด าเนิน

กิจการเกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยมิได้มีวัตถุประสงค์

ในทางการเมืองหรือมุ ่งค้าหาก าไรจากการ

ด าเนินกิจการดังกล่าวแห่งละหนึ่งคนซึ่งเลือก

กันเองให้เหลือห้าคน  

ไม่ม ี
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ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การกระท าใหบ้ังคับสญูหาย พ.ศ. .... 

(กมธ 26 มิถุนายน 2563) 

ปัจจุบันเป็นรา่งของพรรคพลังประชารัฐและพรรคก้าวไกล 

ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... 

(ผ่านวิปรัฐบาล เป็นมติครม. 17 สิงหาคม 2564) 

(๔) ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคละหนึ่งคนซ่ึง

เลือกกันเองให้เหลือเก้าคนโดยมาจากพรรค

การเมืองฝ่ายรัฐบาลจ านวนสี ่คน และพรรค

การเมืองฝ่ายค้านจ านวนห้าคน  

(๕) ผ ู ้แทนส ื ่อมวลชนในก ิจการหนังส ือพิมพ์ 

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งเลือก

กันเองกิจการละหนึ่งคนรวมเป็นสามคน  

(๖) ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเลขานุการ  

 ให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที ่สรรหาบุคคลที่

เหมาะสมจะเป็นกรรมการตามมาตรา ๖ จ านวนสิบคน โดยต้องค านึงถึงการ

มีส่วนร่วมของทุกเพศเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยเสนอพร้อม

ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่

แสดงให้เห็นว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ที่เหมาะสมกับการเป็นกรรมการ 

และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗  ทั้งนี้ ภายในหกสิบ

วันนับแต่วันที่มีเหตุท าให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว 

เพื่อเสนอให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง มติในการเสนอชื่อต้องมีคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

  

 มาตรา ๙ กรรมการตามมาตรา ๖ มีวาระการด ารง

ต าแหน่งคราวละสี่ปี และด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
  ให้กรรมการซึ ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอยู่ ใน
ต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซ่ึงได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้า
รับหน้าที่ แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่พ้นจากต าแหน่ง 
 

มาตรา ๑๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี 

 เมื ่อครบกำหนดตามวาระในวรรคหนึ ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ ่งพ้นจาก

ตำแหน่งตามวาระนั ้นอยู ่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที ่ต่อไปจนกว่า

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่   

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้ง

อีกได้แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
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ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การกระท าใหบ้ังคับสญูหาย พ.ศ. .... 

(กมธ 26 มิถุนายน 2563) 

ปัจจุบันเป็นรา่งของพรรคพลังประชารัฐและพรรคก้าวไกล 

ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... 

(ผ่านวิปรัฐบาล เป็นมติครม. 17 สิงหาคม 2564) 

 มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

กรรมการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก 

 (๓) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม

มาตรา ๗ 

 (๔) คณะกรรมการมีมติสองในสามให้ออก เพราะมี

ความประพฤติเสื ่อมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที ่ หรือหย่อน

ความสามารถ 

มาตรา ๑๖  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความ

ประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ  

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ 

 มาตรา ๑๑ เมื่อต าแหน่งกรรมการตามมาตรา ๖ (๑) 

(๒) (๓) และ (๔)  ว่างลงก่อนวาระ ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่

ภายในหกสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่

แต่งต้ังกรรมการก็ได้ 
กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้มี

วาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับเวลาที ่เหลืออยู่ของกรรมการที ่ยังอยู ่ใน
ต าแหน่ง 

 ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่

ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 

มาตรา ๑๗  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง

ก่อนวาระ ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในหกสิบวัน เว้นแต่วาระของ

กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถ ึงเก้าส ิบวัน จะไม่แต่งตั ้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ใน

ต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้แต่งตั้งไว้แล้ว  

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั ้งหมดที ่ม ีอยู ่จนกว่าจะแต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการประชุมอย่างน้อยเดือน

ละหนึ่งครัง้ 

 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม 

 ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการ

ไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็น

ประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มา

ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการ

คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

 ในการปฏิบัติหนา้ที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการ

ผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรง หรือโดยออ้มในเร่ืองที่คณะกรรมการพิจารณา ให้

มาตรา ๑๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธาน

กรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียง

หนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีง

เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 



21 
 

ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การกระท าใหบ้ังคับสญูหาย พ.ศ. .... 

(กมธ 26 มิถุนายน 2563) 

ปัจจุบันเป็นรา่งของพรรคพลังประชารัฐและพรรคก้าวไกล 

ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... 

(ผ่านวิปรัฐบาล เป็นมติครม. 17 สิงหาคม 2564) 

ประธานหรอืกรรมการผู้น้ันแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และให้ทีป่ระชุมพิจารณา

ว่าคณะกรรมการผู้น้ันสมควรอยู่ในที่ประชุม และมีมติในเรื่องนั้นได้หรือไม่ 

ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสียงเท่ากันให้

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดในการ

ประชุม 

 มาตรา ๑๓ คณะกรรมการมีหน้าที ่และอ านาจ 

ดังต่อไปนี ้

 (๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงาน

ของรัฐให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือมาตรการที่จ าเป็นตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

 (๒) ก าหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการเพื่อ

ป้องกันและปราบปรามการทรมาน การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือ

ที่ย ่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการกระท าให้บุคคลสูญหาย และส่งเสริม

ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตระหนักถึงความส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ

การป้องกันการทรมาน การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที ่ย ่ายี

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระท าให้บุคคลสูญหาย ในหน่วยงานของ

ตน 

 (๓) ก าหนดนโยบาย และมาตรการฟื้นฟูและเยียวยา

ด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้เสียหายอย่างครอบคลุม ซึ่งหมายรวมถึงการท า

ให้กลับสู่สภาพเดิม การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เพียงพอ การบ าบัดและ

ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  

 (๔) ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการช่วยเหลือและ

เยียวยาผู้เสียหายทั้งทางการเงิน และทางจิตใจ ตลอดรวมถึงการฟื้นฟูระยะ

ยาวทางการแพทย ์ให ้ก ับผ ู ้ เส ียหาย โดยได ้ร ับความเห ็นชอบจาก

กระทรวงการคลัง 

มาตรา ๑๘  คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

หรือมาตรการอื่นที่จ าเป็นตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ก าหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการ

ทรมาน การกระท า หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที ่ย ่ายี

ศักดิ์ศร ีและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

(๓) ก าหนดนโยบายและมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาด้านร่างกายและจิตใจแก่

ผู้ได้รับความเสียหาย  

(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย

ด้านการเงินและจิตใจ รวมถึงการฟื้นฟูระยะยาวทางการแพทย์ให้แก่ผูไ้ด้รับ

ความเสียหาย โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

(๕) ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการปกปิดการควบคุมตัวบุคคล 

(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย 

(๗) วางระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง

ค่าใช้จ่ายอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

(๘) วางระเบียบอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การกระท าใหบ้ังคับสญูหาย พ.ศ. .... 

(กมธ 26 มิถุนายน 2563) 

ปัจจุบันเป็นรา่งของพรรคพลังประชารัฐและพรรคก้าวไกล 

ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... 

(ผ่านวิปรัฐบาล เป็นมติครม. 17 สิงหาคม 2564) 

 (๕) ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการปกปิด

การควบคุมตัวบุคคล และมาตรการคุ้มครองพยานให้กับผู้แจ้งข้อมูลในคดีที่

เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

 (๖) ติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี ่ยวกับการ

ทรมาน การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย ่ายีศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ และการกระท าให้บุคคลสูญหาย สนับสนุนช่วยเหลือผู้เสียหาย ด้วย

การให้ค าปรึกษาแนะน าทางกฎหมาย ด้านทนายความ ด้านการตรวจทาง

การแพทย์เพื่อประโยชน์ทางคดี ด้านการติดตามความคืบหน้าของคดี ด้าน

การฟื้นฟูเยียวยาความเสียหายทางร่างกายและจิตใจ และป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น

ซ ้า 

 (๗) ติดตามดูแล อ านวยการและประสานงานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการสืบสวนสอบสวนที่รวดเร็วและเป็นธรรม 

ขอให้เปลี ่ยนตัวพนักงานสอบสวนผู ้รับผิดชอบเพื่อประโยชน์แห่งความ

ย ุต ิธรรม  รวมถ ึงม ีอ  านาจร ้องขอให ้ม ีการย ุต ิการทรมานตามนัย

พระราชบัญญัตินี้และร้องขอให้มีการปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังโดยมิชอบด้วย

กฎหมายตามนัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 (๘) แจ้งให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

หรือบุคคลรายงานชี้แจงส่งข้อมูลหรือเอกสาร พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ

การกระท าความผิดตามกฎหมายนี้ เพื ่อประโยชน์ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

 (๙) ตรวจเยี่ยมหน่วยงานหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ

การควบคุมตัวได้โดยไม่จ าต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงให้ค าแนะน าแก่

หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 (๑๐) ติดตามตรวจสอบการทรมาน การกระท าที่

โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย ่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการกระท าให้

บุคคลสูญหายได้เองแม้ไม่มีผู้ร้องเรียน และสามารถรับเรื่องร้องเรียนที่ไม่

ระบุชื่อผู้ร้องได ้
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ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การกระท าใหบ้ังคับสญูหาย พ.ศ. .... 

(กมธ 26 มิถุนายน 2563) 

ปัจจุบันเป็นรา่งของพรรคพลังประชารัฐและพรรคก้าวไกล 

ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... 

(ผ่านวิปรัฐบาล เป็นมติครม. 17 สิงหาคม 2564) 

 (๑๑) รวมรวมข้อมูลสถิติคดี และจัดท ารายงาน

สถานการณ์และรายงานผลการด าเนินการประจ าปีเกี่ยวกับการทรมาน การ

กระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย ่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการ

กระท  าให ้บ ุคคลส ูญหาย พร ้อมท ั ้ งแนวทางแก ้ไขป ัญหา เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

 (๑๒) แต่งตั้งที่ปรึกษา อนุกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ 

เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 (๑๓) วางระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใน

การปฏิบัติหน้าที ่ รวมทั ้งค่าใช้จ ่ายอื ่น โดยได้ร ับความเห็นชอบจาก

กระทรวงการคลัง 

 (๑๔ )  ว า งระ เบ ี ยบอ ื ่ น เพ ื ่ อปฏ ิบ ั ต ิ ก ารตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

 (๑๕) ปฏิบัตหิน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็น

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการ

กระท าให้บุคคลสูญหาย 

 มาตรา ๑๔ ให้กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพท า

หน้าที ่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ โดยให้มีหน้าที่และ

อ านาจ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ปฏิบัติงานธุรการสนับสนุน และอ านวยความ

สะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษา 

หรือเจ้าหน้าที่ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 

 (๒) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

การท างานของคณะกรรมการ 

 (๓) เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่ประชาชน และ

เจ้าหน้าที ่ของรัฐในเรื ่องที ่เกี ่ยวกับการทรมาน การกระท าที ่โหดร้ายไร้

มนุษยธรรมหรือที่ย ่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการกระท าให้บุคคลสูญ

หาย 

มาตรา ๒๐  ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับผิดชอบงาน

ธุรการของคณะกรรมการ และให้มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 

และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการสืบหา ติดตาม และช่วยเหลือผู้ได้รับความ

เสียหาย 

(๒) สนับสนุนให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนที่

เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทรมาน การกระท าหรอื

การลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย ่ายีศักดิ์ศรี และการกระท าให้

บุคคลสูญหาย 

(๓) ศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทรมาน การ

กระท าหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย ่ายีศักดิ์ศรี และการ

กระท าให้บุคคลสูญหาย รวมทั้งให้ความรู้และฝึกอบรมแก่ประชาชนและ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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 (๔) ประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื ่อประโยชน์ในการปฏิบ ัต ิงานของ

คณะกรรมการ 

 (๕) ปฏ ิบ ัต ิการอ ื ่นตามที ่คณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการมอบหมาย 

(๔) รวบรวมข้อมูล สถิติคดี และจัดท ารายงานผลด าเนินการ

ประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งแนวทางการปอ้งกันและปราบปราม

การทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

มอบหมาย 

 หมวด ๔ บทก าหนดโทษ  

 มาตรา ๔๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ 

ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึง

สามแสนบาท 

 ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้

ผู้ถูกกระท าได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึง

ยี่สิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท 

 ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้

ผู้ถูกกระท าถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต และ

ปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

มาตรา ๒๙  ผู้ใดกระท าความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหาย

ตามมาตรา ๖ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่ง

แสนบาทถึงสามแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท า

ได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบห้าปี 

และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าถึง

แก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงสามสิบปี หรือ

จ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

 มาตรา ๔๙ ผู ้ใดกระท าความผิดตามมาตรา ๒๐  

ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  

  

 

มาตรา ๒๘  ผู้ใดกระท าความผิดฐานกระท าทรมานตามมาตรา ๕ ต้องระวาง

โทษจ าคุกตั้งแต่หา้ปถีึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท ารับอันตรายสาหสั 

ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบห้าป ีและปรับตั้งแต่สองแสน

บาทถึงห้าแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าถึงแก่ความตาย 

ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปถีึงสามสิบปี หรือจ าคุกตลอดชวีติ 

และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

 มาตรา ๕๐  ผู ้ใดฝ่าผืนมาตรา ๑๓ (๘) (๙) ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  

ไม่ม ี

 มาตรา ๕๑ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ด าเนินการ

เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวตามมาตรา ๒๙ หรือจัดการบันทึก

ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมตัวตามมาตรา ๓๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขัดขวาง

ไม่ม ี
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การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกควบคุมตัว ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุก

ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 ไม่มี ไม่ม ี

  

 


