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ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทรมาน พ.ศ.... 

เนื �อหา ที�มา /เจตนารมณ์ 

มา           มาตรา ๑  พระราชบญัญติันี �เรียกว่าพระราชบญัญัติป้องกนัการทรมาน พ.ศ..... 
 

มา            มาตรา ๒  พระราชบญัญตัินี �ให้มีผลบงัคบันบัแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญัตินี � 

  “การทรมาน” หมายความว่า การกระทําใดโดยเจตนาให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมาน

อย่างแสนสาหสั ไมว่่าทางกาย หรือทางจิตใจต่อบุคคลใด ซึ�งกระทําโดยเจ้าหน้าที�ของรัฐ หรือด้วยการยุยง 

หรือโดยความยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที�ของรัฐ หรือของบุคคลอื�นซึ�งปฏิบตัิหน้าที�ภายใต้อํานาจ

หน้าที�ของเจ้าหน้าที�ของรัฐ 

(๑) เพื�อความมุ่งประสงค์จะให้ได้มาซึ�งข้อสนเทศหรือคําสารภาพจากบุคคลนั �นหรือจากบุคคลที�สาม 

หรือ ในการลงโทษบุคคลนั �น สําหรับการกระทํา ซึ�งบุคคลนั �นหรือบุคคลที�สามกระทําหรือถูก

สงสยัว่าได้กระทํา หรือ ในการข่มขู่ให้กลวัหรือเป็นการบงัคบัขู่เข็ญบุคคลนั �นหรือบุคคลที�สาม 

หรือ 

(๒) เพราะเหตผุลใดบนพื �นฐานของการเลือกปฏิบตัิไมว่่าในรูปใด  

ทั �งนี � ไม่รวมถึงความเจ็บปวด หรือความทุกข์ทรมานที� เกิดจาก หรืออันเป็นผลจาก หรืออันสืบ

เนื�องมาจากการลงโทษทั �งปวงที�ชอบด้วยกฎหมาย และไมข่ดัตอ่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  

 “ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานทางจิตใจอย่างแสนสาหัส” หมายความรวมถึง อันตรายแก่

นิยามคาํวา่ “การทรมาน” ตามข้อ ๑ ของ

อนุสญัญาตอ่ต้านการทรมานฯ 

และบญัญัตนิิยาม 

“ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานทางจิ

ตใจอยา่งสาหสั” เพื�อแสดงให้เห็นว่า 

มิใช่แค่เพียงความเจ็บป่วยทางจิตประสาท

หรือความกระทบกระเทือน 

ทางสมองอยา่งเช่นที�ระบบกฎหมาย 

ไทยปัจจุบนัเข้าใจ  โดยนํานิยามมาจาก 

United states Code  

Title  18  Crimes and Criminal 

Procedures  

Chapter 113C Torture 
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จิตใจ ซึ�งเกิด หรือเป็นผลจาก 

(๑) จงใจ หรือข่มขูคุ่กคามว่าจะให้เกิดอนัตรายตอ่ร่างกายให้ได้รับความทุกข์ทนสาหสั 

(๒) การกระทําหรือการใช้ หรือการข่มขู่ว่าจะกระทําหรือจะใช้วิ ธีการใดๆ เพื�อรบกวนสติหรือ

บุคลิกภาพอยา่งร้ายแรง 

(๓) การข่มขูเ่รื�องความตายใกล้ตวั 

(๔) การกระทําหรือการใช้ หรือการข่มขู่ว่าจะกระทําหรือจะใช้วิธีการอื�นๆ เพื�อทําให้บุคคลใดเกิด

ความอับอาย ความอัปยศอดสหูรือความเสื�อมเสีย 

(๕) การข่มขู่ว่าบุคคลอื�นใดกําลงัจะถกูฆ่าหรือกําลงัจะถกูกระทําตาม (๑) ถึง (๔) 

“ผู้บงัคบับญัชา” หมายความว่า บุคคลซึ�งเป็นผู้มีอํานาจบงัคบับญัชาโดยตรงเหนือเจ้าหน้าที�ของรัฐ

ซึ�งกระทําความผิดตามพระราชบญัญัตินี � 

“คดีทรมาน”หมายความว่า คดีที�มีลกัษณะการกระทําทรมานตามพระราชบญัญัตินี � 

  “ประธาน” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการป้องกนัการทรมาน 

“สํานกังาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัการทรมาน 

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการป้องกนัการทรมาน 

Difination 

 

มาตรา ๔  การทรมานตามพระราชบญัญัตินี �ไมอ่าจกระทําได้  ไม่ว่าจะอ้างเหตุเกี�ยวกับพฤติการณ์

พิเศษใด ภาวะสงคราม สภาพคกุคามที�จะเกิดสงคราม หรือสถานการณ์ฉกุเฉินอื�นใด  รวมทั �งการปฏิบตัิตาม

คําสั�งของผู้บงัคบับญัชา หรือ  อํานาจทางการ  

บญัญัติให้เป็นไปตามข้อ ๒.(๒) และ(๓)

ของอนุสญัญาตอ่ต้านการทรมานฯ 

มาตรา ๕  ห้ามนําคําให้การซึ�งได้มาโดยการกระทําทรมานมาใช้เป็นหลกัฐานในการดําเนินคดีใดๆ

เว้นแตก่ารดําเนินคดี ตอ่ผู้ถกูกล่าวหาว่ากระทําทรมานเพื�อให้ได้มาซึ�งคําให้การนั �น 

 

บญัญัติให้เป็นไปตามข้อ ๑๕ของ

อนุสญัญาตอ่ต้านการทรมานฯ 
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มาตรา ๖  ห้ามเนรเทศ ขบัไล ่สง่กลบัหรือสง่ตวัข้ามแดนผู้ใดไปยงัรัฐอื�น ซึ�งมีเหตุอนัสมควรเชื�อได้ว่า

ผู้นั �นจะเผชิญอันตรายจากการทรมาน และโดยคํานึงถึงปัจจัยทั �งหลายอันเกี�ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน 

 

บญัญัติให้เป็นไปตามข้อ ๓ ของอนุสญัญา

ตอ่ต้านการทรมานฯ 

มาตรา ๗  ผู้ใดกระทําความผิดฐานทรมานตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ 

นอกราชอาณาจักร ผู้นั �นต้องรับโทษภายในราชอาณาจักรตามที�กําหนดไว้ในพระราชบญัญัตินี �โดยให้นํา

มาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาบงัคบัใช้โดยอนุโลม 

 

บญัญัติให้สอดคล้องกบัข้อ  ๕อนุสญัญา

ตอ่ต้านการทรมานในเรื�องเขตอํานาจศาล

สากล โดยดตู้นแบบมาจากมาตรา ๑๑ 

พระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปราม

การค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ 

มาตรา  ๘  การดําเนินคดีอาญาตามพระราชบญัญัตินี � ให้อยูใ่นเขตอํานาจศาลยตุิธรรม  

 

บญัญัติเพื�อไมใ่ห้เกิดปัญหาในการเลือก

ปฏิบตักิบัเจ้าหน้าที�รัฐไมว่่าหนว่ยงานใด 

และเพื�อให้เป็นไปตามหลกัสิทธิมนุษยชน 

มาตรา ๙ ความผิดตามพระราชบญัญัตินี � เป็นความผิดอาญาแผน่ดิน 

 

ความผิดเรื�องการทรมานเป็นความผิด

ร้ายแรง ไมส่มควรจะยอมความได้ 

มาตรา  ๑๐  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุิธรรมรักษาการตามพระราชบญัญัตินี � และให้มีอํานาจ

ออกระเบียบและประกาศที�มีผลเป็นการทั�วไป  เมื�อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงัคบัได้ 

 

 

มาตรา ๑๑  ให้มีคณะกรรมการป้องกันการทรมาน เรียกโดยย่อว่า    “ก.ป.ท.” จํานวนสิบสองคน 

ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุิธรรมเป็นประธานคณะกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นรอง

ประธานคณะกรรมการ ปลัดกระทรวงพัฒนาสงัคมและความมั�นคงของมนุษย์ อัยการสูงสุด นายกสภา

จดัสร้างกลไกที�มีผู้ รับผิดชอบในการ

ป้องกนัการทรมานโดยเฉพาะโดย

คณะกรรมการประกอบด้วยตวัแทนภาครัฐ
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ทนายความ และผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยผู้ ซึ�งมีความรู้และประสบการณ์เป็นที�ประจักษ์ซึ�งเป็นตัวแทน

องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนสองคน ด้านการแพทย์สองคน   นักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนสองคน   ผู้เชี�ยวชาญ

ด้านจิตวิทยาหนึ�งคน  

ให้เลขาธิการเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 

และผู้ทรงคุณวุฒิ 

มาตรา ๑๒  ให้มีคณะกรรมการสรรหา ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๑ จํานวน ๖ คนประกอบด้วย 

ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกแพทยสภา ประธาน

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  และผู แทนคณาจารย  ประจําซึ�งสอนในสาขาวิชานิติศาสตร  ใน

สถาบนัอุดมศกึษาของรัฐซึ�งมีการสอนระดบัปริญญาในสาขาวิชานิติศาสตร  คดัเลือกกันเองให เหลือหนึ�งคน 

และสถาบนัอุดมศกึษาของเอกชนที�เป นนิติบุคคลซึ�งมีการสอนระดบัปริญญาในสาขาวิชานิติศาสตร  คดัเลือก

กนัเองให เหลือหนึ�งคน 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัการทรมานเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ให้มีการสรรหา

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิภายในเก้าสิบวนั ก่อนกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิหมดวาระ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ�งให้เป็นไปตามระเบียบที�

คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคณุวุฒิกําหนด 

เมื�อคณะกรรมการสรรหา ได้สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้เสนอประธานคณะกรรมการป้องกัน

การทรมานประกาศแตง่ตั �งเป็นกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

 

กําหนดให้กรรมการสรรหาผู้ทรงคณุวุฒิ

มากจากประธานองค์กรอิสระและ

นกัวิชาการ 

มาตรา ๑๓  กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิตามมาตรา ๑๑ มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามดงัต่อไปนี � 

  (๑) มีสญัชาติไทย 

(๒) มีอายไุมต่ํ�ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 

กําหนดคณุสมบตักิรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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(๓) ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๔) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ�น 

ผู้บริหารท้องถิ�น กรรมการหรือผู้ ดํารงตําแหน่งที� รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที�ปรึกษาพรรค

การเมือง หรือเจ้าหน้าที�ในพรรคการเมือง 

(๕) ไมเ่ป็นผู้อยู่ระหว่างถกูสั�งให้พกัราชการหรือถูกสั�งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะ

กระทําผิดวินยั 

(๗) ไมเ่คยได้รับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงที�สดุให้จําคกุ เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที�กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) ไมเ่คยต้องคําพิพากษาหรือคําสั�งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ�ารวยผิดปกติ

หรือมีทรัพย์สินเพิ�มขึ �นผิดปกติ 

มาตรา ๑๔  กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี�ปี ผู้ซึ�งพ้นจากตําแหน่งอาจ

ได้รับการแตง่ตั �งอีกได้ แตจ่ะดํารงตําแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระไมไ่ด้ 

ในกรณีที�กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้มีการแต่งตั �งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิขึ �นใหม ่ให้กรรมการผู้ทรงคณุวุฒินั �นปฏิบตัิหน้าที�ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั �งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิขึ �นใหม ่

 

กําหนดวาระการดาํรงตําแหน่ง 

มาตรา ๑๕ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื�อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ถกูจําคกุโดยคําพิพากษาถึงที�สดุให้จําคกุ 

กําหนดการพ้นสมาชิกภาพของกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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เดอืนธันวาคม 2554) 

(๔) ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ 

มาตรา ๑๖ เมื�อตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนวาระ ให้ดําเนินการสรรหากรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในหกสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั �ง

กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิก็ได้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ�งได้รับแต่งตั �งแทนตําแหน่งที�ว่าง ให้มีวาระการดํารง

ตําแหน่งเท่ากบัเวลาที�เหลืออยูข่องกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที�ยงัอยูใ่นตําแหน่ง 

ในระหว่างที�ยงัมิได้แตง่ตั �งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที�ว่าง ให้กรรมการที�เหลืออยู่ปฏิบัติ

หน้าที�ตอ่ไปได้ 

 

ระยะเวลาในการสรรหากรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

มาตรา ๑๗ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไมน้่อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวน

กรรมการที�มีอยู่ จึงเป็นองค์ประชุม  

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที�ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ ปฏิบตัิ

หน้าที�ได้ ให้กรรมการที�มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธาน  

ในที�ประชุมในการวินิจฉัยชี �ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที�ประชุม

ออกเสียงเพิ�มขึ �นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี �ขาดในการประชุม  

ถ้ามีการพิจารณาเรื�องที�กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั �นไมม่ีสิทธิเข้าประชุม 

 

กําหนดองคป์ระชุมของคณุกรรมการ 

มาตรา  ๑๘  ให้คณะกรรมการป้องกนัการทรมานมีอํานาจและหน้าที�ดงัตอ่ไปนี � 

(๑) เสนอความเห็นตอ่คณะรัฐมนตรีหรือ หน่วยงานรัฐให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ

มาตราการเพื�อป้องกนัการทรมาน 

(๒) กําหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการเพื�อป้องกนัการทรมาน  

(๓) ตรวจเยี�ยมสถานที�ควบคมุตวั สถานที�กักขงั เรือนจํา ทณัฑสถาน อย่างสมํ�าเสมอ 

กําหนดอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการ ซึ�ง

มีทั �งอํานาจในเชิงการป้องกันการทรมาน

และการตรวจสอบการกระทําความผิด 
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(๔) ดําเนินการสืบสวน และสอบสวนความผิดตามพระราชบญัญัตินี �  

(๕) ดําเนินการศกึษา วิจยั และเผยแพร่ความรู้เกี�ยวกับการป้องกนัการทรมาน 

(๖) ติดตามตรวจสอบ และประสานงานการปฏิบัติหน้าที�ของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายการ

ป้องกนัการทรมาน 

(๗) กําหนดนโยบาย และมาตรการฟื�นฟู และเยียวยาทั �งด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ ถูกทรมาน 

ทายาทหรือผู้อยูใ่นอุปการะของผู้ถูกทรมาน  

(๘) พิจารณาแต่งตั �ง ที�ปรึกษา อนุกรรมการ หรือเจ้าหน้าที�เพื�อปฏิบัติการตามที�คณะกรรมการ

มอบหมาย 

(๙) สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนรวมทั �งประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทรมาน 

และตอ่ต้านทรมาน  

(๑๐) จดัทํารายงานสถานการณ์และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการทรมานประจําปี เสนอต่อ

รัฐสภา 

(๑๑) กําหนดมาตราการในการคุ้มครองพยานที�เหมาะสมให้แก่ผู้ ร้องเรียน  ผู้ เสียหาย โจทก์ พยานใน

คดีทรมาน 

(๑๒)ปฏิบตัิการอื�นใดตามที�พระราชบัญญัตินี �กําหนด หรือตามที�มีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจ

หน้าที�ของ “ก.ป.ท.” 

 

 

มาตรา ๑๙  ให้มีสํานกังานเป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นกรม สงักดักระทรวงยตุิธรรม   ซึ�งอยูใ่น

บงัคบับญัชา ขึ �นตรงตอ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุิธรรมและภายใต้การกํากับดแูลของคณะกรรมการป้องกนั

การทรมาน โดยมีเลขาธิการ  มีหน้าที�ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบตัิงานของสํานักงาน และเป็น

กําหนดให้มีสํานกังานคณะกรรมการ

ป้องกนัการทรมาน 
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ผู้บงัคบับญัชาข้าราชการและเจ้าหน้าที�ในสํานกังาน โดยมีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั�งและปฏิบตัิราชการ ทั �งนี � 

ในสว่นของการปฏิบตัิงานที�เกี�ยวข้องกับอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการ ก.ป.ท. ให้เลขาธิการปฏิบติังานขึ �น

ตรงตอ่ประธานกรรมการป้องกนัการทรมาน 

 

มาตรา  ๒๐ สํานกังานคณะกรรมการป้องกนัการทรมานมีหน้าที�รับผิดชอบเกี�ยวกบักิจการทั�วไปของ

คณะกรรมการป้องกนัการทรมาน และให้มีอํานาจหน้าที�ดงัตอ่ไปนี � 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการ รวมตลอดทั �งสนบัสนุนและอํานวยความสะดวกให้การปฏิบติัหน้าที� เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการป้องกนัการทรมาน 

(๒) ศกึษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมลูต่างๆ ที�เกี�ยวกบังานของคณะกรรมการป้องกนัการทรมาน 

(๓) เผยแพร่วิชาการและให้ความรู้และการศกึษาแก่ประชาชนเกี�ยวกบัการป้องกนัการทรมาน 

  (๔) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอื�นที�เกี�ยวข้องกับการ

ป้องกนัการทรมาน 

  (๕) ปฏิบตัิการอื�นตามที�คณะกรรมการป้องกันการทรมานมอบหมาย 

กําหนดหน้าที�ของสํานกังานคณะกรรมการ

ป้องกนัการทรมาน 

มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการป้องกันการทรมานคดัเลือกบุคคลเพื�อแตง่ตั �งเป็นเลขาธิการจากผู้ ซึ�งมี

ความซื�อสตัย์สจุริตเป็นที�ประจกัษ์ มีสญัชาติไทย มีอายไุม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ และมีคณุวุฒิประสบการณ์

และความสําเร็จในการบริหารตามที�คณะกรรมการป้องกนัการทรมานกําหนด  

     เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหน่งสี�ปีนบัแต่วนัที�ได้รับการแต่งตั �ง และอาจได้รับแตง่ตั �งใหม่ได้แตจ่ะ

ดํารงตําแหน่งติดตอ่กันเกินสองวาระไมไ่ด้ 

 

การคดัเลือกเลขาธิการคณะกรรมการ

ป้องกนัและต่ต้านการทรมาน 

มาตรา ๒๒  คณะกรรมการป้องกันการทรมานอาจขอให้ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วย

ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ�น มาปฏิบัติงานในสํานักงาน

การขอให้พนกังานในหน่อยงานอื�นมาชว่ย

ราชการ 
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คณะกรรมการป้องกนัการทรมานเป็นการชั�วคราวได้ ทั �งนี � เมื�อได้รับการอนุมัติจากผู้บงัคบับัญชาของผู้นั �น

แล้วแต่กรณี 

ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างผู้ ใดได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานของสํานักงาน

คณะกรรมการป้องกันการทรมานตามวรรคหนึ�ง ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการไป

ปฏิบตัิงานใดๆ ซึ�งให้นบัเวลาระหว่างที�มาปฏิบตัิงานในสํานกังานคณะกรรมการป้องกันการทรมาน สําหรับ

การคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการหรือ

กฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ แล้วแตก่รณี 

 
 

มาตรา ๒๓  ในกรณีที�ข้าราชการ พนกังาน หรือลกูจ้างตามมาตรา  ๒๒ ขอกลบัเข้ารับราชการหรือ

ปฏิบตัิงานในสงักัดเดิมภายในกําหนดเวลาที�อนุมตัิ ให้ผู้มีอํานาจบรรจุและแตง่ตั �งสั�งบรรจุและแตง่ตั �งให้ดาํรง

ตําแหน่งและรับเงินเดือนเหมือนกรณีข้าราชการผู้ซึ�งได้รับอนุมัติให้ออกจากราชการไปปฏิบตัิงานใดๆ ซึ�งให้

นบัเวลาระหว่างนั �นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการเพื�อขอกลบัเข้ารับราชการ 

หรือตามข้อตกลงที�ทําไว้ในการอนุมตัิตามมาตรา  ๒๒ แล้วแตก่รณี 

 

การรับพนกังานกลบัเข้าทํางานในหนว่ย

ราชการเดิม 

มาตรา ๒๔ เพื�อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๑๘ให้ถือว่า  กรรมการ เลขาธิการ  รอง

เลขาธิการ  และเจ้าพนักงานซึ�งได้รับมอบหมายให้มีอํานาจตามมาตรา ๑๘ (๔) เช่นเดียวกับพนักงาน

สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ทั�วราชอาณาจกัร 

 

กําหนดให้กรรมการ  เลขาธิการ รอง

เลขาธิการ และเจ้าพนกังานมอํีานาจหน้าที�

เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

มาตรา ๒๕  ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด เกี�ยวกับคดีทรมาน

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันการทรมาน อาจขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที�อื�นของรัฐให้ความ

การทํางานร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน 
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ช่วยเหลือ สนับสนุนหรือเข้าร่วมปฏิบตัิหน้าที�ได้ตามความเหมาะสม 

ให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที�ของรัฐตามวรรคหนึ�งให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเข้าร่วม

ปฏิบัติหน้าที�ตามสมควรแก่กรณี โดยได้รับค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอื�นใดที�จําเป็นในการช่วยเหลือ 

สนับสนุน หรือเข้าร่วมปฏิบตัิหน้าที�เพื�อให้การดําเนินงานตามพระราชบญัญัตินี �เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

มาตรา ๒๖ ในการปฏิบตัิหน้าที�เกี�ยวกบัคดีทรมาน ให้พนกังานสอบสวนคดีทรมานมีอํานาจสืบสวน

สอบสวนคดีและควบคุมตัวผู้ ต้องหาคดีทรมาน และเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั �นผู้ ใหญ่ หรือ

พนกังานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้วแตก่รณี 

กําหนดให้พนกังานสอบสวนคดทีรมานมี

อํานาจสบืสวนสอบสวนคดีและควบคมุตวั

ผู้ ต้องหาคดีทรมาน 

มาตรา ๒๗ เพื�อดําเนินการป้องกนัและตอ่ต้านการกระทําความผิดเกี�ยวกับการทรมานให้กรรมการ 

เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจ้าพนักงานตามพระราชบญัญัตินี � เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย

อาญา 

 

 

อํานาจหน้าที�ในการป้องกันการทรมาน 

มาตรา ๒๘ ในกรณีผู้ เสียหายตามพระราชบญัญัตินี �อยู่ในการควบคุมตวัตามกฎหมายอื�น  และมี

เหตจํุาเป็นเพื�อให้ผู้ เสียหายได้รับความปลอดภัยจากการทรมาน ให้พนักงานสอบสวนคดีทรมานมีอํานาจ

ควบคมุตวัผู้ เสียหายแทนได้เป็นการชั�วคราว และให้พนกังานสอบสวนคดีทรมานดําเนินการตามมาตรา ๓๒ 

แห่งพระราชบญัญัตินี � 

กําหนดอํานาจในการควบคมุตวัผู้ เสียหาย

คดีทรมาน ซึ�งอาจเป็นผู้ ต้องหาในคดีอื�นให้

ชดัเจน 

มาตรา ๒๙ ในการสืบสวนและสอบสวนคดีทรมานคดีใดมีเหตจุําเป็นต้องใช้ความรู้ความเชี�ยวชาญ

เฉพาะด้านเป็นพิเศษ ประธานคณะกรรมการอาจแตง่ตั �งบุคคลซึ�งมีความรู้ความเชี�ยวชาญในด้านนั �นเป็นที�

ปรึกษาคดีทรมานได้ 

ให้ที�ปรึกษาคดีทรมานได้รับค่าตอบแทนตามที�กําหนดในระเบียบของกระทรวงยุติธรรมโดยความ

กําหนดให้มีมีที�ปรึกษาคดีทรมานได้ ใน

กรณีที�ต้องใช้ความรู้ความเชี�ยวชาญพิเศษ

ในการสืบสวนสอบสวน 
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เห็นชอบของกระทรวงการคลงั 

 

มาตรา ๓๐ คา่ใช้จ่ายสําหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีทรมานและวิธีการเบิกเงินทดรองจ่ายให้

เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการ โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงั 

 

มาตรา  ๓๑ ห้ามผู้ ใดกระทําการปฏิบตัิหรือลงโทษอื�นที�โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือยํ�ายีศกัดิ�ศรี  

ผู้ใดกล่าวอ้างว่ามีการทรมาน หรือมีการปฏิบติั หรือลงโทษอย่างอื�นที�โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือยํ�ายี

ศกัดิ�ศรี สามารถร้องเรียนด้วยวิธีการใดๆ และมีสิทธิได้รับการตรวจสอบคําร้องเรียนโดยสะดวกและรวดเร็ว 

ทั �งนี �หลกัเกณฑ์และวิธีการร้องเรียนให้เป็นไปตามที�คณะกรรมการกําหนด 

การร้องเรียนให้มีการตรวจสอบความผิดตามพระราชบญัญัตินี �โดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครอง 

บญัญัติเพื�อป้องการการปฏิบตัิหรือลงโทษ

อื� น ที� โหด ร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือยํ� า ยี

ศกัดิ�ศรี  

 

 

มาตรา ๓๒ เมื�อมีการอ้างว่าบุคคลใดถกูละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกาย สิทธิที�จะไม่ถูก

ทรมาน ทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการที�โหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม บุคคลดงัตอ่ไปนี �มีสิทธิยื�นคําร้อง

ตอ่ศาลที�มีเขตอํานาจ เพื�อให้มีคําสั�งระงบัและเพิกถอนการกระทําเช่นนั �น 

(๑) ผู้เสียหาย 

(๒) พนกังานอยัการ 

  (๓) พนกังานสอบสวน 

              (๔) บุคคลอื�นใดเพื�อประโยชน์ของผู้ เสียหาย 

เพื�อเป็นการระงับ เพิกถอนและเยียวยาผลจากการกระทําตามวรรคแรก ศาลอาจกําหนดมาตรการ

หรือการเยียวยาตามที�เห็นสมควร ดงัต่อไปนี � 

(๑) ปลอ่ยตวัจากการควบคุมหรือกกัขงั 

(๒) ย้ายไปสถานที�กกัขงัหรือฑันทสถานอื�นๆ 

กําหนดให้กลไกในการร้องขอให้ศาลสั�ง

ระงบัการกระทําความผิดตาม

พระราชบญัญัตินี �และกําหนดมาตราการ

เยียวยา 
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(๓) กําหนดให้ผู้เสียหายได้พบสมาชิกครอบครัว ทนายความหรือบุคคลอื�นที�ไว้วางใจเป็นการสว่นตวั 

(๔) ชดเชยด้านการเงิน 

(๕) รักษาทางการแพทย์ 

(๖) ฟื�นฟูทางร่างกายหรือจิตใจ 

(๗) เปิดเผยเอกสาร บนัทึกหรือข้อมลูอื�นๆ  

(๘) มาตรการหรือการเยียวยาอื�นๆ ที�เห็นว่าเหมาะสม 

มาตรการที�ศาลกําหนดตามวรรคสองไม่ตัดสิทธิผู้ เสียหายในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก

ผู้กระทําความผิด 

 

มาตรา ๓๓ ผู้ใดกระทําการทรมานผู้ อื�น  ต้องระวางโทษจําคุกตั �งแต่สามปีถึงยี�สิบปี และปรับตั �งแต่

ห้าหมื�นบาทถึงหนึ�งแสนบาท 

ถ้าการกระทําทรมานตามวรรคแรกเป็นเหตใุห้ผู้ถูกทรมานได้รับอนัตรายสาหัส ต้องระวางโทษเจ็ดปี

ถึงตลอดชีวิต และปรับตั �งแต่หนึ�งแสนถึงห้าแสนบาท 

ถ้าการกระทําตามวรรคแรก เป็นเหตุให้ผู้ถกูทรมานถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต 

ถ้าการกระทําตามวรรคแรก ได้กระทําโดยการขม่ขืน หรือได้กระทํากับผู้ซึ�งอายุตํ�ากว่าสิบแปดปีต้อง

ระวางโทษต้องระวางโทษเจ็ดปีถึงยี�สิบปี และปรับตั �งแต่หนึ�งแสนถึงห้าแสนบาท 

 

กําหนดโทษสําหรับผู้กระทําความผิดโดย

โทษสามปีถึงยี�สิบปีของวรรคแรกนํามาจาก

ร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาของ

โครงการพฒันากฎหมายหรือมาตราการให้

สอดคล้องกบัอนุสญัญาตอ่ต้านการ

ทรมานฯของกรุมคุ้มครองสทิธิเสรีภาพ 

มาตรา ๓๔  ผู้ ใดพยายามกระทําความผิดฐานกระทําการทรมาน ต้องระวางโทษตามที�บญัญัติไว้ใน

มาตรา ๓๓ วรรคแรก 

   

กําหนดให้เป็นไปตามข้อ ๔อนุสญัญา

ตอ่ต้านการทรมานฯ 

          มาตรา ๓๕ ผู้ใดยยุง ยินยอม รู้เห็นเป็นใจ หรือสนบัสนุนในการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๓ ต้อง กําหนดให้เป็นไปตามข้อ ๔อนุสญัญา
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ระวางโทษเช่นเดียวกบัตวัการ ตอ่ต้านการทรมานฯ 

มาตรา ๓๖ ผู้ใดเป็นบงัคบับญัชาทราบหรือควรทราบว่าผู้ซึ�งอยูใ่นบงัคบับญัชาของตน จะกระทําหรือ

ได้กระทําความผิดตามมาตรา ๓๓ และไมดํ่าเนินการทั �งหลายที�จําเป็นและเหมาะสมตามอํานาจของตนเพื�อ

ป้องกันหรือระงับการกระทําความผิดหรือไม่ส่งเรื� องให้เจ้าพนักงานผู้ มีอํานาจตามกฎหมายดําเนินการ

สอบสวนและดําเนินคดีตามกฎหมายต้องระวางโทษเช่นเดียวกบัตวัการ 

 

กําหนดความรับผดิสาํหรับผู้บงัคบับญัชา 

มาตรา  ๓๗ ผู้ใดรู้ถึงการกระทําทรมานแล้ว แตก่ลบัไม่แจ้งเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจเพื�อป้องกันการ

ทรมาน ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหนึ�งเดือน หรือ ปรับไมเ่กิน ๑,๐๐๐ บาท หรือ ทั �งจําทั �งปรับ 

 

บญัญัติเพื�อคุ้มครองหลกัการป้อง 

กนัการทรมานให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ �นโดยอ้างอิง

จากกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการกระทําความ

รุนแรงในครอบครัว 

มาตรา ๓๘ ผู้ใดไมม่าให้ถ้อยคํา หรือไมส่ง่เอกสาร หรือหลกัฐาน หรือไมด่ําเนินการใดๆ ตามมาตรา 

๒๔ โดยไม่มีเหตอุนัสมควร ต้องระวางโทษจําคกุไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ�งหมื�นบาทหรือ ทั �งจําทั �ง

ปรับ 

 

 

มาตรา ๓๙ ในวาระเริ� มแรกให้คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๒ 

ดําเนินการสรรหาผู้ทรงคณุวุฒิให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนบัแต่พระราชบญัญัตินี �มีผลใช้บงัคบั 

 

มาตรา ๔๐ ให้กระทรวงยุติธรรมจัดตั �งสํานักงานป้องกันการทรมานตามมาตรา ๑๙ ให้แล้วเสร็จ

ภายในหนึ�งร้อยแปดสิบวันนับแต่พระราชบัญญัตินี �มีผลใช้บงัคบั  และในระหว่างที�ยงัไม่มีกรมป้องกันการ

ทรมาน  ให้กระทรวงยตุิธรรมโอนข้าราชการหรือพนักงานของกระทรวงยุติธรรมและจัดสรรงบประมาณให้

เพียงพอเพื�อบริหารงานไปพลางก่อน  จนกว่าจะมีการจัดตั �งกรมให้แล้วเสร็จ 

 

 



ร่างพระราชบัญญัตนิี �จัดทําขึ �นภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน  สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน และมลูนิธิผสานวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุงแก้ไข

เดอืนธันวาคม 2554) 

 


