
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่าง 
พระราชบัญญัต ิ

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 
การบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 
 

 
ฉบับแก้ไขล่าสุด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ

คุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสุญโดยถูกบังคับ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 

ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายพ.ศ. .... 

 
หลักการ 

 
เ พ่ือให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย  
อันเป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีที่ก าหนดไว้ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทย  
เป็นภาคีหรือร่วมลงนาม 
 

เหตุผล 
 
การทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายซึ่งกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
อย่างร้ายแรงและเป็นการกระท าละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ไม่อาจยกเว้นให้กระท าได้ไม่ว่าสถานการณ์ใดๆ 
แม้ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย 
 ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีและร่วมลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคน
จากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับแต่ยังไม่มีบทบัญญัติที่ก าหนดฐานความผิดมาตรการป้องกันและปราบปราม
มาตรการเยียวยาผู้เสียหายและมาตรการอื่นที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับข้อบทในอนุสัญญาดังกล่าวจึงไม่สามารถ
ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดและช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายได้สมดังเจตนารมณ์ของอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศท่ีประเทศไทยเข้าผูกพันอีกทั้งอนุสัญญาทั้งสองต่างมีลักษณะร่วมกันหลายเรื่องที่ก าหนดให้ประเทศภาคี
ต้องปฏิบัติการออกกฎหมายที่เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายให้
รวมกันอยู่ในฉบับเดียวจึงเป็นแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายยกระดับการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทยให้เทียบเท่าสากลจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓ 

 
 

 
ฉบับแก้ไขล่าสุด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ

คุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสุญโดยถูกบังคับ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายพ.ศ. .... 

_________________________________ 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

................................................................................................................................................................................

....................................................................  
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้ 
สูญหาย 
.................................................................................................................................. 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับ
บุคคลให้สูญหายพ.ศ. ....”  
 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑) “การทรมาน” หมายความว่า การกระท าที่ท าให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมาน 

อย่างร้ายแรงแก่ร่างกายหรือจิตใจต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือค าสารภาพจากบุคคลนั้น
หรือจากบุคคลที่สาม เพ่ือการลงโทษบุคคลนั้นส าหรับการกระท าซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สามได้กระท าหรือ 
ถูกสงสัยว่าได้กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด เพ่ือข่มขู่หรือขู่เข็ญบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม หรือเพราะเหตุผล 
อ่ืนใดบนพ้ืนฐานของการเลือกปฏิบัติโดยการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือโดย  
การยุยงโดยความยินยอม หรือโดยการรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือของบุคคลอ่ืนซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ราชการ โดยไม่รวมถึงความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานที่เกิดจาก หรือสืบเนื่องมาจากการลงโทษที่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย 

(๒) “การกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี” หมายความว่า การกระท า 
ที่ท าให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่มิใช่การกระท าทรมาน โดยการกระท าดังกล่าว
เป็นการกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือโดยการยุยง โดยความยินยอม หรือโดยการรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือของบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งนี้ไม่รวมอันตรายจากการลงโทษที่ชอบด้วยกฎหมาย 

(๓) “การบังคับบุคคลให้สูญหาย” หมายความว่า การจับกุมคุมขังลักพาหรือกระท าการด้วยประการใด
ที่เป็นการลิดรอนเสรีภาพในร่างกายต่อบุคคลซึ่งกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่
ได้รับค าสั่งการสนับสนุนหรือการรู้เห็นเป็นใจจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีการปฏิเสธว่ามิได้มีการจับกุม 
คุมขังลักพาหรือกระท าการด้วยประการใดที่เป็นการลิดรอนเสรีภาพในร่างกายของบุคคลนั้น หรือปกปิดชะตา
กรรมหรือท่ีอยู่ของบุคคลนั้น 

(๔) “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ  หรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติในงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน 



๔ 

 
 

 
ฉบับแก้ไขล่าสุด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ

คุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสุญโดยถูกบังคับ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 

ของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่า
ด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อ านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ านาจทางการ
ปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ 

(๕) “ผู้เสียหาย” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการทรมานหรือการบังคับบุคคลให้ 
สูญหาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และหมายความรวมถึงบุพการีผู้สืบสันดานสามีภรรยา
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงด้วย 

(๖) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับ
บุคคลให้สูญหาย 

(๗) “คดีทรมาน” หมายความว่า คดีอาญาที่ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดฐานกระท าทรมานตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๘) “คดีบังคับบุคคลให้สูญหาย” หมายความว่า คดีอาญาที่ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดฐาน 
บังคับบุคคลให้สูญหายตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๙) “การจ ากัดเสรีภาพบุคคล” หมายความว่า การคุมตัว ควบคุมขัง กักขัง หรือจ าคุก 
 

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจ
ออกระเบียบหรือประกาศที่มีผลเป็นการทั่วไป เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด๑ 
การปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย 

 
มาตรา ๕ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าทรมาน ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปีและ

ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท 
ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าต่อเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ทางร่างกายหรือจิตใจ หรือผู้ซึ่งไม่อาจพ่ึงตนเองได้ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ 
หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกทรมานได้รับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 
สิบปีถึงยี่สิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกทรมานถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจ าคุกสิบห้าปีถึง
สามสิบปีหรือจ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 
 

มาตรา ๖ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการบังคับบุคคลให้สูญหาย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปี
ถึงสิบห้าป ีและปรับตั้งแตห่นึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าต่อเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ทางร่างกายหรือจิตใจ หรือผู้ซึ่งไม่อาจพึ่งตนเองได้ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่ง



๕ 

 
 

 
ฉบับแก้ไขล่าสุด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ

คุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสุญโดยถูกบังคับ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 

แสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท 
ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าได้รับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 

สิบปีถึงยี่สิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท 
ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจ าคุกสิบห้าปีถึง

สามสิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตส่ามแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 
 

มาตรา ๗ ผู้ใดไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการทรมาน โดยการยุยง โดยความยินยอม หรือโดย
การรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องระวางโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๕ 

ผู้ใดไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการบังคับบุคคลให้สูญหาย โดยได้รับค าสั่ง โดยการสนับสนุน 
หรือโดยการรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องระวางโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๖ 
 

มาตรา ๘ หากการทรมานได้กระท ากับผู้เสียหายรายเดียวกันและในวาระเดียวกับการบังคับบุคคล  
ให้สูญหายให้ถือว่าเป็นการกระท าความผิดต่างกรรมกัน 
 

มาตรา ๙ ผู้บังคับบัญชาผู้ใดทราบหรือจงใจเพิกเฉยต่อข้อมูลที่ระบุอย่างชัดแจ้งว่า  ผู้ซึ่งอยู่ใต้บังคับ
บัญชาของตนก าลังจะกระท า หรือได้กระท าความผิดตามมาตรา ๕ หรือมาตรา ๖ และไม่ด าเนินการทั้งหลาย 
ที่จ าเป็นและเหมาะสมตามอ านาจของตน เพ่ือป้องกันหรือระงับการกระท าความผิด หรือไม่ด าเนินการหรือ 
ส่งเรื่องให้ด าเนินการสอบสวนและด าเนินคดีตามกฎหมาย ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕ 
หรือมาตรา ๖ แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๑๐ ถ้าผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ช่วยให้มีการค้นพบบุคคล 

ที่ถูกบังคับให้สูญหายในสภาพมีชีวิตอยู่ ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนด าเนินคดี หรือชี้ตัวผู้กระท า
ความผิดศาลอาจลดโทษให้ได้ไม่เกินก่ึงหนึ่ง 
 

มาตรา ๑๑ สถานการณ์ฉุกเฉิน สงคราม ความไม่มั่นคง หรือสถานการณ์อ่ืนใด ไม่อาจน ามาอ้าง
เพ่ือให้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 

มาตรา ๑๒ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มีก าหนดอายุความ ๒๐ ปี 
อายุความตามวรรคแรกให้เริ่มนับเมื่อการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้สิ้นสุดลง  และ 

ผู้ถูกทรมานหรือผู้ถูกบังคับให้สูญหายอยู่ในวิสัยหรือโอกาสที่จะร้องทุกข์ได้ 
 

มาตรา ๑๓ ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ นอกราชอาณาจักร  จะต้องรับโทษ 
ในราชอาณาจักรโดยให้น ามาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 
 



๖ 

 
 

 
ฉบับแก้ไขล่าสุด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ

คุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสุญโดยถูกบังคับ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 

มาตรา ๑๔ ห้ามน าค าให้การที่ได้มาจากการทรมาน หรือการบังคับบุคคลให้สูญหายมาใช้เป็น
หลักฐานในการด าเนินคดีใด เว้นแต่การด าเนินคดีต่อผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าการทรมาน หรือการบังคับบุคคล 
ให้สูญหาย 
 

มาตรา ๑๕ การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  มิให้ถือว่าเป็นความผิดทางการเมืองตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน และกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา 
 

มาตรา ๑๖ ในคดีบังคับบุคคลให้สูญหาย ให้ด าเนินการสืบสวนจนกว่าจะพบบุคคลที่ถูกบังคับให้ 
สูญหายหรือปรากฏหลักฐานน่าเชื่อว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย  
 

หมวด๒ 
การป้องกันการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย 

 
มาตรา ๑๗ การจ ากัดเสรีภาพของบุคคลใด โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

ซึ่งด าเนินการโดยได้รับค าสั่ง การสนับสนุน หรือการรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องไม่กระท า 
ในสถานทีล่ับ 
 

มาตรา ๑๘ ผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพตามมาตรา ๑๗ ต้องได้รับการอนุญาตให้ติดต่อ และได้รับการเยี่ยมจาก
ญาติทนายความ หรือผู้ที่ตนไว้วางใจ และมีสิทธิแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงสภาพการคุมขังและสถานที่ 
คุมขัง 

กรณีผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพเป็นชาวต่างชาติ  จะต้องได้รับการอนุญาตให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่กงสุล 
และล่าม 

 
มาตรา ๑๙ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมบุคคลผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพตามกฎหมาย มีหน้าที่จะต้อง

บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อ นามสกุล ต าหนิรูปพรรณ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนของผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ 
(๒) วัน เวลา และสถานที่ของการถูกจ ากัดเสรีภาพ และข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท าการจ ากัด

เสรีภาพ ในกรณีที่มีการย้ายสถานที่ดังกล่าว จะต้องมีการระบุถึงสถานที่ปลายทางที่รับตัวผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบการย้ายที่จ ากัดเสรีภาพนั้น 

(๓) ค าสั่งที่ให้มีการจ ากัดเสรีภาพ และเหตุแห่งการออกค าสั่งนั้น 
(๔) เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกค าสั่งให้มีการจ ากัดเสรีภาพ 
(๕) วัน เวลา และสถานที่ของการปล่อยตัวผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ 
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพร่างกายของบุคคลที่ถูกจ ากัดเสรีภาพ ก่อนถูกจ ากัดเสรีภาพ และก่อน 

การปล่อยตัว ในกรณีที่ผู้ถูกคุมขังถึงแก่ความตายระหว่างการคุมขัง จะต้องระบุถึงสาเหตุแห่งการตายและ
สถานที่เก็บศพ 

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก าหนด 



๗ 

 
 

 
ฉบับแก้ไขล่าสุด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ

คุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสุญโดยถูกบังคับ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 

มาตรา ๒๐ ญาติหรือผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ มีสิทธิร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท า
การจ ากัดเสรีภาพบุคคลใด ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๙ 

หากเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ ญาติหรือผู้มีส่วนได้เสีย
กับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพมีสิทธิร้องขอต่อศาลท้องที่ที่มีการทรมาน หรือการบังคับบุคคลให้สูญหายเพ่ือให้ 
ศาลสั่งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ 

ศาลมีอ านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่จ ากัดเสรีภาพบุคคลใด เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจ ากัด
เสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา๑๙ ให้กับญาติหรือผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพได้ ในกรณีที่มีค าสั่ง 
ไม่เปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ และให้ค าสั่งศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด  

บทบัญญัติในมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการร้องขอให้ปล่อยผู้ถูกคุมขังจากการคุมขัง 
โดยมิชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

มาตรา ๒๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่จ ากัดเสรีภาพบุคคลใดหรือศาล อาจไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
ผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๙ หากการเปิดเผยดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือ
อันตรายต่อความเป็นส่วนตัวของบุคคล หรือเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนคดีอาญา 

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่จ ากัดเสรีภาพบุคคลใดหรือศาล ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพตาม 
ความในวรรคหนึ่งหากการไม่เปิดเผยข้อมูลเป็นเหตุให้เกิดการทรมานการบังคับบุคคลให้สูญหายหรือท าให้เกิด
การคุมขังในสถานทีล่ับ 
 

มาตรา ๒๒ เมื่อมีการอ้างว่าบุคคลใดถูกทรมาน หรือถูกบังคับให้สูญหาย บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิยื่น
ค าร้องต่อศาลท้องที่ท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีอาญาเพ่ือให้มีค าสั่งระงับการกระท าเช่นนั้น 

(๑) ผู้เสียหาย 
(๒) พนักงานอัยการ 
(๓) พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ  
(๔) คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
(๕) บุคคลอื่นใดเพ่ือประโยชน์ของผู้เสียหาย 
เมื่อได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลไต่สวนคดีโดยเร็วโดยมีอ านาจเรียกเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ

บุคคลอื่นใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดประกอบการไต่สวน 
 

มาตรา ๒๓ เพ่ือประโยชน์ในการระงับการทรมาน และเยียวยาความเสียหายเบื้องต้น ศาลที่ท า
หน้าที่ไต่สวนคดีในมาตรา ๒๒ อาจมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 

(๑) สั่งให้ยุติการทรมาน 
(๒) ปล่อยตัวบุคคลผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ 
(๓) เปลี่ยนสถานที่คุมขัง 
(๔) ให้ผู้เสียหายได้พบญาติทนายความหรือบุคคลอื่นที่ไว้วางใจเป็นการส่วนตัว 
(๕) เยียวยาเบื้องต้นด้านการเงิน 
(๖) จัดให้มีการรักษาพยาบาลรวมทั้งการฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจ 



๘ 
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คุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสุญโดยถูกบังคับ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 

(๗) เปิดเผยเอกสารบันทึกหรือข้อมูลอื่นใด 
(๘) มาตรการอ่ืนใดที่เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ในการระงับการกระท าหรือเยียวยาเบื้องต้นกับ

ผู้เสียหาย 
บทบัญญัติในมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการร้องขอให้ปล่อยผู้ถูกคุมขังจากการคุมขังโดยมิชอบ

ด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และศาลอาจพิจารณาและมีค าสั่งพร้อมกับ 
ค าขอให้ปล่อยผู้ถูกคุมขังจากการคุมขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ 

 
มาตรา ๒๔ ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการส่งตัวบุคคลใดออกไป 

นอกราชอาณาจักร หากเป็นที่เชื่อได้ว่าการส่งบุคคลดังกล่าวออกไปจะส่งผลให้บุคคลนั้นถูกกระท าการทรมาน
หรือถูกบังคับให้สูญหาย 
 

หมวด๓ 
คณะกรรมการ 

 
มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย

ขึ้นคณะหนึ่ งประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน  ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
เป็นรองประธานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  
อัยการสูงสุด อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายกสภาทนายความ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์
เป็นที่ประจักษ์ด้านสิทธิมนุษยชนสี่คน ด้านการแพทย์หนึ่งคน และด้านจิตวิทยาหนึ่งคนเป็นกรรมการ 

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกินสองคน 

 
มาตรา ๒๖ ให้อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจัดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้ประธานคณะกรรมการมีค าสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

มาตรา ๒๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) ไม่เป็นสมาชิกคณะรัฐมนตรี  รัฐสภา หรือศาล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น

กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง 
(๔) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
(๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะ

กระท าผิดวินัย 
(๖) ไม่เคยไดร้ับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก รวมทั้งค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกแต่ให้



๙ 

 
 

 
ฉบับแก้ไขล่าสุด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ

คุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสุญโดยถูกบังคับ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 

รอการลงโทษ หรือรอการก าหนดโทษ เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาทความผิดฐาน 
หมิ่นประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(๗) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ   
มีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ หรือเพราะเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระท าความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วย 
การฟอกเงิน 

(๘) ไมเ่คยเป็นผู้ที่เคยมีประวัติกระท าการละเมิดสิทธิมนุษยชนมาก่อน 
 
มาตรา ๒๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และด ารงต าแหน่งติดต่อกัน 

เกินสองวาระไม่ได้ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ก่อนครบวาระ 

ของกรรมการชุดเดิมเป็นระยะเวลาหกสิบวัน 
ในกรณีที่ยังไม่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครบวาระแล้วยังไม่มี 

การตั้งกรรมการชุดใหม่ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน 
 

มาตรา ๒๙ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมาตรา๒๗ 

 
มาตรา ๓๐ เมื่อต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการสรรหากรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในหกสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้มีวาระการด ารงต าแหน่ง
เท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ยังอยู่ในต าแหน่ง 

ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง  ให้กรรมการที่เหลืออยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได ้
 

มาตรา ๓๑ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการที่มีอยู่จึงครบเป็นองค์ประชุม 

ในการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดในการประชุม 

การก าหนดเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ช่วยเลขานุการของ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ 
 
 
 
 



๑๐ 

 
 

 
ฉบับแก้ไขล่าสุด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ

คุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสุญโดยถูกบังคับ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 

มาตรา ๓๒ คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ 

หรือมาตรการป้องกันและปราบปรามการทรมานการกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือ 
ที่ย่ ายีศักดิ์ศร ีและการบังคับบุคคลให้สูญหาย 

(๒) ก าหนดนโยบายแผนงานและมาตรการเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทรมานการกระท าหรือ 
การลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และการบังคับบุคคลให้สูญหาย และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐมีความตระหนักถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และการป้องกันการทรมานหรือการบังคับให้สูญหาย 
ในหน่วยงานของตน 

(๓) ร่วมมือและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการสืบหาติดตามช่วยเหลือบุคคลดังกล่าว 
(๔) ร้องขอให้มีการระงับการทรมานตามนัยแห่งมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ และร้องขอให้มี 

การปล่อยผู้ที่ถูกคุมขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามนัยแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(๕) เรียกเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใดมาให้ข้อมูล หรือเรียกให้ส่งพยานหลักฐานใดในการปฏิบัติ

หน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๖) สืบสวนสอบสวนข้อร้องเรียน หรือคดีทรมาน หรือคดีบังคับบุคคลให้สูญหาย รวมทั้งมอบหมาย

ให้พนักงานอัยการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ  
ในการด าเนินคดีทรมาน และคดีบังคับบุคคลให้สูญหาย รวมทั้งเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมมีอ านาจสั่ง
เปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบโดยต้องแจ้งความก้าวหน้า และผลการสืบสวนสอบสวนตามที่ผู้เสียหาย
ร้องขอ 

(๗) ก าหนดนโยบายและมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้เสียหาย 
(๘) ก าหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหายทั้งทางการเงินและทางจิตใจตลอดรวมถึง

การฟ้ืนฟูระยะยาวทางการแพทย์ให้กับผู้เสียหาย 
(๙) แต่งตั้งท่ีปรึกษาอนุกรรมการ หรือเจ้าหน้าที ่เพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
(๑๐) ร้องขอ และประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม

การทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย 
(๑๑) สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน 

การกระท าการทรมานหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และการบังคับบุคคลให้สูญหาย 
(๑๒) ก าหนดมาตรการในการคุ้มครองพยานให้กับผู้แจ้งข้อมูลผู้เสียหายโจทก์ และพยาน 

ในคดีทรมานและคดีบังคับบุคคลให้สูญหาย 
(๑๓) ศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทรมาน การกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้าย 

ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีและการบังคับบุคคลให้สูญหาย รวมทั้งให้ความรู้และฝึกอบรมแก่ประชาชน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(๑๔) รวบรวมข้อมูลสถิติคดี และจัดท ารายงานผลด าเนินการประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
พร้อมทั้งแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย 

(๑๕) ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือค่าใช้จ่าย 
ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นเมื่อระเบียบหรือประกาศดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้มี
ผลบังคับใช้ได้ 



๑๑ 

 
 

 
ฉบับแก้ไขล่าสุด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ

คุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสุญโดยถูกบังคับ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 

(๑๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย 
 

มาตรา ๓๓ คณะกรรมการมีอ านาจในการรับค าร้องเรียน และติดตามเพ่ือตรวจสอบการบังคับ
บุคคลให้สูญหายได้เองแม้จะไม่มีผู้ร้องเรียนและสามารถรับเรื่องร้องเรียนที่ไม่ระบุชื่อผู้ร้องได้ 

 
มาตรา ๓๔ ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ท าหน้าที่เป็นส านักงานธุรการ 

ของคณะกรรมการ และให้อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ  
ในการปฏิบัติงานของส านักงานธุรการของคณะกรรมการ และให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานธุรการสนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ท่ีคณะกรรมการแต่งตั้ง 

(๒) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการท างานของคณะกรรมการ 
(๓) เผยแพร่วิชาการและความรู้แก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องการทรมาน และการ

บังคับบุคคลให้สูญหาย 
(๔) ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการ 
(๕) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 

 
มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้กรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่

คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด๔ 
การด าเนินคดีทรมานและคดบีังคับบุคคลให้สูญหาย 

 
มาตรา ๓๖ ผู้ใดพบเห็น หรือทราบการกระท าการทรมาน หรือการบังคับบุคคลให้สูญหาย ต้องแจ้ง

ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ชักช้า 
ให้พนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือ

คณะอนุกรรมการที่ได้รับแจ้งในวรรคแรกส่งเรื่องต่อให้คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
ด าเนินการติดตามสืบหาช่วยเหลือผู้เสียหายด าเนินการระงับการกระท าความผิดด าเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาว่า
กระท าความผิดและเยียวยาผู้เสียหายตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้ที่แจ้งความตามวรรคหนึ่งที่ได้กระท าโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องถูกด าเนินคดีอาญา 
คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง หากภายหลังปรากฏว่าไม่มีการกระท าความผิดที่ได้รับแจ้ง 
 

มาตรา ๓๗ คณะกรรมการมีอ านาจขอให้หน่วยงานของรัฐ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อ่ืนให้ 
ความช่วยเหลือสนับสนุนหรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ได้โดยค านึงถึงหลักประสิทธิภาพและ
หลีกเลี่ยงมิให้เกิดความขัดกันของต าแหน่งหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหากับผู้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน หรือเข้าร่วม



๑๒ 

 
 

 
ฉบับแก้ไขล่าสุด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ

คุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสุญโดยถูกบังคับ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 

ปฏิบัติหน้าที่ 
ให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนหรือเข้าร่วม

ปฏิบัติการตามค าขอของคณะกรรมการโดยได้รับค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนที่จ าเป็นในการช่วยเหลือสนับสนุน
หรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ 
 

มาตรา ๓๘ ให้คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายด้านการสอบสวนคดีทรมาน
และคดีบังคับบุคคลให้สูญหายมีอ านาจมอบหมายให้พนักงานอัยการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ านาจสอบสวน
คดีอาญาเป็นพนักงานสอบสวน และพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีทรมานและคดีบังคับบุคคลให้สูญหาย 

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐคนหนึ่งคนใดเข้าร่วม
สอบสวนคดีทรมานและคดีบังคับบุคคลให้สูญหายก็ได้ 

การมอบหมายพนักงานสอบสวน และพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีทรมานและคดีบังคับบุคคล
ให้สูญหายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ค านึงถึงหลักประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงมิให้เกิดความขัดกัน 
ของต าแหน่งหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหากับผู้เป็นพนักงานสอบสวน 

ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนคดีทรมาน หรือคดีบังคับบุคคลให้สูญหาย  
ให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีนักนิติวิทยาศาสตร์ แพทย์ หรือจิตแพทย์ เข้าร่วมในการสืบสวนสอบสวนด้วย ทั้งนี้ 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีก าหนด 

การสอบสวนคดีทรมาน และคดีบังคับบุคคลให้สูญหายมิให้อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 

มาตรา ๓๙ เมื่อสรุปส านวนการสอบสวนคดีทรมานหรือคดีบังคับบุคคลให้สูญหายเสร็จสิ้น 
ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเสนอความเห็นต่ออัยการสูงสุดเพ่ือพิจารณาฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลอาญาต่อไป 

 

มาตรา ๔๐ ให้ศาลอาญาเป็นศาลที่มีเขตอ านาจเหนือคดีทรมานหรือคดีบังคับบุคคลให้สูญหาย 
ทั่วราชอาณาจักร และท่ีได้กระท านอกราชอาณาจักร 

 
มาตรา ๔๑ การสืบสวนการสอบสวนและการด าเนินคดีทรมานและคดีบังคับบุคคลให้สูญหายให้ใช้

บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยอนุโลม และให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด าเนินคดีทรมานหรือคดีบังคับบุคคลให้สูญหายตามความในมาตรา ๓๘ มีอ านาจของพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการด าเนินคดีทรมานหรือคดีบังคับบุคคลให้สูญหาย 
 

มาตรา ๔๒ ในกรณีผู้เสียหายตามพระราชบัญญัตินี้อยู่ในระหว่างการควบคุมตัวตามกฎหมายอ่ืน  
ให้พนักงานสอบสวนคดีทรมานหรือคดีบังคับบุคคลให้สูญหายมีอ านาจควบคุมตัวผู้ เสียหายแทนได้  
เป็นการชั่วคราวหรือให้มีการเปลี่ยนสถานที่คุมขังแก่ผู้เสียหายเพ่ือความปลอดภัยของผู้เสียหาย 
 
 
 



๑๓ 

 
 

 
ฉบับแก้ไขล่าสุด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ

คุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสุญโดยถูกบังคับ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 

มาตรา ๔๓ ให้พนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้
ด าเนินคด ีและท่ีปรึกษาคดีทรมานหรือคดีบังคับบุคคลให้สูญหายได้รับค่าตอบแทนตามที่ก าหนดในระเบียบของ
กระทรวงยุติธรรมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

หมายเหตุ : การทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายซึ่งกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและเป็นการกระท าละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ไม่อาจยกเว้นให้กระท าได้ได้ไม่ว่า
สถานการณ์ใดๆ แม้ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ และร่วมลงนามใน 
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับแต่จ าเป็นที่จะต้องมี
บทบัญญัติที่ก าหนดฐานความผิดเป็นการเฉพาะมาตรการป้องกันและปราบปรามมาตรการเยียวยาผู้เสียหาย
และมาตรการอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับข้อบทในอนุสัญญาดังกล่าวจึงไม่สามารถด าเนินคดี กับผู้กระท า
ความผิดและช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายได้สมดังเจตนารมณ์ของอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้า
ผูกพันอีกทั้งอนุสัญญาทั้งสองต่างมีลักษณะร่วมกันหลายเรื่องที่ก าหนดให้ประเทศภาคีต้องปฏิบัติการออก
กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายให้รวมกันอยู่ในฉบับ
เดียวจึงเป็นแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ไทยให้เทียบเท่าสากลจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 


