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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 
  ให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
 

เหตุผล 
 
  โดยที่การทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหายซึ่งกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงซึ่ งไม่อาจยกเว้นให้กระท าได้ ไม่ว่าสถานการณ์ ใด ๆ  
ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืน 
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคล  
ทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ จึงต้องมีบทบัญญัติที่ก าหนดฐานความผิดเป็นการเฉพาะ 
ตลอดจนมีมาตรการป้องกันและปราบปราม มาตรการเยียวยาผู้ ได้รับความเสียหาย และมาตรการอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามข้อบทในอนุสัญญาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็น  
การยกระดับการคุ้ มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยให้ เที ยบ เท่ าสากล   จึ งจ า เป็ นต้ อง 
ตราพระราชบัญญัตินี้ 



ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
พ.ศ. .... 

   
 

………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

          
  ................................................................................................................................. 
………………………………....... 
 
  โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมาน 
และการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

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

……………………………........... 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....” 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่ 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การทรมาน” หมายความว่า การกระท าด้วยประการใดให้ผู้อื่นเกิดความเจ็บปวด 

หรือความทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรงแก่ร่างกายหรือจิตใจ 



 

 

๒ 

“การกระท าให้บุคคลสูญหาย” หมายความว่า การจับ ขัง ลักพา หรือกระท า 
ด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย โดยผู้กระท าปฏิเสธว่ามิได้กระท าการดังกล่าว  
หรือไม่ให้ทราบว่าบุคคลนั้นเป็นตายร้ายดีอย่างไร หรืออยู่ที่ใด  

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า บุคคลซึ่งใช้อ านาจรัฐหรือได้รับมอบอ านาจ  
หรือได้รับแต่งตั้ง อนุญาต การสนับสนุน หรือการยอมรับโดยตรงหรือโดยปริยาย ให้ใช้อ านาจรัฐ 
ในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย 

“ผู้ได้รับความเสียหาย” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย  
หรือจิตใจจากการทรมานหรือการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมาน 
และการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

 
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

และให้มีอ านาจออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
ระเบียบหรือประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 
มาตรา ๕  ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าด้วยประการใดให้ผู้อื่นเกิดความเจ็บปวด 

หรือความทุกขท์รมานอย่างร้ายแรงแก่ร่างกายหรือจิตใจ เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือค ารับสารภาพจากผู้ถูกกระท าหรือบุคคลที่สาม 
(๒) ลงโทษผู้ถูกกระท า โดยมีเหตุจากการกระท าซึ่งผู้นั้นหรือบุคคลที่สามได้กระท า 

หรือถูกสงสัยว่าได้กระท า 
(๓) ข่มขู่หรือขู่เข็ญผู้ถูกกระท าหรือบุคคลที่สาม หรือ 
(๔) เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
ผู้นั้นกระท าความผิดฐานกระท าทรมาน 

 



 

 

๓ 

มาตรา ๖  ผู้ ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจับ ขัง ลักพา หรือกระท าด้วยประการใด 
ให้ผู้อ่ืนปราศจากเสรีภาพในร่างกายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิเสธว่ามิได้กระท าดังกล่าว หรือไม่ให้
ทราบว่าบุคคลนั้นเป็นตายร้ายดีอย่างไร หรืออยู่ที่ใด ผู้นั้นกระท าความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหาย  

 
มาตรา ๗  ผู้ ใดกระท าความผิดฐานกระท าทรมานตามมาตรา ๕ หรือความผิด 

ฐานกระท าให้บุคคลสูญหายตามมาตรา ๖ นอกราชอาณาจักร ผู้นั้นจะต้องรับโทษในราชอาณาจักร 
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ โดยให้น ามาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 
 

มาตรา ๘  การกระท าความผิดฐานกระท าทรมานตามมาตรา ๕ และการกระท า
ความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหายตามมาตรา ๖ มิให้ถือว่าเป็นความผิดทางการเมืองตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน และกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา 

 
มาตรา ๙  ในคดีความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหายตามมาตรา ๖ ให้ด าเนินการ

สืบสวนจนกว่าจะพบบุคคลที่ถูกกระท าให้สูญหายหรือปรากฏหลักฐานน่าเชื่อว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย 
 

  มาตรา ๑๐  ในคดีความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหายตามมาตรา ๖ ให้สามี ภริยา  
ผู้บุพการี และผู้สืบสันดานของผู้ได้รับความเสียหายตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นผู้เสียหายตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย 

 
มาตรา ๑๑  สถานการณ์ฉุกเฉิน สงคราม ความไม่ม่ันคงของรัฐ หรือสถานการณ์พิเศษใด  

ไม่อาจน ามาอ้างเพ่ือให้การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๒  ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐส่งตัวบุคคลใดออกไป 

นอกราชอาณาจักร หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการส่งบุคคลดังกล่าวออกไปจะส่งผลให้บุคคลนั้น 
ถูกกระท าทรมานหรือถูกกระท าให้สูญหาย 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
   



 

 

๔ 

 
มาตรา  ๑๓   ให้ มี คณ ะกรรมการคณ ะหนึ่ ง เรียกว่ า  “คณ ะกรรมการป้ องกัน 

และปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  
เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม อัยการสูงสุด นายกสภาทนายความ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง  
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์
ในด้านสิทธิมนุษยชนจ านวนสี่คน ด้านการแพทย์จ านวนหนึ่งคน และด้านจิตวิทยาจ านวนหนึ่งคน 
เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อฺธิบดี 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแต่งตั้งข้าราชการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจ านวนไม่เกินสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๔  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น  

กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 
(๕) ไมเ่ป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ  

หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะกระท าผิดวินัย 
(๗) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก รวมทั้งค าพิพากษาถึงท่ีสุด 

ให้จ าคุกแต่ให้รอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษ เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาท 
ความผิดฐานหมิ่นประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(๘) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
เพราะร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ  

 



 

 

๕ 

มาตรา ๑๕  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่จะด ารง
ต าแหน่งรวมกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

 
มาตรา ๑๖  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ 
(๔) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริต 

ต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 

 

มาตรา ๑๗  เมื่อต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนวาระ ให้ด าเนินการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในหกสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน  
จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้มีวาระการด ารงต าแหน่ง
เท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ยังอยู่ในต าแหน่ง 

ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการ 
ที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 

 
มาตรา ๑๘  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 

กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่

ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน 
ในที่ประชุม 



 

 

๖ 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๙  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ  

หรือมาตรการอ่ืนที่จ าเป็นตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ก าหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทรมาน 

 การกระท า หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
(๓) ก าหนดนโยบายและมาตรการฟ้ืนฟูและเยียวยาด้านร่างกายและจิตใจ 

แก่ผู้ได้รับความเสียหาย  
(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย 

ทั้งทางการเงินและทางจิตใจตลอดรวมถึงการฟ้ืนฟูระยะยาวทางการแพทย์ให้กับผู้เสียหาย โดยได้รับ 
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

(๕) ก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันมิให้มีการปกปิดการควบคุมตัวบุคคล 
(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา อนุกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย 
(๗) วางระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืน 

โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
(๘) วางระเบียบอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๐  ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการ 

ของคณะกรรมการ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน 

ที่เก่ียวข้องในการสืบหาติดตามช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหาย 
(๒) สนับสนุนให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 

ในการป้องกันและปราบปรามการทรมาน หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี  
และการกระท าให้บุคคลสูญหาย 



 

 

๗ 

(๓) ศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทรมาน การกระท าหรือการลงโทษ 
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีและการกระท าให้บุคคลสูญหาย รวมทั้งให้ความรู้และฝึกอบรม
แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(๔) รวบรวมข้อมูล สถิติคด ีและจัดท ารายงานผลด าเนินการประจ าปีเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
 

หมวด ๓ 
การป้องกันการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

   
 

มาตรา ๒๑  ในการควบคุมผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ 
ในการควบคุมบุคคลผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพต้องจัดให้มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ  
อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ นามสกุล ต าหนิรูปพรรณ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนของผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ 
(๒) วัน เวลา และสถานที่ของการถูกจ ากัดเสรีภาพ และข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ผู้ท าการจ ากัดเสรีภาพ ในกรณีท่ีมีการย้ายสถานที่ดังกล่าว จะต้องมีการระบุถึงสถานที่ปลายทางท่ีรับตัว 
ผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบการย้ายที่จ ากัดเสรีภาพนั้น 

(๓) ค าสั่งที่ให้มีการจ ากัดเสรีภาพ และเหตุแห่งการออกค าสั่งนั้น 
(๔) เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ออกค าสั่งให้มีการจ ากัดเสรีภาพ 
(๕) วัน เวลา และสถานที่ของการปล่อยตัวผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ  
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพร่างกายของบุคคลผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพก่อนถูกจ ากัดเสรีภาพ 

และก่อนการปล่อยตัว ในกรณีท่ีผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพถึงแก่ความตายระหว่างการควบคุม จะต้องระบุถึง
สาเหตุแห่งการตายและสถานที่เก็บศพ 

ในการปล่อยตัวผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพตาม (๕) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าทีใ่นการควบคุม
ตามวรรคหนึ่งบันทึกไว้ด้วยว่ามีผู้ใดมารับตัวด้วยหรือไม่ 

 
มาตรา ๒๒  ญาติหรือผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ มีสิทธิร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐผู้ท าการจ ากัดเสรีภาพบุคคล ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ 
ในมาตรา ๒๑ 



 

 

๘ 

หากเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ ญาติ 
หรือผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพมีสิทธิร้องขอต่อศาลจังหวัดแห่งท้องที่ที่มีการทรมาน  
หรือการกระท าให้บุคคลสูญหายเพื่อให้ศาลสั่งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ 

ศาลมีอ านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ท าการจ ากัดเสรีภาพบุคคล เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
ผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑ ให้กับญาติหรือผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพได้  
ในกรณีที่มีค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ และให้ค าสั่ง
ศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด 

 
มาตรา ๒๓  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ท าการจ ากัดเสรีภาพบุคคลหรือศาล อาจไม่เปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑ หากการเปิดเผยดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตราย
หรือละเมิดต่อความเป็นส่วนตัวของบุคคล หรือเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนคดีอาญา 

 
มาตรา ๒๔  เมื่อมีการอ้างว่าบุคคลใดถูกกระท าทรมาน หรือถูกกระท าให้สูญหาย  

บุคคลดังต่อไปนี้ มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลจังหวัดแห่งท้องที่ที่มีอ านาจพิจารณาคดีอาญาเพ่ือให้มีค าสั่ง 
ระงับการกระท าเช่นนั้นทันที 

(๑) ผู้ได้รับความเสียหาย สามี ภริยา หรือญาติของผู้นั้น 
(๒) พนักงานอัยการ 
(๓) พนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
(๔) คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

จากคณะกรรมการ 
(๕) บุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ได้รับความเสียหาย 
เมื่อได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลไต่สวนโดยพลัน โดยให้มีอ านาจเรียกเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐหรือบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดประกอบการไต่สวน 
 

มาตรา ๒๕  เพ่ือประโยชน์ในการระงับการทรมาน และเยียวยาความเสียหายเบื้องต้น 
ศาลตามมาตรา ๒๔ อาจมีค าสั่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ยุติการทรมาน 
(๒) เปลี่ยนสถานที่ควบคุมหรือคุมขัง 
(๓) ให้ผู้ได้รับความเสียหายได้พบญาติ ทนายความ หรือบุคคลอ่ืนที่ไว้วางใจ 

เป็นการส่วนตัว 



 

 

๙ 

(๔) ให้มีการรักษาพยาบาลรวมทั้งการฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจ 
(๕) ให้เปิดเผยเอกสารบันทึกหรือข้อมูลอื่นใด 
(๖) ก าหนดมาตรการอ่ืนใดที่เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ในการระงับการกระท าหรือเยียวยา

เบื้องต้นกับผู้ได้รับความเสียหาย 
 

หมวด ๔ 
การด าเนินคดี 

   
 
  มาตรา ๒๖  ให้คดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วย 
การสอบสวนคดีพิเศษ  
  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เป็นผู้มีอ านาจสืบสวนสอบสวน และให้น าบทบัญญัติในหมวด ๓ การสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๒๗  ให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นศาลที่มีเขตอ านาจ 
เหนือคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมวด ๕ 
บทก าหนดโทษ 

   
 

  มาตรา ๒๘  ผู้ใดกระท าความผิดฐานกระท าทรมาน ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปี 
ถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท ารับอันตรายสาหัส  
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าถึงแก่ความตาย  
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแตส่ิบห้าปีถึงสามสิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สามแสนบาท 
ถึงหนึ่งล้านบาท 



 

 

๑๐ 

 
  มาตรา ๒๙  ผู้ใดกระท าความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหาย ต้องระวางโทษจ าคุก 
ตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าได้รับอันตรายสาหัส 
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าถึงแก่ความตาย  
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแตส่ิบห้าปีถึงสามสิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สามแสนบาท 
ถึงหนึ่งล้านบาท 
 

มาตรา ๓๐  ถ้าการกระท าความผิดฐานกระท าทรมานตามมาตรา ๒๘ เป็นการกระท า
แก่บุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี หญิงมีครรภ์ ผู้พิการทางร่างกายหรือจิตใจ หรือผู้ซึ่งพึ่งตนเองมิได้ 
เพราะอายุหรือความป่วยเจ็บ ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘ กึ่งหนึ่ง 

ถ้าการกระท าความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหายตามมาตรา ๒๙ เป็นการกระท า 
แก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙ กึ่งหนึ่ง 

 
มาตรา ๓๑  ผู้ใดสมคบเพ่ือกระท าความผิดตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐  

ต้องระวางโทษหนึ่งในสามของความผิดนั้น 
ผู้ใดมีส่วนร่วมในการกระท าความผิดตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐  

ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 
 

มาตรา ๓๒  ผู้บังคับบัญชาผู้ใดทราบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา
โดยตรงของตนจะกระท าหรือได้กระท าความผิดตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐  
และไม่ด าเนินการที่จ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือป้องกันหรือระงับการกระท าความผิด หรือไม่ด าเนินการ 
หรือส่งเรื่องให้ด าเนินการสอบสวนและด าเนินคดีตามกฎหมาย ต้องระวางโทษก่ึงหนึ่งของโทษที่ก าหนดไว้ 
ส าหรับความผิดนั้น 
 
  มาตรา ๓๓  ถ้าผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ 
ช่วยให้มีการค้นพบผู้ถูกกระท าให้สูญหาย โดยผู้นั้นมิได้รับอันตรายสาหัสหรือตกอยู่ในภาวะอันใกล้ 
จะเป็นอันตรายต่อชีวิต ให้ข้อมูลที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ในการสอบสวนด าเนินคดี ให้ลงโทษผู้กระท า
ความผิดน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ แต่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  



 

 

๑๑ 

 
 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
 
    ................................... 
        นายกรัฐมนตรี 


