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ท่ีมาและกรอบแนวคิด 

• จดัทาํขึน้โดยทบทวนและปรบัปรุงรา่งกฎหมายทีเ่ขา้สูส่ภานิตบิญัญตัแิหง่ชาตเิมือ่ปีทีผ่า่นมา  

• เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 และพนัธกรณีระหวา่งประเทศดา้นสทิธมินุษยชน

(CAT, CED) เพือ่ป้องกนัและปราบปรามการทรมาน การประตบิตัหิรอืการลงโทษอืน่ทีโ่หดรา้ย ไรม้นุษยธรรม หรอืทีย่ํ่ายศีกัดิศ์ร ีและการ

กระทาํใหบุ้คคลสญูหาย  

• บญัญตัใิหเ้กดิความกระจา่งชดัเกีย่วกบัหน้าทีข่องรฐั ทีจ่ะตอ้งคุม้ครองศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์สทิธแิละเสรภีาพในชวีติและรา่งกายของ

บุคคลโดยไมเ่ลอืกปฏบิตั ิและดาํเนินมาตรการทีม่ปีระสทิธผิลเพือ่แกไ้ขปัญหาการทรมานและการกระทาํใหบุ้คคลสญูหายทีเ่กดิขึน้จรงิใน

หว้งเวลาทีผ่า่นมา โดยใหม้กีลไกป้องกนั ปราบปราม ชดเชยและฟ้ืนฟูเยยีวยาผูไ้ดร้บัความเสยีหายทีม่ปีระสทิธผิล ลบลา้งวฒันธรรมที่

ยงัคงปลอ่ยใหค้นผดิลอยนวล (impunity) และสรา้งระบบความพรอ้มรบัผดิในภาคราชการ (accountability) 

• “ผูไ้ดร้บัความเสยีหาย” หมายความวา่ บุคคลทีไ่ดร้บัความเสยีหายแก่ชวีติ รา่งกาย หรอืจติใจจากการทรมาน การกระทาํหรอื

ลงโทษทีโ่หดรา้ย ไรม้นุษยธรรมหรอืทีย่ํ่ายศีกัดิศ์ร ีหรอืการกระทาํใหบุ้คคลสญูหาย และใหห้มายความรวมถงึสาม ีภรยิา คูช่วีติ ผู้

บุพการ ีผูส้บืสนัดาน และผูอ้ยูใ่นอุปการะ ทัง้โดยนิตนิยัและพฤตนิยั (มาตรา 4) 

• ใหเ้ป็นกฎหมายกลางทีก่าํหนดมาตรฐานขัน้ตํ่าในการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพในชวีติและรา่งกายของบุคคลเมือ่มกีารควบคุมตวัหรอืมี

การใชอ้าํนาจทีก่ระทบต่อเสรภีาพในรา่งกายของบุคคล (มาตรา 3) 



โครงสรา้ง 
การป้องกนัและปราบปรามการทรมานและการกระทาํให้บคุคลสญูหาย 

ป้องกนัเม่ือมีการควบคมุตวั 

- แจง้สทิธ/ิเคารพสทิธ/ิจดัทาํบนัทกึเพือ่ตรวจสอบ 

- ศาลมหีน้าทีต่รวจสอบและออกมาตรการเยยีวยา 

ปราบปรามเม่ือความผิดเกิดขึน้ 

- นําตวัผูก้ระทาํผดิเขา้สูก่ระบวนการยุตธิรรมเพือ่ลงโทษ 

- ผูล้ะเมดิมหีน้าทีช่ดเชยเยยีวยาผูไ้ดร้บัความเสยีหาย 

 

 รูปแบบคณะกรรมการ โดยมกีรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุตธิรรมเป็นหน่วยปฏบิตั ิ
- ขบัเคล่ือนในเชิงนโยบายและกฎหมาย รายงานสถานการณป์ระจาํปี  

- ติดตามตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีน สนบัสนนุช่วยเหลือผูไ้ดร้บัความเสียหาย ดว้ยการใหค้าํปรกึษาและนาํทางกฎหมาย ดา้นทนายความ ดา้นการตรวจทางการแพทยเ์พ่ือประโยชนท์างคดี  

ดา้นการติดตามความคืบหนา้ของคดี ดา้นการฟ้ืนฟเูยียวยาความเสียหายทางรา่งกายและจิตใจ และปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดขึน้ซ ํา้อีก 



การป้องกนัการทรมานและการกระทาํให้บคุคลสญูหาย 

• การแจ้งสิทธิและเคารพสิทธิของผูถ้กูควบคมุตวั (มาตรา 27) 

• หลกัฐานบนัทึกข้อมลูควบคมุตวั (มาตรา 28) 

• การขอให้เจ้าหน้าท่ี/ศาลเปิดเผยข้อมลูควบคมุตวั (มาตรา 29-30) 

• การขอให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการควบคมุตวั

และกาํหนดมาตรการคุ้มครองชดเชยเยียวยา (มาตรา 31-32) 

• การดาํเนินการกรณีผูถ้กูควบคมุตวัถึงแก่ความตาย (มาตรา 33) 

• การห้ามรบัฟังพยานหลกัฐานท่ีได้มาเน่ืองจากการทรมาน (มาตรา 34) 

• บทคุ้มครองผูใ้ช้สิทธิร้องเรียนโดยสจุริต (มาตรา 35) 

“ควบคมุตวั” หมายความ

รวมถงึ การจบั ขงั ลกัพา 
กกัตวั คุมขงั กกัขงั เรยีก
ตวัหรอืเชญิตวัไปสอบถาม
หรอืซกัถาม หรอืกระทาํ
ดว้ยประการอื่นใดอนัเป็น

การจาํกดัเสรภีาพใน
รา่งกาย (มาตรา 4) 



การปราบปรามการทรมานและการกระทาํให้บคุคลสญูหาย 

• เป็นความผิดอาญา (มาตรา 8-10) 

• บทลงโทษได้สดัส่วนกบัความร้ายแรงของความผิด (หมวด 5) 

• ความรบัผิดผู้สมคบ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน (มาตรา 12) ผู้บงัคบับญัชา (มาตรา 13)   

• เหตเุพ่ิมโทษ (มาตรา 11)/เหตลุดโทษ (มาตรา 14) 

• หลกัสากล – ความรบัผิดสากล (universal jurisdiction) (มาตรา 15), ไม่ให้ถือเป็นความผิดทาง

การเมืองตามกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน (มาตรา 16), ห้ามอ้างสถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือกระทาํผิด 

(มาตรา 17), ไม่ส่งตวักลบัไปเผชิญอนัตราย (non- refoulement) (มาตรา 18)  

หลกัพืน้ฐาน 

• ความเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา (มาตรา 19) 

• การนับอายคุวามต่อเน่ืองในคดีการกระทาํให้บคุคลสญูหาย (มาตรา 20) 

• อายคุวาม (มาตรา 21) 

• ผู้รบัผิดชอบสาํนวนคดี (มาตรา 22)/การสัง่คดีและทาํความเหน็แย้ง (มาตรา 23) 

• สิทธิผู้ได้รบัความเสียหาย (มาตรา 24) 

• การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (มาตรา 25) 

• เขตอาํนาจศาล (มาตรา 26) 

การดาํเนินคด ี



บทเฉพาะกาล 
(มาตรา 48) 

 “ให้พนักงานสอบสวนดําเนินการสบืสวนสอบสวนคดีความผดิ

เกีย่วกบัการกระทําใหบุ้คคลสญูหายอย่างต่อเน่ืองจนกว่าจะพบบุคคลที่

ถกูกระทาํใหส้ญูหาย หรอืปรากฏหลกัฐานน่าเชื่อว่าบุคคลนัน้ถงึแก่ความ

ตาย และดําเนินคดกีบัผูก้ระทําความผดิ แมก้ารปฏเิสธหรอืปกปิดชะตา

กรรมของผูถ้กูควบคมุตวัไดเ้กดิขึน้ก่อนพระราชบญัญตัน้ีิมผีลใชบ้งัคบั” 



กลไกขบัเคล่ือน 

• องคป์ระกอบคณะกรรมการ (มาตรา 36) 

• ขบัเคลือ่นในเชงินโยบายและกฎหมาย รายงานสถานการณ์ประจาํปี รวมตลอดถงึการตดิตามตรวจสอบขอ้
รอ้งเรยีน สนบัสนุนชว่ยเหลอืผูไ้ดร้บัความเสยีหาย ดว้ยการใหค้าํปรกึษาและนําทางกฎหมาย ดา้น
ทนายความ ดา้นการตรวจทางการแพทยเ์พือ่ประโยชน์ทางคด ีดา้นการตดิตามความคบืหน้าของคด ีดา้นการ
ฟ้ืนฟูเยยีวยาความเสยีหายทางรา่งกายและจติใจ และป้องกนัไมใ่หเ้กดิขึน้ซํ้าอกี (มาตรา 42) 

คณะกรรมการ 

• กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (มาตรา 43) 

• ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ และปฏบิตังิานตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิซึง่รวมถงึการตดิตามตรวจสอบขอ้
รอ้งเรยีน สนบัสนุนชว่ยเหลอืผูไ้ดร้บัความเสยีหาย ดว้ยการใหค้าํปรกึษาและนําทางกฎหมาย ดา้น
ทนายความ ดา้นการตรวจทางการแพทยเ์พือ่ประโยชน์ทางคด ีดา้นการตดิตามความคบืหน้าของคด ีดา้นการ
ฟ้ืนฟูเยยีวยาความเสยีหายทางรา่งกายและจติใจ และป้องกนัไมใ่หเ้กดิขึน้ซํ้าอกี 

สาํนักงาน 



บทกาํหนดโทษ 

• จาํคกุ 5-15 ปี และปรบั 100,000 – 3000,000 บาท 

• ผูถ้กูกระทาํไดร้บัอนัตรายสาหสั จาํคกุ 10-25 ปี และปรบั 200,000-500,000 บาท 

• ผูถ้กูกระทาํถงึแก่ความตาย จาํคกุตลอดชวีติ  

ความผิดฐานกระทาํให้บคุคลสญูหาย  

ความผิดฐานกระทาํทรมาน  

• จาํคกุไมเ่กนิ 5 ปี และปรบัไมเ่กนิ 100,000 บาท 
ความผิดฐานกระทาํหรือลงโทษท่ีโหดร้าย ไร้

มนุษยธรรมหรือท่ียํา่ยีศกัด์ิศรี  

• จาํคกุไมเ่กนิ 5 ปี และ/หรอื ปรบัไมเ่กนิ 20,000 บาท 
จงใจขดัขวางมาตรการคุ้มครองโดยไม่แจ้งสิทธิ/ไม่บนัทึก

ข้อมลูควบคมุตวั 



หลกัการ 

 “ใหม้กีฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทรมานและการกระทาํใหบุ้คคลสญูหาย  

• โดยกําหนดใหก้ารคน้ตวั จบั คุมขงั หรอืกระทาํการใดอนักระทบกระเทอืนต่อเสรภีาพในรา่งกายของบุคคล

จะตอ้งมกีารแจง้สทิธแิละจดัทาํบนัทกึการควบคุมตวัตามทีก่ฎหมายน้ีกาํหนดโดยไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ 

• รวมทัง้กําหนดให้ศาลยุติธรรมเป็นกลไกสําคญัในการตรวจสอบการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ของรฐัอนั

กระทบกระเทอืนต่อเสรภีาพในร่างกายของบุคคล สรา้งระบบความพรอ้มรบัผดิ (accountability) และลบ

ลา้งวฒันธรรมปลอ่ยใหค้นผดิลอยนวล (impunity)  

• ตลอดจนมกีลไกสนับสนุนช่วยเหลอืให้ผูไ้ดร้บัความเสยีหายได้รบัความเป็นธรรม ผ่านการช่วยเหลอืทาง

กฎหมายเพือ่ตดิตามตรวจสอบและนําตวัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมาเขา้สูก่ระบวนการยุตธิรรมทางอาญา และมาตรการ

ชดเชยฟ้ืนฟูและเยยีวยาความเสยีหายทางรา่งกาย จติใจและสงัคม และการป้องกนัไมใ่หก้ารละเมดิเกดิขึน้

ซํ้าอกี”  
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