
สาระสําคัญ
ร่าง พ.ร.บ. ทรมาน อุ้มหาย 
(ฉบับ กมธ. การกฎหมายฯ)

ให้การทรมานและอุ้มหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
เป็นอาชญากรรม เจ้าหน้าที่ที ่กระทําและ
ผู้บังคับบัญชาที่รู้เห็นหรือละเลยต้องถูก
ลงโทษ

ให้คดีทรมานและอุ้มหายไม่มีอายุความ
ต้องสอบสวนจนกว่าจะรู้ชะตากรรมของ
ผู้ถูกอุ้มหาย

ม ีมาตรการค ุ ้มครองความ
ปลอดภัย และช่วยเหลือผู้ได้รับ
ความเสียหายอย่างเร่งด่วน 
เยียวยาความเสียหายทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ

ให้ศาลตรวจสอบถ่วงดุลการใช้
อํานาจของเจ้าหน้าที ่ร ัฐ และมี
อํานาจหน้าที่กําหนดวิธีเยียวยา
ความเสียหาย
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ให้มีกลไกป้องกันและตรวจสอบ เช่น 
ญาติ  ทนายหรือกรรมการมีสิทธิพบ
ผู้ถูกควบคุมตัว ให้บันทึกสถานที่และ
สภาพร่างกายระหว่างการควบคุมตัว 

ให้การทรมานและอุ้มหายเป็นความผิด
สากล โดยไม่มีเหตุยกเว้น ห้ามส่งบุคคล
กลับไปเผชิญอันตราย รวมทั้งไม่ให้รับฟัง
พยานหลักฐานที่ได้มาจากการทรมาน

ให้พนักงานอัยการควบคุมการสอบสวน ไม่ต้อง
ส่งคดีให้ ป.ป.ช.และป.ป.ท. ให้ศาลพลเรือนเป็น
ผู้พิจารณาคดีโดยใช้ระบบไต่สวน

ตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบข้อร้องเรียน กําหนดนโยบาย
เยียวยา และป้องกันการละเมิด โดยคณะกรรมการประกอบด้วย 
อดีตผู้เสียหาย ภาคประชาสังคม ผู้เช่ียวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ 

พิสูจน์หลักฐาน กฎหมาย และสิทธิมนุษยชน

ให้ สามี ภริยา คู่ชีวิต บุพการี ผู้สืบสันดาน 
และผู้อยู่ในอุปการะ ทั้งที่จดและไม่จดทะเบียน 
เป ็น  “ผู ้ เส ียหาย” สามารถมีส ่วนร่วมใน
กระบวนการยุติธรรมและได้รับการเยียวยา

คุ้มครองผู้เสียหายที่ร้องเรียนและ
พลเมืองดีที่แจ้งกรณีทรมานหรือ
อุ้มหาย  หากกระทําโดยสุจริต
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สาระสำคัญของร,างพระราชบัญญัตปิ3องกันและปราบปรามการทรมาน 

และการกระทำให=บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... ฉบับกรรมาธิการการกฎหมายฯ 

 

บทนิยาม 

๑. การทรมาน หมายความว.า การกระทำโดยเจตนาไม.ว.าด7วยประการใดอันก.อให7เกิดความเจ็บปวดหรือ

ความทุกขBทรมานอย.างร7ายแรงแก.กายหรือจิตใจต.อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อวัตถุประสงคB เช.น (๑) ให7ได7มาซึ่งข7อมูล

หรือคำรับสารภาพจากบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม (๒) ลงโทษบุคคลนั้นสำหรับการกระทำซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลท่ี

สามได7กระทำหรือถูกสงสัยว.าได7กระทำ (๓) ข.มขู.หรือขู.เข็ญบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม หรือ (๔) เพราะเหตุผลอื่นใด

บนพื้นฐานของการเลือกปฏิบัติไม.ว.ารูปแบบใด ทั้งนี้ไม.รวมถึงความเจ็บปวดหรือความทุกขBทรมานอันเป[นผลปกติ

จาก หรือสืบเน่ืองจากการลงโทษท้ังปวงท่ีชอบด7วยกฎหมาย  

๒. การกระทำที่โหดร7ายไร7มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีความเป[นมนุษยB” หมายความว.า การกระทำโดย

เจตนาไม.ว.าด7วยประการใดอันก.อให7เกิดอันตรายแก.กายหรือจิตใจต.อบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่มิใช.การทรมาน ทั้งนี้ไม.

รวมถึงอันตรายอันเป[นผลปกติจาก หรือสืบเน่ืองจากการลงโทษท้ังปวงท่ีชอบด7วยกฎหมาย 

๓. ควบคุมตัว หมายความรวมถึง การจับ คุม ขัง ลักพา กักตัว คุมขัง กักขัง เรียกตัว หรือเชิญตัว

บุคคลไปสอบถามหรือซักถาม หรือกระทำด7วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป[นการจำกัดเสรีภาพใน

ร.างกาย 

๔. การกระทำให7บุคคลสูญหาย หมายความว.า การควบคุมตัวหรือการกระทำด7วยประการใด โดยเจ7าหน7าท่ี

ของรัฐ หรือโดยบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได7รับคำสั่ง การสนับสนุน หรือรู7เห็นเป[นใจจากเจ7าหน7าที่ของรัฐ และได7มี

การปฏิเสธว.ามิได7กระทำการดังกล.าว หรือปกปbดชะตากรรมหรือที่อยู.ของบุคคลนั้น หรือกระทำด7วยประการอ่ืนใด

ในทำนองเดียวกัน   

 

หมวด ๑ คณะกรรมการป3องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให;สูญหาย 

๑. กำหนดให7มีคณะกรรมการปcองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให7บุคคลสูญหาย

คณะหน่ึง ประกอบด7วยรัฐมนตรีว.าการกระทรวงยุติธรรมเป[นประธานกรรมการคนหน่ึงและกรรมการอื่นอีกสิบ

คน  

๒. กำหนดให7คณะกรรมการสรรหากรรมการ ซ่ึงประกอบด7วย ประธานสภาผู7แทนราษฎรเป[นประธาน

โดยตำแหน.ง อัยการสูงสุด ผู7แทนองคBการเอกชนด7านสิทธิมนุษยชนซึ่งเป[นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยและมี

การดำเนินกิจการเกี่ยวข7องโดยตรงกับการส.งเสริมและคุ7มครองสิทธิมนุษยชนโดยมิได7มีวัตถุประสงคBในทาง

การเมืองหรือมุ.งค7าหากำไรจากการดำเนินกิจการดังกล.าวแห.งละหนึ่งคนซึ่งเลือกกันเองให7เหลือห7าคน ผู7แทน

พรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป[นสมาชิกสภาผู7แทนราษฎรพรรคละหนึ่งคนซึ่งเลือกกันเองให7เหลือเก7าคน

โดยมาจากพรรคการเมืองฝeายรัฐบาลจำนวนสี่คน และพรรคการเมืองฝeายค7านจำนวนห7าคน ผู7แทนสื่อมวลชน

ในกิจการหนังสือพิมพB วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนB ซึ่งเลือกกันเองกิจการละหนึ่งคนรวมเป[นสามคน 



๒ 
 

 

และให7เลขาธิการสภาผู7แทนราษฎรเป[นเลขานุการ และให7คณะกรรมการสรรหามีหน7าที ่สรรหาบุคคลท่ี

เหมาะสมจะเป[นกรรมการ จำนวนสิบคน โดยต7องคำนึงถึงการมีส.วนร.วมของทุกเพศเสนอต.อประธานสภา

ผู7แทนราษฎร โดยเสนอพร7อมความยินยอมของผู7ได7รับการเสนอชื่อนั้น รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให7

เห็นว.าผู7ได7รับการเสนอช่ือเป[นผู7ท่ีเหมาะสมกับการเป[นกรรมการ และมีคุณสมบัติและไม.มีลักษณะต7องห7ามตาม

มาตรา ๗ ท้ังน้ี ภายในหกสิบวันนับแต.วันท่ีมีเหตุทำให7ต7องมีการเลือกบุคคลให7ดำรงตำแหน.งดังกล.าว เพ่ือเสนอ

ให7นายกรัฐมนตรีแต.งตั้ง มติในการเสนอชื่อต7องมีคะแนนเสียงไม.น7อยกว.าสองในสามของจำนวนกรรมการสรร

หาทั้งหมดเท.าที่มีอยู. ซึ่งถือเป[นกลไกสนับสนุนช.วยเหลือให7ผู7ได7รับความเสียหายได7รับความเป[นธรรม ผ.านการ

ช.วยเหลือทางกฎหมายเพื่อติดตามตรวจสอบและนำตัวผู7ท่ีเกี่ยวข7องมาเข7าสู.กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

และมาตรการชดเชยฟhiนฟูและเยียวยาความเสียหายทางร.างกาย จิตใจและสังคม และการปcองกันไม.ให7การ

ละเมิดเกิดขึ้นซ้ำอีก เพื่อให7สอดคล7องกับหลักการของรัฐธรรมนูญแห.งราชอาณาจักรไทยและพันธกรณีระหว.าง

ประเทศ 

 

หมวด ๒ การป3องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย 

ส.วนท่ี ๑ บทท่ัวไป 

๑. กำหนดกรอบแนวคิดของการปcองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให7บุคคลสูญหายใน      

หมวด ๑  บทท่ัวไป เพ่ือให7เกิดความกระจ.างชัดเก่ียวกับหน7าท่ีของรัฐ ซ่ึงหมายรวมถึงเจ7าหน7าท่ีของรัฐ

ทั้งฝeายบริหาร ตุลาการและนิติบัญญัติ (มาตรา ๑๖) และยืนยันหลักการที่รัฐจะต7องคุ7มครองศักดิ์ศรี

ความเป[นมนุษยB สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร.างกายของบุคคลโดยไม.เลือกปฏิบัติ การทรมาน การ

กระทำหรือลงโทษที่โหดร7าย ไร7มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี และการกระทำให7บุคคลสูญหายจะ

กระทำมิได7 ซึ่งหมายรวมถึงรัฐต7องดำเนินมาตรการปcองกันและปราบปรามอย.างมีประสิทธิผล ชดเชย

เยียวยา เพื่อคืนความเป[นธรรมให7แก.ผู7เสียหาย และสุดท7ายรัฐต7องดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือ

ปcองกันไม.ให7เกิดการละเมิดข้ึนซ้ำอีก (มาตรา ๑๗)  

๒. กำหนดบทบาทองคBกรฝeายตุลาการในการตรวจสอบถ.วงดุลการใช7อำนาจโดยเจ7าหน7าที่ของรัฐ ให7มี

คำสั่งระงับหรือเพิกถอนการกระทำซึ่งกระทบต.อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร.างกายเช.นว.านั้นทันที 

และศาลยังมีอำนาจหน7าที่กำหนดวิธีการตามสมควรเพื่อคุ7มครอง ชดเชยและเยียวยาความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนผ.านการสนับสนุนช.วยเหลือจากคณะกรรมการ  

ส.วนท่ี ๒ การปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให7สูญหาย 

๑. กำหนดความผิดฐานกระทำทรมาน (มาตรา ๑๘) ฐานกระทำให7บุคคลสูญหาย (มาตรา ๑๙) ฐาน

กระทำในลักษณะท่ีโหดร7าย ไร7มนุษยธรรมหรือท่ีย่ำยีศักด์ิศรี (มาตรา ๒๐) รวมท้ังเหตุเพ่ิมโทษ 

(มาตรา ๒๑) ความรับผิดของผู7สมคบ ผู7ใช7 ผู7สนับสนุน (มาตรา ๒๒) ความรับผิดของผู7บังคับบัญชา 



๓ 
 

 

(มาตรา ๒๓) เหตุลดโทษจากการให7ความช.วยเหลือร.วมมือ (มาตรา ๒๔) เพ่ือให7สอดคล7องกับ

หลักการสากลของอนุสัญญาฯ 

๒. กำหนดและยืนยันหลักการในเร่ืองหลักความรับผิดสากล (Universal jurisdiction) (มาตรา ๒๕) 

หลักกฎหมายว.าด7วยการส.งผู7ร7ายข7ามแดนและความร.วมมือระหว.างประเทศในทางอาญา (มาตรา 

๒๖) หลักสิทธิเด็ดขาด (Non-derogation) (มาตรา ๒๗) หลักการไม.ส.งตัวกลับไปเผชิญอันตราย 

(Non-refoulement) (มาตรา ๒๘) เพ่ือให7สอดคล7องกับหลักการสากล (ของอนุสัญญาฯ) และเป[น

หลักประกันในการปcองปรามการทรมานและการกระทำให7บุคคลสูญหายท่ีมีประสิทธิผล 

 

ส.วนท่ี ๓ การปcองกันการทรมานและการบังคับบุคคลให7สูญหาย 

๑. กำหนดให7ผู7มีหน7าที่ควบคุมตัวบุคคลต7องให7สิทธิของผู7ถูกควบคุมตัวและได7รับแจ7งสิทธิ โดยให7

รับทราบถึงข7อมูลที่จำเป[น สามารถติดต.อกับญาติหรือบุคคลที่ผู7ถูกควบคุมตัวไว7วางใจ สามารถพบและปรึกษา

ทนายความ ได7รับการตรวจร.างกายและรักษาพยาบาล เป[นต7น นอกจากนี้ ยังต7องมีการจัดทำบันทึกเกี่ยวกับ

การควบคุมตัวโดยมีรายละเอียดอย.างน7อยตามรายการที่กฎหมายกำหนดเพื่อให7เกิดความโปร.งใสและสามารถ

ตรวจสอบได7 (มาตรา ๒๙)  กำหนดให7เจ7าหน7าที่ของรัฐผู7มีหน7าที่รับผิดชอบต7องแจ7งการควบคุมต.อนายอำเภอ

และพนักงานอัยการแห.งท7องที่ที่ (มาตรา ๓๐) กำหนดให7ญาติหรือบุคคลเพื่อประโยชนBของผู7ถูกควบคุมตัว 

คณะกรรมการและเจ7าหน7าที่ที่เกี่ยวข7องมีสิทธิร7องขอให7เปbดเผยข7อมูลเกี่ยวกับการควบคุมตัวได7 หากถูกปฏิเสธ

ในการให7ข7อมูล ให7ศาลอาญาในท7องที่ที่มีเขตอำนาจสั่งให7เปbดเผยข7อมูลได7 (มาตรา ๒๙  มาตรา ๓๐ มาตรา 

๓๑)  

๒. กำหนดให7ศาลยุติธรรมเป[นกลไกสำคัญในการตรวจสอบการใช7อำนาจของเจ7าหน7าที่ของรัฐอัน

กระทบกระเทือนต.อเสรีภาพในร.างกายของบุคคล เพ่ือสร7างระบบความพร7อมรับผิด (accountability) และลบ

ล7างวัฒนธรรมปล.อยให7คนผิดลอยนวล (impunity)  กำหนดให7ผู7เสียหาย พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน

คดีพิเศษ พนักงานฝeายปกครอง คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนBของผู7ถูก

ควบคุมตัว มีสิทธิย่ืนคำร7องต.อศาลอาญาหรือศาลยุติธรรมให7ยุติการกระทำผิดตามกฎหมายน้ีได7 (มาตรา  ๓๓) 

๓. คำสั่งไม.เปbดเผยข7อมูลต7องเป[นกรณีที่ศาลได7เรียกผู7ถูกควบคุมตัวมาสอบถามต.อหน7าศาลแล7วและมี

เหตุยกเว7นให7ไม.เปbดเผยข7อมูลตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา ๓๒)   กำหนดให7ศาลอาญาแห.งท7องที่มีอำนาจ

ตรวจสอบการใช7อำนาจควบคุมตัวว.าชอบหรือปรากฎข7อร7องเรียนเกี่ยวกับการทรมาน (มาตรา ๓๔) โดย

ดำเนินการไต.สวนฝeายเดียวและมีคำสั่งเพื่อให7ยุติการกระทำที่ขัดต.อพระราชบัญญัตินี้และกำหนดมาตรการท่ี

เหมาะสมเพื่อประโยชนBในการปcองกัน และฟhiนฟูเยียวยาเบื้องต7นแก.ผู7ได7รับความเสียหายโดยการสนับสนุน

ช.วยเหลือจากคณะกรรมการ (มาตรา ๓๕) 

๔. กำหนดบทต7องห7ามรับฟ�งพยานหลักฐานที่ได7มาโดยอาศัยข7อมูลที่เกิดขึ้นหรือได7มาเนื่องจากการ

กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ แม7ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญารับรองหลักต7องห7าม

รับฟ�งพยานหลักฐาน แต.ก็ยังคงเปbดช.องให7ศาลรับฟ�งพยานหลักฐานนั้นได7 ซึ่งขัดต.อหลักการของอนุสัญญาที่ไม.

ประสงคBให7รับฟ�งพยานหลักฐานที่ได7มาเนื่องจากการทรมาน (มาตรา ๓๗) กำหนดให7ผู7ใดพบเห็นหรือทราบการ



๔ 
 

 

ทรมานต7องแจ7งพนักงานฝeายปกครอง หรือพนักงานสอบสวน คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฯ โดยไม.

ชักช7า  โดยคุ7มครองผู7แจ7งและผู7ใช7สิทธิร7องเรียนโดยสุจริตเพื่อปcองกันไม.ให7ต7องแบกรับภาระจากการถูกกล่ัน

แกล7งดำเนินคดี (มาตรา ๓๘) 

หมวด ๓ การดำเนินคดี 

๑. รับรองความเป[นผู7เสียหายในคดีอาญา เพื่อให7สามี ภริยา คู.ชีวิต ผู7บุพการี ผู7สืบสันดาน และผู7อยู.ในอุปการะ 

ทั้งโดยนิตินัยและพฤตินัย สามารถมีส.วนร.วมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ได7รับทราบความเป[นจริง และ

เข7าถึงความเป[นธรรมได7 (มาตรา ๔๐) ประกอบ มาตรา ๔ นิยามผู7เสียหาย 

๒. กำหนดเรื่องการนับอายุความ โดยให7การกระทำความผิดฐานกระทำให7บุคคลสูญหายเป[นความผิดต.อเนื่อง

ตลอดเวลาจนกว.าจะเปbดเผยชะตากรรมหรือปล.อยตัวบุคคลที่ถูกควบคุมตัว และการสืบสวนสอบสวนต7อง

ดำเนินการอย.างต.อเนื่องจนกว.าจะพบบุคคลที่ถูกกระทำให7สูญหายหรือปรากฏหลักฐานน.าเชื่อว.าบุคคลนั้นถึง

แก.ความตาย 

๓. กำหนดให7ความผิดฐานกระทำให7บุคคลสูญหายและฐานกระทำทรมานให7ไม.มีอายุความ  (มาตรา ๔๑, 

มาตรา ๔๒)  

๔. กำหนดให7พนักงานอัยการมีอำนาจสอบสวนดำเนินคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และการดำเนินคดี

ตามพรบ.นี้ไม.ให7การดำเนินคดีต7องอยู.ในอำนาจของคณะกรรมการปcองกันและปราบปรามการทุจริตแห.งชาติ

หรือคณะกรรมการปcองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (มาตรา ๔๓) 

๕. กำหนดเรื่องการสั่งคดี และชี้ขาดกรณีมีคำสั่งไม.ฟcองคดีโดยให7เป[นอำนาจหน7าท่ีของอัยการสูงสุด (มาตรา 

๔๔) 

๖. กำหนดรับรองสิทธิของผู7ได7รับความเสียหายให7ได7รับทราบถึงผลความคืบหน7าของคดีอย.างต.อเนื่อง โดย

คณะกรรมการมีหน7าที่ร.วมติดตามความคืบหน7าของคดี และดำเนินมาตรการเพื่อคุ7มครองเสรีภาพและความ

ปลอดภัย ชดเชยและฟhiนฟูเยียวยาความเสียหายทางร.างกายและจิตใจ ให7คำปรึกษาด7านกฎหมายและ

ช.วยเหลือด7านการดำเนินคดี เพื่อให7เป[นกลไกสำคัญในการสนับสนุนช.วยเหลือและชดเชยฟhiนฟูเยียวยาผู7ได7รับ

ความเสียหายให7ได7รับความเป[นธรรม (มาตรา ๔๕) เมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่กำหนดให7พนักงานอัยการ

ร.วมกับคณะกรรมการเรียกร7องค.าสินไหมทดแทนจากผู7กระทำความผิดให7แก.ผู7ได7รับความเสียหาย (มาตรา ๔๖) 

๗. กำหนดอย.างชัดแจ7งให7ศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีความผิดตามพระราชบัญญัติอยู.ในเขต

อำนาจการพิจารณาคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (มาตรา ๔๗)  

 

 



๕ 
 

 

หมวด ๔ บทกำหนดโทษ 

๑. ยืนยันหลักการกำหนดอัตราโทษที่ได7สัดส.วนกับความร7ายแรงของความผิดกำหนดอัตราโทษที่ได7สัดส.วนกับ

ความร7ายแรงของความผิด (มาตรา ๔๙, มาตรา ๕๐) และกำหนดความผิดและโทษเพื่อประสิทธิผลในการปcอง

ปรามการทรมานและการกระทำให7บุคคลสูญหายกรณีเจ7าหน7าที่รัฐไม.ดำเนินการเพื่อคุ7มครองสิทธิของผู7ถูก

ควบคุมตัวโดยมีวัตถุประสงคBขัดขวางการคุ7มครองสิทธิและเสรีภาพ (มาตรา ๕๑) 

 

 

 



ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
พ.ศ. .... 

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

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท า
ให้บุคคลสูญหาย 

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

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน 
และการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....” 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งอื่นในส่วนที่ได้
บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี ้  หรือซึ ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี ้ ให้ใช้
พระราชบัญญัตินี้แทน เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดก าหนดเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิต
และร่างกายของบุคคลไว้โดยเฉพาะซึ่งให้ความคุ้มครองบุคคลมากกว่าที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ ให้
บังคับตามกฎหมายนั้น 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การทรมาน” หมายความว่า การกระท าไม่ว่าด้วยประการใดอันก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือความ

ทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรงแก่กายหรือจิตใจต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือ 
(๑) ให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือค ารับสารภาพจากบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม หรือ 
(๒) ลงโทษบุคคลนั้นส าหรับการกระท าซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สามได้กระท าหรือถูกสงสัยว่า

ได้กระท า หรือ 
(๓) ข่มขู่หรือขู่เข็ญบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม หรือ 

(๔) เพราะเหตุผลอ่ืนใดบนพื้นฐานของการเลือกปฏิบัติไม่ว่ารูปแบบใด 
ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอันเป็นผลปกติจาก หรือสืบเนื่องจากการ

ลงโทษทั้งปวงที่ชอบด้วยกฎหมาย 

ฉบับของ กมธ. กฎหมายฯ 
ณ วนัที่ 26 มิถุนายน 2563



“การกระท าที่ โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” หมายความว่า 
การกระท าไม่ว่าด้วยประการใดอันก่อให้เกิดอันตรายแก่กาย จิตใจ หรือลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ของบุคคล
หนึ่งบุคคลใดที่มิใช่การทรมาน ทั้งนี้ไม่รวมถึงอันตรายอันเป็นผลปกติจาก หรือสืบเนื่องจากการลงโทษทั้งปวงที่
ชอบด้วยกฎหมาย 

“ควบคุมตัว” หมายความรวมถึง การจับ  คุม ขัง ลักพา กักตัว คุมขัง กักขัง เรียกตัว 
หรือเชิญตัวบุคคลไปสอบถามหรือซักถาม หรือกระท าด้วยประการอ่ืนใดในท านองเดียวกันอันเป็นการจ ากัด
เสรีภาพในร่างกาย 

“การกระท าให้บุคคลสูญหาย” หมายความว่า การควบคุมตัวหรือการกระท าด้วยประการใด โดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือโดยบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับค าสั่ง การสนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจจากเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ และได้มีการปฏิเสธว่ามิได้กระท าการดังกล่าว หรือปกปิดชะตากรรมหรือที่อยู่ของบุคคลนั้น หรือกระท าด้วย
ประการอื่นใดในท านองเดียวกัน 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
ของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อ านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ านาจทางการ
ปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือกิจการอ่ืนของรัฐหรือไม่ก็ตาม 

“ผู้เสียหาย” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการทรมาน การกระท าที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระท าให้บุคคลสูญหาย และให้หมายความรวมถึง
สามีภริยา คู่ชีวิต ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน และผู้อยู่ในอุปการะ ทั้งโดยนิตินัยและพฤตินัยของบุคคลดังกล่าว 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมาน 
และการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ระเบียบหรือประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได ้

หมวด ๑ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

 มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคล 
สูญหายคณะหนึ่ง ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอ่ืน
อีกสิบคน ซึ่งแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีโดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย 
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  (๑) ผู้ซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิต 
และร่างกายของบุคคลจากการทรมาน การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
หรือการกระท าให้บุคคลสูญหายจ านวนสองคน  
  (๒) ผู้เสียหายหรือผู้แทนผู้เสียหายจากการทรมาน การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือ 
ที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระท าให้บุคคลสูญหายจ านวนสองคน 
  (๓) ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลก าไรและด าเนิน
กิจกรรมด้านการปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคลจากการจากการทรมาน  
การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระท าให้บุคคลสูญหายจ านวนสองคน 
  (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิโดยพิจารณาจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์
ในด้านกฎหมาย ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐาน ด้านนิติเวชศาสตร์ จ านวนสามคน 
  ภายใต้บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหนึ่งในกรรมการ
และเลขานุการ และให้อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแต่งตั้งข้าราชการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
จ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 การสรรหาคณะกรรมการตามมาตรานี้ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนจากองค์การเอกชน
ด้านสิทธิมนุษยชนด้วย 
  มาตรา ๗ กรรมการตามมาตรา ๖ ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ 
หรือผู้ด ารงต าแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 
 (๕) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
 (๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
เพราะกระท าผิดวินัย 
 (๗) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก รวมทั้งค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก
แต่ให้รอการลงโทษ หรือรอการก าหนดโทษ เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาท ความผิดฐาน
หมิ่นประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 (๘) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ หรือเพราะเป็นทรัพย์ที่ ได้มาจากการกระท าความผิดมูลฐาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงิน 
 (๙) ไม่เคยถูกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบแล้วเห็นว่าได้กระท าการอันเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชนมาก่อน 
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  มาตรา ๘  ให้มีคณะกรรมการสรรหาและการเลือกกรรมการแต่ละครั้งให้ด าเนินการ
คณะกรรมการสรรหากรรมการ ประกอบด้วย 

(๑) ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน 
(๒) อัยการสูงสุด  
(3) ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยและมีการ 

ด าเนินกิจการเกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการเมือง
หรือมุ่งค้าหาก าไรจากการด าเนินกิจการดังกล่าวแห่งละหนึ่งคนซึ่งเลือกกันเองให้เหลือห้าคน  

(4) ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคละหนึ่ง 
คนซึ่งเลือกกันเองให้เหลือเก้าคนโดยมาจากพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลจ านวนสี่คน และพรรคการเมืองฝ่ายค้าน
จ านวนห้าคน 

(5) ผู้แทนสื่อมวลชนในกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งเลือกกันเอง
กิจการละหนึ่งคนรวมเป็นสามคน 

(๓) ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลที่เหมาะสมจะเป็นกรรมการตามมาตรา ๖ 
จ านวนสิบคน โดยต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกเพศเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยเสนอ 
พร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อเป็นผู้ที่ เหมาะสมกับการเป็นกรรมการ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ ทั้งนี้ 
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มี เหตุท าให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว  เพ่ือเสนอให้
นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง มติในการเสนอชื่อต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการสรรหา
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
  มาตรา ๙ กรรมการตามมาตรา ๖ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
  ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอยู่ ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
กรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่พ้นจากต าแหน่ง 
 มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ 
 (๔) คณะกรรมการมีมติสองในสามให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพร่อง 
หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 
 มาตรา ๑๑ เมื่อต าแหน่งกรรมการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ว่างลงก่อนวาระ  
ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ภายในหกสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน  
จะไม่แต่งตั้งกรรมการก็ได้ 
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กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง  ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับเวลา 
ที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ยังอยู่ในต าแหน่ง 
 ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปได ้
 มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม 
 ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรง  หรือโดยอ้อม 
ในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  และให้ที่ประชุม
พิจารณาว่าคณะกรรมการผู้นั้นสมควรอยู่ในที่ประชุม และมีมติในเรื่องนั้นได้หรือไม่ ทั้งนี้ ตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการก าหนด 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่ งให้มี เสียงหนึ่ ง 
ในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
ในการประชุม 
 มาตรา ๑๓ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี  หรือหน่วยงานของรัฐให้มีการปรับปรุงกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ หรือมาตรการที่จ าเป็นตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๒) ก าหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทรมาน  
การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการกระท าให้บุคคลสูญหาย  
และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตระหนักถึงความส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการป้องกันการทรมาน 
การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
 (๓) ก าหนดนโยบาย และมาตรการฟ้ืนฟูและเยียวยาด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้เสียหายอย่าง
ครอบคลุม ซึ่งหมายรวมถึงการท าให้กลับสู่สภาพเดิม การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เพียงพอ การบ าบัดและ
ฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  
 (๔) ก าหนดหลักเกณฑ์  และวิธีการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ เสียหายทั้ งทางการเงิน  
และทางจิตใจ ตลอดรวมถึงการฟ้ืนฟูระยะยาวทางการแพทย์ให้กับผู้ เสียหาย โดยได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง 
 (๕) ก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการละเมิดซ้ า มาตรการป้องกันมิให้มีการปกปิด 
การควบคุมตัวบุคคล และมาตรการคุ้มครองพยานให้กับผู้แจ้งข้อมูลในคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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 (๖) ติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทรมาน การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และการกระท าให้บุคคลสูญหาย สนับสนุนช่วยเหลือผู้ เสียหาย 
ด้วยการให้ค าปรึกษาแนะน าทางกฎหมาย ด้านทนายความ ด้านการตรวจทางการแพทย์เพ่ือประโยชน์ทางคดี 
ด้านการติดตามความคืบหน้าของคดี ด้านการฟ้ืนฟูเยียวยาความเสียหายทางร่างกายและจิตใจ และป้องกัน
ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ า 
 (๗) ติดตามดูแล อ านวยการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการสืบสวน
สอบสวนที่ รวดเร็วและเป็นธรรม ขอให้ เปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเพ่ือประโยชน์แห่ง 
ความยุติธรรม รวมถึงมีอ านาจร้องขอให้มีการยุติการทรมานตามนัยพระราชบัญญัตินี้และร้องขอให้มีการ 
ปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามนัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 (๘) แจ้งให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลรายงานชี้แจงส่งข้อมูลหรือเอกสาร
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามกฎหมายนี้ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันปราบปราม  
การทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย  
 (๙) ตรวจเยี่ยมหน่วยงานหรือสถานที่ที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวได้โดยไม่ จ าต้องแจ้ง 
ให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๑๐) ติดตามตรวจสอบการทรมาน การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ และการกระท าให้บุคคลสูญหายได้เองแม้ไม่มีผู้ร้องเรียน และสามารถรับเรื่องร้องเรียน 
ที่ไม่ระบุชื่อผู้ร้องได้ 
 (๑๑) รวมรวมข้อมูลสถิติคดี จัดท ารายงานสถานการณ์ รายงานผลการด าเนินการประจ าปี
เกี่ยวกับการทรมาน การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการกระท าให้
บุคคลสูญหาย พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหา เสนอต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 (๑๒) แต่งตั้งท่ีปรึกษา อนุกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 (๑๓) วางระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืน  
โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
 (๑๔) วางระเบียบอื่นเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๑๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
 มาตรา ๑๔ ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
โดยให้มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ปฏิบัติงานธุรการสนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ท่ีคณะกรรมการแต่งตั้ง 
 (๒) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการท างานของคณะกรรมการ 
 (๓) เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องที่เกี่ยวกับการทรมาน 
การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
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 (๔) ประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
 (๕) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
 มาตรา ๑๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้กรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่
คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
หมวด ๒ 

การป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
  
 มาตรา ๑๖  บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
การทรมาน การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการกระท าให้บุคคล 
สูญหายจะกระท ามิได้  
 ในกรณีที่มีการกระท าซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง ผู้เสียหายมีสิทธิร้องทุกข์ 
ร้องเรียน และเข้าถึงความเป็นธรรมโดยได้รับความคุ้มครอง และการสนับสนุนช่วยเหลือจากรัฐ ผู้เสียหาย 
มีสิทธิได้รับการชดเชย และเยียวยาความเสียหายอย่างรวดเร็วและเพียงพอรวมถึงมาตรการการป้องกัน 
มิให้เกิดการละเมิดซ้ า  
 ผู้เสียหาย พนักงานอัยการ หรือบุคคลอ่ืนใดหากกระท าเพ่ือประโยชน์ของผู้เสียหาย ชอบที่จะ
เสนอค าร้องต่อศาลเพ่ือให้ศาลมีค าสั่งยุติหรือเพิกถอนการกระท าซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง
ทันที ทั้งนี้ศาลอาจก าหนดวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครอง ชดเชย และเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึน 
 มาตรา ๑๗ รัฐมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย  และศักดิ์ศรีความ 
เป็นมนุษย์ของบุคคลทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
 รัฐมีหน้าที่ก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทรมาน การกระท าที่โหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
 ในกรณีที่ปรากฏข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง 
รัฐมีหน้าที่ติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนเพ่ือน าตัวผู้กระท าความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และด าเนินการ
อย่างเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือ คุ้มครองสวัสดิภาพ และความปลอดภัย รวมถึงชดเชย เยียวยา และฟ้ืนฟูร่างกาย
และจิตใจของผู้เสียหาย 
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ส่วนที่ ๒ 
การปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

 
  

 มาตรา ๑๘ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าด้วยประการใดต่อผู้ อ่ืนอันเป็นการกระท า 
ในลักษณะการทรมานตามกฎหมายนี้ ผู้นั้นกระท าความผิดฐานกระท าทรมาน 
 มาตรา ๑๙ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการด้วยประการใดต่อผู้อ่ืนอันเป็นการกระท า 
ในลักษณะการกระท าให้บุคคลสูญหายตามกฎหมายนี้ ผู้นั้นกระท าความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหาย 
 มาตรา ๒๐ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการด้วยประการใดต่อผู้อ่ืนอันเป็นการกระท า 
ในลักษณะโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ผู้นั้นกระท าความผิดฐานกระท าการ  
ที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 มาตรา ๒๑ ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ เป็นการ
กระท าแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี หญิงมีครรภ์ ผู้พิการทางร่างกายหรือจิตใจ หรือผู้ซึ่งพ่ึงตนเองมิได้เพราะ
อายุหรือความป่วยเจ็บ ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้นกึ่งหนึ่ง 
  มาตรา ๒๒ ผู้ใดไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการยุยง ส่งเสริม รู้เห็นเป็นใจ ให้ความยินยอม 
ในลักษณะเป็นผู้สมคบ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกระท าการ  
ตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกระท าการอ่ืนใดในท านองเดียวกันเพ่ือให้เกิดความผิดตามมาตรา ๑๘ 
มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐ แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น  
 มาตรา ๒๓ ผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ หรือ
มาตรา ๒๐ และไม่ด าเนินการที่จ าเป็นและเหมาะสมตามอ านาจของตน เพ่ือป้องกันหรือยุติการกระท าความผิด 
หรือไม่ด าเนินการ หรือส่งเรื่องให้ด าเนินการสอบสวนและด าเนินคดีอาญาตามกฎหมายต้องระวางโทษกึ่งหนึ่ง
ของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 
 ผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งจะต้องเป็นผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ และมีอ านาจควบคุมดูแล 
การกระท าซึ่งเก่ียวข้องกับการควบคุมตัวบุคคล 
 ผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง ไม่ต้องรับผิด หากพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ทราบหรือควรจะทราบ 
หรือมิได้ละเลยเพิกเฉยต่อการกระท าความผิดของผู้อยู่ใต้อ านาจบังคับบัญชาของตน 
 มาตรา ๒๔ ถ้าผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ช่วยให้มีการค้นพบผู้ถูกบังคับ 
ให้สูญหาย โดยผู้นั้นมิได้รับอันตรายสาหัสหรือตกอยู่ในภาวะอันใกล้จะเป็นอันตรายต่อชีวิต  หรือให้ข้อมูล 
ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ในการด าเนินคดี ให้ลงโทษผู้กระท าความผิดน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ แต่ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่ง 
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 มาตรา ๒๕ ผู้ใดกระท าความผิดฐานกระท าทรมาน ความผิดฐานกระท าการที่โหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหายตามพระราชบัญญัติ
นี้นอกราชอาณาจักร ผู้นั้นต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  โดยให้น า  
มาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๖ การกระท าความผิดฐานกระท าทรมาน ความผิดฐานกระท าการที่โหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหายตามพระราชบัญญัตินี้ 
มิให้ถือว่าเป็นความผิดทางการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน และกฎหมายว่าด้วย  
ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา 
 มาตรา ๒๗ สถานการณ์ฉุกเฉิน สงคราม ความไม่มั่นคงของรัฐ หรือสถานการณ์พิเศษใด  
ไม่อาจน ามาอ้างเพ่ือให้การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการกระท าท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
 มาตรา ๒๘ ห้ามมิ ให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐส่ งตัวบุคคลใดออกไปนอก
ราชอาณาจักร หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการส่งบุคคลดังกล่าวออกไปจะส่งผลให้บุคคลนั้นต้ องตกอยู่ใน 
ความเสี่ยงจากการถูกทรมาน ถูกกระท าการที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
หรือถูกกระท าให้สูญหาย 
 

ส่วนที่ ๓ 
การป้องกันการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

 
  
 มาตรา ๒๙ ในการควบคุมตัวบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ในการควบคุมตัวบุคคล 
ต้องจัดให้มีบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัวตามมาตรา ๓๐ และให้ผู้ถูกควบคุมตัวมีสิทธิและได้รับแจ้งสิทธิ
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) แจ้งให้ผู้ถูกควบคุมตัว และญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูกควบคุมตัวไว้วางใจทราบถึงวัน เวลา 
และสถานที่ของการถูกควบคุมตัว ค าสั่งและเหตุแห่งการออกค าสั่งที่ให้มีการควบคุมตัว และข้อมูลหรือ
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้อ านาจควบคุมตัว 
 (๒) แจ้งให้ญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูกควบคุมตัวไว้วางใจทราบถึงข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการเคลื่อนย้ายและสถานที่ปลายทางท่ีรับตัว ในกรณีที่มีการย้ายสถานที่ควบคุมตัว  
 (๓) แจ้งให้ญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูกควบคุมตัวไว้วางใจทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพ
ร่างกายหรือจิตใจของผู้ถูกควบคุมตัว และรายละเอียดเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและสถานพยาบาลที่รับตัว
ในทันที กรณีท่ีผู้ถูกควบคุมตัวเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 
 (๔) ได้รับการเยี่ยมและติดต่อกับญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูกควบคุมตัวไว้วางใจตามสมควร 
 (๕) พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความที่ตนเลือกเป็นการเฉพาะตัว และมีสิทธิได้รับความ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย 
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 (๖) มีทนายความเข้าร่วมการสอบปากค า การสอบถามหรือซักถามโดยก่อนเริ่มการสอบปากค า 
การสอบถามหรือซักถามทุกครั้ง ต้องมีการระบุตัวตนของผู้ที่เข้าร่วมทุกคนและมีการบันทึกภาพและเสียง 
อย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถเข้าถึงและน ากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง 
 (๗) ได้รับการตรวจร่างกาย และการรักษาพยาบาลโดยเร็วโดยแพทย์ เมื่อบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 
 (๘) กรณีผู้ถูกควบคุมตัวเป็นชาวต่างชาติ ต้องได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่กงสุลและล่าม 
 (๙) ในกรณีที่ผู้ถูกควบคุมตัวถึงแก่ความตายหรือได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้  
ผู้เสียหายมีสิทธิเข้าไปมีส่วนร่วมในการค้นหาความจริงเก่ียวกับการตายหรือบาดเจ็บของผู้ถูกควบคุมตัว 
 ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ถูกควบคุมตัวทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิ 
ตามวรรคหนึ่ง และมีหน้าที่อ านวยความสะดวกให้ผู้ถูกควบคุมตัวเข้าถึงสิทธิดังกล่าว 
 มาตรา ๓๐ ในการควบคุมตัวบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องแจ้งการควบคุม
ดังกล่าวต่อนายอ าเภอและพนักงานอัยการแห่งท้องที่ที่มีการควบคุมตัวทราบทันทโีดยให้น าตัวบุคคลดังกล่าวไป
ยังที่ท าการของผู้ควบคุมตัวทันที และจัดให้มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัว โดยอย่างน้อยต้องมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ชื่อ นามสกุล รูปถ่าย ต าหนิรูปพรรณ รวมทั้งข้อมูล อ่ืนที่ใช้ระบุตัวบุคคล และสภาพ
ร่างกายของผู้ถูกควบคุมตัว 
 (๒) วัน เวลา และสถานที่ของการถูกควบคุมตัว และข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ท าการ
ควบคุมตัว ในกรณีที่มีการย้ายสถานที่ดังกล่าว จะต้องมีการระบุถึงสถานที่ปลายทางที่รับตัว และเจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้รับผิดชอบการย้ายสถานที่ควบคุมตัวนั้น  
 (๓) ค าสั่งที่ให้มีการควบคุมตัว และเหตุแห่งการออกค าสั่งนั้น 
 (๔) เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ออกค าสั่งให้มีการควบคุมตัว 
 (๕) วัน เวลา และสถานที่ของการปล่อยตัว ผู้รับผิดชอบในการปล่อยตัว และญาติหรือบุคคล
ที่มารับตัว หรือพยานในการปล่อยตัว    
 (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพร่างกายของบุคคลผู้ถูกควบคุมตัว ทั้งก่อนควบคุมตัวและก่อน 
การปล่อยตัว ในกรณีท่ีผู้ถูกควบคุมตัวถึงแก่ความตายจะต้องระบุถึงข้อมูลสาเหตุแห่งการตายและสถานที่เก็บศพ 
 (๗) ข้อมูลเพ่ือใช้ในการติดต่อญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูกควบคุมตัวไว้วางใจ และทนายความ (หากมี) 
 (๘) ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการเพ่ือรับประกันสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวตามมาตรา ๒๙ 
 (๙) ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการก าหนดเพ่ือป้องกันการทรมาน การกระท าที่โหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
 การแจ้งตามวรรคหนึ่งจะใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
 ในการปล่อยตัวตาม (๕) ก่อนปล่อยตัวให้ผู้มีหน้าที่ในการควบคุมตัวตามวรรคหนึ่งแจ้งญาติ
หรือบุคคลที่ผู้ถูกควบคุมตัวไว้วางใจให้ทราบถึงการปล่อยตัวและให้บันทึกไว้ด้วยว่ามีผู้ ใดมารับตัวไป  
หากไม่สามารถติดต่อญาติได้หรือไม่มีบุคคลใดมารับตัว ให้บันทึกวิธีการติดต่อญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูกควบคุมตัว
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ไว้วางใจไว้ และให้ผู้รับผิดชอบในการปล่อยตัวจัดหาพยานในการปล่อยตัว พร้อมทั้งบันทึกชื่อ ที่อยู่ของพยาน
นั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการปล่อยตัว 
 มาตรา ๓๑ เพ่ือประโยชน์ของผู้ถูกควบคุมตั ว ญาติ บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีสิทธิร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัวตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐ 
 หากเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัว ญาติหรือ
บุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ถูกควบคุมตัว คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่  
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมีสิทธิร้องขอต่อศาลอาญาแห่งท้องที่ที่มีอ านาจพิจารณาคดีอาญา 
เพ่ือให้ศาลสั่งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ 
 ศาลมีอ านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง เปิดเผยข้อมูลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙ 
ให้แก่ญาติหรือบุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ถูกควบคุมตัว คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ  
หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการได้ ค าสั่งศาลดังกล่าวให้อุทธรณ์ไปยังศาลชั้นอุทธรณ์  
และให้ค าสั่งศาลชั้นอุทธรณ์เป็นที่สุด 
 มาตรา ๓๒  ค าสั่ งไม่ เปิดเผยข้อมูลจะท าได้ เฉพาะกรณีที่ศาลได้เรียกผู้ถูกควบคุมตัว 
มาสอบถามต่อหน้าศาล และมีหลักประกันว่าผู้ถูกควบคุมตัวจะไม่ถูกทรมาน หรือถูกกระท าการที่โหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือถูกกระท าให้สูญหาย และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 
อาจก่อให้เกิดอันตราย หรือละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ถูกควบคุมตัว หรือเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวน
สอบสวนคดีอาญา 
 มาตรา ๓๓ เมื่อมีการอ้างว่าบุคคลใดต้องถูกควบคุมตัว หรือปรากฏข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การทรมาน การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  หรือการการกระท าให้ 
บุคคลสูญหาย บุคคลดังต่อไปนี้ มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลอาญาหรือศาลยุติธรรมแห่งท้องที่ที่มีอ านาจพิจารณา
คดีอาญา เพ่ือให้มีค าสั่งยุติการกระท าเช่นนั้นทันที  
 (๑) ผู้เสียหาย  
 (๒) พนักงานอัยการ 
 (๓) พนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
 (๔) พนักงานฝ่ายปกครอง 
 (๔) คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
 (๕) บุคคลอื่นใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ถูกควบคุมตัว  
 ผู้มีสิทธิยื่นค าร้องตามวรรคหนึ่งซึ่งใช้สิทธิโดยสุจริตเพ่ือประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
 มาตรา ๓๔ เมื่อได้รับค าร้องตามมาตรา ๓๓ หรือเมื่อความปรากฏต่อศาลว่ามีการทรมาน  
การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระท าให้บุคคลสูญหาย  
ให้ศาลด าเนินการไต่สวนฝ่ายเดียวโดยทันที  
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 มาตรา ๓๕ เพ่ือประโยชน์ในการยุติการทรมาน  และเยียวยาความเสียหายเบื้องต้น 
หากศาลที่ท าหน้าที่ไต่สวนตามมาตรา ๓๔ เห็นว่าค าร้องนั้นมีมูล ศาลมีอ านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐน าตัว 
ผู้ถูกควบคุมตัวมาศาลโดยพลัน หากปรากฏว่าการควบคุมตัวเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเกิด 
การทรมาน การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระท าให้บุคคลสูญหาย
ในระหว่างการควบคุมตัว ศาลอาจมีค าสั่ง ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ปล่อยผู้ถูกควบคุมตัวทันที  
 (๒) ให้ยุติการทรมาน หรือการกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 (๓) เปลี่ยนสถานที่ควบคุมตัว 
 (๔) ให้ผู้เสียหายได้พบญาติ ทนายความ หรือบุคคลอื่นที่ไว้วางใจเป็นการส่วนตัว 
 (๕) ให้มีการรักษาพยาบาลรวมทั้งการฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจ 
 (๖) ให้เปิดเผยเอกสารบันทึกหรือข้อมูลอื่นใด 
 (๗) เยียวยาเบื้องต้นทางด้านการเงิน 
 (๘) ก าหนดมาตรการอ่ืนใดที่เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ในการระงับการกระท าหรื อเยียวยา
เบื้องต้นกับผู้เสียหาย  
 เมื่อศาลมีค าสั่งตามวรรคหนึ่งอย่างไรแล้ว ให้ผู้ร้องแจ้งค าสั่งศาลดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ
เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
 ให้คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
มีอ านาจหน้าที่ยื่นค าร้องให้ศาลก าหนดมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ในการป้องกัน และการฟ้ืนฟูเยียวยา
เบื้องต้นแก่ผู้เสียหาย ซึ่งรวมทั้งการรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจ และการเงิน 
 ค าสั่งศาลตามมาตรานี้ อาจอุทธรณ์ไปยังศาลชั้นอุทธรณ์ก็ได้ ค าสั่งศาลชั้นอุทธรณ์ถือเป็นที่สุด 
  มาตรา ๓๖ ในกรณีที่ผู้ถูกควบคุมตัวถึงแก่ความตาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องประสานงาน
อย่างเร่งด่วนเพ่ือจัดท าส านวนชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการ  
ชันสูตรพลิกศพ และต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ด้วย 
 (๑) เก็บรักษาสถานที่ เกิดเหตุเพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน  
และประสานงานกับหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานเพ่ือเก็บและรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิด
เหตุ 
 (๒) ติดต่อครอบครัวหรือญาติของผู้ตายเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการค้นหาความจริงเกี่ยวกับการตาย
 (๓) ประสานงานกับคณะกรรมการหรือส านักงานเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ
ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทรมานในระหว่างควบคุมตัว 
 มาตรา ๓๗  ในกรณีที่ปรากฏต่อศาลว่าพยานหลักฐานใดเป็นพยานหลักฐานที่ได้ มาโดย 
อาศัยข้อมูลที่เกิดขึ้น หรือได้มาเนื่องจากการทรมาน การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนุษย์ หรือการกระท าให้บุคคลสูญหาย ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานนั้น เว้นแต่เป็นการรับฟัง
พยานหลักฐานเพ่ือด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ฉบับของ กมธ. กฎหมายฯ 
ณ วนัที่ 26 มิถุนายน 2563



 มาตรา ๓๘ ผู้ใดพบเห็น หรือทราบการทรมาน การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ 
ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระท าให้บุคคลสูญหาย ให้แจ้งพนักงานฝ่ายปกครอง หรือพนักงานสอบสวน 
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ชักช้า 
  ให้พนักงานฝ่ายปกครอง หรือพนักงานสอบสวน หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งส่งเรื่องให้คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่
ได้รับมอบหมายโดยทันที เพ่ือให้คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการด าเนินการติดตาม สืบหา ช่วยเหลือ
ผู้เสียหาย ดำเนินการระงับการกระท าความผิด ด าเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด และเยียวยาผู้เสียหาย
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การแจ้งนั้นจะใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
 บุคคลซึ่งใช้สิทธิโดยสุจริตในการแจ้งความหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
หรือหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทรมาน การกระท า 
ทีโ่หดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระท าให้บุคคลสูญหาย ย่อมได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้มาตรการซึ่งคณะกรรมการก าหนดตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้รวมถึงจากการถูกด าเนินคดีอาญา 
คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง แม้หากภายหลังปรากฏว่าไม่มีการกระท าความผิดที่ได้รับแจ้งด้วย 
 มาตรา ๓๙ ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับ 
การกระท าให้บุคคลสูญหายอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบบุคคลที่ถูกกระท าให้สูญหาย หรือปรากฏหลักฐานน่า
เชื่อว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย 
 ความในวรรคหนึ่งให้ใช้กับบุคคลที่ถูกกระท าให้สูญหายไปก่อนพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับด้วย 

 
หมวด ๓ 

การด าเนินคดี 
 
 

มาตรา ๔๐ ให้ผู้เสียหายในคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นผู้เสียหายตามประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 มาตรา ๔๑ ให้การกระท าความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหายตามพระราชบัญญัตินี้ 
เป็นความผิดต่อเนื่องตลอดเวลาจนกว่าจะเปิดเผยชะตากรรมหรือปล่อยตัวบุคคลที่ถูกควบคุมตัว และมิให้ 
เริ่มนับอายุความจนกว่าจะพบบุคคลที่ถูกกระท าให้สูญหาย หรือปรากฏหลักฐานน่าเชื่อว่าบุคคลนั้นถึง 
แก่ความตาย และให้ด าเนินการสืบสวนสอบสวนจนกว่าจะพบบุคคลที่ถูกกระท าให้สูญหายหรือปรากฏหลักฐาน
น่าเชื่อว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย 
 มาตรา ๔๒ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่มีอายุความ  
 มาตรา ๔๓ ให้พนักงานอัยการมีอ านาจสอบสวนด าเนินคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
รวมทั้งมีอ านาจเข้าตรวจสอบควบคุมการสอบสวนซึ่งด าเนินการโดยพนักงานสอบสวนทุกหน่วยทันที     

ฉบับของ กมธ. กฎหมายฯ 
ณ วนัที่ 26 มิถุนายน 2563



  การด าเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้  ไม่อยู่ ในอ านาจของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และบทบัญญัติ
มาตรา ๒๑/๑ ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษไม่น ามาใช้บังคับกับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 44 ในกรณีที่พนักงานอัยการมีค าสั่งไม่ฟ้อง ให้ส่งส านวนการสอบสวนพร้อมกับค าสั่ง
ให้อัยการสูงสุดเพ่ือชี้ขาดโดยเร็ว 
 มาตรา 45 ให้หน่วยงานที่มีอ านาจสืบสวนสอบสวนในคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
รายงานให้ผู้เสียหายทราบถึงผลความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่อง และให้คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ติดตามผลความคืบหน้าของคดีและด าเนิน
มาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัย ชดเชย เยียวยา และฟ้ืนฟูความเสียหายทางร่างกาย
และจิตใจ ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านกฎหมาย และสนับสนุนช่วยเหลือด้านการด าเนินคดี โดยการมีส่วนร่วมจาก
ผู้เสียหาย 
 มาตรา ๔๖  เมื่อศาลมีค าพิพากษาถึงที่ สุดว่าจ าเลยกระท าความผิดตามกฎหมายนี้ 
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาก าหนดค่าเสียหาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเยียวยาและฟ้ืนฟูร่างกายและ
จิตใจของผู้เสียหายทั้งหมดแจ้งให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบทราบ และด าเนินการจ่ายเงินค่าเสียหายตามที่
คณะกรรมการก าหนดภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ 
  มาตรา 47 ให้คดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ อยู่ในเขตอ านาจการพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 

หมวด ๔ 
บทก าหนดโทษ 

 
  
  มาตรา 48 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี 
และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท 
 ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท 
 ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงสามสิบปีหรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตส่ามแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 
  มาตรา 49 ผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี และปรับ 
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
 มาตรา 50 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓ (๘) (๙) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน  หรือ 
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 
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 มาตรา ๕๑ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ด าเนินการเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวตาม
มาตรา ๒๙ หรือจัดการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมตัวตามมาตรา ๓๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขัดขวาง 
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกควบคุมตัว ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกิน 
สองหมืน่บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
............................................... 
 ............................................... 
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Title Section 1: This Act is called “Prevention and Suppression of 

Torture Act and Enforced Disappearance Act B.E.  …”  

Effective Date Section 2: This Act shall come into force after the expiration of 

one hundred and twenty days from the date of its publication in the 

Royal Gazette. 

  
Conflict of Laws Section 3: All laws, rules, regulations, notifications, and orders in 

so far as they have been provided in this Act, or are contrary to or 

inconsistent with the provisions of this Act, shall be replaced by 

this Act; except the case that any law particularly safeguards  

the protection of right and liberty in life and body of the people 

greater than the stipulation in this Act, such law shall be enforced.  

Terms Section 4: In this Act; 
"
Torture Act" means any act by any mean which cause severe pain 

or suffering, whether physical or mental inflicted on any person  

 

(1) obtaining information or a confession from a person or a third 

person; or 

(2) punishing a person for an act that person or a third person has 



  2 
 

 
 

committed or is suspected of having committed; or  

(3) intimidating or coercing a person or a third person; or  

(4) for any reason based on discrimination of any kind. 

 

It does not include pain or suffering arising only from, inherent in 

or incidental to lawful sanctions. 

 

“Cruel, inhuman or degrading Act” means any act by any mean 

which causes injury to the other person in body or mind or devalue 

human dignity of anyone that is not a torture act. It does not 

include injury arising only from, inherent in or incidental to lawful 

sanctions. 

 

“Deprive of Liberties" includes the arrest, the custody, the 

detention, the abduction, the holding, the imprisonment, the 

confinement, the summons, or the invitation to individuals for 

inquiry or interrogation or any other similar act of deprivation of 

the liberty in body. 

 

"Enforced Disappearance" means the detention or any other form 

of act, by the public officials or by persons or groups of persons 

acting with the authorization, support or acquiescence of public 

officials, followed by a refusal to acknowledge the deprivation of 

liberty or by concealment of the fate or whereabouts of the 

disappeared person, or other similar act. 

 

“Public official” means a person holding political position, a 

government official or a local officer holding a permanent position 

or salary, an officer or a person performing work in a state 

enterprise or a state agency, a local administrator and a member of 

a local council who is not a person holding political position, an 

official under the law on local administrative procedures, and shall 

include a member of a committee, a subcommittee, an employee of 

a government agency, a state enterprise or a state agency, and a 

person or a group of persons who exercises power or entrusted to 

exercise state administrative power in the conduct of a particular 

act under the law, whether established in the official service, a 

state enterprise or other state undertaking. 

 

 “Injured person” means an individual who loses his/her life or 

suffers physical or mental harm as a result of torture and other 

cruel, inhuman or degrading treatment or punishment or enforced 

disappearance. It shall include both de jure and de facto husband, 

wife, life partner, parents, descendant, and dependent. 

 

“Committee” means the Committee for the Prevention and 

Suppression of Torture Act and Enforced Disappearance Act. 

 
Minister Overseeing 

this Act 
Section 5: The Minister of Justice shall have charge and controle 

for the execution of this Act and have the power to issue rules and 

notifications for execution of this Act. 
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Such rules and notifications shall come into force upon their 

publication in the Royal Gazette. 
  

Chapter I 

The Committee on Prevention and Suppression of  

Torture Act and Enforced Disappearance Act 
     

     
Composition of the 

Committee 
Section 6: There shall a committee called “The Committee for the 

Prevention and Suppression of Torture  Act and Enforced 

Disappearance Act” consists of the Minister of Justice as 

Chairperson and ten committees appointed by the Prime Minister 

as nominated  by the Selection Committee: 
(1) Two persons with evident knowledge and experience 

regarding protection of rights and liberties in life and body from 

torture act, cruel, inhuman or degrading act, or enforced 

disappearance act. 

(2) Two injured persons or representatives of the injured persons 

of torture act, cruel, inhuman or degrading act, or enforced 

disappearance act. 

(3) Two representatives from non-profit civil society working on 

protection of the rights and liberties in life and body of person 

from torture act, cruel, inhuman or degrading act, or enforced 

disappearance act. 

 (4) representatives of the injured persons of torture, and other 

cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and 

enforced disappearance, selected from among themselves to two;  

(6) qualified persons appointed by the cabinet based on 

knowledge, expertise and experience having renowned works: 

one in evidence analysis, one in forensic medicine and one in 

psychology as committee members.   

(4) qualified persons based on knowledge, expertise and 

experience having renowned works in law and forensic evidence. 

 

Under paragraph one, the Director-General of the Department of 

Rights and Liberties Protection shall be a committee member and a 

secretary. The Director-general of the Department of Rights and 

Liberties Protection shall appoint not more than two government 

officials of the Department of Rights and Liberties Protection to be 

assistants to the secretary. 

 

Participation of the representatives from human rights private 

organizations shall be taken into consideration of selection of the 

committe. 
 

Qualifications and 

Prohibitions of the 

Committee Members 

Section 7: The committee members under Section 7 shall have 

following qualifications and not having following prohibitions: 

(1) being of Thai nationality;  

(2) not being bankrupt or having been dishonestly bankrupt; 
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(3) not being incompetent or quosi-incompetent persons; 

(4) not being a person holding political position; not being a 

member of the local council,  

a local administration official, or an executive of a political 

party; 

(5) not being suspended or discharged from the government 

service; 

(6) not having been expelled, dismissed or removed from a state 

agency or a state enterprise on the ground of disciplinary action;  

(7) not having been sentenced by a final judgment to 

imprisonment including a final judgment but suspension of the 

determination of punishment or awaiting for imposition of 

sentence; except for an offence committed through negligence, a 

defamation offence or  

a petty offence;  

(8) not having been ordered by a  judgement or an order of the 

Court that his or her assets shall vest in the state on the grounds 

of unusual wealth or unusual increase of assets or assets gained 

from committing offence under money laundering law; and  

(9) not having been investigated and concluded by the National 

Commission of Human Rights as committing human rights 

violation.  

 

Section 8: There shall be a Selection Committee. In each 

selection, the committee consists of:    

(1) President of the House of Representatives as Chairperson; 

(2) Attorney General; 

(3) Representatives from  private human rights organizations 

having juristic person status under Thai law and have a direct 

mandate to promote and protect human rights, without having 

political or profit-seeking purposes from its operation, selected 

from among themselves to five;   

(4) One representative from all  political parties represented by its 

members in the house of representatives, selected from among 

themselves to nine: four from the government coalition and five 

from the opposition;      

(5) Representatives of media professional: newspaper,  radio and 

television broadcasting, selected from among themselves to three;  

(6) Secretary-General of the House of Representatives as 

Secretary; 

              

The Selection Committee has a duty to select ten qualified 

persons, with their consent, to be the comittee in accordance to 

Section 6. In selection, gender-responsive participation shall be 

taken into consideration in nomination to the Chairman of the 

House of Representatives, together with document or evidence 

justifying qualification and not having prohibitions under Section 

7, within sixty days from the day enabling a selection.  In order to 

propose to the Prime Minister for appointment, the committee 

shall resolve for nomination, with a vote of not less than two-thirds 

of the total number of existing members of the selection 



  5 
 

 
 

committee.    

 
Term of the 

Committee Members 
Section 9: The committee members under Section 6 shall hold 

office for  

a term of four years but for a consecutive period of not more than 

two terms. 

 

The committee members who vacate the office shall remain in 

office to perform duties until the newly appointed committee 

members take office but not more than one hundred and eighty 

days since vacating the office.     

 
Vacation of Office Section  10: In addition to the vacation of office upon the 

expiration of term, the committee members under Section 6 (1) (2) 

(3) and (4) vacates office upon: 

(1) death; 

(2) resignation; 

(3) being disqualified or being under any of the prohibitions 

under Section 7; and 

(4) being removed from office on the ground of misbehaviour, 

irresponsibility or dishonest or lack of ability, by the votes of 

two-thirds of the committee’s resolution. 

 
Vacancy of the 

Committees 
Section 11:  In the case where positions of the committee 

members become vacant under Section 6 (1) (2) (3) and (4) before 

the expiration of term, there shall be an appointment to fill the 

vacancy within sixty days; except remaining term of the 

committee members is less than ninety days.  
 
 

The committee members who are appointed to fill in vacancy shall 

have their terms equivalent to the remaining terms in such 

positions.  

 

During the vacancy, the remaining committee members shall 

continue performing the duty.  

 
The Committee’s 

Meeting  
Section 12: The Committee shall hold a meeting once a month.     

 

At a sitting of the committee, not less than one-half of the total 

number of existing members is required to constitute a quorum. 

 

In absence of the chairperson, if the chairperson does not attend 

the meeting or unable to perform the duty, the vice chairperson 

shall be the president. If both chairperson and vice chairperson do 

not attend the meeting or unable to perform the duty, the 

committee members attending the meeting shall designate one 

committee member to be the chairperson.  

 

In performing its duty, the chairperson or any committee member 

having direct or indirect conflict of interest in the issue considered 

by the committee, the chairperson or such committee member shall 
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notify the committee. The committee shall take into consideration 

whether such committee member should be in the meeting and be 

able to pass a resolution in that particular issue, as regulated by the 

committee.  

 

A ruling in a sitting of the committee shall be made by a majority 

of votes. In casting a vote, each committee member has one vote. 

In case of an equality of votes, the chairperson shall have an 

additional vote to make a final decision. 

 
Power and Duty of the 

Committee 
Section 13: The committee shall have following duties and 

powers: 

(1) provide an opinion to the cabinet to reform law, rule, 

regulation or other measure, as necessary according to this Act; 

(2) formulate policy, action plan and measures to prevent and 

suppress torture act, cruel, inhuman or degrading act, or enforced 

disappearance act; and raise awareness with the public official 

regarding importance of human dignity and prevention of torture 

act, cruel, inhuman or degrading act, or enforced disappearance 

act.    

(3) formulate policy and measures for physical and mental 

rehabilitation and remedy for the injured person covering all 

aspects, including restitution, adequate compensation, physical 

and mental treatment and rehabilitation as complete as possible; 

(4) regulate criteria and method in providing assistance and 

remedy to the injured person both financially and mentally added 

to long-term medical rehabilitation, subjected to approval of the 

Ministry of Finance;  

 (5) provide measure to prevent repetition of violation and 

preventive measure prohibiting concealment of detention and 

witness protection measure to a whistle-blower who provides 

case information regarding offences under this Act.  

(6) follow-up and examine a complaint about torture act, cruel, 

inhuman or degrading act  or enforced disappearance act; support 

and assist the injured person by providing advice regarding legal 

matter, a lawyer, a medical examination for the benefits of the 

case, case progress, physical and mental rehabilitation and non-

repetition of violation;  

(7) monitor, facilitate and coordinate with relevant agencies to 

ensure prompt and fair investigation, including a request to 

change an inquiry official for the benefits of justice including 

authoritzed to request cessation of torture act under this Act and 

petition for a habeas corpus under the Crimnal Procedure Code; 

 (8) Notify the government agency or the public official or the 

individual to report, clarify, provide relevant information or 

documentary evidence concerning offences under this Act, for 

benefits in prevention and suppression of torture act and 

enforced disappearance act; 

(9) conduct unannounced visits to relevant agency or detention 

facilities, and provide  
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recommendations to an agency in charge, for benefits in 

executing this Act;        

(10) monitor and follow-up on torture act, cruel, inhuman or 

degrading act, or enforced disappearance act in spite of absence 

of complaint and able to receive a complaint from an 

anonymous;  

 (11) gather statistical information  and produce a report and an 

annual report concerning torture act, cruel, inhuman or degrading 

acts and enforced disappearance act and present recommendation 

to the cabinet and the parliament including disseminate to the 

public;    

(12) appoint the advisor, the subcommittee or the official to 

perform duties as designated by the committee; 

 (13) regulate a regulation or a notification on expenditures in 

duties, as approved by Ministry of Finance; 

 (14) regulate a regulation in executing this Act; and  

(15) other operations as stipulated by law shall be power and 

duty of the Committee on Prevention and Suppression of 

Totrture Act and Enforced Disappearance Act. 

 

Power and Duty of the 

Office 
Section 14: The Rights and Liberties Protection Department shall 

perform as secretary of the committee and shall have following 

power and duty; 

(1) proceed administrative works to support and facilitate the 

work of the committee, the subcommittee, the advisor or the 

officer appointed by the Selection Committee; 

(2) study, collect and analyze  data relating to the work of the 

committee; 

(3) disseminate academic knowledge concerning torture act, 

cruel, inhuman or degrading act or enforced disappearance act 

to the public and the public official; 

(4) co-ordinate with the goverrnment, state agency, private 

sector and  the public for benefits in the committee’s execution; 

and 

(5) proceed other operations as assigned by the committee or the 

subcommittee. 

        

Section 15: In execution of this Act, the commitee, the 

subcommitee and the official appointed by the committee are 

the officials under the Criminal Code. 

 
 

Duty to Protect Rights 

and Liberties in Life and 

Body 

 

 

Chapter II 

Prevention and Suppression of Torture Act and Enforced 

Disappearance Act 

____________________________ 

Part  2 

Suppression of Torture Act and Enforced Disappearance Act 
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____________________________ 

Rights and Liberties in 

Life, Body, and Human 

Dignity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duty to Ensure Safety 

and Access to Justice 

Section 16: A person shall enjoy the rights and liberties in his 

or her life and body and human dignity. Torture act, and cruel, 

inhuman or degrading act and enforced disappearance act shall 

not be permitted.   

 

Any act affecting the rights and liberties under paragraph one, 

the injured person has the right to file a complaint and have 

access to justice by receiving protection, support and assistance 

from the state. The injured person shall be entitled to prompt 

and adequate reparation and remedy, as well as guarantee 

measure of non-repetition of violations. 

 

The injured person, the public prosecutor or any person for the 

interest of the injured person shall have the right to request the 

court to cease suspend or repeal any action affecting the rights 

and liberties under paragraph one without delay, including 

instruct appropriate measures to protect and award reparation 

and remedy for damages. 

 

Section 17:  The state has a duty to protect rights and liberties 

in life and body and human dignity of all individuals without 

discrimination.  The state has a duty to determine measures to 

prevent and suppress torture act, and cruel, inhuman or 

degrading act or enforced disappearance act. 

 

If there is a complaint related to any act affecting the rights and 

liberties under paragraph one, the state has a duty to monitor 

and investigate a complaint in order to bring a perpetrator to 

justice procedure and take action urgently aiming to assist, 

protect welfare and safety of the injured person; including 

providing reparation and remedy for physical and mental 

damages. 

Offence of Torture  

 

 

Offence of Enforced 

Disappearance 

Section 18: Any public official, by any act, who inflicts an act 

of torture on a person under this law, shall be guilty of the 

offence of torture. 

 

Section 19: Any public official, by any act, who inflicts an act 

of enforced disappearance on a person under this law, shall be 

guilty of the offence of enforced disappearance.   
 

Offence of Cruel, 

Inhuman or Degrading 

Treatment Act or 

Punishment 

Section 20: Any public official, by any act, who inflicts any 

form of inhuman or degrading act on any person, shall be guilty 

of the offence of cruel, inhuman or degrading act.    

Ground to Increase 

Punishment 
Section 21: Whoever commits commissions under Sections 18, 

19 and 20 against a person aged not over eighteen years old, a 

pregnant woman, a person with mental or physical disability, or 

a dependent due to age or sickness, shall be liable for the 
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punishment increased by one-half. 

Contributors Being 

Punished as a Principal 
Section 22: A non - public official who instigates, supports, 

conspires, and gives consent as a accomplice, an instigator or a 

supporter for a public official under the Penal Code; or follows 

the order of a public official; or takes other similar actions to 

commit commissions under Sections 18, 19 or 20, as the case 

maybe, shall receive the penalty as a principal in such offence. 

Command Responsibility Section 23: Any superior of the offender under Sections 18, 19 

or 20  who fails to take all necessary and reasonable measures 

within his or her power to prevent or cease such commissions 

or take any action or submit the matter to the competent 

authorities for investigation and prosecution as stipulated by 

criminal law shall be liable to half of the penalty as indicated 

for such offence. 

 

A superior under paragraph one shall have a duty to responsible 

and supervise custody actions.  

 

A superior under paragraph shall not be held accountable if 

proven that he/she does not know or should have not known or 

does not ignore the commissions committed by his/her 

subordinate.  

 
Extenuating Ground due 

to Cooperation 
Section 24: If a person who commits the offence under this Act 

locates the disappeared person under a condition that the 

disappeared person is not seriously injured or in critical stage to 

death; or provides important and useful information for case 

proceeding, the penalty shall be lessened than prescribed by the 

law but not exceeding half of the penalty. 

Universal Jurisdiction Section 25: Anyone commits the offences of torture act, cruel, 

inhuman or degrading act or enforced disappearance act under 

this Act outside the Kingdom shall be punished in the Kingdom 

as stipulated in this Act whereby Section 10 of the Penal Code 

shall apply, mutatis mutandis.  

  
Non-Political Offence 

under the Extradition 

Law 

Section 26: Offences of torture act, cruel, inhuman or degrading 

act and enforced disappearance act shall not be regarded as 

political offences under the extradition law and any law on 

international cooperation in criminal matters.  

Excuse in Public 

Emergency 
Section 27:  No public emergency, war, state insecurity or any 

special circumstance to be invoked as a justification to legalize 

commissions under this Act. 

Non- refoulement 

Principle 

Section 28: No state agency or public official shall extradite a 

person from the Kingdom if there is a substantial ground for 

believing that a person would be at risk of torture act, cruel, 
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inhuman or degrading act or enforced disappearance act. 
  

 Chapter II 

Prevention of Suppression of Torture Act and 

Enforced Disappearance Act 
       

 Part 3 Prevention of Torture Act and Enforced 

Disappearance Act 

    _______________________________ 
Right of a Person in 

Custody 

Section 29: In taking a person into custody, the public official 

who supervises custody actions shall record information about 

the detainee under Section 30 and the detainee shall have the 

rights and be notified about following rights:  

 (1) notify the detainee and his/her relative or a person whom 

the detainee trusts concerning date, time and place of 

custody, order and ground of custody and information or 

details about the authority;  

(2) notify a relative or a person whom the detainee trusts 

about information and details regarding method of the move 

and destination, in case of changing a custody facility;  

(3) notify a relative or a person whom the detainee trusts 

about basic information concerning health or mental 

conditions of the detainee; and details about the first aid and  

a health facility for urgent care, in case of illness or injury; 

(4) the detainee to be visited and have access to contact a 

relative or a person whom  

the detainee trusts, as appropriate; 

(5) meet and consult with a person who will be a lawyer of 

his or her choice and have  

the right to legal assistance; 

(6) right to have a lawyer during interrogation, inquiry and 

questioning. Before carrying out interrogation, inquiry and 

questioning, whenever, all participants shall be identified and 

there shall be a smooth record of photos and voice. A 

recording shall be accessible and usable without any change; 

(7) access to medical check-up and treatment provided by the 

physician without delay,  

in case of illness or injury;  

(8) a foreign detainee shall be allowed to contact a consul 

officer and a translator; and 

(9) If the detainee is dead or injured and unable to act by 

himself/herself, the injured person has the right to engage in 

the fact-finding of the detainee’s death or injury.   

 
Concerned public official has a duty to notify the detainee about 

the rights under paragraph one at the earliest opportunity and 

facilitate the access to such rights.   

Recording Information of 

the Detainee  
Section 30: In custody, the public official in charge shall notify 

such custody to the district-chief officer and the public 



  11 
 

 
 

prosecutor in the area of the custody without delay, by taking 

such person to the facility of custody without delay; and shall 

record information containing minimum details of the detainee, 

as follows:   

(1) first name, surname, photo, distinctive appearance 

including other information to identify the detainee and 

detainee’s physical condition; 

(2) date, time and place of custody and information relating 

to the public official who apprehends the detainee. In case of 

changing a custody facility, there shall be a record of  

a destination and identification of the public official who is 

in charge; 

(3) a custody order and its justification;  

(4) the public official who orders the custody; 

(5) date, time and place of release, an official in charge and a 

relative or a person who receives the detainee or a witness;    

(6) information on physical condition of the detainee before 

being taken into custody and being released. In case of death 

in custody, there shall be information on cause of death and a 

morgue.  

(7) contact information of a relative or a person whom the 

detainee trusts and a lawyer (if any); 

(8) proceeding information to guarantee rights of the 

detainee, as stipulated in Sections  29; and 

(9) any other information as prescribed by the committee on 

prevention of torture, and other cruel, inhuman or degrading 

treatment or punishment or enforced disappearance. 

 

In reference to the release under (5), before releasing the 

detainee, an official under paragraph one shall notify a relative 

or a person whom the detainee trusts about the release and 

record details who receives the detainee. In case a relative is not 

contactable or no one receives the detainee, the authority shall 

record communication information in contacting a relative or  

a person whom the detainee trusts; and an official supervises for 

a release shall identify a witness and record name and address 

of such witness as evidence of release. 

 
Right to Request the 

Public Official to Disclose 

Custody Information   

 

Request a Court to 

Disclose Custody 

Information 

Section 31: A relative or a person with a legitimate interest of 

the detainee, the committee,  

the subcommittee or the official authorized by the committee 

have the right to request  

the public official to disclose information of the detainee as 

prescribed in Section 30. 

 

If the public official under paragraph one refuses to disclose 

custody information, a relative or a person with a legitimate 

interest of the detainee, the committee or the subcommittee or  

the official authorized by the committee have the right to 

request the criminal court within its jurisdiction to disclose such 
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information. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refusal to Disclose 

Information  

 

The Court has the power to order the public official under 

paragraph one to disclose information as prescribed in Section 

30 to a relative or a person with a legitimate interest of the 

detainee, the committee, the subcommittee or the official 

authorized by the committee.   
 

In case of refusal, the order is a subject to appeal before the 

appeal court; and any decision made by the appeal court is 

finalized.
 

 

Section 32: The refusal to disclose information is permitted 

only in the case that the court summons the detainee to be 

inquired before the court and there is a guarantee that the 

detainee will not be a subject to torture act, and cruel, inhuman 

or degrading act or enforced disappearance act; and such 

disclosure could harm or infringe the detainee’s privacy or 

impede a criminal investigation. 

Judicial Review of the 

Legality of Custody (1) 

Section 33: Upon there is an allegation stating a person is taken 

into custody or there is a complaint concerning torture act, 

cruel, inhuman or degrading act or enforced disappearance act, 

following persons have the right to petition to  

the criminal court or the Court of Justice, within its jurisdiction, 

to cease such action without delay: 
(1) the injured person; 

(2) the public prosecutor;  

(3) an inquiry official or a special case investigation officer; 

(4) the local administrator;  

(5) the committee, the subcommittee or the official authorized 

by the committee; and 

(6) any other person with a legitimate interest for the detainee.  

 

Eligible persons under paragraph one, who act in good faith for 

benefits of this Act, shall be protected by law.  

Inquiry and Order by the 

Court (2) 
Section 34: Upon receiving a complaint under Section 31 or if 

appeared to the court that torture act, or cruel, inhuman or 

degrading act, or enforce disappearance act has occurred, the 

court shall proceed an ex parte investigation immediately.  

 

Section 35: If the court inquires pursuant to Section 34 and 

finds a petition grounded. for the benefits to cease torture and 

provide compensation at early stage, the court has the power to 

order the public official to bring the detainee to the court 

without delay; and if the detention is illegal or torture act, or 

cruel, inhuman or degrading act, or enforced disappearance act 

has occurred during custody, the court shall have following 

orders: 

(1) release the detainee without delay; 
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(2) cease any torture act, or cruel, inhuman or degrading act; 

(3) change a custody facility; 

(4) allow the detainee to meet with a relative, a lawyer or a 

person whom the detainee trusts; 

(5) provide access to medical treatment including physical and 

mental rehabilitation; 

(6) disclose any document or other information; and 

(7) provide intial financial remedy.    

 

After the court concludes its order under paragraph one, the 

complainant shall notify the committee regarding such order to 

take further action pursuant to its power and duty. 

 

The committee or the subcommittee or the official authorized 

by the committee has a duty to file a complaint requesting the 

court to formulate appropriate measures for benefits of 

protection and initial rehabilitation for the injured person, 

covering medical treatment and physical and mental 

rehabilitation. 

 

The court order under this provision is a subject to be appealed 

before the appeal court; and a decision by the appeal court is 

finalized. 
  

Death in Custody Section 36: In death in custody case, the public official shall 

urgently coordinate for post-mortem examination report 

pursuant to the Criminal Procedure Code on post-mortem; and 

shall undertake following actions:     

(1) secure a crime scene to prevent evidence tampering by 

anyone and coordinate with  

an agency authorized with evidence analysis to restore and 

collect an evidences at the scene; 

(2) contact a family or a relative of a deceased to participate in 

a fact – finding inquiry into the death; and   

(3) coordinate with the committee or the office to participate 

in factual verification about torture in custody.  

 
Inadmissibility of 

Evidence Obtained by 

Torture 

Section  37: If appeared to the court that any evidence is caused 

or obtained by torture act, or cruel, inhuman or degrading act, 

or enforced disappearance act, the court is prohibited to admit 

such evidence; except for a purpose to prosecute the offender 

under this Act.  

Protection Clause for  

Whistle-Blowers 

Exercising the right in 

Good Faith  

Section 38: Anyone, who witnesses or acknowledges torture 

act, inhuman or degrading act, or enforced disappearance act 

shall notify the administrator, the inquiry official, the 

committee or the subcommittee authorized without delay. 

 

The administrator or the inquiry official or the official 

authorized by the committee or the subcommittee notified under 

paragraph one shall forward a complaint to the committee or the 
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subcommittee authorized without delay; to enable the 

committee or the subcommittee to search and assist the injured 

person, suspend an offence, proceed the case proceeding against 

the alleged offender and compensate the victims in compliance 

with the Act. Notification can be proceeded electronically. 

 
A person, who exercises the right in good faith to petition to the 

police or the committee, the subcommittee or the state agency 

under paragraph one, for the benefits of prevention and 

suppression of torture act, cruel, inhuman or degrading act and 

enforced disappearance act, shall be protected by measures 

determined by the committee pursuant to this Act. This 

excludes from being prosecuted in criminal, civil or 

administrative cases even though a petition later found as 

ungrounded. 

 
Enforced Disappearance 

Offence Occurred Before 

this Act is Effective 

Section 39: An inquiry official shall continuously carry out an 

investigation on enforced disappearance offence until the 

disappeared person is found or there is an evidence for 

believing that the disappeared has died. 

 

Paragraph one shall also be applied to the disappeared who was 

forced to disappear prior the Act came into force. 
  

Chapter III 

Legal Proceeding 
____________________________ 

Status of the Injured 

Person in Criminal 

Justice Procedure  

Section 40: The injured person of offences under this Act shall 

be deemed as the injured person under the Criminal Procedure 

Code.  

Continuous Term of 

Statute of Limitations 
Section 41: Enforced disappearance offence under this Act is a 

continuous commission until the fate of the disappeared person 

has been clarified or the disappeared person has been released; 

and the term of statute of limitations is not applied until the 

disappeared person has been found or there is an evidence for 

believing that the disappeared has died; and an investigation 

shall be carried out until the disappeared has been found or 

there is an evidence for believing that the disappeared has died. 

Statute of Limitations Section 42: The term of statute of limitations is not applied for 

the offences under this Act. 

 
Being Regarded as a 

Special Case by the 

Public Prosecutor 

Section 43: The public prosecutor shall be in charge of 

investigation of offences under this Act including authorized to 

promptly supervise an investigation carried out by an inquiry 

official of any unit. 

 

Legal proceeding under this Act is not under authority of the 

National Anti-Corruption Commission or the Publilc Sector 

Anti-Corruption Commission; and Section 21/1 of the law on 
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special case investigation is not applicable with offences under 

this Act.  

Ruling on Lawsuit and 

Conflicting Opinions 
Section 44: If a non-prosecution order is issued, an 

investigation file together with a conclusion shall be submitted 

to the Attorney-General for a final decision without delay.  

 
Rights of the Injured 

Person 
Section 45:: The authorized agency investigating offences 

under this Act shall continuously report on case progress to the 

injured person; and the committee or the subcommittee or the 

official authorized by the committee shall have the power and 

duty to monitor case progress and undertake measures to 

protect welfare and safety, as well as provide reparation and 

remedy for physical and mental damages, including legal 

advice and litigation support by engaging with the injured 

person.  

Claim for Compensation Section 46: When the defendant is founded guilty under this 

law by the final judgement of the court, the committee has a 

duty to determine the compensatory damages including all costs 

of remedy and rehabilitation of both body and mind of the 

injured person, notify the agency in charge and proceed with 

the payment of the compensatory damages as determined by the 

committee within thirty days from being notified by the 

committee. 

 
Jurisdiction of the 

Civilian Court  
Section 47: The Criminal Court for Corruption and Misconduct 

Cases shall have jurisdiction to try and adjudicate offences 

under this Act.  

 Chapter IV 

Penalty
 

___________________________ 
  
Offence of Enforced 

Disappearance  
Section 48: Whoever violates Sections 18 and 19 shall be 

punished with imprisonment of five to fifteen years and a fine 

from one hundred thousand to three hundred thousand baht. 

 

If the commission under the first paragraph causes grievous 

bodily harm, the offender shall be punished with imprisonment 

of ten to twenty-five years and a fine from two hundred 

thousand to five hundred thousand baht. 

 

If the commission under the first paragraph causes death, the 

offender shall be punished with life imprisonment and a fine 

from three hundred thousand to one million baht. 

Offence of Inhuman or 

Degrading Treatment or 

Punishment  

Section 49: Whoever commits an offence under Section 20 

shall be punished with imprisonment of not more than five 

years and a fine of not more than one hundred thousand baht. 
Intentional Intervention Section 50: Whoever violates Section 13 (8) (9) shall be 
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of Protection Measures 

by Not Notifying Rights 

or Documenting 

Information on the 

Detention   

punished with imprisonment of not more than three months and 

a fine of not more than six hundred thousand baht. 

 

Section 51: Any public official fails to perform an action in 

order to protect rights of the detainee according to Section 29 or 

document information about detention according to Section 30, 

with a purpose to obstruct the protection of rights and liberties 

of the detainee, shall be punished with imprisonment of not 

more than one year and a fine of not more than twenty thousand 

baht or both. 
 
 

 



Draft Bill on Anti-Torture
and Enforced Disappearance 

(the House Legal Committee Version)

Acts of torture and enforced
disappearance committed by public
officials are criminalized. Superior of the
offender aware of such offense and fails
to prevent such actions are also punished.

There are no prescription of the 
offences under this Act. Offences of 
enforced disappearance are a 
continuous commission. Investigation 
must be carried out until the fate of 
the disappeared person is known.

Measures to protect, provide 
physical and mental support 
and remedy for the injured 
person are to be formulated.

The court have power and 
duty to check and balance
public officials’ power and to 
instruct measures awarding 
reparation and remedy.

1 2 3

4 5

The principles of universal jurisdiction, 
non-derogation, and non-refoulement 
consists in the act. Evidence caused or 
obtained by crimes under this act are 
prohibited to admit by the court.

The public prosecutor takes charge of 
the investigation. Legal proceedings are 
not under the authority of the NACC nor 
the PACC. Trials are conducted by civilian 
courts in an inquisitorial manner.

A committee on the matter is to be established to follow-up 
and examine complaints, and to formulate preventive and 
remedial policies. Members include representatives of the 
injured persons, the civil society, and experts in evidence 
analysis, forensic medicine, law, and human rights.

The term of the “injured person” is 
broadened to include de jure and de 
facto husband, wife, life partner, 
parents, descendant, and dependent of 
the injured person. They have rights to 
participate in criminal justice procedure 
and be provided reparation and remedy.

Victims and whistle-blowers of 
crimes under the act who exercise 
the right in good faith to petition 
such cases are protected.
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Preventive measures allow relatives to 
visit and to respect the right to 
attorney.  Records of the detainee's 
information such as health and the 
place of detention must be published.

Key points of


