
ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว 
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๐๗/๒๕๖๓ 

 
  บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย  
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำ 
ให้บุคคลสูญหาย 

 
เหตุผล 

 
โดยที่การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายซึ่งกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงทีไ่ม่อาจกระทำได้ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ   
ดังนั้น เพ่ือยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย สมควรกำหนดฐานความผิด มาตรการป้องกันและปราบปราม  
และมาตรการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย ตลอดจนมาตรการอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ
อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม  
หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับ 
ให้หายสาบสูญ  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้



 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย  
พ.ศ. .... 

   
 

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

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

………………………………...... 
 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมาน 

และการกระทำให้บุคคลสูญหาย 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ 

ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 

เพ่ือให้ความคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายซึ่งกระทำ 
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือป้องกัน ปราบปราม  
และเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำในลักษณะดังกล่าว ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

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

……………………………......... 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 

การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 

นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

  



๒ 
 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ผู้ได้รับความเสียหาย” หมายความว่า บุคคลซ่ึงได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย 

หรือจิตใจ จากการทรมานหรือการกระทำให้บุคคลสูญหาย 
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า บุคคลซึ่งใช้อำนาจรัฐหรือได้รับมอบอำนาจ  

หรือได้รับการแต่งตั้ง อนุญาต สนับสนุน หรือยอมรับโดยตรงหรือโดยปริยาย จากผู้มีอำนาจรัฐ 
ใหด้ำเนินการตามกฎหมาย 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมาน 
และการกระทำให้บุคคลสูญหาย 

 
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 
มาตรา ๕  ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำด้วยประการใดให้ผู้อ่ืนเกิดความเจ็บปวด

หรือความทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรงแก่ร่างกายหรือจิตใจ เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือคำรับสารภาพจากผู้ถูกกระทำหรือบุคคลที่สาม 
(๒) ลงโทษผู้ถูกกระทำเพราะเหตุอันเกิดจากการกระทำหรือสงสัยว่ากระทำ 

ของผู้นั้นหรือบุคคลที่สาม  
(๓) ข่มขู่หรือขู่เข็ญผู้ถูกกระทำหรือบุคคลที่สาม 
(๔) เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
ผู้นั้นกระทำความผิดฐานกระทำทรมาน 
 
มาตรา ๖  ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจับ ขัง ลักพา หรือกระทำด้วยประการใด 

ให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิเสธว่ามิได้กระทำการดังกล่าว  
หรือปกปิดชะตากรรมหรือสถานที่ปรากฏตัวของบุคคลนั้นซึ่งส่งผลให้บุคคลนั้นตกอยู่ภายนอก 
การคุ้มครองของกฎหมาย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานกระทำให้บุคคลสูญหาย 

 
มาตรา ๗  ผู้ใดกระทำความผิดฐานกระทำทรมานตามมาตรา ๕ หรือความผิด 

ฐานกระทำให้บุคคลสูญหายตามมาตรา ๖ นอกราชอาณาจักร ต้องรับโทษในราชอาณาจักร 
ตามท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ โดยให้นำความในมาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา  
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘  การกระทำความผิดฐานกระทำทรมานตามมาตรา ๕ และการกระทำ

ความผิดฐานกระทำให้บุคคลสูญหายตามมาตรา ๖ มิให้ถือว่าเป็นความผิดที่มีลักษณะทางการเมือง
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน และความผิดทางการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา  



๓ 
 

มาตรา ๙  ในคดีความผิดฐานกระทำให้บุคคลสูญหายตามมาตรา ๖ ให้ดำเนินการ
สืบสวนจนกว่าจะพบบุคคลซ่ึงถูกกระทำให้สูญหายหรือปรากฏหลักฐานอันน่าเชื่อว่าบุคคลนั้น 
ถึงแก่ความตาย 

 
มาตรา ๑๐  ในคดีความผิดฐานกระทำให้บุคคลสูญหายตามมาตรา ๖  

ให้สามี ภริยา ผู้บุพการี และผู้สืบสันดานของผู้ถูกกระทำให้สูญหายตามพระราชบัญญัตินี้  
เป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย 

 
มาตรา ๑๑  พฤติการณ์พิเศษใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาวะสงครามหรือภัยคุกคาม 

ที่จะเกิดสงคราม ความไม่ม่ันคงทางการเมืองภายในประเทศ หรือสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณะอ่ืนใด  
ไม่อาจนำมาอ้างเพ่ือให้การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย 

 
มาตรา ๑๒  ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐขับไล่ ส่งกลับ  

หรือส่งบุคคลเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังอีกรัฐหนึ่ง หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้น 
จะไปตกอยู่ในอันตรายที่จะถูกกระทำทรมานหรือจากการกระทำให้สูญหาย 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย 
   

 
มาตรา ๑๓  ให้มคีณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม อัยการสูงสุด และนายกสภาทนายความ 
เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านสิทธิมนุษยชนจำนวนสี่คน ด้านการแพทยจ์ำนวนหนึ่งคน  
และด้านจิตวิทยาจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นกรรมการและเลขานุการ  
และให้อฺธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแต่งตั้งข้าราชการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
จำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๔  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 



๔ 
 

(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น  
หรือกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 

(๕) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ  

หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะกระทำผิดวินัย 
(๗) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก รวมทั้งคำพิพากษา 

ถึงท่ีสุดให้จำคุกแต่ให้รอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ 
โดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท  

(๘) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
เพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

 
มาตรา ๑๕  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี  
เมื่อครบกำหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่ง 
เพ่ือปฏิบัติหน้าทีต่่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

 
มาตรา ๑๖  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติ

เสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ 
 
มาตรา ๑๗  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ  

ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในหกสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่ง 
ที่ว่างนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  



๕ 
 

มาตรา ๑๘  คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ  

หรือมาตรการอื่นที่จำเป็นตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) กำหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทรมาน 

การกระทำหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี และการกระทำให้บุคคลสูญหาย 
(๓) กำหนดนโยบายและมาตรการฟ้ืนฟูและเยียวยาด้านร่างกายและจิตใจ 

แก่ผู้ได้รับความเสียหาย  
(๔) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย 

ด้านการเงินและจิตใจ รวมถึงการฟ้ืนฟูระยะยาวทางการแพทย์ให้แก่ผู้ได้รับความเสียหาย  
โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

(๕) กำหนดมาตรการเพ่ือป้องกันมิให้มีการปกปิดการควบคุมตัวบุคคล 
(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๗) วางระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืน  

โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง  
(๘) วางระเบียบอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๑๙  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๒๐  ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 

และให้มหีน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน 

ที่เก่ียวข้อง ในการสืบหา ติดตาม และช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหาย 
(๒) สนับสนุนให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม 

ในการป้องกันและปราบปรามการทรมาน การกระทำหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม  
หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี และการกระทำให้บุคคลสูญหาย 

(๓) ศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทรมาน การกระทำหรือการลงโทษ 
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี และการกระทำให้บุคคลสูญหาย รวมทั้งให้ความรู้ 
และฝึกอบรมแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(๔) รวบรวมข้อมูล สถิติคด ีและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย  



๖ 
 

หมวด ๓ 
การป้องกันการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย 

   
 
มาตรา ๒๑  ในการควบคุมผู้ถูกจำกัดเสรีภาพตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ผู้มีหน้าที่ในการควบคุมผู้ถูกจำกัดเสรีภาพต้องบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจำกัดเสรีภาพ  
โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ข้อมูลอัตลักษณ์เกี่ยวกับผู้ถูกจำกัดเสรีภาพ เช่น ชื่อ นามสกุล หรือตำหนิรูปพรรณ  
(๒) วัน เวลา และสถานที่ของการถูกจำกัดเสรีภาพ และข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ผู้ทำการจำกัดเสรีภาพ ในกรณีท่ีมีการย้ายสถานที่ดังกล่าว จะต้องระบุถึงสถานที่ปลายทาง 
ที่รับตัวผู้ถูกจำกัดเสรีภาพ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบการย้ายที่จำกัดเสรีภาพนั้น 

(๓) คำสั่งที่ให้มีการจำกัดเสรีภาพและเหตุแห่งการออกคำสั่งนั้น 
(๔) เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ออกคำสั่งให้จำกัดเสรีภาพ 
(๕) วัน เวลา และสถานที่ของการปล่อยตัวผู้ถูกจำกัดเสรีภาพ และผู้มารับตัว 

ผู้ถูกจำกัดเสรีภาพ 
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพร่างกายของผู้ถูกจำกัดเสรีภาพก่อนถูกจำกัดเสรีภาพ 

และก่อนการปล่อยตัว ในกรณีท่ีผู้ถูกจำกัดเสรีภาพถึงแก่ความตายระหว่างการควบคุม จะต้องระบุถึง
สาเหตุแห่งการตายและสถานที่เก็บศพ  

 
มาตรา ๒๒  ผู้มีส่วนได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมายในการเข้าถึงข้อมูล 

ของผู้ถูกจำกัดเสรีภาพ เช่น ญาติ ผู้แทนหรือทนายความ มีสิทธิร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้ทำการจำกัดเสรีภาพบุคคลให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจำกัดเสรีภาพตามมาตรา ๒๑  

หากเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจำกัดเสรีภาพ  
ผู้ร้องขอมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลอาญาหรือศาลจังหวัดแห่งท้องที่ทีเ่ชื่อว่ามีการทรมาน 
หรือพบเห็นผู้ถูกกระทำให้สูญหายครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณี เพ่ือให้ศาลสั่งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ 

ศาลมีอำนาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
ผู้ถูกจำกัดเสรีภาพตามมาตรา ๒๑ ให้แก่ผู้ร้องขอได้ ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล  
ผู้ร้องขออาจอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ คำสั่งศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

 
มาตรา ๒๓  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ทำการจำกัดเสรีภาพบุคคลหรือศาลอาจไม่เปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจำกัดเสรีภาพตามมาตรา ๒๑ หากผู้นั้นอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมาย 
โดยเป็นผู้อยู่ในอำนาจศาล และการเปิดเผยดังกล่าวอาจละเมิดต่อความเป็นส่วนตัวหรือก่อให้เกิด
ผลร้ายต่อบุคคล หรือเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา  

 
  



๗ 
 

มาตรา ๒๔  เมื่อมีการอ้างว่าบุคคลใดถูกกระทำทรมานหรือถูกกระทำให้สูญหาย  
บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลท้องที่ที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาเพ่ือให้มีคำสั่งระงับ 
การกระทำเช่นนั้นทันที 

(๑) ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา ๒๒ 
(๒) พนักงานอัยการ 
(๓) พนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
(๔) คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ซ่ึงได้รับมอบหมาย 

จากคณะกรรมการ 
(๕) บุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ได้รับความเสียหาย 
เมื่อได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลไต่สวนโดยพลัน โดยให้ศาลมีอำนาจ 

เรียกเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดประกอบการไต่สวน
หรือสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนำตัวผู้ได้รับความเสียหายมาศาลด้วยก็ได้ 

 
มาตรา ๒๕  เพ่ือประโยชน์ในการระงับการทรมานและเยียวยาความเสียหายเบื้องต้น 

ศาลตามมาตรา ๒๔ อาจมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ระงับการทรมาน 
(๒) ให้เปลี่ยนสถานที่ควบคุมหรือคุมขัง 
(๓) ให้ผู้ถูกกระทำทรมานได้พบญาติ ทนายความ หรือบุคคลอื่นซ่ึงไว้วางใจ 

เป็นการส่วนตัว 
(๔) ให้มีการรักษาพยาบาล รวมทั้งการฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจ 
(๕) ให้เปิดเผยเอกสารบันทึกหรือข้อมูลอื่นใด 
(๖) กำหนดมาตรการอ่ืนใดที่เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ในการระงับการทรมาน 

หรือเยียวยาความเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ได้รับความเสียหาย 
คำสั่งศาลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นที่สุด 

 
หมวด ๔ 

การดำเนินคดี 
   

 
มาตรา ๒๖  ให้คดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นคดีพิเศษตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ  
ในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่า 

กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญาเป็นผู้มีอำนาจสืบสวนสอบสวน  
  



๘ 
 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานสอบสวน 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้อัยการสูงสุดเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือจะมอบหมายหน้าที่นั้นให้พนักงานอัยการ 
เป็นผู้รับผิดชอบทำการสอบสวนแทนก็ได้ โดยให้มีหน้าที่และอำนาจในการสอบสวนเช่นเดียวกับ
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมทั้งหน้าที่และอำนาจประการอ่ืน 
ที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นหน้าที่และอำนาจของพนักงานอัยการ และในกรณีท่ีอัยการสูงสุด
มอบหมายให้พนักงานอัยการคนใดเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ เมื่อพนักงานอัยการ
ผู้รับผิดชอบในการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้ทำความเห็นตามมาตรา ๑๔๐  
มาตรา ๑๔๑ หรือมาตรา ๑๔๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ส่งพร้อมสำนวน 
ไปยังอัยการสูงสุด 

ให้นำความในหมวด ๓ การสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วย 
การสอบสวนคดีพิเศษมาใช้บังคับแก่การสืบสวนสอบสวนตามวรรคสองและวรรคสามด้วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๗  ให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นศาลที่มีเขตอำนาจ 

เหนือคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๕ 
บทกำหนดโทษ 

   
 
มาตรา ๒๘  ผู้กระทำความผิดฐานกระทำทรมานตามมาตรา ๕ ต้องระวางโทษ

จำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท 
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำรับอันตรายสาหัส 

ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท 
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำถึงแก่ความตาย  

ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงสามสิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 
สามแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

 
มาตรา ๒๙  ผู้กระทำความผิดฐานกระทำให้บุคคลสูญหายตามมาตรา ๖  

ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท 
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำรับอันตรายสาหัส 

ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท 
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำถึงแก่ความตาย  

ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงสามสิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 
สามแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

 
  



๙ 
 

มาตรา ๓๐  ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา ๒๘ เป็นการกระทำแก่บุคคล 
อายุไม่เกินสิบแปดปี หญิงมีครรภ์ ผู้พิการทางร่างกายหรือจิตใจ หรือผู้ซึ่งพึ่งตนเองมิได้ 
เพราะอายุหรือความป่วยเจ็บ ผู้กระทำต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นกึ่งหนึ่ง 

ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา ๒๙ เป็นการกระทำแก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง 
ผู้กระทำต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นกึ่งหนึ่ง 

 
มาตรา ๓๑  ผู้ใดสมคบเพ่ือกระทำความผิดตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ 

ต้องระวางโทษหนึ่งในสามของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น 
ถ้าได้มีการกระทำความผิดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง  

ผู้สมคบกันนั้นต้องระวางโทษตามท่ีกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น 
ในกรณีที่ความผิดได้กระทำถึงขั้นลงมือกระทำความผิด แต่เนื่องจากการเข้าขัดขวาง 

ของผู้สมคบทำให้การกระทำนั้นกระทำไปไม่ตลอดหรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล  
ผู้สมคบที่กระทำการขัดขวางนั้น คงรับโทษตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งเท่านั้น 

 
มาตรา ๓๒  ผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙  

หรือมาตรา ๓๐ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 
 
มาตรา ๓๓  ถ้าผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคสอง มาตรา ๓๑  

หรือมาตรา ๓๒ ช่วยให้มีการค้นพบผู้ถูกกระทำให้สูญหายก่อนศาลชั้นต้นพิพากษา โดยผู้นั้นมิได้รับ
อันตรายสาหัสหรือตกอยู่ในภาวะอันใกล้จะเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์
ในการดำเนินคด ีให้ลงโทษผู้กระทำความผิดน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ แต่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

 
มาตรา ๓๔  ผู้บังคับบัญชาผู้ใดทราบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาซ่ึงอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา

ของตนจะกระทำหรือได้กระทำความผิดตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ และไม่ดำเนินการ 
ที่จำเป็นและเหมาะสม เพ่ือป้องกันหรือระงับการกระทำความผิด หรือไม่ดำเนินการหรือส่งเรื่อง 
ให้ดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมาย ต้องระวางโทษก่ึงหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้ 
สำหรับความผิดนั้น 

ผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งจะต้องเป็นผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบและมีอำนาจควบคุม 
การกระทำซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดฐานกระทำทรมานหรือความผิดฐานกระทำให้บุคคลสูญหาย 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 

......................................... 
นายกรัฐมนตรี 


