
                                                                  ๑                                 (ร่างรายงานฯ ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.พ. 65) 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย  
พ.ศ. .... 

 
 

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

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

………………………………...... 
 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมาน 
และการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ 

ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 

เพ่ือให้ความคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหายซึ่งกระท า 
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือป้องกัน ปราบปราม  
และเยียวยาผู้เสียหายจากการกระท าในลักษณะดังกล่าว ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับ
เงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

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

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

การทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 

นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 
 
 
 



๒ 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ผู้เสียหาย” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือจิตใจ 

จากการทรมาน การกระท่าที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระท่า
ให้บุคคลสูญหาย และให้หมายความรวมถึงสามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยา
ซึ่งมิได้จดทะเบียนสมรส ผู้อุปการะและผู้อยู่ในอุปการะของผู้ถูกกระท าให้สูญหาย 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า บุคคลซึ่งใช้อ านาจรัฐหรือได้รับมอบอ านาจ  
หรือได้รับการแต่งตั้ง อนุญาต สนับสนุน หรือยอมรับโดยตรงหรือโดยปริยาย จากผู้มีอ านาจรัฐ 
ใหด้ าเนินการตามกฎหมาย 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมาน 
และการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

“ควบคุมตัว” หมายความว่า การจับ คุมตัว ขัง กักตัว กักขัง หรือกระท าด้วย
ประการอ่ืนใดในท านองเดียวกันอันเป็นการจ ากัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคล 

 
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๕  ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าด้วยประการใดให้ผู้อ่ืนเกิดความเจ็บปวด
หรือความทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรงแก่ร่างกายหรือจิตใจ เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือค ารับสารภาพจากผู้ถูกกระท าหรือบุคคลที่สาม 
(๒) ลงโทษผู้ถูกกระท าเพราะเหตุอันเกิดจากการกระท าหรือสงสัยว่ากระท า 

ของผู้นั้นหรือบุคคลที่สาม  
(๓) ข่มขู่หรือขู่เข็ญผู้ถูกกระท าหรือบุคคลที่สาม 
(๔) เลือกปฏิบัติไม่ว่ารูปแบบใด 
ผู้นั้นกระท าความผิดฐานกระท าทรมาน 
 
มาตรา ๖  ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐลงโทษหรือกระท่าด้วยประการใดที่โหดร้าย  

ไร้มนุษยธรรม หรือย่่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นถูกลดทอนคุณค่าหรือละเมิด 
สิทธิขั้นพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ หรือเกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานแก่ร่างกายหรือจิตใจ  
ที่มิใช่การกระท่าความผิดตามมาตรา ๕ ผู้นั้นกระท่าความผิดฐานกระท่าการที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 
หรือย่่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

การกระท่าตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงอันตรายอันเป็นผลปกติหรือสืบเนื่องจาก 
การลงโทษทั้งปวงที่ชอบด้วยกฎหมาย  
 
 



๓ 

มาตรา 7  ผู้ใดเป็นเจา้หน้าที่ของรัฐควบคุมตัว หรือลักพาบุคคลใด โดยเจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
ปฏิเสธว่ามิได้กระท าการดังกล่าว หรือปกปิดชะตากรรมหรือสถานที่ปรากฏตัวของบุคคลนั้น 
ซึ่งส่งผลให้บุคคลนั้นไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ผู้นั้นกระท าความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหาย 

การกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นความผิดต่อเนื่องจนกว่าจะทราบ 
ชะตากรรมของบุคคลนั้น 

 
มาตรา 8  ผู้ใดกระท าความผิดฐานกระท าทรมานตามมาตรา ๕ ความผิดฐาน 

กระท่าการที่โหดรา้ย ไร้มนุษยธรรม หรือย่่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามมาตรา ๖ หรือความผิดฐาน 
กระท าให้บุคคลสูญหายตามมาตรา 7 นอกราชอาณาจักร ต้องรับโทษในราชอาณาจักร 
ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ โดยให้น าความในมาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา  
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา 9  การกระท าความผิดฐานกระท าทรมานตามมาตรา ๕ และการกระท า

ความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหายตามมาตรา 7 มิให้ถือว่าเป็นความผิดที่มีลักษณะทางการเมือง
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน และความผิดทางการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา  

 
มาตรา 10  ในคดีความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหายตามมาตรา 7 ให้ด าเนินการ

สืบสวนจนกว่าจะพบบุคคลซ่ึงถูกกระท าให้สูญหายหรือปรากฏหลักฐานอันน่าเชื่อว่าบุคคลนั้น 
ถึงแก่ความตายและทราบรายละเอียดของการกระท าความผิดและรู้ตัวผู้กระท าความผิด 

 
มาตรา ๑1  ในคดีความผิดฐานกระท าทรมานตามมาตรา ๕ หรือความผิด 

ฐานกระท่าการที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามมาตรา ๖  
ซ่ึงผู้เสียหายไม่อยู่ในฐานะที่จะร้องทุกข์หรือกล่าวโทษด้วยตนเองได้ หรือความผิดฐานกระท าให้ 
บุคคลสูญหายตามมาตรา 7 ให้สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยา 
ซึ่งมิได้จดทะเบียนสมรส ผู้อุปการะ และผู้อยู่ในอุปการะของผู้ถูกกระท าทรมาน ผู้ถูกกระท่าการ 
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือผู้ถูกกระท าให้สูญหายตาม 
พระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย 

 
มาตรา ๑2  พฤติการณ์พิเศษใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาวะสงครามหรือภัยคุกคาม 

ที่จะเกิดสงคราม ความไม่ม่ันคงทางการเมืองภายในประเทศ หรือสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณะอ่ืนใด  
ไม่อาจน ามาอ้างเพ่ือให้การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 
 
 
 
 



๔ 

มาตรา ๑3  ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐขับไล่ ส่งกลับ  
หรือส่งบุคคลเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังอีกรัฐหนึ่ง หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้น จะไปตกอยู่ 
ในอันตรายที่จะถูกกระท าทรมาน ถูกกระท่าการที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่่ายีศักดิ์ศรีความเป็น 
มนุษย์ หรือถูกกระท าให้สูญหาย  

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท่าให้บุคคลสูญหาย 
 

 
มาตรา ๑4  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย” ประกอบด้วย  
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง 

การต่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายกสภาทนายความ และประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ   

(๔) กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนหกคน ดังต่อไปนี้ 
(ก) ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้าน 

สิทธิมนุษยชนจ านวนสองคน ด้านกฎหมาย และด้านนิติวิทยาศาสตร์ ด้านละหนึ่งคน  
(ข) แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์จ านวนหนึ่งคน และแพทย์ทางจิตเวชศาสตร์ 

จ านวนหนึ่งคน 
ให้อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นกรรมการและเลขานุการ  

และให้อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแต่งตั้งข้าราชการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
จ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มาตรา ๑5  กรรมการตามมาตรา 14 (4) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น  

หรือกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งบริหารในพรรคการเมือง  
(๕) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ  

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

ถึงท่ีสุดให้จ าคุกแต่ให้รอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษ เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า 
โดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 



๕ 

(๘) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
เพราะร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

 
มาตรา ๑6  กรรมการตามมาตรา 14 (4) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 
เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่  

ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่ง เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการ 
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

 
มาตรา ๑7  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา 14 (4) 

พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  

มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑5 
 
มาตรา ๑8  ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา 14 (4) พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  

ให้แต่งตั้งกรรมการแทนต าแหนง่ที่ว่างภายในหกสบิวัน เว้นแตว่าระของกรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน  
จะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได ้และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับ 
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา 14 (4) พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระให้คณะกรรมการ 
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา 19  คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐให้มีการปรับปรุงกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ หรือมาตรการอ่ืนที่จ าเป็นตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๒) ก าหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทรมาน 
การกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการกระท าให้ 
บุคคลสูญหาย 
 (๓) ก าหนดนโยบายและมาตรการฟ้ืนฟูและเยียวยาด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้เสียหาย 
อย่างครอบคลุม โดยค านึงถึงการท าให้กลับสู่สภาพเดิมเท่าที่จะเป็นไปได้ 
 (๔) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหายด้านการเงินและ 
จิตใจ รวมถึงการฟ้ืนฟูระยะยาวทางการแพทย์ให้แก่ผู้เสียหาย โดยได้รับความเห็นชอบจาก 
กระทรวงการคลัง 

(๕) ก าหนดมาตรการป้องกันการกระท าความผิดซ้ าและการปกปิดการควบคุมตัวบุคคล 
รวมทั้งมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  



๖ 

(๖) ตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทรมาน การกระท่าที่โหดร้าย  
ไร้มนุษยธรรม หรือย่่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระท่าให้บุคคลสูญหายตามพระราชบัญญัตินี้ 
รวมทั้งรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน  

(7) พิจารณารายงานสถานการณ์เกี่ยวกับการทรมาน การกระท่าที่โหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรม หรือย่่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการกระท่าให้บุคคลสูญหาย และรายงานผล 
การด าเนินการประจ าปี เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และเผยแพร่  
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  

(8) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(9) วางระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืน 

โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง  
(10) วางระเบียบอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา 20  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงชี้ขาด 
 

มาตรา ๒1  ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ  
และให้มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน 
ที่เก่ียวข้อง ในการสืบหา ติดตาม และช่วยเหลือผู้เสียหาย 

(๒) สนับสนุนให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม 
ในการป้องกันและปราบปรามการทรมาน การกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ และการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

(๓) ศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทรมาน การกระท าหรือการลงโทษทีโ่หดร้าย 
ไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์และการกระท าให้บุคคลสูญหาย รวมทั้งให้ความรู้
และฝึกอบรมแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(๔) รวบรวมข้อมูล สถิติคดี และจัดท ารายงานสถานการณ์เกี่ยวกับการทรมาน  
การกระท่าที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการกระท่าให้บุคคลสูญหาย  
และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พร้อมทั้งแนวทางการป้องกันและปราบปรามการกระท่าความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
 
 



๗ 

หมวด ๓ 
การป้องกันการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

 
 
มาตรา ๒๒  ในการควบคุมตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพ 

และเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคล
ดังกล่าวไป เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถกระท่าได้ ก็ให้บันทึกเหตุนั้นเป็นหลักฐานไว้ในบันทึก 
การควบคุมตัว   

การควบคุมตัวตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบแจ้งพนักงานอัยการ
และนายอ่าเภอในท้องที่ที่มีการควบคุมตัวโดยทันที ส่าหรับในกรุงเทพมหานครให้แจ้งพนักงานอัยการ
และผู้อ่านวยการส่านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง หากผู้รับแจ้งเห็นว่ามีเหตุอันควร
สงสัยว่าจะมีการทรมาน การกระท่าที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือ
การกระท่าให้บุคคลสูญหาย ให้ผู้รับแจ้งด่าเนินการตามมาตรา ๒๖ ต่อไป 
 

มาตรา ๒๓  ในการควบคุมตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ 
ผู้ถูกควบคุมตัวโดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ข้อมูลอัตลักษณ์เกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัว เช่น ชื่อ นามสกุล หรือต าหนิรูปพรรณ  
(๒) วัน เวลา และสถานที่ของการถูกควบคุมตัว และข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ผู้ท าการควบคุมตัว ในกรณีที่มีการย้ายสถานที่ดังกล่าว จะต้องระบุถึงสถานที่ปลายทางที่รับตัวผู้ถูก
ควบคุมตัว รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบการย้ายนั้น 

(๓) ค าสั่งที่ให้มีการควบคุมตัว และเหตุแห่งการออกค าสั่งนั้น 
(๔) เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ออกค าสั่งให้ควบคุมตัว 
(๕) วัน เวลา และสถานที่ของการปล่อยตัวผู้ถูกควบคุมตัว และผู้มารับตัวผู้ถูก

ควบคุมตัว 
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ถูกควบคุมตัว ก่อนถูกควบคุมตัว 

และก่อนการปล่อยตัว ในกรณีท่ีผู้ถูกควบคุมตัวถึงแก่ความตายระหว่างการควบคุมตัว จะต้องระบุถึง
สาเหตุแห่งการตายและสถานที่เก็บศพ 

(7) ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการก าหนดเพ่ือป้องกันการทรมาน การกระท่าที่โหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรม หรือย่่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระท่าให้บุคคลสูญหาย 

 
มาตรา ๒๔  เพ่ือประโยชน์ของผู้ถูกควบคุมตัว ผู้มีส่วนได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมาย

ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ถูกควบคุมตัว เช่น ญาติ ผู้แทนหรือทนายความ หรือคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีสิทธิร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้รับผิดชอบให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัวตามมาตรา ๒๓ 
 หากเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัว ผู้ร้องขอมีสิทธิ
ยื่นค าร้องต่อศาลที่ตนเองมีภูมิล าเนา ศาลอาญาหรือศาลจังหวัดแห่งท้องที่ที่เชื่อว่ามีการทรมาน 
การกระท่าทีโ่หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือพบเห็นผู้ถูกกระท าให้ 
สูญหายครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณี เพ่ือให้ศาลสั่งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ 



๘ 

ศาลมีอ านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
ผู้ถูกควบคุมตัวตามมาตรา ๒๓ ให้แก่ผู้ร้องขอได้ ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล  
ผู้ร้องขออาจอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ ค าสั่งศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

 
มาตรา ๒๕  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบหรือศาลอาจไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 

ผู้ถูกควบคุมตัวตามมาตรา ๒๓ หากผู้นั้นอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายโดยเป็นผู้อยู่ในอ านาจศาล 
และการเปิดเผยดังกล่าวอาจละเมิดต่อความเป็นส่วนตัวหรือก่อให้เกิดผลร้ายต่อบุคคล หรือเป็นอุปสรรค
ต่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา  

 
มาตรา ๒๖  เมื่อมีการอ้างว่าบุคคลใดถูกกระท าทรมาน ถูกกระท่าการที่โหดร้าย  

ไร้มนุษยธรรม หรือย่่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือถูกกระท าให้สูญหาย บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิยื่น
ค าร้องต่อศาลท้องที่ท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีอาญาเพ่ือให้มีค าสั่งยุติการกระท าเช่นนั้นทันที  

(๑) ผู้เสียหายหรือผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา ๒๔ 
(๒) พนักงานอัยการ 
(3) ผู้อ่านวยการส่านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง หรือนายอ่าเภอ

ตามมาตรา ๒๒ หรือพนักงานฝ่ายปกครองซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ่านวยการส่านักการสอบสวน
และนิติการ กรมการปกครอง หรือนายอ่าเภอ  

(4) พนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
(5) คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย 

จากคณะกรรมการ 
(6) บุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้เสียหาย 
เมื่อได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลไต่สวนฝ่ายเดียวโดยพลัน โดยให้ศาลมีอ านาจ 

เรียกเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดประกอบการไต่สวน
หรือสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐน าตัวผู้ถูกควบคุมตัวมาศาลด้วยก็ได้  

 
มาตรา ๒๗  เพ่ือประโยชน์ในการยุติการกระท าที่อ้างตามมาตรา 2๖ และเยียวยา

ความเสียหายเบื้องต้น ศาลอาจมีค าสั่ง ดังต่อไปนี้  
(๑) ให้ยุติการทรมาน หรือการกระท่าที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่่ายีศักดิ์ศรี 

ความเป็นมนุษย์ 
(๒) ให้เปลี่ยนสถานที่ควบคุมตัว 
(๓) ให้ผู้ถูกควบคุมตัวได้พบญาติ ทนายความ หรือบุคคลอ่ืนซึ่งไว้วางใจเป็นการส่วนตัว 
(๔) ให้มีการรักษาพยาบาล และการประเมินโดยแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์  

และแพทย์ทางจิตเวชศาสตร์ที่รับรองโดยแพทยสภา รวมทั้งให้มีการจัดท าบันทึกทางการแพทย์  
ตลอดจนการฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจ 
 (๕) ให้เปิดเผยเอกสารบันทึกหรือข้อมูลอื่นใด  
 (๖) ก าหนดมาตรการอ่ืนใดที่เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ในการยุติการทรมาน 
การกระท่าที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระท าให้บุคคลสูญหาย
หรือเยียวยาความเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้เสียหาย 



๙ 

กรณีท่ีศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุจ าเป็นในการควบคุมตัวต่อไป ให้ศาลสั่งปล่อยตัว 
ผู้ถูกควบคุมตัวไปทันที 

ค่าสั่งศาลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นที่สุด  
 

  มาตรา ๒๘  ในกรณีที่ผู้ถูกควบคุมตัวถึงแก่ความตาย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้รับผิดชอบแจ้งคณะกรรมการทราบเพื่อให้มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการทรมานในระหว่างควบคุมตัวโดยพลัน  
 
  มาตรา ๒๙  ผู้ใดพบเห็นหรือทราบการทรมาน การกระท่าที่โหดร้าย  
ไร้มนุษยธรรม หรือย่่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระท าให้บุคคลสูญหาย ให้แจ้งพนักงาน 
ฝ่ายปกครอง พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายโดยไม่ชักช้า 
  ผู้แจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าได้กระท่าโดยสุจริตไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา  
หรือทางวินัย แม้ภายหลังปรากฏว่าไม่มีการกระท าความผิดตามที่แจ้ง  
 

หมวด ๔ 
การด าเนินคดี 

 
 

มาตรา 3๐  อายุความส าหรับความผิดตามมาตรา 7 มใิห้เริ่มนับจนกว่าจะทราบ 
ชะตากรรมของผู้ถูกกระท่าให้สูญหาย 
    

มาตรา 3๑  ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นนอกจากพนักงานสอบสวน 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว ให้พนักงานฝ่ายปกครองชั้นผู้ใหญ่  
พนักงานฝ่ายปกครองต่าแหน่งตั้งแต่ปลัดอ่าเภอหรือเทียบเท่าข้ึนไปในสังกัดกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และพนักงานอัยการ เป็นพนักงานสอบสวน 
มีอ่านาจสอบสวนและรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และด่าเนินคดี
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้และความผิดอ่ืนที่เกี่ยวพันกัน 

  ในกรณีที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษท่าการสอบสวนคดีความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้คดีใด ให้คดีนั้นเป็นคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ 

กรณีการสอบสวนโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่พนักงานอัยการ ให้พนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบแจ้งเหตุแหง่คดีใหพ้นักงานอัยการทราบ เพ่ือเข้าตรวจสอบหรือก่ากับการสอบสวนทันที 

ในกรณีไม่แน่ว่าพนักงานสอบสวนท้องที่ใดหรือหนว่ยงานใด เป็นพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบ ให้อัยการสูงสุดหรือผู้ท่าการแทนเป็นผู้ชี้ขาด 

ในกรณีท่ีผู้กระท่าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นเจ้าพนักงานของรัฐตามกฎหมาย 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และอยู่ในหน้าที่และอ่านาจของ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบด่าเนินคดีต่อไป 
ตามพระราชบัญญัตินี้ และแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ  



๑๐ 

 มาตรา 3๒  ให้หน่วยงานที่มีอ านาจสืบสวนสอบสวนในคดีความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้รายงานให้ผู้เสียหายทราบถึงผลความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่อง 
และให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือเจ้าหน้าทีซ่ึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
มีหน้าทีแ่ละอ านาจติดตามผลความคืบหน้าของคดีและด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพ่ือคุ้มครองสวัสดิภาพ 
และความปลอดภัย ชดเชย เยียวยา และฟ้ืนฟูความเสียหายทางร่างกายและจิตใจ ให้ค าปรึกษาแนะน า 
ด้านกฎหมาย และสนับสนุนช่วยเหลือด้านการด าเนินคดี โดยการมีส่วนร่วมจากผู้เสียหาย 
 

มาตรา 3๓  เพ่ือประโยชน์ในการชว่ยเหลือผู้เสียหาย ให้พนักงานสอบสวน 
หรือพนักงานอัยการแจ้งให้ผู้เสียหายทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทน 
อันเนื่องมาจากการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือ 
ทางกฎหมาย 
 ในกรณีท่ีผู้เสียหายมีสิทธิและประสงค์ท่ีจะเรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวในวรรคหนึง่ 
ให้พนักงานอัยการเรียกค่าสินไหมทดแทนแทนผู้เสียหายด้วย 
 

มาตรา 3๔  ให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นศาลที่มีเขตอ่านาจ 
เหนือคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และให้รวมถึงคดีซ่ึงผู้กระท่าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอ่านาจศาลทหารในขณะกระท่าความผิดด้วย 
 

หมวด ๕ 
บทก าหนดโทษ 

 
 
มาตรา 3๕  ผู้กระท าความผิดฐานกระท าทรมานตามมาตรา ๕ ต้องระวางโทษ

จ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท 
ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท ารับอันตรายสาหัส 

ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท 
ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าถึงแก่ความตาย  

ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงสามสิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 
สามแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

 
มาตรา ๓๖  ผู้กระท่าความผิดฐานกระท่าการที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 

หรือย่่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามมาตรา ๖ ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน 
หกหมื่นบาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๗  ผู้กระท าความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหายตามมาตรา 7  

ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท 
ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท ารับอันตรายสาหัส 

ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท 



๑๑ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าถึงแก่ความตาย  
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงสามสิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 
สามแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 
 

มาตรา ๓๘  ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 35 หรือมาตรา ๓6 เป็นการกระท า 
แก่บุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี หญิงมีครรภ์ ผู้พิการทางร่างกายหรือจิตใจ หรือผู้ซึ่งพึ่งตนเองมิได้ 
เพราะอายุหรือความป่วยเจ็บ ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นกึ่งหนึ่ง 

ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 37 เป็นการกระท าแก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง 
ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นกึ่งหนึ่ง 

 
มาตรา 39  ผู้ใดสมคบเพ่ือกระท าความผิดตามมาตรา 35 มาตรา ๓6 มาตรา 37 

หรือมาตรา 38 ต้องระวางโทษหนึ่งในสามของโทษท่ีก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 
ถ้าได้มีการกระท าความผิดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง  

ผู้สมคบกันนั้นต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 
ในกรณีที่ความผิดได้กระท าถึงขั้นลงมือกระท าความผิด แต่เนื่องจากการเข้าขัดขวาง 

ของผู้สมคบท าให้การกระท านั้นกระท าไปไม่ตลอดหรือกระท าไปตลอดแล้วแต่การกระท านั้นไม่บรรลุผล  
ศาลจะลงโทษผู้สมคบที่กระท าการขัดขวางนั้นน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดเพียงใดก็ได้ 

 
มาตรา 40  ผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดตามมาตรา 35 มาตรา ๓6 

มาตรา 37 หรือมาตรา 38 ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 
 
มาตรา 41  ถ้าผู้กระท าความผิดตามมาตรา 37 มาตรา 38 วรรคสอง มาตรา 39  

หรือมาตรา 40 ช่วยให้มีการค้นพบผู้ถูกกระท าให้สูญหายก่อนศาลชั้นต้นพิพากษา โดยผู้นั้นมิได้รับ
อันตรายสาหัสหรือตกอยู่ในภาวะอันใกล้จะเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือให้ข้อมูลที่ส าคัญและเป็นประโยชน์
ในการด าเนินคดี ศาลจะลงโทษผู้กระท าความผิดน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดเพียงใดก็ได้  
 

มาตรา 42  ผู้บังคับบัญชาผู้ใดทราบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา
ของตนจะกระท าหรือได้กระท าความผิดตามมาตรา 35 มาตรา ๓6 มาตรา 37 หรือมาตรา 38  
และไม่ด าเนินการที่จ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือป้องกันหรือระงับการกระท าความผิด หรือไม่ด าเนินการ
หรือส่งเรื่องให้ด าเนินการสอบสวนและด าเนินคดีตามกฎหมาย ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่ก าหนดไว้
ส าหรับความผิดนั้น 

ผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งจะต้องเป็นผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบและมีอ านาจควบคุม 
การกระท าซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดฐานกระท าทรมาน ความผิดฐานกระท าการที่โหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหาย 

 
 
 
 



๑๒ 

บทเฉพาะกาล 
 

 
มาตรา 43  ให้น าความในมาตรา 10 มาใช้บังคับแก่การกระท าให้บุคคลสูญหาย 

ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บงัคับโดยอนโุลม 

 
 

......................................... 
           ......................................... 
 
  ถูกต้องตามมติของรัฐสภา 

  (นางสินี  ส้มมี) 
  ผู้อ่านวยการส่านักการประชุม 
  ส่านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


