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กม.คปก.(ก) ที่ ๔๕/๒๕๕๘ 

 

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
 

บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะ 

เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ 

--------------------------------- 

๑. ความเป็นมา 

 ประเทศไทยได้ เข้ า เป็นภาคีแห่ งอนุสัญญาต่อต้ านการทรมาน และการประติบัติ 
หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี พ.ศ. ๒๕๒๗ (International Convention 
Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1970 หรือ 
CAT)๑ (ต่อไปนี้ เรียกว่า “อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ) ซึ่ งมีผลใช้บังคับประเทศไทยตั้ งแต่ 
วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยรัฐบาลมีหน้าที่ต้องด่าเนินมาตรการต่าง ๆ ในทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร 
ทางตุลาการ หรือมาตรการอ่ืน ๆ ที่มีประสิทธิผล เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการกระท่าการทรมานในอาณาเขต
ภายใต้เขตอ่านาจรัฐของตน และประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคล
ทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๙ (International Convention for the Protection of 
All Persons from Enforced Disappearance 2006 หรือ CED) (ต่อไปนี้เรียกว่า “อนุสัญญาคุ้มครองบุคคล
จากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ”) ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบัน 
ในอนุสัญญาดังกล่าว 

 ตามกฎหมายระหว่างประเทศ การทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญถือเป็น
อาชญากรรมที่ร้ายแรงที่คุกคามมนุษยชาติ ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมักเป็นผู้อ่อนแอ ผู้ที่ต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุม
ของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่มีความเชื่อ หรือความคิดเห็นต่างจากรัฐบาล หรือคัดค้านแนว
ทางการด่าเนินนโยบายของรัฐ แม้ประเทศไทยจะเป็นภาคีของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ และอนุสัญญา 

/คุ้มครอง... 
                                                           
๑ ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ และมีผลบังคับใช้กับไทยเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยประเทศ
ไทย มีค่าแถลงตีความ ข้อ ๑ เรื่องค่านิยามของค่าว่า "การทรมาน" ข้อ ๔ เรื่องการก่าหนดให้การทรมานทั้งปวงเป็นความผิดที่ลงโทษได้ตาม
กฎหมายอาญา และข้อ ๕ เร่ืองให้รัฐภาคีด่าเนินมาตรการต่างๆ ที่อาจจ่าเป็นเพื่อให้ตนมีเขตอ่านาจเหนือความผิดที่อ้างถึงตามข้อที่ ๔ ขออนุสัญญา  
โดยทั้งสามข้อให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  และประเทศไทยมีข้อสงวน ข้อที่ ๓๐ วรรคหนึ่ง โดยประเทศ
ไทยไม่รับผูกพันตามข้อบทดังกล่าว (ซ่ึงระบุให้น่าข้อพิพาทเกี่ยวกับการตีความหรือการน่าอนุสัญญาฯ ไปใช้ ขึ้นสู่การวินิจฉัยชี้ขาดของศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศได้หากคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ) การจัดท่าข้อสงวนในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ยอมรับอ่านาจของศาลยุติธรรมระหว่ าง
ประเทศเป็นการล่วงหน้า เว้นเสียแต่ว่าจะพิจารณาเห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไป 



            ส่านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ๒ 

 

คุ้มครองบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับแล้ว แต่สถานการณ์การทรมาน และการบังคับให้บุคคล 
หายสาบสูญในประเทศยังคงมีอยู่อย่างน่าเป็นห่วง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการด่าเนินมาตรการป้องกันของรัฐ 
ไม่มีประสิทธิภาพในการคลี่คลายคดีและสืบสวนสอบสวนเพ่ือน่าตัวผู้กระท่าผิดเกี่ยวกับการทรมาน  และการ
บังคับให้หายสาบสูญเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและลงโทษอย่างเหมาะสม หรือไม่สามารถสืบสวนเพ่ือทราบ  
ที่อยู่และชะตากรรมของผู้ถูกบังคับใหห้ายสาบสูญ ท่าให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
และได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสม อุปสรรคส่วนหนึ่งเกิดจากการที่กฎหมายไทยยังไม่ได้ก่าหนดให้ 
การทรมานและการบังคับให้บุคคลหายสาบสูญเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายไทย ดังที่ได้ก่าหนดไว้ใน
อนุสัญญาทั้งสองฉบับ ประกอบกับกลไกของรัฐที่มีอยู่ยังไม่เอ้ือให้เกิดการด่าเนินการสืบสวนสอบสวน 
ที่มีประสิทธิภาพและมีอิสระ จึงยากต่อการน่าผู้กระท่าผิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย  
มาด่าเนินคดแีละลงโทษอย่างเหมาะสมได้ และเป็นการสร้างวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิดและเป็นการท่าลาย
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามมา  

 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้พยายามผลักดันกฎหมายเพ่ืออนุวัติการ 
ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และอนุสัญญาคุ้มครองบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ มาแล้ว
ระยะเวลาหนึ่ง โดยในส่วนของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทรมานนั้น เดิมภาครัฐมีแนวคิดในการอนุวัติการ
โดยการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ภาคประชาสังคมเห็นว่า
ควรมีการตราเป็นพระราชบัญญัติ เฉพาะแยกต่างหาก และได้ยื่นเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการกฎหมาย  
การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  
แต่คณะกรรมาธิการฯ ยังมีความเห็นในแนวทางเดียวกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาและประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จนกระทั่งเมื่อประเทศไทยได้จัดท่ารายงานประเทศฉบับแรก เสนอต่อ
คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน (The Committee Against Torture) เมื่อเดือนเมษายน - พฤษภาคม  
พ.ศ.๒๕๕๗ คณะกรรมการต่อต้านการทรมานมีความเห็นและข้อสังเกตเชิงสรุปต่อรายงานฉบับแรกของ
ประเทศไทย (Concluding observations on the initial report of Thailand) ในข้อ ๙ ว่าควรก่าหนดการ
ทรมานเป็นความผิดแยกต่างหากและเฉพาะเจาะจงและมีบทลงโทษรุนแรงตามความผิด๒ ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพเห็นด้วยกับแนวทางในการออกกฎหมายดังกล่าว และเมื่อพิจารณาข้อเสนอในรายงานวิจัย 
ผลการศึกษามาตรการด่าเนินการรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาคุ้มครองบุคคลจากการหายสาบสูญ 
โดยถูกบังคับ๓ ที่ได้เสนอการอนุวัติการกฎหมายตามอนุสัญญาโดยจัดท่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเฉพาะแล้ว 
ประกอบกับอนุสัญญาทั้งสองฉบับนี้ เป็นกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน  

/มีมาตรการ... 

                                                           
๒ United Nations Document, Concluding observations on the initial report of Thailand,CAT/C/THA/CO/1,16 May 2014.  
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fTHA%2fCO%2f1&Lang=en 
๓ สถาบันวิจัยและให้ค่าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผลการศึกษามาตรการด่าเนินการรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาคุ้มครองบุคคล  
ทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ โครงการศึกษามาตรการด่าเนินการรับรองการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหาย
สาบสูญโดยถูกบังคับ,ตุลาคม,๒๕๕๓. 



            ส่านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ๓ 

 

มีมาตรการในการป้องกันการกระท่าผิด การสืบสวนสอบสวนและการเยียวยาผู้เสียหายในลักษณะที่คล้ายคลึง
กัน จึงได้จัดท่าร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให้หายสาบสูญ พ.ศ. .... 
ขึ้น เพ่ืออนุวัติการให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาทั้งสองฉบับดังกล่าว 

 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เห็นความส่าคัญในการแก้ไขปัญหาการทรมานและการบังคับ
บุคคลให้หายสาบสูญ เพราะเป็นการละเมิดสิทธิในชีวิตและร่างกาย และท่าลายความไว้วางใจของประชาชนที่มี
ต่อกระบวนการยุติธรรม จึงได้น่าร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให้หาย
สาบสูญ พ.ศ. .... ซึ่งจัดท่าโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งได้น่าร่างพระราชบัญญัติป้องกันการ
ทรมาน พ.ศ. .… ที่จัดท่าโดยภาคประชาสังคม๔ มาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมตามสภาพปัญหาการทรมาน
และการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญในประเทศไทย เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทรมานหรือการบังคับบุคคลให้
หายสาบสูญขึ้นอีก หรือเมื่อมีการกระท่าดังกล่าวเกิดขึ้น กฎหมายได้ให้หลักประกันว่า รัฐจะสามารถน่าตัว
ผู้กระท่าความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและมาลงโทษ รวมทั้งมีกระบวนการฟ้ืนฟูและเยียวยาแก่ผู้เสียหาย
ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ   

๒.การด าเนินการ 

 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้ด่าเนินการศึกษา ส่ารวจ วิเคราะห์ทางวิชาการจากข้อมูล
กฎหมายทั้งภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ วิเคราะห์บทความ เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยสรุปข้อมูลดังนี้ 

 ๒.๑ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ทางวิชาการ 

 ๒.๑.๑. กฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง 

 ๑) ประมวลกฎหมายอาญา 

 ๑.๑) ความผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ตามกฎหมายไทย ไม่พบ
กฎหมายฉบับใดก าหนดไว้ให้เป็นความผิด ดังนั้นในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ประเทศ
ไทยจึงได้ท่าค่าแถลงตีความข้อบทที่ ๑ เรื่องค่านิยามของค่าว่า "การทรมาน" ข้อบทที่ ๔ เรื่องการก่าหนดให้
การทรมานทั้งปวงเป็นความผิดที่ลงโทษได้ตามกฎหมายอาญา โดยเห็นว่าการกระท่าทรมานแม้ไม่มีกฎหมาย
ก่าหนดไว้ให้เป็นความผิดโดยตรง แต่ก็มีบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญาที่มีความผิดใกล้เคียงและ
สามารถน่ามาใช้กับความผิดฐานกระท่าทรมานได้ ดังนี้  

 

/ความผิดต่อ... 

 

                                                           
๔ เป็นร่างที่จัดท่าโดยภาคประชาสังคม ๓ องค์กร ได้แก่ มูลนธิิผสานวัฒนธรรม เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน และสมาคมสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน สามารถเข้าถึงได้ที่ http://www.prachatai.com/sites/default/files/book%20ACT%20for%20printing%20%281%29.pdf 
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 ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย 

 มาตรา ๒๙๐ ผู้ใดมิได้มีเจตนาฆ่า แต่ท่าร้ายผู้อ่ืนจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย ต้อง
ระวางโทษจ่าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี 

 ถ้าความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใด ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘๙ ผู้กระท่าต้อง
ระวางโทษจ่าคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี 

 มาตรา ๒๙๕ ผู้ใดท่าร้ายผู้อ่ืน จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อ่ืนนั้น ผู้นั้น
กระท่าความผิดฐานท่าร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจ่าทั้ง
ปรับ 

 มาตรา ๒๙๖ ผู้ใดกระท่าความผิดฐานท่าร้ายร่างกาย ถ้าความผิดนั้น มีลักษณะประการหนึ่ง
ประการใดดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘๙ ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท  
หรือทั้งจ่าท้ังปรับ 

 มาตรา ๒๙๗ ผู้ใดกระท่าความผิดฐานท่าร้ายร่างกาย จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท่าร้ายรับ
อันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจ่าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี 

 อันตรายสาหัสนั้น คือ 

 (๑) ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด หรือเสียฆานประสาท 

 (๒) เสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถสืบพันธุ์ 

 (๓) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้วหรืออวัยวะอ่ืนใด 

 (๔) หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว 

 (๕) แท้งลูก 

 (๖) จิตพิการอย่างติดตัว 

 (๗) ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต 

 (๘) ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่ายี่สิบวัน หรือจนประกอบกรณีย
กิจตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวัน 

 มาตรา ๒๙๘  ผู้ใดกระท่าความผิดตามมาตรา ๒๙๗ ถ้าความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่ง
ประการใดดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘๙ ต้องระวางโทษจ่าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี 

 

/ความผิดต่อ... 
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 ความผิดต่อเสรีภาพ 

 มาตรา ๓๑๐ ผู้ใดหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อ่ืน หรือกระท่าด้วยประการใดให้ผู้อ่ืนปราศจาก
เสรีภาพในร่างกาย ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ่าท้ังปรับ 

 ถ้าการกระท่าความผิดตามวรรคแรก เป็นเหตุให้ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวถูกกักขังหรือต้องปราศจาก
เสรีภาพในร่างกายนั้นถึงแก่ความตาย หรือรับอันตรายสาหัส ผู้กระท่าต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้  
ในมาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๗ หรือมาตรา ๒๙๘ นั้น 

 มาตรา ๓๑๐ ทวิ ผู้ใดหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้ อ่ืน หรือกระท่าด้วยประการใดให้ผู้ อ่ืน
ปราศจากเสรีภาพในร่างกาย และให้ผู้อ่ืนนั้นกระท่าการใดให้แก่ผู้กระท่าหรือบุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่
เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

 ความผิดเกี่ยวกับเพศ  

 มาตรา ๒๗๖ ผู้ใดข่มขืนกระท่าช่าเราผู้อ่ืนโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้ก่าลังประทุษร้าย 
โดยผู้อ่ืนนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท่าให้ผู้อ่ืนนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษ
จ่าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

 การกระท่าช่าเราตามวรรคหนึ่ง หมายความว่าการกระท่าเพ่ือสนองความใคร่ของผู้กระท่าโดย
การใช้อวัยวะเพศของผู้กระท่ากระท่ากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อ่ืน หรือการใช้สิ่งอ่ืนใด
กระท่ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น 

 ถ้าการกระท่าความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระท่าโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดย
ร่วมกระท่าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงหรือกระท่ากับชายในลักษณะเดียวกัน ต้องระวาง
โทษจ่าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจ่าคุกตลอดชีวิต 

 มาตรา ๒๗๗ ทวิ ถ้าการกระท่าความผิดตามมาตรา ๒๗๖ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๗๗ วรรค
หนึ่งหรือวรรคสาม เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท่า 

 (๑) รับอันตรายสาหัส ผู้กระท่าต้องระวางโทษจ่าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่สาม
หมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจ่าคุกตลอดชีวิต 

 (๒) ถึงแก่ความตาย ผู้กระท่าต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ่าคุกตลอดชีวิต 

 มาตรา ๒๗๗ ตรี  ถ้าการกระท่าความผิดตามมาตรา ๒๗๖ วรรคสาม หรือมาตรา ๒๗๗ วรรค
สี่ เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท่า 

 (๑) รับอันตรายสาหัส ผู้กระท่าต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ่าคุกตลอดชีวิต 

 (๒) ถึงแก่ความตาย ผู้กระท่าต้องระวางโทษประหารชีวิต 

/มาตรา ๒๗๘... 



            ส่านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ๖ 

 

 มาตรา ๒๗๘ ผู้ใดกระท่าอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้
ก่าลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท่าให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็น
บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ่าท้ังปรับ 

 มาตรา ๒๘๐ ถ้าการกระท่าความผิดตามมาตรา ๒๗๘ หรือมาตรา ๒๗๙ เป็นเหตุให้
ผู้ถูกกระท่า 

 (๑) รับอันตรายสาหัส ผู้กระท่าต้องระวางโทษจ่าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่ง
หมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท 

 (๒) ถึงแก่ความตาย ผู้กระท่าต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ่าคุกตลอดชีวิต 

 ความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน  

 มาตรา ๑๕๗  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ่าคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ่าท้ังปรับ 

 การพยายาม การสมรู้ร่วมคิด และการมีส่วนร่วมในการกระท าความผิด 

 มาตรา ๘๐ ผู้ใดลงมือกระท่าความผิดแต่กระท่าไปไม่ตลอด หรือกระท่าไปตลอดแล้วแต่การ
กระท่านั้นไม่บรรลุผล ผู้นั้นพยายามกระท่าความผิด 

 ผู้ใดพยายามกระท่าความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่กฎหมายก่าหนดไว้
ส่าหรับความผิดนั้น 

 มาตรา ๘๓ ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระท่าของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วม
กระท่าความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ ต้องระวางโทษตามท่ีกฎหมายก่าหนดไว้ส่าหรับความผิดนั้น 

 มาตรา ๘๔ ผู้ใดก่อให้ผู้อ่ืนกระท่าความผิดไม่ว่าด้วยการใช้ บังคับ ขู่เข็ญ จ้าง วานหรือยุยง
ส่งเสริม หรือด้วยวิธีอ่ืนใด ผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระท่าความผิด 

 ถ้าผู้ถูกใช้ได้กระท่าความผิดนั้น ผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการ ถ้าความผิดมิได้กระท่าล ง  
ไม่ว่าจะเป็นเพราะผู้ถูกใช้ไม่ยอมกระท่า ยังไม่ได้กระท่าหรือเหตุอ่ืนใด ผู้ใช้ต้องระวางโทษเพียงหนึ่งในสามของ
โทษที่ก่าหนดไว้ส่าหรับความผิดนั้น 

 มาตรา ๘๕ ผู้ใดโฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระท่าความผิด และความผิดนั้นมี
ก่าหนดโทษไม่ต่่ากว่าหกเดือน ผู้นั้นต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่ก่าหนดไว้ส่าหรับความผิดนั้น 

 ถ้าได้มีการกระท่าความผิดเพราะเหตุที่ได้มีการโฆษณาหรือประกาศตามความในวรรคแรก  
ผู้โฆษณาหรือประกาศต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการ 

/มาตรา ๘๖... 



            ส่านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ๗ 

 

 มาตรา ๘๖ ผู้ใดกระท่าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกในการที่
ผู้อ่ืนกระท่าความผิดก่อนหรือขณะกระท่าความผิด แม้ผู้กระท่าความผิดจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความ
สะดวกนั้นก็ตาม ผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระท่าความผิด ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่ก่าหนดไว้
ส่าหรับความผิดที่สนับสนุนนั้น 

 ๑.๒) ความผิดเกี่ยวข้องกับอนุสัญญาคุ้มครองบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ  
ไม่มีกฎหมายไทยบัญญัติความผิดฐานบังคับบุคคลให้หายสาบสูญไว้โดยเฉพาะ แต่อาจน่าประมวลกฎหมาย
อาญาที่ก่าหนดความผิดในบางลักษณะมาปรับใช้ได้ ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับ
เสรีภาพ ความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน  

 ๒) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 มีหลักประกันสิทธิและกระบวนการด่าเนินคดีเช่นเดียวกับคดีอาญาทั่วไป กล่าวคือ 

 ๒.๑) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก่าหนดหลักประกันในการที่ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็น
ผู้กระท่าผิดไว้ ได้แก่ 

 - ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือขัง มีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติ หรือ
ผู้ซึ่งผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรก และมีสิทธิ  (๑) 
พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว  (๒) ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟัง 
การสอบปากค่าตนได้ในชั้นสอบสวน (๓) ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร (๔) ได้รับการ
รักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย โดยให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต่ารวจซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับหรือ
ผู้ต้องหามีหน้าที่แจ้งให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหานั้นทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิดังกล่าว๕ 

 - สิทธิที่จะไม่ถูกจับกุม โดยไม่มีเหตุอันสมควร การจับกุมจะต้องมีหมายจับที่ออกโดยศาล  
เว้นแต่เป็นเหตุที่สามารถจับได้โดยไม่ต้องมีหมายตามมาตรา ๗๘๖ และในการจับนั้น เจ้าพนักงานหรือราษฎร 
ซ่ึงท่าการจับต้องแจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับนั้นว่าเขาต้องถูกจับ แล้วสั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ท่าการของพนักงานสอบสวน
แห่งท้องที่ท่ีถูกจับพร้อมด้วยผู้จับ เว้นแต่สามารถน่าไปท่ีท่าการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ในขณะนั้น 
ก็ให้น่าไปที่ท่าการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่เจ้าพนักงานเป็นผู้จับ ต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้
ถูกจับทราบ หากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับ พร้อมทั้งแจ้งสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การ สิทธิที่จะพบและ
ปรึกษาทนายความ ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุมที่สามารถ  

/ด่าเนินการ... 

                                                           
๕ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗/๑ 
๖ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๖๖, ๗๘ 



            ส่านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ๘ 

 

/-สิทธิได้รับ... 

ด่าเนินการได้โดยสะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผู้ถูกจับหรือท่าให้เกิดความไม่ปลอดภัย
แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด ก็ให้เจ้าพนักงานอนุญาตให้ผู้ถูกจับด่าเนินการได้ตามสมควรแก่กรณี ในการนี้ให้เจ้า
พนักงานผู้จับนั้นบันทึกการจับดังกล่าวไว้ด้วย๗  

 - เจ้าพนักงานหรือราษฎรผู้ท่าการจับ ต้องเอาตัวผู้ถูกจับไปยังที่ท่าการของพนักงานสอบสวน
โดยทันที และให้ส่งตัวผู้ถูกจับแก่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต่ารวจของที่ท่าการของพนักงานสอบสวนดังกล่าว 
เพ่ือด่าเนินการแจ้งข้อกล่าวหา และรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการจับให้ผู้ถูกจับทราบ ถ้ามีหมายจับให้แจ้ง
ให้ผู้ถูกจับทราบและอ่านให้ฟังและมอบส่าเนาบันทึกการจับแก่ผู้ถูกจับนั้น และให้แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ
ตามท่ีก่าหนดไว้ในมาตรา ๗/๑ รวมทั้งจัดให้ผู้ถูกจับสามารถติดต่อกับญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับไว้วางใจ เพ่ือแจ้งให้
ทราบถึงการจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมได้ในโอกาสแรกเมื่อผู้ถูกจับมาถึงที่ท่าการของพนักงานสอบสวน 
หรือถ้ากรณีผู้ถูกจับร้องขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต่ารวจเป็นผู้แจ้ง ก็ให้จัดการตามค่าร้องขอนั้นโดยเร็ว 
และให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต่ารวจบันทึกไว้๘ 

 - การส่งผู้ถูกจับให้ศาลตรวจสอบ ในกรณีเป็นผู้ถูกจับโดยหมายของศาล ให้พนักงาน 
ฝ่ายปกครองหรือต่ารวจซึ่งมีผู้น่าผู้ถูกจับมาส่งนั้น ถ้าสามารถจะท่าได้ ให้รีบส่งบุคคลนั้นโดยด่วนไปยังศาลซึ่ง
ออกหมายหรือเจ้าพนักงานตามที่ก่าหนดไว้ในหมาย แล้วแต่กรณี เว้นแต่จะมีค่าสั่งเป็นอย่างอ่ืน แต่ถ้าไม่อาจ
ส่งไปได้ในขณะนั้น เนื่องจากเป็นเวลาที่ศาลปิดหรือใกล้จะปิดท่าการ ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต่ารวจที่รับ
ตัวผู้ถูกจับไว้มีอ่านาจปล่อยผู้ถูกจับชั่วคราวหรือควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้จนกว่าจะถึงเวลาศาลเปิดท่าการ๙  

 - การห้ามมิให้ควบคุมผู้ถูกจับไว้ เกินกว่าจ่าเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี  ในกรณีที่มี 
เหตุจ่าเป็นต้องควบคุมตัวไว้เพ่ือท่าการสอบสวน หรือการฟ้องคดี ให้น่าตัวผู้ ถูกจับไปศาลภายใน ๔๘ ชั่วโมง 
นับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับ ถูกน่าตัวไปถึงที่ท่าการของพนักงานสอบสวน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุจ่าเป็น 
อย่างอ่ืนอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้ เพ่ือให้ศาลออกหมายขังผู้ต้องหานั้นไว้๑๐  

 - การตรวจสอบการควบคุมตัวโดยมิชอบโดยศาล เมื่อมีการอ้างว่าบุคคลใดต้องถูกคุมขังใน
คดีอาญาหรือในกรณีอ่ืนใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกคุมขังเอง พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน  
ผู้บัญชาการเรือนจ่าหรือพัศดี สามี ภริยา หรือญาติของผู้นั้น หรือบุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ถูกคุมขัง  
มีสิทธิยื่นค่าร้องต่อศาลท้องที่ที่มีอ่านาจพิจารณาคดีอาญาขอให้ปล่อยได้ เมื่อได้รับค่าร้องดังนั้น ให้ศาล
ด่าเนินการไต่สวนฝ่ายเดียวโดยด่วน ถ้าศาลเห็นว่าค่าร้องนั้นมีมูล ศาลมีอ่านาจสั่งผู้คุมขังให้น่าตัวผู้ถูกคุมขังมา
ศาลโดยพลัน และถ้าผู้คุมขังแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลไม่ได้ว่าการคุมขังเป็นการชอบด้วยกฎหมาย ให้ ศาลสั่ง
ปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังไปทันที๑๑ 

                                                           
๗ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๓ 
๘ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๔ 
๙ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๖๔ และ ๘๔/๑ 
๑๐ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗๘ 
๑๑ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๐ 



            ส่านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ๙ 

 

 - สิทธิได้รับการสอบสวนด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม โดยพนักงานสอบสวน  
ต้องแจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท่าที่กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระท่าผิด แล้วจึงแจ้งข้อหาให้ทราบ 
โดยต้องมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระท่าผิดตามข้อหานั้น และแจ้งว่าผู้ต้องหามีสิทธิที่จะให้การ
หรือไม่ก็ได้ และสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค่าตนได้ และพนักงานสอบสวน  
ต้องให้โอกาสผู้ต้องหาที่จะแก้ข้อหาและที่จะแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์แก่ตนได้๑๒ 

 - สิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือด้านทนายความในชั้นสอบสวนจากรัฐ และมีสิทธิให้ทนายความ
หรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค่าตนได้๑๓ 

 - การห้ามมิให้พนักงานสอบสวนท่าหรือจัดให้ท่าการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้ค่ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ 
หลอกลวง ทรมาน ใช้ก่าลังบังคับ หรือกระท่าโดยมิชอบประการใด ๆ เพ่ือจูงใจให้เขาให้การอย่างใด ๆ ในเรื่อง
ที่ต้องหานั้น๑๔ และห้ามอ้างพยานหลักฐานที่ เกิดขึ้นจากการจูงใจ มีค่ามั่นสัญญา ขู่ เข็ญ หลอกลวง  
หรือโดยมิชอบประการอื่นดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานในชั้นศาล๑๕ อย่างไรก็ดี ในมาตรา ๒๒๖/๑ แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้ก่าหนดข้อยกเว้นในการรับฟังพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบแต่ได้มา
เนื่องจากการกระท่าโดยมิชอบ โดยให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวได้หากเป็นประโยชน์ต่อการอ่านวย
ความยุติธรรมมากกว่าผลเสียอันเกิดจากผลกระทบต่อมาตรฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาหรือสิทธิ
เสรีภาพพ้ืนฐานของประชาชน ซึ่งบทยกเว้นการรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าว สามารถตีความให้น่าไปใช้กับ 
การรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยการทรมาน ซึ่งย่อมเป็นการขัดต่อข้อห้ามตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ๑๖ 

 - การตรวจเรือนจ่า ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ก่าหนดให้มี
คณะกรรมการตรวจเรือนจ่าขึ้นคณะหนึ่งเพื่อท่าหน้าที่ตรวจพิจารณากิจการของเรือนจ่า ซึ่งคณะกรรมการแทบ
ทั้งหมดมาจากหน่วยงานราชการ๑๗  

 อย่างไรก็ดี มีกฎหมายจ่านวนหนึ่งที่ไม่มีมาตรการในการคุ้มครองบุคคลที่ถูกจ่ากัดเสรีภาพที่ดี
เพียงพอ และเปิดช่องให้เกิดการทรมานหรือการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญได้ รวมทั้งมีบทยกเว้นความรับผิด
ของเจ้าหน้าที่ไว้ กฎหมายเหล่านี้ ได้แก่ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ พระราชบัญญัติการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ .ศ. ๒๕๔๘  พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙๑๘ และการลงโทษทางวินัย 

/บางอย่าง... 

                                                           
๑๒ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔, ๑๓๔/๔ 
๑๓ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔/๑ – ๑๓๔/๓ 
๑๔ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๕ 
๑๕ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๖ 
๑๖ อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี ข้อ ๑๕ 
๑๗ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ มาตรา ๔๔ 
๑๘ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ มาตรา ๑๕  



            ส่านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ๑๐ 

 

บางอย่างตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ที่อาจขัดต่ออนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ  
เช่น การขังเดียว การขังห้องมือ การเฆ่ียน เป็นต้น๑๙ 

 นอกจากนี้ ในกรณีที่บังคับบุคคลให้หายสาบสูญ หากไม่มีพยานหลักฐานที่ยืนยันได้ว่า ผู้ถูก
บังคับถูกท่าร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือได้เสียชีวิตแล้ว เช่น ไม่พบชิ้นส่วนของร่างกายที่อนุมานได้
ว่าเสียชีวิต ก็ไม่สามารถด่าเนินคดีเพ่ือลงโทษเจ้าหน้าที่ในข้อหาความผิดที่ร้ายแรงได้ 

 ๒.๒) กระบวนการด าเนินคดีอาญา โดยเริ่มต้นจากการร้องทุกข์ หรือกล่าวโทษต่อพนักงาน
สอบสวน หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต่ารวจ และมีการสืบสวนสอบสวนโดยพนักงานสอบสวน ซึ่งสังกัดใน
ส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ แต่บางกรณีอาจสามารถน่าเข้าสู่กระบวนการสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗๒๐ ซึ่งมีกลไกการท่างานที่เป็นอิสระมากกว่าการสอบสวนทั่วไป เนื่องจากมี
พนักงานอัยการเข้ามาร่วมในการท่างานด้วย๒๑ อีกทั้งมีการก่าหนดให้สามารถใช้อ่านาจสืบสวนพิเศษ 
บางประการได้ รวมทั้งก่าหนดเรื่องการประสานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้การสืบสวนสอบสวนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น๒๒ เมื่อมีการสอบสวนเสร็จแล้วก็มีการส่งส่านวนให้พนักงานอัยการท่าการตรวจส่านวน และยื่นฟ้องต่อ
ศาล และด่าเนินคดีในชั้นศาลต่อไป ซึ่งผู้เสียหายอาจขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการได้ แต่หากเป็น  
คดีที่ต้องด่าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมของศาลทหารแล้ว สิทธิของผู้ เสียหายในการเป็นโจทก์  
อาจจะถูกจ่ากัดได้๒๓ 

 ๒.๓) การเยียวยา 

 การเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจ่าเลย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก่าหนดให้
ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือได้รับ  
ความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกายชื่อเสียง  หรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจาก 
การกระท่าความผิดของจ่าเลย ผู้เสียหายจะยื่นค่าร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจ่าเลยชดใช้  
ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนก็ได้ โดยยื่นก่อนศาลพิจารณา และศาลจะพิจารณาพิพากษาให้จ่าเลยชดใช้ค่าเสียหาย
แก่ผู้เสียหายตามสมควร๒๔ 

 ในเรื่องการชดเชยเยียวยาจากรัฐ พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ่าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ก่าหนดให้ผู้เสียหายซึ่งได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือร่างกาย
หรือจิตใจเนื่องจากการกระท่าความผิดอาญาของผู้อื่น โดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท่าความผิด  

/มีสิทธิ... 

                                                           
๑๙ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ มาตรา ๓๕ 
๒๐ โปรดดู พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๑   
๒๑ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๒ 
๒๒ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๒,  ๒๒/๑ และ ๒๕ เป็นต้น 
๒๓พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘  มาตรา ๔๙   
๒๔ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑, ๔๔/๒ 



            ส่านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ๑๑ 

 

มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน หากเป็นผู้เสียหายจากการกระท่าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒ 
ความผิด ลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ มาตรา ๒๗๖ ถึง มาตรา ๒๘๗ ลักษณะ ๑๐ ความผิดเกี่ยวกับชีวิต
และร่างกาย หมวด ๑ ความผิดต่อชีวิต มาตรา ๒๘๘ ถึง มาตรา ๒๙๔ หมวด ๒ ความผิดต่อร่างกาย  
มาตรา ๒๙๕ ถึง มาตรา ๓๐๐ หมวด ๓ ความผิดฐานท่าให้แท้งลูก มาตรา ๓๐๑ ถึง มาตรา ๓๐๕ หมวด ๔ 
ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บ หรือคนชรา มาตรา ๓๐๖ ถึง มาตรา ๓๐๘๒๕  

 โดยจะได้รับค่าตอบแทนดังนี้๒๖ 

 (๑) ค่าใช้จ่ายที่จ่าเป็นในการรักษาพยาบาล ให้จ่ายเท่าที่จ่ ายจริง แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท  
และค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินสองหมื่นบาท  ทั้งนี้ ค่าตอบแทน
ทั้งสองกรณีรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าห้องและค่าอาหารในอัตราวันละไม่เกินหกร้อยบาท 

 (๒) ค่าตอบแทนในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย แบ่งเป็น ค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นเงิน
จ่านวนตั้งแต่สามหมื่นบาท แต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท ค่าจัดการศพ ให้จ่ายเป็นเงินจ่านวนสองหมื่นบาท ค่าขาด
อุปการะเลี้ยงดู ให้จ่ายเป็นเงินจ่านวนไม่เกินสามหมื่นบาท , ค่าเสียหายอ่ืนให้จ่ายเป็นเงินตามจ่านวนที่
คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท 

(๓) ค่าขาดประโยชน์ท่ามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ  ให้จ่ายใน
อัตราวันละไม่เกินสองร้อยบาท เป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 

(๔) ค่าตอบแทนความเสียหายอ่ืนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ  
และอัตราที่ก่าหนดในกฎกระทรวง 

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะก่าหนดให้ผู้เสียหายได้รับค่าตอบแทนเพียงใดหรือไม่ก็ได้ โดยค่านึงถึง
พฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระท่าความผิด และสภาพความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ รวมทั้งโอกาสที่
ผู้เสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืนด้วย 

 ๒.๔) การคุ้มครองพยาน ปัจจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งได้ก่าหนดมาตรการทั่วไปและมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน  

 ๒.๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การทรมาน  การบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ และการ
เข้าถึงความยุติธรรมของผู้เสียหาย 

สถานการณ์การทรมาน นับจากปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ได้รับค่าร้องเรียนเกี่ยวกับการซ้อมทรมาน จากทั่วประเทศจ่านวนกว่า ๑๓๔ ค่าร้อง ซึ่งเป็นการกระท่าต่อบุคคล 

/๑๘๘ คน... 

                                                           
๒๕ พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ่าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๗ 
๒๖ พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ่าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๘ และกฎกระทรวงก่าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ่าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๑๘๘ คน โดย ๙๓ คนมาจากพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ข้อมูลจากศูนย์ทนายความมุสลิม  
ได้รับค่าร้องถึง ๓,๔๕๖ ค่าร้องที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง ๓๙๓ กรณีนั้น
เกี่ยวกับการซ้อมทรมาน และ/หรือ การปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมระหว่างการถูกควบคุมตัว๒๗ 

 การเข้าถึงความยุติธรรมของเหย่ือการทรมาน ยังปรากฏข้อจ่ากัดหลายประการ กล่าวคือ๒๘ 

 ๑. การร้องเรียนของผู้ได้รับผลกระทบจากการทรมานในประเทศไทยยังมีข้อจ่ากัดอยู่มาก 
ได้แก่ 

 ๑.๑ ความไม่ม่ันใจของผู้ร้องเรียนว่าเมื่อร้องเรียนจะได้รับความเป็นธรรม และความปลอดภัย
จากการร้องเรียน เนื่องจากผู้กระท่าความผิดเป็นผู้ถืออ่านาจรัฐ การร้องเรียนจึงมีความเสี่ยง ประกอบกับ
ประเทศไทยยังขาดกลไกรับข้อร้องเรียนที่เป็นอิสระและสามารถด่าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
พบว่าบางกรณี กลุ่มผู้เสียหายที่ร้องเรียนหรือด่าเนินคดีกับผู้กระท่าผิด ถูกฟ้องกลับข้อหาแจ้งความเท็จ  

 ๑.๒ การปฏิเสธไม่รับแจ้งความ การสืบสวนสอบสวนและการด่าเนินคดีมีความติดขัดและไม่
ต่อเนื่อง หรือแม้แต่ถูกบิดเบือนไป มีอุปสรรคในการท่าให้ความจริงปรากฏ เพราะกลไกการสืบสวนสอบสวน
ปัจจุบันยังขาดความเป็นอิสระและเป็นกลาง เนื่องจากความทับซ้อนระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้กระท่าผิด  
และเจ้าหน้าที่ผู้ท่าการสอบสวนที่เป็นคนกลุ่มเดียวกันหรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ท่าให้การตรวจสอบการ
กระท่าความผิดเป็นไปได้ยาก มาตรการลงโทษทางวินัย และทางอาญาต่อบุคคลที่ท่าการละเมิด ไม่มีการขอ
โทษต่อสาธารณะหรือการยอมรับข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนและยอมรับความรับผิดชอบ 

 ๑.๓ การเข้าถึงพยานหลักฐาน โดยเฉพาะการใช้พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในการ
พิสูจน์ความผิดที่เกิดจากการทรมานอันปรากฏอยู่ตามร่างกายของผู้เสียหาย ประสบปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรและอุปกรณ์ในการด่าเนินการ ประกอบกับรูปแบบการทรมานได้เปลี่ยนแปลงไป เช่น การใช้ผ้าพันไม้
แล้วทุบ การใช้ผ้าปิดใบหน้าแล้วค่อย ๆ หยดน้่าลงบนผ้า เมื่อผ้าเปียกโชก จะท่าให้ผ้าติดใบหน้าท่าให้หายใจ 

/ไม่ออก... 

                                                           
๒๗ รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามพันธกรณีของรัฐบาลไทยต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษ
อื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรีที่เสนอต่อสหประชาชาติ  ซ่ึงจัดท่าโดยภาคประชาสังคม ได้แก่ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, มูลนิธิศูนย์
ทนายความมุสลิม,กลุ่มด้วยใจ จ. สงขลา, เครือข่ายผดุงธรรมเพื่อสันติ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี,มูลนิธิไทยเพื่ อคนมี
ปัญหาสิทธิและสถานะบุคคล และมีองค์กรที่สนับสนุนการจัดท่ารายงานและการจัดส่งรายงานต่อคณะกรรมการฯได้แก่ เครือข่ายแรงงานแม่โขง, 
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน, ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น จ.เชียงใหม่, สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังคนไร้รัฐ, มูลนิธิเพื่อสิทธิ
มนุษยชนและการพัฒนา, สถาบันพัฒนานักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน,  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง (ศปส.) สมาคม
ศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย และมูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
๒๘ โปรดดู รายงานสถานการณ์การทรมาน ปี ๒๕๕๖ โดยมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ซ่ึงวิเคราะห์จากกรณีศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ่านวนทั้งสิ้น ๗๖ กรณี
โดยการสัมภาษณ์จากผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ได้แก่ การปราบปรามยาเสพติด จ่านวน ๑๐ กรณีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยทนายความอิสระ 
การปราบปรามอาชญากรรมธรรมดา จ่านวน ๒ กรณี โดยทนายความและอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน การปราบปรามการก่อความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนใต้ จ่านวน ๖๐ กรณี โดยกลุ่มด้วยใจและเครือข่ายสิทธิมนุษยชน HAP การปราบปรามการชุมนุมจ่านวน ๔ กรณี รวมทั้งศึกษาจาก
จ่านวนกว่า ๓๐๐ กรณีสัมภาษณ์จากญาติที่มาร้องเรียนกับหน่วยงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จากท่า งานของ
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม  
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ไม่ออก หรือ เรียกว่า waterboarding การใช้พลาสติกคลุมศีรษะให้ขาดอากาศหายใจ การใช้เข็มทิ่มแทง
บริเวณอวัยวะเพศ การบังคับให้เปลือยกายและให้อยู่ในอากาศที่หนาวจัด การทุบด้วยของแข็งซึ่งพันด้วยผ้า 
เป็นต้น วิธีการดังกล่าวท่าให้สามารถปกปิดร่องรอยการทรมานได้ดีขึ้น การตรวจหาพยานหลักฐานในร่างกาย
จึงท่าได้ยากข้ึน  

 ๑.๔ กรณีเหตุเกิดในพ้ืนที่ที่บังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง การเข้าถึงความยุติธรรม
จะมีความยากล่าบากขึ้น โดยเฉพาะการควบคุมตัวตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗   
ซึ่งให้อ่านาจเจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวบุคคลได้ไม่เกิน ๗ วัน ท่าให้เกิดความสุ่มเสี่ยงในการใช้อ่านาจไม่ชอบ 
เกิดการซ้อมทรมาน รวมไปถึงการบังคับให้หายสาบสูญได้ เนื่องจากขาดกระบวนการตรวจสอบและกระท่าใน
สถานที่ลับ ทนายความไม่สามารถพบกับผู้เสียหายเพ่ือสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นเฉพาะตัวได้ องค์กรอิสระ เช่น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หากได้รับเรื่องร้องเรียนก็จะต้องแจ้งและขออนุญาตเพ่ือเข้าพบซึ่งอาจใช้
เวลานานถึง ๓ วัน เมื่อเกิดการซ้อมทรมาน การค้นหาพยานหลักฐานก็ยิ่งเป็นไปโดยล่าบาก เนื่องจากวิธีการ
ทรมานที่ปรากฏร่องรอยของบาดแผลบางอย่าง เช่น การทุบตี เตะ ต่อย กระทืบ จี้ด้วยกระแสไฟฟ้า  
หากควบคุมตัวเป็นระยะเวลานาน ร่องรอยบาดแผลมักหายไปตามระยะเวลา ตัวอย่างเช่น หากถูกควบคุมตัว
ตามกฎอัยการศึกและมีการทรมานเกิดข้ึนในสองถึงสามวันแรก เมื่อครบระยะเวลาเจ็ดวันร่องรอยบาดแผลส่วน
ใหญ่มักจะหายไป หรือหากผู้เสียหายถูกควบคุมตัวต่อตามพระราชก่าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือถูกด่าเนินคดีและฝากขัง การน่าตัวผู้ถูกควบคุมตัวมาตรวจสอบและพบแพทย์ยิ่งเป็น
เรื่องท่ียากล่าบากมากยิ่งข้ึน  

 นอกจากนี้ เมื่อผู้ต้องสงสัยเป็นทหาร ที่มีการด่าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทหาร ท่าให้
สิทธิของผู้เสียหายถูกจัด เนื่องจากไม่อาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีต่อศาลได้เอง หรือเข้าร่วมเป็นโจทก์ร่วมได้๒๙ ท่าให้
การตรวจสอบท่าได้ไม่เต็มที ่อีกท้ัง กระบวนการยุติธรรมของทหารนั้น ยังมีปัญหาเรื่องความเป็นอิสระและเป็น
กลางของผู้ที่ท่าหน้าที่ด้านตุลาการ จึงเสี่ยงต่อการที่ผู้กระท่าผิดจะลอยนวลพ้นผิด   

 ๒. การชดเชยเยียวยาภายใต้กลไกปัจจุบันยังไม่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมการ
เยียวยาในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การท่าให้กลับคืนสู่สภาพเดิม การชดใช้สินไหมทดแทน การบ่าบัดฟ้ืนฟูสภาพ 
การท่าให้พอใจ และหลักประกันว่าจะไม่เกิดขึ้นอีก เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะ
ในเรื่องการฟ้ืนฟูและการชดเชยผลกระทบทางร่างกายและจิตใจจากการถูกกระท่าทรมานอย่างเป็นระบบ  
การเรียกค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ่าเลยใน
คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ก็ยังมีข้อจ่ากัด เนื่องจากผู้เสียหายที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องเป็นผู้เสียหายใน
ความผิดทางอาญาที่ก่าหนดในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติเท่านั้น  

                                                           
๒๙ พระราชบัญญัติพระธรรมนูญศาลทหารพ.ศ. ๒๔๘๙ มาตรา ๔๙ “ศาลทหารในเวลาปกติให้อัยการทหารหรือผู้เสียหายซ่ึงเป็นบุคคลที่อยู่ ใน
อ่านาจศาลทหารมีอ่านาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา แต่ถ้าผู้เสียหายมิได้เป็นบุคคลที่อยู่ในอ่านาจศาล ทหารแล้ว ต้องมอบคดีให้อัยการทหารเป็นโจทก์  
 ศาลทหารในเวลาไม่ปกติหรือศาลอาญาศึก หรือศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีแทน ศาลอาญาศึกตามความในมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๓ 
ให้อัยการทหารเท่านั้นมีอ่านาจเป็นโจทก์ ผู้เสียหายจะเป็นบุคคลที่อยู่ในอ่านาจศาลทหารหรือไม่ก็ตาม ต้องมอบคดีให้อัยการทหารเป็นโจทก์” 

/การดูแล... 
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 การดูแลทางการแพทย์และสุขภาพจิตที่ยังมีความไม่เหมาะสม บุคคลากรด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขยังขาดความเข้าใจเรื่องผลกระทบจากการทรมาน แพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ปกติในสถานพยาบาลมัก
ไม่ให้ความส่าคัญกับการตรวจร่างกายและการตรวจรักษาอย่างละเอียด 

 ปัญหาการไม่สามารถบ่าบัด ฟ้ืนฟูศักดิ์ศรี  สุขภาพ และการพ่ึงตนเองอย่างเต็มที่ ได้ 
เนื่องมาจากการขาดบุคคลากรที่เข้าใจและมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบ่าบัดฟ้ืนฟูเหยื่อที่ได้รับ
ผลกระทบจากการทรมาน ทั้งนี้  ผลกระทบจากการทรมาน อาจมีอาการ เครียดจากเหตุการณ์ร้ายแรง  
(Post Traumatic Stress Disorder : PTSD) โรคซึมเศร้า อาการวิตกกังวล รู้สึกผิด หวาดระแวง สับสน นอน
ไม่หลับ ฝันร้าย และสูญเสียความทรงจ่า ผู้ที่ถูกซ้อมทรมานบ่อยครั้งที่จะไม่เต็มใจเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ประสบการณ์เลวร้าย เกิดความท้อถอยที่จะค้นหาความช่วยเหลือในสิ่งที่ตนเองต้องการ ฯลฯ๓๐  

 สถานการณ์การบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ สถานการณ์การบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ 
ในประเทศไทยนั้น ยังคงน่าเป็นห่วงไม่ต่างไปจากสถานการณ์การทรมาน โดยนับตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน
ปรากฏข้อมูลจากรายงานของคณะท่างานว่าด้วยการบังคับหรือท่าให้หายสาบสูญโดยถูกบังคับ ซึ่งเป็นกลไก
ภายใตค้ณะมนตรีสิทธิมนุษยชน ในช่วงเวลาระหว่าง ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระบุ
ว่ามีเรื่องร้องเรียนจากประเทศไทยส่าหรับคดีผู้ถูกบังคับให้หายสาบสูญที่ยังค่ังค้างในมือคณะท่างานฯ จนสิ้นสุด
ระเวลาด่าเนินการตรวจสอบอยู่ถึง ๘๑ กรณี๓๑ รวมถึงกรณีของนายพอละจี หรือ บิลลี่ รักจงเจริญ นักต่อสู้เพ่ือ
สิทธิชุมชนชาวกะเหรี่ยงที่หายตัวไปเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ด้วย๓๒ ทั้งนี้ ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการบังคับ
ให้หายสาบสูญในอดีตนั้น ส่วนใหญ่ คือ นักการเมือง หรือผู้ที่มีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่าง หรือคัดค้านผู้
มีอ่านาจรัฐ หรือแกนน่ากลุ่มเคลื่อน หรือนักต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชน (Human Rights Defender) แต่ในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมามีนโยบายของรัฐ ๒ ประการที่ส่งผลโดยตรงให้เกิดบรรยากาศที่น่าไปสู่การบังคับบุคคลให้หาย
สาบสูญ ได้แก่ การปราบปรามการก่อความไม่สงบในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ของไทย และนโยบายสงครามยาเสพ
ติด ในปี ๒๕๔๖๓๓ 

ส่าหรับการเข้าถึงความยุติธรรมของเหยื่อจากการบังคับให้หายสาบสูญนั้น ไม่ต่างไปจากกรณี
ของการทรมานมากนัก กล่าวโดยสรุปคือ การบังคับบุคคลให้หายสาบสูญยังไม่ถูกก่าหนดเป็นความผิดทาง
อาญาตามกฎหมายไทย หากไม่พบร่างกายผู้ถูกบังคับให้หายสาบสูญก็ไม่อาจฟ้องคดีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนได้ 
และอาจส่งผลต่อความเป็นผู้มีอ่านาจจัดการแทนผู้เสียหายของญาติ ซึ่งไม่อาจเข้าร่วมเป็นโจทก์ในคดี 
ตามมาตรา ๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ และในเชิงกระบวนการสืบสวนสอบสวน 

/หาความจริง... 
                                                           
๓๐ โปรดดู รายงานการศึกษาผลกระทบจากการทรมาน : Social Support for Detainee’s Families in Songkla Prison Center Torture 
Affected โดย กลุ่มด้วยใจ จังหวัดสงขลา 
๓๑ UNOHCHR, Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, A/HRC/27/49, 04/08/2014, P.14  
๓๒ ดู เอกสาร A/HRC/WGEID/103/1 รายงานการประชุม สมัยที ่103  วันที ่ 7–16 May 2014  เข้าถึงได้จาก 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/Annual.aspx  
๓๓ โปรดดู การบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทย โดยมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ , ๒๕๕๕ 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/Annual.aspx
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หาความจริงและการด่าเนินคดีกับผู้ที่รับผิดชอบก็ประสบความล้มเหลว ซึ่งที่ผ่านมา กรณีท่ีมีการบังคับบุคคลให้
หายสาบสูญ ที่ไม่สามารถน่าไปสู่การฟ้องร้องหรือการลงโทษผู้กระท่าความผิดได้ ส่าหรับการเยียวยาเหยื่อ เช่น 
ค่าชดเชยที่มีอย่างจ่ากัดมาก ฯลฯ และการคุ้มครองพยานยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร๓๔ 

๒.๑.๓ สาระส าคัญของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืน
ที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหาย
สาบสูญโดยถูกบังคับ 

 อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ  
มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากอ่านาจรัฐและกระบวนการยุติธรรมเช่นเดียวกัน 
และหลายกรณีพบว่าผู้เสียหายบางรายถูกซ้อมทรมานก่อนมีการบังคับให้หายสาบสูญ การกระท่าความผิดทั้ง
สองกรณีดังกล่าว จึงมีความต่อเนื่องใกล้ชิดกัน และอนุสัญญาทั้งสองก็มีพันธกรณีที่คล้ายคลึงกันหลายประการ 
อย่างไรก็ตาม อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับนั้นถูกพัฒนาขึ้น
ภายหลังจากอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ จึงอาจจะมีรายละเอียดในเชิงการป้องกันที่มากกว่า แต่โดย
หลักการแล้วอนุสัญญาทั้งสองฉบับไม่ได้ขัดแย้งกัน โดยสาระส่าคัญของอนุสัญญาฯ สรุปได้ดังนี้ 

 ๑) สิทธิของบุคคลที่จะไม่ถูกกระท าทรมานหรือบังคับให้หายสาบสูญเป็นสิทธิเด็ดขาด 
(Absolute Rights) และไม่สามารถท าการเพิกถอน/รอนสิทธิได้ (Non-derogable Rights) รัฐภาคีของ
อนุสัญญาไม่อาจยกพฤติการณ์หรือสถานการณ์พิเศษใด ไม่ว่าจะเป็นภาวะสงคราม หรือสภาพคุกคามที่จะเกิด
สงคราม การขาดเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ หรือสภาวะฉุกเฉินสาธารณะอ่ืนใดขึ้นมาเป็นข้ออ้าง
ส่าหรับการทรมาน๓๕ หรือการกระท่าให้บุคคลหายสาบสูญโดยการถูกบังคับได้๓๖ 

 คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน กล่าวว่า หลักการห้ามทรมานเป็นกฎหมายอันไม่อาจ 
เพิกถอนหรือรอนสิทธิได้ (non-derogable) ภายใต้อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ข้อ ๒ (๒) โดยเน้นย้่าว่า  
ไม่มีพฤติการณ์พิเศษใด ๆ ที่รัฐจะยกขึ้นมาอ้างเพ่ือกระท่าทรมานภายในประเทศได้ ไม่ว่าจะเป็นภาวะสงคราม 
หรือสภาพคุกคามที่จะเกิดสงคราม การขาดเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ หรือสภาวะฉุกเฉิน
สาธารณะอ่ืนใด ซึ่งรวมถึงการก่อการร้ายใด ๆ หรืออาชญากรรมรุนแรง และความขัดแย้งกันทางทหารทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศ คณะกรรมการต่อต้านการทรมานยังกล่าวอีกว่า การนิรโทษกรรมและการยกเว้น 

/การลงโทษ... 

                                                           
๓๔ โปรดดู การบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทย โดยมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ , ๒๕๕๕ และข้อสังเกตส่งท้ายส่าหรับรายงานฉบับแรกของ
ประเทศไทย โดยคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน (CAT/C/THA/1) ในการประชุมครั้งที่   1214 และ 1217 เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ 
(CAT/C/SR.1214 และ 1217) 
๓๕ อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี ข้อ ๒ (๒)  
๓๖ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ข้อ ๑ (๒)  
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การลงโทษต่อการกระท่าทรมาน เป็นการละเมิดต่อหลักที่ไม่อาจเพิกถอนหรือรอนสิทธิได้ (Principle of non-
derogability)๓๗ 

 ๒) ขอบเขตของความผิด 

 ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่ โหดร้าย  
ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี๓๘ และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดย 
ถูกบังคับ๓๙ ก่าหนดให้รัฐภาคีประกันว่า “การทรมานทั้งปวง” และ “การหายสาบสูญโดยถูกบังคับ” จะถูก
ก่าหนดให้เป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมายภายในของรัฐ  และมีการก่าหนดโทษที่ เหมาะสมกับ 
ความร้ายแรงของการกระท่า  

 ๒.๑) การก าหนดความผิดตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ และการประติบัติ 
หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี อนุสัญญาฯ ได้กล่าวถึงการกระท่าที่เข้าข่ายเป็น
ความผิดตามอนุสัญญาฯ อยู่ ๒ ลักษณะ คือ การทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้ายไร้
มนุษยธรรมหรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี  

 ในการก่าหนดฐานความผิดนั้น คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน มีความเห็นว่า  
การก่าหนดให้การทรมานเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาของแต่ละรัฐนั้น ให้ยึดองค์ประกอบของค่านิยาม  
ค่าว่า “การทรมาน” ในข้อ ๑ และข้อก่าหนดในข้อ ๔ ของอนุสัญญาฯ เป็นอย่างน้อย๔๐ และคณะกรรมการฯ 
ยังมีความเห็นต่อไปอีกว่า นิยามท่ีกว้างขวางตามกฎหมายในประเทศจะช่วยส่งเสริมวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของอนุสัญญาฯ ตราบใดที่ครอบคลุมถึงมาตรฐานตามที่ก่าหนดในอนุสัญญาฯ เป็นอย่างน้อย โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง จุดมุ่งหมายและเป้าประสงค์ของข้อ ๑ ไม่ได้มุ่งใช้ทัศนะส่วนตนเพ่ือคาดเดาแรงจูงใจของผู้กระท่าผิด 
หากแต่เป็นการใช้หลักเหตุผลที่เป็นกลางเพ่ือพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งส่าคัญคือการสืบสวนสอบสวน และระบุ
ความรับผิดชอบของผู้อยู่ในสายบังคับบัญชา เช่นเดียวกับผู้กระท่าผิดโดยตรง๔๑ 

 ดังนั้น การก่าหนดความผิดตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน มีดังต่อไปนี้ 

 

/๒.๑.๑) ฐานความผิด... 

 

                                                           
๓๗ United Nations Document, General Comment No.2, Implementation of Article 2 by States parties, CAT/C/GC/2, 24 January 
2008, para.5.  
๓๘ อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี ข้อ  ๔  
๓๙ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ข้อ ๔ และ ๗ 
๔๐ United Nations Document, General Comment No.2, Implementation of Article 2 by States parties, CAT/C/GC/2, 24 January 
2008, para.8. 
๔๑ United Nations Document, General Comment No.2, Implementation of Article 2 by States parties, CAT/C/GC/2, 24 January 
2008, para.9. 
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 ๒.๑.๑) ฐานความผิดการกระท าการทรมาน  

 “การทรมาน” ปรากฏค่านิยามตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติ 
หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี ข้อ ๑. ว่า “การทรมาน” หมายถึง “การกระท า
ใดก็ตามโดยเจตนาที่ท าให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส ไมวาทางกายหรือทางจิตใจ 
ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือความมุ่งประสงค์ที่จะให้ไดมาซึ่งข้อสนเทศหรือค าสารภาพจากบุคคลนั้น หรือจาก
บุคคลที่สาม การลงโทษบุคคลนั้นส าหรับการกระท าซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สามกระท า  หรือถูกสงสัยว่าได
กระท า หรือเป็นการข่มขู่ให้กลัว หรือเป็นการบังคับขู่เข็ญบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม หรือเพราะเหตุผลใดใด 
บนพื้นฐานของการเลือกประติบัติ ไมว่าจะเป็นในรูปใด เมื่อความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานนั้นกระท าโดย
หรือด้วยการยุยง หรือโดยความยินยอม หรือรูเห็นเป็นใจของเจาพนักงานของรัฐหรือของบุคคลอ่ืนซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งทางการ ทั้งนี้ไมรวมถึงความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานที่เกิดจากหรืออันเป็นผลปกติจาก
หรืออันสืบเนื่องมาจากการลงโทษทั้งปวงที่ชอบด้วยกฎหมาย” 

 อย่างไรก็ตาม ความหมายของการ “ไมรวมถึงความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานที่เกิดจาก
หรอือันเป็นผลปกติจาก หรืออันสืบเนื่องมาจากการลงโทษทั้งปวงที่ชอบด้วยกฎหมาย” ยังเป็นประเด็นถกเถียง
ทางด้านสิทธิมนุษยชนว่าเป็นการทรมานหรือไม่ และควรได้รับการยกเลิกหรือไม่ เช่น การประหารชีวิต  
หรือการโบยด้วยแส้ ซึ่งเป็นการให้อ่านาจการตีความขึ้นอยู่กับอธิปไตยของรัฐภาคีแต่ละรัฐ ซึ่งตามข้อพิจารณา
ของผู้เสนอรายงานพิเศษมีความเห็นว่า ในประชาคมระหว่างประเทศส่วนใหญ่ต่างแสดงจุดยืนที่คล้ายกัน  
คือ การลงโทษที่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าของสหประชาชาติ 
ดังนั้น หากกฎหมายภายในรัฐที่ก่าหนดข้อยกเว้นความรับผิดการทรมานส่าหรับการลงโทษที่ชอบด้วยกฎหมาย
ที่มีลักษณะขัดต่อหลักสากลของสหประชาชาติแล้ว ย่อมจะเป็นการละเมิดต่ออนุสัญญาต่อต้านการทรมานด้วย
เช่นกัน และเห็นว่า การลงโทษที่กระท่าต่อร่างกาย (Corporal punishment) ถือเป็นการกระท่าทรมานได้ 
เนื่องจากค่าจ่ากัดความของการลงโทษที่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว ควรอยู่ในบริบทของแนวปฏิบัติสากล
มากกว่ากฎหมายภายในรัฐ เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน๔๒ 

คณะกรรมการต่อต้านการทรมานมีความเห็นในประเด็นเรื่องการลงโทษที่ชอบด้วยกฎหมาย  
ในการพิจารณาและให้ข้อแนะน่าในกรณีของประเทศซาอุดิอาระเบีย ที่ได้มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับ 
การลงโทษตามกฎหมายอิสลาม โดยการลงโทษต่อร่างกายที่ถือเป็นการลงโทษที่ชอบด้วยกฎหมายภายในรัฐ 
โดยเฉพาะการลงโทษด้วยการเฆี่ยนตี และการตัดแขนขา เป็นการละเมิดต่ออนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ  
ในข้อ ๑ และข้อ ๑๖๔๓ และผู้เสนอรายงานพิเศษได้กล่าวย้่าว่า การลงโทษทางร่างกายไม่ว่าจะกระท่าใน
รูปแบบใด เป็นการขัดต่อหลักการห้ามทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือ
ย่่ายีศักดิ์ศรี๔๔ 

                                                           
๔๒ Nigel S. Rodley, Report of he Special Rapporteur, E/CN.4/1997/7, 1997. 
๔๓ United Nations Document, Observations on Saudi Arabia, CAT/C/CR/28/5, 12 june 2002, p.2. 
๔๔ United Nations Document, General Assembly : 60th  session, A/60/316, 30 August 2005, paras.18-28. 

/จากนิยาม… 
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 จากนิยามของการทรมานดังกล่าว สามารถแยกองค์ประกอบความผิดของการทรมานได้เป็น 
๓ ประการ คอื (๑) การกระท่า (๒) มูลเหตุจูงใจ และ (๓) ผู้กระท่า  

 (๑) การกระท า เป็นการกระท่าหรืองดเว้นกระท่าการ ที่ “เจตนา” คือ ประสงค์ต่อผล หรือ
ย่อมเล็งเห็นผลที่จะก่อให้เกิด “ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส (severe pain or 
suffering) ไม่ว่าทางกายหรือทางจิตใจ” คู่มือส่าหรับเจ้าพนักงานของรัฐ ในเรื่องยุติการทรมาน 
ได้ยกตัวอย่างการกระท่าที่ถือว่าเป็นการทรมาน ได้แก่ การตี การถอดเล็บ การเผาลนไฟ การจี้ด้วย
กระแสไฟฟ้า การแขวนร่างกาย การท่าให้ขาดอากาศหายใจ การบังคับให้อยู่ในแสงสว่าง ในภาวะเสียงดัง  
ในที่ท่ีมีความร้อนหรือความหนาว การละเมิดทางเพศ เช่น การข่มขืน หรือการละเมิดทางเพศอ่ืน ๆ การบังคับ
ให้ใช้ยาในระหว่างการถูกคุมขังหรือสถานบ่าบัดโรคทางจิตเวช การบังคับไม่ให้พัก ให้อดนอน หรือให้อดอาหาร 
การขาดสุขอนามัยที่ดีพอ การไม่ได้รับการรักษาพยาบาล การขังเดี่ยว หรือการท่าให้ไม่มีความรู้สึก การควบคุม
ตัวในสถานที่ไม่สามารถระบุถึงสถานที่หรือเวลาได้ การข่มขู่ว่าจะทรมานหรือฆ่าญาติ การปล่อยทิ้งหรือการขู่
ด้วยการจ่าลองการถูกฆ่า ๔๕ 

 (๒) เจตนาพิเศษ คือ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง ๑. ข้อมูลข่าวสารจากบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม หรือ 
๒. ค่ารับสารภาพจากบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม หรือ ๓. เป็นการลงโทษบุคคลจากการกระท่าหรือถูกสงสัยว่า
กระท่า ของบุคคลนั้นเองหรือบุคคลที่สาม หรือ ๔. เป็นการข่มขู่ให้บุคคลกลัว หรือ ๕.การขู่เข็ญบุคคลนั้นหรือ
บุคคลที่สาม หรือ ๖ เป็นการกระท่าเพราะเหตุใด ๆ บนพื้นฐานของการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะในรูปแบบใด  

 (๓) ผู้กระท า เป็นการ “กระท่าโดย หรือด้วยการยุยง หรือโดยความยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจ
ของเจ้าพนักงานของรัฐ หรือของบุคคลอ่ืนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต่าแหน่งทางการ (other person acting in an 
official capacity)” 

 ความยินยอมทางอ้อมก็ถือว่าเป็นความผิด ตามความเห็นของคณะกรรมการต่อต้านการ
ทรมาน ในการให้ความเห็นต่อรายงานประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) ว่า การก่าหนดโทษของ 
การทรมานของประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) นั้น มีเนื้อหาไม่เป็นไปตามข้อ ๑ ของอนุสัญญาต่อต้าน
การทรมานฯ อย่างเต็มที่ เนื่องจากไม่ครอบคลุมถึงความผิดของการกระท่าทรมานที่เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งแสดงความ
ยินยอมทางอ้อมให้มีการกระท่าทรมาน๔๖  

 ๒.๑.๒) กระท าอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือการประติบัติ หรือการลงโทษที่ย่ ายีศักดิ์ศรี 
นั้น ในข้อบทที่ ๑๖ ของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ก่าหนดให้รัฐป้องกันไม่ให้มีการกระท่าอ่ืนที่โหดร้าย  
ไร้มนุษยธรรม หรือการประติบัติ หรือการลงโทษที่ย่่ายีศักดิ์ศรีที่ไม่ถึงกับเป็นการทรมาน เมื่อการกระท่านั้น
กระท่าโดยความยุยง หรือความยินยอม หรือความรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอ่ืนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ 

/ในต่าแหน่ง... 
                                                           
๔๕ คู่มือส่าหรับเจ้าพนักงานของรัฐ ยุติการทรมาน แสวงหาการชดเชยให้แก่ผู้รอดชีวิตจากการทรมาน พิมพ์โดย Redress Trust แปลจัดพิมพ์
ภาษาไทยโดยมูลนิธิผสานวัฒนธรรม, หน้า ๑๐ 
๔๖ United Nations Documents, Conclusion and Recommendations on Azerbaijan, CAT/C/CR/30/1, 14 May 2003, para.5(b). 
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ในต่าแหน่งทางการ แต่ต่างจากการกระท่าทรมานที่ อนุสัญญาฯ ไม่ได้ก่าหนดให้รัฐภาคีต้องก่าหนด 
ให้การกระท่าในลักษณะดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญา ทั้งอนุสัญญาฯ ก็มิได้ค่านิยามไว้ชัดเจน เนื่องจากต้อง
พิจารณาจากลักษณะของการกระท่า ระดับความรุนแรง และปัจจัยอ่ืน ๆ ดังนั้น การจะพิจารณาความแตกต่าง
ระหว่างการกระท่าที่ถือเป็น “การทรมาน” และกระท่าอ่ืนที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือการประติบัติ  
หรือการลงโทษที่ย่่ายีศักดิ์ศรีที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นการทรมาน อาจดูได้จากแนวความเห็นและค่าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน ผู้รายงานพิเศษและ
ข้อพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิในทางระหว่างประเทศ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 - คดี Hajrizi Dzemajl et al v. Yugoslavia๔๗ ซึ่งมีการเผาและท่าลายบ้านเรือนของเหยื่อ
โดยกลุ่มคนที่ขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติ ท่าให้เหยื่อไม่มีบ้านอยู่อาศัยและต้องหลบซ่อนตัวอยู่ในที่อพยพของ 
ชาว Roma และมีการทุบตีเหยื่อด้วยไม้หรือเหล็กที่ศีรษะ ล่าตัว และที่เท้า โดยเจ้าพนักงานรัฐมิได้ใส่ใจ 
และป้องกันมิให้การกระท่าดังกล่าวเกิดขึ้น คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน ได้มีค่าวินิจฉัยว่า การเพิกเฉย
หรือรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหนักงานรัฐดังกล่าว ถือเป็นการปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่่ายีศั กดิ์ศรี  
ตามความหมายของข้อ ๑๖ (๑) ของอนุสัญญาต่อต้ายการทรมาน 

 - ประเทศแคนาดา ในกรณีที่เจ้าพนักงานรัฐใช้ก่าลังทางอาวุธที่ไม่เหมาะสม โดยการ  
ใช้สารเคมีและอาวุธทางเคมีในการปราบปรามฝูงชน๔๘ และประเทศสหรัฐอเมริกา ในกรณีการกักขังผู้ถูกคุมขัง
ไว้กับเก้าอ้ี เป็นต้น๔๙ คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน ได้มีความเห็นว่า การกระท่าดังกล่าวเป็นการละเมิด  
ข้อ ๑๖ ของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ แต่ไม่ ได้ระบุ เฉพาะเจาะจงว่าเป็นการกระท่าทรมาน  
หรือการปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่่ายีศักดิ์ศรี 

 - คดี Greek Case๕๐ ซึ่งเหยื่อได้ถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ต่ารวจเอเธนส์ด้วยเหตุผล 
ทางการเมือง มีการลงโทษที่เรียกว่า “falanga” ที่ใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การตีที่เท้าด้วยไม้หรือท่อนเหล็ก  
คดีนี้คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนยุโรป ได้พิจารณาว่า เป็นการกระท่าทรมานและการปฏิบัติที่มิชอบ  
โดยคณะกรรมาธิการได้ให้องค์ประกอบของค่านิยามการทรมานในคดีนี้ว่า การทรมานประกอบด้วยการปฏิบัติ
ที่ไร้มนุษยธรรม และย่่ายีศักดิ์ศรี และอธิบายว่า การปฏิบัติที่ไร้มนุษยธรรม ครอบคลุมถึงการปฏิบัติโดยเจตนา
ท่าให้ได้รับความรุนแรงทางกายหรือจิตใจ โดยไม่อาจยกสถานการณ์ใด  ๆ ขึ้นอ้างได้ อีกทั้งการปฏิบัติ 
ที่ไร้มนุษยธรรมยังมีความมุ่งประสงค์เพ่ือให้ได้รับข้อมูลหรือค่ารับสารภาพ จึงเป็นการกระท่าที่ต้องห้ามตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป 

/-คดี Ireland… 

                                                           
๔๗ United Nations Document, Decision on Dzemajl et al v. Yugoslavia, CAT/C/29/D/161/2000, 2 December 2002. 
๔๘ United Nations Document, Concluding Observations on Canada, CAT/C/CR/34/CAN, 2004. 
๔๙ United Nations Document, Concluding Observations on U.S.A., A/55/44, 2000 and  CAT/C/USA/CO/2, 2006. 
๕๐ Greek Case, European Court of Human Rights, 1969. 
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 - คดี Ireland v. The United Kingdom Case๕๑ ซึ่งเป็นการกระท่าของรัฐบาล 
สหราชอาณาจักร ในการปราบปรามผู้ต่อต้านทางการเมืองในไอร์แลนด์เหนือ และกลุ่ม The Irish 
Republican Army (IRA) โดยใช้ก่าลังอาวุธเข้าจับกุม คุมขัง ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจ่านวนมากกว่า ๑,๑๐๐ 
คน และมีการใช้เทคนิควิธีการสอบสวนใน ๕ ลักษณะ ได้แก่ ๑) การบังคับให้ยืนข้างก่าแพงและยกมือขึ้นเหนือ
ศีรษะ กางแขนออกและยืนด้วยนิ้วเท้าเป็นระยะเวลานาน ๒) การให้แบกกระเป๋าสีด่าไว้เหนือศีรษะและให้
รักษากระเป๋านั้นไว้ตลอดเวลา ยกเว้นช่วงเวลาการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ต่ารวจ ๓) การให้อยู่ในห้องที่มีเสียง
ดังและรบกวนอย่างต่อเนื่อง ๔) การบังคับให้อดนอนในช่วงเวลาการสอบสวน ๕) การท่าให้ไม่ได้รับอาหารและ
น้่าดื่มในระหว่างคุมขัง คดีนี้ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนยุโรป วินิจฉัยว่า การปฏิบัติโดยใช้เทคนิคการ
สอบสวนดังกล่าวถือเป็นการทรมาน โดยมองว่าจุดมุ่งหมายของวิธีการสอบสวนดังกล่าวเป็นลักษณะของ  
การท่าให้ไม่ได้รับความรู้สึกไม่ว่าทางกายหรือใจ หรือเป็นวิธีการโน้มน้าวไปในทางที่ผิดเพ่ือท่าลายความตั้งใจ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือค่ารับสารภาพ อย่างไรก็ดี ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป มีความเห็น
แตกต่างจากคณะกรรมาธิการ โดยศาลมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า การปฏิบัติโดยใช้วิธีการสอบสวนดังกล่าว 
เป็นการกระท่าที่ไร้มนุษยธรรม และย่่ายีศักดิ์ศรี แต่ไม่ใช่การทรมาน โดยให้เหตุผลว่า การทรมาน หมายถึง 
การกระท่าที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดทุกข์ทรมานที่มีรูปแบบความรุนแรงพิเศษ (special stigma)  

 - ในคู่มือส่าหรับเจ้าพนักงานของรัฐ ยุติการทรมาน แสวงหาการชดเชยให้แก่ผู้รอดชีวิตจาก
การทรมาน ได้ยกตัวอย่างของการกระท่าเช่นนี้ เช่น การบังคับให้นอนล่ามโซ่ในห้องขัง การเปิดไฟให้สว่าง
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยอ้างว่าเป็นระเบียบ เป็นต้น ๕๒  

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ ซึ่งตั้งขึ้นตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วย 
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ได้พิจารณาความแตกต่างระหว่าง “การทรมาน” และ  
“การปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่่ายีศักดิ์ศรี” ว่า “ขึ้นอยู่กับธรรมชาติ วัตถุประสงค์ 
และระดับการใช้ก่าลังประกอบ” ซึ่งตรงกับความเห็นของ Nigel Rodley ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการทรมาน 
แห่งสหประชาชาติ ซึ่งได้ให้ค่าจ่ากัดความไว้ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ ๑) การทรมานของเจ้าหน้าที่รัฐต้อง
มีความสัมพันธ์กับระดับความเจ็บปวดและทนทุกข์ทรมาน ๒) การทรมานของเจ้าหน้าที่รัฐต้องมีวัตถุประสงค์
ชัดเจน ๓) สถานภาพของผู้กระท่าความผิดต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป และ
คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน ก็เห็นพ้องกับหลักการแบ่งค่าจ่ากัดความดังกล่าว๕๓ 

คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน เห็นว่า “กระท่าอ่ืนที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือการประติบัติ 
หรือการลงโทษที่ย่่ายีศักดิ์ศรี” ตามมาตรา ๑๖ นี้ ไม่อาจแบ่งแยก แต่อิงอาศัย และมีความสัมพันธ์กับ 

/การทรมาน... 

                                                           
๕๑ Ireland v. The United Kingdom, European Court of Human Rights, 1976. 
๕๒ คู่มือส่าหรับเจ้าพนักงานของรัฐ ยุติการทรมาน แสวงหาการชดเชยให้แก่ผู้รอดชีวิตจากการทรมาน พิมพ์โดย Redress Trust แปลจัดพิมพ์
ภาษาไทยโดยมูลนิธิผสานวัฒนธรรม, หน้า ๑๑ 
๕๓ Christian M. De Vos, Mind the Gap : Purpose, Pain, and the Difference between Torture and Inhuman Treatment, p.4. 
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การทรมาน ภาระหน้าที่ในการป้องกันการกระท่าอ่ืนที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมฯ ในทางปฏิบัติจึงคาบเกี่ยว  
และสอดคล้องกับภาระที่จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดการทรมาน ประสบการณ์ในระดับสากลแสดงให้เห็นว่า 
การก่อให้เกิดการปฏิบัติที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมฯ บ่อยครั้ งน่าไปสู่การท่าให้เกิดการทรมาน ดังนั้น การใช้
มาตรการป้องกันการทรมานจะต้องน่ามาใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมฯ  ด้วย  
และแม้ข้อ ๑๖ ของอนุสัญญาฯ จะระบุให้ใช้มาตรการ “โดยเฉพาะอย่างยิ่ง” ที่ระบุไว้ในข้อ ๑๐ – ๑๓ แต่ก็
ไม่ได้จ่ากัดการป้องกันที่มีประสิทธิภาพอ่ืน ๆ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ยกตัวอย่างเรื่องการชดเชย ตามข้อ ๑๔ 
นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาว่าการปฏิบัติที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมฯ เป็นข้อห้ามเด็ดขาดที่ไม่อาจ 
เพิกถอนรอนสิทธิได้ (non - derogable) ภายใต้อนุสัญญาด้วย๕๔  

 ๒.๒) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ  

 นิยาม “การหายสาบสูญโดยถูกบังคับ” ตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคน 
จากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ข้อ ๑. ก่าหนดนิยามว่า “การหายสาบสูญโดยถูกบังคับ” หมายถึง “การ
จับกุม กักขัง ลักพาตัว  หรือการกระท าในรูปแบบใดๆก็ตามท่ีเป็นการจ ากัดเสรีภาพโดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลซึ่งด าเนินการโดยได้รับการอนุญาต การสนับสนุนหรือการยอมรับโดยปริยายของรัฐ ตามมาด้วย
การปฏิเสธที่จะยอมรับว่าได้มีการจ ากัดเสรีภาพ หรือการปกปิดชะตากรรมหรือที่อยู่ของบุคคลที่หายสาบสูญซึ่ง
บุคคลดังกล่าวตกอยู่ภายนอกคุ้มครองกฎหมาย” 

 จากนิยามดังกล่าว สามารถแยกองค์ประกอบความผิดฐานบังคับบุคคลให้หายสาบสูญได้ ดังนี้ 

 (๑) การกระท า คือ (ก) การจ่ากัดเสรีภาพ โดยการจับกุม กักขัง ลักพาตัว หรือการกระท่าใน
รูปแบบใด ๆ ก็ตามที่เป็นการจ่ากัดเสรีภาพของบุคคล และ (ข) ปฏิเสธที่จะยอมรับว่าได้มีการจ่ากัดเสรีภาพ 
หรือ การปกปิดชะตากรรม หรือที่อยู่ของบุคคลที่หายสาบสูญ ท่าให้บุคคลดังกล่าวไม่ได้รับการคุ้มครองของ
กฎหมาย 

 (๒) ผู้กระท า จ่ากัดเฉพาะการกระท่าความผิดที่เกิดขึ้นจากการกระท่าของ (ก) เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือ (ข) บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งด่าเนินการโดยได้รับอนุญาต การสนับสนุนหรือการยอมรับโดยปริยายจากรัฐ 

 เรื่องผู้กระท่านี้ มีข้อสังเกตตามมติที่ประชุมใหญ่สมัชชาแห่งสภายุโรป (Parliamentary 
Assembly of Council of Europe) ที่ ๑๔๖๓ (๒๐๐๕) ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะส่าหรับการให้ค่าจ่ากัดความ 
การบังคับให้หายสาบสูญตอนหนึ่งว่า ควรครอบคลุมถึงการกระท่าของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่รัฐ 

/(non-state… 

                                                           
๕๔ United Nations Document, General Comment No.2, Implementation of Article 2 by States parties, CAT/C/GC/2, 24 January 
2008, para.3. 
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(non-state actors) ด้วย เช่น กลุ่มติดอาวุธผิดกฎหมาย (paramilitary groups) กลุ่มล่าสังหาร (death 
squads) กลุ่มกบฏ (rebel fighters) หรือกลุ่มองค์กรอาชญากรรม (organised criminal groups)๕๕ 

 ประเด็นการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่รัฐนี้ มีตัวแทนหลาย
ประเทศเสนอให้แทรกประเด็นนี้ไว้ในค่าจ่ากัดความด้วย เพ่ือให้เป็นความรับผิดชอบขั้นพ้ืนฐานของรัฐ  
และสอดคล้องกับค่าจ่ากัดความตามธรรมนูญศาลอาญาระหว่างประเทศที่ครอบคลุมถึ งกรณีนี้ด้วย  
ซ่ึง Mr. Bemard Kessedijan ประธานคณะท่างานพิจารณาบัญญัติของร่างอนุสัญญาการคุ้มครองบุคคลทุกคน
จากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ได้ให้ความเห็นว่า รัฐควรมีมาตรการที่เหมือนกันส่าหรับจัดการกับความผิด
อาญา ฐานบังคับให้หายสาบสูญที่กระท่าโดยองค์กร กลุ่มบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้ 
การควบคุมของรัฐอยู่แล้ว๕๖ อย่างไรก็ดี มีข้อเสนอให้มีการระบุถึงพันธกรณีของรัฐเกี่ยวกับการบังคับให้หาย
สาบสูญโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่รัฐไว้ต่างหาก ซึ่งข้อเสนอนี้ได้รับการสนับสนุนโดยเสียงข้างมาก จึงได้มี
การก่าหนดประเด็นนี้ไว้ในข้อ ๓ ของอนุสัญญาการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ๕๗ 

 (๓) องค์ประกอบภายใน คือ ต้องมเีจตนาในการกระท่าการความผิด ซึ่งประธานคณะท่างาน
คณะท่างานพิจารณาบทบัญญัติของร่างอนุสัญญาการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 
ได้ชี้ว่า ไม่จ่าเป็นต้องระบุเพ่ิมเติมว่าเป็นเจตนาในการกระท่า เนื่องจากเป็นที่เข้าใจถึงเจตนาได้โดยปริยายจาก
ค่าจ่ากัดความอยู่แล้ว แต่ให้บันทึกไว้ว่าไม่มีระบบกฎหมายอาญาใด ก่าหนดให้การบังคับให้บุคคลหายสาบสูญ
โดยปราศจากเจตนาเป็นความผิด๕๘ 

 ส่วนการหายสาบสูญโดยถูกบังคับที่เป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติตามธรรมนูญกรุงโรมนั้น 
ต้องมีองค์ประกอบเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คือ เป็นการกระท่าแบบกว้างขวางและเป็น
ระบบ๕๙ 

 ๓) การก าหนดบทลงโทษที่เหมาะสม 

 นอกจากอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ๖๐ และอนุสัญญาการคุ้มครองบุคคลทุกคนจาก 
การหายสาบสูญโดยถูกบังคับ๖๑ ก่าหนดให้รัฐภาคีประกันว่า “การทรมานทั้งปวง” และ “การหายสาบสูญโดย
ถูกบังคับ” จะถูกก่าหนดให้เป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมายภายในของรัฐแล้ว ยังต้องมีการก่าหนดโทษที่
เหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระท่าด้วย 

                                                           
๕๕ Council of Europe, Parliamentary Assembly, Resolution 1463 (2005) on Enforced Disappearances, 3 October 2005, para. 
10.1.1, http://www.refworld.org/docid/43f5d47b4.html [accessed 5 August 2015] 
๕๖ United Nations Document, E/CN.4/2004/59, 23 February 2004, para.35.  
๕๗ ข้อบทที่ ๓ “รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องด่าเนนิมาตรการที่เหมาะสมเพือ่สอบสวนการกระท่าที่นิยามไว้ในข้อ ๒ ซ่ึงด่าเนินการโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
โดยไม่ได้รับอนุญาต  การสนับสนุนหรือการยอมรับโดยปรยิายจากรัฐ และน่าตวัผู้ที่ต้องรับผิดชอบมาด่าเนินคดี” 
๕๘ United Nations Document, E/CN.4/2006/57, 2 February 2006, para.96. 
๕๙ อนุสัญญาระหว่างประเทศวา่ด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสญูโดยถูกบังคับ ข้อ ๕ 
๖๐ อนุสัญญาต่อตา้นการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือทีย่่่ายีศักดิ์ศรี ข้อ  ๔ (๒) 
๖๑ อนุสัญญาระหว่างประเทศวา่ด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสญูโดยถูกบังคับ ข้อ ๗ (๑) 

/การก่าหนด… 



            ส่านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ๒๓ 

 

 การก่าหนดโทษที่เหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระท่านั้น อนุสัญญาทั้งสองฉบับไม่ได้
ก่าหนดอัตราโทษที่ชัดเจนไว้ แต่มีการชี้ให้เห็นว่า การบังคับบุคคลให้หายสาบสูญนั้นให้ถือเป็นความผิดร้ายแรง 
(serious offence)๖๒ จึงขึ้นอยู่กับระบบกฎหมายของแต่ละประเทศเป็นส่าคัญในการที่จะไปก่าหนดว่าอัตรา
โทษระดับใดที่จะเหมาะสม โดยเทียบเคียงกับบทก่าหนดโทษในความผิดร้ายแรงตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ภายในแต่ละประเทศ๖๓  

 มีตัวอย่างของประเทศศรีลังกา ที่มีการก่าหนดระวางโทษส่าหรับการท่าทรมานไว้ที่ จ่าคุก  
๗ - ๑๐ ปี แต่คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน มีความเห็นว่าเป็นโทษที่ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ดี ในหลายครั้ง 
ค่าตัดสินของคณะกรรมการต่อต้านการทรมานเห็นว่า การก่าหนดระวางโทษระหว่าง ๖ – ๒๐ ปี มีความ
เหมาะสม๖๔ ส่วนในคู่มือต่อต้านการทรมานส่าหรับผู้พิพากษาและอัยการ เสนอว่า ในกรณีที่กฎหมายใน
ประเทศไม่ก่าหนดบทลงโทษของการทรมานต่างหาก หรือในกรณีที่พฤติการณ์การทรมานไม่สอดคล้องกับ
นิยามการทรมานตามกฎหมายในประเทศซึ่งแคบกว่านิยามของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ผู้พิพากษาและ
อัยการควรน่าระวางโทษของอาชญากรรมท่ีมีความร้ายแรงสุดมาใช้เพื่อก่าหนดโทษให้เหมาะสมกับความรุนแรง
ของการทรมาน๖๕ 

 ๔) ความรับผิดของผู้บังคับบัญชา มีข้อแตกต่างกันระหว่างอนุสัญญาทั้งสองฉบับ กล่าวคือ 
อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ไม่ได้ก่าหนดความรับผิดของผู้บังคับบัญชาไว้โดยตรง ก่าหนดเพียงว่า ค่าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาหรือทางการไม่สามารถยกขึ้นเป็นข้ออ้างที่มีเหตุผลส่าหรับการทรมานได้๖๖ ในขณะที่อนุสัญญา
การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ก่าหนดให้รัฐภาคีต้องด่าเนินมาตรการที่จ่าเป็น 
เพ่ือก่าหนดความผิดทางอาญาส่าหรับผู้บังคับบัญชาซึ่ง (ก) ทราบหรือเจตนาละเลยข้อมูลซึ่งระบุอย่างชัดเจนว่า 
ผู้ใต้บังคับบัญชาภายใต้อ่านาจและการควบคุมที่มีผลของตน ได้กระท่าหรือจะกระท่าความผิดฐานกระท่าให้
บุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (ข) มีอ่านาจความรับผิดชอบและการควบคุมอย่างมีผลเหนือกิจกรรม 
ซึ่งเก่ียวขอ้งกับความผิดฐานกระท่าให้บุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (ค) ไม่ได้ด่าเนินมาตรการต่าง ๆ ทั้งหมด
ที่จ่าเป็นและเหมาะสมภายใต้อ่านาจของตนเพ่ือป้องกันหรือระงับการกระท่าให้บุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับ
หรือเสนอเรื่องต่อเจ้าหน้าที่ที่มีอ่านาจเพื่อด่าเนินการสอบสวนและด่าเนินคดี๖๗  

/๕) ความรับผิด... 

                                                           
๖๒ United Nations Document, E/CN.4/2004/59, 23 February 2004, para.49. 
๖๓ โปรดดู United Nations Document, E/CN.4/2003/71, 12 February 2003, para.38. 
๖๔ Chris Ingelse, The UN Committee against Torture : An Assessment  (The Hague, 2001) p. 341, อ้างถึง CAT/C/SR.40, para.25 ; 
CAT/C/SR.95, para.54 ; CAT/C/SR.61, para.25 ; CAT/C/SR.215, para.32 and 36 under D ; CAT/C/SR.37, para.27 ; CAT/C/SR.10, 
para.23 ; CAT/C/SR.51, para.31 ; CAT/C/SR.78, para.4 and 40 ; CAT/C/SR.141, para.66 ; CAT/C/SR.50, para.32 and 39. 
๖๕ Conar Foley, Combating Torture : A Manual for Judges and Prosecutors (University of Essex Human Rights Center, 
Colchester, 2003, sohk 83. 
๖๖ อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี ข้อ ๒ (๓) 
๖๗ อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ข้อ ๖ (๑) (ข) 



            ส่านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ๒๔ 

 

 ๕) ความรับผิดส าหรับการพยายามและการเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหรือมีส่วนร่วมในการกระท า
ความผิด อนุสัญญาทั้งสองฉบับต่างก่าหนดให้รัฐภาคีประกันว่าการพยายามกระท่าความผิดและการสมรู้ 
ร่วมคิดและการมีส่วนร่วมในการกระท่าทรมานหรือบังคับบุคลให้หายสาบสูญต้องรับผิดด้วย๖๘  

 ๖) เหตุบรรเทาโทษ อนุสัญญาการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 
ก่าหนดให้มีเหตุบรรเทาโทษส่าหรับบุคลผู้ถูกกล่าวหาและมีส่วนช่วยให้ค้นพบ หรือช่วยคลี่คลายการหาย
สาบสูญหรือชี้ตัวผู้กระท่าความผิด เนื่องจากอนุสัญญาดังกล่าวต้องการให้ช่วยชีวิตผู้ถูกบังคับให้หายสาบสูญ
และคลี่คลายความจริง มากกว่ามุ่งเน้นการลงโทษผู้กระท่าความผิด การก่าหนดโทษรุนแรงโดยไม่มีเหตุ 
ในการบรรเทาโทษอาจยิ่งส่งผลร้ายต่อบุคคลผู้ถูกบังคับให้หายสาบสูญได้ ในขณะที่อนุสัญญาต่อต้าน 
การทรมานฯ ไม่ได้ระบุเรื่องดังกล่าวไว้๖๙ อย่างไรก็ดี ในการบรรเทาโทษนี้ มีการให้ความเห็นในการพิจารณา
บทบัญญัติของร่างอนุสัญญาการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับครั้งสุดท้ายว่า ไม่ควรมี
การบรรเทาโทษจนถึงขนาดเป็นการละเว้นโทษหรือนิรโทษกรรมต่อผู้กระท่าความผิดนั้น๗๐ 

 ๗) เหตุเพิ่มโทษ อนุสัญญาการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 
ก่าหนดให้มีเหตุที่ท่าให้โทษหนักขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่บุคคลที่หายสาบสูญเสียชีวิต หรือการกระท่าให้สตรี  
มีครรภ์ ผู้เยาว์ ผู้พิการ หรือบุคคลที่อ่อนแอเป็นพิเศษอ่ืน ๆ หายสาบสูญโดยถูกบังคับ๗๑ 

 ๘) เขตอ านาจสากล (Universal Jurisdiction)๗๒ เขตอ่านาจสากลเป็นองค์ประกอบ
ส่าคัญในการช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้กระท่าการทรมานจะหลบหนีความผิดไปยังรัฐอ่ืน เป็นหลักการที่ให้รัฐทุกรัฐ
มีอ่านาจที่จะลงโทษการกระท่าที่กระทบถึงผลประโยชน์ร่วมกันของรัฐได้ทุกกรณีโดยไม่ค่านึงถึงสัญชาติของ
บุคคลผู้กระท่าผิด ผู้เสียหาย และสถานที่กระท่าความผิด ทั้งนี้ เพ่ือรัฐทุกรัฐได้ร่วมกันต่อสู้กับอาชญากรรม 
ข้ามประเทศ หลักอ่านาจลงโทษสากล พบบ่อยในปฏิญญาระหว่างประเทศที่รัฐต่าง  ๆ ร่วมกันต่อสู้เพ่ือ
ประโยชน์ทางวัฒนธรรมโดยอาศัยกฎหมายอาญา อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการ
ลงโทษอ่ืนที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี๗๓ และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง
บุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ๗๔ ก่าหนดให้รัฐด่าเนินการต่างๆที่ให้ตนมีเขตอ่านาจเหนือ
ความผิดเกี่ยวกับการทรมาน ในกรณีต่อไปนี้ 

/(ก) เมื่อความผิด... 
                                                           
๖๘ อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี ข้อ ๔ (๑) และอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ข้อ ๖ (๑) (ก) 
๖๙ อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ข้อ ๗ 
๗๐ United Nations Document, E/CN.4/2006/57, 2 February 2006, para.112. 
๗๑ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ข้อ ๗ (๒) 
๗๒ หลักอ่านาจลงโทษสากล มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาของไทย มาตรา ๗ (๒) (๒ ทวิ) และ (๓) นอกจากนี้ยังมีบัญญัติในกฎหมายอื่นอีก 
เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ฯลฯ (อ้างใน คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ ๕ กรุงเทพฯ 
: วิญญูชน, ๒๕๕๖, หน้า ๑๐๕) 
๗๓ อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี ข้อ  ๕ (๑) 
๗๔ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ข้อ ๙ (๑) 



            ส่านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ๒๕ 

 

 (ก) เมื่อความผิดเหล่านั้นเกิดขึ้นในอาณาเขตใดที่อยู่ภายใต้เขตอ่านาจของตน หรือบนเรือ 
หรืออากาศยาน ที่จดทะเบียนในรัฐนั้น 

 (ข) เมื่อผู้ถูกกล่าวหาเป็นคนชาติของรัฐนั้น 

 (ค) เมื่อผู้เสียหายเป็นคนชาติของรัฐนั้น หากรัฐนั้นเห็นเป็นการสมควร 

 เขตอ านาจศาล อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 
ข้อบทที่ ๑๑ (๓) ก่าหนดให้บุคคลที่ถูกด่าเนินคดีฐานกระท่าให้บุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับ จะต้องได้รับ
การพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมต่อหน้าศาลที่มีอ่านาจ อิสระและเป็นกลาง หรือศาลที่จัดตั้งตามกฎหมาย   
ซึ่งเปน็ศาลที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาคดีทั่วไปเท่านั้น (ordinary court) ศาลทหารไม่มีอ่านาจในการพิจารณาคดี
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ประการใด๗๕ 

 ในปฏิญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ  ค.ศ. ๑๙๙๒ 
(Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance)๗๖ ซึ่งเป็นตราสารที่
สหประชาชาติตราขึ้นก่อนการตราอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส่าหรับทุกรัฐแต่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ในข้อ ๑๖ (๒) ของปฏิญญาดังกล่าว 
ก่าหนดให้ผู้กระท่าความผิดฐานบังคับบุคคลให้หายสาบสูญต้องถูกน่าตัวขึ้นสู่การพิจารณาของศาลปกติ 
(ordinary courts) ไม่ใช่ศาลพิเศษอ่ืนใด (special tribunal) โดยเฉพาะที่มิใช่ศาลทหาร (military courts)๗๗  

 นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตตามมติที่ประชุมใหญ่สมัชชาแห่งสภายุโรป (Parliamentary 
Assembly of Council of Europe) ที่ ๑๔๖๓ (๒๐๐๕) ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะว่า การด่าเนินคดีต่อผู้กระท่า
ความผิดฐานบังคับบุคคลให้หายสาบสูญต้องด่าเนินการในศาลที่มีเขตอ่านาจทั่วไปเท่านั้น (courts of general 
jurisdiction) ไม่ใช่ศาลทหาร (military courts)๗๘ 

 ๙) อายุความ อนุสัญญาการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ที่ได้
ก่าหนดไว้ชัดเจนว่ารัฐภาคีต้องด่าเนินมาตรการที่จ่าเป็นต่าง  ๆ เพ่ือประกันว่าอายุความในการพิจารณา 
ความอาญามีก่าหนดที่ยาวและเหมาะสมกับความร้ายแรงของความผิด และเริ่มนับตั้งแต่การกระท่าความผิด
ฐานกระท่าให้บุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับยุติลง โดยค่านึงถึงลักษณะที่ต่อเนื่องของความผิดดังกล่าว๗๙  

/ส่วนอนุสัญญา... 

                                                           
๗๕ United Nations Document, E/CN.4/2004/59, 23 February 2004, para.93. 
๗๖ United Nations General Assembly 92nd plenary meeting, A/RES/47/133, 18 December 1992 
๗๗ Article 16 (2) They shall be tried only by the competent ordinary courts in each State, and not by any other special 
tribunal, in particular military courts. 
๗๘ Council of Europe, Parliamentary Assembly, Resolution 1463 (2005) on Enforced Disappearances, 3 October 2005, para. 
10.3.6, http://www.refworld.org/docid/43f5d47b4.html [accessed 5 August 2015] 
๗๙ อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ข้อ ๘ 



            ส่านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ๒๖ 

 

ส่วนอนุสัญญาต่อต้านการทรมานนั้นไม่ได้กล่าวถึงอายุความไว้โดยตรง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการต่อต้าน
การทรมานมีความเห็นและข้อสัง เกตเชิงสรุปต่อรายงานฉบับแรกของประเทศไทย ( Concluding 
observations on the initial report of Thailand) ในข้อ ๙ (ค) ว่ารัฐภาคีควรด่าเนินการให้แน่ใจว่าการ
กระท่าท่ีน่าไปสู่การทรมานไม่มีอายุความ๘๐   

 ๑๐ ) การ ร้ อง เ รี ยน  และการสื บสวนสอบสวน อนุ สัญญาต่ อต้ านการทรมาน  
และการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี และอนุสัญญาว่าด้วย 
การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ เรียกร้องให้รัฐประกันสิทธิของผู้เสียหาย 
ในการร้องเรียน และต้องมีการพิจารณาข้อร้องเรียนโดยพลันและเป็นกลาง รวมถึงต้องมีการสืบสวนสอบสวน
โดยพลันและโดยปราศจากความล่าเอียงด้วย รวมทั้งประกันว่าผู้ร้องเรียนและพยานจะได้รับการคุ้มครอง 
ให้พ้นจากการประทุษร้ายหรือข่มขู่ให้หวาดกลัวทั้งปวง อันเป็นผลจากการร้องเรียนหรือการให้พยานหลักฐาน
ของบุคคลนั้น ซึ่งอนุสัญญาการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ขยายการคุ้มครอง 
รวมไปถึงญาติ ทนายความ ตลอดจนบุคคลอ่ืนๆที่มีส่วนร่วมในการสอบสวนด้วย๘๑ 

 ผู้รายงานพิเศษ ให้ค่าแนะน่าว่า รัฐจะต้องด่าเนินการสอบสวนเสมอ เมื่อผู้ถูกคุมขัง หรือญาติ 
หรือทนายความได้ยื่นค่าร้องทุกข์หรือค่าร้องเรียนเกี่ยวกับการทรมาน และค่าร้องเรียนดังกล่าวจะต้องได้รับ  
การตอบสนองในทันที โดยต้องมีการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นอิสระและเป็นกลาง ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ
กับคดีที่บุคคลที่อ้างว่าตกเป็นเหยื่อของการทรมานก่าลังถูกด่าเนินการสอบสวนหรือถูกฟ้องร้องอยู่๘๒ 

 ๑๑) การห้ามส่งกลับ (Non-refoulement) รัฐภาคีไม่สามารถขับไล่ ส่งกลับ หรือส่งบุคคล
เป็นผู้ร้ายขามแดนไปยังรัฐอ่ืนได้ หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นจะตกอยู่ภายใต้อันตรายที่จะถูกทรมาน๘๓ 
หรือการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ๘๔ 

 ๑๒) การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ความผิดตามอนุสัญญาทั้งสองฉบับถือเป็นความผิดที่สามารถส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนได้ และมีสิทธิที่จะถือเอาอนุสัญญานี้เป็นพ้ืนฐานทางกฎหมายในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างรัฐ
ภาคี โดยอนุสัญญามิให้ถือว่าความผิดดังกล่าวเป็นความผิดทางการเมือง๘๕  

/รัฐซึ่งพบ... 

                                                           
๘๐ United Nations Document, Concluding observations on the initial report of Thailand, CAT/C/THA/CO/1,16 May 2014.  
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fTHA%2fCO%2f1&Lang=en 
๘๑ อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี ข้อ ๑๒ และ ๑๓ และอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ข้อ ๑๒ 
๘๒ United Nations Documents, A/56/156, General Assembly of 56th session on human rights questions: Implementation of 
human rights instruments, 3 july 2001.    
๘๓ อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี ข้อ ๓ (๑)  
๘๔ อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ข้อ ๑๖ (๑)  
๘๕ อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี ข้อ ๘ และอนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ข้อ ๑๓ 



            ส่านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ๒๗ 

 

 รัฐซึ่งพบตัวบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระท่าความผิดตามที่ระบุในอนุสัญญาในอ่านาจรัฐตน  
รัฐสามารถเลือกพิจารณาแนวทางใดแนวทางหนึ่งจาก ๒ ทางเลือก คือ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน หรือเลือกที่จะ 
ไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดน แต่ด่าเนินคดีเอง ตามหลักการ “aut dedere aut judicare” อย่างไรก็ตาม ในการเปิด
โอกาสให้รัฐเลือกเช่นนี้ หากรัฐใช้เวลาในการตัดสินใจล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลแล้ว ก็อาจจะเป็นการละเมิ ด 
ต่อพันธกรณีดังกล่าวได้ และในอนุสัญญาคุ้มครองบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ก่าหนดให้รัฐไม่
จ่าเป็นต้องส่งผู้ร้ายข้ามแดน หากมีมูลเหตุเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่า ค่าขอนั้นกระท่าโดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือด่าเนินคดีหรือลงโทษบุคคล เพราะเหตุผลในเรื่องเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง
หรือการเป็นสมาชิกกลุ่มสังคมบางกลุ่ม หรือการปฏิบัติตามค่าขอจะก่ออันตรายให้แก่บุคคลดังกล่าวเพราะเหตุ
ดังที่กล่าวมา๘๖ 

 ๑๓) มาตรการป้องกัน อนุสัญญาการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ
ก่าหนดให้มีมาตรการในการป้องกันการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากกว่า เช่น  
ห้ามการควบคุมตัวในสถานที่ลับ๘๗ การบันทึกข้อมูลผู้ถูกจ่ากัดเสรีภาพ๘๘ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของญาติ 
ผู้หายสาบสูญและหลักประกันในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว๘๙ ในขณะที่อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ไม่ได้ระบุ
เรื่องดังกล่าวไว้ แต่ในข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน มีข้อเรียกร้องสม่่าเสมอให้น่ามาตรการ
อันเป็นหลักประกันสิทธิของผู้ถูกจ่ากัดเสรีภาพมาใช้ อาทิ การก่ากับให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนผู้ถูกควบคุมตัว 
สิทธิที่จะได้รับแจ้งสิทธิของตน สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายที่เป็นอิสระโดยพลัน การได้รับการ
รักษาพยาบาลที่เป็นอิสระ และการติดต่อญาต ิการก่าหนดให้มีกลไกอย่างเป็นกลางเพ่ือตรวจสอบและเข้าเยี่ยม
สถานที่ควบคุมตัว และการที่ผู้ถูกควบคุมตัวมีโอกาสเข้าถึงช่องทางการเยียวยาผ่านหน่วยงานตุลาการอ่ืน  ๆ  
ซึ่งจะช่วยให้สามารถยื่นข้อร้องทุกข์ได้โดยพลัน และมีการสอบสวนอย่างเป็นกลาง เพ่ือคุ้มครองสิทธิของตน
และเพ่ือให้มีการทบทวนความชอบด้วยกฎหมายของการควบคุมตัว๙๐ นอกจากนี้ ผู้รายงานพิเศษส่าหรับ 
การป้องกันการทรมานและความโปร่งใสในการตรวจสอบ ก็ได้มีความเห็นว่า การป้องกันต้องเน้นการตรวจสอบ
ในทุกสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระท่าทรมานและควบคุมตัวผู้ถูกคุมขัง โดย ให้มีการเข้าไปตรวจสอบ 
จากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษา อัยการ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ คณะกรรมการกาชาดสากล และคณะกรรมการป้องกันการทรมานแห่งทวีปยุโรป และได้เพ่ิ มเติมใน
ส่วนของความโปร่งใส โดยให้ปิดสถานที่คุมขังลับต่างๆ และให้สามารถตรวจสอบได้ทุกสถานที่๙๑ 

/อย่างไรก็ดี... 
                                                           
๘๖ อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ข้อ ๑๓ (๗) 
๘๗ อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ข้อ ๑๗ 
๘๘ อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ข้อ ๑๗ 
๘๙ อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ข้อ ๑๘ 
๙๐ United Nations Document, General Comment No.2, Implementation of Article 2 by States parties, CAT/C/GC/2, 24 January 
2008, para.III. 
๙๑ United Nations Document, General Assembly of 56 th  session on Human Rights Questions : Implementation of human 
rights instrument, A/56/156, 3 july 2001. 



            ส่านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ๒๘ 

 

 อย่างไรก็ดี แม้ในอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน หรืออนุสัญญาคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการ
หายสาบสูญโดยถูกบังคับ ไม่ได้ก่าหนดหลักประกันที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการทรมานหรือการบังคับให้หาย
สาบสูญไว้ แต่หลักประกันเหล่านี้ถูกก่าหนดไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR)๙๒ และมาตรฐานระหว่างประเทศ
อ่ืน ๆ ซึ่งประเทศภาคีสมาชิกล้วนมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามหลักประกันเหล่านี้ อาทิ สิทธิที่จะไม่ถูกจับกุม
ควบคุมตัวโดยอ่าเภอใจ๙๓ สิทธิที่จะได้รับการแจ้งถึงเหตุผลของการจับกุมและการแจ้งข้อกล่าวหาในภาษาที่
บุคคลนั้นเข้าใจได้๙๔ สิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย๙๕ บุคคลที่ถูกควบคุมตัวควรสามารถเข้าถึง
ทนายความได้ภายใน ๔๘ ชั่วโมงหลังจากถูกจับกุมหรือควบคุมตัว๙๖ สิทธิที่จะไม่ถูกควบคุมตัวโดยไม่สามารถ
ติดต่อกับโลกภายนอก๙๗ สิทธิที่จะปรากฏตัวต่อผู้พิพากษาโดยไม่ชักช้า๙๘ และการตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของการควบคุมตัว๙๙ สิทธิที่จะถูกควบคุมตัวในสถานที่ควบคุมท่ีรับรองอย่างเป็นทางการ๑๐๐ สิทธิที่จะ
ได้รับการปล่อยตัว๑๐๑ การเข้าถึงศาลที่เป็นอิสระ เป็นกลาง และมีอ่านาจและตั้งขึ้นตามกฎหมาย๑๐๒ สิทธิใน
การได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์๑๐๓ ฯลฯ 

 ๑๔) การห้ามรับฟังพยานที่ได้มาจากการทรมาน 

 อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ข้อ ๑๕ ก่าหนดว่า “ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐประกันว่า จะยก
ค่าให้การใดที่พิสูจน์ได้ว่าได้ให้การโดยเป็นผลจากการทรมานขึ้นอ้างเป็นหลักฐานในการด่าเนินคดีใดมิได้  

/เว้นแต่... 

                                                           
๙๒ ไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ และมีผลบังคับใช้กับไทยเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐ 
๙๓ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๙  
๙๔ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๙ (๒) และข้อ ๙ (๓) (ก) 
๙๕ ชุดของหลักการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการถูกควบคุมตัวหรือคุมขังไม่ว่ารูปแบบใด ข้อ ๑๗, ๑๘ และหลักการ
พื้นฐานของสหประชาชาติว่าด้วยบทบาททนายความ  
๙๖  หลักการพื้นฐานของสหประชาชาติว่าด้วยบทบาททนายความ ข้อ ๗ 
๙๗ หลักการสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการถูกควบคุมตัวหรือคุมขังไม่ว่ารูปแบบใด ข้อ ๑๕, ๑๖ และหลักการพื้นฐานของ
สหประชาชาติว่าด้วยบทบาทของทนายความ ข้อ ๗ 
๙๘ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ  ๙ (๓) 
๙๙ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ  ๙ (๔) (๕) และหลักการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคน
จากการถูกควบคุมตัวหรือคุมขังไม่ว่ารูปแบบใด ข้อ ๓๗ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ข้อวินิจฉัย ฉบับที่ ๒๙ ย่อหน้า ๑๔ และ ๑๖ 
๑๐๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ข้อวินิจฉัย ฉบับที่ ๒๐ ย่อหน้า ๑๑ 
๑๐๑ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ  ๙  ข้อ ๑๐ และ กฎมาตรฐานขั้นต่่าขององค์การสหประชาชาติว่าด้วย
มาตรการไม่ควบคุมตัว (กฎโตเกียว) ข้อ ๖ 
๑๐๒ โปรดดู ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ ๑๐, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง  ข้อ ๑๔ (๑) , ๖ (๑),อนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ ข้อ ๕ (ก), อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ ๓๗ (ง) และ ๔๐ (๒), หลักการ
พื้นฐานของสหประชาชาติว่าด้วยความเป็นอิสระของตุลาการ, แนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของพนักงานอัยการ, หลักการพื้นฐานของสหประชาชาติ
ว่าด้วยบทบาทของทนายความ ,คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ข้อวินิจฉัย ฉบับที่ ๓๒ ย่อหน้า ๑๘ และ ๑๙ , CCPR/C/GC/32   
๑๐๓ กติการะหวา่งประเทศว่าด้วยสิทธพิลเมืองและการเมือง  ข้อ ๑๔ (๒), คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ขอ้วินิจฉัย ฉบับที ่๒๙, ย่อหนา้ ๑๑ ข้อ
วินิจฉยั ฉบบัที่ ๓๒ ย่อหน้าที ่๖ และข้อวินิจฉยั ฉบบัที่ ๑๓ ย่อหน้า ๗ 



            ส่านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ๒๙ 

 

เว้นแต่จะใช้เป็นหลักฐานผูกมัดบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระท่าการทรมาน ในฐานะเป็นหลักฐานว่าค่าให้การ
ได้มาโดยวิธีนั้น” 

 ในข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน ได้ให้ความส่าคัญกับหลักการห้ามรับฟัง
พยานหลักฐานที่ได้มาจากการทรมานดังกล่าว เพ่ือป้องกันการทรมานและการปฏิบัติที่ไม่ชอบ โดยเฉพาะใน
ระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าพนักงานรัฐ และถือเป็นข้อห้ามเด็ดขาดที่ไม่อาจเพิกถอนได้ ซึ่งรัฐภาคีพึงต้อง
ปฏิบัติตาม๑๐๔ 

 ในเอกสารแนวทางส่าหรับบทบาทของอัยการ (Guidelines on the Role of Prosecutors)  
ข้อ ๑๖ ก่าหนดว่า ในกรณีที่อัยการได้รับพยานหลักฐานที่ได้รู้หรือมีเหตุผลที่ควรจะเชื่อได้ว่าพยานหลักฐาน
ดังกล่าวได้มาโดยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ มีการใช้วิธีการที่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ต้อง
สงสัยหรือผู้ถูกกล่าวหานั้นอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่มีการกระท่าทรมานหรือปฏิบัติหรือการ
ลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย่่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบอ่ืน ๆ 
อัยการจะต้องปฏิเสธการใช้พยานหลักฐานเช่นว่านั้นในการด่าเนินคดีกับบุคคลใด ๆ นอกเหนือไปจากการใช้
ส่าหรับด่าเนินคดีกับผู้กระท่าการล่วงละมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าวนั้น หรือแจ้งเหตุดังกล่าวให้ศาลทราบ  
และจะต้องด่าเนินการทุกอย่างที่จ่าเป็นเพ่ือให้มีการด่าเนินคดีกับผู้ที่กระท่าล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม
กระบวนการยุติธรรม 

 ๑๕) การเยียวยา อนุสัญญาทั้งสองฉบับก่าหนดให้รัฐประกันในระบบกฎหมายของตนว่า
เหยื่อจากการกระท่าความผิดจะได้รับการเยียวยา โดยเฉพาะการได้รับค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน  
อย่างเป็นธรรม เพียงพอ โดยพลัน และมีประสิทธิผล๑๐๕ แต่อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง
บุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ก่าหนดการชดใช้ค่าเสียหายครอบคลุมถึงค่าเสียหายรูปแบบอ่ืน 
อาทิ การท่าให้กลับคืนสภาพเดิม (Restitution) การบ่าบัดฟ้ืนฟู (Rehabilitation) การท่าให้พอใจ รวมถึงการ
คืนศักดิ์ศรีและชื่อเสียง (Satisfaction, including restoration of dignity and reputation) การประกันว่า
จะไม่เกิดขึ้นอีก (Guarantees of non-repetition) 

 ทั้งนี้ ตามมติที่ ๕๖/๘๓ ของสมัชชาแห่งสหประชาชาติ แนะน่าว่า การชดใช้เยียวยาใน 
ทุกรูปแบบนั้น ให้กระท่าเท่าที่สถานการณ์จะเอ้ืออ่านวยให้กระท่าได้ และยังมีข้อแนะน่าให้รัฐภาคีควร 

/มีการ... 

                                                           
๑๐๔ United Nations Document, General Comment No.2, Implementation of Article 2 by States parties, CAT/C/GC/2, 24 
January 2008. 
๑๐๕ อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี ข้อ ๑๔ และอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ  ข้อ ๘ (๒) และ ๒๔ 



            ส่านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ๓๐ 

 

มีการด่าเนินการตามปฏิญญาว่าด้วยหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับการอ่านวยความยุติธรรมแก่ผู้ที่ ได้รับ  
ความเสียหายจากอาชญากรรมและการใช้อ่านาจที่มิชอบ (Declaration of Basic Principles of Justice for 
Victims of Crime and Abuse of Power 1985)๑๐๖ 

๓. ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

 ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่
โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี และลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคล 
ทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับแล้ว จึงมีพันธกรณีในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับอนุสัญญาทั้งสองฉบับ 
ซึ่งเมื่อพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมาย และกลไกทางกฎหมายในปัจจุบันของไทย ยังไม่สอดคล้องกับ
อนุสัญญาดังกล่าวในหลายประการ อีกท้ังการทรมานและการบังคับให้หายสาบสูญเป็นการกระท่าที่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอย่างร้ายแรง และเป็นอาชญากรรมที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวพันกับการใช้อ่านาจของเจ้าหน้าที่รัฐ  
ซึ่งบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมปกติที่ใช้กับ
อาชญากรรมท่ัวไป ไม่เพียงพอต่อการด่าเนินการเพ่ือป้องกันการกระท่าผิดและการน่าตัวผู้กระท่าความผิดเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมและลงโทษ รวมถึงการเยียวยาผู้เสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงจ่าเป็นต้องมี
มาตรการหรือกลไกเฉพาะเข้ามาจัดการ  

 โดยที่กระทรวงยุติธรรม ได้ด่าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การทรมานและการบังคับให้หายสาบสูญ พ.ศ. .... โดยอยูร่ะหว่างด่าเนินการนั้น คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
จึงขอเสนอความเห็นและข้อเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณายกร่าง โดยมีสาระส่าคัญของข้อเสนอดังต่อไปนี้ 

 ๑. ก าหนดให้การทรมานและการบังคับให้หายสาบสูญเป็นความผิดทางอาญา 

 ก่าหนดให้การกระท่าการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายทั้งหมด และการบังคับบุคคลให้หาย
สาบสูญเป็นความผิดทางอาญา และก่าหนดโทษในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระท่า
ความผิด โดยอ้างอิงตามนิยามที่ก่าหนดในอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯและอนุสัญญาคุ้มครองบุคคลทุกคน
จากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ฯ ดังนี้ 

 ๑.๑) ความผิดฐานการกระท าทรมาน โดยก่าหนดค่านิยามของ “การกระท าทรมาน” 
หมายความว่า “การกระท าที่ท าให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรงแกร่างกายหรือจิตใจ
ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพ่ือที่จะให้ไดมาซึ่งข้อมูลหรือค าสารภาพจากบุคคลนั้นหรือจากบุคคลที่สาม เพ่ือการ
ลงโทษส าหรับการกระท าซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สามไดกระท าหรือถูกสงสัยว่าไดกระท า เพื่อข่มขู่ให้กลัว 
หรือบังคับขู่เข็ญบุคคลนั้น หรือบุคคลที่สาม หรือเพราะเหตุผลอ่ืนใดบนพ้ืนฐานของการเลือกปฏิบัติ  

/โดยการกระท า... 
                                                           
๑๐๖ the report of the Special Rapporteur on the right to restitution, compensation and rehabilitation for victims of gross 
violations of human rights and fundamental freedoms and General Assembly resolution 56/83 of 12 December 2001 on 
responsibility of States for internationally wrongful acts. Reference in United Nations Document, E/CN.4/2003/71, 12 
February 2003, para.86.  
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โดยการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าโดย หรือยุยงส่งเสริม หรือยินยอม หรือรูเห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือของบุคคลอ่ืนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งนี้ ไมรวมถึงความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานที่เกิดจากหรือที่
สืบเนื่องมาจากการลงโทษที่ชอบด้วยกฎหมาย”   

 ระวางโทษส าหรับความผิดฐานกระท าทรมาน  การกระท่าทรมานนั้น นอกจากจะเป็น 
การละเมิดต่อสิทธิในชีวิตและร่างกายแล้วยังท่าลายความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรม ประกอบกับ
ผู้กระท่าความผิดต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและเป็นที่ท่าให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่าง
ร้ายแรง การระวางโทษที่เหมาะสมกับความร้ายแรงในฐานความผิดดังกล่าวจึงอาจเทียบเคียงได้กับความผิดต่อ
ชีวิตและร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา แต่ฐานความผิดดังกล่าวแตกต่างจากฐานความผิดต่อชีวิต  
และร่างกายทั่วไป เนื่องจากผู้กระท่าผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย  
และกระบวนการยุติธรรม แต่กลับกระท่าความผิดเสียเอง จึงจ่าเป็นต้องก่าหนดโทษของผู้ก ระท่าผิดให้สูงขึ้น
กว่าความผิดต่อชีวิตและร่างกายทั่วไป อย่างไรก็ตาม ไม่ควรก่าหนดให้มีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เพราะถือว่า
เป็นการลงโทษที่โหดร้ายและไร้มนุษยธรรม และเป็นการทรมานประเภทหนึ่ง คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจึง
เสนอให้ ความผิดฐานกระท าทรมานต้องระวางโทษจ าคุกห้าถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนถึงสี่แสนบาท  

 การรับโทษหนักขึ้น หากการทรมานนั้น  “เป็นการกระท าต่อเด็กอายุไม เกินสิบแปดปี  
หญิงมีครรภ ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางร่างกายหรือจิตใจ หรือผู้ซึ่งไมอาจพ่ึงตนเองได ตองระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 
เจ็ดปีถึงสามสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงหกแสนบาท กรณีการกระท าเป็นเหตุให้ผู้ถูกทรมานถึง
แกความตาย ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท”  

 ๑.๒) ความผิดฐานกระท า หรือการลงโทษที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี  
เป็นการกระท่าความผิดที่ไม่ถึงขั้นเป็นการทรมาน แต่เป็นการท่าให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจต่อบุคคล
หนึ่งบุคคลใด ซึ่งกระท่าโดย หรือยุยง หรือยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอ่ืนซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งนี้ไม่รวมอันตรายจากการลงโทษที่ชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
เห็นว่าความผิดนี้ควรมี “การระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท” 

 การรับโทษหนักขึ้น ถ าการกระท่าความผิดฐานกระท่าหรือการลงโทษที่ โหดร้าย 
ไรมนุษยธรรมหรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี เป็นการกระท่าต่อเด็กอายุไมเกินสิบแปดปี หญิงมีครรภ ผู้สูงอายุ ผู้พิการทาง
ร่างกายหรือจิตใจ หรือผู้ซึ่งไมอาจพ่ึงตนเองได ตองระวางโทษจ่าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปีและปรับตั้งแต่หนึ่ง
แสนสี่หมื่นบาทถึงสามแสนบาท 

 ถ้าเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท่าไดรับอันตรายสาหัส ตองระวางโทษจ่าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี  
และปรับตัง้แตห่นึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

 ถ้าเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท่าถึงแกความตาย ตองระวางโทษจ่าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 
หกแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

/๑.๓) ความผิด... 
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 ๑.๓) ความผิดฐานบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ โดยก่าหนดนิยามของ “การบังคับบุคคลให้
หายสาบสูญ” หมายความว่า “การจับกุมคุมขัง ลักพา หรือกระท าการด้วยประการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็น 
การจ ากัดเสรีภาพของบุคคล ซึ่งกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได รับค าสั่ง  
การสนับสนุนหรือความยินยอม ไมวาโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
และมีการปฏิเสธว่ามิไดมีการการจับกุม คุมขังลักพา หรือกระท าการด้วยประการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็น 
การจ ากัดเสรีภาพของบุคคล หรือปกปิดชะตากรรม หรือที่อยู่ของบุคคลซึ่งถูกจ ากัดเสรีภาพนั้น” 

 ระวางโทษส าหรับความผิดฐานบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ โดยเทียบเคียงกับความผิดฐาน
ท่าร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา แต่ก่าหนดระวางโทษที่สูงกว่า และก่าหนดระวางโทษเท่ากับฐาน
ความผิดกระท่าทรมาน โดยมี “การระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสน
บาท” 

 การรับโทษหนักขึ้น ถาการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญนั้นเป็นการกระท่าต่อเด็กอายุไมเกิน
สิบแปดปี หญิงมีครรภ ผู้สูงอายุ ผูพิการทางร่างกายหรือจิตใจ หรือผู้ซึ่งไมอาจพ่ึงตนเองได ตองระวางโทษ
จ่าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงสามสิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงหกแสนบาท 

 ถ้าเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท่าไดรับอันตรายสาหัส ตองระวางโทษจ่าคุกตั้งแต่สิบปีถึงสามสิบปี 
และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท 

 ถ้าเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท่าถึงแกความตาย ตองระวางโทษจ่าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หก
แสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

 ๑.๔) ความรับผิดของบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ เพ่ือประกันว่าทุกคนที่สมคบ หรือมีส่วน
ร่วมในการกระท่าทรมานจะต้องรับผิดชอบและถูกด่าเนินการทางกฎหมายเป็นรายบุคคลและจะต้อง 
มีการด่าเนินคดีทางอาญาและการลงโทษที่เหมาะสม ดังนั้น จึงก่าหนดโทษส่าหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่กระท่าการทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ โดยได้รับค่าสั่ง โดยการสนับสนุน หรือโดยการรู้เห็น
เป็นใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่รัฐนั้น  

 ๒) ความรับผิดของผู้บังคับบัญชา 

 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเห็นว่า การป้องกันการทรมานและการบังคับบุคคลให้หาย
สาบสูญจะมีประสิทธิภาพได้หากผู้บังคับบัญชามีส่วนช่วยป้องกันและดูแลไม่ให้เกิดกระท่าดั งกล่าวขึ้น ดังนั้น 
หากผู้บังคับบัญชาผู้ใดทราบ หรือจงใจเพิกเฉยต่อข้อมูลที่ระบุอย่างชัดแจ้งว่าผู้ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาของตนจะ
กระท่าหรือไดกระท่าความผิด และไมด่าเนินการทั้งหลายที่จ่าเป็นและเหมาะสม ตามอ่านาจของตน  
เพ่ือป้องกันหรือระงับการกระท่าความผิด หรือไมด่าเนินการหรือส่งเรื่องให้ด่าเนินการสอบสวนและด่าเนินคดี
ตามกฎหมาย ต้องระวางโทษก่ึงหนึ่งของที่บัญญัติไว้ 

/๓) เหตุบรรเทา... 
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 ๓) เหตุบรรเทาโทษ 

 อนุสัญญาคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับฯ ก่าหนดเหตุบรรเทาโทษ
ส่าหรับผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการบังคับให้บุคคลหายสาบสูญ แต่ได้มีส่วนช่วยค้นพบบุคคลที่หาย
สาบสูญโดยยังมีชีวิตอยู่ หรือท่าให้สามารถคลี่คลายคดีการหายสาบสูญโดยถูกบังคับได้ หรือชี้ตัวผู้กระท่า
ความผิด คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเห็นว่า ควรก่าหนดหลักการดังกล่าวนี้ในกฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญของประเทศไทยด้วย เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรอดชีวิต
ของผู้ถูกบังคับให้หายสาบสูญ หรือเพ่ือให้ทราบชะตากรรมหรือเพ่ือช่วยให้การสืบสวนสอบสวนและการ
ด่าเนินคดีเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพราะความผิดฐานบังคับ ให้หายสาบสูญมีความซับซ้อน 
และยากล่าบากในการคลี่คลายคดี ดังปรากฏว่าที่ผ่านมาประเทศไทยไม่สามารถคลี่คลายคดีการบังคับบุคคลให้
บุคคลหายสาบสูญได้เลย   

 ดังนั้น จึงควรก่าหนดให้ผู้กระท่าผิดที่ช่วยให้มีการค้นพบบุคคลที่ถูกบังคับให้หายสาบสูญใน
สภาพมีชีวิตอยู่ หรือชี้ตัวผู้กระท่าความผิด หรือให้ข้อมูลเองโดยสมัครใจต่อคณะกรรมการที่มีอ่านาจหน้าที่ 
ของรัฐ หรือพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส่าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
ในการสืบสวนสอบสวนและด่าเนินคดีเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ศาลอาจจะลดโทษได้ไม่เกิน 
กึ่งหนึ่งของอัตราโทษที่ก่าหนดไว้ส่าหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

 ๔) เขตอ านาจสากล (Universal Jurisdiction)   

 เนื่องจากการทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน 
และในกรณีท่ีกระท่าอย่างกว้างขวางและเป็นระบบยังถือเป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ ผู้กระท่าความผิด
จึงสมควรได้รับโทษไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใด  

 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเห็นควรก่าหนดว่า  บุคคลซึ่ งกระท่าความผิดตาม 
พระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามที่ก่าหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ โดย
ให้น่ามาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา๑๐๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ๕) เขตอ านาจศาล จากสภาพปัญหาการด่าเนินคดีเกี่ยวกับกรณีที่มีข้อกล่าวหาว่ามีเจ้าหน้าที่
ทหารบางนายกระท่าทรมานทั้งการทรมานทหารด้วยกันเอง หรือพลเรือน และคดีดังกล่าวจะถูกพิจารณา 

/ในศาลทหาร... 

                                                           
๑๐๗ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๐  ผู้ใดกระท่าการนอกราชอาณาจักรซ่ึงเป็นความผิดตามมาตราต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในมาตรา ๗ (๒) และ (๓) 
มาตรา ๘ และมาตรา ๙ ห้ามมิให้ลงโทษผู้นั้นในราชอาณาจักรเพราะการกระท่านั้นอีก ถ้า 
 (๑) ได้มีค่าพิพากษาของศาลในต่างประเทศอันถึงที่สุดให้ปล่อยตัวผู้นั้น หรือ 
 (๒) ศาลในต่างประเทศพิพากษาให้ลงโทษ และผู้นั้นได้พ้นโทษแล้ว 
 ถ้าผู้ต้องค่าพิพากษาได้รับโทษส่าหรับการกระท่านั้นตามค่าพิพากษาของศาลในต่างประเทศมาแล้ว แต่ยังไม่พ้นโทษ ศาลจะลงโทษน้อย
กว่าที่กฎหมายก่าหนดไว้ส่าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ หรือจะไม่ลงโทษเลยก็ได้  ทั้งนี้ โดยค่านึงถึงโทษที่ผู้นั้นได้รับมาแล้ว 
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ในศาลทหาร รวมทั้งคดีที่เจ้าหน้าที่ทหารบังคับบุคคลให้หายสาบสูญด้วย ซึ่งพระธรรมนูญศาลทหารได้จ่ากัด
สิทธิในการด่าเนินคดีในศาลทหารของฝ่ายผู้ เสียหายไว้ อันไม่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ 
ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และอนุสัญญาคุ้มครองบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ที่ก่าหนดให้
ผู้เสียหายมีส่วนร่วมในการด่าเนินคดีอย่างกว้างขวาง ดังนั้น เพ่ือขจัดปัญหาดังกล่าว และให้ผู้เสียหายมีสิทธิ 
ในการฟ้องคดี เข้าเป็นโจทก์ร่วม และมีส่วนร่วมในการด่าเนินคดีได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งได้รับการพิจารณาโดย
ตุลาการที่เป็นอิสระและเป็นกลาง อันจะท่าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพและเป็นหลักประกัน
ในการป้องกันการลอยนวลพ้นผิด  

 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจึง เห็นควรก่าหนดให้ชัด เจนว่าการด่าเนินคดีตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้อยู่ในเขตอ่านาจของศาลยุติธรรม แม้ว่าการกระท่าความผิดนั้นจะกระท่าโดยเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ทหารก็ตาม  

 ๖) อายุความ เนื่องจากความผิดฐานกระท่าทรมาน ความผิดฐานกระท่าหรือการลงโทษ 
ที่โหดร้ายไรมนษุยธรรมหรือที่ย่่ายีศักดิ์ศร ีและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญเป็นความผิดร้ายแรง จึงเห็นควร
ก่าหนดให้เป็นความผิดที่ไม่มีอายุความ ทั้งนี้เพ่ือเป็นหลักประกันการลอยนวลพ้นผิด และป้องกันความยุ่งยาก
ในการนับอายุความ โดยเฉพาะในความผิดฐานบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ 

 ๗) การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ควรก่าหนดให้ชัดเจนว่าความผิดฐานกระท่าทรมานและบังคับให้
บุคคลหายสาบสูญไม่ใช่ความผิดทางการเมืองที่เป็นข้อยกเว้นตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน เพ่ือไม่ให้ความผิดดังกล่าวกลายเป็นข้อยกเว้นและเป็นข้ออ้างในการไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

 ๘) มาตรการในการป้องกันการทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ 

 ๘.๑) ข้อห้ามเด็ดขาด  

 เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อห้ามเด็ดขาดตามที่อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ และอนุสัญญา
คุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ที่ก่าหนดถึงสิทธิของบุคคลที่จะไม่ถูกกระท่าทรมาน
หรือบังคับให้หายสาบสูญเป็นสิทธิ เด็ดขาด (Absolute Rights) และไม่สามารถท่าการรอนสิทธิ ได้ 
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจึงเห็นว่า ควรก่าหนดในกฎหมายภายในของประเทศไทยให้ชัดเจนว่า ห้ามมีการ
ทรมานหรือการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญไม่ว่าด้วยเหตุผลหรือในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ใด ๆ ทั้งสิ้น  

 ๘.๒) ก าหนดกลไกเชิงบริหารในการป้องกันการทรมานและการบังคับบุคคลให้หาย
สาบสูญ 

 การก าหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระท าทรมานและการบังคับ
บุคคลให้หายสาบสูญ 

/คณะกรรมการ... 
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 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเห็นว่า ควรมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การกระท าทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ” ขึ้น เพ่ือเป็นกลไกบริหารในการด่าเนินมาตรการ 
ในการป้องกันการทรมานและบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ รวมทั้งติดตามตรวจสอบการใช้มาตรการ  
และอ่านวยการให้เกิดการสืบสวนสอบสวนคดีและติดตามบุคคลที่ถูกบังคับให้หายสาบสูญ 

 องค์ประกอบของคณะกรรมการ  เสนอให้มีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ ยวข้อง 
และผู้ทรงคุณวุฒิในจ่านวนที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่เหมาะสมในคณะกรรมการ 
รวมแล้ว ๑๖ คน ดังนี้  

 ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน  

 ๒. ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธาน  

 ๓. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นกรรมการ 

 ๔. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นกรรมการ 

 ๕. ผู้แทนส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ 

 ๖. ผู้แทนส่านักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ 

 ๗. ผู้แทนจากสภาทนายความ เป็นกรรมการ 

 ๘. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูและประสบการณเป็นที่ประจักษ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง ๖ 
คน ด้านการแพทย์ ๑ คน และด้านจิตวิทยา ๑ คน เป็นกรรมการ  มาจากการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 
จ่านวน ๕ คนประกอบด้วย ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน           
นายกแพทยสภา และผู้แทนคณาจารย์ประจ่าซึ่งสอนในสาขาวิชานิติศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา คัดเลือก
กันเอง ๑ คน และสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีการสอนระดับปริญญาในสาขาวิชาสิทธิมนุษยชน 
คัดเลือกกันเอง ๑ คน 

 ๙. อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ มีดังตอ่ไปนี้ 

 (๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐให้มีการปรับปรุง กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท่าทรมาน การกระท่าหรือการลงโทษที่โหดร้าย  
ไรมนุษยธรรมหรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรีและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ 

 (๒) ก่าหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการเพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระท่าทรมาน 
การกระท่าหรือการลงโทษที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี และการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ 
ตลอดจนการฟ้ืนฟูและเยียวยาที่ครอบคลุมและเพียงพอแก่ผู้เสียหายและผู้เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง 

/(๓) ด่าเนินการ... 
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 (๓) ด่าเนินการช่วยเหลือผู้ถูกกระท่าทรมาน ผู้ถูกกระท่าหรือถูกลงโทษที่ โหดร้าย  
ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี หรือผู้ถูกบังคับให้หายสาบสูญ รวมทั้งร่วมมือและประสานงานกับเจาหน้าที่
ของรัฐในการสืบหาติดตามช่วยเหลือบุคคลดังกล่าว 

 (๔) ร องขอให้มีการระงับการกระท่าทรมาน การกระท่าหรือการลงโทษที่ โหดร้าย  
ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี และมีสิทธิร้องขอให้มีการปล่อยผู้ที่ถูกคุมขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๐ 

 (๕) อ่านวยการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการสืบสวนสอบสวน 
การกระท่าทรมาน การกระท่าหรือการลงโทษที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี และการบังคับบุคคล
ให้หายสาบสูญ ที่รวดเร็วและเป็นธรรม ทั้งนี ้เพ่ือประโยชนแห่งความยุติธรรมมีอ่านาจขอให้เปลี่ยนตัวพนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบได้ 

 (๖) ขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเข้าร่วม
ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสมในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระท่าทรมาน การกระท่าหรือ
การลงโทษที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรีและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ  

 (๗) ก่าหนดมาตรการหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการคุ้มครอง 
แก่ผู้แจ้งข้อมูล ผู้เสียหาย โจทก์ และพยานในคดีทรมานและคดีบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ 

 (๘) ตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง หรือสถานที่บ่าบัดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และให้ค่าแนะน่า 
แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรมหรือย่่ายีศักดิ์ศรี 

 (๙) สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน 
การกระท่าทรมาน การกระท่าหรือการลงโทษที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรีและการบังคับบุคคลให้
หายสาบสูญ 

 (๑๐) ศึกษา วิจัย และเผยแพรความรูเกี่ยวกับการกระท่าทรมาน การกระท่าหรือการลงโทษ 
ที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่่าศักดิ์ศรีและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ 

 (๑๑) ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ เมื่อระเบียบ
หรือประกาศดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้มีผลบังคับใช้ได 

 (๑๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก่าหนดให้เป็นอ่านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการกระท่าทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ 

 

/ส านักงาน... 
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 ส านักงานเลขานุการ ก่าหนดให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นส่านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการ มีหน้าที่ในเรื่องงานธุรการ และการรวบรวมข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามอนุสัญญาในระดับชาติ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน การสอบสวน การด่าเนินคดี และการตัดสินโทษ
กรณีการกระท่าทรมานและการประติบัติที่โหดร้าย การเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัว การวิสามัญฆาตกรรม  
วิสามัญฆาตกรรม การบังคับให้หายสาบสูญ และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเยียวยา การชดเชยและการฟ้ืนฟูให้กับ
ผู้เสียหาย รวมถึงด่าเนินการ หรือสนับสนุนการด่าเนินการในเรื่องการเผยแพร่และฝึกอบรมที่จ่าเป็นเกี่ยวกับ
การกระท่าทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญให้แก่สาธารณะชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ท่าหน้าที่เกี่ยวกับการจ่ากัดเสรีภาพของบุคคล  เพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจและเกิดการป้องกันและต่อต้านการกระท่าความผิดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ๘.๓) ก าหนดกลไกการประสานงานและความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน๑๐๘ 

 ก่าหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการร้องขอ หรือประสานงานจาก
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระท่าทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ ให้ความ
ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามสมควรแก่กรณี โดยได้รับค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอ่ืนใด 
ที่จ่าเป็นในการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้การด่าเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การกระท่าทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ มีอ่านาจออกข้อบังคับการปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ วิธีปฏิบัติระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับการร้องทุกข์ การสืบสวนสอบสวน  
การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เก่ียวข้อง การสนับสนุนของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง  

 ๘.๔) หลักประกันสิทธิของผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ 

 ก่าหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติ เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ที่ถูก
จ่ากัดเสรีภาพทั้งหมดจะได้รับการคุ้มครองตั้งแต่เริ่มสูญสิ้นเสรีภาพ มาตรการคุ้มครองเหล่านี้ ได้แก่  

 การห้ามจ ากัดเสรีภาพโดยไม่ให้ติดต่อกับโลกภายนอก และการห้ามควบคุมตัวในสถานที่
ลับ เนื่องจากการทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญนั้น มักเกิดระหว่างการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ 
เช่น การควบคุมตัวระหว่างการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก หรือการค วบคุมตัวตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งก่าหนดให้ควบคุมตัวได้นานเกินไปกว่าที่
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก่าหนดไว้ และไม่มีกลไกตรวจสอบถ่วงดุลที่ดีเพียงพอ บางกรณี 

/มีการ... 

                                                           
๑๐๘ เทียบเคียงจาก พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๒ และ ๒๒/๑ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมี
ส่วนรว่มในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๑๒ และ ๑๓ 
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มีการควบคุมตัวไว้ในสถานที่ที่ไม่ระบุไว้อย่างเป็นทางการ (safe house) และผู้ถูกควบคุมตัวไม่สามารถติดต่อ
กับภายนอก ญาติ และทนายความได้ จึงสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการทรมานหรือการบังคับให้หายสาบสูญได้ 
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจึงเห็นว่า ควรก่าหนดให้การจ่ากัดเสรีภาพของบุคคลทุกกรณี จะต้องกระท่าใน
สถานที่ที่เปิดเผย และไดรับการรับรองอย่างเป็นทางการ และผู้ถูกจ่ากัดเสรีภาพต้องถูกน่าตัวเข้าสู่การพิจารณา
ของศาลในทันทีที่จะกระท่าได้ และไม่ควรเปิดโอกาสให้มีการควบคุมตัวไว้นานเกินไป  

 นอกจากนี้ ควรก่าหนดให้บุคคลที่ถูกจ่ากัดเสรีภาพดังกล่าวได้รับการแจ้งให้ทราบถึงสิทธิของ
ตน มีสิทธิแจ้งให้ญาติหรือทนายความ หรือผู้ที่ตนไววางใจทราบถึงการถูกควบคุมตัวและสถานที่คุมขัง  
และมีสิทธิไดรับการเยี่ยมจากญาติ ทนายความ หรือผู้ที่ตนไววางใจตั้งแต่ถูกจ่ากัดเสรีภาพ มีสิทธิที่จะได้รับ
ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่เป็นอิสระโดยพลัน สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่เป็นอิสระ  
สิทธิที่จะได้รับแจ้งข้อหาที่มีต่อตน โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ควบคุมตัวมีหน้าที่แจ้งด้วยวาจา และบันทึกไว้เป็น
หนังสือให้ผู้ถูกจ่ากัดเสรีภาพทราบโดยพลัน และก่าหนดให้บุคคลผู้ถูกจ่ากัดเสรีภาพมีสิทธิพบทนายความ  
เป็นการเฉพาะตัว   

 การบันทึกข้อมูลผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ  

 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเห็นว่า ควรก่าหนดให้มีการบันทึกข้อมูลผู้ถูกจ่ากัดเสรีภาพ 
เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทรมานและการบังคับให้หายสาบสูญ ตลอดจนประโยชน์ในการติดตาม 
และสืบสวนสอบสวนเมื่อมีการกระท่าความผิดเกิดขึ้น โดยก่าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท่าการจ่ากัดเสรีภาพ
ของบุคคลตามกฎหมายมีหน้าที่จะต้องบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจ่ากัดเสรีภาพ อย่างถูกต้อง แม่นย่า  
และละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ชื่อ นามสกุล ต่าหนิรูปพรรณของผู้ถูกจ่ากัดเสรีภาพ 

 (๒) วัน เวลาที่รับตัวผู้ถูกจ่ากัดเสรีภาพเข้ามา สถานที่ของการจ่ากัดเสรีภาพ และข้อมูล
เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท่าการจ่ากัดเสรีภาพของบุคคล ในกรณีที่มีการย้ายสถานที่ดังกล่าว จะต้องมีการระบุ
ถึงสถานท่ีปลายทางท่ีรับตัวผู้ถูกจ่ากัดเสรีภาพ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบการย้ายที่จ่ากัดเสรีภาพนั้น 

 (๓) เจ้าหน้าที่ผู้ออกค่าสั่งให้มีการจ่ากัดเสรีภาพ พร้อมทั้งค่าสั่งให้มีการจ่ากัดเสรีภาพ 
และเหตุแห่งการออกค่าสั่งนั้น 

 (๔) เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอ่านาจในการจ่ากัดเสรีภาพของบุคคลนั้น 

 (๕) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพร่างกายของบุคคลที่ถูกจ่ากัดเสรีภาพก่อนถูกจ่ากัดเสรีภาพและก่อน
การปล่อยตัว  

 (๖) ในกรณีที่ผู้ถูกจ่ากัดเสรีภาพถึงแกความตายระหว่างการถูกจ่ากัดเสรีภาพ จะต้องระบุถึง
พฤติการณ์และสาเหตุแห่งการตาย ตลอดจนการจัดการกับศพและสถานที่น่าศพไปไว้ 

/(๗) วัน เวลา... 
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 (๗) วัน เวลา และสถานที่ของการปล่อยตัวผู้ถูกจ่ากัดเสรีภาพ และข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ท่าการปล่อยตัว 

 การรับรองสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ก่าหนดให้บุคคลผู้ถูกจ่ากัดเสรีภาพนั้นเอง สามีหรือ
ภรรยา ญาติ ทนายความ หรือบุคคลอ่ืนใดที่ได้รับมอบอ่านาจผู้ถูกจ่ากัดเสรีภาพ มีสิทธิร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐที่ท่าการจ่ากัดเสรีภาพบุคคลให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจ่ากัดเสรีภาพ และหากมีการปฏิเสธที่จะ
เปิดเผยข้อมูล ผู้ร้องขอมีสิทธิร้องขอต่อศาลที่มีอ่านาจพิจารณาคดีอาญาในท้องที่ที่มีการจ่ากัดเสรีภาพ 
ของบุคคลหรือท้องที่ท่ีมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการจ่ากัดเสรีภาพของบุคคล เพ่ือให้ศาลสั่งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้  
ซึ่งศาลอาจไม่สั่งให้เปิดเผยข้อมูล หากการเปิดเผยดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรืออันตรายต่อ
ความเป็นส่วนตัวของบุคคล หรือเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนคดีอาญา แต่ข้อยกเว้นดังกล่าวไม่ควรถูกน่ามาใช้
ในกรณีที่การไม่เปิดเผยข้อมูลจะท่าให้เกิดการทรมานและการบังคับให้หายสาบสูญ 

 มาตรการในเรื่องการปล่อยตัว 

 ในการปล่อยตัวบุคคลที่ถูกจ่ากัดเสรีภาพ จะต้องรับรองได้ว่ามีการปล่อยตัวตามความเป็นจริง 
เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลเหล่านั้นถูกกระท่าทรมานหรือบังคับให้หายสาบสูญภายหลังการปล่อยตัว จึงควร
ก่าหนดมาตรการก่อนการปล่อยตัว โดยให้เจ้าหน้าที่แจ้งญาติให้ทราบถึงการปล่อยตัว และหากมีญาติ 
หรือบุคคลอ่ืนที่ไว้วางใจมารับตัว ให้เจ้าหน้าที่บันทึกชื่อและที่อยู่ของบุคคลซึ่งมารับตัวไว้ด้วย หากไม่สามารถ
ติดต่อญาติได้ หรือไม่มีบุคคลใดมารับตัว  ให้บันทึกวิธีการในการติดต่อญาติไว้ และให้เจ้าหน้าที่จัดหาพยาน  
ในการปล่อยตัวพร้อมทั้งบันทึกชื่อ ที่อยู่ของพยานไว้เป็นหลักฐานในการปล่อยตัว 

 การตรวจสอบและการตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง 

 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเห็นว่า ควรให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน รวมทั้งองค์กร
เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ สามารถเข้าตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังทุกประเภทและทั้งหมดอย่างเป็น
ระบบ ทั้งโดยการตรวจเยี่ยมปกติ และการตรวจเยี่ยมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือเมื่อมีการร้องขอ   
เพ่ือป้องกันการทรมานและการประติบัติและการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่่ายีศักดิ์ศรี และบังคับ
ให้หายสาบสูญ 

 ๘.๕) การห้ามน าค าให้การมาใช้เป็นพยานหลักฐาน 

 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเห็นว่า ควรก่าหนดห้ามน่าค่าให้การซึ่งได้จากการทรมานมาใช้
เป็นพยานหลักฐาน ยกเว้นเป็นการด่าเนินคดีเพ่ือน่าผู้กระท่าความผิดฐานทรมานมาลงโทษ 

 ๘.๖) การห้ามส่งกลับ (non - refoulement) 

 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเห็นว่า แม้หลักการห้ามส่งกลับจะเป็นหลักการตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ และสามารถใช้นโยบายในการด่าเนินการได้ แต่เพ่ือความชัดเจนและเป็นหลักประกันตาม 

/อนุสัญญา... 



            ส่านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ๔๐ 

 

อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ และอนุสัญญาคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ จึงควร
ก่าหนดให้ชัดเจนว่าห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ าหน้าที่ของรัฐกระท่าการส่งตัวบุคคลใดออกไป 
นอกราชอาณาจักร หากเป็นที่เชื่อไดวาการส่งบุคคลดังกล่าวออกไปจะส่งผลให้บุคคลนั้นถูกกระท่าทรมาน 
หรือถูกบังคับให้หายสาบสูญ 

 ๙) มาตรการเบื้องต้นในการระงับการกระท าความผิด 

 เนื่องจากการกระท่าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นการกระท่าของเจ้าหน้าที่รัฐ 
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเห็นว่า เพ่ือการป้องกันหรือระงับยับยั้งการกระท่าความผิด จึงควรให้ศาล  
มีอ่านาจในการตรวจสอบและสั่งให้ยุติการกระท่าความผิดได้ โดยก่าหนดมาตรการท่านองเดียวกับการไต่สวน
กรณีควบคุมตัวไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๐ กล่าวคือ เมื่อมีการอ้างว่า
บุคคลใดถูกกระท่าทรมาน ถูกกระท่าหรือถูกลงโทษที่โหดร้ายไรมนุษยธรรม หรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี หรือการบังคับ
ให้หายสาบสูญ บุคคลใดเพ่ือประโยชนของผู้เสียหายมีสิทธิยื่นค่าร้องต่อศาลอาญาในท้องที่ที่มีการกระท่า
ความผิดเกิดขึ้นหรือเชื่อว่ามีการกระท่าความผิดเกิดขึ้น เพ่ือให้ศาลท่าการไต่สวน โดยมีอ่านาจเรียกเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือบุคคลอ่ืนใดมาให้ถ้อยค่า หรือให้ส่งเอกสาร หรือวัตถุอ่ืนใดพร้อมทั้งผู้ถูกจ่ากัดเสรีภาพมา
ประกอบการไตสวน และให้ศาลมีอ่านาจก่าหนดมาตรการดังต่อไปนี้ได้ 

 (๑) ให้ยุติการกระท่าทรมาน การกระท่าหรือการลงโทษที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่่ายี
ศักดิ์ศร ี

 (๒) ปล่อยตัวบุคคลผู้ถูกควบคุม/คุมขัง 

 (๓) สั่งให้ย้ายสถานที่ซึ่งใช้ในการควบคุมตัว 

 (๔) ให้ผู้เสียหายไดพบญาติ ทนายความ หรือบุคคลอื่นที่ไววางใจเป็นการสวนตัว 

 (๕) สั่งให้เยียวยาเบื้องต้น 

 (๖) จัดให้มีการรักษาพยาบาล รวมทั้งการฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจ 

 (๗) เปิดเผยเอกสาร บันทึก หรือข้อมูลอื่นใด 

 (๘) มาตรการอื่นใดท่ีเหมาะสมเพื่อประโยชนในการระงับการกระท่าหรือเยียวยาเบื้องต้น 

 ๑๐) การด าเนินคดีในความผิดฐานกระท าทรมานและการบังคับบุคคลใหห้ายสาบสูญ 

 การร้องเรียน ควรก่าหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระท่าทรมาน 
และการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ มีอ่านาจตรวจสอบการทรมาน การกระท่าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม  
หรือที่ย่่ายีศกัดิ์ศรี การบังคับบุคคลให้หายสาบสูญไดเองแม้จะไมมีผู้ร้องเรียนอย่างเป็นทางการ เช่น ทราบจาก
รายงานข่าว หรือได้ข้อมูลจากทางอ่ืน เป็นต้น รวมทั้งสามารถรับเรื่องร้องเรียนที่ไมระบุชื่อผู้ร้องได้ด้วย 

/นอกจากนี้... 



            ส่านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ๔๑ 

 

 นอกจากนี้ ยังก่าหนดหน้าที่ของผู้พบเห็นการกระท่าความผิด ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานหรือ
คณะกรรมการ และผู้ร้องเรียนโดยสุจริตจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

 การสืบสวนสอบสวน ให้กระท่าโดยทันทีหลังจากได้รับการร้องเรียน และต้องด่าเนินการ
สอบสวนให้เสร็จโดยรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม ตามมาตรการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชศาสตร์ 
และสอดคล้องกับพิธีสารอีสตันบูล (Istanbul Protocol) และในคดีการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญนั้น จะต้อง
ท่าการสืบสวนสอบสวนจนกว่าจะทราบชะตากรรมของผู้ถูกบังคับให้หายสาบสูญ  

 ส่าหรับกลไกที่รับผิดชอบในการสืบสวนสอบสวนนั้น เนื่องจากคดีเกี่ยวกับการทรมาน 
และการบังคับให้บุคคลหายสาบสูญ เป็นคดีที่มีอ่านาจรัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้กระท่าความผิดเป็นเจ้าพนักงาน 
ของรัฐ และจากสภาพความผิดมีความซับซ้อนและยากล่าบากในการสืบสวนสอบสวน โดยเฉพาะคดีความผิด
เกี่ยวกับการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ ดังนั้น การสืบสวนสอบสวนในคดีเหล่านี้ จึงควรให้องค์กรที่มีความเป็น
อิสระและเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญ และมีอ่านาจที่มากเพียงพอเข้ามารับผิดชอบในการสืบสวนสอบสวน 
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจึงมีความเห็นว่า ควรก่าหนดให้ความผิดฐานกระท่าทรมานและการบังคับบุคคล
ให้หายสาบสูญเป็นคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ .ศ. ๒๕๔๗ โดยให้พนักงานอัยการ 
เข้ามารับผิดชอบในการสอบสวน และให้มีนักนิติวิทยาศาสตร์ หรือแพทย์ จิตแพทย์ เข้าร่วมในการสืบสวน
สอบสวนด้วย  

 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระท่าทรมานและการบังคับบุคคลให้หาย
สาบสูญ มีอ่านาจในการก่ากับดูแล และประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งนักนิติวิทยาศาสตร์ 
แพทย์ จิตแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านอ่ืน ๆ ในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ 
เพ่ือให้การสืบสวนสอบสวนด่าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 ๑๑) การเยียวยาผู้เสียหาย 

 ควรมีการก่าหนดนิยามของผู้ เสียหายให้ชัดเจนและครอบคลุม กล่าวคือ “ผู้ เสียหาย” 
หมายความว่า บุคคลที่ได รับความเสียหายจากการกระท่าทรมาน หรือการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ  
หรือการกระท่าที่ย่่ายีศักดิ์ศรี และให้หมายความรวมถึง บุพการี ผู้สืบสันดาน สามี ภรรยา ของบุคคลดังกล่าว
รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงด้วย 

 ควรก่าหนดรับรองสิทธิในการเยียวยาให้ครอบคลุมถึงการท่าให้กลับสู่สภาพเดิมก่อนเกิด 
การกระท่าความผิด การก่าหนดสินไหมทดแทนที่เพียงพอ ครอบคลุมความเสียหายทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
การบ่าบัดและฟ้ืนฟูสภาพอย่างสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และให้ความส่าคัญต่อการมีส่วนร่วมของ
ผู้เสียหายในกระบวนการเยียวยา และการบ่าบัดฟ้ืนฟูศักดิ์ศรีของผู้เสียหายซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สูงสุดของ  
การเยียวยา 

 

/๑๒) ข้อเสนออ่ืนๆ... 



            ส่านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ๔๒ 

 

 ๑๒) ข้อเสนออ่ืนๆ  

 การคุ้มครองเหยื่อและพยาน 

 ควรมีการด่าเนินการแก้ไขกฎหมายและแนวปฏิบัติเพ่ือให้แน่ใจว่า  พยานและผู้ตกเป็นเหยื่อ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการทรมานและการบังคับให้หายสาบสูญและสมาชิกครอบครัว ได้รับการ
คุ้มครองและการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นต่อไปนี้ 

 ๑) แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือให้ครอบคลุม

การด่าเนินการใด ๆ รวมทั้งการด่าเนินคดีทางแพ่ง คดีปกครอง และการขยายประเภทของบุคคลที่สามารถ

ได้รับการคุ้มครอง 

 ๒) การยกเลิกการด่าเนินคดีหมิ่นประมาททางอาญา หรือการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียน
และพยานในกรณีที่เก่ียวกับการกระท่าทรมานจากการด่าเนินคดีดังกล่าว 

 การทบทวนกฎหมายพิเศษ 

 จากข้อมูลก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่า การทรมานเกิดขึ้นอย่างมากในสถานการณ์ที่มีการบังคับ
ใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง คือ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ พระราชก่าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งให้อ่านาจอย่างกว้างขวางแก่เจ้าหน้าที่ทหารและกองก่าลังรักษาความมั่นคง การก่าหนดให้
สามารถควบคุมตัวบุคคลได้เป็นระยะเวลายาวนาน๑๐๙ และขาดการตรวจสอบถ่วงดุลที่เหมาะสมและ
เพียงพอ โดยเฉพาะการตรวจสอบจากฝ่ายตุลาการ อีกทั้งไม่ระบุว่าต้องน่าตัวผู้คุมขังถูกมาปรากฏตัวต่อศาล 

/ในการ... 

                                                           
๑๐๙ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ มาตรา ๑๕ ทวิ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลใดจะเป็นราชศัตรูหรือได้  
ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ หรือต่อค่าสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอ่านาจกักตัวบุคคลนั้นไว้เพื่อการสอบถาม
หรือตามความจ่าเป็นของทางราชการทหารได้ แต่ต้องกักไว้ไม่เกินกว่า ๗ วัน 
 พระราชก่าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๒  ในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่ต้องสงสัย 
ตามประกาศในมาตรา ๑๑ (๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอต่อศาลที่มีเขตอ่านาจหรือศาลอาญาเพื่อขออนุญาตด่าเนินการ เมื่อได้รับอนุญาตจาก
ศาลแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ่านาจจับกุมและควบคุมตัวได้ไม่เกินเจ็ดวัน และต้องควบคุมไว้ในสถานที่ที่ก่าหนดซ่ึงไม่ใช่สถานีต่ารวจ  ที่คุมขัง 
ทัณฑสถาน หรือเรือนจ่า โดยจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นในลักษณะเป็นผู้กระท่าความผิดมิได้ ในกรณีที่มีความจ่าเป็นต้องควบคุมตัวต่อเพื่อประโยชน์ใน
การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอต่อศาลเพื่อขยายระยะเวลาการควบคุมตัวต่อได้อีกคราวละเจ็ดวัน แต่รวมระยะ
เวลาควบคุมตัวทั้งหมดต้องไม่เกินกว่าสามสิบวัน เมื่อครบก่าหนดแล้ว หากจะต้องควบคุมตัวต่อไป ให้ด่าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 
 ในการด่าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท่ารายงานเกี่ยวกับการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลนั้นเสนอต่อศาลที่มีค่าสั่ง
อนุญาตตามวรรคหนึ่ง และจัดส่าเนารายงานนั้นไว้ ณ ที่ท่าการของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ญาติของบุคคลนั้นสามารถขอดูรายงานดังกล่าวได้
ตลอดระยะเวลาที่ควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้ 
 การร้องขออนุญาตต่อศาลตามวรรคหนึ่ง ให้น่าบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการขอออกหมายอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา  
ความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwinwO7dhpLIAhXRW44KHUb3CVc&url=http%3A%2F%2Fweb.krisdika.go.th%2Fdata%2Flaw%2Flaw2%2F%25A492%2F%25A492-20-2546-a0001.pdf&usg=AFQjCNHMglRMmTACu5fxmUi_oTgxJmXy5w&sig2=A_PiAypxtpb2lWUTRFpyhA
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ในการควบคุมตัวขั้นตอนใด ๆ และมักไม่มีการเปิดเผยที่ตั้งของสถานที่ควบคุมตัว ผู้ถูกควบคุมตัวมักจะได้รับ
การปฏิเสธสิทธิที่จะติดต่อญาติและทนายความ สิทธิที่จะได้รับการตรวจร่างกายโดยแพทย์ที่เป็นอิสระ  ซึ่ง
หลักประกันสิทธิเหล่านี้ไม่ปรากฏในกฎหมายพิเศษดังกล่าว  

 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมีความเห็นว่า หากจะให้การป้องกันการทรมานและการบังคับ
ให้บุคคลหายสาบสูญมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรมีการทบทวนกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงและแนวปฏิบัติ 
ที่มีอยู่ และพึงยกเลิกสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี โดยเฉพาะกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) โดยเฉพาะประเด็นการน่าผู้ถูกควบคุมตัวไปปรากฏ
ตัวต่อหน้าศาล การอนุญาตให้ผู้ถูกควบคุมตัวติดต่อกับญาติ ทนายความและแพทย์ที่เป็นอิสระทันทีหลังสูญเสีย
เสรีภาพ การยกเลิกความคุ้มกันจากการถูกด่าเนินคดีใด ๆ แก่เจ้าหน้าที่ที่กระท่าการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย ฯลฯ 

 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘  
จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทรมานและบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ พร้อมร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การทรมานและบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาตามอ่านาจหน้าที่ต่อไป 

--------------------------------------------- 



 

 

 

 

 

 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน 

และการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ พ.ศ. .... 

 

(เอกสารประกอบ กม.คปก.(ก) ที่ ๔๕/๒๕๕๘) 



เอกสารประกอบ กม.คปก.(ก) ที่ ๔๕/๒๕๕๘ 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ พ.ศ. .... 

………………………………………. 

 

หลักการ 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้รับรองบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิต  
และร่างกาย การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระท ามิได้  
และเพ่ือให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ เพ่ือให้
เกิดมาตรการในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่สอดคล้องกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ
หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี พ.ศ. ๒๕๒๗ (Convention Against Tortureand 
Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1970 : CAT) และอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๙ ( International 
Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance 2006 : CED)  
และสนธิสัญญาระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาค ี

เหตุผล 

การกระท าทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง  
ประเทศไทยเกิดการกระท าทรมานและบังคับบุคคลให้หายสาบสูญอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชายแดน
ภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลาบางส่วน) ซ่ึงมีการประกาศใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง แต่การ
ด าเนินการกับผู้ก่อให้เกิดการทรมานและบังคับให้หายสาบสูญยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ท าให้ไม่สามารถน าตัว
ผู้ก่อการละเมิดดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและลงโทษได้ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทรมานและการบังคับ
ให้หายสาบสูญเป็นอาชญากรรมที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวพันกับการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐ  ซึ่งบังคับใช้
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมปกติที่ใช้จัดการกับอาชญากรรมทั่วไป
จึงไม่เพียงพอต่อการด าเนินการเพ่ือป้องกันการกระท าผิดและการน าตัวผู้กระท าความผิดเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมและลงโทษ รวมถึงการเยียวยาผู้เสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ประเทศไทยได้เป็นภาคีอนุสัญญา
ต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
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1970 : CAT) และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และได้ลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดย
ถูกบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๙  (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 
Disappearance 2006 : CED) จึงมีพันธกรณีในการด าเนินการให้สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว ซึ่งเมื่อพิจารณา
บทบัญญัติของกฎหมายและกลไกทางกฎหมายในปัจจุบันของไทยยังไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าวในหลาย
ประการ จึงจ าเป็นที่ต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

------------------------------------------- 
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ร่าง 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ พ.ศ. .... 

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

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

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

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

 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให้หาย
สาบสูญ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการ
บังคับให้หายสาบสูญ พ.ศ. ...” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

(๑) “การกระท าทรมาน” หมายความว่า การกระท าทีท่ าให้เกิดความเจ็บปวด หรือความทุกข์ทรมาน
อย่างร้ายแรงแกร่างกายหรือจิตใจต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพ่ือที่จะให้ไดมาซึ่งข้อมูลหรือค าสารภาพจากบุคคลนั้น
หรือจากบุคคลที่สาม เพ่ือการลงโทษบุคคลนั้น ส าหรับการกระท าซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สามไดกระท าหรือถูก
สงสัยว่าไดกระท าเพ่ือข่มขู่ให้กลัว หรือบังคับขู่เข็ญบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม หรือเพราะเหตุผลอ่ืนใดบนพ้ืนฐาน
ของการเลือกปฏิบัติ โดยการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือโดยการยุยง หรือโดยความ
ยินยอม หรือโดยการรูเห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือของบุคคลอ่ืนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งนี้ไมรวมถึง
ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานที่เกิดจาก หรืออันเป็นผลปกติจาก หรือสืบเนื่องมาจากการลงโทษที่ชอบด้วย
กฎหมาย 

(๒) “การบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ” หมายความว่า การจับกุมคุมขัง ลักพา หรือกระท าการด้วย
ประการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการจ ากัดเสรีภาพของบุคคล ซึ่งกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่ไดรับค าสั่ง การสนับสนุนหรือความยินยอม ไมวาโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายจากหน่วยงานของรัฐ 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีการปฏิเสธว่ามิไดมีการการจับกุม คุมขัง ลักพา หรือกระท าการด้วยประการใด ๆ ที่มี
ลักษณะเป็นการจ ากัดเสรีภาพของบุคคล หรือปกปิดชะตากรรม หรือที่อยู่ของบุคคลซึ่งถูกจ ากัดเสรีภาพนั้น 
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(๓) “ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นผู้มีอ านาจบังคับบัญชาเหนือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ซึ่งกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นซึ่งมีต าแหน่ง หรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของ
รัฐ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วย
ลักษณะปกครองท้องที่ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใช้อ านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ านาจ 
ทางปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ 
รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐหรือไม่ก็ตามผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

(๕) “ผู้เสียหาย” หมายความว่า บุคคลที่ไดรับความเสียหายจากการกระท าทรมาน หรือการบังคับ
บุคคลให้หายสาบสูญ หรือการกระท าที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และหมายความรวมถึง บุพการี ผู้ สืบสันดาน สามี ภรรยา  
ของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงด้วย 

(๕) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระท าทรมาน 
และการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ 

(๖) “คดีทรมาน” หมายความว่า คดีอาญาที่ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดฐานกระท าทรมาน  
หรือฐานกระท าหรือลงโทษที่โหดร้าย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๗) “คดีบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ” หมายความว่า คดีอาญาที่ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดฐาน
บังคับบุคคลให้หายสาบสูญตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๙) “การจ ากัดเสรีภาพของบุคคล” หมายความว่า การการคุมตัว ควบคุม ขัง กักขังหรือจ าคุก หรือ
การกระท าให้บุคคลสูญเสียอิสรภาพโดยวิธีการอ่ืน 

 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

มาตรา ๔ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายการทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษ
ด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมการบังคับให้หายสาบสูญ จะกระท ามิได้ 

การลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการ
โหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้ 



            ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ๕ 

 

มาตรา ๕ ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับการเยียวยา อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(๑) การท าให้กลับสู่สภาพเดิมก่อนเกิดการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒)สินไหมทดแทนที่เพียงพอ ครอบคลุมความเสียหายทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

(๓) การบ าบัดและฟ้ืนฟูสภาพอย่างสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

 

หมวด ๒ 

การปราบปรามการกระท าทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ 

มาตรา ๖ ผู้ใดกระท าการทรมานต่อบุคคล ตองระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

ถาการกระท าตามวรรคแรกเป็นการกระท าต่อเด็กอายุไมเกินสิบแปดปี หญิงมีครรภ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ทางร่างกายหรือจิตใจ หรือผู้ซึ่งไมอาจพ่ึงตนเองได ตองระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงสามสิบปี และปรับตั้งแต่ 
หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงหกแสนบาท 

ถาการกระท าตามวรรคแรกเป็นเหตุให้ผู้ถูกทรมานถึงแกความตายต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต 
และปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

มาตรา ๗ ผู้ใดกระท าให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ไม่ใช่การทรมาน 
โดยการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือโดยการยุยง โดยความยินยอมหรือโดยการรู้เห็น
เป็นใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอ่ืนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งนี้ไม่รวมอันตรายจากการลงโทษที่ชอบ  
ด้วยกฎหมาย ผู้นั้นมีความผิดฐานกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หนึ่งถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ถาการกระท าตามวรรคแรกเป็นการกระท าต่อเด็กอายุไมเกินสิบแปดปี หญิงมีครรภ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ทางร่างกายหรือจิตใจ หรือผู้ซึ่งไมอาจพ่ึงตนเองได ตองระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปีและปรับตั้งแต่ 
หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสามแสนบาท 

ถาการกระท าตามวรรคแรก เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าไดรับอันตรายสาหัส ตองระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
ห้าปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแตห่นึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

ถาการกระท าตามวรรคแรก เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าถึงแกความตาย ตองระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต 
และปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 



            ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ๖ 

 

มาตรา ๘ ผู้ใดกระท าการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี 
และปรับตัง้แตห่นึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

ถาการกระท าตามวรรคแรกเป็นการกระท าต่อเด็กอายุไมเกินสิบแปดปี หญิงมีครรภ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ทางร่างกายหรือจิตใจ หรือผู้ซึ่งไมอาจพ่ึงตนเองได ตองระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงสามสิบปีและปรับตั้งแต่ 
หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงหกแสนบาท 

ถาการกระท าตามวรรคแรกเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าไดรับอันตรายสาหัส ตองระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบ
ปีถึงสามสิบปี และปรับตั้งแตส่องแสนบาทถึงหกแสนบาท 

ถาการกระท าตามวรรคแรกเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าถึงแกความตาย ตองระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต 
และปรับตั้งแตห่กแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

มาตรา ๙ ผู้ใดไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการทรมาน โดยการยุยงโดยความยินยอมหรือโดย
การรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องระวางโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๖ 

ผู้ใดไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญโดยได้รับค าสั่ง โดยการ
สนับสนุน หรือโดยการรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องระวางโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๘ 

มาตรา ๑๐ หากการกระท าทรมานได้กระท ากับผู้ เสียหายรายเดียวกัน และในวาระเดียวกับการ
บังคับบุคคลให้หายสาบสูญ ให้ถือว่าเป็นการกระท าความผิดต่างกรรมกัน 

ความในวรรคแรกให้ใช้บังคบักับการกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี
ที่กระท ากับผู้เสียหายรายเดียวกันและในวาระเดียวกันกับการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญด้วย 

มาตรา ๑๑ ผู้บังคับบัญชาผู้ใดทราบ หรือจงใจเพิกเฉยต่อข้อมูลที่ระบุอย่างชัดแจ้งว่าผู้ซึ่งอยู่ใต้บังคับ
บัญชาของตน จะกระท าหรือไดกระท าความผิดตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ และไมด าเนินการทั้งหลาย
ที่จ าเป็นและเหมาะสมตามอ านาจของตน เพื่อป้องกันหรือระงับการกระท าความผิด หรือไมด าเนินการหรือส่งเรื่อง
ให้ด าเนินการสอบสวนและด าเนินคดีตามกฎหมายต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของที่บัญญัติไวในมาตรา ๖  มาตรา ๗ 
หรือมาตรา ๘ แล้วแตก่รณ ี

มาตรา ๑๒ ถาผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง มาตรา๘ วรรคสอง หรือ มาตรา ๘  
วรรคสาม ช่วยให้มีการค้นพบบุคคลที่ถูกบังคับให้หายสาบสูญในสภาพมีชีวิตอยู่ หรือให้ข้อมูลเองโดยสมัครใจ 
ต่อคณะกรรมการ หรือพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
ในการสืบสวนสอบสวนและด าเนินคดีเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  หรือชี้ตัวผู้กระท าความผิด  
ศาลอาจจะลดโทษได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของอัตราโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 



            ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ๗ 

 

มาตรา ๑๓ สถานการณฉุกเฉิน สงคราม ความไมมั่นคง หรือสถานการณพิเศษอ่ืนใด ไมอาจน ามา
อ้างเพ่ือให้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย 

มาตรา ๑๔ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ไม่จ ากัดอายุความ 

มาตรา ๑๕  ผู้ กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ นอกราชอาณาจักรจะต้องรับโทษ 
ในราชอาณาจักรตามที่ก าหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ โดยให้น ามาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาบังคับ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๖ ให้คดีทรมาน และคดีบังคับบุคคลให้หายสาบสูญทุกกรณีอยู่ในเขตอ านาจของ 
ศาลยุติธรรม 

ให้ศาลอาญาเป็นศาลที่มีเขตอ านาจเหนือคดีทรมานหรือคดีบังคับบุคคลให้หายสาบสูญที่ได้กระท า
นอกราชอาณาจักร 

มาตรา ๑๗ ห้ามน าค าให้การหรือข้อมูลใดที่ไดมาจากการกระท าทรมาน หรือการบังคับให้หาย
สาบสูญหรือการกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้ าย ไร มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี มาใช้เป็นหลักฐาน 
ในการด าเนินคดีใด เว้นแต่การด าเนินคดีต่อผู้ถูกกล่าวหาวากระท าทรมานหรือการกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้าย 
ไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี 

มาตรา ๑๘ การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ มิให้ถือว่าเป็นความผิดทางการเมืองตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา 

มาตรา ๑๙ ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐหรือเจาหน้าที่ของรัฐกระท าการเนรเทศ ขับไล่ ส่งกลับ หรือส่ง
ตัวบุคคลข้ามแดนไปยังรัฐอ่ืน หากเป็นที่เชื่อไดวาการกระท าเช่นนั้นจะส่งผลให้บุคคลนั้นถูกกระท าทรมานหรือถูก
บังคับให้หายสาบสูญ 

 

หมวด ๓ 

การป้องกันการทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ 

มาตรา ๒๐ การจ ากัดเสรีภาพของบุคคลใดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือโดยบุคคลหรือโดยกลุ่มบุคคล 
ซ่ึงด าเนินการโดยไดรับค าสั่ง การสนับสนุนหรือการรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องกระท าในสถานที่ที่เปิดเผย
ไดรับการรับรองอย่างเป็นทางการ และสามารถถูกตรวจสอบได้ 

 



            ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ๘ 

 

มาตรา ๒๑ บุคคลผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพตามมาตรา ๑๙ มีสิทธิแจ้งให้ญาติทนายความ หรือผู้ที่ตนไว
วางใจทราบถึงสภาพการถูกคุมขังและสถานที่คุมขังและมีสิทธิไดรับการเยี่ยมจากญาติ ทนายความ หรือผู้ที่ตนไว
วางใจตั้งแต่ถูกจ ากัดเสรีภาพ 

ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมตัว มีหน้าที่แจ้งด้วยวาจาและบันทึกไว้เป็นหนังสือให้ผู้ถูกจ ากัด
เสรีภาพทราบโดยพลันถึงสิทธิตามวรรคหนึ่ง 

บุคคลผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพมีสิทธิพบทนายความเป็นการเฉพาะตัว 

มาตรา ๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท าการจ ากัดเสรีภาพของบุคคลตามกฎหมายมีหน้าที่จะต้องบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ อย่างถูกต้อง แม่นย า และละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ นามสกุล ต าหนิรูปพรรณของผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ 

(๒) วัน เวลาที่รับตัวผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพเข้ามา และสถานที่ของการจ ากัดเสรีภาพและข้อมูลเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท าการจ ากัดเสรีภาพของบุคคล ในกรณีที่มีการย้ายสถานที่ดังกล่าว จะต้องมีการระบุถึงสถานที่
ปลายทางท่ีรับตัวผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบการย้ายที่จ ากัดเสรีภาพนั้น 

(๓) เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งให้มีการจ ากัดเสรีภาพ พร้อมทั้งค าสั่งให้มีการจ ากัดเสรีภาพและเหตุแห่ง
การออกค าสั่งนั้น 

(๔) เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอ านาจในการจ ากัดเสรีภาพของบุคคลนั้น 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพร่างกายของบุคคลที่ถูกจ ากัดเสรีภาพก่อนถูกจ ากัดเสรีภาพและก่อนการ
ปล่อยตัว 

(๖) ในกรณีที่ผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพถึงแกความตายระหว่างการถูกจ ากัดเสรีภาพ จะต้องระบุถึง
พฤติการณ์และสาเหตุแห่งการตาย ตลอดจนการจัดการกับศพและสถานที่น าศพไปไว้ 

(๗) วัน เวลา และสถานที่ของการปล่อยตัวผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพและข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ท าการปล่อยตัว 

ก่อนการปล่อยตัวให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งญาติให้ทราบถึงการปล่อยตัว และหากมีญาติหรือบุคคลอ่ืน
ที่ไว้วางใจมารับตัวให้เจ้าหน้าที่บันทึกชื่อและที่อยู่ของบุคคลซึ่งมารับตัวไว้ด้วยหากไม่สามารถติดต่อญาติได้ หรือไม่
มีบุคคลใดมารับตัวให้บันทึกวิธีการในการติดต่อญาติไว้ และให้เจ้าหน้าที่จัดหาพยานในการปล่อยตัวพร้อมทั้ง
บันทึกชื่อ ที่อยู่ของพยานไว้เป็นหลักฐานในการปล่อยตัว 

ให้คณะกรรมการก าหนดระเบียบและมาตรการในการปล่อยตัวตามมาตรานี้ 
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มาตรา ๒๓ บุคคลผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพนั้นเอง สามีหรือภรรยา ญาติ ทนายความ หรือบุคคลอ่ืนใดที่
ได้รับมอบอ านาจจากผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ มีสิทธิร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท าการจ ากัดเสรีภาพบุคคลใดให้
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๒๑ 

หากเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ ผู้ร้องขอมีสิทธิร้องขอต่อ
ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีอาญาในท้องที่ที่มีการจ ากัดเสรีภาพของบุคคลหรือท้องที่ที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการ
จ ากัดเสรีภาพของบุคคล เพ่ือให้ศาลสั่งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ 

ศาลมีอ านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่จ ากัดเสรีภาพของบุคคลใดเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจ ากัด
เสรีภาพตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๒๑ ให้กับผู้ร้องขอได 

บทบัญญัติในมาตรานี้ไมกระทบกระเทือนถึงการด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา ๙๐ 

มาตรา ๒๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่จ ากัดเสรีภาพของบุคคลใดหรือศาล อาจไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูก
จ ากัดเสรีภาพตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๑ ก็ไดหากการเปิดเผยดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือ
อันตรายต่อความเป็นส่วนตัวของบุคคล หรือเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนคดีอาญา 

เจาหน้าที่ของรัฐที่จ ากัดเสรีภาพของบุคคลใดหรือศาล ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ
ตามความในวรรคก่อน หากการไมเปิดเผยข้อมูลเป็นเหตุให้เกิดการกระท าทรมาน การบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ
หรือท าให้เกิดการจ ากัดเสรีภาพในสถานที่ที่ไมเปิดเผย 

มาตรา ๒๕ เมื่อมีการอ้างว่าบุคคลใดถูกกระท าทรมาน หรือถูกกระท าหรือลงโทษที่โหดร้ าย 
ไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีหรือถูกบังคับให้หายสาบสูญ บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลอาญาใน
ท้องที่ท่ีมีหรือเชื่อว่ามีการกระท าดังกล่าวเกิดข้ึนเพ่ือให้มีค าสั่งระงับการกระท าเช่นนั้น 

(๑) ผู้เสียหาย 

(๒) พนักงานอัยการ 

(๓) พนักงานสอบสวนคดีทรมานหรือคดีบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ 

(๔) คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

(๕) บุคคลอื่นใดเพ่ือประโยชนของผู้เสียหาย 

เมื่อไดรับค าร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลไตสวนคดีโดยพลัน โดยมีอ านาจเรียกเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
บุคคลอื่นใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสาร หรือวัตถุอื่นใดพร้อมทั้งผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพมาประกอบการไตสวน 
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มาตรา ๒๖ เพ่ือประโยชนในการระงับการกระท าทรมาน หรือการกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้าย 
ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี หรือการบังคับให้หายสาบสูญและเกิดการเยียวยาความเสียหายเบื้องต้น ศาลที่
ท าหน้าที่ไตสวนคดีในมาตรา ๒๔ อาจมีค าสั่งดังตอ่ไปนี้ 

(๑) สั่งให้ยุติการกระท าทรมาน หรือการกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ ายี
ศักดิ์ศร ี

(๒) ปล่อยตัวบุคคลผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ 

(๓) สั่งให้ย้ายสถานที่ซึ่งใช้ในการจ ากัดเสรีภาพ 

(๔) ให้ผู้เสียหายไดพบญาติ ทนายความ หรือบุคคลอื่นที่ไววางใจเป็นการสวนตัว 

(๕) เยียวยาเบื้องต้น 

(๖) จัดให้มีการรักษาพยาบาลรวมทั้งการฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจ 

(๗) เปิดเผยเอกสาร บันทึก หรือข้อมลูอื่นใด 

(๘) มาตรการอ่ืนใดที่เหมาะสมเพ่ือประโยชนในการระงับการกระท าหรือเยียวยาเบื้องต้นกับ
ผู้เสียหาย 

บทบัญญัติในมาตรานี้ไมกระทบกระเทือนถึงการด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา ๙๐ และศาลอาจพิจารณาและสั่งการพรอมกับค าขอตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๙๐ ได 

 

หมวด ๔ 

คณะกรรมการ 

มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระท าทรมานและการบังคับบุคคลให้
หายสาบสูญ หรือเรียกโดยย่อว่า “ค.ท.ส.” จ านวน ๑๖ คน ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็น
ประธาน ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธาน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ปลั ดกระทรวงการต่ า งประ เทศ  ผู้ แทนส านัก งานต ารวจแห่ งชาติ  ผู้ แทนส านั กงานอัยการสู งสุ ด                     
ผู้แทนจากสภาทนายความและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูและประสบการณเป็นที่ประจักษ์ด้านสิทธิมนุษยชนและ
ผู้เสียหายหรือเคยเป็นผู้เสียหายจ านวนหกคน ด้านการแพทย์หนึ่งคน และด้านจิตวิทยาหนึ่งคนเป็นกรรมการ 
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อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการไดอีกไมเกินสองคน 

มาตรา ๒๘ ให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๗ จ านวน ๕ คนประกอบด้วย 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกแพทยสภา และผู้แทนคณาจารย์
ประจ าซึ่งสอนในสาขาวิชานิติศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีการสอนระดับปริญญาในสาขาวิชานิติศาสตร์
คัดเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน และสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีการสอนระดับปริญญาในสาขาวิชา 
สิทธิมนุษยชน คัดเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน 

ให้อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และให้มีหน้าที่จัดท า
บัญชีรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา โดยต้องเสนอพร้อม
ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น  
ผู้ที่เหมาะสมกับการเป็นกรรมการและให้มีการเผยแพร่รายชื่อและเอกสารหลักฐานต่อสาธารณะผ่านช่องทางที่
เหมาะสม 

ในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิต้องค านึงถึงสัดส่วนหญิงชายเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาด้วย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิก าหนด 

มาตรา ๒๙ คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างอิสระและเป็นกลางตลอดระยะเวลา  
การด ารงต าแหนง โดยค านึงถึงหลักพ้ืนฐานของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

มาตรา ๓๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) ไมเป็นบุคคลล้มละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๓) ไม เป็นสมาชิกคณะรัฐมนตรี  รัฐสภา หรือศาล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ บริหารท้องถิ่น 
กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง 

(๔) ไมเป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 

(๖) ไมเคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะ
กระท าผิดวินัย 
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(๗) ไมเคยไดรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก รวมทั้งค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกแต่ให้
รอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษ เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาท ความผิดฐาน 
หมิ่นประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(๘) ไมเคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ มี
ทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ หรือเพราะเป็นทรัพย์ที่ได มาจากการกระท าความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้ วย 
การฟอกเงิน 

(๙) ไมเป็นผู้ที่เคยถูกชี้มูลว่ากระท าการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(๑๐) ไม่เป็นข้าราชการเว้นแต่ผู้สอนในมหาวิทยาลัยและแพทย์ 

มาตรา ๓๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และด ารงต าแหน่งติดต่อกัน
เกินสองวาระไมได 

เพ่ือให้ไดมาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ก่อนครบวาระ
ของกรรมการชุดเดิมเป็นระยะเวลาหกสิบวัน 

ในกรณีที่ยังไมมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครบวาระแล้วยังไมมีการตั้ง
กรรมการชุดใหม่ ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน 

มาตรา ๓๒ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๐ 

มาตรา ๓๓ เมื่อต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในหกสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงเกาสิบวัน จะไมแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างก็ได 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับการแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับ 
เวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ยังอยู่ในต าแหนง่ 

ในระหว่างที่ยังไมไดมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได 

 



            ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ๑๓ 

 

มาตรา ๓๔ การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

ในการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดในการประชุม 

ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องท่ีกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม 

ให้กรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๓๕ คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท าทรมาน การกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร มนุษยธรรม 
หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ 

(๒) ก าหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการเพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระท าทรมาน  
การกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญตลอดจน
การฟ้ืนฟูและเยียวยาที่ครอบคลุมและเพียงพอแก่ผู้เสียหายและผู้เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 

(๓) ด าเนินการติดตามช่วยเหลือผู้ถูกกระท าทรมาน ผู้ถูกกระท าหรือถูกลงโทษที่ โหดร้าย 
ไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี หรือผู้ถูกบังคับให้หายสาบสูญ รวมทั้งร่วมมือและประสานงานกับเจาหน้าที่ของรัฐ
ในการสืบหาติดตามช่วยเหลือบุคคลดังกล่าว 

(๔) รองขอให้มีการระงับการกระท าทรมาน การกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร มนุษยธรรม  
หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และมีสิทธิร้องขอให้มีการปล่อยผู้ที่ถูกคุมขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๙๐ 

(๕) ก ากับดูแล อ านวยการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการสืบสวนสอบสวน
ที่รวดเร็วและเป็นธรรมในคดีทรมาน และคดีบังคับบุคคลให้หายสาบสูญทั้งนี้เพ่ือประโยชนแห่งความยุติธรรมมี
อ านาจขอให้เปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ 
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(๖) ขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนหรือเข้าร่วมปฏิบัติ
หน้าที่ได้ตามความเหมาะสมในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระท าทรมาน การกระท าหรือการ
ลงโทษที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ 

(๗) ตรวจสอบการทรมาน การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี การบังคับบุคคลให้
หายสาบสูญแม้จะไมมีผู้ร้องเรียน และสามารถรับเรื่องร้องเรียนที่ไมระบุชื่อผู้ร้องได 

(๘) ก าหนดมาตรการหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการคุ้มครองแก่ผู้แจ้งข้อมูล 
ผู้เสียหาย โจทก์ และพยานในคดีทรมานและคดีบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ 

(๙) ตรวจเยี่ยมสถานที่ที่ใช้จ ากัดเสรีภาพของบุคคลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และให้ค าแนะน าแก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องท่ีเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม
หรือย่ ายีศักดิ์ศร ี

(๑๐) ก าหนดนโยบายและมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาทั้งด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้เสียหาย 

(๑๑) สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน  
การกระท าทรมาน การกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีและการบังคับบุคคลให้
หายสาบสูญ 

(๑๒) ศึกษา วิจัย เผยแพร และอบรมความรูเกี่ยวกับการกระท าทรมาน การกระท า หรือการลงโทษ
ที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ าศักดิ์ศรีและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ 

(๑๓) จัดท ารายงานสถานการณ์และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการทรมานประจ าปีเสนอต่อ
รัฐสภา 

(๑๔) ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ เมื่อระเบียบหรือ
ประกาศดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้มีผลบังคับใช้ได 

(๑๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ 

มาตรา ๓๖ คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 
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มาตรา ๓๗ ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการ และให้อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ของส านักงานและให้ส านักงานมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปและงานธุรการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษา 
คณะท างาน หรือเจ้าหน้าที่ท่ีคณะกรรมการแต่งตั้ง 

(๒) ศึกษา วิจัย รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าทรมาน การกระท าหรือการลงโทษ
ที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ าศักดิ์ศรีและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ เพ่ือประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ 

(๓) เผยแพร และอบรมความรูแกประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าทรมาน การกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีและการบังคับ
บุคคลให้หายสาบสูญ 

(๔) ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ 

(๕) ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามเป้าหมาย นโยบาย และแผนโครงการและมาตรการ
ตามที่คณะกรรมการก าหนด แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับการเร่งรัด ปรับปรุง 
หรือเลิกล้มแผนโครงการหรือมาตรการเมื่อเห็นสมควร 

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๓๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่
คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

หมวด ๔ 

การตรวจสอบ และการด าเนินคดีทรมานและคดีบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ 

มาตรา ๓๙ ผู้ใดพบเห็นหรือทราบการกระท าทรมาน การกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้า ย 
ไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีหรือการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ ตองแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับมอบหมายทราบโดยไม่ชักช้า 

ให้พนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ หรือเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแจ้งในวรรคแรก  ส่งเรื่องต่อให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได รับ
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มอบหมายด าเนินการติดตามสืบหาช่วยเหลือผู้ เสียหาย ด าเนินการระงับการกระท าความผิด ด าเนินคดีกับผู้ถูก
กล่าวหาวากระท าความผิด และเยียวยาผู้เสียหายตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้ที่แจ้งความตามวรรคหนึ่งที่ได้กระท าโดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องถูกด าเนินคดีอาญา 
คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง หากภายหลังปรากฏว่าไม่มีการกระท าความผิดตามที่ได้รับแจ้ง 

มาตรา ๔๐ คณะกรรมการมีอ านาจขอให้หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อ่ืนให้ 
ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ โดยค านึงถึงหลักประสิทธิภาพและ
หลีกเลี่ยงมิให้เกิดความขัดกันของต าแหน่งหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหาและผู้ ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเข้าร่วม
ปฏิบัติหน้าที ่

ให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการร้องขอหรือประสานงานจากคณะกรรมการ ให้
ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามสมควรแก่กรณี โดยได้รับค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอ่ืนใด
ที่จ าเป็นในการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ 

เพ่ือประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกข้อบังคับการปฏิบัติ
หน้าที่ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องวิธีปฏิบัติระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับการร้องทุกข์ การสืบสวน
สอบสวน การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เก่ียวข้อง  การสนับสนุนของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ เกี่ยวข้องรวมทั้งเรื่องอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรา ๔๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการมีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือสอบถามหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือให้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง 
หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรืองานใด ๆ หรือส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
หรอืส่งผู้แทนมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าประกอบการพิจารณาได้ 

(๒) มีหนังสือเรียกบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า  หรือให้ส่งวัตถุ 
เอกสาร หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 

การส่งหนังสือเรียกให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ ภูมิล าเนาหรือส านักงานของผู้รับ  
ในกรณีที่ไม่อาจส่งหนังสือเรียกให้แก่ผู้รับตามวิธีดังกล่าวได้ หรือไม่มีการปฏิบัติตามหนังสือเรียกภายในระยะเวลา
อันสมควร ให้คณะกรรมการส่งโดยวิธีดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง หรือจะจัดส่งโดยวิธีอ่ืนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

(๓) ด าเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ านาจออกหมายเพ่ือเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องกระท าเท่าที่จ าเป็น
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และโดยไม่ชักช้า ก่อนการตรวจสอบหรือรวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าวให้กรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งได้รับมอบหมายแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อนและเท่าที่สามารถกระท าได้ ให้ด าเนินการต่อหน้าผู้ครอบครอง  
หรือดูแลสถานที่หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือถ้าหาบุคคลดังกล่าวนั้นไม่ได้ก็ให้ด าเนินการต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อยสอง
คนซึ่งได้ขอร้องมาเป็นพยาน ในการนี้ ให้ผู้ครอบครองหรือดูแลสถานที่ หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเพ่ือให้
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นไปโดยสะดวก 

(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางของพยานบุคคลหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่คณะกรรมการแต่งตั้งเพ่ือท าการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

มาตรา ๔๒ ให้คดีทรมานและคดีบังคับบุคคลให้หายสาบสูญเป็นคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยให้พนักงานอัยการเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ 

ให้ด าเนินการสืบสวนสอบสวนโดยทันทีหลังจากได้รับการร้องเรียน และต้องด าเนินการสอบสวนให้
เสร็จโดยรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม ตามมาตรการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชศาสตร์ และสอดคล้อง
กับพิธีสารอีสตันบูล  

ให้มีนักนิติวิทยาศาสตร์ หรือแพทย์ จิตแพทย์ เข้าร่วมในการสืบสวนสอบสวนด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการร่วมกับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นสังกัด 

เพ่ือประโยชน์ในการประสานงานการสืบสวนและสอบสวนคดี ให้คณะกรรมการมีอ านาจออก
ข้อบังคับการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 

ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนตามมาตรานี้ ให้เจ้าหน้าที่ที่ร่วมสืบสวน  
และสอบสวนทุกคนเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ หรือพนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๔๓ ในคดีบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ ให้ด าเนินการสืบสวนสอบสวนจนกว่าจะพบ หรือ
ทราบชะตากรรมของบุคคลที่ถูกบังคับให้หายสาบสูญ 

มาตรา ๔๔ การรวบรวม การด าเนินขั้นตอน การใช้และการจัดเก็บข้อมูลทางด้านการแพทย์ 
และพันธุกรรม เพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ จะต้องไม่ละเมิดหรือมีผลก่อให้เกิด
การละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล 

ห้ามน าข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางด้านการแพทย์และพันธุกรรม ซึ่งได้รับการรวบรวมไว้ตามวรรค
แรกมาใช้หรือเปิดเผยเพ่ือจุดประสงค์อ่ืนใดนอกเหนือไปจากการเสาะหาบุคคลหายสาบสูญ หรือการด าเนินคดีกับ
ผู้กระท าความผิดหรือการใช้สิทธิในการที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาตามกฎหมาย 
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มาตรา ๔๕ ในการสืบสวนและสอบสวนที่มีเหตุจ าเป็นต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
เป็นพิเศษ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้นเป็นที่ปรึกษาคดีได้ 

ให้ที่ปรึกษาได้รับค่าตอบแทนตามที่ก าหนดในระเบียบของกระทรวงยุติธรรมโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

มาตรา ๔๖ การสอบสวนคดีทรมานและคดีบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ มิให้อยู่ในอ านาจของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

มาตรา ๔๗ ในกรณีผู้เสียหายตามพระราชบัญญัตินี้อยู่ในระหว่างการควบคุมตัวตามกฎหมายอ่ืน  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจสอบสวนคดีทรมานหรือคดีบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ มีอ านาจควบคุมตัว
ผู้เสียหายแทนไดเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของผู้เสียหาย 

มาตรา ๔๘ ให้พนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ที่ ร่วมสืบสวน 
และสอบสวน และที่ปรึกษาไดรับค่าตอบแทนตามที่ก าหนดในระเบียบของกระทรวงยุติธรรมโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๔๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกระเบียบหรือประกาศที่มีผลเป็นการทั่วไป เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได 

 

หมวด ๕ 

บทก าหนดโทษ 

มาตรา ๕๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่
หกหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมสอบสวน 
ผู้กระท าต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๕๑ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค า หรือไม่ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานที่ถูกเรียกหรือถูกสั่งให้ส่ง
ตามมาตรา ๔๒ (๒) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
..................................... 
นายกรัฐมนตรี  
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บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ พ.ศ.... 

--------------------------- 

บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน  
และการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ พ.ศ. .... มีดังนี้ 

๑. เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 

การกระท าทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง  
ประเทศไทยเกิดการกระท าทรมานและบังคับบุคคลให้หายสาบสูญอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชายแดน
ภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลาบางส่วน) ซึ่งมีการประกาศใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง แต่การ
ด าเนินการกับผู้ก่อให้เกิดการทรมานและบังคับให้หายสาบสูญยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ท าให้ไม่สามารถน าตัว
ผู้ก่อการละเมิดดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและลงโทษได้ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทรมานและการบังคับ
ให้หายสาบสูญเป็นอาชญากรรมที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวพันกับการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งบังคั บใช้
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมปกติที่ใช้จัดการกับอาชญากรรมทั่วไป
จึงไม่เพียงพอต่อการด าเนินการเพ่ือป้องกันการกระท าผิดและการน าตัวผู้กระท าความผิดเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมและลงโทษ รวมถึงการเยียวยาผู้เสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ประเทศไทยได้เป็นภาคีอนุสัญญา
ต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
1970 : CAT) และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และได้ลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดย
ถูกบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๙  (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 
Disappearance 2006 : CED) จึงมีพันธกรณีในการด าเนินการให้สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว ซึ่งเมื่อพิจารณา
บทบัญญัติของกฎหมายและกลไกทางกฎหมายในปัจจุบันของไทยยังไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาดั งกล่าว 
ในหลายประการ  จึงจ าเป็นที่ต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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๒.  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๒.๑ ก าหนดให้การทรมาน เป็นความผิดทางอาญา 

๒.๑.๑ ก าหนดค านิยามของ “การกระท าทรมาน” หมายความว่า “การกระท าที่ท าให้เกิด 
ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรงแกร่างกายหรือจิตใจต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพ่ือที่จะให้ไดมาซึ่ง
ข้อมูลหรือค าสารภาพจากบุคคลนั้นหรือจากบุคคลที่สาม เพ่ือการลงโทษส าหรับการกระท าซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคล
ที่สามไดกระท าหรือถูกสงสัยว่าไดกระท า เพ่ือข่มขู่ให้กลัวหรือบังคับขู่เข็ญบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม หรือเพราะ
เหตุผลอ่ืนใดบนพ้ืนฐานของการเลือกปฏิบัติ  โดยการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าโดย หรือยุยงส่งเสริม  
หรือยินยอม หรือรู เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือของบุคคลอ่ืนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งนี้ ไม รวมถึง 
ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานที่เกิดจากหรือที่สืบเนื่องมาจากการลงโทษที่ชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา ๓ (๑)) 

๒.๑.๒ ก าหนดให้ความผิดฐานกระท าทรมาน มีระวางโทษจ าคุกห้าถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ 
หนึ่งแสนถึงสี่แสนบาท 

ถ้าเป็นการกระท าต่อเด็กอายุไมเกินสิบแปดปี หญิงมีครรภ ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางร่างกายหรือจิตใจ 
หรือผู้ซึ่งไมอาจพ่ึงตนเองได ตองระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงสามสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 
ถึงหกแสนบาท 

ถ้าเป็นเหตุให้ผู้ถูกทรมานถึงแกความตาย ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 
หกแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

๒.๑.๓ ก าหนดความรับผิดของบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าการทรมาน โดยการยุยงโดย
ความยินยอมหรือโดยการรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีก าหนดระวางโทษเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่รัฐนั้น 

๒.๒ ก าหนดความผิดฐานกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี  
โดยก าหนดให้ผู้ที่กระท าให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ไม่ใช่การทรมาน โดยการ
กระท าดังกล่าวเป็นการกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือโดยการยุยง โดยความยินยอมหรือโดยการรู้เห็นเป็นใจ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งนี้ไม่รวมอันตรายจากการลงโทษที่ชอบด้วยกฎหมาย 
ผู้นั้นความผิดฐานกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่ง
ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ถ้าเป็นการกระท าต่อเด็กอายุไมเกินสิบแปดปี หญิงมีครรภ ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางร่างกายหรือจิตใจ 
หรือผู้ซึ่งไมอาจพ่ึงตนเองได ตองระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 
ถึงสามแสนบาท 
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ถ้าเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าไดรับอันตรายสาหัส ตองระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีและ
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

ถ้าเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าถึงแกความตาย ตองระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 
หกแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

๒.๓ ก าหนดความผิดฐานบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ 

๒.๓.๑ ก าหนดนิยามของ “การบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ” หมายความว่า “การจับกุมคุมขัง 
ลักพา หรือกระท าการด้วยประการใดๆที่มีลักษณะเป็นการจ ากัดเสรีภาพของบุคคล ซึ่งกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได รับค าสั่ง การสนับสนุนหรือความยินยอมไม วาโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย 
จากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีการปฏิเสธว่ามิไดมีการการจับกุม คุมขังลักพา หรือกระท าการ
ด้วยประการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการจ ากัดเสรีภาพของบุคคล หรือปกปิดชะตากรรมหรือที่อยู่ของบุคคล 
ซึ่งถูกจ ากัดเสรีภาพนั้น” 

๒.๓.๒ ก าหนดให้การกระท าความผิดฐานบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

ถ้าเป็นการกระท าต่อเด็กอายุไมเกินสิบแปดปี หญิงมีครรภ ผู้สูงอายุ ผูพิการทางร่างกายหรือจิตใจ 
หรือผู้ซึ่งไมอาจพ่ึงตนเองได ตองระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงสามสิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึง 
หกแสนบาท 

ถ้าเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าไดรับอันตรายสาหัส ตองระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงสามสิบปี  
และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท 

ถ้าเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าถึงแกความตาย ตองระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หกแสน
บาทถึงหนึ่งล้านบาท 

๒.๓.๓ ก าหนดให้บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ โดยได้รับ
ค าสั่ง โดยการสนับสนุน หรือโดยการรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่รัฐนั้น 

๒.๔. ก าหนดความรับผิดของผู้บังคับบัญชา  โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาผู้ใดที่ทราบหรือจงใจ
เพิกเฉยต่อข้อมูลที่ระบุอย่างชัดแจ้งว่าผู้ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาของตนจะกระท าหรือได กระท าความผิด และไม
ด าเนินการทั้งหลายที่จ าเป็นและเหมาะสมตามอ านาจของตน เพ่ือป้องกันหรือระงับการกระท าความผิด หรือไม
ด าเนินการหรือส่งเรื่องให้ด าเนินการสอบสวนและด าเนินคดีตามกฎหมาย ต้องระวางโทษก่ึงหนึ่งของที่บัญญัติไว้ 
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๒.๕ ก าหนดเหตุบรรเทาโทษส าหรับความผิดฐานบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ เพ่ือเพ่ิมโอกาส 
ในการรอดชีวิตของผู้ถูกบังคับให้หายสาบสูญ หรือเพ่ือให้ทราบชะตากรรม หรือเพ่ือช่วยให้การสืบสวนสอบสวน
และการด าเนินคดีเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยก าหนดให้ผู้กระท าผิดที่ช่วยให้มีการค้นพบบุคคลที่  
ถูกบังคับให้หายสาบสูญในสภาพมีชีวิตอยู่  หรือชี้ตัวผู้กระท าความผิด หรือให้ข้อมูลเองโดยสมัครใจ  
ต่อคณะกรรมการที่มีอ านาจหน้าที่ของรัฐ หรือพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส าคัญ 
และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสืบสวนสอบสวนและด าเนินคดีเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ศาล
อาจจะลดโทษได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของอัตราโทษท่ีก าหนดไว้ส าหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

๒.๖ ก าหนดเรื่องเขตอ านาจสากล (Universal Jurisdiction) เนื่องจากการทรมานและการบังคับ
บุคคลให้หายสาบสูญเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน และในกรณีที่กระท าอย่างกว้างขวางและเป็นระบบยังถือ  
เป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ ผู้กระท าความผิดจึงสมควรได้รับโทษไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใด ดังนั้น จึงควร
ก าหนดให้บุคคลซึ่งกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรจะต้องรับโทษในราชอาณาจักร  
ตามท่ีก าหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ โดยให้น ามาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

๒.๗ ก าหนดเรื่องเขตอ านาจศาล เนื่องจากการด าเนินการในศาลทหารมีข้อจ ากัดเรื่องสิทธิ  
ของผู้เสียหายและเสี่ยงต่อการท าให้เกิดการลอยนวลพ้นผิด ดังนั้น เพ่ือขจัดปัญหาดังกล่าว จึงก าหนดให้ชัดเจน  
ว่าคดีตามพระราชบัญญัตินี้ให้อยู่ในเขตอ านาจของศาลยุติธรรม แม้ว่าการกระท าความผิดนั้นจะกระท าโดย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารก็ตาม 

๒.๘ ก าหนดเรื่องอายุความ เนื่องจากความผิดฐานกระท าทรมาน ความผิดฐานกระท าหรือการ
ลงโทษที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีนั้น และการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญเป็นความผิดร้ายแรง  
จึงเห็นควรก าหนดให้เป็นความผิดที่ไม่มีอายุความ 

๒.๙ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดยก าหนดให้ชัดเจนว่าความผิดฐานกระท าทรมานและบังคับให้  
บุคคลหายสาบสูญไม่ใช่ความผิดทางการเมืองที่เป็นข้อยกเว้นตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน เพื่อไม่ให้ความผิดดังกล่าวกลายเป็นข้อยกเว้นและเป็นข้ออ้างในการไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

๒.๑๐ ก าหนดข้อห้ามเด็ดขาด เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อห้ามเด็ดขาดตามที่อนุสัญญาต่อต้าน 
การทรมานฯ และอนุสัญญาคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ที่ก าหนดถึงสิทธิของบุคคล  
ที่จะไม่ถูกกระท าทรมานหรือบังคับให้หายสาบสูญเป็นสิทธิเด็ดขาด (Absolute Rights) และไม่สามารถ 
ท าการรอนสิทธิได้ จึงต้องก าหนดในกฎหมายภายในของประเทศไทยให้ชัดเจนว่า ห้ามไม่ให้มีการทรมาน  
หรือการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญไม่ว่าด้วยเหตุผลหรือในสถานการณ์ฉุกเฉินฯใดๆทั้งสิ้น 
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๒.๑๑ ก าหนดห้ามน าค าให้การที่ได้มาจากการทรมานมาใช้เป็นพยานหลักฐาน ยกเว้นเป็นการ
ด าเนินคดีเพ่ือน าผู้กระท าความผิดฐานทรมานมาลงโทษ 

๒.๑๒ การห้ามส่งกลับ (non-refoulement) โดยก าหนดห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐหรือเจาหน้าที่
ของรัฐกระท าการส่งตัวบุคคลใดออกไปนอกราชอาณาจักร หากเป็นที่เชื่อได วาการส่งบุคคลดังกล่าวออกไป 
จะส่งผลให้บุคคลนั้นถูกกระท าทรมานหรือถูกบังคับให้หายสาบสูญ 

๒.๑๓ ก าหนดให้มี “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระท าทรมานและการบังคับ
บุคคลให้หายสาบสูญ” อันประกอบไปด้วยตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิในจ านวนที่
ใกล้เคียงกัน เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่เหมาะสมในคณะกรรมการ รวม ๑๖ คน ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน, ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธาน, ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานอัยการ
สูงสุด ผู้แทนจากสภาทนายความ เป็นกรรมการ  และมีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูและประสบการณด้านสิทธิ
มนุษยชนเป็นที่ประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง ๖ คน ด้านการแพทย์ ๑ คน และด้านจิตวิทยา ๑ คน เป็นกรรมการ โดยมา
จากการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา จ านวน ๕ คนประกอบด้วย ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกแพทยสภา และผู้แทนคณาจารย์ประจ าซึ่งสอนในสาขาวิชานิติศาสตร์ใน
สถาบันอุดมศึกษา คัดเลือกกันเอง ๑ คน และสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีการสอนระดับปริญญาใน
สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน คัดเลือกกันเอง ๑ คน และมีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

ทั้งนี้ ก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ในเชิงนโยบาย ได้แก่ การเสนอความเห็นเพ่ือให้มี
การปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือมาตรการป้องกันการกระท าทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ  
การก าหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการในการป้องกัน ตลอดจนการฟ้ืนฟูและเยียวยาที่ค รอบคลุม 
และเพียงพอแก่ผู้เสียหาย ในส่วนของการด าเนินการ ก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการ 
ช่วยเหลือผู้ถูกกระท าทรมาน ผู้ถูกกระท าหรือถูกลงโทษที่โหดร้ายฯ หรือผู้ถูกบังคับให้หายสาบสูญ รวมทั้งร่วมมือ
และประสานงานกับเจาหน้าที่ของรัฐในการสืบหาติดตามช่วยเหลือบุคคลดังกล่าว การร้องขอให้มีการระงับ 
การกระท าทรมาน การกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้ายฯ การอ านวยการและประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการสืบสวนสอบสวน ที่รวดเร็วและเป็นธรรม การตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง หรือสถานที่บ าบัด
โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า การสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกัน ตลอดจนการด าเนินการศึกษา วิจัย และเผยแพรความรูเกี่ยวกับการกระท าทรมาน การกระท าหรือการ
ลงโทษที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ าศักดิ์ศรีและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ 
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ก าหนดให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ มีหน้าที่ในเรื่อง
งานธุรการ และการรวบรวมข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด าเนินการ หรือสนับสนุนการด าเนินการในเรื่อง  
การเผยแพร่และฝึกอบรมที่จ าเป็นเกี่ยวกับการกระท าทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญให้แก่สาธารณชน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดการป้องกันและต่อต้านการกระท าความผิดที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

๒.๑๔ ก าหนดกลไกการประสานงานและความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน โดยก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการร้องขอหรือประสานงานจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การกระท าทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่  
ตามสมควรแก่กรณี โดยได้รับค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอ่ืนใดที่จ าเป็นในการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเข้าร่วม
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้การด าเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๑๕ ก าหนดหลักประกันสิทธิของผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ ได้แก่ การห้ามจ ากัดเสรีภาพโดยไม่ให้
ติดต่อกับโลกภายนอกและการห้ามควบคุมตัวในสถานที่ลับ และสามารถถูกตรวจสอบได้ การก าหนดให้บุคคลที่ 
ถูกจ ากัดเสรีภาพได้รับการแจ้งให้ทราบถึงสิทธิของตน  มีสิทธิแจ้งให้ญาติหรือทนายความหรือผู้ที่ตนไววางใจ 
ทราบถึงการถูกควบคุมตัวและสถานที่คุมขัง และมีสิทธิไดรับการเยี่ยมจากญาติ ทนายความ หรือผู้ที่ตนไววางใจ
ตั้งแต่ถูกจ ากัดเสรีภาพ มีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายที่เป็นอิสระโดยพลัน  สิทธิที่จะได้รับ  
ความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่เป็นอิสระ  สิทธิที่จะได้รับแจ้งข้อหาที่มีต่อตน โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ควบคุมตัวมี
หน้าที่แจ้งด้วยวาจาและบันทึกไว้เป็นหนังสือให้ผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพทราบโดยพลัน และก าหนดให้บุคคลผู้ถูกจ ากัด
เสรีภาพมีสิทธิพบทนายความเป็นการเฉพาะตัว 

การก าหนดให้มีการบันทึกข้อมูลผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทรมาน
และการบังคับให้หายสาบสูญ 

การรับรองสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ก าหนดให้บุคคลผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพนั้นเอง สามีหรือภรรยา  
ญาติ ทนายความ หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบอ านาจผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ มีสิทธิร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท าการ
จ ากัดเสรีภาพบุคคลให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ และหากมีการปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูล ผู้ร้องขอ
มีสิทธิร้องขอต่อศาล เพ่ือให้ศาลสั่งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ ซึ่งศาลอาจไม่สั่งให้เปิดเผยข้อมูล หากการเปิดเผย
ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรืออันตรายต่อความเป็นส่วนตัวของบุคคล หรือเป็นอุปสรรคต่อ  
การสืบสวนคดีอาญา แต่ข้อยกเว้นดังกล่าวไม่ควรถูกน ามาใช้ในกรณีที่การไม่เปิดเผยข้อมูลจะท าให้เกิดการทรมาน
และการบังคับให้หายสาบสูญ 

มาตรการในเรื่องการปล่อยตัว จะต้องรับรองได้ว่ามีการปล่อยตัวตามความเป็นจริง เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้บุคคลเหล่านั้นถูกการะท าทรมานหรือบังคับให้หายสาบสูญภายหลังการปล่อยตัว โดยก าหนดมาตรการก่อน



            ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ๒๕ 

 

การปล่อยตัว คือ เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งญาติให้ทราบถึงการปล่อยตัว และหากมีญาติหรือบุคคลอ่ืนที่ไว้วางใจมารับตัว
ให้เจ้าหน้าที่บันทึกชื่อและที่อยู่ของบุคคลซึ่งมารับตัวไว้ด้วย หากไม่สามารถติดต่อญาติได้ หรือไม่มีบุคคลใดมารับ
ตัว ให้บันทึกวิธีการในการติดต่อญาติไว้ และให้เจ้าหน้าที่จัดหาพยานในการปล่อยตัวพร้อมทั้งบันทึกชื่อ ที่อยู่ของ
พยานไว้เป็นหลักฐานในการปล่อยตัว 

๒.๑๖ ก าหนดมาตรการเบื้องต้นในการระงับการกระท าความผิด โดยให้ศาลมีอ านาจใน 
การตรวจสอบและสั่งให้ยุติการกระท าความผิดได้ ในท านองเดียวกับการไต่สวนกรณีควบคุมตัวไม่ชอบ  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๐ กล่าวคือ เมื่อมีการอ้างว่าบุคคลใดถูกกระท าทรมาน 
ถูกกระท าหรือถูกลงโทษที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีหรือการบังคับให้หายสาบสูญ บุคคลใดเพ่ือ 
ประโยชนของผู้ เสียหายมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลอาญาในท้องที่ที่มีการกระท าความผิดเกิดขึ้นหรือเชื่อว่า  
มีการกระท าความผิดเกิดขึ้น เพ่ือให้ศาลท าการไต่สวน โดยมีอ านาจเรียกเจ้าหน้าที่ของรั ฐหรือบุคคลอ่ืนใดมาให้
ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสาร หรือวัตถุอ่ืนใดพร้อมทั้งผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพมาประกอบการไตสวน และให้ศาลมีอ านาจ
ก าหนดมาตรการดังต่อไปนี้ได ้

(๑) ให้ยุติการกระท าทรมาน การกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี 

(๒) ปล่อยตัวบุคคลผู้ถูกควบคุม/คุมขัง 

(๓) สั่งให้ย้ายสถานที่ซึ่งใช้ในการควบคุมตัว 

(๔) ให้ผู้เสียหายไดพบญาติ ทนายความ หรือบุคคลอื่นที่ไววางใจเป็นการสวนตัว 

(๕) สั่งให้เยียวยาเบื้องต้น 

(๖) จัดให้มีการรักษาพยาบาล รวมทั้งการฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจ 

(๗) เปิดเผยเอกสาร บันทึก หรือข้อมูลอื่นใด 

(๘) มาตรการอื่นใดท่ีเหมาะสมเพื่อประโยชนในการระงับการกระท าหรือเยียวยาเบื้องต้น 

๑๐) การเยียวยาผู้เสียหาย 

๒.๑๗ การด าเนินคดีในความผิดฐานกระท าทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ 

ก าหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระท าทรมานและการบังคับบุคคลให้หาย
สาบสูญ มีอ านาจตรวจสอบการทรมาน การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี การบังคับบุคคลให้
หายสาบสูญไดเอง แม้จะไมมีผู้ร้องเรียนอย่างเป็นทางการ 
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ก าหนดหน้าที่ของผู้พบเห็นการกระท าความผิดต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการ  
และผู้ร้องเรียนโดยสุจริตจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

ในเรื่องการสืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับการทรมานและการบังคับให้บุคคลหายสาบสูญนั้น เพ่ือ
ประกันความเป็นอิสระ เป็นกลาง และเน้นความเชี่ยวชาญ จึงก าหนดให้ความผิดฐานกระท าทรมานและการบังคับ
บุคคลให้หายสาบสูญ เป็นคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยให้พนักงานอัยการ
เข้ามารับผิดชอบในการสอบสวน และให้มีนักนิติวิทยาศาสตร์ หรือแพทย์ จิตแพทย์ เข้าร่วมในการสืบสวน
สอบสวนด้วย  โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระท าทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ  
มีอ านาจในการก ากับดูแล และประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งนักนิติวิทยาศาสตร์ แพทย์ จิตแพทย์ 
หรือผู้เชี่ยวชาญด้านอ่ืนๆ ในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ 

ก าหนดให้ด าเนินการสืบสวนสอบสวนโดยทันทีหลังจากได้รับการร้องเรียน และต้องด าเนินการ
สอบสวนให้เสร็จโดยรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม ตามมาตรการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชศาสตร์ และ
สอดคล้องกับพิธีสารอีสตันบูล (Istanbul Protocol) และในคดีการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญนั้น จะต้องท า 
การสืบสวนสอบสวนจนกว่าจะทราบชะตากรรมของผู้ถูกบังคับให้หายสาบสูญ 

๒.๑๘ การเยียวยา โดยการก าหนดนิยามของผู้เสียหายให้ชัดเจนและครอบคลุมบุคคลที่ไดรับ
ความเสียหายจากการกระท าทรมานหรือการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญหรือการกระท าที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และให้
หมายความรวมถึง บุพการี ผู้สืบสันดาน สามี ภรรยา ของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงด้วย 

การก าหนดรับรองสิทธิในการเยียวยาให้ครอบคลุมถึงการท าให้กลับสู่สภาพเดิมก่อนเกิด 
การกระท าความผิด การก าหนดสินไหมทดแทนที่เพียงพอ ครอบคลุมความเสียหายทั้งทางร่างกายและจิตใจ  
การบ าบัดและฟ้ืนฟูสภาพอย่างสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้เ สียหาย
ในกระบวนการเยียวยา และการบ าบัดฟื้นฟูศักดิ์ศรีของผู้เสียหายซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สูงสุดของการเยียวยา 

 

…………………………………………………………………………. 
 

 



เอกสารประกอบ กม.คปก.(ก) ที่ ๔๕/๒๕๕๘ 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ พ.ศ. .... 

………………………………………. 

 

หลักการ 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้รับรองบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิต  
และร่างกาย การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระท ามิได้  
และเพ่ือให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ เพ่ือให้
เกิดมาตรการในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่สอดคล้องกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ
หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี พ.ศ. ๒๕๒๗ (Convention Against Tortureand 
Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1970 : CAT) และอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๙ ( International 
Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance 2006 : CED)  
และสนธิสัญญาระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาค ี

เหตุผล 

การกระท าทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง  
ประเทศไทยเกิดการกระท าทรมานและบังคับบุคคลให้หายสาบสูญอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชายแดน
ภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลาบางส่วน) ซ่ึงมีการประกาศใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง แต่การ
ด าเนินการกับผู้ก่อให้เกิดการทรมานและบังคับให้หายสาบสูญยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ท าให้ไม่สามารถน าตัว
ผู้ก่อการละเมิดดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและลงโทษได้ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทรมานและการบังคับ
ให้หายสาบสูญเป็นอาชญากรรมที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวพันกับการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐ  ซึ่งบังคับใช้
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมปกติที่ใช้จัดการกับอาชญากรรมทั่วไป
จึงไม่เพียงพอต่อการด าเนินการเพ่ือป้องกันการกระท าผิดและการน าตัวผู้กระท าความผิดเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมและลงโทษ รวมถึงการเยียวยาผู้เสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ประเทศไทยได้เป็นภาคีอนุสัญญา
ต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 



            ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ๒ 

 

1970 : CAT) และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และได้ลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดย
ถูกบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๙  (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 
Disappearance 2006 : CED) จึงมีพันธกรณีในการด าเนินการให้สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว ซึ่งเมื่อพิจารณา
บทบัญญัติของกฎหมายและกลไกทางกฎหมายในปัจจุบันของไทยยังไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าวในหลาย
ประการ จึงจ าเป็นที่ต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

------------------------------------------- 
  



            ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ๓ 

 

ร่าง 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ พ.ศ. .... 

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

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

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

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

 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให้หาย
สาบสูญ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการ
บังคับให้หายสาบสูญ พ.ศ. ...” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

(๑) “การกระท าทรมาน” หมายความว่า การกระท าทีท่ าให้เกิดความเจ็บปวด หรือความทุกข์ทรมาน
อย่างร้ายแรงแกร่างกายหรือจิตใจต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพ่ือที่จะให้ไดมาซึ่งข้อมูลหรือค าสารภาพจากบุคคลนั้น
หรือจากบุคคลที่สาม เพ่ือการลงโทษบุคคลนั้น ส าหรับการกระท าซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สามไดกระท าหรือถูก
สงสัยว่าไดกระท าเพ่ือข่มขู่ให้กลัว หรือบังคับขู่เข็ญบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม หรือเพราะเหตุผลอ่ืนใดบนพ้ืนฐาน
ของการเลือกปฏิบัติ โดยการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือโดยการยุยง หรือโดยความ
ยินยอม หรือโดยการรูเห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือของบุคคลอ่ืนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งนี้ไมรวมถึง
ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานที่เกิดจาก หรืออันเป็นผลปกติจาก หรือสืบเนื่องมาจากการลงโทษที่ชอบด้วย
กฎหมาย 

(๒) “การบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ” หมายความว่า การจับกุมคุมขัง ลักพา หรือกระท าการด้วย
ประการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการจ ากัดเสรีภาพของบุคคล ซึ่งกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่ไดรับค าสั่ง การสนับสนุนหรือความยินยอม ไมวาโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายจากหน่วยงานของรัฐ 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีการปฏิเสธว่ามิไดมีการการจับกุม คุมขัง ลักพา หรือกระท าการด้วยประการใด ๆ ที่มี
ลักษณะเป็นการจ ากัดเสรีภาพของบุคคล หรือปกปิดชะตากรรม หรือที่อยู่ของบุคคลซึ่งถูกจ ากัดเสรีภาพนั้น 



            ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ๔ 

 

(๓) “ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นผู้มีอ านาจบังคับบัญชาเหนือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ซึ่งกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นซึ่งมีต าแหน่ง หรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของ
รัฐ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วย
ลักษณะปกครองท้องที่ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใช้อ านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ านาจ 
ทางปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ 
รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐหรือไม่ก็ตามผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

(๕) “ผู้เสียหาย” หมายความว่า บุคคลที่ไดรับความเสียหายจากการกระท าทรมาน หรือการบังคับ
บุคคลให้หายสาบสูญ หรือการกระท าที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และหมายความรวมถึง บุพการี ผู้ สืบสันดาน สามี ภรรยา  
ของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงด้วย 

(๕) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระท าทรมาน 
และการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ 

(๖) “คดีทรมาน” หมายความว่า คดีอาญาที่ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดฐานกระท าทรมาน  
หรือฐานกระท าหรือลงโทษที่โหดร้าย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๗) “คดีบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ” หมายความว่า คดีอาญาที่ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดฐาน
บังคับบุคคลให้หายสาบสูญตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๙) “การจ ากัดเสรีภาพของบุคคล” หมายความว่า การการคุมตัว ควบคุม ขัง กักขังหรือจ าคุก หรือ
การกระท าให้บุคคลสูญเสียอิสรภาพโดยวิธีการอ่ืน 

 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

มาตรา ๔ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายการทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษ
ด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมการบังคับให้หายสาบสูญ จะกระท ามิได้ 

การลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการ
โหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้ 



            ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ๕ 

 

มาตรา ๕ ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับการเยียวยา อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(๑) การท าให้กลับสู่สภาพเดิมก่อนเกิดการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒)สินไหมทดแทนที่เพียงพอ ครอบคลุมความเสียหายทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

(๓) การบ าบัดและฟ้ืนฟูสภาพอย่างสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

 

หมวด ๒ 

การปราบปรามการกระท าทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ 

มาตรา ๖ ผู้ใดกระท าการทรมานต่อบุคคล ตองระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

ถาการกระท าตามวรรคแรกเป็นการกระท าต่อเด็กอายุไมเกินสิบแปดปี หญิงมีครรภ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ทางร่างกายหรือจิตใจ หรือผู้ซึ่งไมอาจพ่ึงตนเองได ตองระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงสามสิบปี และปรับตั้งแต่ 
หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงหกแสนบาท 

ถาการกระท าตามวรรคแรกเป็นเหตุให้ผู้ถูกทรมานถึงแกความตายต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต 
และปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

มาตรา ๗ ผู้ใดกระท าให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ไม่ใช่การทรมาน 
โดยการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือโดยการยุยง โดยความยินยอมหรือโดยการรู้เห็น
เป็นใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอ่ืนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งนี้ไม่รวมอันตรายจากการลงโทษที่ชอบ  
ด้วยกฎหมาย ผู้นั้นมีความผิดฐานกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หนึ่งถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ถาการกระท าตามวรรคแรกเป็นการกระท าต่อเด็กอายุไมเกินสิบแปดปี หญิงมีครรภ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ทางร่างกายหรือจิตใจ หรือผู้ซึ่งไมอาจพ่ึงตนเองได ตองระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปีและปรับตั้งแต่ 
หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสามแสนบาท 

ถาการกระท าตามวรรคแรก เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าไดรับอันตรายสาหัส ตองระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
ห้าปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแตห่นึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

ถาการกระท าตามวรรคแรก เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าถึงแกความตาย ตองระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต 
และปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 



            ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ๖ 

 

มาตรา ๘ ผู้ใดกระท าการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี 
และปรับตัง้แตห่นึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

ถาการกระท าตามวรรคแรกเป็นการกระท าต่อเด็กอายุไมเกินสิบแปดปี หญิงมีครรภ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ทางร่างกายหรือจิตใจ หรือผู้ซึ่งไมอาจพ่ึงตนเองได ตองระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงสามสิบปีและปรับตั้งแต่ 
หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงหกแสนบาท 

ถาการกระท าตามวรรคแรกเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าไดรับอันตรายสาหัส ตองระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบ
ปีถึงสามสิบปี และปรับตั้งแตส่องแสนบาทถึงหกแสนบาท 

ถาการกระท าตามวรรคแรกเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าถึงแกความตาย ตองระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต 
และปรับตั้งแตห่กแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

มาตรา ๙ ผู้ใดไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการทรมาน โดยการยุยงโดยความยินยอมหรือโดย
การรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องระวางโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๖ 

ผู้ใดไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญโดยได้รับค าสั่ง โดยการ
สนับสนุน หรือโดยการรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องระวางโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๘ 

มาตรา ๑๐ หากการกระท าทรมานได้กระท ากับผู้ เสียหายรายเดียวกัน และในวาระเดียวกับการ
บังคับบุคคลให้หายสาบสูญ ให้ถือว่าเป็นการกระท าความผิดต่างกรรมกัน 

ความในวรรคแรกให้ใช้บังคบักับการกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี
ที่กระท ากับผู้เสียหายรายเดียวกันและในวาระเดียวกันกับการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญด้วย 

มาตรา ๑๑ ผู้บังคับบัญชาผู้ใดทราบ หรือจงใจเพิกเฉยต่อข้อมูลที่ระบุอย่างชัดแจ้งว่าผู้ซึ่งอยู่ใต้บังคับ
บัญชาของตน จะกระท าหรือไดกระท าความผิดตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ และไมด าเนินการทั้งหลาย
ที่จ าเป็นและเหมาะสมตามอ านาจของตน เพื่อป้องกันหรือระงับการกระท าความผิด หรือไมด าเนินการหรือส่งเรื่อง
ให้ด าเนินการสอบสวนและด าเนินคดีตามกฎหมายต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของที่บัญญัติไวในมาตรา ๖  มาตรา ๗ 
หรือมาตรา ๘ แล้วแตก่รณ ี

มาตรา ๑๒ ถาผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง มาตรา๘ วรรคสอง หรือ มาตรา ๘  
วรรคสาม ช่วยให้มีการค้นพบบุคคลที่ถูกบังคับให้หายสาบสูญในสภาพมีชีวิตอยู่ หรือให้ข้อมูลเองโดยสมัครใจ 
ต่อคณะกรรมการ หรือพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
ในการสืบสวนสอบสวนและด าเนินคดีเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  หรือชี้ตัวผู้กระท าความผิด  
ศาลอาจจะลดโทษได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของอัตราโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 



            ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ๗ 

 

มาตรา ๑๓ สถานการณฉุกเฉิน สงคราม ความไมมั่นคง หรือสถานการณพิเศษอ่ืนใด ไมอาจน ามา
อ้างเพ่ือให้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย 

มาตรา ๑๔ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ไม่จ ากัดอายุความ 

มาตรา ๑๕  ผู้ กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ นอกราชอาณาจักรจะต้องรับโทษ 
ในราชอาณาจักรตามที่ก าหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ โดยให้น ามาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาบังคับ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๖ ให้คดีทรมาน และคดีบังคับบุคคลให้หายสาบสูญทุกกรณีอยู่ในเขตอ านาจของ 
ศาลยุติธรรม 

ให้ศาลอาญาเป็นศาลที่มีเขตอ านาจเหนือคดีทรมานหรือคดีบังคับบุคคลให้หายสาบสูญที่ได้กระท า
นอกราชอาณาจักร 

มาตรา ๑๗ ห้ามน าค าให้การหรือข้อมูลใดที่ไดมาจากการกระท าทรมาน หรือการบังคับให้หาย
สาบสูญหรือการกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้ าย ไร มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี มาใช้เป็นหลักฐาน 
ในการด าเนินคดีใด เว้นแต่การด าเนินคดีต่อผู้ถูกกล่าวหาวากระท าทรมานหรือการกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้าย 
ไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี 

มาตรา ๑๘ การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ มิให้ถือว่าเป็นความผิดทางการเมืองตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา 

มาตรา ๑๙ ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐหรือเจาหน้าที่ของรัฐกระท าการเนรเทศ ขับไล่ ส่งกลับ หรือส่ง
ตัวบุคคลข้ามแดนไปยังรัฐอ่ืน หากเป็นที่เชื่อไดวาการกระท าเช่นนั้นจะส่งผลให้บุคคลนั้นถูกกระท าทรมานหรือถูก
บังคับให้หายสาบสูญ 

 

หมวด ๓ 

การป้องกันการทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ 

มาตรา ๒๐ การจ ากัดเสรีภาพของบุคคลใดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือโดยบุคคลหรือโดยกลุ่มบุคคล 
ซ่ึงด าเนินการโดยไดรับค าสั่ง การสนับสนุนหรือการรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องกระท าในสถานที่ที่เปิดเผย
ไดรับการรับรองอย่างเป็นทางการ และสามารถถูกตรวจสอบได้ 

 



            ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ๘ 

 

มาตรา ๒๑ บุคคลผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพตามมาตรา ๑๙ มีสิทธิแจ้งให้ญาติทนายความ หรือผู้ที่ตนไว
วางใจทราบถึงสภาพการถูกคุมขังและสถานที่คุมขังและมีสิทธิไดรับการเยี่ยมจากญาติ ทนายความ หรือผู้ที่ตนไว
วางใจตั้งแต่ถูกจ ากัดเสรีภาพ 

ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมตัว มีหน้าที่แจ้งด้วยวาจาและบันทึกไว้เป็นหนังสือให้ผู้ถูกจ ากัด
เสรีภาพทราบโดยพลันถึงสิทธิตามวรรคหนึ่ง 

บุคคลผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพมีสิทธิพบทนายความเป็นการเฉพาะตัว 

มาตรา ๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท าการจ ากัดเสรีภาพของบุคคลตามกฎหมายมีหน้าที่จะต้องบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ อย่างถูกต้อง แม่นย า และละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ นามสกุล ต าหนิรูปพรรณของผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ 

(๒) วัน เวลาที่รับตัวผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพเข้ามา และสถานที่ของการจ ากัดเสรีภาพและข้อมูลเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท าการจ ากัดเสรีภาพของบุคคล ในกรณีที่มีการย้ายสถานที่ดังกล่าว จะต้องมีการระบุถึงสถานที่
ปลายทางท่ีรับตัวผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบการย้ายที่จ ากัดเสรีภาพนั้น 

(๓) เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งให้มีการจ ากัดเสรีภาพ พร้อมทั้งค าสั่งให้มีการจ ากัดเสรีภาพและเหตุแห่ง
การออกค าสั่งนั้น 

(๔) เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอ านาจในการจ ากัดเสรีภาพของบุคคลนั้น 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพร่างกายของบุคคลที่ถูกจ ากัดเสรีภาพก่อนถูกจ ากัดเสรีภาพและก่อนการ
ปล่อยตัว 

(๖) ในกรณีที่ผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพถึงแกความตายระหว่างการถูกจ ากัดเสรีภาพ จะต้องระบุถึง
พฤติการณ์และสาเหตุแห่งการตาย ตลอดจนการจัดการกับศพและสถานที่น าศพไปไว้ 

(๗) วัน เวลา และสถานที่ของการปล่อยตัวผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพและข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ท าการปล่อยตัว 

ก่อนการปล่อยตัวให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งญาติให้ทราบถึงการปล่อยตัว และหากมีญาติหรือบุคคลอ่ืน
ที่ไว้วางใจมารับตัวให้เจ้าหน้าที่บันทึกชื่อและที่อยู่ของบุคคลซึ่งมารับตัวไว้ด้วยหากไม่สามารถติดต่อญาติได้ หรือไม่
มีบุคคลใดมารับตัวให้บันทึกวิธีการในการติดต่อญาติไว้ และให้เจ้าหน้าที่จัดหาพยานในการปล่อยตัวพร้อมทั้ง
บันทึกชื่อ ที่อยู่ของพยานไว้เป็นหลักฐานในการปล่อยตัว 

ให้คณะกรรมการก าหนดระเบียบและมาตรการในการปล่อยตัวตามมาตรานี้ 
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มาตรา ๒๓ บุคคลผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพนั้นเอง สามีหรือภรรยา ญาติ ทนายความ หรือบุคคลอ่ืนใดที่
ได้รับมอบอ านาจจากผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ มีสิทธิร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท าการจ ากัดเสรีภาพบุคคลใดให้
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๒๑ 

หากเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ ผู้ร้องขอมีสิทธิร้องขอต่อ
ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีอาญาในท้องที่ที่มีการจ ากัดเสรีภาพของบุคคลหรือท้องที่ที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการ
จ ากัดเสรีภาพของบุคคล เพ่ือให้ศาลสั่งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ 

ศาลมีอ านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่จ ากัดเสรีภาพของบุคคลใดเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจ ากัด
เสรีภาพตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๒๑ ให้กับผู้ร้องขอได 

บทบัญญัติในมาตรานี้ไมกระทบกระเทือนถึงการด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา ๙๐ 

มาตรา ๒๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่จ ากัดเสรีภาพของบุคคลใดหรือศาล อาจไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูก
จ ากัดเสรีภาพตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๑ ก็ไดหากการเปิดเผยดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือ
อันตรายต่อความเป็นส่วนตัวของบุคคล หรือเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนคดีอาญา 

เจาหน้าที่ของรัฐที่จ ากัดเสรีภาพของบุคคลใดหรือศาล ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ
ตามความในวรรคก่อน หากการไมเปิดเผยข้อมูลเป็นเหตุให้เกิดการกระท าทรมาน การบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ
หรือท าให้เกิดการจ ากัดเสรีภาพในสถานที่ที่ไมเปิดเผย 

มาตรา ๒๕ เมื่อมีการอ้างว่าบุคคลใดถูกกระท าทรมาน หรือถูกกระท าหรือลงโทษที่โหดร้ าย 
ไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีหรือถูกบังคับให้หายสาบสูญ บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลอาญาใน
ท้องที่ท่ีมีหรือเชื่อว่ามีการกระท าดังกล่าวเกิดข้ึนเพ่ือให้มีค าสั่งระงับการกระท าเช่นนั้น 

(๑) ผู้เสียหาย 

(๒) พนักงานอัยการ 

(๓) พนักงานสอบสวนคดีทรมานหรือคดีบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ 

(๔) คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

(๕) บุคคลอื่นใดเพ่ือประโยชนของผู้เสียหาย 

เมื่อไดรับค าร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลไตสวนคดีโดยพลัน โดยมีอ านาจเรียกเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
บุคคลอื่นใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสาร หรือวัตถุอื่นใดพร้อมทั้งผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพมาประกอบการไตสวน 
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มาตรา ๒๖ เพ่ือประโยชนในการระงับการกระท าทรมาน หรือการกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้าย 
ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี หรือการบังคับให้หายสาบสูญและเกิดการเยียวยาความเสียหายเบื้องต้น ศาลที่
ท าหน้าที่ไตสวนคดีในมาตรา ๒๔ อาจมีค าสั่งดังตอ่ไปนี้ 

(๑) สั่งให้ยุติการกระท าทรมาน หรือการกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ ายี
ศักดิ์ศร ี

(๒) ปล่อยตัวบุคคลผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ 

(๓) สั่งให้ย้ายสถานที่ซึ่งใช้ในการจ ากัดเสรีภาพ 

(๔) ให้ผู้เสียหายไดพบญาติ ทนายความ หรือบุคคลอื่นที่ไววางใจเป็นการสวนตัว 

(๕) เยียวยาเบื้องต้น 

(๖) จัดให้มีการรักษาพยาบาลรวมทั้งการฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจ 

(๗) เปิดเผยเอกสาร บันทึก หรือข้อมลูอื่นใด 

(๘) มาตรการอ่ืนใดที่เหมาะสมเพ่ือประโยชนในการระงับการกระท าหรือเยียวยาเบื้องต้นกับ
ผู้เสียหาย 

บทบัญญัติในมาตรานี้ไมกระทบกระเทือนถึงการด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา ๙๐ และศาลอาจพิจารณาและสั่งการพรอมกับค าขอตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๙๐ ได 

 

หมวด ๔ 

คณะกรรมการ 

มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระท าทรมานและการบังคับบุคคลให้
หายสาบสูญ หรือเรียกโดยย่อว่า “ค.ท.ส.” จ านวน ๑๖ คน ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็น
ประธาน ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธาน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ปลั ดกระทรวงการต่ า งประ เทศ  ผู้ แทนส านัก งานต ารวจแห่ งชาติ  ผู้ แทนส านั กงานอัยการสู งสุ ด                     
ผู้แทนจากสภาทนายความและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูและประสบการณเป็นที่ประจักษ์ด้านสิทธิมนุษยชนและ
ผู้เสียหายหรือเคยเป็นผู้เสียหายจ านวนหกคน ด้านการแพทย์หนึ่งคน และด้านจิตวิทยาหนึ่งคนเป็นกรรมการ 
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อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการไดอีกไมเกินสองคน 

มาตรา ๒๘ ให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๗ จ านวน ๕ คนประกอบด้วย 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกแพทยสภา และผู้แทนคณาจารย์
ประจ าซึ่งสอนในสาขาวิชานิติศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีการสอนระดับปริญญาในสาขาวิชานิติศาสตร์
คัดเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน และสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีการสอนระดับปริญญาในสาขาวิชา 
สิทธิมนุษยชน คัดเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน 

ให้อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และให้มีหน้าที่จัดท า
บัญชีรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา โดยต้องเสนอพร้อม
ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น  
ผู้ที่เหมาะสมกับการเป็นกรรมการและให้มีการเผยแพร่รายชื่อและเอกสารหลักฐานต่อสาธารณะผ่านช่องทางที่
เหมาะสม 

ในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิต้องค านึงถึงสัดส่วนหญิงชายเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาด้วย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิก าหนด 

มาตรา ๒๙ คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างอิสระและเป็นกลางตลอดระยะเวลา  
การด ารงต าแหนง โดยค านึงถึงหลักพ้ืนฐานของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

มาตรา ๓๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) ไมเป็นบุคคลล้มละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๓) ไม เป็นสมาชิกคณะรัฐมนตรี  รัฐสภา หรือศาล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ บริหารท้องถิ่น 
กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง 

(๔) ไมเป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 

(๖) ไมเคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะ
กระท าผิดวินัย 
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(๗) ไมเคยไดรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก รวมทั้งค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกแต่ให้
รอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษ เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาท ความผิดฐาน 
หมิ่นประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(๘) ไมเคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ มี
ทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ หรือเพราะเป็นทรัพย์ที่ได มาจากการกระท าความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้ วย 
การฟอกเงิน 

(๙) ไมเป็นผู้ที่เคยถูกชี้มูลว่ากระท าการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(๑๐) ไม่เป็นข้าราชการเว้นแต่ผู้สอนในมหาวิทยาลัยและแพทย์ 

มาตรา ๓๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และด ารงต าแหน่งติดต่อกัน
เกินสองวาระไมได 

เพ่ือให้ไดมาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ก่อนครบวาระ
ของกรรมการชุดเดิมเป็นระยะเวลาหกสิบวัน 

ในกรณีที่ยังไมมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครบวาระแล้วยังไมมีการตั้ง
กรรมการชุดใหม่ ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน 

มาตรา ๓๒ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๐ 

มาตรา ๓๓ เมื่อต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในหกสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงเกาสิบวัน จะไมแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างก็ได 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับการแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับ 
เวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ยังอยู่ในต าแหนง่ 

ในระหว่างที่ยังไมไดมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได 
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มาตรา ๓๔ การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

ในการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดในการประชุม 

ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องท่ีกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม 

ให้กรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๓๕ คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท าทรมาน การกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร มนุษยธรรม 
หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ 

(๒) ก าหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการเพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระท าทรมาน  
การกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญตลอดจน
การฟ้ืนฟูและเยียวยาที่ครอบคลุมและเพียงพอแก่ผู้เสียหายและผู้เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 

(๓) ด าเนินการติดตามช่วยเหลือผู้ถูกกระท าทรมาน ผู้ถูกกระท าหรือถูกลงโทษที่ โหดร้าย 
ไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี หรือผู้ถูกบังคับให้หายสาบสูญ รวมทั้งร่วมมือและประสานงานกับเจาหน้าที่ของรัฐ
ในการสืบหาติดตามช่วยเหลือบุคคลดังกล่าว 

(๔) รองขอให้มีการระงับการกระท าทรมาน การกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร มนุษยธรรม  
หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และมีสิทธิร้องขอให้มีการปล่อยผู้ที่ถูกคุมขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๙๐ 

(๕) ก ากับดูแล อ านวยการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการสืบสวนสอบสวน
ที่รวดเร็วและเป็นธรรมในคดีทรมาน และคดีบังคับบุคคลให้หายสาบสูญทั้งนี้เพ่ือประโยชนแห่งความยุติธรรมมี
อ านาจขอให้เปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ 
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(๖) ขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนหรือเข้าร่วมปฏิบัติ
หน้าที่ได้ตามความเหมาะสมในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระท าทรมาน การกระท าหรือการ
ลงโทษที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ 

(๗) ตรวจสอบการทรมาน การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี การบังคับบุคคลให้
หายสาบสูญแม้จะไมมีผู้ร้องเรียน และสามารถรับเรื่องร้องเรียนที่ไมระบุชื่อผู้ร้องได 

(๘) ก าหนดมาตรการหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการคุ้มครองแก่ผู้แจ้งข้อมูล 
ผู้เสียหาย โจทก์ และพยานในคดีทรมานและคดีบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ 

(๙) ตรวจเยี่ยมสถานที่ที่ใช้จ ากัดเสรีภาพของบุคคลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และให้ค าแนะน าแก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องท่ีเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม
หรือย่ ายีศักดิ์ศร ี

(๑๐) ก าหนดนโยบายและมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาทั้งด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้เสียหาย 

(๑๑) สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน  
การกระท าทรมาน การกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีและการบังคับบุคคลให้
หายสาบสูญ 

(๑๒) ศึกษา วิจัย เผยแพร และอบรมความรูเกี่ยวกับการกระท าทรมาน การกระท า หรือการลงโทษ
ที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ าศักดิ์ศรีและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ 

(๑๓) จัดท ารายงานสถานการณ์และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการทรมานประจ าปีเสนอต่อ
รัฐสภา 

(๑๔) ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ เมื่อระเบียบหรือ
ประกาศดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้มีผลบังคับใช้ได 

(๑๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ 

มาตรา ๓๖ คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 
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มาตรา ๓๗ ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการ และให้อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ของส านักงานและให้ส านักงานมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปและงานธุรการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษา 
คณะท างาน หรือเจ้าหน้าที่ท่ีคณะกรรมการแต่งตั้ง 

(๒) ศึกษา วิจัย รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าทรมาน การกระท าหรือการลงโทษ
ที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ าศักดิ์ศรีและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ เพ่ือประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ 

(๓) เผยแพร และอบรมความรูแกประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าทรมาน การกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีและการบังคับ
บุคคลให้หายสาบสูญ 

(๔) ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ 

(๕) ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามเป้าหมาย นโยบาย และแผนโครงการและมาตรการ
ตามที่คณะกรรมการก าหนด แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับการเร่งรัด ปรับปรุง 
หรือเลิกล้มแผนโครงการหรือมาตรการเมื่อเห็นสมควร 

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๓๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่
คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

หมวด ๔ 

การตรวจสอบ และการด าเนินคดีทรมานและคดีบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ 

มาตรา ๓๙ ผู้ใดพบเห็นหรือทราบการกระท าทรมาน การกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้า ย 
ไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีหรือการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ ตองแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับมอบหมายทราบโดยไม่ชักช้า 

ให้พนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ หรือเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแจ้งในวรรคแรก  ส่งเรื่องต่อให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได รับ
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มอบหมายด าเนินการติดตามสืบหาช่วยเหลือผู้ เสียหาย ด าเนินการระงับการกระท าความผิด ด าเนินคดีกับผู้ถูก
กล่าวหาวากระท าความผิด และเยียวยาผู้เสียหายตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้ที่แจ้งความตามวรรคหนึ่งที่ได้กระท าโดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องถูกด าเนินคดีอาญา 
คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง หากภายหลังปรากฏว่าไม่มีการกระท าความผิดตามที่ได้รับแจ้ง 

มาตรา ๔๐ คณะกรรมการมีอ านาจขอให้หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อ่ืนให้ 
ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ โดยค านึงถึงหลักประสิทธิภาพและ
หลีกเลี่ยงมิให้เกิดความขัดกันของต าแหน่งหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหาและผู้ ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเข้าร่วม
ปฏิบัติหน้าที ่

ให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการร้องขอหรือประสานงานจากคณะกรรมการ ให้
ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามสมควรแก่กรณี โดยได้รับค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอ่ืนใด
ที่จ าเป็นในการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ 

เพ่ือประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกข้อบังคับการปฏิบัติ
หน้าที่ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องวิธีปฏิบัติระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับการร้องทุกข์ การสืบสวน
สอบสวน การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เก่ียวข้อง  การสนับสนุนของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ เกี่ยวข้องรวมทั้งเรื่องอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรา ๔๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการมีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือสอบถามหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือให้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง 
หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรืองานใด ๆ หรือส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
หรอืส่งผู้แทนมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าประกอบการพิจารณาได้ 

(๒) มีหนังสือเรียกบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า  หรือให้ส่งวัตถุ 
เอกสาร หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 

การส่งหนังสือเรียกให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ ภูมิล าเนาหรือส านักงานของผู้รับ  
ในกรณีที่ไม่อาจส่งหนังสือเรียกให้แก่ผู้รับตามวิธีดังกล่าวได้ หรือไม่มีการปฏิบัติตามหนังสือเรียกภายในระยะเวลา
อันสมควร ให้คณะกรรมการส่งโดยวิธีดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง หรือจะจัดส่งโดยวิธีอ่ืนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

(๓) ด าเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ านาจออกหมายเพ่ือเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องกระท าเท่าที่จ าเป็น
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และโดยไม่ชักช้า ก่อนการตรวจสอบหรือรวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าวให้กรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งได้รับมอบหมายแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อนและเท่าที่สามารถกระท าได้ ให้ด าเนินการต่อหน้าผู้ครอบครอง  
หรือดูแลสถานที่หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือถ้าหาบุคคลดังกล่าวนั้นไม่ได้ก็ให้ด าเนินการต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อยสอง
คนซึ่งได้ขอร้องมาเป็นพยาน ในการนี้ ให้ผู้ครอบครองหรือดูแลสถานที่ หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเพ่ือให้
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นไปโดยสะดวก 

(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางของพยานบุคคลหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่คณะกรรมการแต่งตั้งเพ่ือท าการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

มาตรา ๔๒ ให้คดีทรมานและคดีบังคับบุคคลให้หายสาบสูญเป็นคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยให้พนักงานอัยการเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ 

ให้ด าเนินการสืบสวนสอบสวนโดยทันทีหลังจากได้รับการร้องเรียน และต้องด าเนินการสอบสวนให้
เสร็จโดยรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม ตามมาตรการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชศาสตร์ และสอดคล้อง
กับพิธีสารอีสตันบูล  

ให้มีนักนิติวิทยาศาสตร์ หรือแพทย์ จิตแพทย์ เข้าร่วมในการสืบสวนสอบสวนด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการร่วมกับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นสังกัด 

เพ่ือประโยชน์ในการประสานงานการสืบสวนและสอบสวนคดี ให้คณะกรรมการมีอ านาจออก
ข้อบังคับการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 

ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนตามมาตรานี้ ให้เจ้าหน้าที่ที่ร่วมสืบสวน  
และสอบสวนทุกคนเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ หรือพนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๔๓ ในคดีบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ ให้ด าเนินการสืบสวนสอบสวนจนกว่าจะพบ หรือ
ทราบชะตากรรมของบุคคลที่ถูกบังคับให้หายสาบสูญ 

มาตรา ๔๔ การรวบรวม การด าเนินขั้นตอน การใช้และการจัดเก็บข้อมูลทางด้านการแพทย์ 
และพันธุกรรม เพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ จะต้องไม่ละเมิดหรือมีผลก่อให้เกิด
การละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล 

ห้ามน าข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางด้านการแพทย์และพันธุกรรม ซึ่งได้รับการรวบรวมไว้ตามวรรค
แรกมาใช้หรือเปิดเผยเพ่ือจุดประสงค์อ่ืนใดนอกเหนือไปจากการเสาะหาบุคคลหายสาบสูญ หรือการด าเนินคดีกับ
ผู้กระท าความผิดหรือการใช้สิทธิในการที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาตามกฎหมาย 
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มาตรา ๔๕ ในการสืบสวนและสอบสวนที่มีเหตุจ าเป็นต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
เป็นพิเศษ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้นเป็นที่ปรึกษาคดีได้ 

ให้ที่ปรึกษาได้รับค่าตอบแทนตามที่ก าหนดในระเบียบของกระทรวงยุติธรรมโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

มาตรา ๔๖ การสอบสวนคดีทรมานและคดีบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ มิให้อยู่ในอ านาจของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

มาตรา ๔๗ ในกรณีผู้เสียหายตามพระราชบัญญัตินี้อยู่ในระหว่างการควบคุมตัวตามกฎหมายอ่ืน  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจสอบสวนคดีทรมานหรือคดีบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ มีอ านาจควบคุมตัว
ผู้เสียหายแทนไดเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของผู้เสียหาย 

มาตรา ๔๘ ให้พนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ที่ ร่วมสืบสวน 
และสอบสวน และที่ปรึกษาไดรับค่าตอบแทนตามที่ก าหนดในระเบียบของกระทรวงยุติธรรมโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๔๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกระเบียบหรือประกาศที่มีผลเป็นการทั่วไป เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได 

 

หมวด ๕ 

บทก าหนดโทษ 

มาตรา ๕๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่
หกหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมสอบสวน 
ผู้กระท าต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๕๑ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค า หรือไม่ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานที่ถูกเรียกหรือถูกสั่งให้ส่ง
ตามมาตรา ๔๒ (๒) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
..................................... 
นายกรัฐมนตรี  
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บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ พ.ศ.... 

--------------------------- 

บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน  
และการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ พ.ศ. .... มีดังนี้ 

๑. เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 

การกระท าทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง  
ประเทศไทยเกิดการกระท าทรมานและบังคับบุคคลให้หายสาบสูญอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชายแดน
ภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลาบางส่วน) ซึ่งมีการประกาศใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง แต่การ
ด าเนินการกับผู้ก่อให้เกิดการทรมานและบังคับให้หายสาบสูญยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ท าให้ไม่สามารถน าตัว
ผู้ก่อการละเมิดดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและลงโทษได้ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทรมานและการบังคับ
ให้หายสาบสูญเป็นอาชญากรรมที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวพันกับการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งบังคั บใช้
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมปกติที่ใช้จัดการกับอาชญากรรมทั่วไป
จึงไม่เพียงพอต่อการด าเนินการเพ่ือป้องกันการกระท าผิดและการน าตัวผู้กระท าความผิดเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมและลงโทษ รวมถึงการเยียวยาผู้เสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ประเทศไทยได้เป็นภาคีอนุสัญญา
ต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
1970 : CAT) และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และได้ลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดย
ถูกบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๙  (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 
Disappearance 2006 : CED) จึงมีพันธกรณีในการด าเนินการให้สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว ซึ่งเมื่อพิจารณา
บทบัญญัติของกฎหมายและกลไกทางกฎหมายในปัจจุบันของไทยยังไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาดั งกล่าว 
ในหลายประการ  จึงจ าเป็นที่ต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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๒.  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๒.๑ ก าหนดให้การทรมาน เป็นความผิดทางอาญา 

๒.๑.๑ ก าหนดค านิยามของ “การกระท าทรมาน” หมายความว่า “การกระท าที่ท าให้เกิด 
ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรงแกร่างกายหรือจิตใจต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพ่ือที่จะให้ไดมาซึ่ง
ข้อมูลหรือค าสารภาพจากบุคคลนั้นหรือจากบุคคลที่สาม เพ่ือการลงโทษส าหรับการกระท าซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคล
ที่สามไดกระท าหรือถูกสงสัยว่าไดกระท า เพ่ือข่มขู่ให้กลัวหรือบังคับขู่เข็ญบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม หรือเพราะ
เหตุผลอ่ืนใดบนพ้ืนฐานของการเลือกปฏิบัติ  โดยการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าโดย หรือยุยงส่งเสริม  
หรือยินยอม หรือรู เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือของบุคคลอ่ืนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งนี้ ไม รวมถึง 
ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานที่เกิดจากหรือที่สืบเนื่องมาจากการลงโทษที่ชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา ๓ (๑)) 

๒.๑.๒ ก าหนดให้ความผิดฐานกระท าทรมาน มีระวางโทษจ าคุกห้าถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ 
หนึ่งแสนถึงสี่แสนบาท 

ถ้าเป็นการกระท าต่อเด็กอายุไมเกินสิบแปดปี หญิงมีครรภ ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางร่างกายหรือจิตใจ 
หรือผู้ซึ่งไมอาจพ่ึงตนเองได ตองระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงสามสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 
ถึงหกแสนบาท 

ถ้าเป็นเหตุให้ผู้ถูกทรมานถึงแกความตาย ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 
หกแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

๒.๑.๓ ก าหนดความรับผิดของบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าการทรมาน โดยการยุยงโดย
ความยินยอมหรือโดยการรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีก าหนดระวางโทษเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่รัฐนั้น 

๒.๒ ก าหนดความผิดฐานกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี  
โดยก าหนดให้ผู้ที่กระท าให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ไม่ใช่การทรมาน โดยการ
กระท าดังกล่าวเป็นการกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือโดยการยุยง โดยความยินยอมหรือโดยการรู้เห็นเป็นใจ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งนี้ไม่รวมอันตรายจากการลงโทษที่ชอบด้วยกฎหมาย 
ผู้นั้นความผิดฐานกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่ง
ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ถ้าเป็นการกระท าต่อเด็กอายุไมเกินสิบแปดปี หญิงมีครรภ ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางร่างกายหรือจิตใจ 
หรือผู้ซึ่งไมอาจพ่ึงตนเองได ตองระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 
ถึงสามแสนบาท 
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ถ้าเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าไดรับอันตรายสาหัส ตองระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีและ
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

ถ้าเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าถึงแกความตาย ตองระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 
หกแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

๒.๓ ก าหนดความผิดฐานบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ 

๒.๓.๑ ก าหนดนิยามของ “การบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ” หมายความว่า “การจับกุมคุมขัง 
ลักพา หรือกระท าการด้วยประการใดๆที่มีลักษณะเป็นการจ ากัดเสรีภาพของบุคคล ซึ่งกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได รับค าสั่ง การสนับสนุนหรือความยินยอมไม วาโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย 
จากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีการปฏิเสธว่ามิไดมีการการจับกุม คุมขังลักพา หรือกระท าการ
ด้วยประการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการจ ากัดเสรีภาพของบุคคล หรือปกปิดชะตากรรมหรือที่อยู่ของบุคคล 
ซึ่งถูกจ ากัดเสรีภาพนั้น” 

๒.๓.๒ ก าหนดให้การกระท าความผิดฐานบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

ถ้าเป็นการกระท าต่อเด็กอายุไมเกินสิบแปดปี หญิงมีครรภ ผู้สูงอายุ ผูพิการทางร่างกายหรือจิตใจ 
หรือผู้ซึ่งไมอาจพ่ึงตนเองได ตองระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงสามสิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึง 
หกแสนบาท 

ถ้าเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าไดรับอันตรายสาหัส ตองระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงสามสิบปี  
และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท 

ถ้าเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าถึงแกความตาย ตองระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หกแสน
บาทถึงหนึ่งล้านบาท 

๒.๓.๓ ก าหนดให้บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ โดยได้รับ
ค าสั่ง โดยการสนับสนุน หรือโดยการรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่รัฐนั้น 

๒.๔. ก าหนดความรับผิดของผู้บังคับบัญชา  โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาผู้ใดที่ทราบหรือจงใจ
เพิกเฉยต่อข้อมูลที่ระบุอย่างชัดแจ้งว่าผู้ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาของตนจะกระท าหรือได กระท าความผิด และไม
ด าเนินการทั้งหลายที่จ าเป็นและเหมาะสมตามอ านาจของตน เพ่ือป้องกันหรือระงับการกระท าความผิด หรือไม
ด าเนินการหรือส่งเรื่องให้ด าเนินการสอบสวนและด าเนินคดีตามกฎหมาย ต้องระวางโทษก่ึงหนึ่งของที่บัญญัติไว้ 
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๒.๕ ก าหนดเหตุบรรเทาโทษส าหรับความผิดฐานบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ เพ่ือเพ่ิมโอกาส 
ในการรอดชีวิตของผู้ถูกบังคับให้หายสาบสูญ หรือเพ่ือให้ทราบชะตากรรม หรือเพ่ือช่วยให้การสืบสวนสอบสวน
และการด าเนินคดีเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยก าหนดให้ผู้กระท าผิดที่ช่วยให้มีการค้นพบบุคคลที่  
ถูกบังคับให้หายสาบสูญในสภาพมีชีวิตอยู่  หรือชี้ตัวผู้กระท าความผิด หรือให้ข้อมูลเองโดยสมัครใจ  
ต่อคณะกรรมการที่มีอ านาจหน้าที่ของรัฐ หรือพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส าคัญ 
และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสืบสวนสอบสวนและด าเนินคดีเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ศาล
อาจจะลดโทษได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของอัตราโทษท่ีก าหนดไว้ส าหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

๒.๖ ก าหนดเรื่องเขตอ านาจสากล (Universal Jurisdiction) เนื่องจากการทรมานและการบังคับ
บุคคลให้หายสาบสูญเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน และในกรณีที่กระท าอย่างกว้างขวางและเป็นระบบยังถือ  
เป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ ผู้กระท าความผิดจึงสมควรได้รับโทษไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใด ดังนั้น จึงควร
ก าหนดให้บุคคลซึ่งกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรจะต้องรับโทษในราชอาณาจักร  
ตามท่ีก าหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ โดยให้น ามาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

๒.๗ ก าหนดเรื่องเขตอ านาจศาล เนื่องจากการด าเนินการในศาลทหารมีข้อจ ากัดเรื่องสิทธิ  
ของผู้เสียหายและเสี่ยงต่อการท าให้เกิดการลอยนวลพ้นผิด ดังนั้น เพ่ือขจัดปัญหาดังกล่าว จึงก าหนดให้ชัดเจน  
ว่าคดีตามพระราชบัญญัตินี้ให้อยู่ในเขตอ านาจของศาลยุติธรรม แม้ว่าการกระท าความผิดนั้นจะกระท าโดย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารก็ตาม 

๒.๘ ก าหนดเรื่องอายุความ เนื่องจากความผิดฐานกระท าทรมาน ความผิดฐานกระท าหรือการ
ลงโทษที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีนั้น และการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญเป็นความผิดร้ายแรง  
จึงเห็นควรก าหนดให้เป็นความผิดที่ไม่มีอายุความ 

๒.๙ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดยก าหนดให้ชัดเจนว่าความผิดฐานกระท าทรมานและบังคับให้  
บุคคลหายสาบสูญไม่ใช่ความผิดทางการเมืองที่เป็นข้อยกเว้นตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน เพื่อไม่ให้ความผิดดังกล่าวกลายเป็นข้อยกเว้นและเป็นข้ออ้างในการไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

๒.๑๐ ก าหนดข้อห้ามเด็ดขาด เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อห้ามเด็ดขาดตามที่อนุสัญญาต่อต้าน 
การทรมานฯ และอนุสัญญาคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ที่ก าหนดถึงสิทธิของบุคคล  
ที่จะไม่ถูกกระท าทรมานหรือบังคับให้หายสาบสูญเป็นสิทธิเด็ดขาด (Absolute Rights) และไม่สามารถ 
ท าการรอนสิทธิได้ จึงต้องก าหนดในกฎหมายภายในของประเทศไทยให้ชัดเจนว่า ห้ามไม่ให้มีการทรมาน  
หรือการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญไม่ว่าด้วยเหตุผลหรือในสถานการณ์ฉุกเฉินฯใดๆทั้งสิ้น 
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๒.๑๑ ก าหนดห้ามน าค าให้การที่ได้มาจากการทรมานมาใช้เป็นพยานหลักฐาน ยกเว้นเป็นการ
ด าเนินคดีเพ่ือน าผู้กระท าความผิดฐานทรมานมาลงโทษ 

๒.๑๒ การห้ามส่งกลับ (non-refoulement) โดยก าหนดห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐหรือเจาหน้าที่
ของรัฐกระท าการส่งตัวบุคคลใดออกไปนอกราชอาณาจักร หากเป็นที่เชื่อได วาการส่งบุคคลดังกล่าวออกไป 
จะส่งผลให้บุคคลนั้นถูกกระท าทรมานหรือถูกบังคับให้หายสาบสูญ 

๒.๑๓ ก าหนดให้มี “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระท าทรมานและการบังคับ
บุคคลให้หายสาบสูญ” อันประกอบไปด้วยตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิในจ านวนที่
ใกล้เคียงกัน เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่เหมาะสมในคณะกรรมการ รวม ๑๖ คน ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน, ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธาน, ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานอัยการ
สูงสุด ผู้แทนจากสภาทนายความ เป็นกรรมการ  และมีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูและประสบการณด้านสิทธิ
มนุษยชนเป็นที่ประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง ๖ คน ด้านการแพทย์ ๑ คน และด้านจิตวิทยา ๑ คน เป็นกรรมการ โดยมา
จากการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา จ านวน ๕ คนประกอบด้วย ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกแพทยสภา และผู้แทนคณาจารย์ประจ าซึ่งสอนในสาขาวิชานิติศาสตร์ใน
สถาบันอุดมศึกษา คัดเลือกกันเอง ๑ คน และสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีการสอนระดับปริญญาใน
สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน คัดเลือกกันเอง ๑ คน และมีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

ทั้งนี้ ก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ในเชิงนโยบาย ได้แก่ การเสนอความเห็นเพ่ือให้มี
การปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือมาตรการป้องกันการกระท าทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ  
การก าหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการในการป้องกัน ตลอดจนการฟ้ืนฟูและเยียวยาที่ค รอบคลุม 
และเพียงพอแก่ผู้เสียหาย ในส่วนของการด าเนินการ ก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการ 
ช่วยเหลือผู้ถูกกระท าทรมาน ผู้ถูกกระท าหรือถูกลงโทษที่โหดร้ายฯ หรือผู้ถูกบังคับให้หายสาบสูญ รวมทั้งร่วมมือ
และประสานงานกับเจาหน้าที่ของรัฐในการสืบหาติดตามช่วยเหลือบุคคลดังกล่าว การร้องขอให้มีการระงับ 
การกระท าทรมาน การกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้ายฯ การอ านวยการและประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการสืบสวนสอบสวน ที่รวดเร็วและเป็นธรรม การตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง หรือสถานที่บ าบัด
โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า การสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกัน ตลอดจนการด าเนินการศึกษา วิจัย และเผยแพรความรูเกี่ยวกับการกระท าทรมาน การกระท าหรือการ
ลงโทษที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ าศักดิ์ศรีและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ 
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ก าหนดให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ มีหน้าที่ในเรื่อง
งานธุรการ และการรวบรวมข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด าเนินการ หรือสนับสนุนการด าเนินการในเรื่อง  
การเผยแพร่และฝึกอบรมที่จ าเป็นเกี่ยวกับการกระท าทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญให้แก่สาธารณชน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดการป้องกันและต่อต้านการกระท าความผิดที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

๒.๑๔ ก าหนดกลไกการประสานงานและความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน โดยก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการร้องขอหรือประสานงานจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การกระท าทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่  
ตามสมควรแก่กรณี โดยได้รับค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอ่ืนใดที่จ าเป็นในการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเข้าร่วม
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้การด าเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๑๕ ก าหนดหลักประกันสิทธิของผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ ได้แก่ การห้ามจ ากัดเสรีภาพโดยไม่ให้
ติดต่อกับโลกภายนอกและการห้ามควบคุมตัวในสถานที่ลับ และสามารถถูกตรวจสอบได้ การก าหนดให้บุคคลที่ 
ถูกจ ากัดเสรีภาพได้รับการแจ้งให้ทราบถึงสิทธิของตน  มีสิทธิแจ้งให้ญาติหรือทนายความหรือผู้ที่ตนไววางใจ 
ทราบถึงการถูกควบคุมตัวและสถานที่คุมขัง และมีสิทธิไดรับการเยี่ยมจากญาติ ทนายความ หรือผู้ที่ตนไววางใจ
ตั้งแต่ถูกจ ากัดเสรีภาพ มีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายที่เป็นอิสระโดยพลัน  สิทธิที่จะได้รับ  
ความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่เป็นอิสระ  สิทธิที่จะได้รับแจ้งข้อหาที่มีต่อตน โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ควบคุมตัวมี
หน้าที่แจ้งด้วยวาจาและบันทึกไว้เป็นหนังสือให้ผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพทราบโดยพลัน และก าหนดให้บุคคลผู้ถูกจ ากัด
เสรีภาพมีสิทธิพบทนายความเป็นการเฉพาะตัว 

การก าหนดให้มีการบันทึกข้อมูลผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทรมาน
และการบังคับให้หายสาบสูญ 

การรับรองสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ก าหนดให้บุคคลผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพนั้นเอง สามีหรือภรรยา  
ญาติ ทนายความ หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบอ านาจผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ มีสิทธิร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท าการ
จ ากัดเสรีภาพบุคคลให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ และหากมีการปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูล ผู้ร้องขอ
มีสิทธิร้องขอต่อศาล เพ่ือให้ศาลสั่งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ ซึ่งศาลอาจไม่สั่งให้เปิดเผยข้อมูล หากการเปิดเผย
ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรืออันตรายต่อความเป็นส่วนตัวของบุคคล หรือเป็นอุปสรรคต่อ  
การสืบสวนคดีอาญา แต่ข้อยกเว้นดังกล่าวไม่ควรถูกน ามาใช้ในกรณีที่การไม่เปิดเผยข้อมูลจะท าให้เกิดการทรมาน
และการบังคับให้หายสาบสูญ 

มาตรการในเรื่องการปล่อยตัว จะต้องรับรองได้ว่ามีการปล่อยตัวตามความเป็นจริง เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้บุคคลเหล่านั้นถูกการะท าทรมานหรือบังคับให้หายสาบสูญภายหลังการปล่อยตัว โดยก าหนดมาตรการก่อน



            ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ๒๕ 

 

การปล่อยตัว คือ เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งญาติให้ทราบถึงการปล่อยตัว และหากมีญาติหรือบุคคลอ่ืนที่ไว้วางใจมารับตัว
ให้เจ้าหน้าที่บันทึกชื่อและที่อยู่ของบุคคลซึ่งมารับตัวไว้ด้วย หากไม่สามารถติดต่อญาติได้ หรือไม่มีบุคคลใดมารับ
ตัว ให้บันทึกวิธีการในการติดต่อญาติไว้ และให้เจ้าหน้าที่จัดหาพยานในการปล่อยตัวพร้อมทั้งบันทึกชื่อ ที่อยู่ของ
พยานไว้เป็นหลักฐานในการปล่อยตัว 

๒.๑๖ ก าหนดมาตรการเบื้องต้นในการระงับการกระท าความผิด โดยให้ศาลมีอ านาจใน 
การตรวจสอบและสั่งให้ยุติการกระท าความผิดได้ ในท านองเดียวกับการไต่สวนกรณีควบคุมตัวไม่ชอบ  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๐ กล่าวคือ เมื่อมีการอ้างว่าบุคคลใดถูกกระท าทรมาน 
ถูกกระท าหรือถูกลงโทษที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีหรือการบังคับให้หายสาบสูญ บุคคลใดเพ่ือ 
ประโยชนของผู้ เสียหายมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลอาญาในท้องที่ที่มีการกระท าความผิดเกิดขึ้นหรือเชื่อว่า  
มีการกระท าความผิดเกิดขึ้น เพ่ือให้ศาลท าการไต่สวน โดยมีอ านาจเรียกเจ้าหน้าที่ของรั ฐหรือบุคคลอ่ืนใดมาให้
ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสาร หรือวัตถุอ่ืนใดพร้อมทั้งผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพมาประกอบการไตสวน และให้ศาลมีอ านาจ
ก าหนดมาตรการดังต่อไปนี้ได ้

(๑) ให้ยุติการกระท าทรมาน การกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี 

(๒) ปล่อยตัวบุคคลผู้ถูกควบคุม/คุมขัง 

(๓) สั่งให้ย้ายสถานที่ซึ่งใช้ในการควบคุมตัว 

(๔) ให้ผู้เสียหายไดพบญาติ ทนายความ หรือบุคคลอื่นที่ไววางใจเป็นการสวนตัว 

(๕) สั่งให้เยียวยาเบื้องต้น 

(๖) จัดให้มีการรักษาพยาบาล รวมทั้งการฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจ 

(๗) เปิดเผยเอกสาร บันทึก หรือข้อมูลอื่นใด 

(๘) มาตรการอื่นใดท่ีเหมาะสมเพื่อประโยชนในการระงับการกระท าหรือเยียวยาเบื้องต้น 

๑๐) การเยียวยาผู้เสียหาย 

๒.๑๗ การด าเนินคดีในความผิดฐานกระท าทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ 

ก าหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระท าทรมานและการบังคับบุคคลให้หาย
สาบสูญ มีอ านาจตรวจสอบการทรมาน การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี การบังคับบุคคลให้
หายสาบสูญไดเอง แม้จะไมมีผู้ร้องเรียนอย่างเป็นทางการ 
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ก าหนดหน้าที่ของผู้พบเห็นการกระท าความผิดต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการ  
และผู้ร้องเรียนโดยสุจริตจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

ในเรื่องการสืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับการทรมานและการบังคับให้บุคคลหายสาบสูญนั้น เพ่ือ
ประกันความเป็นอิสระ เป็นกลาง และเน้นความเชี่ยวชาญ จึงก าหนดให้ความผิดฐานกระท าทรมานและการบังคับ
บุคคลให้หายสาบสูญ เป็นคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยให้พนักงานอัยการ
เข้ามารับผิดชอบในการสอบสวน และให้มีนักนิติวิทยาศาสตร์ หรือแพทย์ จิตแพทย์ เข้าร่วมในการสืบสวน
สอบสวนด้วย  โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระท าทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ  
มีอ านาจในการก ากับดูแล และประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งนักนิติวิทยาศาสตร์ แพทย์ จิตแพทย์ 
หรือผู้เชี่ยวชาญด้านอ่ืนๆ ในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ 

ก าหนดให้ด าเนินการสืบสวนสอบสวนโดยทันทีหลังจากได้รับการร้องเรียน และต้องด าเนินการ
สอบสวนให้เสร็จโดยรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม ตามมาตรการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชศาสตร์ และ
สอดคล้องกับพิธีสารอีสตันบูล (Istanbul Protocol) และในคดีการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญนั้น จะต้องท า 
การสืบสวนสอบสวนจนกว่าจะทราบชะตากรรมของผู้ถูกบังคับให้หายสาบสูญ 

๒.๑๘ การเยียวยา โดยการก าหนดนิยามของผู้เสียหายให้ชัดเจนและครอบคลุมบุคคลที่ไดรับ
ความเสียหายจากการกระท าทรมานหรือการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญหรือการกระท าที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และให้
หมายความรวมถึง บุพการี ผู้สืบสันดาน สามี ภรรยา ของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงด้วย 

การก าหนดรับรองสิทธิในการเยียวยาให้ครอบคลุมถึงการท าให้กลับสู่สภาพเดิมก่อนเกิด 
การกระท าความผิด การก าหนดสินไหมทดแทนที่เพียงพอ ครอบคลุมความเสียหายทั้งทางร่างกายและจิตใจ  
การบ าบัดและฟ้ืนฟูสภาพอย่างสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้เ สียหาย
ในกระบวนการเยียวยา และการบ าบัดฟื้นฟูศักดิ์ศรีของผู้เสียหายซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สูงสุดของการเยียวยา 

 

…………………………………………………………………………. 
 

 


