
เปรียบเทียบสาระส าคัญของร่างกฎหมายฉบับประชาชน 
(ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....)  

     

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ฉบับประชาชน ได้จัดท าขึ้นโดยการทบทวนและปรับปรงุร่างกฎหมายเดิมที่เข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อปีที่ผ่าน
มา1 เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25602 และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี หรือที่ได้ลงนามไว้และอยู่ระหว่างด าเนินการเพ่ือเข้าเป็นภาคี3 ผ่านการ
ระดมความคิดจากผูไ้ด้รับความเสียหาย นักกฎหมาย และคนท างานในองค์กรภาคประชาสังคมที่มีประสบการณ์เก่ียวข้องกับการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือแก้ไขปัญหาการทรมานและการกระท าให้
บุคคลสูญหายที่เกิดขึ้นจริงในห้วงเวลาที่ผ่านมา เพ่ือชดเชยฟ้ืนฟูและเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายอย่างมีประสิทธิผล ลบล้างวัฒนธรรมในภาคราชการบางหน่วยงานที่ยังคงปล่อยให้คนผิดลอยนวล (impunity) และสร้างระบบความพร้อมรับ
ผิดในภาคราชการ (accountability) เพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหายเกิดผลอย่างแท้จริง 

ตารางสรุปเปรียบเทียบสาระส าคัญของร่างกฎหมายฉบับประชาชนกับร่างกฎหมายเดิมที่เข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
หัวข้อ ร่างกฎหมายเดิม ร่างกฎหมายฉบับประชาชน ค าอธบิาย 

1. หลักการของร่างพระราชบญัญตั ิ หลักการ 
- ให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมาน
และการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

หลักการ 
- ให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมาน
และการกระท าให้บุคคลสูญหาย โดยก าหนดให้การค้นตัว จับ 
คุมขัง หรือกระท าการใดอันกระทบกระเทือนต่อเสรีภาพใน
ร่างกายของบุคคลจะต้องมีการแจ้งสิทธิและจัดท าบันทึกการ
ควบคุมตัวตามที่กฎหมายนี้ก าหนดโดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้ง
ก าหนดให้ศาลยุติธรรมเป็นกลไกส าคัญในการตรวจสอบการใช้

- ก าหนดกรอบหลักการให้มีรายละเอียดที่กระจ่างชัดยิ่งขึ้นโดย
มุ่งประสงค์ให้การรับรองหลักการในวาระแรกของฝ่ายนิติ
บัญญัติมีกรอบแนวคิดที่กระจ่างชัดและลงลึกยิ่งไปกว่าเพียงแค่
ก าหนดให้มีกฎหมาย  
- รายละเอียดที่มุ่งประสงค์ให้ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาอนุมัติ
กรอบหลักการในวาระแรกได้แก่ (ก) การแจ้งสิทธิและจัดท า
บันทึกการควบคุมตัว (ข) การตรวจสอบการใช้อ านาจโดยศาล

                                                             

1 โดยทีป่ระชุมได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ) ไว้พิจารณา ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๖/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ผ่าน ๆ มาจนถึงปัจจุบัน ได้บัญญัติรับรองศักด์ิศรีความเป็นมนษุย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลอย่างชัดแจ้ง (มาตรา 4) รวมทั้งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคล จากการถูกค้นตัว จับ คุมขัง หรือถูกกระท า
การใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรอืเสรภีาพในชีวิตหรือรา่งกายเกินสมควรแก่เหตุผลที่กฎหมายก าหนด และยังบัญญัติไว้อย่างแจ้งชัดอีกว่า การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมนั้นจะกระท ามไิด้ (มาตรา 28) ทั้งนี้ บุคคลซ่ึงได้รับความเสียหายจาก
การถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระท าความผิดอาญาย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐ (มาตรา 25) 
3 พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนษุยชนที่มีเนื้อหาเก่ียวข้องโดยตรงได้แก่ (1) อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักด์ิศรี (Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment 
หรือ CAT) ซ่ึงประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวต้ังแต่ 1 พฤศจิกายน 2550 และ (2) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 
Disappearance หรือ ICPPED) ซ่ึงประเทศไทยได้ลงนามรับรองอนุสัญญาดังกล่าวเมื่อ 9 มกราคม 2555 และอยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคี 
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หัวข้อ ร่างกฎหมายเดิม ร่างกฎหมายฉบับประชาชน ค าอธบิาย 
อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันกระทบกระเทือนต่อเสรีภาพใน
ร่ า ง ก า ย ขอ ง บุ ค ค ล  ส ร้ า ง ร ะบ บ ค ว า ม พร้ อ ม รั บ ผิ ด 
(accountability) และลบล้างวัฒนธรรมปล่อยให้คนผิด
ลอยนวล (impunity) ตลอดจนมีกลไกสนบัสนุนช่วยเหลือให้ผู้
ได้รับความเสียหายได้รับความเป็นธรรม ผ่านการช่วยเหลือทาง
กฎหมายเพ่ือติดตามตรวจสอบและน าตัวผู้ที่เก่ียวข้องมาเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และมาตรการชดเชยฟ้ืนฟูและ
เยียวยาความเสียหายทางร่างกาย จิตใจและสังคม และการ
ป้องกันไม่ให้การละเมิดเกิดขึ้นซ้ าอีก   

ยุติธรรมซ่ึงเป็นศาลพลเรือน (ค) การก าหนดกลไกสนับสนุน
ช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายให้ได้รับความเป็นธรรม 

2. เหตุผลและความจ าเป็นในการ
เสนอร่างพระราชบัญญตั ิ

เหตุผล 
- โดยที่การทรมาน และการกระท าให้บุคคลสูญหายซ่ึงกระท า
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง
ซ่ึงไม่อาจยกเว้นให้กระท าได้ไม่ว่าสถานการณ์ใด ๆ ประกอบ
กับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาต่อต้านการ
ทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้
มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูก
บังคับ จึงต้องมีบทบัญญัติที่ก าหนดฐานความผิดเป็นการเฉพาะ 
ตลอดจนมีมาตรการป้องกันและปราบปราม มาตรการเยียวยา
ผู้ได้รับความเสียหายและมาตรการอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติตามข้อบทในอนุสัญญาดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็นการยกระดับการคุ้มครองสิ ทธิ
มนุษยชนในประเทศไทยให้เทียบเท่าสากล จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

เหตุผล 
- โดยที่การทรมาน การกระท าหรือลงโทษที่ โหดร้าย ไร้
มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และการกระท าให้บุคคลสูญหาย
ซ่ึงกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างร้ายแรงซ่ึงไม่อาจยกเว้นให้กระท าได้ไม่ว่าสถานการณ์ใด 
ๆ อีกทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้รัฐมี
หน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคล
จากการถูกค้นตั ว จับ  คุมขัง  หรือถูกกระท าการใด อัน
กระทบกระเทือนต่อเสรีภาพในร่างกายเกินสมควรแก่เหตุผลที่
กฎหมายก าหนด ยิ่งไปกว่านั้นการทรมาน ทารุณกรรม หรือ
การลงโทษด้วยวิธีโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมนั้นจะกระท ามิได้ 
ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาต่อต้าน
การทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้
มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และได้ลงนามอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ
โดยถูกบังคับ จึงต้องมีบทบัญญัติที่ก าหนดฐานความผิดเป็น

- เพ่ิมเติมหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ใน
เร่ืองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคลจากการถูก
ค้นตัว จับ คุมขัง หรือถูกกระท าการใดอันกระทบกระเทือนต่อ
เสรีภาพในร่างกายเกินสมควรแก่เหตุผลที่กฎหมายก าหนด ยิ่ง
ไปกว่านั้นการทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธี
โหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมนั้นจะกระท ามิได้ 
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การเฉพาะ ตลอดจนมีมาตรการป้องกันและปราบปราม 
มาตรการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและมาตรการอ่ืนที่
เก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามข้อบทในอนุสัญญาดังกล่าว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็นการยกระดับการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยให้เทียบเท่าสากล และสอดรับกับ
หลักการของรัฐธรรมนูญ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

3. ผลตอ่กฎหมายอืน่ - - มาตรา 3 บรรดากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
และค าสั่งอ่ืนในส่วนที่ได้บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือ
ซ่ึงขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  ให้ใช้
พระราชบัญญัตินี้แทน เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดก าหนดเร่ือง
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคลไว้
โดยเฉพาะซ่ึงให้ความคุ้มครองบุคคลมากกว่าที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ ให้บังคับตามกฎหมายนั้น 

- เพ่ือให้พระราชบัญญัตินี้เ ป็นกฎหมายกลางที่ก าหนด
มาตรฐานขั้นต่ าในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
ร่างกายของบุคคล ดังนั้น การควบคุมตัวหรือการใช้อ านาจที่
กระทบต่อเสรีภาพในร่างกายของบุคคล ผู้ปฏิบัติการจะต้อง
แจ้งสิทธิและจัดท าบันทึกการควบคุมตัว และด าเนินมาตรการ
อ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายนี้ก าหนด 
- ผลของมาตรานี้คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้
บุคคลสูญหายตามกฎหมายนี้ ไม่ว่าปฏิบัติการอันกระทบต่อ
สิทธิหรือ เสรีภาพในร่า งกายนั้น ได้ กระท าลงโดยอาศัย
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดๆ ก็ตาม อาทิ พระราชบัญญัติกฎ
อัยการศึก พ.ศ. 2457 พระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 เป็นต้น 

4. บทนิยาม - มาตรา 3 เดิม - มาตรา 4  
- “การทรมาน” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท า
ด้วยประการใดให้ผู้อ่ืนเกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมาน
อย่างร้ายแรงแก่ร่างกายหรือจิตใจ เพ่ือวัตถุประสงค์รวมทั้ง
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

- ปรบัปรุงบทนิยามค าว่า “การทรมาน” “การกระท าให้บุคคล
สูญหาย” “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” และ “ผู้ได้รับความเสียหาย
เพ่ือให้ความหมายของถ้อยค าในบทนิยามดังกล่าวสอดคล้อง
กับหลักการของอนุสัญญาและหลักการของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยยิ่งขึ้น   
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หัวข้อ ร่างกฎหมายเดิม ร่างกฎหมายฉบับประชาชน ค าอธบิาย 
(1) ให้ได้มาซ่ึงข้อมูลหรือค ารับสารภาพ

จากผู้ถูกกระท าหรือบุคคลที่สาม 
(2) ลงโทษผู้ถูกกระท า โดยมีเหตุจาก

การกระท าซ่ึงผู้นั้นหรือบุคคลที่สามได้กระท าหรือถูกสงสัยว่าได้
กระท า 

(3) ข่มขู่หรือขู่ เข็ญผู้ถูกกระท าหรือ
บุคคลที่สาม หรือ 

(4) เพราะเหตุผลใด ๆ บนพ้ืนฐานของ
การเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด 

แต่ทั้ งนี้ไม่รวมถึงการลงโทษตามค า
พิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ  และตาม
พันธกรณีและมาตรฐานระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่ 
- “การกระท าหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายี
ศักดิ์ศรี” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าด้วย
ประการใดเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนเกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์
ทรมานแก่ร่างกายหรือจิตใจ หรือย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือตามที่
กฎหมายบัญญัติ และตามพันธกรณีและมาตรฐานระหว่าง
ประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่ 
- “ควบคุมตัว” หมายความรวมถึง การจับ คุม ขัง ลักพา กัก
ตัว คุมขัง กักขัง เรียกตัวหรือเชิญตัวบุคคลไปสอบถามหรือ
ซักถาม หรือกระท าด้วยประการ อ่ืนใดอันเป็นการจ ากัด
เสรีภาพในร่างกาย 
- “การกระท าให้บุคคลสูญหาย” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐควบคุมตัวบุคคล โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องหรือ

- โดยผู้ได้รับความเสียหาย หมายความรวมถึง สามี ภริยา 
คู่ชีวิต ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน และผู้อยู่ในอุปการะ ทั้งโดยนิติ
นัยและโดยพฤตินัย  
- เพ่ิมบทนิยามค าว่า “ควบคุมตัว” ให้ครอบคลุมถึงการกระท า
ในลักษณะใดก็ตามที่เป็นการจ ากัดเสรีภาพในร่างกายของ
บุคคล เพ่ือให้การใช้อ านาจเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทบต่อ
เสรีภาพในร่างกายของบุคคล ต้องด าเนินการแจ้งรายละเอียด
ด้านการคุ้มครองสิทธิและการจัดท าบันทึกการควบคุมตัวโดย
ละเอียดตามที่กฎหมายก าหนด อันเป็นมาตรการป้องกันที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือคุ้มครองสิทธิในชีวิตและร่างกายของบุคคล
ทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
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หัวข้อ ร่างกฎหมายเดิม ร่างกฎหมายฉบับประชาชน ค าอธบิาย 
ผู้กระท าปฏิเสธว่ามิได้มีการกระท าการดังกล่าว หรือปกปิด
ชะตากรรมหรือที่อยู่ของบุคคลนั้น หรือไม่ให้ทราบว่าบุคคลนั้น
เป็นตายร้ายดีอย่างไรหรืออยู่ที่ใด 
- “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า เจ้าพนักงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และให้หมายรวมถึงบุคคลซ่ึง
ใช้อ านาจรัฐหรือได้รับมอบอ านาจ หรือได้รับแต่งตั้ง อนุญาต 
การสนับสนุน หรือการยอมรับโดยตรงหรือโดยปริยาย ให้ใช้
อ านาจรัฐในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย 
- “ผู้ได้รับความเสียหาย” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับความ
เสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือจิตใจจากการทรมาน การกระท า
หรือลงโทษที่โหดรา้ย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี หรือการ
กระท าให้บุคคลสูญหาย และให้หมายความรวมถึงสามี ภริยา 
คู่ชีวิต ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน และผู้อยู่ในอุปการะ ทั้งโดยนิติ
นัยและพฤตินัยของบุคคลที่ได้รับความเสียหายดังกล่าว 

5. หมวดที่ 1 บททั่วไป - - มาตรา 6  บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
ร่างกาย และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การทรมาน การกระท า
หรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี หรือการ
กระท าให้บุคคลสูญหายจะกระท ามิได้   

ในกรณีที่มีการกระท าซ่ึงกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตาม
วรรคหนึ่ง ผู้ได้รับความเสียหายมีสิทธิร้องทุกข์ร้องเรียนและ
เข้าถึงความเป็นธรรมโดยได้รับความคุ้มครองและการสนับสนุน
ช่วยเหลือจากรัฐ ผู้ได้รับความเสียหายมีสิทธิได้รับการชดเชย
และเยียวยาความเสียหายอย่างมีประสิทธิผล ซ่ึงรวมทั้งการ
ป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดซ้ าอีก   

- ก าหนดกรอบแนวคิดของการป้องกันและปราบปรามการ
ทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหายในหมวดที่ ๑ บท
ทั่วไป เพ่ือให้เกิดความกระจ่างชัดเก่ียวกับหน้าที่ของรัฐ ซ่ึง
หมายรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งฝ่ายบริหาร ตุลาการและนิติ
บัญญัติ  
- ยืนยันหลักการของรัฐธรรมนูญที่รัฐจะต้องคุ้มครองศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของ
บุคคลโดยไม่เลือกปฏิบัติ การทรมาน การกระท าหรือลงโทษที่
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และการกระท าให้
บุคคลสูญหายจะกระท ามิได้ ซ่ึงหมายรวมถึงรัฐต้องด าเนิน
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หัวข้อ ร่างกฎหมายเดิม ร่างกฎหมายฉบับประชาชน ค าอธบิาย 
ผู้ได้รับความเสียหาย พนักงานอัยการ หรือบุคคลอ่ืนใด

เพ่ือประโยชน์ของผู้ได้รับความเสียหาย มีสิทธิร้องขอต่อศาล
เพ่ือให้สั่งระงับหรือเพิกถอนการกระท าซ่ึงกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพตามวรรคหนึ่งเช่นว่านั้นทันที รวมทั้งก าหนดวิธีการ
ตามสมควรเพ่ือคุ้มครอง ชดเชยและเยียวยาความเสียหายที่
เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิผล 
- มาตรา 7 รัฐมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
ร่างกาย และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลทุกคนโดยไม่
เลือกปฏิบัติ และด าเนินมาตรการที่มีประสิทธิผลเพ่ือป้องกัน
และปราบปรามการทรมาน การกระท าหรือลงโทษที่โหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และการกระท าให้บุคคลสูญ
หาย 

ในกรณีที่ปรากฏข้อร้องเรียนเก่ียวกับการกระท า ซ่ึง
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง  รั ฐมีหน้ าที่
ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือคุ้มครองสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้ได้รับความเสียหาย สนับสนุนช่วยเหลือผู้ได้รับ
ความเสียหายอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหมายรวมถึง การชดเชย
และเยียวยาความเสียหายทางร่างกายและจิตใจ การติดตาม
ตรวจสอบข้อร้องเรียนเพ่ือน าตัวผู้กระท าความผิดมาเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม และมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการ
ละเมิดขึ้นซ้ าอีก 

มาตรการป้องกันและปราบปรามอย่างมีประสิทธิผล 
- ก าหนดรับรองสิทธิในการร้องเรียนเก่ียวกับการทรมานหรือ
การกระท าให้บุคคลสูญหาย หน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพความ
ปลอดภัยและสนับสนุนช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายอย่าง
เร่งด่วน ซ่ึงรวมทั้งการติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนเพ่ือน าตัว
ผู้กระท าความผิดมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา การ
สามารถเข้าถึงการชดเชยและเยียวยาความเสียหายทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ เพ่ือคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้ได้รับความ
เสียหาย และสุดท้ายรัฐต้องด าเนินมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดขึ้นซ้ าอีก  
- ก าหนดบทบาทองค์กรฝ่ายตุลาการในการตรวจสอบถ่วงดุล
การใช้อ านาจโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีค าสั่งระงับหรือเพิกถอน
การกระท าซ่ึงกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
เช่นว่านั้นทันที และศาลยังมีอ านาจหน้าที่ก าหนดวิธีการตาม
สมควรเพ่ือคุ้มครอง ชดเชยและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น
ผ่านการสนับสนุนช่วยเหลือจากคณะกรรมการ  
 

6. หมวดที่ 2 การปราบปรามการ
ทรมานและการกระท าใหบุ้คคลสญู
หาย 

- ก าหนดความฐานความผดิและหลักการอ่ืน ๆ ในหมวด 1 บท
ทั่วไป (มาตรา 5 – มาตรา 12) โดยแยกบทก าหนดโทษไปไว้ใน
หมวด 5 (มาตรา 28 - มาตรา 33) และก าหนดเร่ืองการ
ด าเนินคดีไว้ในหมวด 4 (มาตรา 26 – มาตรา 27) 

- ก าหนดหมวด 2 การปราบปรามการทรมานและการกระท า
ให้บุคคลสูญหาย โดยแบ่งเป็นสองส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 บท
ทั่วไป และส่วนที่ 2 การด าเนินคดี โดยแยกบทก าหนดโทษไป
ไว้ในหมวด 5 (มาตรา 44 - มาตรา 47) 

- ก าหนดมาตรการปราบปรามการทรมานและการกระท าให้
บุคคลสูญหายในหมวด 2 การปราบปรามการทรมานและการ
กระท าให้บุคคลสูญหาย ที่รวมถึงฐานความผิด การด าเนินคดี 
การเข้าถึงความเป็นธรรมของผู้ได้รับความเสียหายและการ
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 ชดเชยฟ้ืนฟูเยียวยา เพ่ือสร้ างระบบความพร้อมรับผิด 

(accountability) และลบล้างวัฒนธรรมปล่อยให้คนผิด
ลอยนวล (impunity) และมีกลไกสนับสนุนช่วยเหลือให้ผู้ได้รับ
ความเสียหายได้รับความเป็นธรรม ผ่านการช่วยเหลือทาง
กฎหมายเพ่ือติดตามตรวจสอบและน าตัวผู้เก่ียวข้องมาเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และการชดเชยฟ้ืนฟูเยียวยา
ความเสียหายทางร่างกาย จิตใจและสังคม และการป้องกัน
ไม่ให้การละเมิดเกิดขึ้นซ้ าอีก  

6.1 ส่วนที่ 1 บททั่วไป - ความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหาย (มาตรา 6)  
 
 
 
 
 
 
- ความผิดฐานกระท าทรมาน (มาตรา 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหาย 
มาตรา 8 ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จับ ขัง ลักพา ควบคุมตัว 
หรือกระท าด้วยประการใดให้ผู้อ่ืนปราศจากเสรีภาพในร่างกาย 
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องหรือผู้กระท าปฏิเสธว่ามิได้มี
กระท าการนั้น หรือปกปิดชะตากรรมหรือที่อยู่ของบุคคลนั้น 
หรือไม่ให้ทราบว่าบุคคลนั้นเป็นตายร้ายดีอย่างไรหรืออยู่ที่ใด ผู้
นั้นกระท าความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหาย 
- ความผิดฐานกระท าทรมาน 
มาตรา 9 ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าด้วยประการใดให้
ผู้อ่ืนเกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรงแก่
ร่างกายหรือจิตใจ เพ่ือวัตถุประสงค์รวมทั้งอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้ได้มาซ่ึงข้อมูลหรือค ารับสารภาพ
จากผู้ถูกกระท าหรอืบุคคลที่สาม 

(2) ลงโทษผูถู้กกระท า โดยมีเหตุจากการ
กระท าซ่ึงผู้นั้นหรือบุคคลที่สามไดก้ระท าหรือถูกสงสัยว่าได้กระท า 

(3)  ข่มขู่หรือขู่ เข็ญผู้ถูกกระท าหรือ

ส่วนที่ 1 
- ปรับปรุงเนื้อหาสาระความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหาย 
(มาตรา 8)  ฐานกระท าทรมาน (มาตรา 9)  และเพ่ิมเติม
ความผิดฐานกระท าหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่
ย่ ายีศักดิ์ศรี (มาตรา 10)  
- ปรับปรุงเหตุเพ่ิมโทษ (มาตรา 11) ความรับผิดของผู้สมคบ 
ผู้ ใ ช้  ผู้ ส นั บสนุ น  ( ม าต รา  12)  แ ละค ว ามรั บผิ ด ของ
ผู้บังคับบัญชา (มาตรา 13)  
- ยื นยั นบท รับรองหลักคว ามรั บผิด สากล ( Universal 
jurisdiction) (มาตรา 15) หลักกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ ร้าย
ข้ามแดนและความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญา 
(มาตรา 16) หลักสิทธิเด็ดขาด (Non-derogation) (มาตรา 
17)  หลั กกา ร ไม่ ส่ ง ตั ว กลั บ ไป เผชิ ญ อัน ต รา ย  ( Non-
refoulement) (มาตรา 18)  
- ทั้งนี้  เ พ่ือให้สอดคล้องกับหลักการของอนุสัญญาเพ่ือ
ประสิทธิผลในการป้องปรามการทรมานและการกระท าให้
บุคคลสูญหายสมดังเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตินี้  
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- ความผิดฐานกระท าหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (ไม่มี) 
 
 
 
 
 
- ผู้มีส่วนร่วมในการกระท าความผิดต้องรับผิดเช่นเดียวกับ
ตัวการ ผู้สมคบต้องระวางโทษหนึ่งในสาม (มาตรา 31) 
 
 
- ความรับผิดของผู้บังคับบัญชา (มาตรา 32) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลที่สาม หรือ 
(4) เพราะเหตุผลใด ๆ บนพ้ืนฐานของ

การเลือกปฏิบัติต่อบุคคล 
ผู้นั้นกระท าความผิดฐานกระท าทรมาน 

- ความผิดฐานกระท าหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี 
มาตรา 10  ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าด้วยประการใดให้
ผู้อ่ืนเกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานแก่ร่างกายหรือจิตใจ 
โดยเป็นการกระท าในลักษณะที่ร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ผู้นั้นกระท าความผิดฐานกระท าหรือลงโทษที่
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดเช่นเดียวกับตัวการ 
มาตรา 12 ผู้ใดสมคบ เป็นผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน เพ่ือกระท า
ความผิดตามมาตรา 8 มาตรา 9 หรือมาตรา 10 ต้องระวาง
โทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 
- ความรับผิดของผู้บังคับบัญชา 
มาตรา 13 ผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้กระท าความผิดตาม
มาตรา 8 มาตรา 9 หรือมาตรา 10 และไม่ด าเนินการที่จ าเป็น
และเหมาะสมตามอ านาจของตน เพ่ือป้องกันหรือระงับการ
กระท าความผิด หรือไม่ด าเนินการ หรือส่งเรื่องให้ด าเนินการ
สอบสวนและด าเนินคดีอาญาตามกฎหมาย ต้องระวางโทษก่ึง
หนึ่งของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

ผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งจะต้องเป็นผู้ซ่ึงมีหน้าที่
รับผิดชอบและมีอ านาจควบคุมดูแลการกระท าซ่ึงเก่ียวข้องกับ
การควบคุมตัวบุคคล 
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- มิให้เป็นความผิดทางการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน (มาตรา 8) 
 
 
 
 
 
 
- หลักการไม่ส่ งตัวกลับ ไป เผชิญอันตราย  (Non- 
refoulement) (มาตรา 12)  

ผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง ไม่ต้องรับผิด หาก
พิสูจน์ได้ว่าตนไม่ทราบหรือควรจะทราบหรือมิได้ละเลย
เพิกเฉยต่อการกระท าความผิดของผู้อยู่ใต้อ านาจบังคับบัญชา
ของตน  
- มิให้เป็นความผิดทางการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน  
มาตรา 16  การกระท าความผิดฐานกระท าทรมาน ความผิด
ฐานกระท าหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายี
ศักดิ์ศ รี  และความผิดฐานกระท าใ ห้บุคคลสูญหายตาม
พระราชบัญญัตินี้ มิให้ถือว่าเป็นความผิดทางการเมืองตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน และกฎหมายว่าด้วย
ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา 
- หลักกา รไม่ส่ งตัวกลับ ไป เผชิญ อันตราย (Non- 
refoulement)  
มาตรา 18  ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐส่ง
ตัวบุคคลใดออกไปนอกราชอาณาจักร หากมีเหตุอันควรเชื่อได้
ว่าการส่งบุคคลดังกล่าวออกไปจะส่งผลให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่
ในความเส่ียงจากการทรมาน การกระท าหรือลงโทษที่โหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี หรือการกระท าให้บุคคลสูญ
หาย 

6.2 ส่วนที่ 2 การด าเนนิคด ี - ความเป็นผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(มาตรา 10) หมายรวมเฉพาะสามี ภริยา ผู้ บุพการีและ
ผู้สืบสันดานของผู้ได้รับความเสียหาย  
 
 

- ความเป็นผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
มาตรา 19  ให้ผู้ได้รับความเสียหายในคดีความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ (สามี ภริยา คู่ชีวิต ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน 
และผู้อยู่ในอุปการะ ทั้งโดยนิตินัยและพฤตินัย) เป็นผู้เสียหาย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

ก าหนดส่วนที่ 2 การด าเนินคดี ดังนี้ 
- รับรองความเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา เพ่ือให้สามี ภริยา 
คู่ชีวิต ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน และผู้อยู่ในอุปการะ ทั้งโดยนิติ
นัยและพฤตินัย สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา ได้รับทราบความเป็นจริง และเข้าถึงความเป็นธรรมได้ 
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- การนับอายุความต่อเนื่อง (ไม่มี) แต่ได้ก าหนดในมาตรา 9 
ให้ด าเนินการสืบสวนจนกว่าจะพบบุคคลที่ถูกกระท าให้สูญหาย
หรอืปรากฏหลักฐานน่าเช่ือว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย 
 
 
 
 
 
 
- อายุความ (ไม่มีก าหนดไว้เป็นพิเศษ) ใช้อายุความตามหลัก
กฎหมายอาญาทั่วไป 
 
 
 
 
- ให้ เป็นคดีพิเศษ (มาตรา 26) แต่เ ก่ียวกับพนักงาน
ผู้รับผิดชอบส านวนการสอบสวน อีกทั้งไม่มีการก าหนดแจ้งชัด
หากเก่ียวเนื่องกับคดีทุจริตอันจะเป็นผลให้การน าตัวผู้กระท า
ความผิดมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นไปได้อย่าง
ล่าช้าเพราะต้องส่งส านวนไปให้ปปช. หรือปปท. แล้วแต่กรณี
พิจารณา  
 
 
 
 

- การนับอายุความต่อเนื่อง  
มาตรา 20  ให้การกระท าความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญ
หายตามพระราชบัญญัตินี้เป็นความผิดต่อเนื่องตลอดเวลา
จนกว่าจะเปิดเผยชะตากรรมหรือปล่อยตัวบุคคลที่ถูกควบคุม
ตัว และไม่ให้เร่ิมนับอายุความจนกว่าจะพบบุคคลที่ถูกกระท า
ให้สูญหาย หรือปรากฏหลักฐานน่าเช่ือว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความ
ตาย และให้ด าเนินการสืบสวนสอบสวนจนกว่าจะพบบุคคลที่
ถูกกระท าให้สูญหายหรือปรากฏหลักฐานน่าเช่ือว่าบุคคลนั้นถึง
แก่ความตาย 
- อายุความ 
มาตรา 21  ให้ความผิดฐานกระท าทรมาน และฐานกระท าให้
บุคคลสูญหายตามพระราชบัญญัตินี้ มีอายุความห้าสิบปี 

ความผิดฐานกระท าทรมาน และฐานกระท าให้บุคคล
สูญหายตามพระราชบัญญัตินี้ไม่มีอายุความ หากเป็นส่วนหนึ่ง
ของการกระท าที่มีลักษณะอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 
- ให้เป็นคดีพิเศษโดยมีพนักงานอัยการเป็นผู้รับผิดชอบ
ส านวนการสอบสวน   
มาตรา 22  ให้คดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นคดีพิเศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และให้พนักงาน
อัยการเป็นผู้รับผิดชอบส านวนการสอบสวน 
 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดหน่วยงานใดตก
เป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  
ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐในสัง กัดหน่วยงานนั้นเข้าร่วมเป็น
พนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ และให้น าบทบัญญัติ
ในหมวด 3 การสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่า

(มาตรา 19)  
- ก าหนดเร่ืองการนับอายุความ โดยให้การกระท าความผิดฐาน
กระท าให้บุคคลสูญหายเป็นความผิดต่อเนื่องตลอดเวลาจนกว่า
จะเปิดเผยชะตากรรมหรือปล่อยตัวบุคคลที่ถูกควบคุมตัว และ
การสืบสวนสอบสวนต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเริ่มนับ
อายุความก็ต่อเมื่อพบบุคคลที่ถูกกระท าให้สูญหายหรือปรากฏ
หลักฐานน่าเช่ือว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย (มาตรา 20) และ
ให้ความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหายและฐานกระท าทรมาน
มีอายุความห้าสิบปี และให้ไม่มีอายุความหากเป็นส่วนหนึ่งของ
การกระท าที่มีลักษณะอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ (มาตรา 
21) 
- ก าหนดให้คดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นคดีพิเศษตาม
กฎหมายว่ าด้ วยคดี พิ เศษ  โดย มีพนัก งาน อัยกา รเ ป็น
ผู้รับผิดชอบส านวนการสอบสวน และไม่ให้การด าเนินคดีต้อง
อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (มาตรา 22) และก าหนดเร่ืองการสั่งคดี โดยใน
กรณีมีค าสั่งไม่ฟ้องคดีให้เป็นอ านาจหน้าที่ของอัยการสูงสุดชี้
ขาด (มาตรา 23) 
- ก าหนดรับรองสิทธิของผู้ได้รับความเสียหายให้ได้รับทราบถึง
ผลความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการมี
หน้าที่ร่วมติดตามความคืบหน้าของคดี และด าเนินมาตรการ
เพ่ือคุ้มครองเสรีภาพและความปลอดภัย ชดเชยและฟ้ืนฟู
เยียวยาความเสียหายทางร่างกายและจิตใจ ให้ค าปรึกษาด้าน
กฎหมายและช่วยเหลือด้านการด าเนินคดี (มาตรา 24) และให้
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- การสั่งคดีและชี้ขาด (ไม่มีก าหนดไว้เป็นพิเศษ)  
 
 
 
 
 
- สิทธิของผู้ได้รับความเสียหาย (ไม่มีก าหนดไว้เป็นพิเศษ) จึง
ไม่มีกลไกสนับสนุนช่วยเหลือและชดเชยฟ้ืนฟูเยียวยาผู้ได้รับ
ความเสียหายให้ได้รับความเป็นธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
- การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ไม่มีก าหนดไว้เป็นพิเศษ) 
จึงไม่มีกลไกสนับสนุนช่วยเหลือและชดเชยฟ้ืนฟูเยียวยาผู้ได้รับ

ด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
การด าเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่อยู่ในอ านาจ

ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
และบทบัญญัติมาตรา 21/1 ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวน
คดีพิเศษไม่น ามาใช้บังคับกับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
- การสั่งคดีและชี้ขาด  
มาตรา 23  เมื่อพนักงานอัยการตามมาตรา 22 เห็นว่าการ
สอบสวนเสร็จแล้ว ให้ท าความเห็นเพ่ือออกค าสั่งฟ้องหรือไม่
ฟ้อง 

ในกรณีที่พนักงานอัยการมีค าสั่งไม่ฟ้อง ให้รีบส่ง
ส านวนการสอบสวนพร้อมกับค าสั่งให้อัยการสูงสุดเพ่ือชี้ขาด  
- สิทธิของผู้ได้รับความเสียหาย   
มาตรา 24  ให้หน่วยงานที่มีอ านาจสืบสวนสอบสวนในคดี
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้รายงานให้ผู้ได้รับความเสียหาย
ทราบถึงผลความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่ อง และใ ห้
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ติดตามผลความ
คืบหน้าของคดี และด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพ่ือคุ้มครองสวัสดิ
ภาพและความปลอดภัย ชดเชยและฟ้ืนฟูเยียวยาความเสียหาย
ทางร่างกายและจิตใจ ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านกฎหมาย และ
สนับสนุนช่วยเหลือด้านการด าเนินคดี โดยการมีส่วนร่วมจากผู้
ได้รับความเสียหาย 
- การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
มาตรา 25  ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ให้พนักงาน

พนักงานอัยการร่วมกับคณะกรรมการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนจากผู้กระท าความผิดให้แก่ผู้ได้รับความเสียหาย และ
สนับสนุนข้อมูลที่ จ า เป็นเพ่ือให้ศาลก าหนดมาตรการที่
เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและการฟ้ืนฟูเยียวยาผู้
ได้รับความเสียหายด้วย (มาตรา 25) 
- ก าหนดให้ศาลที่มีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นศาลพลเรือน เพ่ือให้ผู้ต้องหา จ าเลย
และผู้เสียหายอยู่ในเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาล
ยุติธรรมซ่ึงเป็นศาลพลเรือน (มาตรา 26) 
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ความเสียหายให้ได้รับความเป็นธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เขตอ านาจศาล (มาตรา 27) โดยก าหนดให้อยู่ภายใต้เขต
อ านาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึงอาจท า
ให้คดีที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยเป็นทหารอยู่ในอ านาจศาลทหารซ่ึง
จะส่งผลกระทบต่อสิทธิเข้าถึงความเป็นธรรมของผู้ได้รับความ
เสียหาย 

อัยการยื่นค าร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจ าเลย
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ได้รับความเสียหายเพราะเหตุที่
ได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือได้รับความเสื่อมเสีย
ต่อเสรีภาพในร่างกาย ชื่อเสียง หรือได้รับความเสียหายในทาง
ทรัพย์สินอันเน่ืองมาจากการกระท าความผิดของจ าเลย  

ในการนี ้ให้คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และสนับสนุนข้อมูลที่จ าเป็น
เพ่ือให้ศาลก าหนดมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ในการ
ป้องกัน และการฟ้ืนฟูเยียวยาแก่ผู้ได้รับความเสียหาย ซ่ึง
รวมทั้งการรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและ
จิตใจแก่ผู้ได้รับความเสียหายด้วย 
- อยู่ในเขตอ านาจศาลพลเรือน  
มาตรา 26  ให้คดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ อยู่ในอ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลพลเรือน และให้น าเอาวิธี
พิจารณาคดีตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบมาบังคับใช้กับคดีดังกล่าวโดยอนุโลม 

7.  หมวด 3 การปอ้งกนัการทรมาน
และการกระท าให้บคุคลสญูหาย 

- สิทธิผู้ถูกควบคุมตัว (ไม่มีก าหนดไว้เป็นพิเศษ) ในบางกรณี
อาจปรับใช้สิทธิของผู้ถูกจับตามมาตรา 7/1 แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
 
 
 
 

- สิทธิผู้ถูกควบคุมตัว  
มาตรา 27  ในการควบคุมตัวบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ มี
หน้าที่ในการควบคุมตัวบุคคลต้องจัดให้มีบันทึกข้อมูลเก่ียวกับ
ผู้ถูกควบคุมตัวตามมาตรา 28 และให้ผู้ถูกควบคุมตัวมีสิทธิและ
ได้รบัแจ้งสิทธิดังต่อไปนี้ 

 (1) แจ้งให้ผู้ถูกควบคุมตัว และญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูก
ควบคุมตัวไว้วางใจทราบถึงวัน เวลา และสถานที่ของการถูก
ควบคุมตัว ค าสั่งและเหตุแห่งการออกค าสั่งที่ให้มีการควบคุม

- ก าหนดมาตรการป้องกันการทรมานและการกระท าให้บุคคล
สูญหายในหมวด 3 การป้องกันการทรมานและการกระท าให้
บุคคลสูญหาย โดยก าหนดให้การค้นตัว จับ คุมขัง หรือกระท า
การอันใดอันกระทบกระเทือนต่อเสรีภาพในร่างกายของบุคคล
จะต้องมีการด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด และให้ศาล
ยุติธรรมเป็นกลไกส าคัญในการตรวจสอบการใช้อ านาจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอันกระทบกระเทือนต่อเสรีภาพในร่างกายของ
บุคคล เพ่ือสร้างระบบความพร้อมรับผิด (accountability) 
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ตัว และข้อมูลหรือรายละเอียดเก่ียวกับผู้ใช้อ านาจควบคุมตัว  
(2) แจ้งให้ญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูกควบคุมตัวไว้วางใจ

ทราบถึงข้อมูลและรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการเคลื่อนย้ายและ
สถานที่ปลายทางที่รับตัว ในกรณีที่มีการย้ายสถานที่ควบคุมตัว  

(3) แจ้งให้ญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูกควบคุมตัวไว้วางใจ
ทราบถึงข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับสภาพร่างกายหรือจิตใจของผู้
ถูกควบคุมตัว และรายละเอียดเก่ียวกับการปฐมพยาบาลและ
สถานพยาบาลที่รับตัวในทันที กรณีที่ผู้ถูกควบคุมตัวเจ็บป่วย
หรือบาดเจ็บ 

(4) ได้รับการเยี่ยมและติดต่อกับญาติหรือบุคคลที่ผู้
ถูกควบคุมตัวไว้วางใจตามสมควร 

(5) พบและปรึกษาผู้ซ่ึงจะเป็นทนายความที่ตนเลือก
เป็นการเฉพาะตัว และมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย 

(6)  มีทนายความเข้ าร่วมการสอบปากค า การ
สอบถามหรือซักถาม โดยก่อนเริ่มการสอบปากค า การ
สอบถามหรือซักถามทุกครั้ง ต้องมีการระบุตัวตนของผู้ที่เข้า
ร่วมทุกคนและมีการบันทึกภาพและเสียงซ่ึงสามารถเข้าถึงและ
กลบัมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง  

(7) ได้รับการตรวจร่างกาย และการรักษาพยาบาล
โดยเร็วโดยแพทย์ เมื่อบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย  

(8) ในกรณีที่ผู้ถูกควบคุมตัวถึงแก่ความตายหรือได้รับ
บาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้ ให้ผู้ได้รับความเสียหายมี
สิทธิเข้าไปมีส่วนร่วมในการค้นหาความจริงเก่ียวกับการตาย
หรือบาดเจ็บของผู้ถูกควบคุมตัว  

ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ถูก

และลบล้างวัฒนธรรมปล่อยให้คนผิดลอยนวล ( impunity) 
ดังนี้ 
- แจ้งสิทธิผู้ถูกควบคุมตัวในการที่จะติดต่อกับญาติหรือบุคคลที่
ผู้ถูกควบคุมตัวไว้วางใจ สามารถพบและปรึกษาทนายความ 
และได้รับการตรวจร่างกายและรักษาพยาบาล (มาตรา 27) 
และจัดท าบันทึกเก่ียวกับการควบคุมตัวโดยมีรายละเอียดอย่าง
น้อยตามรายการที่กฎหมายก าหนด (มาตรา 28)  
- ก าหนดให้ญาติหรือบุคคลเพ่ือประโยชน์ของผู้ถูกควบคุมตัว 
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องมีสิทธิร้องขอให้เปิดเผย
ข้อมูลเก่ียวกับการควบคุมตัวได้ (มาตรา 29 วรรคหนึ่ง) หากถูก
ปฏิเสธในการให้ข้อมูล ให้ศาลอาญาในท้องที่ที่มีเขตอ านาจสั่ง
ให้เปิดเผยข้อมูลได้ (มาตรา 29 วรรคสองและวรรคสาม) ทั้งนี้ 
ค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลต้องเป็นกรณีที่ศาลได้เรียกผู้ถูกควบคุม
ตัวมาสอบถามต่อหน้าศาลแล้วและมีเหตุยกเว้นให้ไม่เปิดเผย
ข้อมูลตามที่กฎหมายก าหนด (มาตรา 30)  
- ก าหนดให้ศาลอาญาแห่งท้องที่มีอ านาจตรวจสอบการใช้
อ านาจควบคุมตัวว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ (มาตรา 31) โดย
ด าเนินการไต่สวนและมีค าสั่งเพ่ือให้ยุติการกระท าที่ขัดต่อ
พระราชบัญญัตินี้และก าหนดมาตรการที่ เหมาะสมเพ่ือ
ประโยชน์ในการป้องกัน และฟ้ืนฟูเยียวยาเบ้ืองต้นแก่ผู้ได้รับ
ความเสียหายโดยการสนับสนุนช่วยเหลือจากคณะกรรมการ 
(มาตรา 32) 
- ก าหนดวิ ธีปฏิ บัติกรณีผู้ ถูกควบคุมตัวถึ งแก่ความตาย 
นอกจากการประสานงานเพ่ือจัดท าส านวนชันสูตรพลิกศพตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐ
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- การจัดท าบันทึกข้อมลูเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัว (มาตรา 21)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควบคุมตัวทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิตามวรรคหนึ่ง และมี
หน้าที่อ านวยความสะดวกให้ผู้ถูกควบคุมตัวเข้าถึงสิทธิดังกล่าว 
- การจัดท าบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัว 
มาตรา 28  ในการควบคุมตัวบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มี
หน้าที่ในการควบคุมตัวบุคคลต้องจัดให้มีการบันทึกข้อมูล
เก่ียวกับผู้ถูกควบคุมตัว อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

(1) ชื่อ นามสกุล รูปถ่าย ต าหนิรูปพรรณ รวมทั้ง
ข้อมูลอ่ืนที่ใช้ระบุตัวบุคคลและสภาพร่างกายของผู้ถูกควบคุม
ตัว 

(2) วัน เวลา และสถานที่ของการถูกควบคุมตัว และ
ข้อมูลเก่ียวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ท าการควบคุมตัว ในกรณีที่มี
การย้ายสถานที่ดังกล่าว จะต้องมีการระบุถึงสถานที่ปลายทาง
ที่รับตัว และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบการย้ายสถานที่
ควบคุมตัวนั้น  

(3) ค าสั่งที่ให้มีการควบคุมตัว และเหตุแห่งการออก
ค าสั่งนั้น 

(4) เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ออกค าสั่งให้มีการควบคุมตัว 
(5)  วั น  เ ว ล า  และสถาน ที่ ข อง กา รปล่ อยตั ว 

ผู้รับผิดชอบในการปล่อยตัว และญาติหรือบุคคลที่มารับตัว 
หรือพยานในการปล่อยตัว    

(6) ข้อมูลเ ก่ียวกับสภาพร่างกายของบุคคลผู้ถูก
ควบคุมตัว ทั้งก่อนควบคุมตัวและก่อนการปล่อยตัว ในกรณีที่ผู้
ถูกควบคุมตัวถึงแก่ความตายจะต้องระบุถึงข้อมูลประสานงาน
กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(7) ข้อมูลเพ่ือใช้ในการติดต่อญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูก

ในการควบคุมตัวมีหน้าที่เก็บรักษาสถานที่เกิดเหตุเพ่ือป้องกันมิ
ให้บุคคลเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน และประสานงานกับ
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานเพ่ือเก็บและ
รวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุตามหลักห่วงโซ่พยานหลักฐาน 
(Chain of custody) และติดต่อกับครอบครัวหรือญาติของ
ผู้ตายให้มีส่วนร่วมในการค้นหาความจริงเก่ียวกับการตาย 
รวมทั้งประสานงานกับคณะกรรมการเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการ
ติดตามตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเก่ียวกับการทรมานใน
ระหว่างควบคุมตัว (มาตรา 33) 
- ก าหนดบทต้องห้ามรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยอาศัย
ข้อมูลที่เกิดขึ้นหรือได้มาเนื่องจากการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้  (มาตรา 34)  และบทคุ้มครองผู้ ใช้สิทธิ
ร้องเรียนโดยสุจริต (มาตรา 35)  
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- สิทธิร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและศาลให้เปิดเผยข้อมูล
ควบคุมตัว (มาตรา 22)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควบคุมตัวไว้วางใจ และทนายความ (หากมี) 
(8) ข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินการเพ่ือรับประกันสิทธิ

ของผู้ถูกควบคุมตัวตามมาตรา 27 และ 
(9) ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการก าหนดเพ่ือป้องกัน

การทรมาน การกระท าหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี หรือการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

ในการปล่อยตัวตาม (5) ก่อนปล่อยตัวให้ผู้มีหน้าที่ใน
การควบคุมตัวตามวรรคหนึ่งแจ้งญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูกควบคุม
ตัวไว้วางใจให้ทราบถึงการปล่อยตัวและให้บันทึกไว้ด้วยว่ามี
ผู้ใดมารับตัวไป หากไม่สามารถติดต่อญาติได้หรือไม่มีบุคคลใด
มารับตัว ให้บันทึกวิธีการติดต่อญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูกควบคุม
ตัวไว้วางใจไว้และให้ผู้รับผิดชอบในการปล่อยตัวจัดหาพยานใน
การปล่อยตัว พร้อมทั้งบันทึกชื่อ ที่อยู่ของพยานนั้นไว้เพ่ือเป็น
หลักฐานในการปล่อยตัว 
- สิทธิร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและศาลให้เปิดเผยข้อมูล
ควบคุมตัว 
มาตรา 29 ญาติหรือบุคคลเพ่ือประโยชน์ของผู้ถูกควบคุมตัว 
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ มีสิทธิร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับผู้ถูกควบคุมตัวตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 28 

หากเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งปฏิเสธที่จะ
เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับผู้ถูกควบคุมตัว ญาติหรือบุคคลอ่ืนใดเพ่ือ
ประ โ ยชน์ ข อง ผู้ ถู กค วบคุ มตั ว  คณะกรรมกา ร  หรื อ
คณะอนุกรรมการหรือเจ้ าหน้ าที่ที่ ได้รับมอบหมายจาก
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- ค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล (มาตรา 23) 
 
 
 
 
 
 
 
- ศาลตรวจสอบการใช้อ านาจควบคุมตัวว่าชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ (มาตรา 24) 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการมีสิทธิร้องขอต่อศาลอาญาแห่งท้องที่ที่มีอ านาจ
พิจารณาคดีอาญา เพ่ือให้ศาลสั่งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้  

ศาลมีอ านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง 
เปิดเผยข้อมูลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 28 ให้แก่ญาติหรือ
บุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ถูกควบคุมตัว คณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการได้ ค าสั่งศาลดังกล่าวให้อุทธรณ์ไปยังศาลชั้น
อุทธรณ์ และให้ค าสั่งศาลชั้นอุทธรณ์เป็นที่สุด 
- ค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล 
มาตรา 30  ค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลจะท าได้เฉพาะกรณีที่ศาลได้
เรียกผู้ถูกควบคุมตัวมาสอบถามต่อหน้าศาล และมีหลักประกัน
ว่าผู้ถูกควบคุมตัวจะไม่ถูกทรมาน หรือกระท าหรือลงโทษที่
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี หรือกระท าให้สูญ
หาย และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตราย 
หรือละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ถูกควบคุมตัว หรือเป็น
อุปสรรคต่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา    
- ศาลตรวจสอบการใช้อ านาจควบคุมตัวว่าชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่  
มาตรา 31  เมื่อมีการอ้างว่าบุคคลใดต้องถูกควบคุมตัวโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย หรือปรากฏข้อร้องเรียนเก่ียวกับการทรมาน 
การกระท าหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายี
ศักดิ์ศรี หรือการกระท าให้บุคคลสูญหาย บุคคลดังต่อไปนี้ มี
สิทธิยื่นค าร้องต่อศาลอาญาหรือศาลยุติธรรมแห่งท้องที่ที่มี
อ านาจพิจารณาคดีอาญา เพ่ือให้มีค าสั่งระงับการกระท า
เช่นนั้นทันที  
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- การไต่สวนโดยศาล และค าสั่งศาล (มาตรา 25)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) ผู้ได้รับความเสียหาย  
(2) พนักงานอัยการ 
(3) พนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดี

พิเศษ 
(4) คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรือ

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
(5) บุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ถูกควบคุมตัว  
ให้ผู้มีสิทธิยื่นค าร้องตามวรรคหนึ่งซ่ึงใช้สิทธิโดย

สุจริตเพ่ือประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ย่อมได้รับความ
คุ้มครอง 
- การไต่สวนโดยศาล และค าสั่งศาล   
มาตรา 32  เมื่อได้รับค าร้องตามมาตรา 31 หรือเมื่อความ
ปรากฏต่อศาลว่ามีการทรมาน หรือการกระท าหรือลงโทษที่
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี หรือการกระท าให้
บุคคลสูญหาย ให้ศาลด าเนินการไต่สวนฝ่ายเดียวโดยทันที ถ้า
ศาลเห็นว่าค าร้องนั้นมีมูล ศาลมีอ านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
น าตัวผู้ถูกควบคุมตัวหรือผู้ได้รับความเสียหายมาศาลโดยพลัน 
และหากการควบคุมตัวเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเกิด
การทรมาน การกระท าหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี หรือการกระท าให้บุคคลสูญหายในระหว่าง
การควบคุมตัว ให้ศาลมีค าสั่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) ปล่อยผู้ถูกควบคุมตัวทันที  
(2) ให้ยุติการทรมาน หรือการกระท าหรือ

ลงโทษที่โหดรา้ย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี 
(3) เปลี่ยนสถานที่ควบคุมตัว 
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- กรณีผู้ถูกควบคุมตัวถึงแก่ความตาย (ไม่มีก าหนดไว้เป็น
พิเศษ) จึงต้องด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาซ่ึงไม่ก าหนดชัดในกฎหมายเก่ียวกับการตรวจ
พิสูจน์หลักฐานโดยผู้เชี่ยวชาญ การมีส่วนร่วมของครอบครัว
ผู้ตายในการค้นหาความจริ งเ ก่ียวกับการตาย และการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการซ่ึงเป็นกลไกของพระราชบัญญัตินี้   
 
 

(4) ให้ผู้ ได้รับความเสียหายได้พบญาติ 
ทนายความ หรือบุคคลอ่ืนที่ไว้วางใจเป็นการส่วนตัว 

(5) ให้มีการรักษาพยาบาลรวมทั้งการฟ้ืนฟู
ร่างกายและจิตใจ 

(6) ให้เปิดเผยเอกสารบันทึกหรือข้อมูลอ่ืน
ใด 

(7) ก าหนดมาตรการอ่ืนใดที่เหมาะสมเพ่ือ
ประโยชน์ในการระงับการกระท าหรือเยียวยาเบ้ืองต้นกับผู้
ได้รับความเสียหาย  

ให้คณะกรรมการ หรือคณะอนุก รรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่
ยื่นค าร้องให้ศาลก าหนดมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ใน
การป้องกัน และการฟ้ืนฟูเยียวยาเบ้ืองต้นแก่ผู้ได้รับความ
เสียหาย ซ่ึงรวมทั้งการรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสภาพ
ร่างกายและจิตใจ 

ค าสั่ งศาลตามมาตรานี้  ให้อุทธรณ์ไปยั งศาลชั้น
อุทธรณ์ และให้ค าสั่งศาลชั้นอุทธรณ์เป็นที่สุด 
- กรณีผู้ถูกควบคุมตัวถึงแก่ความตาย  
มาตรา 33  ในกรณีที่ผู้ถูกควบคุมตัวถึงแก่ความตาย เจ้าหน้าที่
ของรัฐในการควบคุมตัวจะต้องประสานงานอย่างเร่งด่วนเพ่ือ
จัดท าส านวนชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพแล้ว และต้องด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) เก็บรักษาสถานที่เกิดเหตุเพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคล
เข้า ไปยุ่ ง เหยิง กับพยานหลักฐาน และประสานงานกับ
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- บทต้องห้ามรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาเนื่องจากการ
ทรมาน (ไม่มีก าหนดไว้เป็นพิเศษ) จึงต้องใช้หลักต้องห้ามรับ
ฟังพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาซ่ึงยังเปิดช่องว่างให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานนั้นได้อันขัด
ต่อหลักการของอนุสัญญาที่ไม่ประสงค์ให้รับฟังพยานหลักฐาน
ที่ได้มาเนื่องจากการทรมาน 
 
 
 
- บทคุ้มครองผู้ใช้สิทธิร้องเรียนโดยสุจริต (ไม่มีก าหนดไว้เป็น
พิเศษ) ดังนั้นบุคคลที่ใช้สิทธิร้องเรียนเพ่ือด าเนินการตาม
พระราชบัญญัตินั้นยังคงมีความเสี่ยงที่จะต้องแบกรับภาระ
ในทางคดีต่อไปได้ 

หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานเพ่ือเก็บและ
รวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ 

(2) ติดต่อครอบครัวหรือญาติของผู้ตายเพ่ือให้มีส่วน
ร่วมในการค้นหาความจริงเก่ียวกับการตาย และ 

(3) ประสานงานกับคณะกรรมการหรือส านักงาน
เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง
เก่ียวกับการทรมานในระหว่างควบคุมตัว  
- บทต้องห้ามรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาเนื่องจากการ
ทรมาน 
มาตรา 34  ในกรณีที่ปรากฏต่อศาลว่าพยานหลักฐานใดเป็น
พยานหลักฐานที่ได้มาโดยอาศัยข้อมูลที่ เกิดขึ้นหรือได้มา
เนื่องจากการทรมาน การกระท าหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้
มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานนั้น เว้นแต่เป็นการรับฟัง
พยานหลักฐานเ พ่ือด า เนินคดี กับผู้กระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
- บทคุ้มครองผู้ใช้สิทธิร้องเรียนโดยสุจริต  
มาตรา 35  บุคคลซ่ึงใช้สิทธิโดยสุจริตในการแจ้งความหรือ
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงาน
ของรัฐ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทรมาน 
การกระท าหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายี
ศักดิ์ศรี และการกระท าให้บุคคลสูญหาย ย่อมได้รับความ
คุ้มครอง ซ่ึงรวมทั้งจากการถูกด าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดี
ปกครอง 

8.  หมวด 4 คณะกรรมการปอ้งกัน เดิมอยู่ในหมวด 2 - องค์ประกอบคณะกรรมการ  - ก าหนดกลไกป้องกันและปราบปรามการทรมานและการ
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และปราบปรามการทรมานและการ
กระท าให้บคุคลสูญหาย 

- องค์ประกอบคณะกรรมการ (มาตรา 13) ซ่ึงไม่มีผู้แทนผู้
ได้รับความเสียหาย ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมซ่ึงมี
วัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลก าไรและด าเนินกิจกรรม
ด้านการปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
ของบุคคลจากการควบคุมตัว และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตรวจ
พิสูจน์หลักฐาน นิติเวชศาสตร์ และด้านจิตวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มา ต ร า  36  ใ ห้ มี ค ณะ ก ร รม ก า รค ณ ะ หนึ่ ง เ รี ย ก ว่ า 
“คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการ
กระท าให้บุคคลสูญหาย” ประกอบด้วย 

(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน
กรรมการ  

(2)  ปลัดกระทรวงยุติ ธรรมเ ป็นรองประธาน
กรรมการ  

(3) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวง
กลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ นายกสภาทนายความ  

(4) ผู้แทนผู้ได้รับความเสียหายจากการทรมาน การ
กระท าหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี 
และการกระท าให้บุคคลสูญหาย ซ่ึงคัดเลือกกันเองจ านวนสอง
คน 

(5) ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมซ่ึงมีวัตถุประสงค์
ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลก าไรและด าเนินกิจกรรมด้านการ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคล
จากการถูกควบคุมตัว ซ่ึงคัดเลือกกันเอง จ านวนสามคน   

(6) ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ใน
ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานจ านวนหนึ่งคน นิติเวชศาสตร์
จ านวนหนึ่งคน และด้านจิตวิทยาจ านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ 

ใ ห้อธิบดี กรมคุ้ มค รองสิทธิ และ เสรี ภาพเ ป็น
กรรมการและเลขานุการ และให้อฺธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพแต่งตั้งข้าราชการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กระท าให้บุคคลสูญหายในรูปแบบของคณะกรรมการ หมวด 4 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการ
กระท าให้บุคคลสูญหาย โดยปรับปรุงแก้ไขจากร่างกฎหมาย
เดิมดังนี้ 
- ก าหนดเพ่ิมองค์ประกอบคณะกรรมการ ให้มีผู้แทนผู้ได้รับ
ความเสียหายจ านวนสองคน (มาตรา 36 (4)) และผู้แทน
องค์กรภาคประชาสังคมที่ด าเนินกิจกรรมด้านการปกป้อง
คุ้มครองสิทธิผู้ได้รับความเสียหายจ านวนสามคน (มาตรา 36 
(5)) และให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้งในด้านการตรวจ
พิสูจน์พยานหลักฐาน ด้านนิติเวชศาสตร์ และจิตวิทยา (มาตรา 
36 (6)) 
- ก าหนดเพ่ิมอ านาจหน้าที่คณะกรรมการ ในการติดตาม
ตรวจสอบข้อร้องเรียนเก่ียวกับการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้ค าปรึกษาแนะน าทางกฎหมายแก่ผู้ได้รับ
ความเสียหาย ให้ความช่วยเหลือด้านทนายความ การตรวจ
ทางการแพทย์เพ่ือประโยชน์ทางคดี และการฟ้ืนฟูเยียวยา
ความเสียหายทางร่างกายและจิตใจ และป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ า
อีก (มาตรา 42 (6) (7) (8)) ตลอดจนตรวจเยี่ยมสถานที่ที่
เก่ียวข้องกับการควบคุมคัว (มาตรา 42 (9)) และจัดท ารายงาน
สถานการณ์เก่ียวกับการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญ
หายและแนวทางแก้ไขปัญหาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
และเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นประจ าทุกปี (มาตรา 42 (10)) 
- ก าหนดเพ่ิมอ านาจหน้าที่ส านักงาน ในการติดตามตรวจสอบ
ข้อร้องเรียนและการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหาย 
(มาตรา 43) 
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- การประชุมคณะกรรมการ (มาตรา 18) ซ่ึงไม่มีการก าหนด
ความถี่ของการประชุมและการลงคะแนนเสียงของกรรมการที่
มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนไม่เกินสองคนเป็นผูช้่วยเลขานุการ 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการตาม (4) 

และ (5) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 
- การประชุมคณะกรรมการ  
มาตรา 41  ให้คณะกรรมการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่ง
ครั้ง 

การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์
ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้  ให้รองประธ าน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและ
รองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานใน
ที่ประชุม 

ในการป ฏิบัติหน้ า ที่  ประธ านกรรม การหรื อ
กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่
คณะกรรมการพิจารณา ให้ประธานหรือกรรมการผู้น้ันแจ้งให้ที่
ประชุมทราบและให้ที่ประชุมพิจารณาว่าคณะกรรมการผู้นั้น
สมควรอยู่ในที่ประชุมและมีมติในเรื่องนั้นได้หรือไม่ ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
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- อ านาจหน้าที่คณะกรรมการ (มาตรา 19) ซ่ึงไม่มีการก าหนด
อ านาจหน้าที่ ในการติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน  การ 
สนับสนุนช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายทางกฎหมาย ทางคดี 
ทางการแพทย์ การฟ้ืนฟูเยียวยาความเสียหายทางร่างกายและ
จิตใจ และป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ าอีก และการจัดท ารายงาน
สถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา และเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นประจ าทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อ านาจหน้าที่คณะกรรมการ  
มาตรา 42  คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(1)  เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีใ ห้มีการ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือมาตรการอ่ืนที่จ าเป็นตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(2) ก าหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการเพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการทรมาน การกระท า หรือการลงโทษ
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และการกระท าให้
บุคคลสูญหาย 

(3) ก าหนดนโยบายและมาตรการฟ้ืนฟูและเยียวยา
ด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ได้รับความเสียหายที่ครอบคลุม
ความเสียหายทุกด้าน ซ่ึงหมายรวมถึงการท าให้กลับสู่สภาพ
เดิม การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เพียงพอ การบ าบัดและฟ้ืนฟู
สภาพร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  

(4) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการช่วยเหลือและ
เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายทั้งทางการเงินและทางจิตใจตลอด
รวมถึงการฟ้ืนฟูระยะยาวทางการแพทย์ให้กับผู้เสียหาย โดย
ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

(5) ก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันมิให้มีการปกปิด
การควบคุมตัวบุคคล 

(6) ติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนเก่ียวกับการ
ทรมาน การกระท าหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่
ย่ ายีศักดิ์ศรี หรือการกระท าให้บุคคลสูญหาย สนับสนุน
ช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหาย ด้วยการให้ค าปรึกษาและน า
ทางกฎหมาย ด้านทนายความ ด้านการตรวจทางการแพทย์
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เพ่ือประโยชน์ทางคดี ด้านการติดตามความคืบหน้าของคดี 
ด้านการฟ้ืนฟูเยียวยาความเสียหายทางร่างกายและจิตใจ และ
ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ าอีก 

(7) ติดตามดูแล อ านวยการและประสานงานกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดการสืบสวนสอบสวนที่รวดเร็ว
และเป็นธรรม รวมทั้ งขอให้เปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

(8) ขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ
ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนหรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ได้ตาม
ความเหมาะสม เ พ่ื อประ โยชน์ ในกา รป ฏิบัติ ง านตาม
พระราชบัญญัตินี้    

(9) ตรวจเยี่ยมหน่วยงานหรือสถานที่ที่เก่ียวข้องกับ
การควบคุมตัวได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รับเร่ืองร้องเรียนที่ไม่
ระบุชื่อผู้ร้อง และให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(10) จัดท ารายงานสถานการณ์เก่ียวกับการทรมาน 
การกระท าหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ ย่ ายี
ศักดิ์ศรี หรือการกระท าให้บุคคลสูญหาย และแนวทางแก้ไข
ปัญหา เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนเป็นประจ าทุกปี 

(11) แต่งตั้งที่ปรึกษา อนุกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

(12) วางระเบียบหรือประกาศเก่ียวกับค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืน โดยได้รับความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลัง 
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- อ านาจหน้าที่ส านักงาน (มาตรา 20) ซ่ึงไม่มีการก าหนด
อ านาจหน้าที่ ในการติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน  การ 
สนับสนุนช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายทางกฎหมาย ทางคดี 
ทางการแพทย์ การฟ้ืนฟูเยียวยาความเสียหายทางร่างกายและ
จิตใจ และป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ าอีก 

(13)  ว า ง ร ะ เ บี ย บ อ่ื น เ พ่ื อ ป ฏิ บั ติ ก า ร ต า ม
พระราชบัญญัตินี้ 

(14) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนด 
- อ านาจหน้าที่ส านักงาน  
มาตรา 43  ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพท าหน้าที่เป็น
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ โดยให้มีหน้าที่และ
อ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(1)  ประสานงานและร่ วมมือ กับส่ วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนที่เก่ียวข้องในการสืบหา
ติดตามช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหาย 

(2) ติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนเก่ียวกับการ
ทรมาน การกระท าหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่
ย่ ายีศักดิ์ศรี หรือการกระท าให้บุคคลสูญหาย สนับสนุน
ช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหาย ด้วยการให้ค าปรึกษาและน า
ทางกฎหมาย ด้านทนายความ ด้านการตรวจทางการแพทย์
เพ่ือประโยชน์ทางคดี ด้านการติดตามความคืบหน้าของคดี 
ด้านการฟ้ืนฟูเยียวยาความเสียหายทางร่างกายและจิตใจ และ
ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ าอีก    

(3) สนับสนุนให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และ
ภาคเอกชนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การทรมาน หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายี
ศักดิ์ศรี และการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

(4) ศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการ
ทรมาน การกระท าหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีและการกระท าให้บุคคลสูญหาย รวมทั้งให้



ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ...  
(ฉบับประชาชน) 

หน้า 25 จาก 27  

 

หัวข้อ ร่างกฎหมายเดิม ร่างกฎหมายฉบับประชาชน ค าอธบิาย 
ความรู้และฝึกอบรมแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(5) รวบรวมข้อมูล สถิติคดี และจัดท ารายงานผล
ด าเนินการประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้ งแนว
ทางการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้
บุคคลสูญหาย 

(6)  ปฏิ บัติ กา ร อ่ืนต ามที่ คณะกรรมกา รหรื อ
คณะอนุกรรมการมอบหมาย 

9. หมวด 5 บทก าหนดโทษ - ความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหาย (มาตรา 29)  
 
 
 
 
 
 
 
 
- ความผิดฐานกระท าทรมาน (มาตรา 28) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหาย  
มาตรา 44  ผู้ใดกระท าความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหาย
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่ง
แสนบาทถึงสามแสนบาท 
ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท า
ได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปี
ถึงยี่สิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท 
ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าถึง
แก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต  
- ความผิดฐานกระท าทรมาน  
มาตรา 45  ผู้ใดกระท าความผิดฐานกระท าทรมาน ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึง
สามแสนบาท 
ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท ารับ
อันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบ
ห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท 
ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าถึง
แก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต  

- ก าหนดอัตราโทษในหมวด 5 บทก าหนดโทษ ให้มีอัตราโทษ
ที่ได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของความผิด   
 



ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ...  
(ฉบับประชาชน) 

หน้า 26 จาก 27  

 

หัวข้อ ร่างกฎหมายเดิม ร่างกฎหมายฉบับประชาชน ค าอธบิาย 
- ความผิดฐานกระท าหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (ไม่มีก าหนดไว้เป็นพิเศษ) ดังนั้นต้องปรับ
เข้าองค์ประกอบกฎหมายอาญาที่เก่ียวข้อง 
 
 
- การจงใจขัดขวางมาตรการคุ้มครองโดยไม่แจ้งสิทธิหรือไม่
บันทึกข้อมูลควบคุมตัว (ไม่มีก าหนดไว้เป็นพิเศษ) ดังนั้นต้อง
ปรับเข้าองค์ประกอบกฎหมายอาญาที่เก่ียวข้อง 
 

- ความผิดฐานกระท าหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี  
มาตรา 46  ผู้ใดกระท าความผิดฐานกระท าหรือลงโทษที่
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
- การจงใจขัดขวางมาตรการคุ้มครองโดยไม่แจ้งสิทธิหรือไม่
บันทึกข้อมูลควบคุมตัว  
มาตรา 47  ผู้ ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ด า เนินการเพ่ือ
คุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวตามมาตรา 27 หรือจัดการ
บันทึกข้อมูลเก่ียวกับการควบคุมตัวตามมาตรา 28 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือขัดขวางการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้
ถูกควบคุมตัว ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ   

10. บทเฉพาะกาล - - คดีความผดิเกี่ยวกบัการกระท าให้บุคคลสูญหาย ซึ่งเกิดขึ้น
ก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
มาตรา 48  ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการสืบสวนสอบสวน
คดีความผิดเก่ียวกับการกระท าให้บุคคลสูญหายอย่างต่อเนื่อง
จนกว่าจะพบบุคคลที่ถูกกระท าใ ห้สูญหาย หรือปรากฏ
หลักฐานน่าเช่ือว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย และด าเนินคดีกับ
ผู้กระท าความผิด แม้การปฏิเสธหรือปกปิดชะตากรรมของผู้ถูก
ควบคุมตัวได้เกิดขึ้นก่อนพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 

- ก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรับประกันว่าจะมีการสืบสวน
สอบสวนคดีความผิดเก่ียวกับการกระท าให้บุคคลสูญหายอย่าง
ต่อเนื่องจนกว่าจะพบบุคคลที่ถูกกระท าให้สูญหายหรือปรากฏ
หลักฐานน่าเช่ือว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย และด าเนินคดีกับ
ผู้กระท าความผิด ถึงแม้ว่าการปฏิเสธหรือปกปิดชะตากรรม
ของผู้ถูกควบคุมตัวได้เกิดขึ้นก่อนพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้
บังคับ 

 


