
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคล 
สูญหาย พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ชุดที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี  
ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีหลักการและเหตุผลประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ดังนี้ 
  หลักการ 
  ให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทํา 
ให้บุคคลสูญหาย 
  เหตุผล 
  โดยที่การทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายซึ่งกระทําโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงซ่ึงไม่อาจยกเว้นให้กระทําได้ไม่ว่าสถานการณ์ใด ๆ 
ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ  
หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ยํ่ายีศักดิ์ศรี และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ จึงต้องมีบทบัญญัติที่ กําหนด 
ฐานความผิดเป็นการเฉพาะ ตลอดจนมีมาตรการป้องกันและปราบปราม มาตรการเยียวยาผู้ได้รับ
ความเสียหาย และมาตรการอื่นที่เก่ียวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อบทในอนุสัญญาดังกล่าว 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
ให้เทียบเท่าสากล จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคล
สูญหาย พ.ศ. .... มีเนื้อหารวม จํานวน ๓๓ มาตรา สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
  - กําหนดบทนิยาม 
  ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “การทรมาน” หมายความว่า การกระทําด้วยประการใดให้ผู้อื่นเกิดความเจ็บปวด
หรือความทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรงแก่ร่างกายหรือจิตใจ 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย 

พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 
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  “การกระทําให้บุคคลสูญหาย” หมายความว่า การจับ ขัง ลักพา หรือกระทํา 
ด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย โดยผู้กระทําปฏิเสธว่ามิได้กระทําการดังกล่าว
หรือไม่ให้ทราบว่าบุคคลนั้นเป็นตายร้ายดีอย่างไร หรืออยู่ที่ใด 
  “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า บุคคลซึ่งใช้อํานาจรัฐหรือได้รับมอบอํานาจ 
หรือได้รับแต่งตั้ง อนุญาต การสนับสนุน หรือการยอมรับโดยตรงหรือโดยปริยาย ให้ใช้อํานาจรัฐ 
ในการดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงตามกฎหมาย 
  “ผู้ได้รับความเสียหาย” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย 
หรือจิตใจจากการทรมานหรือการกระทําให้บุคคลสูญหาย 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมาน
และการกระทําให้บุคคลสูญหาย 
(ร่างมาตรา ๓) 
 หมวด ๑ บททั่วไป 
  - กําหนดลักษณะการกระทําความผิดฐานกระทําทรมาน (ร่างมาตรา ๕) 
  - กําหนดลักษณะการกระทําความผิดฐานกระทําให้บุคคลสูญหาย (ร่างมาตรา ๖) 
  - กําหนดให้ผู้กระทําความผิดฐานกระทําทรมานหรือความผิดฐานกระทําให้บุคคล
สูญหายนอกราชอาณาจักร ต้องรับโทษในราชอาณาจักร (ร่างมาตรา ๗) 
  - กําหนดให้การกระทําความผิดฐานกระทําทรมานและการกระทําความผิด 
ฐานกระทําให้บุคคลสูญหาย ไม่ถือว่าเป็นความผิดทางการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้าย 
ข้ามแดน และกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญา (ร่างมาตรา ๘) 
  - กําหนดให้ในคดีความผิดฐานกระทําให้บุคคลสูญหาย ให้ดําเนินการสืบสวน
จนกว่าจะพบบุคคลที่ถูกกระทําให้สูญหายหรือปรากฏหลักฐานน่าเชื่อว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย 
(ร่างมาตรา ๙) 
  - กําหนดให้ในคดีความผิดฐานกระทําให้บุคคลสูญหาย ให้สามี ภริยา ผู้บุพการี 
และผู้สืบสันดานของผู้ได้รับความเสียหายตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นผู้เสียหายตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย (ร่างมาตรา ๑๐) 
  - กําหนดให้สถานการณ์ฉุกเฉิน สงคราม ความไม่ม่ันคงของรัฐ หรือสถานการณ์
พิเศษใดไม่อาจนํามาอ้างเพื่อให้การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการกระทําที่ชอบด้วย
กฎหมาย (ร่างมาตรา ๑๑) 
  - กําหนดห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐส่งตัวบุคคลใดออกไป 
นอกราชอาณาจักร หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการส่งบุคคลดังกล่าวออกไปจะส่งผลให้บุคคลน้ัน 
ถูกกระทําทรมานหรือถูกกระทําให้สูญหาย (ร่างมาตรา ๑๒) 
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 หมวด ๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคล 
สูญหาย 
  - กําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมาน 
และการกระทําให้บุคคลสูญหาย (ร่างมาตรา ๑๓) 
  - กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ร่างมาตรา ๑๔) 
  - กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ร่างมาตรา ๑๕) 
  - กําหนดการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินอกจากการพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ (ร่างมาตรา ๑๖) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์กรณีตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนวาระ  
(ร่างมาตรา ๑๗) 
  - กําหนดองค์ประชุม กําหนดประธานในที่ประชุม และกําหนดการวินิจฉัยชี้ขาด
ของที่ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ (ร่างมาตรา ๑๘) 
  - กําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมาน 
และการกระทําให้บุคคลสูญหาย (ร่างมาตรา ๑๙) 
  - กําหนดให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการ 
ของคณะกรรมการ และกําหนดอํานาจหน้าที่ของกรมดังกล่าว (ร่างมาตรา ๒๐) 
 หมวด ๓ การป้องกันการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย 
  - กําหนดรายละเอียดในการจัดทําบันทึกข้อมูลเก่ียวกับผู้ถูกจํากัดเสรีภาพ  
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ในการควบคุมบุคคลผู้ถูกจํากัดเสรีภาพ (ร่างมาตรา ๒๑) 
  - กําหนดให้ญาติหรือผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ถูกจํากัดเสรีภาพมีสิทธิร้องขอต่อเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้ทําการจํากัดเสรีภาพบุคคลให้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับผู้ถูกจํากัดเสรีภาพ และกําหนดให้ 
มีสิทธิร้องขอต่อศาลจังหวัดแห่งท้องที่ที่มีการทรมานหรือการกระทําให้บุคคลสูญหาย เพื่อให้ศาลส่ัง
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งกําหนดให้สิทธิ 
ในการอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว (ร่างมาตรา ๒๒) 
  - กําหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ทําการจํากัดเสรีภาพบุคคลหรือศาล อาจไม่เปิดเผย
ข้อมูลเก่ียวกับผู้ถูกจํากัดเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ หากการเปิดเผยดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตราย
หรือละเ มิดต่อความเ ป็นส่วนตัวของบุคคล  หรือเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนคดีอาญา  
(ร่างมาตรา ๒๓) 
  - กําหนดบุคคลผู้มีสิทธิย่ืนคําร้องต่อศาลจังหวัดแห่งท้องที่ที่มีอํานาจพิจารณา
คดีอาญาเพื่อให้มีคําสั่งระงับการกระทําที่มีการอ้างว่าบุคคลใดถูกกระทําทรมานหรือถูกกระทํา 
ให้สูญหาย (ร่างมาตรา ๒๔) 
  - กําหนดให้อํานาจศาลในการมีคําสั่งตามที่กําหนดเพื่อประโยชน์ในการระงับ 
การทรมานและเยียวยาความเสียหายเบื้องต้น (ร่างมาตรา ๒๕) 
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         หมวด ๔ การดําเนินคดี 
  - กําหนดให้คดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วย 
การสอบสวนคดีพิ เศษ  และในกรณีที่ เจ้ าหน้าที่ ของรัฐ ในสัง กัดกรมสอบสวนคดีพิ เศษ 
เป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นผู้มีอํานาจสืบสวนสอบสวน และให้นําบทบัญญัติในหมวด ๓ 
การสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
(ร่างมาตรา ๒๖) 
  - กําหนดให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นศาลที่มีเขตอํานาจเหนือคดี
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๒๗) 
 หมวด ๕ บทกําหนดโทษ 
  - กําหนดโทษแก่ผู้กระทําความผิดฐานกระทําทรมาน (ร่างมาตรา ๒๘) 
  - กําหนดโทษแก่ผู้กระทําความผิดฐานกระทําให้บุคคลสูญหาย (ร่างมาตรา ๒๙) 
  - กําหนดโทษแก่ผู้กระทําความผิดฐานกระทําทรมานและผู้กระทําความผิด 
ฐานกระทําให้บุคคลสูญหายที่เป็นการกระทําแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี หญิงมีครรภ์ ผู้พิการ 
ทางร่างกายหรือจิตใจ หรือผู้ซึ่งพึ่งตนเองมิได้เพราะอายุหรือความป่วยเจ็บ (ร่างมาตรา ๓๐) 
  - กําหนดโทษแก่ผู้สมคบเพื่อกระทําความผิดตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙  
หรือมาตรา ๓๐ และผู้มีส่วนร่วมในการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ 
(ร่างมาตรา ๓๑) 
  - กําหนดโทษแก่ผู้บังคับบัญชาผู้ทราบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับ
บัญชาโดยตรงของตนจะกระทําหรือได้กระทําความผิดตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ 
และไ ม่ดํ า เนินการที่ จํ า เ ป็นและเหมาะสม  เพื่ อ ป้อง กันหรือระ งับการกระทําความผิด  
หรือไม่ดําเนินการหรือส่งเร่ืองให้ดําเนินการสอบสวนและดําเนินคดีตามกฎหมาย (ร่างมาตรา ๓๒) 
  - กําหนดการลงโทษผู้กระทําความผิดตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคสอง  
หรือมาตรา ๓๑ ที่ช่วยให้มีการค้นพบผู้ถูกกระทําให้สูญหายโดยผู้นั้นมิได้รับอันตรายสาหัส 
หรือตกอยู่ในภาวะอันใกล้จะเป็นอันตรายต่อชีวิต  ให้ข้อมูลที่สํ า คัญและเป็นประโยชน์ 
ในการสอบสวนดําเนินคดี (ร่างมาตรา ๓๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

  บทวิเคราะห์ข้อดีและข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... 
  ข้อดีของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทํา
ให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... 
  การเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทํา 
ให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ในคร้ังนี้ จะทําให้การป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทํา
ให้บุคคลสูญหาย รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําให้การกระทํา
ทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐลดลงหรือหมดไป ซึ่งจะช่วยพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม และยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลเพ่ิมมากข้ึน 
ดังต่อไปนี้ 
  ๑. การเมืองภายในประเทศ เป็นการยืนยันนโยบายของรัฐบาลว่าไม่สนับสนุน 
การทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  ๒. การเมืองระหว่างประเทศ เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย 
ในสังคมโลก โดยแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีเจตนารมณ์และความต้ังใจจริงที่จะเคารพ 
สิทธิมนุษยชนเทียบเท่ า กับระดับสากลอันจะช่วยทําให้ประเทศไทยได้ รับการยอมรับ 
และความเชื่อถือจากประชาคมระหว่างประเทศ 
  ๓. สังคม ส่งเสริมให้สังคมไทยมีหลักประกันความปลอดภัยมากข้ึน และสร้าง 
ความเชื่อม่ันด้านกระบวนการยุติธรรมและลดความเหล่ือมล้ําให้กับประชาชน 
  ๔ . เศรษฐกิจ เพิ่มแรงจูงใจให้นักธุรกิจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น  
เพราะมีความม่ันใจในเร่ืองความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของไทย เพิ่มปริมาณ
นักท่องเที่ยวเนื่องจากนักท่องเที่ยวจะมีความม่ันใจว่าประเทศไทยได้ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
สากล และมีกฎหมายกําหนดให้การกระทําทรมาน และการกระทําให้บุคคลสูญหายเป็นความผิด
ชัดเจน 
  ๕ . กระบวนการยุติธรรม เป็นหลักประกันว่าจะไม่มีการงดเว้นการลงโทษ 
แก่บุคคลใด ๆ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความเชื่อม่ันและทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการยุติธรรม 
 
 

     
 
 
 


