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๑ 
 

รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. .... 
 (สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว)  

    

สาระสำคัญ 
ของรางพระราชบัญญตัปิองกันและปราบปรามการทรมาน 

และการกระทำใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. .... 
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

 
  รางพระราชบัญญัตปิองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหบุคคลสญูหาย 
พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เปนผู เสนอ) รางพระราชบัญญัติป องกันและปราบปรามการทรมาน 
และการบังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. .... (นายว ันมูหะมัดนอร มะทา ก ับคณะ เปนผู เสนอ)  
รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  
(นายสุทัศน เงินหมื่น กับคณะ เปนผูเสนอ) และรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมาน
และการกระทำใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. .... (นายสิระ เจนจาคะ กับคณะ เปนผูเสนอ) ท้ัง ๔ ฉบับดังกลาว 
สภาผูแทนราษฎรไดพิจารณา ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๓ ครั้งท่ี ๒๐ (สมัยสามัญ
ประจำปครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่หนึ่ง) 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมไดพิจารณาและลงมติในวาระที่หนึ่ง รับหลักการ
แหงรางพระราชบัญญตัทิั้ง ๔ ฉบับดังกลาว และไดตั้งคณะกรรมาธกิารวิสามัญขึน้คณะหนึ่งเพ่ือพิจารณา 
โดยใหถือเอารางพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเปนหลักในการพิจารณา เมื่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาเสร็จแลว จึงไดเสนอตอสภาผูแทนราษฎร 
  ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๓ ครั้งที่ ๓๓ (สมัยสามัญประจำป 
ครั ้งท่ีสอง) เมื ่อวันพุธที ่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ที ่ประชุมไดพิจารณาในวาระที่สอง แลวลงมติ 
ในวาระที่สามเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ และใหเสนอตอวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตอไป  
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

  รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหบุคคล 
สูญหาย พ.ศ. .... ท่ีสภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว มีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 
  หลักการ 
  ใหมีกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหบุคคลสูญหาย 
  เหตุผล* 
  โดยที่การทรมานและการกระทำใหบุคคลสูญหายซึ ่งกระทำโดยเจาหนาที ่ของรัฐ 
เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงที ่ไมอาจกระทำไดไมว าในสถานการณใด ๆ ดังนั้น  
เพื ่อยกระดับและเพิ ่มประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย รวมทั ้งการคุ มครองสิทธิมนุษยชน 
ของประเทศไทย สมควรกำหนดฐานความผิด มาตรการปองกันและปราบปราม และมาตรการเยียวยา 
 
 
 

          * สภาผูแทนราษฎรเห็นชอบดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญในการแกไขเพิ่มเติมเหตุผล โดยให
ประธานสภาผูแทนราษฎรแจงไปยังคณะรัฐมนตรี โปรดดูรายละเอียดหนา ๔๓ และหนา ๔๔ และภาคผนวกหนา (๔) 



๒ 
 

รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. .... 
 (สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว)  

    

ผูไดรับความเสียหาย ตลอดจนมาตรการอื่นที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับอนุสัญญาตอตานการทรมาน 
และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที ่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที ่ย่ำยีศักดิ ์ศรี และอนุสัญญา 
ระหวางประเทศวาดวยการคุ มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับใหหายสาบสูญ จึงจำเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

  รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหบุคคล 
สูญหาย พ.ศ. …. ที ่สภาผู แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว มีเนื ้อหารวมจำนวน ๔๖ มาตรา  
สรุปสาระสำคัญได ดังน้ี 
  ๑. พระราชบัญญัต ิน ี ้ ให ใช บ ังค ับเม ื ่อพนกำหนด ๑๒๐ ว ันนับแตว ันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (รางมาตรา ๒)  
  ๒. กำหนดบทนิยาม ดังนี้ 
   ๒.๑ “ผูเสียหาย” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายแกชีวิต รางกาย 
หรือจิตใจ จากการทรมาน การกระทำที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  
หรือการกระทำใหบุคคลสูญหาย และใหหมายความรวมถึงสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูซึ่งอยูกินกัน
ฉันสามีภริยาซึ่งมิไดจดทะเบียนสมรส ผูอุปการะและผูอยูในอุปการะของผูถูกกระทำใหสูญหาย  
   ๒.๒ “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา บุคคลซึ่งใชอำนาจรัฐหรือไดรับมอบ
อำนาจ หรือไดรับการแตงตั้ง อนุญาต สนับสนุน หรือยอมรับโดยตรงหรือโดยปริยาย จากผูมีอำนาจรัฐ
ใหดำเนินการตามกฎหมาย 
   ๒.๓ “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทรมานและการกระทำใหบุคคลสูญหาย 
   ๒.๔ “ควบคุมตัว” หมายความวา การจับ คุมตัว ขัง กักตัว กักขัง หรือกระทำ
ดวยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเปนการจำกัดเสรีภาพในรางกายของบุคคล 
(รางมาตรา ๓) 
  ๓. กำหนดใหรัฐมนตรีว าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
(รางมาตรา ๔) 
  ๔. หมวด ๑ บทท่ัวไป 
   ๔.๑ กำหนดใหเจาหนาที่ของรัฐที่กระทำใหผูอื่นเกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข
ทรมานอยางรายแรงแกรางกายหรือจิตใจ เพื่อ ๑) ใหไดมาซึ่งขอมูลหรือคำรับสารภาพจากผูถูกกระทำ
หรือบุคคลที่สาม ๒) ลงโทษผูถูกกระทำเพราะเหตุอันเกิดจากการกระทำหรือสงสัยวากระทำของผูนั้น
หรือบุคคลที ่สาม ๓) ขมขู หรือขูเข็ญผู ถ ูกกระทำหรือบุคคลที ่สาม ๔) เหตุผลอื ่นใดบนพื ้นฐาน 
ของการเลือกปฏิบัติไมวารูปแบบใด เปนผูกระทำความผิดฐานกระทำทรมาน (รางมาตรา ๕) 
   ๔.๒ กำหนดใหเจาหนาที่ของรัฐที่ลงโทษหรือกระทำโหดราย ไรมนุษยธรรม 
หรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย อันเปนเหตุใหผูอื ่นถูกลดทอนคุณคาหรือละเมิดสิทธิขั ้นพื้นฐาน 
ความเปนมนุษย หรือเกิดความเจ็บปวดหรือความทุกขทรมานแกรางกายหรือจิตใจ ที่มิใชการกระทำ 
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ความผิดฐานกระทำทรมาน และไมใชอันตรายอันเปนผลปกติหรือสืบเนื่องจากการลงโทษที่ชอบดวย
กฎหมาย เปนผูกระทำความผิดฐานกระทำการที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเปนมนษุย 
(รางมาตรา ๖) 
   ๔.๓ กำหนดใหเจาหนาที่ของรัฐที่ควบคุมตัวหรือลักพาบุคคล โดยเจาหนาท่ี
ของรัฐปฏิเสธวามิไดกระทำการดังกลาว หรือปกปดชะตากรรมหรือสถานที่ปรากฏตัวของบุคคลนั้น 
ซึ่งสงผลใหบุคคลนั้นไมไดรับการคุมครองตามกฎหมาย เปนผูกระทำความผิดฐานกระทำใหบุคคล 
สูญหาย และใหถือวาความผิดดังกลาวเปนความผิดตอเนื ่องจนกวาจะทราบชะตากรรมของผู ท่ี 
ถูกควบคุมตัวหรือลักพาตัว (รางมาตรา ๗) 
   ๔.๔ กำหนดใหการกระทำความผิดฐานกระทำทรมาน ความผิดฐานกระทำการ
ที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และความผิดฐานกระทำใหบุคคลสูญหาย  
ที่กระทำนอกราชอาณาจักร ตองรับโทษในราชอาณาจักร (รางมาตรา ๘)  
   ๔.๕ ไมใหถือวาการกระทำความผิดฐานกระทำทรมานและความผิดฐาน 
กระทำใหบุคคลสูญหาย เปนความผิดที่มีลักษณะทางการเมืองตามกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน  
และความผิดทางการเมืองตามกฎหมายวาดวยความรวมมือระหวางประเทศในเรื ่องทางอาญา  
(รางมาตรา ๙) 
   ๔.๖ กำหนดใหในคดีความผิดฐานกระทำใหบุคคลสูญหาย ใหดำเนินการ
สืบสวนจนกวาจะพบบุคคลซึ่งถูกกระทำใหสูญหายหรือปรากฏหลักฐานอันนาเชื่อวาบุคคลนั้นถึงแก
ความตายและทราบรายละเอียดของการกระทำความผิดและรูตัวผูกระทำความผิด (รางมาตรา ๑๐) 
   ๔.๗ กำหนดใหสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูซึ่งอยูกินกันฉันสามีภริยา 
ซึ่งมิไดจดทะเบียนสมรส ผู อุปการะ และผูอยู ในอุปการะของผู ถูกกระทำทรมาน ผู ถูกกระทำการ 
ที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือผูถูกกระทำใหสูญหาย เปนผูเสียหาย 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดวย (รางมาตรา ๑๑) 
   ๔.๘ หามอางพฤติการณพิเศษใด ๆ ไมวาจะเปนภาวะสงครามหรือภัยคุกคาม 
ที่จะเกิดสงคราม ความไมมั่นคงทางการเมืองภายในประเทศ หรือสถานการณฉุกเฉินสาธารณะอื่นใด 
เพื่อใหการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนการกระทำที่ชอบดวยกฎหมาย และไมใหนำ
กฎหมายนิรโทษกรรมและขอยกเวนความรับผิดของเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายใดมาใชบังคับกับ
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา ๑๒) 
   ๔.๙ หามมิใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐขับไล สงกลับ หรือสง
บุคคลเปนผูรายขามแดนไปยังอีกรัฐหนึ่ง หากมีเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลนั้นจะไปตกอยูในอันตราย 
ที่จะถูกกระทำทรมาน ถูกกระทำการที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ ์ศรีความเปนมนุษย  
หรือถูกกระทำใหสูญหาย (รางมาตรา ๑๓) 
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  ๕. หมวด ๒ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหบุคคล
สูญหาย 
   ๕.๑ กำหนดองคประกอบของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทรมานและการกระทำใหบุคคลสูญหาย รวมจำนวน ๑๕ คน ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุต ิธรรม เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนรองประธานกรรมการ กรรมการ 
โดยตำแหนง จำนวน ๕ คน ไดแก ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อัยการสูงสุด 
ผู บัญชาการทหารสูงสุด และผู บัญชาการตำรวจแหงชาติ และกรรมการซึ ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง 
จากผูไดรับการสรรหา จำนวน ๗ คน แบงออกเปนดานสิทธิมนุษยชน จำนวน ๒ คน แพทยทางนิติเวชศาสตร 
จำนวน ๑ คน แพทยทางจิตเวชศาสตร จำนวน ๑ คน และผูเสียหายหรือผูแทนผูเสียหาย จำนวน ๒ คน 
โดยมีอธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพเปนกรรมการและเลขานุการ พรอมทั้งกำหนดองคประกอบ 
ของคณะกรรมการสรรหา ตลอดจนกำหนดใหกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพรับผิดชอบงานธุรการ 
ของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๑๔ ถึงรางมาตรา ๒๒) 
   ๕.๒ กำหนดใหคณะกรรมการป องก ันและปราบปรามการทรมาน 
และการกระทำใหบุคคลสูญหาย มีหนาที่และอำนาจที่สำคัญ ๆ ดังนี้  
          (๑) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐใหมีการ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือมาตรการอื่นที่จำเปนตามพระราชบัญญัตินี้ 
          (๒) กำหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการเพื่อปองกันและปราบปราม
การทรมาน การกระทำที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และการกระทำ 
ใหบุคคลสูญหาย 
          (๓) กำหนดนโยบายและมาตรการฟ นฟูและเยียวยาดานรางกาย 
และจิตใจแกผูเสียหายอยางครอบคลุม โดยคำนึงถึงการทำใหกลับสูสภาพเดิมเทาท่ีจะเปนไปได 
          (๔) กำหนดหลักเกณฑและวิธ ีการชวยเหลือและเยียวยาผู เสียหาย 
ดานการเงินและจิตใจ รวมถึงการฟนฟูระยะยาวทางการแพทยใหแกผูเสียหาย โดยไดรับความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลัง 
          (๕) กำหนดมาตรการปองกันการกระทำความผิดซ้ำ และการปกปด 
การควบคมุตัวบุคคล รวมท้ังมาตรการคุมครองผูแจงขอมูลการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
          (๖) ตรวจสอบขอมูลและขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทรมาน การกระทำที่
โหดร าย ไร มน ุษยธรรม หรือย่ำยีศ ักด ิ ์ศร ีความเปนมนุษย หร ือการกระทำใหบ ุคคลสูญหาย 
ตามพระราชบญัญัตินี้ รวมทั้งรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน 
          (๗) ตรวจสถานที่ที ่เกี ่ยวของกับการควบคุมตัวหรือเขาไปในสถานท่ี
ดังกลาวโดยพลันเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในกรณีท่ี
สถานที่ที่จะเขาไปมิไดอยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐและผูครอบครองไมยินยอม ใหเขาไป
ไดเมื่อมหีมายของศาล 
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          (๘) พิจารณารายงานสถานการณเกี ่ยวกับการทรมาน การกระทำ 
ที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิศ์รีความเปนมนุษย และการกระทำใหบุคคลสูญหาย และรายงาน
ผลการดำเนินการประจำป เสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื ่อเสนอตอสภาผู แทนราษฎรและวุฒิสภา  
และเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป 
          (๙) แตงตั้งที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหบุคคลสูญหายมอบหมาย 
          (๑๐) วางระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับคาใชจายในการปฏิบัติหนาท่ี 
รวมทั้งคาใชจายอื่นโดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
          (๑๑) วางระเบียบอื่นเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(รางมาตรา ๒๐) 
  ๖. หมวด ๓ การปองกันการทรมานและการกระทำใหบุคคลสูญหาย 
   ๖.๑ กำหนดใหเจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบการควบคุมตัวตองบันทึกภาพ 
และเสียงอยางตอเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งสงตัวใหพนักงานสอบสวนหรือปลอยตัวบุคคล
ดังกลาวไป เวนแตมีเหตุสุดวิสัยที่ไมสามารถกระทำไดก็ใหบันทึกเหตุนั้นเปนหลักฐานไวในบันทึก 
การควบคุมตัว ทั้งนี้ เมื่อมีการควบคุมตัวแลว เจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบการควบคุมตัวจะตองแจง
พนักงานอัยการและนายอำเภอในทองที่ที ่มีการควบคุมตัวโดยทันที ซึ่งหากการควบคุมตัวดังกลาว
เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครใหแจงพนักงานอัยการและผูอำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ 
กรมการปกครอง และหากผูรับแจงเห็นวามีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการทรมาน การกระทำที่โหดราย  
ไรมนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือการกระทำใหบุคคลสูญหาย ใหผูรับแจงดำเนินการ
ยื ่นคำรองตอศาลทองที ่ที ่ม ีอำนาจพิจารณาคดีอาญาเพื ่อใหมีคำสั ่งยุติการกระทำเชนนั ้นทันที  
(รางมาตรา ๒๓) 
   ๖.๒ กำหนดใหเจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบการควบคุมตัวตองบันทึกขอมูล
เกี ่ยวกับผู ถูกควบคุมตัว โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ๑) ขอมูลอัตลักษณเกี ่ยวกับ 
ผูถูกควบคุมตัว เชน ชื่อ นามสกุล หรือตำหนิรูปพรรณ ๒) วัน เวลา และสถานที่ของการถูกควบคุมตวั 
และขอมูลเกี่ยวกับเจาหนาที่ของรัฐผูทำการควบคุมตัว ทั้งนี้ หากมีการยายสถานที่ดังกลาว จะตองระบุ
ถึงสถานที่ปลายทางที่รับตัวผูถูกควบคุมตัว รวมทั้งเจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบการยาย ๓) คำสั่งที่ให 
มีการควบคุมตัว และเหตุแหงการออกคำสั่ง ๔) เจาหนาที่ของรัฐผูออกคำสั่งใหควบคุมตัว ๕) วัน เวลา 
และสถานที่ของการปลอยตัวผูถูกควบคุมตัว และผูมารับตัวผูถูกควบคุมตัว ๖) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพ
รางกายและจิตใจของผู ถ ูกควบคุมตัวกอนถูกควบคุมตัว และกอนการปลอยตัว และในกรณีท่ี 
ผูถูกควบคุมตัวถึงแกความตายระหวางการควบคุมตัว จะตองระบุถึงสาเหตุแหงการตายและสถานท่ี 
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เก็บศพดวย และ ๗) ขอมูลอื่น ๆ ที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให
บุคคลสูญหายกำหนด เพื่อปองกันการทรมาน การกระทำที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย หรอืการกระทำใหบุคคลสูญหาย (รางมาตรา ๒๔)  
   ๖.๓ กำหนดหลักเกณฑในการเปดเผยขอมูลของผูถูกควบคุมตัว โดยใหผูมีสวน
ไดเสียโดยชอบดวยกฎหมายของผูถูกควบคุมตัว เชน ญาติ ผูแทน ทนายความ หรือคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหบุคคลสูญหาย คณะอนุกรรมการ หรือเจาหนาท่ี 
ซึ ่งไดร ับมอบหมายจากคณะกรรมการดังกลาว มีสิทธิร องขอตอเจาหนาที ่ของรัฐผูร ับผิดชอบ 
ให เป ดเผยขอมูลเก ี ่ยวกับผู ถ ูกควบคุมต ัวตามมาตรา ๒๔ หากเจาหนาที ่ของรัฐปฏิเสธที ่จะ 
เปดเผยขอมูลดังกลาว ผูรองขอมีสิทธิยื่นคำรองตอศาลที่ตนเองมีภูมิลำเนา ศาลอาญาหรือศาลจังหวัด
แหงทองที่ที่เชื่อวามีการทรมาน การกระทำที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
หรือพบเห็นผูถูกกระทำใหสูญหายครั้งสุดทาย เพื่อใหศาลสั่งเปดเผยขอมูลนั้นได อยางไรก็ดี เจาหนาท่ี
ของรัฐผูรับผิดชอบการควบคุมตัวหรือศาลอาจไมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูถูกควบคุมตัวได หากผูนั้น 
อยูภายใตการคุมครองของกฎหมายโดยเปนผูอยูในอำนาจศาล และการเปดเผยขอมูลอาจละเมิด 
ตอความเปนสวนตัว หรือกอใหเกิดผลรายตอบุคคล หรือเปนอุปสรรคตอการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 
(รางมาตรา ๒๕ และรางมาตรา ๒๖) 
   ๖.๔ กำหนดใหผูเสียหายหรือผูมีสวนไดเสียตามมาตรา ๒๕ พนักงานอัยการ 
ผู อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง หรือนายอำเภอตามมาตรา ๒๓  
หรือพนักงานฝายปกครองซึ ่งไดร ับมอบหมายจากผู อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ  
กรมการปกครอง หรือนายอำเภอ พนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหบุคคลสูญหาย คณะอนุกรรมการ หรือเจาหนาท่ี 
ซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดังกลาว และบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนของผูเสียหาย มีสิทธิย่ืน 
คำรองตอศาลทองที่ที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาเพ่ือใหมีคำสั่งยุติการกระทำทรมาน หรือการกระทำการ 
ที่โหดรายไรมนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือการกระทำใหบุคคลสูญหาย รวมท้ัง
กำหนดหลักเกณฑและมาตรการในการยุติการทรมาน หรือการกระทำการที่โหดรายไรมนุษยธรรม หรือย่ำยี
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือการกระทำใหบุคคลสูญหาย ตลอดจนการเยียวยาความเสียหายเบื้องตน 
และในกรณีที ่ศาลพิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุจำเปนในการควบคุมตัวตอไป ใหศาลสั ่งปลอยตัว 
ผูถูกควบคุมตัวไปทันที (รางมาตรา ๒๗ และรางมาตรา ๒๘) 
   ๖.๕ เจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบการควบคุมตัวตองแจงใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหบุคคลสูญหายทราบเมื่อผูถูกควบคุมตัวถึงแก 
ความตายโดยพลัน ทั้งนี้ เพื ่อใหคณะกรรมการดังกลาวมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบขอมูล 
และขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทรมานในระหวางควบคุมตัว (รางมาตรา ๒๙) 
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   ๖.๖ หามศาลรับฟงพยานหลักฐานที่ไดมาโดยอาศัยขอมูลที่เกิดขึ้นหรือไดมา
เนื ่องจากการทรมาน การกระทำที ่โหดราย ไร มนุษยธรรม หรือย่ำยีศ ักดิ ์ศร ีความเปนมนุษย  
หรือการกระทำใหบุคคลสูญหาย เวนแตเปนการรับฟงพยานหลักฐานเพ่ือดำเนินคดีกับผูกระทำความผิด 
ตามพระราชบญัญัตินี้ (รางมาตรา ๓๐) 
   ๖.๗ กำหนดใหผูที่พบเห็นหรือทราบการทรมาน หรือการกระทำที่โหดราย  
ไรมนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือการกระทำใหบุคคลสูญหาย ตองแจงใหพนักงาน
ฝายปกครอง พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทรมาน 
และการกระทำใหบุคคลสูญหาย หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับมอบหมาย ทราบถึงการกระทำดังกลาว
โดยไมชักชา ทั้งนี้ ผูแจงที่ไดกระทำโดยสุจริตไมตองรับผิดทั ้งทางแพง ทางอาญา หรือทางวินัย  
แมภายหลังจะปรากฏวาไมมีการกระทำความผิดตามที่แจงนั้นก็ตาม (รางมาตรา ๓๑) 
  ๗. หมวด ๔ การดำเนินคดี 
   ๗.๑ กำหนดใหความผิดฐานกระทำทรมาน และความผิดฐานกระทำใหบุคคล
สูญหาย มีอายุความ ๔๐ ป และกำหนดใหความผิดฐานกระทำการที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือย่ำยี
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีอายุความ ๑๐ ป (รางมาตรา ๓๒)  
   ๗.๒ ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น นอกจากพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลว ยังกำหนดใหพนักงานฝายปกครองชั้นผูใหญ พนักงานฝายปกครอง
ตำแหนงตั ้งแตปลัดอำเภอหรือเทียบเทาขึ ้นไปในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และพนักงานอัยการ เป นพนักงานสอบสวน มีอำนาจสอบสวน 
และร ับผ ิดชอบตามประมวลกฎหมายว ิ ธ ีพ ิ จารณาความอาญา และดำเน ินคด ีความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี ้และความผิดอื ่นที ่เกี ่ยวพันกัน ทั้งนี ้ ในกรณีที ่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
ทำการสอบสวนคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ ใหคดีนั ้นเปนคดีพิเศษตามกฎหมายวาดวย 
การสอบสวนคดีพิเศษ แตหากหนวยงานอื่นที่ไมใชพนักงานอัยการทำการสอบสวน ใหพนักงานสอบสวน
ผูรับผิดชอบแจงเหตุแหงคดีใหพนักงานอัยการทราบเพื่อเขาตรวจสอบหรือกำกับการสอบสวนทันที 
อยางไรก็ดี หากไมแนวาพนักงานสอบสวนทองที่ใดหรือหนวยงานใดเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ 
ใหอัยการสูงสุดหรือผูทำการแทนเปนผูชี้ขาด 
   ในกรณีที่ผูกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนเจาพนักงานของรัฐตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และอยูในหนาที่และอำนาจ
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ
ดำเนินคดีตอไปตามพระราชบัญญัตินี้ และแจงใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติทราบ 
(รางมาตรา ๓๓) 
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   ๗.๓ ในกรณีที ่พนักงานอัยการมีคำสั ่งไมฟอง ใหสงสำนวนการสอบสวน 
พรอมกับคำส่ังใหอัยการสูงสุดเพ่ือชี้ขาดโดยเร็ว (รางมาตรา ๓๔) 
   ๗.๔ กำหนดให หน วยงานท ี ่ม ีอำนาจส ืบสวนสอบสวนในคด ีความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้ ตองรายงานใหผู เสียหายทราบถึงผลความคืบหนาของคดีอยางตอเนื ่อง  
และกำหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหบุคคลสูญหาย 
คณะอนุกรรมการ หรือเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่และอำนาจ 
ติดตามผลความคืบหนาของคดีและดำเนินมาตรการตาง ๆ เพื่อคุมครองสวัสดิภาพและความปลอดภัย 
ชดเชย เยียวยา และฟนฟูความเสียหายทางรางกายและจิตใจ ใหคำปรึกษาแนะนำดานกฎหมาย  
และสนับสนุนชวยเหลือดานการดำเนินคดี โดยการมีสวนรวมจากผูเสียหาย (รางมาตรา ๓๕) 
   ๗.๕ กำหนดใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแจงใหผูเสียหายทราบ 
ในโอกาสแรกถึงสิทธิท่ีจะเรียกคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตนิี้ 
และสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือทางกฎหมาย ทั้งนี้ หากผูเสียหายมีสิทธิและประสงคที่จะเรียก 
คาสินไหมทดแทนดังกลาวแลว ใหพนักงานอัยการเรียกคาสินไหมทดแทนแทนผู เส ียหายดวย  
(รางมาตรา ๓๖) 
   ๗.๖ กำหนดใหศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเปนศาลที่มีเขตอำนาจ
เหนือคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และใหรวมถึงคดีซึ่งผูกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
เปนบุคคลซึ่งอยูในอำนาจศาลทหารในขณะกระทำความผิดดวย (รางมาตรา ๓๗) 
  ๘. หมวด ๕ บทกำหนดโทษ 
   - กำหนดระวางโทษของความผิดฐานกระทำทรมาน ความผิดฐานกระทำการ 
ที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และความผิดฐานกระทำใหบุคคลสูญหาย 
เหตุเพิ่มโทษ และเหตุบรรเทาโทษ รวมทั้งกำหนดโทษผูบังคับบัญชาที่ทราบวาผูใตบังคับบัญชาซึ่งอยู
ภายใตการบังคับบัญชาของตนจะกระทำหรือไดกระทำความผิดทั้งสามฐานดังกลาว และไมดำเนินการ 
ที่จำเปนและเหมาะสม เพื่อปองกันหรือระงับการกระทำความผิดนั้น หรือไมดำเนินการหรือสงเรื่องให
ดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมาย (รางมาตรา ๓๘ ถึงรางมาตรา ๔๕) 
  ๙. บทเฉพาะกาล 
   - ใหนำความในมาตรา ๑๐ มาใชบังคับแกการกระทำใหบุคคลสูญหายกอนวนัที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับโดยอนุโลม (รางมาตรา ๔๖) 
   
 

___________________________ 



๙ 

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

บทวิเคราะห์ 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน 

และการกระทําให้บุคคลสูญหาย 
 พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 
๑. เหตุผลที่จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ 
 โดยที่การทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายซึ่งกระทําโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงที่ไม่อาจกระทําได้ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ ดังนั้น  
เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ของประเทศไทย สมควรกําหนดฐานความผิด มาตรการป้องกันและปราบปราม และมาตรการ
เยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย ตลอดจนมาตรการอื่นที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับอนุสัญญาต่อต้าน 
การทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ ยํ่ายีศักดิ์ศรี  
และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
๒. ประเด็นสําคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระท่ีหนึ่งและวาระท่ีสอง 
 ๒.๑ วาระที่หนึ่ง ข้ันรับหลักการ๑

  ๒.๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
        ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้
บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เม่ือวันที่ ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๔ และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๒๐  
(สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่หนึ่ง) เม่ือวันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ และคร้ังที่ ๒๑ (สมัยสามัญ 
ประจําปีคร้ังที่หนึ่ง) เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นํา 
ร่างพระราชบัญญัติทํานองเดียวกันอีก ๓ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป ดังนี้  
  (๑) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคล
ให้สูญหาย พ.ศ. .... (นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
  (๒) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้
บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... (นายสุทัศน์ เงินหม่ืน กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
                                                 
 ๑ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา บันทึกการประชุมในวาระท่ีหนึ่ง  
ข้ันรับหลักการ และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร https://library.parliament.go.th/index.php/th/ 
house-representatives-documents หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๑ ถึง ๘ ในหน้าท่ี ๒๐ ถึงหน้า ๒๒ 



๑๐ 

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

  (๓) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้
บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... (นายสิระ เจนจาคะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
  ๒.๑.๒ สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทํา
ให้บุคคลสูญหาย พ .ศ . . . . . ได้แถลงถึงหลักการและเหตุผล พร้อมทั้งกล่าวถึงสาระสําคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอทั้ง ๔ ฉบับ สรุปได้ ดังนี้ 
        (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ได้แถลงถึง 
หลักการและเหตุผล พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้  
   หลักการคือ ให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมาน 
และการกระทําให้บุคคลสูญหาย 
   สําหรับเหตุผลที่จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่การทรมาน 
และการกระทําให้บุคคลสูญหายซึ่งกระทําโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
อย่างร้ายแรงที่ไม่อาจกระทําได้ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ ดังนั้น เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย สมควรกําหนด 
ฐานความผิด มาตรการป้องกันและปราบปราม และมาตรการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย 
ตลอดจนมาตรการอื่นที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ 
หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ยํ่ายีศักดิ์ศรี และอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  
   ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคล
สูญหาย พ.ศ. .... ที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการในวาระที่หนึ่ง มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
   ๑) กําหนดบทนิยามคําว่า “ผู้ได้รับความเสียหาย” “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” และ 
“คณะกรรมการ” รวมทั้งกําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(ร่างมาตรา ๓ และร่างมาตรา ๔) 
   ๒) หมวด ๑ บททั่วไป  
         ๒.๑) กําหนดบทบัญญัติเก่ียวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้ 
            ๒.๑.๑) กําหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทําให้ผู้อื่นเกิดความเจ็บปวด 
หรือความทุกข์ทรมานอย่าง ร้ ายแรงแก่ ร่ างกายหรือจิ ตใจ  เพื่ อ  ๑ )  ให้ ได้ มาซึ่ งข้ อ มูล 
หรือคํารับสารภาพจากผู้ถูกกระทําหรือบุคคลที่สาม ๒) ลงโทษผู้ถูกกระทําเพราะเหตุอันเกิดจาก 
การกระทําหรือสงสัยว่ากระทําของผู้นั้นหรือบุคคลที่สาม ๓) ข่มขู่หรือขู่เข็ญผู้ถูกกระทําหรือบุคคล 
ที่สาม ๔) เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเป็นผู้กระทําความผิดฐานกระทําทรมาน (ร่างมาตรา ๕) 
 



๑๑ 

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

           ๒.๑.๒) กําหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่จับ ขัง ลักพา หรือกระทํา 
ด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิเสธว่ามิได้กระทําการ
ดังกล่าว หรือปกปิดชะตากรรมหรือสถานที่ปรากฏตัวของบุคคลนั้นซึ่ งส่งผลให้ บุคคลนั้น 
ตกอยู่ภายนอกการคุ้มครองของกฎหมาย เป็นผู้กระทําความผิดฐานกระทําให้บุคคลสูญหาย  
(ร่างมาตรา ๖) 
        ๒.๒) กําหนดให้การกระทําความผิดฐานกระทําทรมานและความผิด 
ฐานกระทําให้บุคคลสูญหายที่กระทํานอกราชอาณาจักร ต้องรับโทษในราชอาณาจักร และมิให้ถือว่า
ความผิดทั้งสองฐานดังกล่าว เป็นความผิดที่มีลักษณะทางการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน และความผิดทางการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง 
ทางอาญา (ร่างมาตรา ๗ และร่างมาตรา ๘) 
    ๒.๓) กําหนดให้ในคดีความผิดฐานกระทําให้บุคคลสูญหาย ให้ดําเนินการ
สืบสวนจนกว่าจะพบบุคคลซึ่งถูกกระทําให้สูญหายหรือปรากฏหลักฐานอันน่าเชื่อว่าบุคคลนั้น 
ถึงแก่ความตาย และให้สามี ภริยา ผู้ บุพการี และผู้สืบสันดานของผู้ถูกกระทําให้สูญหาย 
ตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย (ร่างมาตรา ๙ 
และร่างมาตรา ๑๐) 
    ๒.๔) ห้ามอ้างพฤติการณ์พิเศษใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาวะสงครามหรือภัยคุกคาม 
ที่จะเกิดสงคราม ความไม่ม่ันคงทางการเมืองภายในประเทศ หรือสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณะอื่นใด 
เพื่อให้การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมาย และห้ามมิให้
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐขับไล่ ส่งกลับ หรือส่งบุคคลเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังอีกรัฐหนึ่ง 
หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นจะไปตกอยู่ในอันตรายท่ีจะถูกกระทําทรมานหรือจากการกระทํา
ให้สูญหาย (ร่างมาตรา ๑๑ และร่างมาตรา ๑๒) 
  ๓) หมวด ๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทํา 
ให้บุคคลสูญหาย 
   - กําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมาน 
และการกระทําให้บุคคลสูญหาย ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน 
กรรมการ กรรมการโดยตําแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง รวมทั้งหมด
จํานวน ๑๖ คน พร้อมทั้งกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจาก
ตําแหน่ง หน้าที่และอํานาจ และการประชุมคณะกรรมการ ตลอดจนกําหนดให้กรมคุ้มครองสิทธ ิ
และเสรีภาพรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ (ร่างมาตรา ๑๓ ถึงร่างมาตรา ๒๐) 
  ๔) หมวด ๓ การป้องกันการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย 
   ๔.๑) กําหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ในการควบคุมผู้ถูกจํากัดเสรีภาพต้อง
บันทึกข้อมูลเก่ียวกับผู้ถูกจํากัดเสรีภาพ โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับ ๑) ข้อมูล 
อัตลักษณ์เก่ียวกับผู้ถูกจํากัดเสรีภาพ เช่น ชื่อ นามสกุล หรือตําหนิรูปพรรณ ๒) วัน เวลา และสถานที่



๑๒ 

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

ของการถูกจํากัดเสรีภาพ และข้อมูลเก่ียวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ทําการจํากัดเสรีภาพ ทั้งนี้  
หากมีการย้ายสถานที่ดังกล่าวจะต้องระบุถึงสถานที่ปลายทางที่รับตัวผู้ถูกจํากัดเสรีภาพ รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ รับผิดชอบการย้ายที่จํ ากัดเสรีภาพ ๓) คําสั่ งที่ ให้ มีการจํากัดเสรีภาพ 
และเหตุแห่งการออกคําสั่ง ๔) เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ออกคําสั่งให้จํากัดเสรีภาพ ๕) วัน เวลา และสถานที่
ของการปล่อยตัวผู้ถูกจํากัดเสรีภาพ และผู้มารับตัวผู้ถูกจํากัดเสรีภาพ และ ๖) ข้อมูลเก่ียวกับ 
สภาพร่างกายของผู้ถูกจํากัดเสรีภาพก่อนถูกจํากัดเสรีภาพและก่อนการปล่อยตัว และในกรณีที่ 
ผู้ถูกจํากัดเสรีภาพถึงแก่ความตายในระหว่างการควบคุมจะต้องระบุถึงสาเหตุแห่งการตายและสถานที่
เก็บศพด้วย (ร่างมาตรา ๒๑) 
   ๔ .๒) กําหนดหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลของผู้ถูกจํากัดเสรีภาพ  
โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ถูกจํากัดเสรีภาพ เช่น ญาติ ผู้แทน ทนายความ  
มีสิทธิร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ทําการจํากัดเสรีภาพบุคคลให้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับผู้ถูกจํากัด
เสรีภาพตามมาตรา ๒๑ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ผู้ร้องขอมีสิทธ ิ
ย่ืนคําร้องต่อศาลอาญาหรือศาลจังหวัดแห่งท้องที่ที่เชื่อว่ามีการทรมานหรือพบเห็นผู้ถูกกระทํา 
ให้สูญหายคร้ังสุดท้าย เพื่อให้ศาลส่ังเปิดเผยข้อมูลนั้นได้ อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ทําการจํากัด
เสรีภาพบุคคลหรือศาลอาจไม่เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับผู้ถูกจํากัดเสรีภาพได้ หากผู้นั้นอยู่ภายใต้ 
การคุ้มครองของกฎหมายโดยเป็นผู้อ ยู่ ในอํานาจศาล และการเปิดเผยข้อมูลอาจละเมิด 
ต่อความเป็นส่วนตัว หรือก่อให้เกิดผลร้ายต่อบุคคล หรือเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 
(ร่างมาตรา ๒๒ และร่างมาตรา ๒๓) 
   ๔.๓) กําหนดให้ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา ๒๒ พนักงาน
อั ยการ  พนั ก งานสอบสวนหรื อพนั ก ง านสอบสวนคดี พิ เ ศษ  คณะกรรมการ ป้ อง กั น 
และปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย คณะอนุกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดังกล่าว และบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ได้รับความเสียหาย 
มีสิทธิย่ืนคําร้องต่อศาลท้องที่ที่มีอํานาจพิจารณาคดีอาญาเพื่อให้มีคําสั่งระงับการกระทําทรมาน 
หรือกระทําให้บุคคลสูญหาย รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการระงับการทรมานหรือการกระทํา
ให้บุคคลสูญหาย ตลอดจนการเยียวยาความเสียหายเบื้องต้น (ร่างมาตรา ๒๔ และร่างมาตรา ๒๕) 
  ๕) หมวด ๔ การดําเนินคดี 
   - กําหนดให้ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วย 
การสอบสวนคดีพิเศษ และกําหนดให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นศาลที่มีเขตอํานาจเหนือ
คดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๒๖ และร่างมาตรา ๒๗) 
 
 
 
 



๑๓ 

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

  ๖) หมวด ๕ บทกําหนดโทษ 
   - กําหนดระวางโทษของความผิดฐานกระทําทรมานและความผิดฐาน 
กระทําให้บุคคลสูญหาย เหตุเพิ่มโทษ และเหตุบรรเทาโทษ รวมทั้งกําหนดโทษผู้บังคับบัญชาที่ทราบว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตนจะกระทําหรือได้กระทําความผิดทั้งสองฐาน
ดังกล่าว และไม่ดําเนินการที่จําเป็นและเหมาะสม เพื่อป้องกันหรือระงับการกระทําความผิดนั้น  
หรือไม่ดําเนินการหรือส่งเร่ืองให้ดําเนินการสอบสวนและดําเนินคดีตามกฎหมาย (ร่างมาตรา ๒๘  
ถึงร่างมาตรา ๓๔) 
 (๒) นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชาติ ได้ชี้แจง
หลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคล
ให้สูญหาย พ.ศ. .... (นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชาติ  
กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้ 
 หลักการคือ ให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับ
บุคคลให้สูญหาย 
 สําหรับเหตุผลที่จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้คือ โดยที่การทรมาน การกระทํา 
ที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ยํ่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการบังคับบุคคลให้สูญหายซึ่งกระทํา
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ซึ่งไม่อาจยกเว้นให้กระทําได้ 
ไม่ว่าสถานการณ์ใด ๆ อีกทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคลจากการถูกค้นตัว จับ คุมขัง หรือถูกกระทําการใด 
อันกระทบกระเทือนต่อเสรีภาพในชีวิตและร่างกายเกินสมควรแก่เหตุผลที่กฎหมายกําหนด  
ย่ิงไปกว่านั้นการทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมนั้น 
จะกระทํามิได้ ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน 
หรือการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ยํ่ายีศักดิ์ศรี และได้ลงนาม
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ จึงต้องมี
บทบัญญัติที่กําหนดฐานความผิดเป็นการเฉพาะ ตลอดจนมีมาตรการป้องกันและปราบปราม 
มาตรการเยียวยาผู้ เสียหาย และมาตรการอื่นที่เ ก่ียวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อบท 
ในอนุสัญญาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศไทยให้เทียบเท่าสากลและสอดรับกับหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 จากนั้น นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชาติ ได้กล่าวถึง
ความจําเป็นและหลักการสําคัญของร่างพระราชบัญญัตินี้ สรุปสาระสําคัญได้ว่า ประเทศไทยควรมี
กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย เพื่อให้การปฏิบัต ิ
ตามกฎหมายและหลักนิติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓ 



๑๔ 

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

วรรคสอง๓ เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีรายละเอียดที่แตกต่างจาก 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) บางประการ เช่น บทนิยามคําว่า “การทรมาน” องค์ประกอบ 
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สญูหาย และมาตรการ
เยียวยาความเสียหาย 
 (๓) นายสุทัศน์ เงินหม่ืน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้ชี้แจง
หลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้
บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... (นายสุทัศน์ เงินหม่ืน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 
เป็นผู้เสนอ) ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้ 
 หลักการคือ ให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทํา
ให้บุคคลสูญหาย โดยกําหนดให้การค้นตัว จับ คุมขัง หรือกระทําการใดอันกระทบกระเทือน 
ต่อเสรีภาพในร่างกายของบุคคลจะต้องมีการแจ้งสิทธิและจัดทําบันทึกการควบคุมตัวตามที ่
กฎหมายนี้ กํ าหนดโดยไม่ เลือกปฏิบัติ  รวมทั้ ง กําหนดให้ศาลยุติธรรมเป็นกลไกสํา คัญ 
ในการตรวจสอบการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันกระทบกระเทือนต่อเสรีภาพในร่างกาย 
ของบุคคล สร้างระบบความพร้อมรับผิด (accountability) และลบล้างวัฒนธรรมปล่อยให้ 
คนผิดลอยนวล (impunity) ตลอดจนมีกลไกสนับสนุนช่วยเหลือให้ผู้ได้รับความเสียหายได้รับ 
ความเป็นธรรม ผ่านการช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อติดตามตรวจสอบและนําตัวผู้ที่เก่ียวข้อง 
มาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และมาตรการชดเชยฟื้นฟูและเยียวยาความเสียหาย 
ทางร่างกาย จิตใจและสังคม และการป้องกันไม่ให้การละเมิดเกิดขึ้นซ้ําอีก 
 สําหรับเหตุผลที่จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้คือ โดยที่การทรมาน การกระทํา 
หรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ ยํ่ายีศักดิ์ศรี และการกระทําให้บุคคลเสียหาย๔  
ซึ่งกระทําโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ซึ่งไม่อาจยกเว้นให้กระทําได้
ไม่ว่าสถานการณ์ใด ๆ อีกทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคลจากการถูกค้นตัว จับ คุมขัง หรือถูกกระทําการใด 
อันกระทบกระเทือนต่อเสรีภาพในร่างกายเกินสมควรแก่เหตุผลที่กฎหมายกําหนด ย่ิงไปกว่านั้น  
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมนั้นจะกระทํามิได้ ประกอบกับ
ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติ หรือการลงโทษอื่น 
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ยํ่ายีศักดิ์ศรี และได้ลงนามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง
บุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ จึงต้องมีบทบัญญัติที่กําหนดฐานความผิดเป็นการเฉพาะ 
                                                 
 ๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓ วรรคสอง บัญญัติไว้ ดังนี้ 
   “รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม” 
 ๔ ตามข้อความที่ปรากฏในบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ใช้คําว่า “เสียหาย” 



๑๕ 

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

ตลอดจนมีมาตรการป้องกันและปราบปราม มาตรการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย และมาตรการ
อื่นที่เก่ียวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อบทในอนุสัญญาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งจะเป็นการยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยให้เทียบเท่าสากล และสอดคล้อง
กับหลักการของรัฐธรรมนูญ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญตัินี้  
 จากนั้น นายสุทัศน์ เงินหม่ืน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึง
ความจําเป็นและหลักการสําคัญของร่างพระราชบัญญัตินี้ สรุปสาระสําคัญได้ว่า การที่เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐกระทําทรมานเพื่อให้ได้มาซึ่งคํารับสารภาพ การบังคับให้เป็นพยาน และการกระทําให้บุคคล
ที่มีความเห็นต่างกับตนสูญหายนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
กระบวนการยุติธรรมมีหลายมาตรฐาน ไม่มีกลไกควบคุมและตรวจสอบ ตลอดจนบทลงโทษ
ผู้กระทําความผิดที่ชัดเจน ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีการตรากฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ของประชาชน โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะกําหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกับการป้องกัน 
และปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย กําหนดลักษณะของการกระทําทรมาน
และการกระทําให้บุคคลสูญหาย การกระทําหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ยํ่ายี
ศักดิ์ศรี กําหนดไม่ให้นับอายุความจนกว่าจะพบบุคคลท่ีถูกกระทําให้สูญหายหรือปรากฏหลักฐาน 
น่าเชื่อว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย กําหนดให้ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นคดีพิเศษ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษและให้พนักงานอัยการเป็นผู้ รับผิดชอบสํานวน 
การสอบสวน และไม่ให้การดําเนินคดีอยู่ในอํานาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กําหนดสิทธิ 
ของผู้ถูกควบคุมตัว กระบวนการควบคุมตัวและการปล่อยตัว กําหนดองค์ประกอบหน้าที่และอํานาจ
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย และกําหนด
ระวางโทษของความผิดฐานกระทําทรมานและความผิดฐานกระทําให้บุคคลสูญหาย  
 (๔) นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ  
ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทํา 
ให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... (ซึ่งนายสิระ เจนจาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ  
กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้ 
 หลักการคือ ให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทํา
ให้บุคคลสูญหาย 
 สําหรับเหตุผลที่จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้คือ โดยที่การทรมาน การกระทํา 
ที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ยํ่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการกระทําให้บุคคลสูญหายซึ่งกระทํา
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ซึ่งไม่อาจยกเว้นให้กระทําได้ 
ไม่ว่าสถานการณ์ใด ๆ อีกทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคลจากการถูกค้นตัว จับ คุมขัง หรือถูกกระทําการใด 
อันกระทบกระเทือนต่อเสรีภาพในร่างกายเกินสมควรแก่เหตุผลที่กฎหมายกําหนด ย่ิงไปกว่านั้น 



๑๖ 

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมนั้นจะกระทํามิได้ 
ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ  
หรือการลงโทษอื่นที่ โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ ยํ่ า ยี ศักดิ์ศ รี  และได้ลงนามอนุสัญญา 
ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ จึงต้องมีบทบัญญัต ิ
ที่กําหนดฐานความผิดเป็นการเฉพาะ ตลอดจนมีมาตรการป้องกันและปราบปราม มาตรการเยียวยา
ผู้เสียหาย และมาตรการอื่นที่เก่ียวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อบทในอนุสัญญาดังกล่าว 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
ให้เทียบเท่าสากล และสอดรับกับหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจําเป็นต้อง 
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
 จากนั้น นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ  
ได้กล่าวถึงความจําเป็นและหลักการสําคัญของร่างพระราชบัญญัตินี้ สรุปสาระสําคัญได้ว่า  
ร่างพระราชบัญญัตินี้กําหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ควบคุมตัวบุคคลต้องจัดให้มีการบันทึก
ข้อมูลเก่ียวกับผู้ถูกควบคุมตัว เช่น สถานที่ของการถูกควบคุมตัว ข้อมูลเก่ียวกับสภาพร่างกาย 
ของผู้ ถู กควบคุมตั วทั้ ง ก่อนควบคุมตั วและ ก่อนการปล่อยตั ว  กํ าหนดให้ญาติ  บุคคล  
หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้ บุคคลสูญหาย  
หรือคณะอนุกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดังกล่าว มีสิทธิร้องขอ 
ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับผู้ถูกควบคุมตัว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและตรวจสอบ 
ตลอดจนเป็นหลักประกันว่าผู้ถูกควบคุมตัวจะได้รับการคุ้มครองดูแลในทุกขั้นตอนและทุกช่วงเวลา
ที่ถูกควบคุมตัว กําหนดองค์ประกอบหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย กําหนดให้ศาลยุติธรรมเป็นกลไกสําคัญในการตรวจสอบ
การใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันกระทบกระเทือนต่อเสรีภาพในร่างกายของบุคคล กําหนดให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทําการทรมานและกระทําให้บุคคลสูญหาย และผู้บังคับบัญชาที่ รู้เห็น 
หรือละเลยเพิกเฉยต่อการกระทําดังกล่าวของผู้ใต้ บังคับบัญชาต้องถูกลงโทษ เนื่องจาก 
เป็นการก่ออาชญากรรมอย่างหน่ึง กําหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ความเสียหายอย่างเร่งด่วน ตลอดจนการเยียวยาทางร่างกายและจิตใจให้ผู้ได้รับความเสียหาย 
หรือญาติของบุคคลที่ถูกกระทําทรมานหรือกระทําให้บุคคลสูญหาย กําหนดบทต้องห้าม 
รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยอาศัยข้อมูลที่เกิดขึ้นหรือได้มาเนื่องจากการกระทําความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้ กําหนดรับรองความเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา เพื่อให้สามีภริยา คู่ชีวิต  
ผู้ บุพการี ผู้สืบสันดาน และผู้อยู่ในอุปการะ ทั้งโดยนิตินัยและพฤตินัย สามารถมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กําหนดให้ความผิดฐานกระทําทรมานและกระทําให้บุคคล 
สูญหายไม่มีอายุความ กําหนดให้พนักงานอัยการมีอํานาจสอบสวนดําเนินคดีความผิดฐาน 
กระทําทรมานและกระทําให้บุคคลสูญหาย กําหนดให้การดําเนินคดีในความผิดดังกล่าวไม่อยู่ 
 



๑๗ 

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

ในอํานาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และกําหนดให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นศาล
ที่มีเขตอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ๒.๑.๓ การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
         ภายหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) นายสุทัศน์  
เ งินหม่ืน  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พรรคประชาธิ ปัตย์  และนายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... และนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชาติ ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน
และการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว มีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรอภิปรายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
                    (๑) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights 
หรือ UDHR) ข้อ ๕ กําหนดไว้ว่า บุคคลใดจะถูกกระทําการทรมาน หรือการปฏิบัติ หรือการลงโทษ
ที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือยํ่ายีศักดิ์ศรีไม่ได้ อันเป็นการแสดงให้เห็นว่า การกระทําทรมาน 
หรือกระทําให้บุคคลสูญหายนั้นถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติตามหลักสากล 
ที่นานาอารยประเทศยอมรับ ทั้งนี้ ผู้ที่กระทําการดังกล่าวส่วนใหญ่มักเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
และมักจะเกิดในช่วงขั้นตอนก่อนที่ผู้ถูกกระทําทรมานหรือกระทําให้สูญหายจะเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม เช่น ก่อนการส่งตัวให้พนักงานสอบสวน และจะกระทําในสถานที่ลับที่ไม่มีผู้รู้เห็น ทําให้ 
ไม่มีพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานที่จะเอาผิดผู้กระทําได้ หรือถึงแม้จะมีผู้รู้เห็นการกระทําดังกล่าว
แต่ก็ไม่กล้าเป็นพยานเพราะกลัวว่าตนเองและครอบครัวจะได้รับอันตราย ดังนั้น จึงควรมี 
การควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในช่วงขั้นตอนดังกล่าว และควรจัดตั้งกองทุน 
เพื่อนําเงินมาใช้จ่ายในการดูแลความปลอดภัยของพยานบุคคลและครอบครัวของผู้ที่เก่ียวข้อง 
       (๒) ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัต ิ
หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ยํ่ายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and 
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)) แล้ว ส่วนอนุสัญญา 
ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ (International 
Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (ICPPED)) 
นั้น แม้ประเทศไทยจะได้ลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่ยังไม่มีผลผูกพัน
ประเทศไทยในฐานะที่เป็นภาคีอนุสัญญา เพราะยังไม่ได้ให้สัตยาบันเพื่อผูกพันตนในอนุสัญญา
ระหว่างประเทศฉบับนี้ ดังนั้น ไม่ว่าร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน 
และการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... จะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายหรือไม่ก็ตาม ประเทศไทย 
ก็ควรให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศฉบับดังกล่าวด้วย 



๑๘ 

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

  (๓) หน่วยงานของรัฐควรจัดอบรมเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ขั้นต่ํ าที่ กําหนดไว้ในพิธีสารอิสตันบูล : คู่ มือสืบสวนสอบสวนและบันทึกข้อมูลหลักฐาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่น ๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 
หรือยํ่ายีศักดิ์ศรี (Istanbul Protocol : Manual on the Effective Investigation and Documentation 
of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการจํากัดเสรีภาพบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวางมาตรฐานในการบันทึก
รวบรวมพยานหลักฐานกรณีการทรมานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทาง 
ในการให้ความช่วยเหลือเหย่ือผู้เสียหายจากการถูกทรมาน คุ้มครองและเยียวยา ตลอดจนสามารถ
นําเสนอพยานหลักฐานอันเกิดจากการได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจต่อศาล 
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
  (๔) ประเด็นเก่ียวกับบทนิยาม 
       (๔.๑) บทนิยามของคําว่า “การทรมาน”ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน 
และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ยํ่ายีศักดิ์ศรี (Convention 
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment  
(CAT)) นั้น นอกจากจะหมายถึงการกระทําทรมานโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรงแล้ว ยังหมายความ
รวมถึงการยุยง หรือโดยความยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือของบุคคลอื่น 
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งทางการด้วย 
       (๔.๒) บทนิยามของคําว่า “การหายสาบสูญโดยถูกบังคับ” ตามอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ (International Convention 
for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (ICPPED))  นั้ น  ไ ม่ ไ ด้
หมายความว่าหาตัวบุคคลท่ีสาบสูญไม่พบเพียงอย่างเดียว แต่หมายความรวมถึงการปกปิด 
ชะตากรรมหรือที่อยู่ของบุคคลที่หายสาบสูญด้วย 
       (๔.๓) ร่างพระราชบัญญัติฉบับที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ไม่มีบทนิยามคําว่า 
“การยํ่ายีอย่างไร้มนุษยธรรมหรือไร้ศักดิ์ศรี” ซึ่งถือเป็นการกระทําทรมานอย่างหน่ึง อีกทั้งบทนิยาม
คําว่า “ผู้ ได้ รับความเสียหาย” ยังไม่ครอบคลุมถึงบุพการี ผู้สืบสันดาน สามีภริยา คู่ชีวิต  
และผู้อยู่ในอุปการะ ทั้งโดยนิตินัยและพฤตินัยของผู้ที่ถูกทรมานหรือถูกกระทําให้สูญหาย 
  (๕) กรณีที่ผู้เสียหายจากการกระทําความผิดฐานกระทําทรมานหรือฐานกระทําให้
บุคคลสูญหายถึงแก่ความตายหรือไม่มีผู้จัดการแทนผู้เสียหาย ควรกําหนดให้คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้เสียหายจากการกระทําความผิดฐานดังกล่าว  
  (๖) หากผู้มีส่วนได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมายต้องการใช้สิทธิย่ืนคําร้องต่อศาลอาญา 
หรือศาลจังหวัดแห่งท้องที่ที่เชื่อว่ามีการทรมานหรือพบเห็นผู้ถูกกระทําให้สูญหายคร้ังสุดท้าย 
เพื่อให้ศาลมีคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ทําการจํากัดเสรีภาพบุคคลให้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ 
 



๑๙ 

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

ผู้ถูกจํากัดเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติฉบับที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ มาตรา ๒๒ 
ในวันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งศาลไม่เปิดทําการ หรือในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน  
จะสามารถดําเนินการในเรื่องดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไร 
  (๗) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคล 
สูญหาย พ .ศ .  . . . .  ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอท้ัง ๓ ฉบับ จะกําหนดองค์ประกอบ 
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย โดยมีผู้เสียหาย
หรือผู้แทนผู้เสียหายจากการทรมานหรือกระทําให้สูญหายร่วมเป็นกรรมการ ตลอดจนกําหนดให ้
การกระทําความผิดฐานกระทําทรมานหรือกระทําให้บุคคลสูญหายไม่มีอายุความหรือมีอายุความ
มากกว่าที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา แต่ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ นั้น ไม่ได้กําหนด 
ในเรื่องดังกล่าวไว้ 
  (๘) การระวางโทษสําหรับความผิดฐานกระทําทรมานและความผิดฐานกระทําให้ 
บุคคลสูญหายนั้น ควรกําหนดไว้ในอัตราสูงที่สุด เพื่อที่ผู้จะกระทําความผิดจะได้เกิดความเกรงกลัว
และไม่กล้ากระทําความผิดฐานดังกล่าว 
  (๙) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่จํากัดเสรีภาพบุคคลควรติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน
สถานที่ที่ใช้เป็นที่คุมขังผู้ถูกจํากัดเสรีภาพ เพราะภาพบันทึกวีดิทัศน์จากกล้องวงจรปิดดังกล่าว 
ถือเป็นพยานหลักฐานสําคัญในคดีความผิดฐานกระทําทรมานและความผิดฐานกระทําให้บุคคล 
สูญหาย ทั้งนี้ ในกรณีที่กล้องวงจรปิดดังกล่าวเกิดเสียหายหรือไม่สามารถใช้การได้ ผู้ที่มีหน้าที่ดูแล
บํารุงรักษากล้องวงจรปิดควรมีความผิดและต้องถูกลงโทษด้วย 
 ๒.๑.๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ได้ตอบช้ีแจง ดังนี้ 
        ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย 
พ.ศ. .... มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๘๐) ในประเด็น 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศ 
ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี โดยจะเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญในการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน
ให้แก่ประชาชน อันจะส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมและประเทศชาติอย่างย่ังยืนต่อไป ทั้งนี้ 
ประเด็นที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายและตั้งเป็นข้อสังเกตไว้นั้น มีประเด็นที่เป็นประโยชน์ 
อยู่เป็นจํานวนมาก ซึ่งจะได้นําไปประกอบการพิจารณาในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ต่อไป  
 ๒.๑.๕ ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง ข้ันรับหลักการ   
           มติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจําปี  
คร้ังที่หนึ่ง) เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติ 
ในวาระที่หนึ่ง รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทํา 



๒๐ 

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

ให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับ
บุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... ทั้ง ๔ ฉบับดังกล่าว พร้อมกันไป ด้วยคะแนนเสียง ๓๖๓ เสียง  
ไม่รับหลักการ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง และมีมติให้ตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๒๕ คน เพื่อพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการ  
โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา กําหนดการแปรญัตติ
ภายใน ๗ วัน 
 

    ๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน 
และการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)  
ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่หนึ่ง)  
วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ 

http://edoc.parliament.go.th/getfile.aspx?id=742463&file=Y12282 
+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8% 
9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8% 
B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8% 
B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8% 
84%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8% 
B2%E0%B8%A2+(%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1). 
pdf&download=1 
 
     ๒. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับ
บุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... (นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่หนึ่ง)  
วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ 

http://edoc.parliament.go.th/getfile.aspx?id=742463&file=6.5+% 
E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8% 
9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1+(%E0%B8%A7%E0% 
B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%AB% 
E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8% 
99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C).pdf&download=1 
 

 



๒๑ 

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

 
     ๓. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทํา
ให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... (นายสุทัศน์ เงินหม่ืน กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่หนึ่ง)  
วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ 

http://edoc.parliament.go.th/getfile.aspx?id=742463&file=6.6+ 
%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8% 
B1%E0%B8%9A+(%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0% 
B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C).pdf&download=1 
 
     ๔. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทํา
ให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... (นายสิระ เจนจาคะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่หนึ่ง)  
วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ 

http://edoc.parliament.go.th/getfile.aspx?id=742463&file=6.7+ 
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8% 
9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1+(%E0%B8%AA%E0% 
B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B0).pdf&download=1 
 
     ๕. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกัน 

และปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ของสํานักวิชาการ  
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๒๐  
(สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ 
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/585341 

 

 



๒๒ 

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

     ๖. บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๒๐  
(สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ 

http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/ 

parliament_report/main_warehouse_dll_x.php?aid 

=10041&mid=4342 
 

     ๗. บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๒๑  
(สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ 

http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/ 

parliament_report/main_warehouse_dll_x.php?aid 

=10044&mid=4343 
 

 

     ๘. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๒๑  
(สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ 
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/ 

parliament_report/main_warehouse_dll_x.php?aid 

=10042&mid=4343 

 

 ๒.๒ วาระที่สอง ข้ันพิจารณาเรียงลําดับมาตรา๕ 
 ก่อนที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ ในวาระที่สอง  
ขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้นายน้ําแท้ มีบุญสล้าง  
ที่ป รึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ  และพันตํารวจเอก  วิ รุต ม์  ศิ ริสวัสดิ บุตร  ที่ป รึกษา
คณะกรรมาธิการวิสามัญ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๔ วรรคสอง๖  
                                                 
 ๕ สามารถสืบค้นเอกสารรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  
สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร https://library.parliament.go.th/index.php/th/house-
representatives-documents หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๙ ถึง ๑๑ ในหน้าท่ี ๔๓ 
 ๖ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๔ กําหนดไว้ ดังนี้ 
     “ข้อ ๑๐๔  เม่ือคณะกรรมาธิการได้กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ 
ตามหน้าท่ีและอํานาจหรือตามท่ีสภามอบหมายเสร็จแล้วให้รายงานต่อสภาตามระยะเวลาท่ีสภากําหนด 

(มีต่อหน้าถัดไป) 
 



๒๓ 

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

 ต่อมา ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในวาระที่สอง
ขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร  
(นายชวลิต วิชยสุทธิ์) ได้เสนอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
โดยสรุปสาระสําคัญได้ว่า ตามที่ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๒๐  
(สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่หนึ่ง) เม่ือวันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ และคร้ังที่ ๒๑ (สมัยสามัญ 
ประจําปีคร้ังที่หนึ่ง) เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณา 
และลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้
บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... (นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กับคณะ  
เป็นผู้เสนอ) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย 
พ.ศ. .... (นายสุทัศน์ เงินหม่ืน กับคณะ เป็นผู้เสนอ) และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... (นายสิระ เจนจาคะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)  
ทั้ง ๔ ฉบับดังกล่าว พร้อมกันไป และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา 
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน โดยให้ถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลัก 
ในการพิจารณา  
 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีประชาชนจากภาคส่วนต่าง ๆ และองค์กรระหว่าง
ประเทศให้ความสนใจและติดตามการพิจารณาเป็นจํานวนมาก เพราะต้องดําเนินการยกร่าง 
ให้เนื้อหาสาระสําคัญสอดคล้องกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่น
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ยํ่ายีศักดิ์ศรี และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง
บุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ ซึ่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาทั้งสอง
ฉบับดังกล่าว โดยให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปรามเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ตามกฎหมายไม่ให้เป็นผู้กระทําความผิดตามกฎหมายเสียเอง และขณะเดียวกันก็มุ่งคุ้มครอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยชอบด้วยกฎหมายด้วย  อันเป็นการแสดงให้เห็นว่ า 
ร่ างพระราชบัญญัติฉ บับนี้ ให้ความเป็นธรรมทั้ งประชาชนและเจ้ าหน้าที่ ของ รัฐ  ทั้ งนี้   
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 ๑ . มีการเพิ่มบทบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดฐานกระทําการที่โหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ยํ่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  

                                                 
(ต่อจากเชิงอรรถท่ี ๖) 
       ในท่ีประชุมสภา คณะกรรมาธิการมีสิทธิแถลง ชี้แจง หรือแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการกระทําดังกล่าว 
ในวรรคหนึ่ง ในการนี้ คณะกรรมาธิการอาจมอบหมายให้บุคคลใดแถลงหรือชี้แจงแทนก็ได้ เม่ือได้รับอนุญาต 
จากประธาน” 



๒๔ 

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

 ๒ .  กํ าหนด ให้ มี ก า ร บันทึ กภ าพและ เ สี ย ง ใ นก า รต ร วจค้ น ในคดี อ าญา  
และการบันทึกภาพและเสียงในขณะจับกุม ตรวจค้น ในคดีอาญา  
 ๓ .  อง ค์ประกอบของคณะกรรมการป้อง กันและปราบปรามการทรมาน 
และการกระทําให้บุคคลสูญหาย มีความครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านสิทธิมนุษยชน ด้านกฎหมาย 
แพทย์ทางนิติเวช และแพทย์ทางจิตเวชศาสตร์  
 ๔. กระบวนการสรรหาคณะกรรมการดังกล่าวในข้อ ๔ กําหนดให้ฝ่ายนิติบัญญัติ 
ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหา  
 ๕ . ให้คดีตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นคดีพิเศษ และกําหนดให้หลายหน่วยงาน 
เข้ามาร่วมสอบสวน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านการดําเนินคดีและรวบรวมพยานหลักฐานให้ทันกับ
สถานการณ์และป้องกันการทําลายพยานหลักฐานสําคัญในคดี  
 คณะกรรมาธิการวิสามัญคณะนี้ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกพรรคการเมืองที่สนใจ
งานด้านสิทธิมนุษยชน ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงเกิดขึ้นจากความตั้งใจของทุกพรรค
การเมืองที่จะปฏิรูปกฎหมายเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
เป็นรัฐภาคีภายใต้องค์การสหประชาชาติ โดยมุ่งหวังให้เกิดการป้องกันและปราบปรามการทรมาน 
การลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ยํ่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการกระทําให้บุคคล 
สูญหาย อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ภายใต้กลไกทางกฎหมายที่มีความรอบคอบรัดกุมและเป็นธรรม 
 
 จากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เรียงลําดับมาตรา 
เร่ิมต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วพิจารณาเรียงลําดับมาตราจนจบร่าง โดยมีการพิจารณา 
และอภิปรายสรุปสาระสําคัญได้ตามลําดับ ดังนี้  
 คําปรารถ      มีการแก้ไข 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
 
 
 
๗ 
 
 
                                                 
 ๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓๓ บัญญัติไว้ ดังนี้ 
   “มาตรา ๓๓  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
     การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการค้นเคหสถานหรือท่ีรโหฐาน 
จะกระทํามิได้ เว้นแต่มีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 



๒๕ 

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
 ร่างมาตรา ๓     มีการแก้ไข 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ  

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 ร่างมาตรา ๕     มีการแก้ไข 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 



๒๖ 

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

 
        มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

 ร่างมาตรา ๕/๑             คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ิมข้ึนใหม่ 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ิมข้ึนใหม่ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
         มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการเพิ่มขึ้นใหม่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

 ร่างมาตรา ๖     มีการแก้ไข 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 



๒๗ 

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

 ร่างมาตรา ๗     มีการแก้ไข 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
 
 
 
 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 ร่างมาตรา ๙     มีการแก้ไข 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
 
 

 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 ร่างมาตรา ๑๐     มีการแก้ไข 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
 ร่างมาตรา ๑๑     มีการแก้ไข 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 



๒๘ 

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 ร่างมาตรา ๑๒     มีการแก้ไข 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
 
 
 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย 

 ร่างมาตรา ๑๓     มีการแก้ไข 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 ร่างมาตรา ๑๓/๑             คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ิมข้ึนใหม่ 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ิมข้ึนใหม่ ดังนี้ 
 
  
 
  
  
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการเพิ่มขึ้นใหม่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 ร่างมาตรา ๑๔     มีการแก้ไข 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 

 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
 
 



๓๑ 

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

 ร่างมาตรา  ๑๕     มีการแก้ไข 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 ร่างมาตรา ๑๖     มีการแก้ไข 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 ร่างมาตรา ๑๗     มีการแก้ไข 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 ร่างมาตรา ๑๘     มีการแก้ไข 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

 
 
 
 
 
 

 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 ร่างมาตรา  ๒๐     มีการแก้ไข 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
  
  



๓๔ 

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

หมวด ๓ 
การป้องกันการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย 

 ร่างมาตรา ๒๐/๑             คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ิมข้ึนใหม่ 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ิมข้ึนใหม่ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการเพิ่มขึ้นใหม่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 ร่างมาตรา ๒๑     มีการแก้ไข 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

 
 
 
 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 ร่างมาตรา ๒๒     มีการแก้ไข 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 ร่างมาตรา ๒๓      มีการแก้ไข 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
 
 
 
 

 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
 



๓๖ 

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

 ร่างมาตรา ๒๔     มีการแก้ไข 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 ร่างมาตรา ๒๕     มีการแก้ไข 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

 ร่างมาตรา ๒๕/๑             คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ิมข้ึนใหม่ 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ิมข้ึนใหม่ ดังนี้ 
 
 

 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการเพิ่มขึ้นใหม่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

 ร่างมาตรา ๒๕/๒             คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ิมข้ึนใหม่ 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ิมข้ึนใหม่ ดังนี้ 
 
 
 

 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเหน็ชอบด้วยกับการเพิ่มขึ้นใหม่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

 ร่างมาตรา ๒๕/๓             คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ิมข้ึนใหม่ 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ิมข้ึนใหม่ ดังนี้ 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการเพิ่มขึ้นใหม่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
หมวด ๔ 

การดําเนินคดี 

 ร่างมาตรา ๒๕/๔             คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ิมข้ึนใหม่ 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ิมข้ึนใหม่ ดังนี้ 

 
 

 

    
 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการเพิ่มขึ้นใหม่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 ร่างมาตรา ๒๖     มีการแก้ไข 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

 ร่างมาตรา ๒๖/๑             คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ิมข้ึนใหม่ 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ิมข้ึนใหม่ ดังนี้ 
 
 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการเพิ่มขึ้นใหม่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 ร่างมาตรา ๒๖/๒             คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ิมข้ึนใหม่ 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ิมข้ึนใหม่ ดังนี้ 
 
 
 
 



๔๐ 

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

 
 
 
 
 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการเพิ่มขึ้นใหม่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 ร่างมาตรา ๒๖/๓             คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ิมข้ึนใหม่ 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ิมข้ึนใหม่ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการเพิ่มขึ้นใหม่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 ร่างมาตรา ๒๗     มีการแก้ไข 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
 
 
 

 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
หมวด ๕ 

บทกําหนดโทษ 
 ร่างมาตรา ๒๘/๑             คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ิมข้ึนใหม่ 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ิมข้ึนใหม่ ดังนี้ 
 
 



๔๑ 

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

 
 
 

 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการเพิ่มขึ้นใหม่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
 ร่างมาตรา ๓๐     มีการแก้ไข 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 ร่างมาตรา ๓๑     มีการแก้ไข 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 ร่างมาตรา ๓๒     มีการแก้ไข 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
 
 

 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

 



๔๒ 

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

 ร่างมาตรา ๓๓     มีการแก้ไข 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
 
 
 
 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 ร่างมาตรา ๓๔     มีการแก้ไข 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 บทเฉพาะกาล             คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ิมข้ึนใหม่ 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการเพิ่มขึ้นใหม่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 ร่างมาตรา ๓๔/๑             คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ิมข้ึนใหม่ 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ิมข้ึนใหม่ ดังนี้ 
 
 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการเพิ่มขึ้นใหม่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 



๔๓ 

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

     ๙. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร  
ซึ่งบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๓๓  
(สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
http://edoc.parliament.go.th/getfile.aspx?id=747387&file=4.1.pdf& 
download=1 
 
     ๑๐. บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๓๓  
(สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_
warehouse_dll_x.php?aid=10221&mid=4384 
 
 
 
     ๑๑. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ 
๓ คร้ังที่ ๓๓ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_
warehouse_dll_x.php?aid=10220&mid=4384 
 

 
 
  

 
๓. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่สาม  
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๓๕๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง  
และไม่ลงคะแนนเสียง ๒ เสียง 
 
๔. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีข้อสังเกตไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อให้ 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ดังนี้ 
  “๔.๑ คณะกรรมาธิการเห็นสมควรให้แก้ไขเหตุผลของร่างพระราชบัญญัตินี้ 
ให้สอดคล้องกับนิยามคําว่า “ผู้เสียหาย” ดังนี้ 
 



๔๔ 

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

   “โดยที่การทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายซึ่งกระทําโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงที่ไม่อาจกระทําได้ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ ดังนั้น  
เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ของประเทศไทย สมควรกําหนดฐานความผิด มาตรการป้องกันและปราบปราม และมาตรการ
เยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย ตลอดจนมาตรการอื่นที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับอนุสัญญาต่อต้าน 
การทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ ยํ่ายีศักดิ์ศรี  
และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้” 
  ๔.๒ คํานิยามคําว่า “ คู่ชีวิต” พบว่า ในข้อเท็จจริงแล้วบริบทของสังคมไทย 
มีผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายซึ่งอาจเป็นเพศเดียวกัน 
อย่างไรก็ตาม หากนําถ้อยคําดังกล่าวมากําหนดในร่างพระราชบัญญัติโดยที่ปัจจุบันไม่มีกฎหมาย
รองรับจะทําให้เกิดปัญหาการตีความ ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงกําหนดนิยามว่า ผู้อุปการะ 
และผู้อยู่ในอุปการะครอบคลุมถึงคู่ชีวิตซึ่งเป็นเพศเดียวกันด้วย 
  ๔.๓ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีพระราชบัญญัติที่เก่ียวข้องกับการเยียวยา
เป็นกฎหมายกลางที่ครอบคลุมการฟื้นฟูเยียวยาในทุกมิติ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
จึงควรกําหนดมาตรฐานการเยียวยาตามพระราชบัญญัตินี้โดยต้องคํานึงการเยียวยาที่ไม่ใช่เฉพาะตัว
เงินแต่ให้หมายรวมถึงการฟื้นฟูให้ผู้เสียหายได้กลับคืนสู่สภาพเดิมให้มากที่สุด 
  ๔.๔ หน่วยงานของรัฐสมควรกําหนดมาตรการเก่ียวกับการเรียกตัวตามกฎหมายต่าง ๆ 
ให้มีความชัดเจน เพื่อมิให้นําไปสู่การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้” 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ 
โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๓๓๔ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง และไม่
ลงคะแนนเสียง ๕ เสียง 
 
 

     
 
















































































































































































































































































































































































































































