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รา

งพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. ....

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน๑
รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย
พ.ศ. .... จัดทําขึ้นโดย กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เพื่อใหสอดคลองกับการที่
ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่น
ที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ยํ่ายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - CAT) และการที่ประเทศไทยไดลงนามใน
อนุสญ
ั ญาระหวางประเทศวาดวยการคุม ครองบุคคลทุกคนจากการบังคับใหหายสาบสูญ (International
Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (CED)
ปจจุบันรางพระราชบัญญัติฉบับนี้อยูระหวางการรับฟงความคิดเห็นในกระบวนการกอน
การตรากฎหมายจากผูที่เกี่ยวของ บนเว็บไซต http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/homepage ของ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และ www.lawamendment.go.th การรับฟง
ความคิดเห็นกฎหมายไทย ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ภายใตการประสานงาน
รวมกับ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กอนที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป

๑

ขอมูล ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒.

๗๑

71-81-MAC6.indd 71

7/25/20 9:51 AM

รางพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบค
ุ คลสูญหาย พ.ศ. ….

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. ....
หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคล
สูญหาย

เหตุผล
โดยที่การทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหายซึ่งกระทําโดยเจาหนาที่ของรัฐเปน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงซึ่งไมอาจยกเวนใหกระทําไดไมวาสถานการณใด ๆ ดังนั้น
เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย รวมทั้งการคุมครองสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย สมควรกําหนดฐานความผิด มาตรการปองกันและปราบปราม และมาตรการเยียวยา
ผูเ สียหาย ตลอดจนมาตรการอืน่ ทีเ่ กีย่ วของใหสอดคลองกับอนุสญ
ั ญาตอตานการทรมานและการประติบตั ิ
หรือการลงโทษอื่นที่โหดราย ไรมนุษยธรรมหรือที่ยํ่ายีศักดิ์ศรี และอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวย
การคุมครองบุคคลทุกคนจากการบังคับใหหายสาบสูญ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สาระสําคัญโดยสรุป
๑. บทนิยาม (รางมาตรา ๓)
ในพระราชบัญญัตินี้
“การทรมาน” หมายความวา การกระทําดวยประการใดใหผูอื่นเกิดความเจ็บปวด
หรือความทุกขทรมานอยางรายแรงแกรางกายหรือจิตใจ
“การกระทําใหบุคคลสูญหาย” หมายความวา การจับ ขัง ลักพา หรือกระทําดวย
ประการใดใหผูอื่นปราศจากเสรีภาพในรางกาย โดยผูกระทําปฏิเสธวามิไดกระทําการดังกลาว หรือ
ไมใหทราบวาบุคคลนั้นเปนตายรายดีอยางไร หรืออยูที่ใด
“เจาหนาทีข่ องรัฐ” หมายความวา บุคคลซึง่ ใชอาํ นาจรัฐหรือไดรบั มอบอํานาจ หรือ
ได รั บ แต ง ตั้ ง อนุ ญ าต การสนั บ สนุ น หรื อ การยอมรั บ โดยตรงหรื อ โดยปริ ย าย ให ใ ช อํ า นาจรั ฐ
ในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามกฎหมาย
“ผูไดรับความเสียหาย” หมายความวา บุคคลที่ไดรับความเสียหายแกชีวิต รางกาย
หรือจิตใจจากการทรมานหรือการกระทําใหบุคคลสูญหาย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทรมาน
และการกระทําใหบุคคลสูญหาย
๒. ผูรักษาการตามกฎหมาย (รางมาตรา ๔)
กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให
มีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ระเบียบหรือประกาศนั้น
เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

๓. บททั่วไป (หมวด ๑ รางมาตรา ๕ ถึงรางมาตรา ๑๒ )
๓.๑ ความผิดฐานกระทําทรมาน (รางมาตรา ๕)
ผูใดเปนเจาหนาที่ของรัฐกระทําดวยประการใดใหผูอื่นเกิดความเจ็บปวดหรือ
ความทุกขทรมานอยางรายแรงแกรางกายหรือจิตใจ เพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) ใหไดมาซึ่งขอมูลหรือคํารับสารภาพจากผูถูกกระทําหรือบุคคลที่สาม
(๒) ลงโทษผูถูกกระทํา โดยมีเหตุจากการกระทําซึ่งผูนั้นหรือบุคคลที่สาม
ไดกระทําหรือถูกสงสัยวาไดกระทํา หรือ
(๓) ขมขูหรือขูเข็ญผูถูกกระทําหรือบุคคลที่สาม
ผูนั้นกระทําความผิดฐานกระทําทรมาน
๓.๒ ความผิดฐานกระทําใหบุคคลสูญหาย (รางมาตรา ๖ รางมาตรา ๙ และ
รางมาตรา ๑๐)
๓.๒.๑ องค ป ระกอบความผิ ด ฐานกระทํ า ให บุ ค คลสู ญ หาย ผู  ใ ดเป น
เจาหนาที่ของรัฐจับ ขัง ลักพา หรือกระทําดวยประการใดใหผูอื่นปราศจากเสรีภาพในรางกายโดย
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิเสธวามิไดกระทําดังกลาว หรือไมใหทราบวาบุคคลนั้นเปนตายรายดีอยางไร
หรืออยูที่ใด ผูนั้นกระทําความผิดฐานกระทําใหบุคคลสูญหาย
๓.๒.๒ การสืบสวน ในคดีความผิดฐานกระทําใหบคุ คลสูญหาย ใหดาํ เนินการ
สืบสวนจนกวาจะพบบุคคลทีถ่ กู กระทําใหสญ
ู หายหรือปรากฏหลักฐานนาเชือ่ วาบุคคลนัน้ ถึงแกความตาย
๓.๒.๓ การกําหนดบุคคลผูเสียหาย ในคดีความผิดฐานกระทําใหบุคคล
สูญหาย ใหสามี ภริยา ผูบุพการี และผูสืบสันดานของผูไดรับความเสียหายตามพระราชบัญญัตินี้
เปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดวย
๓.๓ กรณีกระทําความผิดนอกราชอาณาจักร (รางมาตรา ๗)
ผูใดกระทําความผิดฐานกระทําทรมาน หรือความผิดฐานกระทําใหบุคคล
สูญหายนอกราชอาณาจักร ผูนั้นจะตองรับโทษในราชอาณาจักรตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
โดยใหนํามาตรา ๑๐ แหงประมวลกฎหมายอาญา๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
๓.๔ ขอตอสูท างกฎหมายทีห่ า มยกขึน้ กลาวอางตามพระราชบัญญัตนิ ี้ (รางมาตรา ๘
และรางมาตรา ๑๑)
๓.๔.๑ ความผิดทางการเมือง การกระทําความผิดฐานกระทําทรมาน และ
การกระทํ า ความผิ ด ฐานกระทํ า ให บุ ค คลสู ญ หายตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ มิ ใ ห ถื อ ว า เป น ความผิ ด
ทางการเมืองตามกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน และกฎหมายวาดวยความรวมมือระหวาง
ประเทศในเรื่องทางอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๐ ผูใดกระทําการนอกราชอาณาจักรซึ่งเปนความผิดตามมาตราตาง ๆ ที่ระบุไวใน
มาตรา ๗ (๒) และ (๓) มาตรา ๘ และมาตรา ๙ หามมิใหลงโทษผูนั้นในราชอาณาจักรเพราะการกระทํานั้นอีก ถา
(๑) ไดมีคําพิพากษาของศาลในตางประเทศอันถึงที่สุดใหปลอยตัวผูนั้น หรือ
(๒) ศาลในตางประเทศพิพากษาใหลงโทษ และผูนั้นไดพนโทษแลว
ถาผูต อ งคําพิพากษาไดรบั โทษสําหรับการกระทํานัน้ ตามคําพิพากษาของศาลในตางประเทศมาแลว แตยงั ไมพน โทษ ศาลจะลงโทษ
นอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได หรือจะไมลงโทษเลยก็ได ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงโทษที่ผูนั้นไดรับมาแลว.
๒
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รางพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบค
ุ คลสูญหาย พ.ศ. ….

๓.๔.๒ สถานการณ ฉุ ก เฉิ น หรื อ สถานการณ ใ ดๆ สถานการณ ฉุ ก เฉิ น
สงคราม ความไมมั่นคงของรัฐ หรือสถานการณพิเศษใด ไมอาจนํามาอางเพื่อใหการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้เปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย
๓.๕ ขอหามผลักดันบุคคลใดออกไปนอกราชอาณาจักร (รางมาตรา ๑๒)
ห า มมิ ใ ห ห น ว ยงานของรั ฐ หรื อ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ส ง ตั ว บุ ค คลใดออกไป
นอกราชอาณาจักร หากมีเหตุอันควรเชื่อไดวาการสงบุคคลดังกลาวออกไปจะสงผลใหบุคคลนั้น
ถูกกระทําทรมานหรือถูกกระทําใหสูญหาย
๔. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบคุ คลสูญหาย
(หมวด ๒ รางมาตรา ๑๓ ถึงรางมาตรา ๒๐)
๔.๑ องคประกอบของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทรมานและ
การกระทําใหบุคคลสูญหาย (รางมาตรา ๑๓)
กําหนดใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย” ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง
กลาโหม ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม อัยการสูงสุด นายกสภาทนายความ เปนกรรมการโดย
ตําแหนง และผูท รงคุณวุฒซิ งึ่ คณะรัฐมนตรีแตงตัง้ จากผูม คี วามรู ความเชีย่ วชาญ และประสบการณเปน
ที่ประจักษในดานสิทธิมนุษยชนจํานวน ๔ คน ดานการแพทยจํานวน ๑ คน และดานจิตวิทยาจํานวน
๑ คนเปนกรรมการ
ทัง้ นี้ กําหนดใหอธิบดีกรมคุม ครองสิทธิและเสรีภาพเปนกรรมการและเลขานุการ
และใหอธิบดีกรมคุม ครองสิทธิและเสรีภาพแตงตัง้ ขาราชการของกรมคุม ครองสิทธิและเสรีภาพจํานวน
ไมเกิน ๒ คนเปนผูชวยเลขานุการ
๔.๒ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (รางมาตรา ๑๔ ถึงรางมาตรา ๑๗)
๔.๒.๑ คุณสมบัติของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเปนผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิน่ ผูบ ริหาร
ทองถิ่น กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงบริหารในพรรคการเมือง
(๕) ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอน
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(๖) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะกระทําผิดวินัย
(๗) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก รวมทั้ง
คําพิพากษาถึงทีส่ ดุ ใหจาํ คุกแตใหรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่กระทําโดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสัง่ ของศาลใหทรัพยสนิ ตกเปนของ
แผนดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
๔.๒.๒ วาระการดํารงตําแหนง กรรมการผูท รงคุณวุฒมิ วี าระการดํารงตําแหนง
คราวละ ๔ ป โดยกรรมการผูทรงคุณวุฒิผูซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกไดแตจะดํารง
ตําแหนงติดตอกันเกิน ๒ วาระไมได ทัง้ นี้ ในกรณีทกี่ รรมการผูท รงคุณวุฒพิ น จากตําแหนงตามวาระ แต
ยังมิไดมกี ารแตงตัง้ กรรมการผูท รงคุณวุฒขิ นึ้ ใหม ใหกรรมการผูท รงคุณวุฒนิ นั้ ปฏิบตั หิ นาทีต่ อ ไปจนกวา
จะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
๔.๒.๓ เหตุแหงการพนตําแหนง นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ (๑) ตาย (๒) ลาออก (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามตาม ๔.๒.๑ และ (๔) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะมีความประพฤติเสือ่ มเสีย บกพรองหรือไมสจุ ริต
ตอหนาที่ หรือหยอนความสามารถ
๔.๒.๔ การแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง เมื่อตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
วางลงกอนวาระ ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน ๖๐ วัน เวนแตวาระของกรรมการ
ผูท รงคุณวุฒเิ หลือไมถงึ ๙๐ วัน จะไมแตงตัง้ กรรมการผูท รงคุณวุฒกิ ไ็ ด โดยกรรมการผูท รงคุณวุฒซิ งึ่ ไดรบั
แตงตัง้ แทนตําแหนงทีว่ า ง ใหมวี าระการดํารงตําแหนงเทากับเวลาทีเ่ หลืออยูข องกรรมการผูท รงคุณวุฒิ
ทีย่ งั อยูใ นตําแหนง ทัง้ นี้ ในระหวางทีย่ งั มิไดแตงตัง้ กรรมการผูท รงคุณวุฒแิ ทนตําแหนงทีว่ า ง ใหกรรมการ
ที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได
๔.๓ องคประชุมและการลงคะแนนเสียง (รางมาตรา ๑๘)
การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในทีป่ ระชุม ถาประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปน
ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียง
หนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด
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๕. การปองกันการทรมานและการกระทําใหบคุ คลสูญหาย (หมวด ๓ รางมาตรา ๒๑ ถึง
รางมาตรา ๒๕)
๕.๑ การจัดทําบันทึกขอมูลเกี่ยวกับผูถูกจํากัดเสรีภาพ (รางมาตรา ๒๑)
ในการควบคุมผูถูกจํากัดเสรีภาพตามกฎหมาย เจาหนาที่ของรัฐผูมีหนาที่
ในการควบคุมบุคคลผูถ กู จํากัดเสรีภาพตองจัดใหมกี ารบันทึกขอมูลเกีย่ วกับผูถ กู จํากัดเสรีภาพ อยางนอย
ตองมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ นามสกุล รูปถาย ตําหนิรูปพรรณ รวมทั้งขอมูลอื่นที่ใชระบุตัวบุคคล
ของผูถูกจํากัดเสรีภาพ
(๒) วัน เวลา และสถานทีข่ องการถูกจํากัดเสรีภาพ และขอมูลเกีย่ วกับเจาหนาที่
ของรัฐผูท าํ การจํากัดเสรีภาพ ในกรณีทมี่ กี ารยายสถานทีด่ งั กลาว จะตองมีการระบุถงึ สถานทีป่ ลายทาง
ที่รับตัวผูถูกจํากัดเสรีภาพ รวมทั้งเจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบการยายที่จํากัดเสรีภาพนั้น
(๓) คําสั่งที่ใหมีการจํากัดเสรีภาพ และเหตุแหงการออกคําสั่งนั้น
(๔) เจาหนาที่ของรัฐผูออกคําสั่งใหมีการจํากัดเสรีภาพ
(๕) วัน เวลา และสถานที่ของการปลอยตัวผูถูกจํากัดเสรีภาพ
(๖) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพรางกายของบุคคลผูถูกจํากัดเสรีภาพกอนถูกจํากัด
เสรีภาพและกอนการปลอยตัว ในกรณีที่ผูถูกจํากัดเสรีภาพถึงแกความตายระหวางการควบคุม จะตอง
ระบุถึงสาเหตุแหงการตายและสถานที่เก็บศพ
ทั้งนี้ ในการปลอยตัวผูถูกจํากัดเสรีภาพตาม (๕) ใหเจาหนาที่ของรัฐผูมีหนาที่
ในการควบคุมบันทึกไวดวยวามีผูใดมารับตัวดวยหรือไม
๕.๒ การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูถูกจํากัดเสรีภาพ (รางมาตรา ๒๒)
ญาติหรือผูมีสวนไดเสียกับผูถูกจํากัดเสรีภาพ มีสทิ ธิรองขอตอเจาหนาที่ของรัฐ
ผูทําการจํากัดเสรีภาพบุคคล ใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูถูกจํากัดเสรีภาพตามที่บัญญัติไวใน ๕.๑
หากเจาหนาที่ของรัฐปฏิเสธที่จะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูถูกจํากัดเสรีภาพ ญาติหรือผูมีสวนไดเสียกับ
ผูถ กู จํากัดเสรีภาพมีสทิ ธิรอ งขอตอศาลอาญาหรือศาลจังหวัดแหงทองทีท่ มี่ กี ารทรมาน หรือการกระทํา
ใหบุคคลสูญหายเพื่อใหศาลสั่งเปดเผยขอมูลดังกลาวได
ศาลมีอํานาจสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐ เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูถูกจํากัดเสรีภาพ
ตามที่บัญญัติไวใน ๕.๑ ใหแกญาติหรือผูมีสวนไดเสียกับผูถูกจํากัดเสรีภาพได คําสั่งศาลดังกลาวให
อุทธรณไปยังศาลชั้นอุทธรณ และใหคําสั่งศาลชั้นอุทธรณเปนที่สุด
๕.๓ ขอยกเวนในการเปดเผยขอมูล (รางมาตรา ๒๓)
เจาหนาที่ของรัฐผูทําการจํากัดเสรีภาพบุคคลหรือศาล อาจไมเปดเผยขอมูล
เกีย่ วกับผูถ กู จํากัดเสรีภาพตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วใน ๕.๑ หากการเปดเผยดังกลาวอาจกอใหเกิดอันตรายหรือ
ละเมิดตอความเปนสวนตัวของบุคคล หรือเปนอุปสรรคตอการสืบสวนคดีอาญา
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๔.๔ หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๑๙)
กําหนดใหคณะกรรมการมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีใหมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
หรือมาตรการอื่นที่จําเปนตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) กําหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการเพื่อปองกันและปราบปราม
การทรมาน การกระทํา หรือการลงโทษที่โหดราย ไรมนุษยธรรมหรือที่ยํ่ายีศักดิ์ศรี และการกระทําให
บุคคลสูญหาย
(๓) กําหนดนโยบายและมาตรการฟนฟูและเยียวยาดานรางกายและจิตใจ
แกผูไดรับความเสียหาย
(๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารการชวยเหลือและเยียวยาผูไ ดรบั ความเสียหาย
ทั้งทางการเงินและทางจิตใจตลอดรวมถึงการฟนฟูระยะยาวทางการแพทยใหกับผูเสียหาย โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
(๕) กําหนดมาตรการเพื่อปองกันมิใหมีการปกปดการควบคุมตัวบุคคล
(๖) แตงตั้งที่ปรึกษา อนุกรรมการ หรือเจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติงานตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
(๗) วางระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับคาใชจายในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้ง
คาใชจายอื่น โดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
(๘) วางระเบียบอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
๔.๕ หนาที่และอํานาจของสํานักงานเลขานุการ (รางมาตรา ๒๐)
กําหนดใหกรมคุม ครองสิทธิและเสรีภาพทําหนาทีเ่ ปนสํานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการ โดยใหมีหนาที่และอํานาจดังตอไปนี้
(๑) ประสานงานและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และภาคเอกชน
ที่เกี่ยวของในการสืบหาติดตามชวยเหลือผูไดรับความเสียหาย
(๒) สนับสนุนใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
มีสว นรวมในการปองกันและปราบปรามการทรมาน หรือการลงโทษทีโ่ หดราย ไรมนุษยธรรมหรือทีย่ าํ่ ยี
ศักดิ์ศรี และการกระทําใหบุคคลสูญหาย
(๓) ศึกษา วิจัย และเผยแพรความรูเกี่ยวกับการทรมาน การกระทําหรือ
การลงโทษทีโ่ หดราย ไรมนุษยธรรมหรือทีย่ าํ่ ยีศกั ดิศ์ รีและการกระทําใหบคุ คลสูญหาย รวมทัง้ ใหความรู
และฝกอบรมแกประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ
(๔) รวบรวมขอมูล สถิตคิ ดี และจัดทํารายงานผลดําเนินการประจําปเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีพรอมทัง้ แนวทางการปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบคุ คลสูญหาย
(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย
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(รางมาตรา ๒๔)

๕.๔ บุคคลผูมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลเพื่อใหมีคําสั่งระงับการกระทําความผิด

เมื่อมีการอางวาบุคคลใดถูกกระทําทรมาน หรือถูกกระทําใหสูญหาย บุคคล
ดังตอไปนี้ มีสิทธิยื่นคํารองตอศาลอาญาหรือศาลจังหวัดแหงทองที่ที่มีอาํ นาจพิจารณาคดีอาญาเพื่อให
มีคําสั่งระงับการกระทําเชนนั้นทันที
(๑) ผูไดรับความเสียหาย สามี ภริยา หรือญาติของผูนั้น
(๒) พนักงานอัยการ
(๓) พนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
(๔) คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรือเจาหนาทีท่ ไี่ ดรบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการ
ทั้งนี้ เมื่อไดรับคํารองและศาลเห็นสมควร ใหศาลไตสวนโดยพลัน โดยใหศาล
มีอํานาจเรียกเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุอื่นใดประกอบ
การไตสวนหรือสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐนําตัวผูไดรับความเสียหายมาศาลดวยก็ได
๕.๕ คํ า สั่ ง ของศาลเพื่ อ ระงั บ การทรมานและเยี ย วยาความเสี ย หายเบื้ อ งต น
(รางมาตรา ๒๕) เพื่อประโยชนในการระงับการทรมาน และเยียวยาความเสียหายเบื้องตน ศาลอาจมี
คําสั่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหยุติการทรมาน
(๒) เปลี่ยนสถานที่ควบคุมหรือคุมขัง
(๓) ใหผูไดรับความเสียหายไดพบญาติ ทนายความ หรือบุคคลอื่นที่ไววางใจ
เปนการสวนตัว
(๔) ใหมีการรักษาพยาบาลรวมทั้งการฟนฟูรางกายและจิตใจ
(๕) ใหเปดเผยเอกสารบันทึกหรือขอมูลอื่นใด
(๖) กําหนดมาตรการอื่นใดที่เหมาะสมเพื่อประโยชนในการระงับการกระทํา
หรือเยียวยาเบื้องตนกับผูไดรับความเสียหาย
ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งขางตน ใหอุทธรณไปยังศาลชั้นอุทธรณ และใหคําสั่งศาล
ชั้นอุทธรณเปนที่สุด
๖. การดําเนินคดี (หมวด ๔ รางมาตรา ๒๖ ถึง รางมาตรา ๒๗)
๖.๑ การกําหนดคดีพิเศษและเจาหนาที่สืบสวนสอบสวน (รางมาตรา ๒๖)
กําหนดใหคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนคดีพิเศษตามกฎหมายวาดวย
การสอบสวนคดีพิเศษ ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษเปนผูถูกกลาวหาวา
กระทํ า ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให พ นั ก งานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณา
ความอาญา เปนผูมีอํานาจสืบสวนสอบสวน และใหนําบทบัญญัติในหมวด ๓ การสืบสวนและสอบสวน
คดีพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
๓

หนา ๑.

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗, ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๒๑ ตอนที่ ๘ ก (๑๙ มกราคม ๒๕๔๗) :
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ในกรณีทเี่ จาหนาทีข่ องรัฐในสังกัดกรมสอบสวนคดีพเิ ศษและพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาเปนผูถ กู กลาวหาวากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ใหอัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทนเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ หรือจะมอบหมายหนาที่นั้นให
พนักงานอัยการเปนผูรับผิดชอบทําการสอบสวนแทนก็ได
๖.๒ ศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบเปนศาลทีม่ เี ขตอํานาจ (รางมาตรา ๒๗)
กําหนดใหความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อยูภายใตเขตอํานาจของศาลอาญา
คดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบ และใหนาํ เอาวิธพี จิ ารณาคดีตามกฎหมายวาดวยวิธพี จิ ารณาคดีทจุ ริตและ
ประพฤติมิชอบมาบังคับใชกับคดีดังกลาวโดยอนุโลม
๗. บทกําหนดโทษ (หมวด ๕ รางมาตรา ๒๘ ถึง รางมาตรา ๓๓)
๗.๑ โทษของความผิดฐานกระทําทรมาน (รางมาตรา ๒๘)
๗.๑.๑ ผูใ ดกระทําความผิดฐานกระทําทรมาน ตองระวางโทษจําคุกตัง้ แต ๑ ป
ถึง ๑๐ ป และปรับตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาทถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๗.๑.๒ ถาการกระทําความผิดดังกลาวเปนเหตุใหผถู กู กระทํารับอันตรายสาหัส
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๕ ปถึง ๑๕ ป และปรับตั้งแต ๑๐๐,๐๐๐ บาทถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๗.๑.๓ ถาการกระทําความผิดดังกลาวเปนเหตุใหผูถูกกระทําถึงแกความตาย
ผูก ระทําตองระวางโทษจําคุกตัง้ แต ๑๐ ปถงึ ๒๐ ป หรือจําคุกตลอดชีวติ และปรับตัง้ แต ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ถึง ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๗.๒ โทษของฐานความผิดกระทําใหบุคคลสูญหาย (รางมาตรา ๒๙)
๗.๒.๑ ผูใดกระทําความผิดฐานกระทําใหบุคคลสูญหาย ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแต ๑ ปถึง ๑๐ ป และปรับตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาทถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๗.๒.๒ ถาการกระทําความผิดดังกลาวเปนเหตุใหผถู กู กระทํารับอันตรายสาหัส
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๕ ปถึง ๑๕ ป และปรับตั้งแต ๑๐๐,๐๐๐ บาทถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๗.๒.๓ ถาการกระทําความผิดดังกลาวเปนเหตุใหผูถูกกระทําถึงแกความตาย
ผูก ระทําตองระวางโทษจําคุกตัง้ แต ๑๐ ปถงึ ๒๐ ป หรือจําคุกตลอดชีวติ และปรับตัง้ แต ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ถึง ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๗.๓ บทเพิ่มโทษ (รางมาตรา ๓๐)
๗.๓.๑ ถาการกระทําความผิดฐานกระทําทรมาน เปนการกระทําแกบคุ คลอายุ
ไมเกิน ๑๘ ป หญิงมีครรภ ผูพิการทางรางกายหรือจิตใจ หรือผูซึ่งพึ่งตนเองมิไดเพราะอายุหรือ
ความปวยเจ็บ ผูกระทําตองระวางโทษหนักกวาที่บัญญัติไวใน ๗.๑ กึ่งหนึ่ง
๗.๓.๒ ถาการกระทําความผิดฐานกระทําใหบุคคลสูญหายตาม ๗.๒ เปน
การกระทําแกบุคคลอายุไมเกิน ๑๘ ป หญิงมีครรภ ผูพิการทางรางกายหรือจิตใจ หรือผูซึ่งพึ่งตนเอง
มิไดเพราะอายุหรือความปวยเจ็บ ผูกระทําตองระวางโทษหนักกวาที่บัญญัติไวใน ๗.๒ กึ่งหนึ่ง
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รางพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบค
ุ คลสูญหาย พ.ศ. ….

๗.๔ ความผิดฐานสมคบและมีสวนรวมในการกระทําความผิด (รางมาตรา ๓๑)
ผูใ ดสมคบเพือ่ กระทําความผิดตาม ๗.๑ ๗.๒ หรือ ๗.๓ ตองระวางโทษหนึง่ ในสาม
ของความผิดนั้น ทั้งนี้ ผูใดมีสวนรวมในการกระทําความผิดตาม ๗.๑ ๗.๒ หรือ ๗.๓ ตองระวางโทษ
เชนเดียวกับตัวการในความผิดนั้น
๗.๕ ความรับผิดของผูบังคับบัญชา (รางมาตรา ๓๒)
ผูบังคับบัญชาผูใดทราบวาผูใตบังคับบัญชาที่อยูภายใตการบังคับบัญชาของตน
จะกระทําหรือไดกระทําความผิดตาม ๗.๒ หรือ ๗.๓.๒ และไมดําเนินการที่จําเปนและเหมาะสม
เพื่อปองกันหรือระงับการกระทําความผิด หรือไมดําเนินการหรือสงเรื่องใหดําเนินการสอบสวนและ
ดําเนินคดีตามกฎหมาย ตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
ทั้งนี้ ผูบังคับบัญชาตามความขางตน จะตองเปนผูซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบและ
มีอํานาจควบคุมการกระทําซึ่งเกี่ยวของกับความผิดฐานกระทําใหบุคคลสูญหาย
๗.๖ บทลดโทษ (รางมาตรา ๓๓)
ถ า ผู  ก ระทํ า ความผิ ด ตาม ๗.๒ ๗.๓.๒ หรื อ ๗.๔ ช ว ยให มี ก ารค น พบ
ผูถ กู กระทําใหสญ
ู หาย โดยผูน นั้ มิไดรบั อันตรายสาหัสหรือตกอยูใ นภาวะอันใกลจะเปนอันตรายตอชีวติ
ใหขอมูลที่สําคัญและเปนประโยชนในการดําเนินคดี ใหลงโทษผูกระทําความผิดนอยกวาที่กฎหมาย
กําหนดไว แตไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

ง. บทสรุป
รางพระราชบัญญัตินี้ตราขึ้นเนื่องจากการที่ประเทศไทยมีพันธกรณีระหวางประเทศ
ด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ด ว ยการเข า เป น ภาคี อ นุ สั ญ ญาต อ ต า นการทรมานและการประติ บั ติ หรื อ
การลงโทษอืน่ ทีโ่ หดราย ไรมนุษยธรรม หรือทีย่ าํ่ ยีศกั ดิศ์ รี (Convention against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - CAT) เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐
และการทีป่ ระเทศไทยไดลงนามในอนุสญ
ั ญาระหวางประเทศวาดวยการคุม ครองบุคคลทุกคนจากการ
บังคับใหหายสาบสูญ (International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance (CED) เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการเพื่อให
สัตยาบันเขาเปนภาคี
ดั ง นั้ น ประเทศไทยจึ ง จํ า เป น ต อ งตรากฎหมายภายในให ส อดคล อ งกั บ อนุ สั ญ ญาฯ
ทั้งสองฉบับดังกลาวเพื่อใหมีการบังคับใชในประเทศ โดยเปนการรวมฐานความผิดทรมานและอุมหาย
เขาดวยกัน ซึง่ ปจจุบนั ก็ยงั ไมมกี ฎหมายเฉพาะในเรือ่ งดังกลาว รวมทัง้ ไมมมี าตรการปองกัน ปราบปราม
และเยียวยาผูเสียหายที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับอนุสัญญาทั้งสองฉบับ ประกอบกับเจตนารมณของ
อนุสัญญาฯ ทั้งสองฉบับมีลักษณะรวมกันหลายเรื่อง ไดแก การดําเนินคดีเจาหนาที่รัฐที่กระทําผิด
การเยียวยาผูเสียหายและญาติ รวมทั้งการรวมเนื้อหาของอนุสัญญาทั้งสองฉบับใหอยูในกฎหมายฉบับ
เดียวกันเปนแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายคุมครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
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ในประเทศไทย โดยมีหลักการมุง เนนการกระทําความผิดของเจาหนาทีข่ องรัฐ ซึง่ ไมไดรวมถึงการทรมาน
หรืออุม หายโดยประชาชนทีก่ ระทําดวยกันเอง ทัง้ นี้ เพือ่ เปนการปองกัน ปราบปราม ดําเนินคดี ตลอดจน
การเยียวยาผูเสียหายจากการทรมานและการอุมหาย
อยางไรก็ดี ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวจะตองผานการพิจารณาของ
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งจะตองพิจารณาใหรอบคอบและรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝาย
อยางรอบดาน เพื่อใหกฎหมายมีความเปนธรรมกับทุกฝาย ตลอดจนสามารถใชบังคับไดในทางปฏิบัติ
เพื่อประโยชนของประเทศชาติและประชาชนตอไป

ทานผูอ า นวารสาร “จุลนิต”ิ ผูใ ดมีความประสงคตอ งการทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
รางพระราชบัญญัตฉิ บับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังนี้
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

www.parliament.go.th
www.senate.go.th
www.krisdika.go.th
www.cabinet.thaigov.go.th
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