
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน
และการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565

ประกาศเมื่อ 24 ตุลาคม 2565
มีผลบังคับใช้เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2566

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รักษาการตราพระราชบัญญัตินี้

จัดท าโดยฝ่ายกฎหมาย ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าปาง



การจับและ
การควบคุมตัว

พระราชบญัญตัภิาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

พระราชบญัญตัิปอ้งกันและปราบปราม
การทรมานและการกระท าใหบ้คุคลสญูหาย 

พ.ศ.2565

ประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา



“เพื่อคุ้มครองบุคคลจากการกระท าทรมาน โหดร้าย และการกระท าให้

บุคคลสูญหายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เพื่อขจัดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรง”



5 หมวด 1 บทเฉพาะการ รวม 43 มาตรา

- หมวด 1 : การกระท าความผิด (มาตรา 1 - 13)
- หมวด 2 : การแต่งตั้งคณะกรรมการ (มาตรา 14 - 21)

- หมวด 3 : การป้องกันการทรมาน และการกระท าให้บุคคลสูญหาย
(มาตรา 22 - 29)

- หมวด 4 : การด าเนินคดี (มาตรา 30 - 34)

- หมวด 5 : การระวางโทษ (มาตรา 35 - 42)



มาตรา 3 ผู้เสียหาย

“บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือจิตใจ จากการกระท า
ทรมาน โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม

หรือย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระท าให้บุคคลสูญหาย”

1. ผู้ถูกกระท า
2. สามี ภรรยา
3. บุพการี
4. ผู้สืบสันดาน
5. ผู้อยู่กินกันโดยมิได้จดทะเบียนสมรส
6. ผู้อุปการะและผู้อยู่ในอุปการะ

หมวด 1 การกระท าความผิด 



มาตรา 3  เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

1. บุคคลซึ่งใช้อ านาจรัฐ 

(ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ทุกระดับต าแหน่ง) 
2.    บุคคลธรรมดาที่ได้รับมอบอ านาจ แต่งตั้ง อนุญาต สนับสนุน 

จากผู้มีอ านาจรัฐให้ด าเนินการตามกฎหมาย



ความผิดฐานกระท าทรมาน (มาตรา 5)

ผู้กระท า : เจ้าหน้าที่รัฐ
การกระท า : กระท าด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อื่น
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ข้อมูล หรือรับสารภาพ ลงโทษ ข่มขู่ เลือกปฏิบัติ
ผล : ท าให้เกิดความเจ็บปวด หรือทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรงแก่ร่างกายหรือจิตใจ



ความผิดฐานกระท าการที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (มาตรา 6)

ผู้กระท า : เจ้าหน้าที่รัฐ
การกระท า : ลงโทษ หรือกระท าด้วยประการใด ๆ โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายี
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ข้อมูล หรือรับสารภาพ ลงโทษ ข่มขู่ เลือกปฏิบัติ 
ผล : 1. ท าให้ผู้อื่นถูกลดทอนคุณค่าหรือละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานความเป็นมนุษย์

2. เกิดความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานแก่ร่างกายหรือจิตใจที่ไม่ใช่การกระท าทรมาน

ไม่รวมความเสียหายที่เป็นผลปกติหรือสืบเนื่องมาจากการลงโทษทั้งปวงที่ชอบด้วยกฎหมาย



ความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหาย (มาตรา 7)

ผู้กระท า : เจ้าหน้าที่รัฐ
การกระท า : 1. ควบคุมตัว หรือลักพาตัว และ

2. เจ้าหน้าที่ปฏิเสธว่าไม่ได้ควบคุมตัว หรือลักพาตัวบุคคล หรือ
ปกปิดชะตากรรม หรือปกปิดสถานที่ปรากฎของบุคคลนั้น

ผล : ท าให้บุคคลไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

“โดยหลักแล้ว พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต 2560 ไม่มีข้อกฎหมายใดที่เป็นการขัดหรือแย้งกบั พ.ร.บ.นี้”



“คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย”

หมวด 2 คณะกรรมการ (มาตรา 14) 

รมต. ว่าการกระทรวงยุติธรรม
ประธาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม
รองประธาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม

ปลัดกระทรวงการตา่งประเทศ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อัยการสูงสุด ประธานสภาการสื่อสารมวลชน
แห่งชาติ

ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

นายกสภานายความ

ผู้เชียวชาญด้านสิทธิมนุษยชน 2 คน

ผู้เชียวชาญด้านกฎหมาย 1 คน

ผู้เชียวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ 1 คน

แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ 1 คน

แพทย์ทางจิตเวชศาสตร์ 1 คน



หมวด 3 มาตรการป้องกันการทรมานและการกระท าใหบุ้คคลสูญหาย

มาตรา 22 ในการควบคุมตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่าง
ต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคล
ดังกล่าวไป เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถกระท าได้ ก็ให้บันทึกเหตุนั้นเป็นหลักฐานไว้ใน
บันทึกการควบคุมตัว (ตามมาตรา 23)

การควบคุมตัวตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบแจ้งพนักงานอัยการ
และนายอ าเภอในท้องที่ทีม่ีการควบคุมตัวโดยทนัที .... หากผู้รับแจ้งเห็นว่ามีเหตอุันควรสงสัย
ว่าจะมีการทรมาน การกระท าที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือ
การกระท าให้บุคคลสูญหาย ให้ผู้รับแจ้งด าเนินการตามมาตรา 26 ต่อไป 



มาตรา 22 วรรคหนึ่ง
1. หากมีการควบคุมตัว เจ้าหน้าที่ต้องท าการบันทึกภาพและเสียงตั้งแต่ขณะจับกุมและ
ควบคุมตัว อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งส่งตัวผู้ถูกควบคุมให้พนักงานสอบสวน หรือจนกว่าจะ
ปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป 

2. ยกเว้น มีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถกระท าได้

- ถ้าเข้าไปในบริเวณอื่นที่มีกล้องบันทึก สามารถสลับไปใช้ได้
- ไฟล์ภาพและเสียงที่บันทึกไว้ ให้เก็บไว้ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เพื่อกรณีอัยการ/กรมการปกครอง

เรียกดู
- การบันทึกภาพและเสียง จะต้องส่องให้เห็นตัวผู้ถูกควบคุมตลอดเวลาและต่อเนื่อง
- ความยินยอมของผู้ถูกควบคุม ไม่ส าคัญไปกว่าการประกันสิทธิในเนื้อตัวร่างกาย สิทธิและเสรีภาพ ตาม 

พ.ร.บ. นี้



มาตรา 22 วรรคหนึ่ง (ต่อ)

2. ยกเว้น มีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถกระท าได้

ป.พ.พ. มาตรา 8 ค าว่า เหตุสุดวิสัย หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี 
จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้อง
ประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะ
และภาวะเช่นนั้น 



มาตรา 22 วรรคสอง

เมื่อมีการจับและควบคุมตัว เจ้าหน้ารัฐผู้รับผิดชอบต้องแจ้งอัยการ
และนายอ าเภอในท้องที่ที่มีการจับกุมตัว 

- ในเบื้องต้น อาจมีการประสานงานกับนายอ าเภอไว้ก่อน 
- อัยการได้ด าเนินการตั้งศูนย์รับแจ้ง 113 ศูนย์ทั่วประเทศแล้ว (เบอร์โทรติดต่อจะแจ้งให้

ทราบภายหลัง)
- จะมี Application รับแจ้งเหตุและบันทึกข้อมูลผู้ถูกควบคุมตัว (ตามมาตรา 23) พัฒนา

โดยองค์กรอัยการร่วมกับกรมการปกครอง ตามมาภายหลัง



มาตรา 23 การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุม

1. ข้อมูลอัตลักษณ์ของผู้ถูกควบคุมตัว เช่น ชื่อ นามสกุล ต าหนิรูปพรรณ ฯลฯ
2. วัน เวลา สถานที่ ของการถูกควบคุมตัว และข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท าการควบคุมตัว 

หากมีการย้าย ต้องระบุสถานที่ปลายทาง และ จนท ผู้รับผิดชอบการย้าย
3. ค าสั่งที่ให้มีการควบคุมตัว และ เหตุแห่งการออกค าสั่ง
4. เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ออกค าสั่งให้ควบคุมตัว
5. วัน เวลา และสถานที่ของการปล่อยตัว และผู้มารับ
6. ข้อมูลสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ถูกควบคุมตัว ก่อนถูกควบคุมตัว และก่อนการปล่อยตัว 

กรณีผู้ถูกควบคุมตายระกว่างการควบคุมตัว ต้องระบุสาเหตุการตายและสถานที่เก็บศพ
7. ข้อมูลอื่น ๆ ที่คณะกรรมการก าหนด



มาตรา 24 - 25 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัวและสิทธิการ
ปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูล

- ผู้มีส่วนได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมาย มีสิทธิร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้รับผิดชอบ ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัว ตามมาตรา 23 ได้

- หากเจ้าหน้าที่ปฏิเสธเปิดเผยข้อมูล ผู้มีส่วนได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมาย 
สามารถยื่นค าร้องต่อศาลที่ตนเองมีภูมิล าเนา ศาลอาญา หรือศาลจังหวัด 
ให้มีค าสั่งเปิดเผยข้อมูลได้



หมวด 4 อายุความ

- มาตรา 30 อายุความส าหรับความผิดตามมาตรา 7 (การกระท าให้บุคคลสูญหาย) 
ไม่ให้เริ่มนับจนกว่าจะทราบชะตากรรมของผู้ถูกกระท าให้สูญหาย 

- มาตรา 34 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นศาลที่มีเขตอ านาจเหนือคดี
ความผิดตาม พ.ร.บ. นี้



หมวด 5 บทก าหนดโทษ

ความผิดฐานกระท าการที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์

ความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหาย

ความผิดฐานกระท าทรมาน

จ าคุกไม่เกิน 3 ปี
ปรับไม่เกิน 60,000 บาท

จ าคุก 5- 15 ปี
ปรับ 100,000 - 300,000 บาท

จ าคุก 5- 15 ปี
ปรับ 100,000 - 300,000 บาท

ผู้บังคับบัญชา ทราบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของตนจะกระท า/ได้กระท าความผิด และไม่ด าเนินการที่
จ าเป็นและเหมาะสม เพื่อป้องกันหรือระงับการกระท าความผิด หรือไม่ด าเนินการ
หรือส่งเรื่องให้ด าเนินการสอบสวนและด าเนินคดีตามกฎหมาย ต้องระวางโทษ
กึ่งหนึ่งของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น

(มาตรา 42)



ถาม – ตอบ
ข้อสงสัย 



แบบทดสอบ


