รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....
---------------------------------------------เพื่อดำเนิ นกำรตำมบทบั ญญั ติรัฐธรรมนูญแห่ งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๗๗ วรรคสอง และพระรำชบั ญญั ติ
หลั กเกณฑ์ กำรจั ดท ำร่ ำงกฎหมำยและกำรประเมิ นผลสั มฤทธิ์ ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมคุ้ มครองสิ ท ธิ
และเสรีภำพ กระทรวงยุติธรรม ได้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม
กำรทรมำนและกำรกระทำให้บุคคลสูญหำย พ.ศ. .... โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
๑. วิธีการระยะเวลาและกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น
ร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรบังคับบุคคลให้สูญหำย พ.ศ. .... ได้มีกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องใน ๕ ขั้นตอน ดังนี้
ก. ขั้นตอนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิแ ละเสรีภำพ ร่วมกับคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
และคณะทำงำนแก้ไขกฎหมำยเพื่ออนุสั ญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครองบุคคลทุกคนจำกกำรบังคับ
ให้หำยสำบสูญ ได้ดำเนินกำรศึกษำและยกร่ำงกฎหมำยในเบื้องต้น พร้อมจัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็นจำกทุกภำคส่วน
จำนวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหำคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรำมำกำร์เดนส์ กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้เข้ำร่วม
เวทีฯ จำนวน ๑๐๐ คนประกอบด้วยผู้ แทนหน่วยงำนภำครัฐ ภำคประชำสังคม ภำคประชำชน และครั้งที่ ๒
เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ มกรำคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรำมำกำร์ เดนส์ กรุงเทพฯ ซึ่ ง มี ผู้ เข้ ำ ร่ว มเวที จ ำนวน ๒๐๐ คน
ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงำนภำครัฐ ภำคประชำสังคม ภำคประชำชน ต่อมำกรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภ ำพ
ได้ น ำควำมเห็ น และข้ อ เสนอแนะจำกเวที รับ ฟั งควำมคิ ด เห็ น ดั งกล่ ำว มำจั ด ท ำร่ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น
และปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรบั ง คั บ บุ ค คลให้ สู ญ หำย พ.ศ. .... (ฉบั บ ยธ.) ให้ ส มบู รณ์ ก่ อ นน ำเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป
นอกจำกนั้ น กระทรวงยุ ติ ธ รรมโดยกรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ ำพ ยั ง ได้ รั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น ต่ อ
ร่ ำงพระรำชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรบั งคั บ บุ ค คลให้ สู ญ หำย พ.ศ. ....(ฉบั บ ยธ.)
ด้วยวิธีกำรส่งหนังสือสอบถำมควำมเห็น ไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเป็นทำงกำร กำหนดระยะเวลำรับฟัง
ควำมคิดเห็น ระหว่ำงวันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ –๖ มีนำคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑๔ หน่วยงำน ประกอบด้วย
๑. กระทรวงกลำโหม
๒. กระทรวงมหำดไทย
๓. กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
๔. กระทรวงกำรต่ำงประเทศ ได้แก่ กรมสนธิสัญญำและกฎหมำย กรมองค์กำรระหว่ำงประเทศ
๕. กระทรวงยุติธรรม ได้แก่ กรมรำชทัณฑ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถำบันนิติวิทยำศำสตร์
๖. สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
๗. สำนักงำนอัยกำรสูงสุด
๘. สำนักงำนศำลยุติธรรม
๙. สำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ

๒
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

สำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร
ศูนย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้

ข. ขั้นตอนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ในกำรพิ จ ำรณำร่ ำงพระรำชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรกระท ำให้ บุ ค คลสู ญ หำย พ.ศ. ....
ที่กระทรวงยุติธ รรมเสนอ ส ำนั กเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้มีห นังสือถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ ควำมเห็ น
เกี่ยวกับ ร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภำคม ๒๕๕๙ โดยมี
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ควำมเห็น จำนวน ๑๓ หน่วยงำน ประกอบด้วย
๑. กระทรวงกลำโหม
๒. กระทรวงมหำดไทย
๓. กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
๔. กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
๕. กระทรวงสำธำรณสุข
๖. สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
๗. สำนักงำนอัยกำรสูงสุด
๘. สำนักงำนศำลยุติธรรม
๙. สำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
๑๐. สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๑. กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร
๑๒. ศูนย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้
๑๓. ฝ่ำยกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
ค. ขั้นตอนร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
เนื่ อ งจำกร่ ำ งกฎหมำยที่ ผ่ ำ นกำรพิ จ ำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎี ก ำมี ก ำรเพิ่ ม เติ ม ประเด็ น ใหม่
นอกเหนือจำกร่ำงที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจึงได้มีหนังสือถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อยืนยันร่ำงพระรำชบัญญัติฯ (ฉบับ สคก.) และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในกำรประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวำคม
๒๕๕๙ โดยมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับทรำบ จำนวน ๑๓ หน่วยงำน ประกอบด้วย
๑. กระทรวงกลำโหม
๒. กระทรวงมหำดไทย
๓. กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
๔. กระทรวงกำรต่ำงประเทศ

๓
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

กระทรวงสำธำรณสุข
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
สำนักงำนอัยกำรสูงสุด
สำนักงำนศำลยุติธรรม
สำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร
ศูนย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ฝ่ำยกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ

ง. ขั้น ตอนร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิ จารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ กิจการสภานิติบัญ ญั ติ
แห่งชาติ (วิปสนช.)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวำคม ๒๕๕๙ เห็นชอบร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทรมำนและกำรกระทำให้บุคคลสูญหำย พ.ศ. .... (ฉบับ สคก.) ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำ
แล้ว และให้ส่งคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (วิปปนช.) พิจำรณำก่อนเสนอสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติต่อไป ในกำรนี้ วิปปนช. พิจำรณำเห็นชอบและเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ต่อคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
กิจกำรสภำนิ ติบั ญญั ติแห่ งชำติ (วิปสนช.) เพื่ อพิ จำรณำตำมล ำดั บ โดย วิปสนช. ได้มี มติแต่ งตั้ง “คณะกรรมกำร
พิ จำรณำศึ ก ษำกำรเข้ ำ เป็ น ภำคี อ นุ สั ญ ญำระหว่ ำ งประเทศว่ ำ ด้ ว ย กำรคุ้ มครองบุ คคลทุ กคนจำกกำรบั งคั บ
ให้หำยสำบสูญ และร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรกระทำให้บุคคลสูญหำย พ.ศ. ....
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ” สรุปผลกำรศึกษำในส่วนร่ำงพระรำชบัญญัติฯ โดยมีประเด็นต้องพิจำรณำ รวม ๕ ประเด็น
คือ ควำมไม่เป็นเอกภำพในกำรใช้ถ้อยคำระหว่ำงพระรำชบัญญัติกับประมวลกฎหมำยอำญำกำรกำหนดฐำนควำมผิด
กำรห้ ำมอ้ำงสถำนกำรณ์ฉุ กเฉิน สงครำม ควำมไม่มั่นคงของรัฐหรือสถำนกำรณ์ พิเศษใดเพื่อให้ กำรกระทำควำมผิ ด
ตำมพระรำชบัญญัตินี้เป็นกำรกระทำที่ชอบด้วยกฎหมำย หลักกำรห้ำมผลักดันกลับ (non-refoulement) กำรกำหนด
ห้ำมส่ งตัวบุคคลใดกลับออกไปนอกรำชอำณำจักรและกำรดำเนินคดี จำกนั้น วิปสนช. ได้ส่งประเด็นดังกล่ำวไปยัง
วิปปนช. เพื่อพิจำรณำและเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป เนื่องจำกมีข้อกฎหมำยบำงรำยกำรต้องศึกษำเพิ่มเติม ประกอบกับ
จะมี กำรประกำศใช้ บั งคั บรั ฐธรรมนู ญ แห่ งรำชอำณำจั กรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มำตรำ ๗๗ ก ำหนดให้ มี กำรรั บฟั ง
ควำมคิดเห็นและวิเครำะห์ผลกระทบในกำรออกกฎหมำย (RIA)
ต่อมำสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือที่ นร ๐๕๐๓/๘๖๓๖ ลงวันที่ ๑๐ มีนำคม ๒๕๖๐ ส่งประเด็น
ดังกล่ำวให้กระทรวงยุติธรรมหำรือร่วมกับกระทรวงกำรต่ำงประเทศและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องดำเนินกำรปรับปรุงร่ำง
พระรำชบัญญัติฯ ควบคู่ไปกับกำรดำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๗ วรรคสองแห่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช ๒๕๖๐ แล้วเสนอควำมเห็นคณะรัฐมนตรีต่อไป ในกำรนี้ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภำพ จึงได้จัดประชุมหำรือร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย รวมจำนวน ๔ ครั้ง โดยที่ประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรพิจำรณำปรับปรุงร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ตำมผลกำรศึกษำของวิปสนช. และสอดคล้อง
กั บ อนุ สั ญ ญำระหว่ ำ งประเทศ รวมทั้ งด ำเนิ นกำรปรับปรุงร่ ำงพระรำชบั ญญั ติ ฯ เพื่ อน ำเสนอต่ อคณะรั ฐมนตรี

๔
ในครำวเดียวกัน โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจำรณำปรับปรุงร่ำงพระรำชบัญญัติป้ องกันและปรำบปรำมกำรกระทำให้
บุคคลสูญหำยพ.ศ. ....(ร่ำงปรับปรุงตำม วิปสนช. ) และจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นตำมมำตรำ ๗๗ ต่อไป
ในกำรนี้ กระทรวงยุ ติธ รรมพิ จำรณำแล้ วเห็ น ว่ำประเด็นที่ป รับปรุงดังกล่ ำว มี ห ลั กกำรที่เกี่ยวเนื่องกับ
ประเด็นเดิม จึงได้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อ ร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำน
และกำรกระทำให้บุคคลสูญหำย พ.ศ. .... (ร่ำงปรับปรุงตำม วิปสนช. ) ทั้งฉบับ โดยดำเนินกำร ๓ วิธี คือ (๑) กำรจัด
ประชุมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (๒) กำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนเวทีเสวนำ และ (๓) กำรรับฟังควำมคิดเห็ นผ่ำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
วิธีที่ ๑ : กำรจัดประชุมหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังควำมคิดเห็ น เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
ณ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ ซึ่งมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๔ หน่วยงำน เข้ำร่วมประชุม ประกอบด้วย
๑. กระทรวงกลำโหม
๒. กระทรวงมหำดไทย
๓. กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
๔. กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
๕. กระทรวงสำธำรณสุข
๖. กระทรวงยุติธรรม ได้แก่ กรมรำชทัณฑ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๗. สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ได้แก่ กองคดีอำญำ และสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
๘. สำนักงำนศำลยุติธรรม
๙. สำนักงำนศำลปกครอง
๑๐. สำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
๑๑. สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๒. สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
๑๓. ศูนย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้
๑๔. ฝ่ำยกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
วิ ธี ที่ ๒ :กำรรั บ ฟั งควำมคิ ด เห็ น ผ่ ำนเวที เสวนำ หั ว ข้ อ : พั ฒ นำกำรล่ ำ สุ ด ของร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรกระทำให้บุคคลสูญหำย พ.ศ. .... ในงำน “๑๔ ปีสมชำยหำย สังคมไทย
ได้ อ ะไร” เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ มี น ำคม ๒๕๖๑ณ คณะนิ ติ ศ ำสตร์ มหำวิ ท ยำลั ย ธรรม ซึ่ ง มี ภ ำคประชำชน และ
ภำคประชำสั ง คม ทั้ ง ในประเทศและต่ ำ งประเทศ ตลอดจนนั ก วิ ช ำกำร และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เข้ ำ ร่ ว มเวที ฯ
ประกอบด้วย
๑. ผู้ เสี ยหำยและครอบครั วผู้ เสี ยหำย อำทิ นำยอิ สมำแอ เต๊ ะ (ผู้ เสี ยหำยจำกกำรทรมำน) นำงสำว
นริศรำวัลถ์ แก้วนพรัตน์ (ญำติของนำยวิเชียร เผือกสม ผู้เสียหำยจำกกำรทรมำน) นำยประเสริฐ เหล่ำโสภำพันธ์ (ญำติ
ของนำยกมล เหล่ำโสภำพันธ์ ผู้สูญหำย)
๒. มูลนิธิ สมำคม และกลุ่มต่ำงๆ อำทิ มูลนิธิผสำนวัฒนธรรม คณะกรรมกำรนักนิติศำสตร์สำกล
องค์กรแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

๕
๓. นั ก วิ ช ำกำร และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ได้ แ ก่ Mr. Laurent Meillan รั ก ษำกำรหั ว หน้ ำ ส ำนั ก งำน
ข้ำหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ ประจำภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และวิทยำกรเวทีเสวนำ
ได้แก่ ศำสตรำจำรย์ณรงค์ ใจหำญ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี นำงอังคณำ นีละไพจิตร นำยสมชำย
หอมลออ นำงนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์
วิธีที่ ๓ : กำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยดำเนินกำรผ่ำนช่องทำง ดังนี้
๑. เว็บไซต์ www.lawamendment.go.th
๒. เว็บไซต์ www.rlpd.go.th
๓. เว็บไซต์ www.humanrightscenter.go.th
๔. Facebook webpage กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ
ซึ่งมีกำหนดระยะเวลำในกำรรับ ฟังควำมคิดเห็ น ระหว่ำงวันที่ ๒๖ มีน ำคม ๒๕๖๑ ถึงวัน ที่
๑๔ เมษำยน ๒๕๖๑ รวม ๒๐ วัน โดยมีผู้เข้ำชมร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรกระทำให้บุคคล
สูญหำย พ.ศ..... จำนวน ๑,๐๕๘ รำย และมีผู้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น จำนวน ๕๓ รำย
จ. ขั้นตอนร่างกฎหมายที่ถูกถอนออกจากการพิจารณาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
ภำยหลังจำกกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำศึกษำกำรเข้ำเป็นภำคีอนุสัญญำระหว่ำงประเทศ
ว่ำด้วยกำรคุ้มครองบุคคลทุกคนจำกกำรบังคับให้หำยสำบสูญ และร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม
กำรทรมำนและกำรกระท ำให้ บุ ค คลสู ญ หำย พ.ศ. .... สภำนิ ติ บั ญ ญั ติ แห่ งชำตินั้ น กระทรวงยุ ติธรรมได้ เสนอ
ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ เข้ำสู่กำรพิจำรณำตำมลำดับ ตั้งแต่ชั้นคณะรัฐมนตรี คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และสภำนิติบัญญัติ
แห่ งชำติ จนกระทั่ ง เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ ธั น วำคม ๒๕๖๑ สภำนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ งชำติ ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบรั บ หลั ก กำร
ของร่ ำงพระรำชบั ญ ญั ติ ฯ ในวำระ ๑ และมี มติ แต่ งตั้ งคณะกรรมำธิ กำรวิ สำมั ญ พิ จำรณำร่ ำงพระรำชบั ญ ญั ติ ฯ
ซึ่ งคณะกรรมำธิ กำรวิ ส ำมั ญ ฯ ได้ ป ระชุ มร่ วมกั น ๑๒ ครั้ ง จนพิ จำรณำแล้ วเสร็ จเมื่ อวั นที่ ๔ มี นำคม ๒๕๖๒
และร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ได้ถูกบรรจุเข้ำสู่วำระกำรพิจำรณำของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (วำระ ๒ และ ๓) ในวันที่
๗ มีนำคม ๒๕๖๒ แต่เนื่องจำกในขณะนั้นมีร่ำงกฎหมำยจำนวนมำก และสภำนิติบัญญัติแห่งชำติได้หมดวำระลง จึงทำให้
ไม่ สำมำรถพิ จำรณำร่ ำงพระรำชบั ญญั ติ ฯ ได้ ส่ งผลให้ ร่ำงพระรำชบั ญญั ติ ฯ เป็ นร่ำงกฎหมำยที่ ค้ ำงกำรพิ จำรณำ
อยู่ในชั้นรัฐสภำ อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ที่ผ่ำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติฯ
ได้มีกำรปรับแก้ไขในประเด็นต่ำงๆ ประกอบกับได้มีกำรประกำศใช้ พระรำชบัญญั ติหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำย
และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงจำเป็นต้องมีกำรจัดรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอีกครั้ง
หนึ่ งก่อน และน ำควำมคิดเห็ น เหล่ ำนั้ น มำพิ จำรณำปรับปรุงแก้ไขร่ำงพระรำชบัญ ญั ติฯ ตำมควำมเหมำะสม
โดยคำนึ งถึงหลักกฎหมำย หลั กกำรสิทธิมนุษยชนสำกล และบริบทของประเทศไทย ให้ มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์
แล้วจึงเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติฯ กลับเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอกฎหมำยตำมลำดับต่อไป
ด้วยเหตุดังกล่ำว กระทรวงยุติธรรม จึงจัดกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทรมำน และกำรกระทำให้บุคคลสูญหำย พ.ศ. .... โดยดำเนินกำร ๓ วิธี คือ (๑) กำรเปิดรับฟัง
ควำมคิดเห็นผ่ำนระบบกลำง www.lawamendment.go.th (๒) กำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และ (๓) กำรจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อวิพำกษ์ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
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วิธีที่ ๑ : กำรเปิ ดรั บ ฟั งควำมคิ ดเห็ น ผ่ ำนระบบกลำง คื อ www.lawamendment.go.th ระหว่ำงวัน ที่
๔ – ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๒ รวม ๒๘ วัน โดยมีผู้เข้ำชมจำนวน ๕,๐๑๐ คน ไม่มีผู้แสดงควำมคิดเห็น
วิธีที่ ๒ : กำรเปิดรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ คือ เว็บไซต์ และ facebook page
ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ ำพ ระหว่ำงวันที่ ๔ – ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๒ รวม ๒๘ วัน โดยมี ผู้เข้ำชมจำนวน
๑,๑๖๔ คน มีผู้แสดงควำมเห็นจำนวน ๑๒ คน
วิธีที่ ๓ : กำรจัดเวทีเพื่อวิพำกษ์ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ
๓.๑ กำรจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อวิพำกษ์ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ใน ๕ ภูมิภำค โดยมีผู้เข้ำร่วม
ประชุ มรวมทั้งสิ้ น ๕๖๐ คน ประกอบด้ วย ผู้ แทนภำครัฐ ภำคประชำสังคม ภำคประชำชน องค์กำรระหว่ำงประเทศ
นักวิชำกำร และผู้เสียหำย ดังนี้
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้ำร่วมประชุมจำนวน ๑๐๐ คน
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวำคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทำรำ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธำนี มีผู้เข้ำร่วมประชุมจำนวน ๑๐๐ คน
ครั้ งที่ ๓ เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ ธั น วำคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ซี .เอส. ปั ต ตำนี จั ง หวั ด ปั ต ตำนี
มีผู้เข้ำร่วมประชุมจำนวน ๑๒๐ คน
ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
กรุงเทพมหำนคร มีผู้เข้ำร่วมประชุมจำนวน ๑๓๖ คน
ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวำคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท
แอนด์ สปำ จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้ำร่วมประชุมจำนวน ๑๐๔ คน
๓.๒ กำรประชุมคณะอนุกรรมำธิกำรด้ำนสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภำพ เมื่อวันที่ ๓๐ มกรำคม
๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมหมำยเลข ๒๔๐๓ ชั้น ๒๔ อำคำรสุขประพฤติ มีผู้เข้ำร่วมประชุมจำนวน ๒๐ คน
๓.๓ กำรประชุมเพื่อวิพำกษ์ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ เวทีสำหรับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยควำมมั่นคง เมื่ อวันที่
๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน มีผู้เข้ำร่วมประชุมจำนวน ๘๒ คน
ฉ.ขั้นตอนร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ปี ๒๕๖๓
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ ได้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติฯ พร้อมทั้ งรำยงำนสรุปผล
กำรรับฟังควำมคิดเห็น และสรุป รำยงำนกำรวิเครำะห์ ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำยเข้ำสู่ กำรพิจำรณำ
ของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษำยน ๒๕๖๓ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มติเห็นชอบร่ำงพระรำชบัญญัติฯ เมื่อวันที่
๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๓ และส่งให้คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะพิ เศษ) พิจำรณำ ซึ่งนำโดย ศำสตรำจำรย์พิเศษ
เรวัต ฉ่ำเฉลิ ม ทั้งนี้ คณะกรรมกำรฯ ได้พิจำรณำร่วมกัน ๕ ครั้ง ระหว่ำงวันที่ ๑๑ สิงหำคม – ๑๗ กันยำยน
๒๕๖๓ จนแล้วเสร็จ โดยมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นที่ ภำคส่วนต่ำงๆ ได้ให้ควำมเห็นไว้ ประกอบกับปรับปรุง
แก้ไขให้สอดคล้องกับอนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำนและกำรประติบัติหรือกำรลงโทษอื่นที่โหดร้ำย ไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี และอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครองบุคคลทุกคนจำกกำรบังคับให้หำยสำบสูญ

๗
ในกำรนี้ กระทรวงยุ ติธรรม โดยกรมคุ้ มครองสิ ทธิและเสรีภำพ จึงจัดกระบวนกำรรับฟั งควำมคิดเห็ นต่ อ
ร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำน และกำรกระทำให้บุคคลสูญหำย พ.ศ. .... (ฉบับคณะกรรมกำร
กฤษฎี กำ) โดย เปิ ดกำรรั บ ฟั งควำมคิ ดเห็ นผ่ ำนระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศ ทำงเว็บไซต์ และ facebook page
ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ ระหว่ำงวันที่ ๑๙ ตุลำคม – ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ รวม ๑๕ วัน
๒. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็นข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งคาชี้แจง
ในแต่ละประเด็น
ก. ขั้นตอนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
กระทรวงยุติธรรมได้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรบังคับบุคคลให้
สูญหำย พ.ศ. .... ประกอบด้วย ๔ หมวด ๔๓ มำตรำ โดยสรุปสำระสำคัญ ดังนี้
ประเด็ น ที่ ๑: ก ำหนดบทนิ ย ำม ฐำนควำมผิ ด ทรมำนและฐำนควำมผิ ด กำรบั ง คั บ บุ ค คลให้ สู ญ หำย
โดยเจ้ำหน้ ำที่รัฐ ขึ้น ใหม่เป็น กำรเฉพำะ และกำหนดห้ ำมอ้ำงสถำนกำรณ์ ฉุกเฉิน สงครำม ควำมไม่มั่นคง หรือ
สถำนกำรณ์อื่นใดเพื่อกระทำทรมำนหรือบังคับบุคคลให้สูญหำย รวมทั้ง กำหนดบทลงโทษผู้บังคับบัญชำที่ทรำบ
และจงใจเพิกเฉย (หมวด ๑ มำตรำ ๑ – ๑๖)
ประเด็นที่ ๒: กำหนดมำตรกำรป้องกันกำรทรมำนและกำรบังคับบุคคลให้สูญหำยให้สอดคล้องกับอนุสัญญำ
ทั้งสองฉบับ รวมทั้งหลักกำรห้ำมผลักดันกลับ กำรห้ำมจำกัดเสรีภำพในสถำนที่ลับ (หมวด ๒ มำตรำ ๗ – ๒๔)
ประเด็ นที่ ๓: จั ดตั้ งคณะกรรมกำรป้ องกั นและปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรบั ง คั บ บุ ค คลให้ สู ญ หำย
มีอำนำจหน้ำที่ดำเนินคดีและกำหนดนโยบำย (หมวด ๓ มำตรำ ๒๕ – ๓๕)
ประเด็นที่ ๔ : กำรดำเนินคดีทรมำน และบังคับบุคคลให้สูญหำยโดยพนักงำนสอบสวน และให้ศำลอำญำ
เป็นศำลที่มีเขตอำนำจเหนือคดี (หมวด ๔ มำตรำ ๓๖ – ๔๓)
ซึ่งมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ควำมเห็นและข้อสังเกตดังนี้
๑. กระทรวงกลำโหม เห็นชอบ และมีข้อสังเกต ตำมมำตรำ ๓๙ และมำตรำ ๔๐ ทำให้คดีตำมกฎหมำยนี้
ที่ผู้กระทำควำมผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนำจของศำลทหำร อยู่ในกำรดำเนินกำรของอัยกำรสูงสุดและศำลอำญำ
ไม่เข้ำมำสู่กระบวนกำรยุติธรรมทหำรซึ่งมีอัยกำรทหำร และศำลทหำรเป็นผู้ดำเนินกำร จึงเห็นควรกำหนดผู้กระทำ
ควำมผิดซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนำจศำลทหำรได้รับกำรพิจำรณำโดยกระบวนกำรยุติธรรมทหำร
๒. กระทรวงมหำดไทย เห็นชอบ และมีข้อสังเกต คำนิยำม “เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ” ตำมมำตรำ ๓ ควรกำหนด
เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่มีอำนำจตำมกฎหมำยในกำรปฏิบัติหน้ำที่แล้วใช้อำนำจตำมกฎหมำยกระทำกำรทรมำน
หรือบั งคับ บุ คคลให้ สู ญ หำยโดยมิชอบอยู่ ภ ำยใต้บังคับแห่ งกฎหมำยฉบับนี้ ส่ วนเจ้ำหน้ำที่อื่นๆ ให้ บังคับ ตำม
กฎหมำยทั่ว ไป และบทนิ ย ำมคำว่ำ “ทรมำน” ตำมมำตรำ ๓ (๑) กำรใช้ถ้อยคำว่ำ “อย่ำงร้ำยแรง” ยังไม่ให้
ควำมหมำยที่ชัดเจนว่ำลักษณะของคำว่ำอย่ำงร้ำยแรงนั้น ต้องมีลักษณะอย่ำงไร ซึ่งอำจเกิดปัญหำในกำรตีควำม
กฎหมำยในอนำคต รวมทั้งกำรกำหนดควำมรับผิดของผู้บังคับบัญชำตำมมำตรำ ๙ ในกรณีดังกล่ำวควรกำหนด
ในลั กษณะของควำมผิ ดทำงวินั ย และส ำหรับกรณี ผู้ อยู่ใต้บังคับบัญ ชำกระท ำควำมผิ ดเป็น พฤติกรรมส่ วนตัว
มิใช่กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยก็ไม่ควรกำหนดให้ผู้บังคับบัญชำมีควำมผิดด้วย นอกจำกนี้ กำรกำหนดให้มี
วิธีกำรดำเนินคดีทรมำนและคดีบังคับบุคคลให้สูญหำยตำมหมวด ๔ แห่งร่ำงพระรำชบัญญัติฯ โดยให้นำประมวล

๘
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำมำใช้บังคับโดยอนุโลม ในทำงปฏิบัติอำจเป็นปัญหำว่ำกรณีใด เหตุกำรณ์ใดจึงจะ
สำมำรถนำประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำมำใช้บังคับโดยอนุโลมได้
๓. กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เห็นชอบ โดยไม่มีข้อสังเกต
๔. กระทรวงกำรต่ำงประเทศ ได้แก่ กรมสนธิสัญญำและกฎหมำย กรมองค์กำรระหว่ำงประเทศเห็นชอบ
และมี ข้อ สั งเกตคื อ หลั ก กำรไม่ ผ ลั ก ดั น กลั บ (non – refoulement) ตำมมำตรำ ๒๔ แม้ จะถือ เป็ น หลั ก กำร
ที่ทำงกำรไทยยึดถือ ที่ผ่ำนมำ อย่ ำงไรก็ดี หลั กกำรดังกล่ำวยังไม่เคยปรำกฏเป็นกฎหมำย หรือบทบัญ ญัติเป็น
ลำยลักษณ์อักษร ดังนั้น กำรบรรจุหลักกำรไม่ผลักดันกลับไว้ในร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ฉบับนี้จึงควรได้รับควำมเห็น
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๕. กระทรวงยุติธรรม มีหน่วยงำนที่ให้ข้อสังเกต ดังนี้
๕.๑ กรมรำชทัณฑ์ เห็นชอบ โดยไม่มีข้อสังเกต
๕.๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เห็นชอบ และมีข้อสังเกต คือ คำนิยำมในมำตรำ ๓ โดยเห็นว่ำยังไม่มี
คำนิยำมของคำว่ำ “ผู้บังคับบัญชำ” และ“กำรกระทำหรือกำรลงโทษที่โหดร้ำยไร้มนุษ ยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี”
นั้นยังไม่ได้ระบุฐำนควำมผิดไว้ ในส่วนคำนิยำม“ผู้เสียหำย” ควรเพิ่มเป็น“ผู้เสียหำยในคดีอำญำ”และระยะเวลำ
กำรสืบ สวนในมำตรำ ๑๖ กำรสืบ สวนต้องกำหนดระยะเวลำ นอกจำกนี้ ในมำตรำ ๒๕ เรื่องคณะกรรมกำรฯ
ควรประกอบด้ ว ยกรรมกำรทั้ งจำกภำครั ฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน เพื่ อ สร้ำงควำมเป็ น กลำงให้ กั บ
คณะกรรมกำร
๕.๓ สถำบั น นิ ติวิท ยำศำสตร์ เห็ นชอบ และมีข้อสั งเกต เห็ นควรเพิ่ มสถำบั นนิติวิทยำศำสตร์เป็ น
คณะกรรมกำรฯ เนื่องจำกภำรกิจของหน่วยงำนเกี่ยวข้องกับร่ำงพระรำชบัญญัติฯ นี้
๖. สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เห็นชอบ โดยไม่มีข้อสังเกต
๗. สำนักงำนอัยกำรสูงสุด เห็นชอบ โดยไม่มีข้อสังเกต
๘. สำนักงำนศำลยุติธรรม เห็นชอบ และมีข้อสังเกต คือ เห็นควรให้เลขำธิกำรสำนักงำนศำลยุติธรรมร่วม
เป็นคณะกรรมกำรฯ ตำมมำตรำ ๒๕ เพื่อรับรู้และรับทรำบถึงนโยบำยที่เกี่ยวข้องและในส่วนของเขตอำนำจศำล
เหนือคดีตำมมำตรำ ๔๐ กำหนดศำลอำญำซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหำนคร ทำให้คู่ควำมหรื อพยำนที่เบิกควำมไม่มี
ควำมสะดวกในกำรเข้ำร่วมกระบวนกำรพิจำรณำคดี ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงเห็นควรกำหนดเป็นศำล
ที่มูลคดีเกิดขึ้น
๙. สำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ เห็นชอบ โดยไม่มีข้อสังเกต
๑๐. สำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน เห็นชอบ และมีข้อสังเกต คือ ในรูปแบบของกฎหมำยควรมีกำรบัญญัติ
ให้ “กำรทรมำน” เป็นควำมผิดอำญำไว้ในประมวลกฎหมำยอำญำ ส่วนกฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรบังคับ
บุคคลให้สูญหำย อำจพิจำรณำจัดทำเป็นกฎหมำยเฉพำะ เนื่องจำกกฎหมำยฉบับหลัง มีเนื้อหำหลักเกี่ยวข้อง
กับ “กลไก” ในกำรดำเนินงำนตำมอนุสัญญำฯ เป็นส่วนใหญ่ ในส่นของกำรใช้ถ้อยคำ และกำรแบ่งหมวดในร่ำง
พระรำชบัญญัติฯ เห็นว่ำ ควรเลือกใช้ถ้อยคำที่มี ควำมหมำยชัดเจนในกำรเขียนให้มำกที่สุด และกำรแบ่งหมวด
ควรพิจำรณำเรื่องกำรแบ่งโครงสร้ำงหมวดต่ำงๆ จำกอนุสัญญำในเรื่องนี้มำประกอบกำรยกร่ำงได้ สำหรับเนื้อหำ
ของกฎหมำยมี ห ลำยส่ ว นที่ มี ก ำรก ำหนดเป็ น หลั ก กำรเฉพำะที่ ย กเว้ น หลั ก ทั่ ว ไปในกฎหมำยอำญำและ

๙
กำรดำเนินคดีอำญำไว้ เช่น มำตรำ ๑๒ มำตรำ ๑๖ และมำตรำ ๔๐ จึงควรมีกำรพิจำรณำผลกระทบในทำงปฏิบัติ
ในกำรบังคับใช้กฎหมำยที่อำจยังไม่ชัดเจนเพียงพอเมื่อมีกำรประกำศใช้ประกอบด้วย
๑๑. สำนั กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เห็ นชอบ และมี ข้อสั งเกต คือ หลักกำรและเหตุผ ล ควรมีควำม
ชั ด เจนโดยเฉพำะขอบเขตของกำรใช้ บั ง คั บ กฎหมำย และมำตรำรั ก ษำกำร ซึ่ ง ก ำหนดเฉพำะรั ฐ มนตรี
ว่ำกำรกระทรวงยุ ติธ รรมนั้ น จะทำให้ บั งคั บใช้ก ฎหมำยอย่ำงมีป ระสิ ทธิภ ำพหรือไม่ รวมทั้ งกำรแบ่ งหมวดหมู่
ของกฎหมำยควรแยกบทบั ญ ญั ติ เพื่ อ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมำยในเรื่ อ งกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทรมำน
และกำรบังคับบุคคลให้สูญหำยออกจำกกันในส่วนหมวดคณะกรรมกำรไม่อำจแยกได้ว่ำเป็นคณะกรรมกำรรูปแบบ
ใด เพรำะมีทั้งอำนำจกำหนดนโยบำย และกำรปฏิบัติจึงควรปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมกำรและอำนำจหน้ำที่
สำหรับมำตรำ ๓๖ มีลักษณะเป็นกำรบังคับให้บุคคลแจ้งกำรพบเห็นและทรำบถึงกำรทรมำนและกำรบังคับบุคคล
ให้สูญหำยอำจจะเป็นกำรจำกัดสิทธิมำกเกินไป
๑๒. ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชำติ แจ้ ง ว่ ำ คณะกรรมกำรฯ ได้ ม อบหมำยให้
“คณะอนุกรรมกำรด้ำนเสนอแนะนโยบำย และข้อเสนอในกำรปรับปรุงกฎหมำย และกฎเพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน” ศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ในรำยละเอียดเพิ่มเติม หำกมีข้อสังเกตจะแจ้งให้ทรำบ
๑๓. กองอ ำนวยกำรรั ก ษำควำมมั่ น คงภำยในรำชอำณำจั ก ร เห็ น ชอบ และมี ข้ อ สั ง เกต คื อ ให้ เพิ่ ม
คำนิ ย ำม “ผู้ บั งคั บ บั ญ ชำผู้ ใดที่ ท รำบหรื อ จงใจเพิ กเฉยต่อ ข้อ มู ล ” คื อ ผู้ บั งคับ บั ญ ชำในระดั บ ใด เพื่ อให้ เกิ ด
ควำมชั ด เจน ไม่ ค ลุ ม เครื อ ซึ่ ง กำรรั บ ทรำบของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำควรจะอยู่ ใ นระดั บ ใดนั้ น มี ค วำมส ำคั ญ ต่ อ
กำรที่จะต้องรับผิดทำงอำญำตำมร่ำงพระรำชบัญญัติฯ นี้ และควรเพิ่มเติมบทนิยำม “สถำนที่ลับ” ด้วย รวมทั้ง
เห็นควรเพิ่มเติมต่อท้ำยในมำตรำ ๑๒ วรรคสองว่ำ “หรือมีกำหนด ๔๐ ปี นับแต่เกิดกำรกระทำควำมผิด ” ทั้งนี้
เพื่อให้ เป็ น ไปตำมหลั กอำยุ ควำมทั่ วไปทำงอำญำ ในส่ ว นอำนำจหน้ำที่ ของคณะกรรมกำร ขอพิจำรณำแก้ไข
ตัดทอนอำนำจหน้ำที่ซึ่งเป็นหน้ำที่ภำรกิจประจำของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ ตำมกฎกระทรวงแบ่ งส่วน
รำชกำรอยู่แล้ว สำหรับกำรดำเนินคดี ตำมมำตรำ ๔๒ เห็นควรเพิ่มเติมในตอนท้ำยของบทบัญญัติว่ำ “เว้นแต่
กำรควบคุมตัวตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร กฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ ฉุกเฉิน และกฎหมำยว่ำด้วยกฎอัยกำรศึก ” เพื่อให้ กำรบังคั บใช้กฎหมำยในสถำนกำรณ์ พิ เศษ
มีประสิทธิภ ำพและประสิ ทธิผล และมำตรำ ๔๓ “เห็ นควรพิจำรณำตัดในส่วน “ที่ปรึกษำคดีทรมำน” เพรำะ
ไม่ชัดเจนว่ำเป็นใคร
๑๔. ศูน ย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เห็ นชอบและมีข้อสังเกต คือเพื่อให้ มีผ ลต่อมำตรกำร
ป้ อ งกั น เห็ น ควรให้ มี บ ทลงโทษผู้ ก ระท ำผิ ด ที่ เด็ ด ขำดและรุ น แรง และเห็ น ควรให้ มี บ ทบั ญ ญั ติ ก ฎหมำย
ที่ชัดเจนให้คณะกรรมกำรออกระเบียบ หลักเกณฑ์กำรเยียวยำโดยรัฐที่รวดเร็วและมำกพอ เพื่อฟื้นคืนควำมรู้สึก
ที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรมและควำมรับผิดชอบโดยรัฐ
 คาชี้แจง รายประเด็น
ไม่ได้ชี้แจง เนื่ องจำก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพได้ดำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำร
อนุวัติกฎหมำยภำยในเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญำระหว่ำงประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นต้นมำ จนกระทั่งได้

๑๐
ร่ำงพระรำชบั ญญัติฯ ฉบั บแรก ในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ จึงได้ส่งหนังสือไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงำนที่ ร่วม
ยกร่ำงกฎหมำย) เพื่อทรำบและรับฟังควำมคิดเห็น ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี
 การนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่าง :
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ ได้พิจำรณำควำมเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นควร
ยืนยันร่ำงฯ (ฉบับกระทรวงยุติธรรม) เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตำมขั้นตอนต่อไป
ข. ขั้นตอนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ในกำรประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ พฤษภำคม ๒๕๕๙ หน่ ว ยงำนที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ มี ค วำมเห็ น
ต่อร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรบังคับบุคคลให้สูญหำย พ.ศ. .... ที่กระทรวง
ยุติธรรมเสนอ ดังนี้
๑. กระทรวงกลำโหม เห็นชอบต่อร่ำงพระรำชบัญญัติฯ โดยไม่มีข้อสังเกต
๒. กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เห็นชอบต่อร่ำงพระรำชบัญญัติฯ โดยไม่มีข้อสังเกต
๓. กระทรวงกำรต่ำงประเทศ มีข้อสังเกต ดังนี้
๑) ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มิได้เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ตำมคำสั่งหัวหน้ำ คสช. ที่ ๑๓/๒๕๕๙ ด้วย
๒) กำรนำหลักกำรไม่ผลักดันกลับสู่อันตรำย (non- refoulement) มำบัญญัติในร่ำงพระรำชบัญญัติฯ
เมื่อร่ ำงพระรำชบั ญ ญั ติฯ ได้รับ ควำมเห็ น ชอบแล้ ว จำเป็น ต้องตรวจสอบหรือทบทวนกฎหมำยและระเบีย บ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจคนเข้ำเมือง และกำรส่งผู้ร้ำยข้ำมแดน ตลอดจนหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับ
ผู้ลักลอบเข้ำเมืองหลำยกลุ่มให้สอดคล้องกันด้วย
๔. กระทรวงสำธำรณสุข เห็นชอบต่อร่ำงพระรำชบัญญัติฯ โดยไม่มีข้อสังเกต
๕. ส ำนั กงำนต ำรวจแห่ งชำติ มี ข้ อสั งเกต คื อ ตำมหมวด ๑ มำตรำ ๕ ๖ และ ๗ ระบุ เฉพำะเจ้ ำหน้ ำที่
ของรัฐเท่ำนั้นเป็นผู้กระทำผิด แสดงให้เห็นว่ำหำกบุคคลธรรมดำที่ไม่ใช่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระทำควำมผิดจะไม่เข้ำข่ำย
เป็นควำมผิดตำมร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ฉบับนี้ เว้นแต่จะมีกำรยุยง ยินยอม รู้เห็นเป็นใจซึ่งจะต้องรับโทษเช่นเดียวกั บ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ดังนั้น กำรลงโทษผู้กระทำควำมผิดจึงยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด อีกทั้งเมื่อมีกำรกระทำควำมผิดเกิดขึ้น
ไม่ว่ำจะเป็ นเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐหรื อบุ คคลธรรมดำเป็ นผู้ กระท ำก็มี กฎหมำยแม่บทตำมประมวลกฎหมำยอำญำและ
กฎหมำยอื่นๆ อีกหลำยฉบับที่มีบทลงโทษเป็นกำรเฉพำะอยู่แล้ว
๖. สำนักงำนอัยกำรสูงสุด เห็นชอบต่อร่ำงพระรำชบัญญัติฯ โดยไม่มีข้อสังเกต
๗. สำนักงำนศำลยุติธรรม เห็นชอบต่อร่ำงพระรำชบัญญัติฯ และมีข้อสังเกต ดังนี้
๑) กำรทรมำนและกำรบังคับบุคคลให้สูญหำยเป็นคดีอำญำร้ำยแรงและเป็นอำชญำกรรมต่อมนุษยชำติ
จึงไม่ควรมีกำหนดอำยุควำม
๒) ร่ ำ งมำตรำ ๒๕ ว่ ำ ด้ ว ยองค์ ป ระกอบของคณะกรรมกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทรมำน
และกำรบังคับบุคคลให้สูญหำย พ.ศ. .... นั้น เนื่องจำกศำลยุติธรรมเป็นสถำบันที่เกี่ยวเนื่องกับกำรคุ้มครองสิทธิ
ของประชำชน จึ งเห็ น ควรให้ เลขำธิก ำรส ำนั ก งำนศำลยุ ติ ธ รรมในฐำนะหั ว หน้ ำส่ ว นรำชกำรเข้ ำไปร่ว มเป็ น

๑๑
คณะกรรมกำรตำมมำตรำ ๒๕ เพื่ อ รั บ รู้ และรับ ทรำบถึงนโยบำยที่ เกี่ ยวข้ องกั บ กำรป้ องกั น และปรำบปรำม
กำรทรมำนและกำรบังคับบุคคลให้สูญหำย พ.ศ. ....
๓) ควรกำหนดให้มีหน่วยงำนเฉพำะเพื่อดูแลและให้กำรอนุวัติกำรตำมอนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำน
และกำรปฏิบัติหรือลงโทษอื่นที่โหดร้ำย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี และอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วย
กำรคุ้มครองบุคคลจำกกำรสูญหำยสำบสูญโดยถูกบังคับเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๘. สำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ มีข้อสังเกตในประเด็นกำรรับรองหลักกำรไม่ผลักดันกลับ (Nonrefoulement) ตำมมำตรำ ๑๔ ว่ ำ ถึ ง แม้ ไ ทยจะยึ ด ถื อ และเคำรพหลั ก กำรไม่ ผ ลั ก ดั น กลั บ มำโดยตลอด
แต่กำรออกบทบั ญ ญัติรับ รองหลั กกำรดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบในทำงปฏิบัติในกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพำะกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง รวมทั้งอำจกระทบต่อกำรดำเนินกำร
ส่งกลับในกรณีที่บุคคลมีควำมประสงค์ให้หน่วยงำนของรัฐส่งกลับไปยังประเทศที่ประเทศไทยเชื่อว่ำจะถูกกระทำ
ทรมำน หรือถูกบังคับให้สูญหำยโดยสมัครใจ ดังนั้น หำกคณะรัฐมนตรีพิจำรณำเห็นชอบข้อเสนอนี้ ก็อำจมอบให้
กระทรวงยุติธรรมหำรือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในรำยละเอียดของประเด็นดังกล่ ำว เพื่อให้กำรปฏิบัติในภำพรวม
มีควำมสอดคล้องไม่ขัดกันก่อนนำเสนอสภำนิติบัญญัติแห่งชำติพิจำรณำต่อไป
๙. ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี ก ำ เห็ น ควรเสนอร่ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ ต่ อ สภำนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชำติ
เพื่อพิจำรณำและดำเนินกำรให้ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มีผลใช้บังคับก่อนกำรให้สัตยำบันอนุสัญญำฯ
๑๐. ศูนย์ อำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ มีข้อสั งเกต คือ แนวทำงกำรออกร่ำงพระรำชบั ญญั ติฯ
โดยมี คณะกรรมกำรป้ องกั น และปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรบั งคั บให้ บุ คคลสู ญ หำย เป็ นกลไกก ำกั บดู แล
กำรดำเนินงำนจะเป็ นกำรแก้ไขปัญหำกำรร้องเรียนข้อกล่ำวหำเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ ำว และสำมำรถนำมำดำเนินกำร
ทำงกฎหมำยกั บบุ คคลผู้ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องได้ และเห็ นว่ำกำรมี ร่ำงพระรำชบั ญญั ติ ฯ แสดงถึ งหลั กประกั นในเรื่อง
สิ ทธิ มนุ ษยชนว่ ำในกำรบั งคั บใช้ กฎหมำยเพื่ อแก้ ไขปั ญหำควำมไม่ สงบในจั งหวั ดชำยแดนภำคใต้ จะเป็ นไปตำม
หลั กนิ ติ รั ฐ และหลั กสิ ทธิมนุ ษยชน ซึ่ งสอดคล้ องกับอนุ สั ญญำต่ อต้ ำนกำรทรมำน กำรประติบั ติ หรือกำรลงโทษ
ที่โหดร้ำย ไร้มนุ ษยธรรม หรือที่ย่ ำยี ศักดิ์ศรี ซึ่งประเทศไทยได้เข้ำเป็นภำคี และอนุสั ญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วย
กำรคุ้มครองบุคคลทุกคนจำกกำรบังคับให้หำยสำบสูญซึ่งประเทศไทยได้ลงนำมรับรอง
๑๑. ฝ่ ำยกฎหมำยและกระบวนกำรยุ ติธรรม คณะรักษำควำมสงบแห่ งชำติ มี ข้อสั งเกต คือ กำรกำหนดให้
กำรปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรบังคับบุคคลให้สูญหำยเป็นควำมผิดที่ไม่สำมำรถยกเว้นโทษได้ ไม่ว่ำสถำนกำรณ์ใดๆ
แต่ขณะนี้ อยู่ ระหว่ำงกำรปฏิ รูปประเทศ และมี มำตรกำรป้ องกั นและปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิ ดบำงประกำร
ที่เป็นอันตรำยต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือบ่อนทำลำยระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใช้บังคับอยู่ อำจจะทำให้
เป็ นอุ ปสรรค หรื อกำรด ำเนิ นมำตรกำรดั งกล่ ำวของเจ้ ำหน้ ำที่ ไม่ ประสบผลเท่ ำที่ ควร จึ งควรได้ รับกำรพิ จำรณำ
ผลกระทบ รวมทั้งควำมพร้อมที่จะบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ อย่ำงไรก็ตำม เรื่องดังกล่ำว
มีควำมสำคัญ เนื่องจำกจะเป็นกำรปรับปรุงกฎหมำยที่ไม่เป็นธรรม และจะเป็นกำรยกระดับกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ให้เทียบเท่ำสำกล จึงเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำโดยมีข้อสังเกตดังกล่ำวประกอบ
ในกำรนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่ อวันที่ ๒๔ พฤษภำคม ๒๕๕๙ อนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรบั งคับบุคคลให้สูญหำย พ.ศ. .... ตำมที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่ ง
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี ก ำตรวจพิ จ ำรณำ โดยให้ รั บ ควำมเห็ น ของส ำนั ก งำนต ำรวจแห่ ง ชำติ

๑๒
และฝ่ำยกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ไปประกอบกำรพิจำรณำด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติพิจำรณำก่อนเสนอสภำนิติบัญญัติแห่งชำติทรำบต่อไป ทั้งนี้
ให้กระทรวงยุติธรรมรับควำมเห็นของกระทรวงกำรต่ำงประเทศและสำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติไปพิ จำรณำ
ดำเนินกำรต่อไป
ค.

ขั้นตอนร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรกระทำให้บุคคลสูญหำย พ.ศ. .... (ร่ำงฯ
ฉบับที่ ๒) (เรื่องเสร็จที่ ๑๕๔๓/๒๕๕๙) ที่คณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำเสร็จ ประกอบด้วย ๔ หมวด
๓๓ มำตรำ สรุปกำรแก้ไขเพิ่มเติมในสำระสำคัญรวม ๑๐ ประเด็นสำคัญ ดังนี้
(๑) กำรเปลี่ ยนชื่ อร่ ำงพระรำชบั ญ ญั ติ ฯเป็ น พระรำชบั ญ ญั ติ ป้ องกั น และปรำบปรำมกำรทรมำนและ
กำรกระทำให้บุคคลสูญหำย พ.ศ. ....เพื่อให้เป็นภำษำทำงกฎหมำยมำกขึ้น
(๒) กำรแก้ ไขค ำนิ ย ำมของ “ผู้ ได้ รั บ ควำมเสี ย หำย” ให้ ห มำยควำมถึ งผู้ ที่ ถู ก กระท ำทรมำนหรื อ
ถูกกระทำให้สูญหำยตัวจริง
(๓) ก ำหนดให้ สำมี ภริ ยำ ผู้ บุ พกำรี และผู้ สื บ สั นดำนของผู้ ได้ รั บ ควำมเสี ยหำยตำมพระรำชบั ญ ญั ติ นี้
เป็ นผู้เสียหำยตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำด้วย เพื่อให้ทำยำทของบุคคลที่ถูกกระทำให้สู ญหำย
สำมำรถฟ้องร้องดำเนินคดีได้
(๔) กำรไม่กำหนดอำยุควำมไว้เป็นกำรเฉพำะ และให้ปรับใช้ หลักกำรทั่วไปตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
และพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๕) กำรไม่กำหนดห้ำมนำคำให้กำรที่ได้มำจำกกำรกระทำทรมำนหรือกระทำให้บุคคลสูญหำยดำเนินคดี
ไว้เป็นกำรเฉพำะ และให้ปรับใช้หลักกำรทั่วไปตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
(๖) กำรก ำหนดให้ เลขำธิ กำรศำลยุ ติ ธรรม เป็ นคณะกรรมกำรป้ องกั นและปรำบปรำมกำรทรมำนและ
กำรกระท ำให้ บุ คคลสู ญหำยเพิ่ มเติ ม กำรก ำหนดให้ คณะรัฐมนตรีเป็ นผู้ แต่ งตั้ งผู้ ทรงคุ ณวุฒิ พร้อมทั้ งก ำหนดให้
คณะกรรมกำรฯ มีอำนำจหน้ำที่เชิงนโยบำย สำหรับกำรสืบสวนสอบสวนให้เป็นอำนำจหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(๗) กำรแก้ ไขมำตรำเกี่ ยวกั บกำรห้ ำมควบคุ มตั วในที่ ลั บ ให้ ไปเป็ นหนึ่ งในมำตรกำรที่ คณะกรรมกำรฯ
จะต้องดำเนินกำร
(๘) กำรก ำหนดให้ เป็ นคดี พิ เศษตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยกำรสอบสวนคดี พิ เศษ โดยกรมสอบสวนคดี พิ เศษ
มีอ ำนำจสื บสวนสอบสวนส ำหรับกรณี กรมสอบสวนคดีพิ เศษเป็ นผู้ ต้องหำ ให้พนั กงำนสอบสวน ตำมประมวลวิธี
พิจำรณำควำมอำญำเป็นผู้มีอำนำจสืบสวนสอบสวน
(๙) กำรกำหนดให้ศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นศำลที่มีเขตอำนำจเหนือคดี
(๑๐) กำรกำหนดเพิ่มเติมควำมผิดและระวำงโทษผู้ที่สมคบคิดหรือมีส่วนร่วมขึ้น เพื่อป้องกันกำรกระทำควำมผิด
ในกำรนี้ สำนั กเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจึงได้มีหนังสือถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันร่ำงกฎหมำย
ดังกล่ำวและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในกำรประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวำคม ๒๕๕๙ โดยมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
รับ ทรำบ จ ำนวน ๑๓ หน่ ว ยงำน ได้ แ ก่ กระทรวงกลำโหม กระทรวงมหำดไทย กระทรวงกำรพั ฒ นำสั งคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ กระทรวงสำธำรณสุข สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ สำนักงำน

๑๓
อัย กำรสู งสุ ด ส ำนั ก งำนศำลยุ ติ ธ รรม ส ำนั กงำนสภำควำมมั่น คงแห่ งชำติ ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี ก ำ
กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ศูนย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ฝ่ำยกฎหมำย
และกระบวนกำรยุติธรรม คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวำคม ๒๕๕๙ เห็นชอบร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม
กำรทรมำนและกำรกระทำให้ บุ คคลสูญ หำย พ.ศ. .... ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำแล้ ว
และให้ส่งคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติพิจำรณำก่อนเสนอสภำนิติบัญญัติแห่งชำติต่อไป
ง. ขั้ น ตอนร่า งกฎหมายที่ อยู่ร ะหว่า งการพิ จารณาของคณะกรรมาธิ การวิส ามั ญ กิจการสภานิ ติ บัญ ญั ติ
แห่งชาติ (วิปสนช.)
 คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (วิปสนช.) ได้มีมติเห็นชอบรำยงำนกำรพิจำรณำ
ศึกษำของคณะกรรมกำรพิจำรณำศึกษำกำรเข้ำเป็นภำคีอนุสั ญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครองบุคคล
ทุกคนจำกกำรบังคับให้หำยสำบสูญ และร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรกระทำให้
บุคคลสูญหำย โดยให้ทบทวนร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ตำมผลกำรศึกษำของคณะกรรมกำรฯ ใน ๕ ประเด็น ดังนี้
๑. ควำมไม่เป็นเอกภำพในกำรใช้ถ้อยคำระหว่ำงร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ตำมมำตรำ ๕ กับ ประมวลกฎหมำย
อำญำ อำจก่อให้เกิดควำมสับสนในกำรตีควำม และกำรบังคับใช้กฎหมำยได้
๒. กำรกำหนดฐำนควำมผิด
๒.๑ ฐำนกระทำทรมำน: มำตรำนี้มำจำกอนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำนฯ ข้อบทที่ ๑ ซึ่งกำหนดเพียง
ตัวอย่ำงของวัตถุประสงค์กำรกระทำให้ ผู้อื่นเจ็บปวดหรือควำมทุกข์ทรมำนอย่ำงร้ำยแรงไว้ มิได้หมำยควำมว่ำ
จะต้องมีวัตถุประสงค์ดังกล่ำวทั้งหมด และข้อบทที่ ๑ ตอนท้ำยระบุต่อไปว่ำ“กำรกระทำทรมำนมิให้หมำยควำม
รวมถึงกำรกระทำให้เจ็บปวดหรือทุกข์ทรมำนที่มำจำกมำตรกำรบังคับตำมกฎหมำย” แต่ไม่ปรำกฏถ้อยคำดังกล่ำว
ในร่ำงมำตรำ ๕ จึงอำจส่งผลให้ กำรกระทำควำมผิดฐำนทรมำนซึ่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย
อำจต้องรับผิดตำมกฎหมำยฉบับนี้
๒.๒ ฐำนกระท ำให้ บุ ค คลสู ญ หำย : มำตรำนี้ มี ที่ ม ำจำกอนุ สั ญ ญำระหว่ ำ งประเทศว่ ำ ด้ ว ย
กำรคุ้มครองบุคคลทุกคนจำกกำรบังคับให้หำยสำบสูญ ข้อบทที่ ๒ มำจำกควำมผิดฐำนกระทำให้บุคคลสูญหำย
แต่ ร่ ำงมำตรำ ๖ และบทนิ ย ำมคำว่ ำ “เจ้ ำหน้ ำที่ ของรัฐ ”ก ำหนดไว้ก ว้ำงขวำงมำก เป็ น เหตุ ให้ เจ้ำหน้ ำที่ ซึ่ ง
อยู่ ใ นข่ ำ ยกระท ำควำมผิ ด ตำมร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ ฯ นี้ อำจมี ม ำกกว่ ำ ควำมมุ่ ง ประสงค์ ข องอนุ สั ญ ญำ
จะมีควำมเหมำะสมกว่ำหรือไม่ห ำกจะทำให้ เกิดควำมชัดเจนว่ำ ใช้เฉพำะกับเจ้ำหน้ำที่ซึ่งโดยหน้ำที่ของผู้ นั้น
มีศักยภำพที่จะก่อให้เกิดกำรลิดรอนสิทธิเสรีภำพของบุคคล
๒.๓ ควำมรับผิ ดของผู้ บั งคั บบั ญชำ: มำตรำนี้ มำจำกอนุ สั ญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุ้ มครอง
บุ คคลทุ กคนจำกกำรบั งคั บให้ หำยสำบสู ญ ข้ อบทที่ ๖ และเมื่ อเปรี ยบเที ยบร่ ำงพระรำชบั ญญั ติ ฯ นี้ ก ำหนดให้
ผู้บังคับบัญชำที่ต้องรับผิดจำกัดเฉพำะผู้บังคับบัญชำซึ่งทรำบว่ำผู้ใต้บังคับบัญชำที่อยู่ภำยใต้กำรบังคับบัญชำโดยตรง
ของตนกระทำควำมผิดเท่ำนั้น และไม่ได้กำหนดว่ำจะต้องเป็นผู้บังคับบัญชำซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบและมีอำนำจควบคุม
เท่ำนั้นที่ต้องรับผิด ทำให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งอยู่ในข่ำยที่ต้องรับผิดมีมำกกว่ำที่กำหนดในอนุสัญญำ
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๓.กำรห้ ำมอ้ำงสถำนกำรณ์ฉุกเฉินสงครำม ควำมไม่มั่นคงของรัฐหรือสถำนกำรณ์พิเศษใด เพื่อให้ กระทำ
ควำมผิ ดตำมร่ำงพระรำชบั ญ ญั ติฯ นี้ เป็ น กำรกระทำที่ช อบด้วยกฎหมำย: มำตรำนี้อำจไม่มีควำมจำเป็นต้อง
บั ญ ญั ติไว้ เพรำะหำกมีกำรกำหนดฐำนควำมผิ ดเกี่ย วกั บ กำรทรมำนไว้แล้ ว กำรกระทำของเจ้ำหน้ ำที่ ของรัฐ
แม้จะสืบเนื่องจำกกำรใช้อำนำจตำมกฎหมำยพิเศษ หำกครบองค์ประกอบควำมผิดฐำนกระทำทรมำนเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐนั้น ไม่อำจอ้ำงว่ำเป็นกำรกระทำโดยสุจริตได้และไม่อำจอ้ำงเหตุยกเว้นควำมรับผิดตำมกฎหมำยใดได้เลย
๔. หลั ก กำรห้ ำ มผลั ก ดั น กลั บ (Non- refoulement) /กำรก ำหนดห้ ำ มส่ ง ตั ว บุ ค คลใดกลั บ ออกไป
นอกรำชอำณำจักรแม้ถ้อยคำที่ใช้ในร่ำงมำตรำนี้ มีที่มำจำกอนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำนฯ แต่เนื่องจำกกำรส่งตัว
บุ คคลใดๆ ออกไปนอกรำชอำณำจั กรนั้ น อำจมีผ ลกระทบถึงปั ญ หำด้ำนอื่น ๆ เช่น ปัญ หำผู้ ห ลบหนี เข้ำเมื อง
ปัญ หำผู้ลี้ ภัย ซึ่งเรื่องเหล่ ำนี้ ควรเป็น เรื่องที่ห น่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ควรพิจำรณำหำรือเพื่อให้ ได้ข้อสรุป
ร่ว มกั น เสนอต่อผู้ มีอำนำจตัด สิ น ใจในทำงนโยบำย นอกจำกนี้ ประเทศไทยมี กฎหมำยที่ เกี่ ยวข้องอย่ำงน้อ ย
จ ำนวน ๔ ฉบั บ ได้ แก่ พระรำชบั ญ ญั ติคนเข้ำเมือ ง พ.ศ. ๒๕๒๒ พระรำชบั ญ ญั ติกำรเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙
พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรปฏิ บั ติ เพื่ อ ควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ งประเทศ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมค ำพิ พ ำกษำคดี อ ำญำ
พ.ศ. ๒๕๒๗ และพระรำชบัญญัติส่งผู้ร้ำยข้ำมแดน พ.ศ. ๒๕๕๑
เห็นได้ว่ำประเทศไทยมีกฎหมำยที่ให้ดุลพินิจแก่ฝ่ำยบริหำรที่จะไม่ผลักดั นกลับซึ่งทำให้ประเทศไทยสำมำรถ
ปฏิบั ติตำมพันธกรณี ได้อยู่แล้วเพียงแต่ไม่ได้กำหนดแนวทำงในกำรใช้ดุลพินิจ ตำมที่ระบุไว้ในอนุสัญญำเอำไว้
ในกฎหมำยเหล่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้ว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติฯ นี้ นำเรื่องดังกล่ำวมำบัญญัติไว้ แต่ก็ไม่ได้กำหนด
ว่ำถ้ำฝ่ำฝืนแล้วจะเป็นควำมผิดและมีโทษทำงอำญำ จึงอำจบัญญัติไว้หรือไม่ก็ได้ แต่ถ้ำเห็นว่ำควรบัญญัติเรื่องนี้ไว้
ก็ อ ำจเขี ย นในลั ก ษณะที่ ว่ ำ หำกผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบชั้ น ต้ น ในกำรผลั ก ดั น กลั บ เห็ น ว่ำ จะเป็ น กำรขั ด ต่ อ พั น ธกรณี
ตำมอนุ สั ญ ญำนี้ ก็ให้ ทำควำมเห็ น เสนอ ผู้ บังคับบัญ ชำหรือหน่วยงำนที่ รับผิ ดชอบในระดับสู งเพื่อดำเนินกำร
ตัดสินใจ
๕.กำรดำเนินคดี: พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดประเภท
ของคดีทุ จ ริต และประพฤติ มิ ช อบไว้ว่ำเป็ น คดี ตำมมำตรำ ๓ (๑) – (๘) คดี ทุ จริตและประพฤติมิ ช อบที่ ขึ้ น สู่
กำรพิจำรณำของศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ จะใช้วิธีพิจำรณำพิเศษตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีพิจำรณำ
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งมีวิธีพิจำรณำที่แตกต่ำงจำกวิธีพิจำรณำคดีอำญำทั่วไป โดยกำรค้นหำควำมจริง
ในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจะใช้ระบบไต่สวน ส่วนคดีอำญำทั่วไปจะใช้ระบบกล่ำวหำ แต่กำรกระทำควำมผิด
ฐำนทรมำนและบังคับให้สูญหำย แม้จะเป็นกำรกระทำของเจ้ำหน้ำที่รัฐก็ตำม แต่โดยลักษณะกำรกระทำผิดแล้ว
เป็นคดีอำญำทั่วไปไม่ใช่คดีทุจริตและประพฤติมิชอบตำมควำมมุ่งหมำยของกฎหมำย กำรกำหนดให้กำรกระทำ
ควำมผิดตำมร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ขึ้นสู่กำรพิจำรณำคดีของศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบควรจะต้อง
พิจำรณำข้อดีข้อเสียให้รอบด้ำนเสียก่อน หำกเห็นควรให้ขึ้นสู่ศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เห็นควร
มีบทบัญญัติที่ระบุว่ำ คดีควำมผิดตำมร่ำงพระรำชบัญญัติฯ นี้ให้ถือว่ำ เป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย
 ในกำรนี้ กระทรวงยุ ติ ธ รรม กระทรวงกำรต่ ำงประเทศ รวมหน่ ว ยงำนที่ เกี่ ย วข้ อ งรวม ๑๓ หน่ ว ย
ได้ประชุมหำรือพิจำรณำปรับปรุงร่ำงพระรำชบัญญัติฯ (ฉบับ ปรับปรุงตำม วิปสนช. ) ตำมข้อสังเกตของวิปสนช.
ดังกล่ำวและสอดคล้องกับอนุสัญญำระหว่ำงประเทศรวม ๔ ครั้ง โดยสรุปมติที่ประชุมดังนี้

๑๕
๑. ควำมไม่เป็ น เอกภำพในกำรใช้ถ้อยคำระหว่ำงร่ำงพระรำชบัญ ญั ติฯ กับ ประมวลกฎหมำยอำญำ:
ที่ประชุมมีมติว่ำ เนื่องจำกคำว่ำ “กำรทรมำน”ตำมร่ำงพระรำชบัญญัติฯ เป็นกำรกระทำควำมผิดโดยเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐเพื่อวัตถุประสงค์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมที่กำหนดไว้โดยชัดเจนในมำตรำ ๕ และคำว่ำ “กระทำโดยทรมำน”
ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยอำญำเป็นเพียงกำรกำหนดให้เป็นวิธีกำรโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศำลแต่ละคดี
ที่จะพิจำรณำลักษณะของกำรกระทำว่ำถึงขนำดเป็นกำรทรมำนหรือไม่ น่ำจะไม่มีปัญหำเรื่องควำมไม่เป็นเอกภำพ
ของถ้อ ยค ำดังกล่ ำว ทั้ งนี้ เมื่ อ กฎหมำยมี ผ ลบั งคั บ ใช้แ ล้ ว เห็ น ควรให้ ก รมคุ้ ม ครองสิ ท ธิและเสรีภ ำพซั กซ้ อ ม
ควำมเข้ำใจให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงมีมติเห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม
๒.กำรกำหนดฐำนควำมผิด
๒.๑ ฐำนกระทำทรมำน ที่ประชุมเห็นว่ำ กำรอนุวัติกำรกฎหมำยภำยในของรัฐภำคี ให้เป็นไปตำมเจตจำนง
ของรั ฐ ภำคี นั้ น ๆ แต่ ไม่ ค วรต่ ำกว่ ำ หลั ก กำรสำกลตำมที่ อ นุ สั ญ ญำก ำหนด ซึ่ งเป็ น เพี ย งมำตรฐำนขั้ น ต่ ำ
ที่ รั ฐ ภำคี ค วรปฏิ บั ติ ดั งนั้ น รั ฐ ภำคี ส ำมำรถก ำหนดมำตรกำรต่ ำงๆ ให้ ม ำกกว่ ำ หลั ก กำรในอนุ สั ญ ญำได้
ตำมควำมเหมำะสมทั้งนี้ กรณีไม่ปรำกฏถ้อยคำตำมอนุสัญญำฯข้อบทที่ ๑ ตอนท้ำยในร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ ๕
นั้ น กำรด ำเนิ น กำรตำมกฎหมำย หรื อกำรบั งคั บโทษตำมค ำพิ พำกษำ ถื อว่ ำเป็ นกำรด ำเนิ นกำรโดยชอบแล้ ว
และในชั้นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำก็มีควำมเห็นเช่นเดียวกัน ที่ประชุมจึงมีมติเห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม
๒.๒ ฐำนกระทำบุคคลให้สูญหำย ที่ประชุมเห็นว่ำ กำรอนุวัติกำรกฎหมำยภำยในของรัฐภำคี ให้เป็นไป
ตำมเจตจำนงของรัฐภำคีนั้นๆ แต่ควรไม่ต่ำกว่ำหลักกำรสำกลตำมที่อนุสัญญำกำหนด ซึ่งเป็นเพียงมำตรฐำนขั้นต่ำ
ที่ รั ฐ ภำคี ค วรปฏิ บั ติ ดั ง นั้ น รั ฐ ภำคี ส ำมำรถก ำหนดมำตรกำรต่ ำ งๆ ให้ ม ำกกว่ ำ หลั ก กำรในอนุ สั ญ ญำได้
ตำมควำมเหมำะสมทั้งนี้ สำหรับกรณีที่คณะกรรมกำรพิจำรณำศึกษำฯ มีควำมเห็นว่ำ เจ้ำหน้ำที่ที่กระทำให้บุคคล
สูญหำยควรจำกัดเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ที่มีศักยภำพในกำรลิดรอนสิทธิและเสรีภำพของบุคคลนั้น และกำรกำหนดให้
เจ้ ำหน้ ำที่ ข องรั ฐ ให้ ก ว้ำ งกว่ ำอนุ สั ญ ญำก ำหนดนั้ น จะเป็ น ประโยชน์ ในเชิ งป้ องกั น ที่ มี ป ระสิ ท ธิภ ำพมำกขึ้ น
ที่ประชุมจึงมีมติเห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม
๒.๓ ฐำนควำมรับผิดของผู้บังคับบัญชำ ที่ประชุมเห็นว่ำ เนื่องจำกเป็นเงื่อนไขของอนุสัญญำระหว่ำง
ประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครองบุคคลทุกคนจำกกำรบังคับบุคคลให้หำยสำบสูญ ข้อบทที่ ๖ ซึ่งต้องกำหนดไว้เพื่อให้
เกิดกำรระมัดระวังเป็น พิเศษ นอกจำกนี้ มิใช่ผู้บังคับบัญ ชำทุกคนที่ จ ะต้องรับผิดแต่จะต้องครบองค์ประกอบ
คือ ๑) เป็นผู้บังคับบัญชำที่มีหน้ำที่รับผิดชอบและมีอำนำจควบคุมกำรกระทำที่เกี่ยวข้องกับกำรกระทำให้บุคคล
สูญหำย และ ๒) ทรำบว่ำมีกำรกระทำให้บุคคลสูญหำยแล้วไม่ป้องกัน หรือดำเนินกำรสอบสวนที่ประชุมจึงมีมติให้
ปรับปรุงบทบัญญัติของมำตรำ ๓๒ ให้สอดคล้องตำมอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครองบุคคลทุกคน
จำกกำรบังคับบุคคลให้หำยสำบสูญ ดังนี้
“มำตรำ ๓๒ ผู้ บั งคั บบั ญชำผู้ ใดทรำบว่ ำผู้ ใต้ บั งคั บบั ญชำที่ อยู่ ภำยใต้ กำรบั งคั บบั ญชำโดยตรง
ของตน จะกระทำหรือได้กระทำควำมผิดตำมมำตรำ ๒๘ มำตรำ ๒๙ หรือ มำตรำ ๓๐ วรรคสอง และไม่ดำเนินกำร
ที่จำเป็นและเหมำะสม เพื่อป้องกันหรือระงับกำรกระทำควำมผิด หรือไม่ดำเนินกำรหรือส่งเรื่องให้ดำเนินกำรสอบสวน
และดำเนินคดีตำมกฎหมำย ต้องระวำงโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับควำมผิดนั้น
ผู้บังคับบัญชำตำมวรรคหนึ่ง จะต้องเป็นผู้ซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบและมีอำนำจควบคุมกำรกระทำ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับควำมผิดฐำนกระทำให้บุคคลสูญหำย”

๑๖
๓. กำรห้ ำ มอ้ ำงสถำนกำรณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ ป ระชุ ม เห็ น ว่ำ เนื่ อ งจำกได้ มี ก ำรก ำหนดฐำนควำมผิ ด เกี่ ย วกั บ
กำรทรมำนไว้ชัดเจนแล้วตำมมำตรำ ๕ ดังนั้น เมื่อมีกำรกระทำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐครบองค์ประกอบควำมผิด
ไม่ ว่ำในสถำนกำรณ์ ใดๆ ก็ ต้ อ งรั บ ผิ ด อี ก ทั้ งตำมกฎหมำยหรือ ไม่ ว่ ำสถำนกำรณ์ ใดๆ ก็ ไม่ มี ก ำรอนุ ญ ำตหรื อ
สั่งกำรให้มีกำรกระทำทรมำนอยู่แล้ว ที่ประชุมจึงมีมติไม่บัญญัติข้อควำมตำมมำตรำ๑๑ นี้ (ตัดออก)
๔. หลักกำรห้ำมผลักดันกลับ ที่ประชุมมีมติว่ำ เนื่องจำก ในทำงปฏิบัติหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มีกำรนำเอำ
หลั ก ห้ ำ มผลั ก ดั น กลั บ มำพิ จ ำรณำอยู่ แ ล้ ว ประกอบกั บ ประเทศไทยมี ก ฎหมำยที่ ให้ ดุ ล พิ นิ จ แก่ ฝ่ ำ ยบริ ห ำร
ที่จะไม่ผลักดันกลับ ซึ่งทำให้ประเทศไทยสำมำรถปฏิบัติตำมพันธกรณีได้จนถือเป็นจำรีตประเพณีปฏิบัติตลอดมำ
เพียงแต่ไม่ได้กำหนดแนวทำงในกำรใช้ดุลพินิจตำมที่ระบุไว้ในอนุสัญญำเอำไว้ในกฎหมำยเหล่ำนั้น ที่ประชุมจึงมีมติ
ไม่บัญญัติข้อควำมตำมมำตรำ ๑๒ นี้ (ตัดออก)
๕. ศำลที่ มี เขตอ ำนำจในกำรพิ จำรณำคดี ที่ ประชุ มมี ควำมเห็ นว่ ำ เมื่ อพิ จำรณำข้ อดี ข้ อเสี ยแล้ ว เห็ นว่ ำ
คดี กำรกระท ำควำมผิ ดฐำนกระท ำทรมำน และฐำนกระท ำให้ บุ คคลสู ญ หำย ควรจะมี กระบวนกำรพิ จำรณำ
ที่ รวดเร็ ว ประกอบกั บเป็ นกำรด ำเนิ นคดี ระหว่ำงเจ้ ำหน้ ำที่ รั ฐกั บประชำชน ซึ่ งรำษฎรส่ วนมำกไม่ มี ควำมสำมำรถ
ที่ จะแสวงหำพยำนหลั กฐำนต่ ำงๆ มำแสดงต่ อศำลเพื่ อพิ สู จน์ ควำมจริ งได้ รวมทั้ งกำรกระท ำควำมผิ ดดั งกล่ ำว
เป็ นหลักกำรส ำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนตำมพันธกรณี ระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทยเข้ำเป็นภำคี ซึ่งมีควำมยุ่งยำก
ซับซ้อน ละเอียดอ่อน และอ่อนไหว จึงควรแต่งตั้งผู้พิพำกษำที่มีประสบกำรณ์พิจำรณำคดี ซึ่งสอดคล้องกับอำนำจหน้ำที่
ของศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ประชุมจึงมีมติยืนยันตำมร่ำงเดิมให้ศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
มีเขตอำนำจ แต่ให้ปรับแก้ร่ำงเพื่อควำมถูกต้อง ดังนี้
“มำตรำ ๒๗ ให้ควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้เป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และให้ศำลอำญำคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบเป็นศำลที่มีเขตอำนำจเหนือคดีควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้”
 กำรรับฟังควำมคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง กระทรวงยุติธรรมพิจำรณำแล้วเห็นว่ำประเด็นที่ปรับปรุงดังกล่ำว
มีหลักกำรที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นเดิม จึงได้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรกระทำให้บุคคลสูญหำย พ.ศ. .... (ร่ำงฯ ฉบับ ปรับปรุงตำม วิปสนช.) ทั้งฉบับ
โดยสรุปสำระสำคัญ ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ : กำรกำหนดบทนิยำม และฐำนควำมผิดทรมำนและฐำนควำมผิดกระทำให้บุคคลสูญหำย
โดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ รวมทั้งกำหนดบทลงโทษผู้บังคับบัญชำขึ้นใหม่เป็นกำรเฉพำะ(หมวด ๑ มำตรำ ๕ – มำตรำ
๑๐ และหมวด ๕ มำตรำ ๒๖ – ๓๑)
ประเด็นที่ ๒ : กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรกระทำให้บุคคลสูญหำย
เป็นคณะกรรมกำรระดับนโยบำย (หมวด ๒ มำตรำ ๑๑ – ๑๘)
ประเด็นที่ ๓ : กำรกำหนดมำตรกำรป้องกันกำรทรมำนและกำรกระทำให้บุคคลสูญหำยให้สอดคล้องกับ
อนุสัญญำทั้งสองฉบับ (หมวด ๓ มำตรำ ๑๙ – ๒๓)
ประเด็นที่ ๔ : กำรกำหนดให้คดีตำมร่ำงพระรำชบัญญัติเป็นคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงำน
งำนสืบสวนสอบสวน และให้ศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นศำลที่มีเขตอำนำจเหนือคดี (หมวด ๔
มำตรำ ๒๔ – ๒๕)

๑๗
ซึ่งมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ควำมเห็นและข้อสังเกต ดังนี้
วิธีที่ ๑ : กำรจั ดประชุมหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟั งควำมคิดเห็ น เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
ณ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ ซึ่งมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. กระทรวงกลำโหม เห็นชอบกับร่ำงพระรำชบัญญัติฯ
๒. กระทรวงมหำดไทย เห็นชอบกับร่ำงพระรำชบัญญัติฯนี้ กระทรวงมหำดไทยจะเกี่ยวข้องกับ
มำตรกำรป้องกัน กฎเกณฑ์กำรดำเนินกำร และจะมีกำรออกกฎหมำยลำดับรองต่อไป
๓. กระทรวงกำรพั ฒ นำสั งคมและควำมมั่น คงของมนุษ ย์ เห็ น ชอบกับร่ ำงพระรำชบัญ ญั ติฯ นี้
ซึง่ กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จะมีมำตรกำรช่วยเหลือตำมหลักมนุษยธรรมอยู่แล้ว
๔. กระทรวงกำรต่ำงประเทศ โดยกรมองค์กำรระหว่ำงประเทศ เห็นชอบกับร่ำงพระรำชบัญญัติฯ
นี้ โดยมีข้อสังเกตมำยังที่ประชุมเป็ นหนังสือกระทรวงกำรต่ำงประเทศ ด่ วนที่สุด ที่ กต ๑๐๐๒/๓๑๑ ลงวันที่
๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ ดังนี้ “กระทรวงกำรต่ำงประเทศเห็นควรคงถ้อยคำในมำตรำ ๑๑ และ ๑๒ (ร่ำงเดิม)
เนื่องจำกเป็นพันธกรณีตำมอนุสัญญำว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทรมำนและกำรกระทำอื่นๆ ที่โหดร้ำย ไร้มนุษยธรรม
หรือย่ ำยี ศักดิ์ศรี และกติกำระหว่ ำงประเทศว่ำด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง อีกทั้งกฎหมำยที่มีอยู่
และกำรดำเนินกำรของไทยที่ผ่ำนมำส่วนใหญ่สอดคล้องกับหลักกำรอยู่แล้ว ทั้งนี้ ประเด็นเหล่ำนี้เป็นประเด็นที่อยู่
ในควำมสนใจของภำคส่วนต่ำงๆ กำรไม่บรรจุไว้ในร่ำงพระรำชบัญญัติฯ อำจเป็นกำรให้สัญญำณกำรเมืองที่สับสน
และมีผลกระทบในทำงลบต่อภำพลักษณ์ของประเทศ”
๕. กระทรวงสำธำรณสุ ข เห็ นชอบกั บร่ำงพระรำชบั ญญั ติ ฯ ซึ่ งจะท ำให้ ประชำชนได้ รับประโยชน์
ผู้ที่ได้รับควำมเสียหำยได้รับกำรเยียวยำ และมีข้อสังเกต ในส่วนของนิยำมมีควำมครอบคลุมแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมกำรฯ
ถือว่ำมีส่วนสำคัญที่จะกำหนดกระบวนกำรและหลักเกณฑ์กำรเยียวยำ แต่ขอให้เน้นกำรปฏิบัติที่ได้รับกำรสนับสนุน
จำกฝ่ำยเลขำฯ ที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถสรุปข้อมูลได้ชัดเจนว่ำควรช่วยเหลืออย่ำงไรจึงจะเหมำะสม ส่วนสถำนกำรณ์
ฉุ กเฉิ นถ้ ำใส่ ในร่ ำงฯ ก็ เป็ นกำรปฏิ บั ติ ตำมอนุ สั ญ ญำฯ อย่ ำงครบถ้ วนแต่ กำรบริ ห ำรประเทศควรมี กำรยื ดหยุ่ น
ซึ่งในภำพรวมก็เห็นด้วยตำมร่ำงพระรำชบัญญัตฯิ นี้
๖. กระทรวงยุติธรรม ได้แก่
๖.๑ กรมรำชทัณฑ์ เห็นชอบกับกำรตัดมำตรำ ๑๒ (ร่ำงเดิม) เรื่องหลักกำรห้ำมผลักดันกลับ
และมีควำมไม่ชัดเจนใน มำตรำ ๑๙ เรื่องกำรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูก จำกัดเสรีภำพ หมำยรวมถึง ผู้ถูกควบคุม
ในเรือนจำทั้งหมดด้วยหรือไม่ และมีข้อห่วงกังวลในกำรปฏิบัติตำมมำตรำ ๑๙ วรรคสุดท้ำย คือ เวลำปล่อยตัว
ต้องมีกำรระบุตัวบุคคลที่มำรับ
๖.๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะเป็นเจ้ำภำพหลักในกำรสอบสวนตำมร่ำงพระรำชบัญญัติฯ นี้
ในส่วนเรื่องผู้ บังคับบัญชำหำกคำนิยำมแคบกว่ำนี้น่ำจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ทำกำรสอบสวน อนึ่ง ขอให้ข้อมูล
เพิ่มเติมเรื่องที่มำของอำนำจกรมสอบสวนคดีพิเศษ ช่องทำงที่ ๑ มำตำมบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัติฯ ช่องทำงที่ ๒
ตำมมติของคณะกรรมกำรคดีพิเศษพิจำรณำ สำหรับร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ฉบับนี้เ ป็นช่องทำงใหม่ ต้องมำดูว่ำ
ทำงปฏิ บั ติ จ ะท ำอย่ ำงไร นอกจำกนี้ กำลั งพลของกรมสอบสวนคดีพิ เศษมี จำนวนจำกัด ควำมรวดเร็ว ในกำร
สอบสวนจะช้ำ หำกตัดอำนำจพนักงำนสอบสวนในประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำทั้งหมดอำจทำให้
ไม่มีประสิทธิภำพ

๑๘
๗. สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ได้แก่
๗.๑ กองคดี อ ำญำ เห็ น ชอบร่ ำงพระรำชบั ญ ญั ติ ฯ นี้ ซึ่ งเป็ น เรื่ อ งใหม่ จึ งอำจยั งไม่ มี ค รบ
ทุกประเด็น สำหรับประเด็นวิปสนช. เกี่ยวกับกำรกำหนดฐำนควำมผิด ไม่น่ำมีปัญหำเรื่องถ้อยคำ ข้อห่วงกังวล คือ
กำรตีควำมที่จะเป็นบรรทัดฐำนของกำรปฏิบัติร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ฉบับนี้ต่อไป รวมถึ งหน่วยงำนที่ต้องรับผิดชอบ
ในกำรดำเนินกำรตำมร่ำงพระรำชบัญญัติฯ นี้ ซึ่งต้องควบคุมดูแลกระบวนกำรที่มีทั้งป้องกัน เยียวยำ รวมทั้งอยำกให้มี
กำรนำเรื่องเทคโนโลยีมำใช้ควบคู่ไปด้วยไม่เช่นนั้นในอนำคตจะเกิดปัญหำ
๗.๒ สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง เห็นชอบร่ำงพระรำชบัญญัติฯ นี้ และเห็นด้วยกับกำรตัดมำตรำ ๑๒
(ร่ำงเดิม) เรื่องหลักกำรห้ำมผลักดันกลับเ นื่องจำกมีกฎหมำยที่เกี่ยวข้องรองรับในเรื่องนี้แล้วตำมร่ำงพระรำชบัญญัติฯ นี้
๘. ส ำนั กงำนศำลยุ ติ ธรรม เห็ น ชอบกั บ ร่ ำงพระรำชบั ญ ญั ติ ฯ นี้ และเห็ น ด้ ว ยกำรก ำหนดให้
ศำลอำญำคดี ทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบเป็ นศำลที่ มี เขตอ ำนำจตำมร่ ำงพระรำชบั ญ ญั ติ ฯ และขอเพิ่ มเติ มค ำว่ ำ
“ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” เพิ่มเข้ำไปในร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ ๒๕
ด้ วย ทั้ งนี้ ปั จจุ บั น ศำลอำญำคดี ทุ จริ ตฯ ในกรุ งเทพฯ มี ๑แห่ ง ต่ ำงจั งหวั ดมี ๙ แห่ ง ซึ่ งคดี ยั งมี ไม่ มำกท ำให้
กำรกลั่นกรองคดีทำได้รอบคอบ อีกทั้งผู้พิพำกษำมีควำมเชี่ยวชำญและมีเจ้ำพนักงำนคดีเป็นผู้ช่วย
๙. ส ำนั กงำนศำลปกครอง เห็ นชอบกั บร่ำงพระรำชบั ญ ญั ติ ฯ นี้ และเห็ นด้ วยกำรตั ดมำตรำ ๑๒
(ร่ำงเดิม) เรื่องหลักกำรห้ำมผลักดันกลับเนื่องจำกมีกฎหมำยที่เกี่ยวข้องรองรับในเรื่องนี้แล้วตำมร่ำงพระรำชบัญญัติฯ นี้
๑๐. ส ำนั กงำนสภำควำมมั่ นคงแห่ งชำติ เห็ นชอบกั บร่ ำงพระรำชบั ญ ญั ติ ฯ นี้ และเห็ นด้ วยกั บ
กำรตั ดมำตรำ ๑๑ (ร่ำงเดิม) เรื่องกำรห้ ำมอ้ำงสถำนกำรณ์ฉุกเฉินออกไป แม้ว่ำกำรบัญญัติไว้จะเป็นกำรอนุวัติกำร
ตำมอนุ สั ญ ญำฯ ทั้ ง ๒ ฉบั บ แต่ ทั้ งนี้ กำรออกกฎหมำยต้ องค ำนึ งถึ งดุ ลยภำพของควำมมั่ นคงของประเทศด้ วย
ซึ่ งตำมเจตนำรมณ์ ของพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ ฉุ กเฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็ นไปเพื่ อรั กษำ
ควำมมั่ นคงสงบเรี ยบร้ อยของประชำชนและควำมมั่ นคงแห่ งรั ฐ ประกอบกั บมำตรำ ๑๗ ของพระรำชก ำหนดฯ
กำหนดให้ พนั กงำนเจ้ำหน้ ำที่ไม่ต้องรับผิ ดทั้งทำงแพ่ ง ทำงอำญำ เมื่อกระทำโดยสุจริต ไม่เลือกปฏิบั ติ และไม่เกิน
สมควรแก่เหตุอยู่แล้ว อีกทั้ง ปัจจุบันมีแผนปรับลดพื้นที่กำรใช้พระรำชกำหนดฯ จึงทำให้สถำนกำรณ์ผ่อนคลำยลง
นอกจำกนี้ ยังเห็นด้วยกับกำรตัดมำตรำ ๑๒ (ร่ำงเดิม) เรื่องหลักกำรห้ำมผลักดันกลับ เนื่องจำกกำรร่ำงกฎหมำยใหม่
ต้องคำนึงถึงควำมเหมำะสม ควำมพร้อมกับข้อเท็จจริง รวมทั้งปัจจุบันมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกรำคม ๒๕๖๐
ก ำหนดร่ ำงระเบี ยบส ำนั กนำยกรั ฐมนตรี ว่ ำด้ วยกำรบริหำรจั ดกำรคนเข้ ำเมื องผิ ดกฎหมำยและผู้ ลี้ ภั ยที่ ค ำนึ งถึ ง
ในส่วนนี้อยู่แล้ว จึงไม่ต้องกังวล
๑๑. ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี กำ เห็ นชอบกั บร่ ำงพระรำชบั ญญั ติ ฯ นี้ และขอเพิ่ มเติ ม
ควำมเห็นของศำสตรำจำรย์ณรงค์ฯ กำรที่คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะพิเศษ) กำหนดให้เป็นอำนำจศำลอำญำคดีทุจริต
ฯ นั้น เนื่องจำกเป็นกำรดำเนินกำรในลักษณะที่เข้ำข่ำยเป็นเรื่องคดีทุจริต ดังนั้นหำกกำหนดให้เป็นเรื่องคดีอำญำปกติ
คงไม่ถูกต้อง ในวิธีพิจำรณำคดีทุจริตฯ พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลอำญำทุจริตฯ ให้อำนำจประธำนศำลฎีกำในกำรออก
ข้อบังคับรวมถึงกระบวนกำรพิเศษ เช่น ระบบไต่สวนที่จำเป็นต้องนำมำใช้กับกระบวนกำรยุติธรรมซึ่งถือเป็นแนวทำงใหม่
ในส่ วนของมำตรกำรป้ องกั นตำมมำตรำ ๑๙ นั้ นเป็ นนวั ตกรรมใหม่ ที่ จะต้ องมี กำรรับรองแล้ วว่ ำปล่ อยตั วไปจริ ง
เพิ่มขึ้นด้วย สำหรับกำรดำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ งรำชอำณำจักรไทยต้องดำเนินกำรให้ เข้มข้น

๑๙
อำจต้ องขอควำมร่วมมือเจ้ำหน้ ำที่ของหน่ วยงำนต่ำงๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วน อยำกให้ พิจำรณำควำมเห็ น
ของภำคประชำสังคม นำร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ขึ้นเว็บไซต์อย่ำงน้อย ๑๕ วัน
๑๒. ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรสิ ท ธิมนุษ ยชนแห่ งชำติ เห็ น ชอบกับร่ำงพระรำชบั ญ ญั ติฯ นี้
และมีข้อสังเกตในมำตรำ ๑๑ และ ๑๒ (ร่ำงเดิม) ซึ่งเป็นหลักกำรที่ปรำกฏในอนุสัญญำฯ อย่ำงชัดเจน จึงเห็นว่ำ
ควรมีกำรบัญญัติไว้เพื่อให้เป็นไปตำมอนุสัญญำฯ แต่หำกหน่วยงำนอื่นไม่เห็นด้วยก็ไม่ขัดข้อง แต่ต้องเตรียมตอบ
คำถำมจำกเวทีระหว่ำงประเทศว่ำเพรำะเหตุใดหลักกำรกฎหมำยที่สำคัญ ๒ ประกำรนี้จึงหำยไปและต้องเป็น
เหตุผลที่ฟังแล้วมีน้ำหนัก เพรำะกฎหมำยฉบับนี้ได้ถูกติดตำมจำกองค์กำรระหว่ำงประเทศอย่ำงใกล้ชิดเนื่องจำก
เป็ น กำรเอำอนุ สัญ ญำฯ ๒ ฉบั บ มำไว้ในพระรำชบัญญั ติฯ ฉบับเดียวเป็นฉบับแรก นอกจำกนี้ เห็ นด้วยกับบท
กำหนดควำมรับผิ ดของผู้บั งคับ บั ญชำ และตำมวรรคสองที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้ องกับข้อบทที่ ๖ ของอนุสัญญำ
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครองบุคคลทุกคนจำกกำรบังคับให้หำยสำบสูญ อย่ำงไรก็ตำม อนุสัญญำฯ กำหนด
ถึงผู้บังคับบัญชำโดยตรง ดังนั้นบทบัญญัติในร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ ๓๐ วรรคสองต้องแคบลงไปอีก คือ
ผู้ บั งคั บ บั ญ ชำโดยตรงและควบคุ ม อย่ ำงมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเพื่ อ ที่ จ ะไม่ ให้ ค ำว่ ำผู้ บั งคั บ บั ญ ชำตี ค วำมกว้ ำงเกิ น ไป
ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ สำหรับเรื่องกำรจัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็น เห็นควรให้ภำคประชำสังคม
มีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำร โดยควรเชิญสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่ งชำติมำร่วมด้วย ตั้งแต่เริ่มต้น
เพื่อที่ จะได้มีควำมเข้ำใจมำกขึ้น เมื่อมีกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญ ญั ติฯ เข้ำสู่ ส ภำฯ จะได้ดำเนิ นกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
๑๓. ศู น ย์ อ ำนวยกำรบริ ห ำรจั งหวั ดชำยแดนภำคใต้ เห็ น ชอบกั บ ร่ ำงพระรำชบั ญ ญั ติ ฯ นี้
โดยศู นย์ อำนวยกำรบริ หำรจั งหวัดชำยแดนภำคใต้ ดูแลในส่ วนมำตรกำรช่วยเหลื อเยี ยวยำไม่ว่ำจะเป็ นกำรทรมำน
กำรละเมิดสิทธิ รวมถึงกำรอุ้มหำย ซึ่งในร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ยังไม่มีกำรกำหนดมำตรกำรไว้ ดังนั้น ควรมีกำรเทียบเคียง
กำรน ำมำปฏิ บั ติ กำรช่ วยเหลื อเยี ยวยำเพื่ อให้ เป็ นมำตรฐำนเดี ยวกั น ส ำหรั บกำรป้ องกั นจะเป็ นควำมรับผิ ดชอบ
ของกองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรภำค ๔ ส่วนหน้ำ ดังนั้น จึงควรเชิญกองอำนวยกำรรักษำ
ควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ภำค ๔ ส่วนหน้ำ เข้ำมำร่วมประชุมด้วย เพรำะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนโยบำย
และรั บ นโยบำยโดยตรงจำกนำยกรั ฐมนตรี ไม่ ว่ ำจะเป็ น กำรป้ องกั น หรื อพั ฒ นำ นอกจำกนี้ เสนอให้ เพิ่ มเติ ม
คณะกรรมกำรฯ คื อ ศู นย์ อ ำนวยกำรบริ ห ำรจั งหวั ดชำยแดนภำคใต้ กองอ ำนวยกำรรั กษำควำมมั่ นคงภำยใน
รำชอำณำจักร ภำค ๔ ส่วนหน้ำ และกระทรวงศึกษำธิกำร ตำมเหตุผลที่กล่ำวเบื้องต้น
๑๔. ฝ่ ำยกฎหมำยและกระบวนกำรยุติ ธ รรม คณะรัก ษำควำมสงบเรีย บร้อย เห็ น ชอบกั บ
ร่ำงพระรำชบัญญัตฯิ นี้
๑๕. ศำสตรำจำรย์ ณ รงค์ ใจหำญ เห็ น ชอบกั บ ร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ ฯ นี้ และเห็ น ด้ ว ย
กั บ กำรก ำหนดให้ ศ ำลอำญำคดี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบเป็ น ศำลที่ มี เขตอ ำนำจตำมร่ ำงพระรำชบั ญ ญั ติ ฯ
แต่ มี ข้ อ สั ง เกตว่ ำ คดี ทุ จ ริ ต จะมี ห น่ ว ยงำนพิ เศษเข้ ำ มำร่ ว มในกระบวนกำรด ำเนิ น คดี ด้ ว ย ได้ แ ก่ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต แห่ งชำติ (ป.ป.ช.) และส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรป้ อ งกั น
และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต ในภำครั ฐ (ป.ป.ท.) ซึ่ งจะมี ส ำนวนกำรไต่ ส วนเฉพำะ เนื่ อ งจำกตำมวิธี พิ จ ำรณำ
ของป.ป.ช. และป.ป.ท. พนักงำนสอบสวนจะทำหน้ำที่เพียงแค่รับคำร้องแล้วส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. ดังนั้น
ส ำหรับ ร่ ำงพระรำชบั ญ ญั ติฯ นี้ จึ งเกิดประเด็น ว่ำกรมสอบสวนคดีพิ เศษเป็ นหน่ว ยงำนหลั กในกำรสอบสวน

๒๐
จนสิ้ น สุ ด กระบวนกำรหรื อ ไม่ เพรำะวิ ธี พิ จ ำรณ ำจะแตกต่ ำ งกั น ส ำหรั บ มำตรกำรในกำรป้ อ งกั น
ในร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ฉบับนี้ เห็นด้วยกับมำตรกำรป้องกันไม่ว่ ำจะเป็นมำตรำ ๑๙ หรือมำตรำ ๒๐ ที่สะท้อนให้
เห็ น ว่ำมีแนวทำงป้ องกัน ที่ จะไม่ให้ เกิดกำรทรมำนและกำรกระทำให้ บุคคลสูญ หำย ซึ่งสอดคล้องกับ แนวทำง
ของคณะอนุ ก รรมกำรป้ อ งกั น กำรกระท ำทรมำนและกำรบั งคั บ ให้ ห ำยสำบสู ญ ที่ จะสนั บ สนุ น ให้ มี ม ำตรกำร
ที่ให้ผู้บังคับบัญชำออกเกณฑ์หรือระเบียบว่ำจะไม่มีกระทำทรมำนและกำรบังคับให้หำยสำบสูญได้
 คาชี้แจงรายประเด็น
กรมคุ้ มครองสิ ท ธิและเสรีภ ำพ ได้ ชี้แ จงประเด็ น ข้อ สั งเกตและควำมเห็ น ข้ำงต้ น ดังนี้ (เน้ น หลั กกำร
ของกฎหมำยไทยและอนุสัญญำ)
๑) ข้อชี้แจงต่อความเห็น ของกระทรวงการต่างประเทศ และสานักงานคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชน
แห่งชาติ: กำรห้ำมอ้ำงสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน สงครำม ควำมไม่มั่นคงของรัฐหรือสถำนกำรณ์พิเศษใด เพื่อให้กำร
กระทำควำมผิ ด ตำมพระรำชบั ญ ญั ตินี้ เป็ น กำรกระทำที่ช อบด้ว ยกฎหมำย หำกกำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่ รัฐ
ในทุกกรณีแม้จะสืบเนื่องจำกกำรใช้อำนำจตำมกฎหมำยพิเศษ ได้ครบองค์ประกอบควำมผิดฐำนกระทำทรมำน
ตำมร่ำงพระรำชบัญญัติ ฯ นี้ เจ้ำหน้ำที่รัฐนั้นย่อมไม่อำจนำมำอ้ำงว่ำเป็นกำรกระทำโดยสุจริตได้และไม่อำจอ้ำง
เป็นเหตุยกเว้นควำมรับผิดตำมกฎหมำยใดได้ รวมทั้งไม่มีคำสั่งใดให้กระทำกำรทรมำนได้อยู่แล้ว จึงไม่ต้องกำหนด
ประเด็น นี้ ไว้ ทั้งนี้ จะมีกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับหลักกำรของสิทธิเด็ดขำดที่ไม่สำมำรถล่ วงละเมิดได้
(non – derogation) ให้กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้เกิดกำรปฏิบัติตำมอย่ำงจริงจังต่อไป
ส ำหรั บ หลั ก กำรห้ ำ มผลั ก ดั น กลั บ (non – refoulement) เนื่ องจำกประเทศไทยได้ ยึ ดถื อหลั กกำร
ห้ำมผลักดันกลับเป็นจำรีตประเพณีอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ได้กำหนดแนวทำงในกำรใช้ดุลพินิจตำมที่ระบุไว้ในอนุสัญญำ
เอำไว้ในกฎหมำย รวมทั้ง ปัจจุบันได้มีนโยบำยและมำตรกำรต่ำงๆ ที่ให้ควำมสำคัญต่อหลักกำรดังกล่ำวอย่ำงจริงจังมำก
ขึ้น อำทิ กำรประชุมสุดยอดระดับผู้นำด้ำนผู้ลี้ภัยของประธำนำธิบดีสหรัฐฯ (President Obama’s Leaders’ Summit
on Refugees) ในวันที่ ๒๐ กันยำยน ๒๕๕๙ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกำ โดยนำยกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์
จั นทร์ โอชำ) ได้ เดิ นทำงไปเข้ ำร่ วมและให้ ค ำมั่ นของประเทศไทยเพื่ อยื นยั นกำรบรรจุ หลั กกำรห้ ำมผลั กดั นกลั บ
ไว้ในกฎหมำย ซึ่งจะเป็นกำรเสริมสร้ำงกำรนำหลักกำรดังกล่ำวมำใช้อย่ำงจริงจังมำกขึ้น และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๑๐ มกรำคม ๒๕๖๐ ได้อนุมัติหลักกำรเรื่อง กฎหมำยสำคัญที่มีควำมจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งรัดปรับปรุงหรือยกร่ำง
กฎหมำยขึ้นใหม่ (ร่ำงพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในกำรตรวจคัดกรองคนเข้ำเมือง
ผิดกฎหมำยและผู้ลี้ภัย โดยใช้แนวทำงในกำรออกระเบียบ และมอบให้สำนักงำนตำรวจแห่งชำติเป็นหน่วยงำนหลักรับ
ร่ำงระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรคนเข้ำเมืองผิดกฎหมำยและผู้ลี้ภัย พ.ศ. .... และทำงำนร่วมกับ
คณะกรรมกำรบริหำรคนเข้ำเมืองผิดกฎหมำยและผู้ลี้ภัยซึ่งจะจัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีนำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรี
ซึ่ งนำยกรั ฐมนตรี มอบหมำยเป็ น ประธำนประกอบกั บ ร่ ำงพระรำชบั ญ ญั ติ ฯ นี้ ไม่ ได้ ก ำหนดว่ ำถ้ ำฝ่ ำฝื น แล้ ว
จะเป็นควำมผิด และมีโทษทำงอำญำ จึงไม่บัญญัติไว้ก็ได้
๒) ข้ อชี้ แ จงต่ อความเห็ น ของกระทรวงยุ ติ ธ รรม: กำรบั น ทึ ก ข้อ มู ล ผู้ ถู กจ ำกัด เสรีภ ำพ มำตรำ ๑๙
ตำมร่ ำงพระรำชบั ญ ญั ติฯ รวมถึ งผู้ ถูกควบคุม ในเรือนจำทั้ งหมดด้ ว ย ทั้ งนี้ เมื่ อ กฎหมำยนี้ มี ผ ลบั งคั บ ใช้ แล้ ว

๒๑
กรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ ำพจะจั ด ท ำคู่ มื อ แนวทำงปฏิ บั ติ งำน และฝึ ก อบรมแก่ เจ้ ำหน้ ำที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ
ให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องตรงกัน นำไปสู่กำรปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำนสำกล
๓) ข้อชี้แจงต่อความเห็นของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้: พระรำชบัญญัติฯ นี้ ประสงค์
จะให้หน่วยงำนเดิมดำเนินกำรในมำตรกำรป้องกัน ปรำบปรำม และเยียวยำตำมอำนำจหน้ำที่ สำหรับประเด็น
กำรเพิ่ มจ ำนวนองค์ป ระกอบของคณะกรรมกำรฯ นั้น เนื่องจำก กฎหมำยกำหนดให้ มี คณะกรรมกำร ระดั บ
นโยบำย ซึ่งประกอบด้วยผู้บริห ำรระดับสูงของหน่วยงำนเพื่อทำหน้ำที่ในกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือ
ระหว่ ำ งหน่ ว ยงำนที่ เกี่ ย วข้ อ งตำมอ ำนำจหน้ ำ ที่ โดยตรง เพื่ อ ให้ อ งค์ ป ระกอบของคณะกรรมกำรมี จ ำนวน
ที่เหมำะสม
๔) ข้ อ ชี้ แ จงต่ อ ความเห็ น ของส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า กรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ ำพ
จะได้ดำเนิ นกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย นอกจำกที่รับฟังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแล้ว
และจะจั ดรั บฟั งควำมคิ ดเห็ นจำกกำรรั บฟั งควำมคิ ดเห็ นผ่ ำนเวที เสวนำ ในงำน “๑๔ ปี สมชำยหำย สั งคมไทย
ได้อะไร” ในวันที่ ๑๒ มีนำคม ๒๕๖๑ ณ คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรม ซึ่งมี ภำคประชำชน ภำคประชำสังคม
ในประเทศและต่ำงประเทศ นักวิชำกำร และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ำร่วมเวทีฯ ด้วย
 การนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่าง :
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ และสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้พิจำรณำควำมเห็นและข้อสังเกต
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็ นควรพิจำรณำปรับปรุงมำตรำ ๒๕ เรื่องศำลที่มีเขตอำนำจในกำรดำเนินคดี
เพื่อมิให้เกิดควำมสับสนในทำงปฏิบัติ จึงได้แก้ไขมำตรำ ๒๕ เป็น
“กำรฟ้องคดีควำมผิดและกำรฟ้องคดีเรียกค่ำเสียหำยตำมพระรำชบัญญัตินี้ให้อยู่ในเขตอำนำจของศำล
อำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ”
วิธีที่ ๒ : กำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนเวทีเสวนำ หัวข้อ : พัฒนำกำรล่ำสุดของร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรกระทำให้บุคคลสูญหำย พ.ศ. ....ในงำน “๑๔ ปีสมชำยหำย สังคมไทยได้
อะไร” เมื่อวันที่ ๑๒ มีนำคม ๒๕๖๑ ณ คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรม ซึ่งมี ภำคประชำชน ภำคประชำสังคม
ในประเทศและต่ำงประเทศ นักวิชำกำร และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ำร่วมเวทีจำนวน ๖๐ คนดังนี้
๑. ผู้เสียหำยและครอบครัวผู้เสียหำย
นำยอิส ะมำแอ เต๊ะ (ผู้ เสี ยหำยจำกกำรทรมำน) : เห็ นด้ว ยกับ กำรมี ร่ำงพระรำชบั ญ ญั ติ ฯ
เนื่องจำกเป็นประโยชน์และมีกลไกที่จะเป็นที่พึ่งแก่ประชำชนได้
นำยประเสริฐ เหล่ำโสภำพันธ์ (น้องชำยของผู้ที่ได้รับผลกระทบ) ร่ำงพระรำชบัญญั ติฯ นี้
ออกมำแล้ ว จะมี ผ ลย้ อ นหลั ง หรื อ ไม่ กำรป้ อ งกั น กำรถู ก อุ้ ม หำย เมื่ อ มี ก ำรขอคุ้ ม ครองพยำนแล้ ว ไม่ ได้ รั บ
กำรคุ้มครองและมีเหตุกำรณ์อุ้มหำยเกิดขึ้นแล้วเจ้ำหน้ำที่จะต้องรับผิดชอบอย่ำงไรหรือไม่
นำงสำวนริศรำวัลถ์ แก้วนพรัตน์ (ญำติของนำยวิเชียร เผือกสม ผู้เสียหำยจำกกำรทรมำน)
ผู้บังคับบัญชำในควำมหมำยของร่ำงพระรำชบัญญัติฯ นี้ หมำยถึงระดับไหนที่จะต้องรับผิดร่วมด้วย
๒. มูลนิธิ สมำคม และกลุ่มต่ำงๆ
นำงสำวสั ณหวรรณ ศรี สด (ที่ ปรึ กษำกฎหมำยคณะกรรมกำรนิ ติ ศำสตร์ สำกล International
Commission of Jurists - ICJ) มีข้อสังเกตในนำมของคณะกรรมกำรนักนิติศำสตร์สำกล และองค์กรแอมเนสตี้ อินเตอร์

๒๒
เนชั่นแนล กล่ำวถึงมุมมองในด้ำนระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับอนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำน และอนุสัญญำระหว่ำงประเทศ
ว่ ำด้ วยกำรคุ้ มครองบุ คคลทุ กคนจำกกำรบั งคั บให้ หำยสำบสู ญ ส ำหรับร่ ำงพระรำชบั ญญั ติ ฯ ฉบั บปรั บปรุ งล่ ำสุ ด
ยังไม่ครอบคลุมหลำยประเด็น ดังนี้
๑. หลักกำรไม่สำมำรถลดทอนได้ (Non-derogability) มำตรำ ๑๑ (ในร่ำงเดิม) ถูกตัดออกไป
จำกร่ำงพระรำชบัญญัติฯ นับเป็นกำรตัดหลักประกันที่ห้ำมกำรกระทำที่เป็นกำรทรมำนและกำรกระทำให้บุคคลสูญหำย
โดยเด็ดขำด ซึ่งระบุให้หลักดังกล่ำวไม่สำมำรถผ่อนปรนได้แม้ขณะมีกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ดังนั้น มำตรำ ๑๑
จึงควรถูกบรรจุไว้ในร่ำงพระรำชบัญญัติฯ อีกครั้ง
๒. หลักกำรห้ำมผลักดันกลับไปเผชิญอันตรำย (Non-refoulement) มำตรำ ๑๒ (ในร่ำงเดิม)
ถู กตั ดออกไปจำกร่ ำงพระรำชบั ญญั ติ ฯ ถื อเป็ นกำรตั ดหลั กกำรพื้ นฐำนตำมกฎหมำยระหว่ ำงประเทศ (หลั กกำร
ห้ำมผลักดันกลับไปเผชิญอันตรำย) ที่มีข้อห้ำมกำรส่งบุคคลกลับไปยังสถำนที่ซึ่งมีควำมเสี่ยงว่ำบุคคลนั้นจะถูกทรมำน
ได้รับกำรประติบัติหรือกำรลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้ำย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี หรือกำรกระทำให้บุคคลสูญหำย
ดังนั้น มำตรำ ๑๒ จึงควรถูกบรรจุในร่ำงพระรำชบัญญัติฯ อีกครั้ง
๓. ควำมรับผิดของผู้บังคับบัญชำ (Command responsibility) กำรแก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๓๒
(ในร่ ำงเดิ ม) ซึ่ งปรำกฏในร่ ำงพระรำชบั ญญั ติ ฯ เป็ นกำรตั ดเนื้ อหำที่ ยืนยั นควำมรับผิ ดของผู้ บั งคั บบั ญชำในกรณี
ที่ ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชำกระท ำกำรทรมำน ทั้ งยั งก ำหนดกรอบควำมรั บ ผิ ดของผู้ บั งคั บ บั ญ ชำให้ แ คบลงแค่ กรณี
ที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำกระทำให้บุคคลสูญหำยและเฉพำะกับผู้บังคับบัญชำที่ “มีหน้ำที่รับผิดชอบและมีอำนำจควบคุม
กำรกระท ำซึ่งเกี่ยวข้องกับควำมผิ ดฐำนกระทำให้บุ คคลสูญหำย” ดังนั้น มำตรำ ๓๒ (ในร่ำงเดิม) จึงควรถูกบรรจุ
ในร่ำงพระรำชบัญญัติฯ อีกครั้ง ทั้งยังควรเพิ่มเติมเนื้อหำเพื่อประกันว่ำผู้บังคับบัญชำจะต้องรับผิดในกรณีที่ “ทรำบหรือ
ควรทรำบว่ำมีกำรกระทำหรือจะกระทำกำรอันเป็นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติฯ นี้ และไม่ดำเนินมำตรกำรที่จำเป็น
และเหมำะสมเพื่อป้องกันหรือระงับกำรกระทำควำมผิดดังกล่ำว
๔. กำรนำคำให้กำรที่ได้มำจำกกำรทรมำนมำใช้ เนื้อหำในร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ไม่กำหนด
ข้อห้ำมเฉพำะต่อกำรรับฟังคำให้กำรและข้อมูลใดๆ ที่ได้มำจำกกำรทรมำนหรือกำรประติบัติหรือกำรลงโทษอื่น ๆ
ที่โหดร้ำย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี มำเป็นพยำนหลักฐำนในกำรดำเนินคดี จึงควรมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ เพื่อห้ำมอย่ำงชัดแจ้งมิให้มีกำรใช้พยำนหลักฐำนเช่นนั้น
๕. หลั ก ประกั น เพื่ อ กำรป้ อ งกั น ร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ ฯ ไม่ มี ข้ อ บทที่ เป็ น กำรประกั น
เพื่อป้ องกัน มิให้ มีกำรกระทำให้ บุ คคลสูญ หำย กำรทรมำน และกำรประติบัติห รือกำรลงโทษอื่น ๆ ที่โหดร้ำย
ไร้ ม นุ ษ ยธรรม หรื อ ที่ ย่ ำยี ศั ก ดิ์ ศ รี ได้ แ ก่ กำรให้ ท นำยควำมและญำติ ส ำมำรถเข้ ำ เยี่ ย มผู้ ถู ก ควบคุ ม ตั ว ได้
กำรกำหนดให้ต้องชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับชะตำกรรมและสถำนที่ควบคุมตัวอย่ำงต่อเนื่องต่อญำติและทนำยควำม
กำรกำหนดให้ต้องมีทนำยควำมระหว่ำงกำรสอบปำกคำ และให้มีกำรบันทึกวีดิโอและ/หรือบันทึกเสียงระหว่ำง
กำรสอบปำกคำทุกครั้ง หลักประกันเหล่ำนี้ควรต้องถูกบรรจุไว้ในร่ำงพระรำชบัญญัติฯ และควรมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำให้สอดคล้องกับร่ำงพระรำชบัญญัติฯ
๖. บทนิยำม องค์ประกอบสำคัญในบทนิยำมกำรกระทำให้บุคคลสูญหำยและกำรทรมำน
ในร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ตำมที่กำหนดในอนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำนฯ และอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วย

๒๓
กำรคุ้มครองบุคคลทุกคนจำกกำรบังคับให้หำยสำบสูญ ขำดหำยไป ดังนั้น ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ จึงควรถูกแก้ไข
เพิ่มเติมตำมข้อกำหนดเหล่ำนี้
๗. ควำมรั บ ผิ ด ทำงอำญำนอกเหนื อ จำกผู้ ก ระท ำกำรโดยตรง ร่ ำงพระรำชบั ญ ญั ติ ฯ
ขำดควำมชัดเจนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรขยำยควำมรับผิดทำงอำญำนอกเหนือไปจำกผู้กระทำควำมผิดฐำนกระทำให้
บุ คคลสู ญหำยและกำรทรมำนโดยตรง ดังนั้นจึงควรมีกำรแก้ไขให้ เกิดควำมชัดเจนว่ำควำมรับผิ ดเช่นนี้ครอบคลุ ม
นอกเหนือไปจำกผู้กระทำกำรโดยตรงเพียงใด และกำหนดโทษอย่ำงเหมำะสมกับผู้ร่วมกระทำควำมผิดในรูปแบบต่ำง ๆ
๘. กำรประติ บั ติ ห รื อ กำรลงโทษอื่ น ๆ ที่ โหดร้ ำย ไร้ ม นุ ษ ยธรรม หรื อ ที่ ย่ ำยี ศั ก ดิ์ ศ รี
ร่ ำงพระรำชบั ญญั ติ ฯ มิ ได้ ก ำหนดให้ กำรกระท ำที่ เป็ นกำรประติ บั ติ หรือกำรลงโทษอื่ นๆ ที่ โหดร้ำย ไร้มนุ ษยธรรม
หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี เป็นควำมผิดทำงอำญำ ดังนั้น ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ จึงควรได้รับกำรแก้ไขเพิ่มเติมให้กำรประติบัติ
หรือกำรลงโทษอื่น ที่โหดร้ำย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี มีควำมผิดทำงอำญำเป็นกำรเฉพำะ ซึ่งกำรกระทำดังกล่ำว
นั้ นเป็ นกำรกระท ำที่ ต้ องห้ ำมอย่ ำงเด็ ดขำดเช่ นเดี ยวกั บกำรทรมำน ตำมข้ อ ๔ และ ๗ ของกติ กำระหว่ ำงประเทศ
ว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง และถือเป็นสิทธิที่ไม่สำมำรถลดทอนได้แม้ในเวลำใดก็ตำม
๓. นักวิชำกำร และผู้ทรงคุณวุฒิ
Mr. Laurent Meillan (ผู้แทนสำนักงำนข้ำหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติประจำ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) : เสนอให้รัฐบำลไทยผ่ำนร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ฉบับนี้ เพื่อให้มีมำตรฐำนด้ำนสิทธิมนุษยชน
เท่ำกับระดับสำกล และเป็นกำรดำเนินกำรตำมที่ประเทศไทยได้ให้คำมั่นไว้ในเวทีระหว่ำงประเทศหลำยครั้ง
ผศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ กล่ำวถึงหลักกำรสำระสำคัญ
และข้อกังวลต่อร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ฉบับนี้ โดยมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ร่วมยกร่ำงกฎหมำยนี้ฉบับแรก และเห็นควร
เร่งรัดให้มีกฎหมำยสอดคล้องกับอนุสัญญำทั้งสองฉบับโดยเร็ว
ประเด็นข้อคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ที่ได้ปรับปรุงล่ำสุด คือ นิยำมตำมอนุสัญญำต่อต้ำน
กำรทรมำนฯ บอกว่ำกำรกระทำให้เจ็บปวดทุกข์ทรมำนไม่ว่ำร่ำงกำยหรือจิตใจอย่ำงร้ำยแรง แต่ในร่ำงพระรำชบัญญัติฯ
มำตรำ ๓ ไม่สอดคล้องกับอนุสัญญำฯ ถ้ำกฎหมำยนี้ออกมำอำจเสี่ยงต่อกำรถูกคัดค้ำน
ประเด็ น สิ่ งที่ ต้ องระวั ง คื อนิ ยำม “เจ้ ำหน้ ำที่ รั ฐ ” แตกต่ ำงจำกประมวลกฎหมำยอำญำ
โดยประมวลกฎหมำยอำญำ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ รั ฐ หมำยควำมว่ ำ คนที่ ท ำงำนรั ฐ ไม่ ว่ ำ จะได้ ค่ ำ ตอบ แทนหรื อ ไม่
แต่ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ นี้ไปเขียนว่ำ บุคคลที่ใช้อำนำจรัฐได้รับมอบอำนำจ หรือได้รับกำรแต่งตั้ง อนุญำต ฯลฯ คือ
ลอกจำกอนุ สัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครองบุคคลทุกคนจำกกำรบังคับให้ หำยสำบสูญ แต่มีประเด็น คือ
อนุ สั ญ ญำต่ อต้ ำนกำรทรมำนฯ ควำมหมำยจะกว้ ำงกว่ ำนี้ นอกจำกนี้ มำตรำ ๕ ของร่ ำงพระรำชบั ญ ญั ติ ฯ นั้ น
กระทรวงต่ ำงประเทศแปลมำผิ ด คือ ระบุ ว่ำข้อก ำหนดมี เพี ยง ๔ ข้ อนี้ แต่จริงๆแล้ ว ๔ ข้ อนั้น เป็ นเพี ยงตัวอย่ำง
สำหรับคำว่ำ ข่มขู่ หรือ ขู่เข็ญในอนุ (๓) ต่ำงกันหรือไม่ ประมวลกฎหำยอำญำใช้คำว่ำขู่เข็ญเป็นหลั กมี ๒ มำตรำ
ที่ใช้คำว่ำ ข่มขู่ ใช้กับ ข่มขู่ประชำชน ในเมื่อเขียนมำแบบนี้ตั้งใจให้แตกต่ำงกัน ซึ่งแตกต่ำงกันอย่ำงไรในบทกำหนดโทษ
สำหรับโทษ ๑๕ ปี จะต้องปรับ ๑๕๐,๐๐๐ หรือ ๓๐๐,๐๐๐ บำท
นำงอังคณำ นีละไพจิตร เห็นด้วยกับร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ฉบับแรกของกระทรวงยุติธรรม
มำกกว่ำฉบับที่แก้ไขแล้ว

๒๔
นำยสมชำย หอมลออ ที่ ป รึ ก ษำอำวุ โ ส มู ล นิ ธิ ผ สำนและวั ฒ นธรรม กล่ ำ วถึ งมุ ม มอง
และปัญหำอุปสรรคในทำงปฏิบัติที่ผ่ำนมำ คือ
๑) กำรกำหนดมำตรกำรในกำรป้ องกัน กำรทรมำนในระหว่ำงกำรจับ ควบคุ ม ขั ง เช่ น
กำรควบคุมตัวภำยใต้ พระรำชกำหนดฯ คือ กำรที่ทหำรจับเอง แล้วก็นำมำขังไว้ในค่ำยทหำร ทั้งที่ควรจะเป็น
หน่วยงำนอื่นที่นำไปขังและควรระบุไว้ในกฎหมำยฉบับนี้ว่ำต้องเป็นหน่วยงำนที่ต่ำงกันในกำรจับและขัง เพื่อเป็น
กำรป้องกันกำรทรมำน
๒) ผู้ ที่ ร้ อ งเรี ย นไม่ ว่ ำ จะเป็ น ตนเองหรื อ ญำติ ถู ก ทรมำนหรื อ ถู ก กระท ำให้ สู ญ หำย
คือกำรแกล้งฟ้องคดีของหน่วยงำนของรัฐเพื่อที่จะป้องกันกำรตรวจสอบในคดีทรมำนหรือ กระทำให้บุคคลสูญหำย
และกลับกลำยเป็นผู้ที่ถูกทรมำนกลับถูกลงโทษเอง
๓) ไม่ ว่ ำจะเป็ น กำรกระท ำทรมำน หรื อ กำรกระท ำให้ บุ ค คลสู ญ หำย เป็ น กำรกระท ำ
ของเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติตำมหน้ำที่ และกำรเข้ำถึงรำยงำนของกำรสอบสวนของเจ้ำหน้ำที่ของญำติหรือผู้ถูกกระทำ
ทรมำนเป็นเรื่องสำคัญ
๔) อยำกให้ศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบมีอำนำจไต่สวนคดีเกี่ยวกับกำรทรมำน
และกำรกระทำให้บุคคลสูญหำย
๕) กำรถ่ ว งดุ ล อ ำนำจของหน่ ว ยงำน กองอำนวยกำรรัก ษำควำมมั่ น คงภำยใน ภำค ๔
ส่วนหน้ำ ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ไม่ทรำบว่ำมีอยู่ในกฎหมำยฉบับนี้หรือไม่
๖) กำรเยียวยำเหยื่อที่ถูกกระทำทรมำน มีควำมล่ำช้ำเป็นพิเศษ
๗) ร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ ฯ นี้ ให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชำร่ว มรับ ผิ ด กั บ ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชำเฉพำะคดี
กระทำให้บุคคลสูญหำย แต่ในคดีทรมำนไม่ต้องร่วมรับผิด
 คาชี้แจงรายประเด็น
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ ได้ชี้แจงประเด็นข้อสังเกตและควำมเห็นข้ำงต้น ดังนี้
๑)ข้อชี้แจงต่อความเห็นของนายประเสริฐ เหล่าโสภาพันธ์ พระรำชบัญญัติฯ นี้ จะไม่มีผลย้อนหลั ง
ตำมหลั กกำรบั งคับใช้กฎหมำยทั่วไป (กฎหมำยไม่มีผลย้อนหลัง ) ในส่วนกำรคุ้มครองพยำนกรณี ถูกกระทำให้
สูญหำย มีพระรำชบัญญัติคุ้มครองพยำนในคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๖ รองรับ สำหรับกรณีมีเหตุกำรณ์กระทำให้บุคคล
สูญหำยเกิดขึ้นแล้ว เจ้ำหน้ำที่จะต้องรับผิดชอบอย่ำงไรหรือไม่นั้น ต้องบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง เมื่อกฎหมำย
นี้มีผลบังคับใช้แล้ว
๒) ข้ อ ชี้ แ จงต่ อ ความเห็ น นางสาวนริ ศ ราวั ล ถ์ แก้ ว นพรั ต น์ เนื่ อ งจำกเป็ น เงื่อ นไขของอนุ สั ญ ญำ
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครองบุคคลทุกคนจำกกำรบังคับให้ หำยสำบสูญ ข้อบทที่ ๖ มิใช่ผู้บังคับบั ญชำ
ทุ ก คนที่ จ ะต้ องรั บ ผิ ด และไม่ ได้ ก ำหนดว่ำระดั บ ใด แต่ จะต้ องครบองค์ป ระกอบ ดังนี้ ๑) เป็ นผู้ บั งคั บบั ญชำ
ที่มีหน้ ำที่รับผิ ดชอบและมี อำนำจควบคุมกำรกระท ำที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำให้ บุ คคลสู ญหำย และ ๒) ทรำบว่ำ
มีกำรกระทำให้บุคคลสูญหำยแล้วไม่ป้องกัน หรือดำเนินกำรสอบสวน
๓) ข้อชี้ แ จงต่ อความเห็น ของนางสาวสัณ หวรรณ ศรี สด หลั กกำรดังกล่ ำวสอดคล้องกับ ประมวล
กฎหมำยวิ ธี พิ จ ำรณำควำมอำญำ มำตรำ ๑๓๕ และ ๒๒๖ และสำมำรถปรั บ ใช้ ม ำตรำดั งกล่ ำวได้ อ ยู่ แ ล้ ว

๒๕
จึงไม่จ ำเป็ นต้องกำหนดไว้อีก ในส่ วนประเด็นมำตรกำรป้องกัน นั้นนอกจำกที่กฎหมำยกำหนดแล้ว จะมีกลไก
คณะกรรมกำรฯ ระดับนโยบำย ทำหน้ำที่กำหนดนโยบำย มำตรกำร แผนงำน ฯลฯ ในกำรป้องกัน ปรำบปรำม
และเยี ย วยำได้ อย่ ำงมีป ระสิ ท ธิภ ำพ ส ำหรับ กำรกำหนดเกี่ย วกับ กำรประติบั ติ หรือ กำรลงโทษอื่ น ที่ โหดร้ำย
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี ไว้ในร่ำงพระรำชบัญญัติฯ นั้น ในชั้นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ได้มีกำรพิจำรณำ
อย่ ำงกว้ำงขวำง อย่ ำงไรก็ ตำม เนื่ อ งจำกค ำนิ ยำมกำรกระท ำดั งกล่ ำวยั งไม่ มี ค วำมไม่ ชั ดเจน แม้แ ต่ ในสั งคม
ระหว่ำงประเทศก็มีกำรวิพำกษ์วิจำรณ์กันในลักษณะที่ยังไม่สำมำรถหำคำนิยำมที่ต้องตรงกันได้ หำกมีกำรกำหนด
เป็นฐำนควำมผิดไว้ อำจมีปัญหำในกำรตีควำมได้
๔) ข้ อชี้ แ จงต่ อความเห็ น ของนายสมชาย หอมลออ กฎหมำยกำรห้ ำมฟ้ อ งปิ ดปำก ปั จจุบั น ได้ รับ
ควำมเห็ น ชอบในหลั กกำรจำกคณะรั ฐ มนตรี เรียบร้อ ยแล้ ว และอยู่ระหว่ำงกำรพิ จ ำรณำของคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ สำหรับประเด็นควำมรับผิดของผู้บังคับบัญชำกรณีกระทำให้บุคคลสูญหำยเท่ำนั้ น เนื่องจำกมีข้อกำหนด
เรื่องควำมรับผิดของผู้บังคับบัญชำในอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครองบุคคลทุกคนจำกกำรบังคับ
ให้หำยสำบสูญ เท่ำนั้น
 การนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่าง :
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ ได้พิจำรณำควำมเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นควร
ยืนยันร่ำงฯ (ฉบับ ปรับปรุงตำม วิป สนช.) เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และสภำนิติบัญญัติแห่งชำติพิจำรณำ
ตำมขั้นตอนต่อไป
วิธีที่ ๓ : กำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยดำเนินกำรผ่ำนช่องทำง ดังนี้
๑. เว็บไซต์ www.lawamendment.go.th
๒. เว็บไซต์ www.rlpd.go.th
๓. เว็บไซต์ www.humanrightscenter.go.th
๔. Facebook webpage กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ
ซึ่งมีกำหนดระยะเวลำในกำรรับฟังควำมคิดเห็น ระหว่ำงวันที่ ๒๖ มีนำคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ เมษำยน
๒๕๖๑ รวม ๒๐ วัน โดยมีผู้เข้ำชมร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรกระทำให้บุคคลสูญหำย พ.ศ. ....
จำนวน ๑,๐๕๘ รำย และมีผู้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น จำนวน ๕๓ รำย (เห็นด้วยจำนวน ๓๙ คน คิดเป็น ร้อยละ
๗๔) โดยสรุปควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ดังนี้
๑.เห็นด้วยกับร่ำงพระรำชบัญญัติฯ เนื่องจำก
• ปัจจุบันมีบทลงโทษต่อผู้กระทำผิดยังไม่มีควำมรุนแรงเพียงพอ เช่น ลงโทษแค่กักขังแล้ว
ก็ปล่อยตัวไป เป็นต้น อยำกให้มีควำมเข้มงวดให้มำกกว่ำนี้
• เป็นกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยให้กับประชำชนภำยในประเทศ จำกกำรถูกกระทำทรมำน
รวมไปถึงกำรกระทำให้บุคคลสูญหำย อีกทั้งยังสำมำรถนำคนผิดมำลงโทษตำมสมควร
• กำรซ้อมทรมำน และกำรกระทำให้บุคคลสูญหำยนั้น ยังคงเกิดขึ้นในประเทศไทย หำกยัง
ไม่มีกฎหมำยมำรองรับ จะมั่น ใจได้อย่ ำงไรว่ำในอนำคตจะไม่เกิดกับตัว เรำเองหรือครอบครัว กำรมีกฎหมำย

๒๖
ออกมำก็จ ะสำมำรถทำให้ เกิดเหตุกำรณ์ ลั กษณะนี้น้อยลง และหำกมีผู้ใต้บั งคับบัญ ชำกระทำกำรซ้อมทรมำน
และบังคับบุคคลให้สูญหำย ผู้บังคับบัญชำที่ต้องรับผิดชอบด้วย
• ประเทศไทย และหน่ว ยงำนที่เกี่ยวข้องควรให้ ควำมส ำคัญ และเร่งดำเนินกำรผลักดัน
ร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรกระทำให้บุคคลสูญหำย พ.ศ. ... ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว
เนื้อหำมีควำมสอดคล้องกับอนุสัญญำที่ไทยเข้ำร่วมเป็นภำคี ได้อย่ำงครอบคลุมแล้ว
๒. ควรมีกำรแก้ไขในบำงประเด็น ดังนี้
• มำตรำ ๑๑ “คณะกรรมกำรฯ” นั้ น ควรมี ป ระธำนขององค์ ก รอิ ส ระเข้ ำ มำเป็ น
คณะกรรมกำรด้วย เช่น Amnesty International ประเทศไทย และมีข้อสังเกตว่ำพระรำชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้
กับกรณี ๓ จังหวัดชำยแดนใต้หรือไม่
• เห็นควรเพิ่มควำมผิดฐำนผู้ใช้ ผู้สนับสนุน และควำมผิดฐำนตระเตรียมกำร พยำยำมบังคับ
บุคคลให้สูญหำย และเพิ่มมำตรกำรในกำรเยียวยำผู้เสียหำยให้มีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้น
• นอกจำกผู้ ก่ อ เหตุ ท รมำนหรื อ กระท ำให้ บุ ค คลสุ ญ หำยแล้ ว กฎหมำยควรก ำหนด
ควำมรับ ผิ ด ให้ ครอบคลุ มถึงผู้ ที่ ส มรู้ ร่ วมคิด หรือมี ส่ ว นเกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงผู้ บังคับ บั ญ ชำที่ รับทรำบหรือ
ปล่อยให้เกิดกำรกระทำควำมผิดด้วย นอกจำกนี้ ต้องกำหนดด้วยว่ำจะไม่นำข้อมูลใดๆ ที่ได้จำกกำรทรมำนไปใช้
ในกำรด ำเนิ น คดี เพรำะไม่ มี ค วำมชอบธรรม และต้ อ งบั ง คั บ ใช้ พ ระรำชบั ญ ญั ติ ฯ นี้ โดยไม่ มี ก ำรยกเว้ น
ในสถำนกำรณ์ ฉุก เฉิน ตลอดจนกำรไม่ส่ งกลั บ ผู้ แสวงหำที่ ลี้ ภัย ไปยังประเทศอั นตรำย ซึ่งถือ เป็ น กำรทรมำน
รูปแบบหนึ่งด้วย
 การนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่าง :
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ ได้พิจำรณำควำมเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นควร
ยืนยันร่ำงฯ (ฉบับปรับปรุงตำม วิป สนช.) เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และสภำนิติบัญญัติแห่งชำติพิจำรณำ
ตำมขั้นตอนต่อไป
จ. ขั้นตอนร่างกฎหมายที่ถูกถอนออกจากการพิจารณาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
 กรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ ำพ กระทรวงยุ ติ ธ รรม ได้ จั ด กระบวนกำรรั บ ฟั งควำมคิ ด เห็ น
ต่อร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำน และกำรกระทำให้บุคคลสูญหำย พ.ศ. .... ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ
ของคณะกรรมำธิ กำรวิ สำมั ญพิ จำรณำร่ ำงพระรำชบั ญญั ติ ฯ สภำนิ ติ บั ญญั ติ แห่ งชำติ ซึ่ งประกอบด้ วย ๕ หมวด
๓๑ มำตรำ โดยดำเนินกำร ๓ วิธี คือ (๑) กำรเปิดรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบกลำง www. lawamendment.go.th
(๒) กำรรับฟังควำมคิดเห็ นผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ (๓) กำรจัดเวทีประชุมเชิงปฏิ บัติกำรเพื่ อวิพำกษ์
ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ซึง่ สำมำรถสรุปประเด็นที่มีกำรแสดงควำมคิดเห็นได้ดังนี้
๑. คำนิยำม (มำตรำ ๓)
๑.๑ เสนอให้ตัดนิยำมคำว่ำ “กำรทรมำน” และ “กำรกระทำให้บุคคลสูญหำย” ในมำตรำ ๓
ออกเนื่องจำกอำจทำให้เกิดกำรสับสน และให้ใช้ควำมหมำยและองค์ประกอบในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๖ แทน

๒๗
๑.๒ เสนอให้เพิ่มคำนิยำมคำว่ำ “ผู้ถูกจำกัดเสรีภำพ” เพื่อควำมชัดเจน
๑.๓ เสนอให้เพิ่มคำนิยำมคำว่ำ “กำรประติบัติ หรือกำรลงโทษอื่นที่โหดร้ำย ไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี”
๒. ฐำนควำมผิด
๒.๑ ควำมผิดฐำนกระทำทรมำน (มำตรำ ๕)
- เสนอให้มีกำรเพิ่มวัตถุประสงค์ของกำรทรมำนให้เป็นไปตำมอนุสัญญำต่อต้ำนทรมำนฯ
- เสนอให้เพิ่มวรรคสุดท้ำยตำมอนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำนฯ “ทั้งนี้ไม่รวมถึงควำมเจ็บปวด
หรือควำมทุกข์ทรมำนที่เกิดจำก หรืออันเป็นผลปกติจำก หรืออันสืบเนื่องมำจำกกำรลงโทษทั้งปวงที่ชอบด้วย
กฎหมำย”
๒.๒ ควำมผิดฐำนกระทำให้บุคคลสูญหำย (มำตรำ ๖)
- เสนอให้รวมถึงควำมผิดที่กระทำโดยบุคคลที่ไม่ใช่เจ้ำหน้ำที่รัฐด้วย เนื่องจำกผู้มีอิทธิพล
ในพื้นที่มักกระทำให้บุคคลสูญหำย
๓. ผู้ได้รับควำมเสียหำย (มำตรำ ๑๐)
ผู้ ถูกบั งคับให้ สู ญหำยอำจเป็ นผู้ มี ควำมหลำกหลำยทำงเพศ จึงควรนิ ยำม “ผู้ ได้ รับควำมเสี ยหำย”
ให้รวมถึง คู่ชีวิต และผู้อยู่ในอุปกำระ ทั้งโดยพฤตินัยและนิตินัย
๔. องค์ประกอบคณะกรรมกำร (มำตรำ ๑๑)
๔.๑ ควำมไม่ ส มดุ ล ของสั ด ส่ ว นของคณะกรรมกำรฯ ควรเพิ่ ม องค์ ก รด้ ำ นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
และภำคประชำชนร่วมด้วย
๔.๒ เสนอให้มีคณะกรรมกำรฯ ระดับภูมิภำคด้วย
๕. กำรจัดทำบันทึกผู้ถูกจำกัดเสรีภำพ (มำตรำ ๑๙)
- ควรเพิ่มว่ำ “ต้องมีกำรแจ้งให้ญำติทรำบทันที”
- เสนอให้เพิ่มแพทย์ตรวจสุขภำพทั้งทำงกำยและจิตใจของผู้ถูกควบคุมตัว
- ควรจัดทำระเบียบเพื่อควำมชัดเจน
- ควรกำหนดผู้ตรวจบันทึก
- ต้องมีกำรตรวจสภำพจิตใจด้วยหรือไม่เพื่อให้สอดคล้องกับควำมหมำยของกำรทรมำน
- ควรกำหนดระยะเวลำในกำรตรวจก่อนหรือหลังควบคุมตัว
- เสนอให้เพิ่มเติมกำรลงลำยมือชื่อพยำนทำงฝั่งผู้ถูกจำกัดเสรีภำพ มิฉะนั้นอำจทำให้มีข้อ
ถกเถียงเช่นเดียวกับกรณีของนำยบิลลี่ฯ
- เสนอให้มีกำรกำหนดระยะเวลำในกำรจัดทำบันทึก
๖. บุคคลผู้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศำลเพื่อให้มีคำสั่งระงับกำรกระทำผิด (มำตรำ ๒๒)
๖.๑ ควรกำหนดให้รวมถึงผู้อยู่กินฉันท์สำมีภรรยำด้วยแต่มิได้จดทะเบียนตำมกฎหมำยด้วย
๖.๒ ควรมีหลักประกันกำรเข้ำถึงสิทธิโดยแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทรำบถึงสิทธิในกำรยื่นคำร้องต่อศำล
๗. ศำลที่มีเขตอำนำจในกำรพิจำรณำคดี (มำตรำ ๒๕)
หำกทหำรกระทำควำมผิด ทหำรยังคงขึ้นศำลทหำรหรือไม่

๒๘
๘. บทกำหนดโทษ (หมวด ๕)
ควรเพิ่ ม โทษให้ ห นั ก กว่ ำประมวลกฎหมำยอำญำ และโทษสู งสุ ด ควรเป็ น ประหำรชี วิ ต
จึงสำมำรถจะปรำบปรำมได้จริง
๙. ควำมรับผิดของผู้บังคับบัญชำ (มำตรำ ๓๐)
- กังวลควำมผิดตำมมำตรำนี้ เนื่องจำกบำงครั้งผู้บังคับบัญชำไม่ทรำบจริงๆ แต่ไม่รู้ว่ำจะต้อง
เอำหลักฐำนใดมำแสดงถึงควำมไม่ทรำบได้อย่ำงชัดเจน
- ขำดประเด็นควำมผิดฐำนทรมำน
๑๐. ประเด็นอื่นๆ
๑๐.๑ เสนอให้ พิจำรณำเรื่องกำรห้ ำมอ้ำงสถำนกำรณ์ฉุกเฉินเพื่อกระทำกำรทรมำนหรือกระทำให้
บุคคลสูญหำย หรือ มำตรำ ๑๑ (ฉบับสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ) ด้วยควำมละเอียดรอบคอบ
๑๐.๒ เสนอให้พิจำรณำเรื่องหลักกำรห้ำมผลั กดัน หรือ มำตรำ ๑๒ (ฉบับสำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ) ด้วยควำมละเอียดรอบคอบ
๑๐.๓ เสนอให้มีมำตรกำรคุ้มครอง และเยียวยำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ถูกฟ้องเพื่อกลั่นแกล้ง
๑๐.๔ เสนอให้กำหนดควำมผิดกับบุคคลธรรมดำผู้กระทำควำมผิดด้วย
๑๐.๕ เสนอให้กำหนดหลักกำรไม่รับฟังพยำนหลักฐำนที่ได้มำจำกกำรทรมำน
๑๐.๖ เสนอให้มีกำรกำหนดอำยุควำมโดยพิจำรณำลักษณะของควำมผิดต่อเนื่อง
๑๐.๗ เสนอกำรจัดฝึกอบรมกำรตีควำมและกำรบังคับใช้พระรำชบัญญัตินี้
๑๐.๘ เสนอให้มีกำรกำหนดกลไกอิสระในกำรตรวจพิสูจน์ทำงนิติวิทยำศำสตร์
 คาชี้แจงรายประเด็น
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ ได้ชี้แจงประเด็นข้อสังเกตและควำมเห็นข้ำงต้น ดังนี้
๑. คำนิยำม (ร่ำงมำตรำ ๓)
๑.๑ คำชี้แจงกรณี เสนอให้ ตัดนิยำมคำว่ำ “กำรทรมำน” และ “กำรกระทำให้ บุคคลสูญหำย”
ในมำตรำ ๓ ออกเนื่องจำกอำจทำให้เกิดกำรสับสน และให้ใช้ควำมหมำยและองค์ประกอบในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๖ แทน :
กำรแก้ไขคำนิ ยำมของคำว่ำ “กำรทรมำน” เกิดขึ้นในชั้นกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ โดยคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำมีควำมเห็นว่ำ คำนิยำมควรมีควำมสั้นกระชับ เนื่องจำกสำมำรถขยำยองค์ประกอบของควำมผิ ดฐำน “กระทำ
ทรมำน” ได้ในร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ ๕ อยู่แล้ว นอกจำกนี้คำว่ำ “กำรทรมำน” มีควำมมุ่งหมำยในเชิงกำรป้องกัน
ก่อนเกิดควำมผิ ดฐำน “กระท ำทรมำน” เช่น ร่ำงมำตรำ ๒๓ (๑) กำหนดให้ ศำลอำจสำมำรถมีคำสั่งยุติกำรทรมำน
ซึ่งเป็ นกรณี ที่กำรกระทำนั้ นเข้ำข่ำยกำรกระทำตำมคำนิยำมตำมร่ำงพระรำชบัญญั ติฯ มำตรำ ๓ มิใช่กรณี ที่เกิดเป็น
ควำมผิดฐำนกระทำทรมำนตำมร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ ๕ แล้ว สำหรับกรณีกระทำให้บุคคลสูญหำย จำเป็นต้อง
กำหนดไว้ตำมหลักกำรร่ำงกฎหมำย
๑.๒ ค ำชี้ แจงกรณี เสนอให้ เพิ่ มค ำนิ ยำมค ำว่ ำ “ผู้ ถู กจ ำกั ดเสรี ภ ำพ” เพื่ อควำมชั ดเจน :
ในชั้ นกำรพิ จำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎี กำมี ควำมเห็ นว่ำไม่ จ ำเป็ นต้ องระบุ ควำมหมำยไว้ เนื่ องจำกสำมำรถ

๒๙
ทำควำมเข้ำใจและตีควำมตำมประมวลกฎหมำยอำญำและวิธีพิจำรณำควำมอำญำได้อยู่แล้ว ซึ่งหมำยถึง กำรคุมตัว
ควบคุม ขัง กักขัง หรือจำคุก
๑.๓ คำชี้ แจงกรณี เสนอให้ เพิ่ มคำนิ ยำมค ำว่ำ “กำรประติบั ติ หรือกำรลงโทษอื่นที่ โหดร้ำย
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี” : ในชั้นกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำมีควำมเห็นว่ำ เป็นคำนิยำมที่ไม่มี
ควำมชัดเจน แม้ในทำงกฎหมำยระหว่ำงประเทศก็ตำม ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงหลักกำรกำหนดโทษทำงอำญำควรกำหนด
ควำมผิดให้ชัดเจนและตีควำมโดยเคร่งครัดจึงไม่ควรกำหนดไว้ อย่ำงไรก็ตำม กำรกระทำดังกล่ำวได้ถูกนำไปกำหนดไว้ใน
อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรฯ ตำมร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ ๑๗ (๒)
๒. ฐำนควำมผิด (ร่ำงมำตรำ ๕ – ๖)
๒.๑ คำชี้แจงกรณีเสนอให้มีกำรเพิ่มวัตถุประสงค์ของกำรกระทำทรมำนให้เป็นไปตำมอนุสัญญำ
ต่อต้ำนกำรทรมำน : กำรอนุวัติกฎหมำยภำยในให้เป็นไปตำมอนุสัญญำระหว่ำงประเทศที่รัฐภำคีนั้น ๆ เข้ำเป็นภำคี
สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมเจตจำนงของรัฐภำคีนั้นๆ แต่ต้องกำหนดไม่ต่ำกว่ำหลักกำรของอนุสัญญำฯ เพรำะอนุสัญญำฯ
เป็นเพียงมำตรฐำนขั้นต่ำให้ปฏิบัติตำมเท่ำนั้น รัฐภำคีจึงสำมำรถกำหนดมำตรกำรต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม นอกจำกนี้
ตำมอนุ สั ญ ญำต่ อ ต้ ำ นกำรทรมำนฯ ข้ อ บทที่ ๑ ใช้ ค ำว่ ำ “such purposes as” เป็ น เพี ย งกำรยกตั ว อย่ ำ ง
วัตถุประสงค์ของกำรทรมำน ซึ่งแต่ละประเทศสำมำรถเลือกมำปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทเพื่อให้นำมำบังคับ
ใช้ได้ชัดเจน
๒.๒ ค ำชี้ แจงกรณี เสนอให้ เพิ่ มวรรคสุ ดท้ ำยตำมอนุ สั ญ ญำต่ อต้ ำนกำรทรมำนฯ “ทั้ งนี้
ไม่ ร วมถึ งควำมเจ็ บ ปวดหรื อ ควำมทุ ก ข์ ท รมำนที่ เกิ ด จำก หรื อ อั น เป็ น ผลปกติ จำก หรื อ อั น สื บ เนื่ อ งมำจำก
กำรลงโทษทั้ งปวงที่ ชอบด้วยกฎหมำย” : ในชั้นกำรพิ จำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎี กำมี ควำมเห็ นว่ำ ข้อควำม
ดังกล่ำวไม่มีควำมจำเป็นต้องกำหนดไว้ เนื่องจำกกำรลงโทษตำมกฎหมำยเป็นกำรกระทำที่สำมำรถกระทำได้อยู่แล้ว
๒.๓ คำชี้แจงกรณีเสนอให้รวมถึงควำมผิดที่กระทำโดยบุคคลที่ไม่ใช่เจ้ำหน้ำที่รัฐด้วย เนื่องจำก
ผู้มีอิทธิผลในพื้นที่มักกระทำให้บุคคลสูญหำย : เจตนำรมณ์สำคัญตำมอนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำนฯ และอนุสัญญำ
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครองบุคคลทุกคนจำกกำรบังคับให้หำยสำบสูญ คือ กำรมุ่งลงโทษเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ที่ กระท ำทรมำนและอุ้มหำยต่ อประชำชน เนื่ องจำกเป็ นผู้ ที่ มี อำนำจและทรัพยำกรเหนื อประชำชนแล้ วกระท ำ
ควำมผิด อย่ำงไรก็ตำม ร่ำงพระรำชบั ญญั ติฯ นี้ ได้กำหนดคำนิยำมคำว่ำ “เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ” ไว้อย่ำงกว้ำงขวำง
(ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ ๓) ซึ่งรวมไปถึงบุคคลธรรมดำที่ใช้อำนำจรัฐ ได้รับมอบอำนำจ ได้รับแต่งตั้ง อนุญำต
สนับสนุน หรือยอมรับให้ใช้อำนำจรัฐด้วย นอกจำกนี้ ยังรวมถึงผู้สมคบ หรือมีส่วนร่วมในกำรกระทำควำมผิดอีกด้วย
(ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ ๒๙)
๓.ผู้ได้รับควำมเสียหำย (ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ ๑๐)
คำชี้แจงกรณี เสนอว่ำ ผู้ ถูกบั งคับให้ สู ญ หำยอำจเป็ นผู้ มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ จึงควรนิยำม
“ผู้ ได้ รั บ ควำมเสี ย หำย” ให้ ร วมถึ ง คู่ ชี วิ ต และผู้ อ ยู่ ในอุ ป กำระ ทั้ ง โดยพฤติ นั ย และนิ ติ นั ย : เจตนำรมณ์
ของร่ำงพระรำชบั ญญั ติฯ มำตรำ ๑๐ เพื่ อให้ ส ำมี ภริยำ ผู้ บุพ กำรี และผู้ สื บ สั นดำนของบุ คคลที่ ถูกกระทำให้
หำยสำบสูญจัดกำรแทนผู้เสียหำยได้เช่นเดียวกับกรณีถูกทำร้ำยถึงตำยหรือบำดเจ็บจนไม่สำมำรถจะจัดกำรเองได้
ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิ จำรณำควำมอำญำ มำตรำ ๕ (๒) โดยมีกรณี ศึกษำของทนำยสมชำย นีละไพจิตร
ซึ่งภรรยำและบุตรไม่สำมำรถเข้ำเป็นโจทก์ร่วมได้เนื่องจำกศำลฎีกำพิพำกษำยืนตำมศำลอุทธรณ์ว่ำ "พฤติกำรณ์

๓๐
แห่ งคดียังไม่ชัดเจนว่ำนำยสมชำย ถูกทำร้ำยหรือกระทำกำรต่อชีวิตที่จะได้รั บบำดเจ็บหรือจนกระทั่งเสียชีวิต
ดังนั้น นำงอังคณำ ภรรยำ และบุตรของนำยสมชำย จึงไม่ใช่ผู้เสียหำยที่จะเข้ำขอเป็นโจทก์ร่วมได้ตำมประมวล
วิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ ๕ (๒) และไม่มีอำนำจยื่นฎีกำ" ด้วยเหตุดังกล่ำวร่ำงมำตรำนี้จึงได้ปิดช่องโหว่
ของกฎหมำย โดยยึดหลักกำรตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมทำงอำญำ ซึ่งไม่ได้มีกำรกำหนดให้คู่ชีวิต
ผู้อยู่ในกำรอุปกำระ หรือบุคคลใกล้ชิดในลักษณะอื่นเป็นผู้มีอำนำจจัดกำรแทนผู้เสียหำยด้วย นอกจำกนี้ กำรให้
สิทธิในกำรฟ้ องคดีอย่ ำงกว้ำงขวำง อำจทำให้ กำรฟ้องคดีเกิดขึ้นอย่ำงไม่มีเหตุอันสมควร และอำจ กระทบต่อ
สิทธิและเสรีภำพของผู้ถูกฟ้องได้
๔. องค์ประกอบคณะกรรมกำร (ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ ๑๑)
ค ำชี้ แจงกรณี มี ควำมเห็ นว่ ำ สั ดส่ วนของคณะกรรมกำรฯ มี ควำมไม่ ส มดุ ล ควรเพิ่ มองค์ กร
ด้ ำ นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและภำคประชำชนร่ ว ม พร้ อ มทั้ งเสนอให้ มี ค ณะกรรมกำรฯ ระดั บ ภู มิ ภำคด้ ว ย :
ตำมร่ ำงพระรำชบั ญญั ติ ฯ มำตรำ ๑๑ มี องค์ ประกอบคณะกรรมกำรจำนวน ๑๙ คน โดยมี หน่ วยงำนทำงรัฐบำล
เป็นหลักสำคัญ เนื่องจำกตำมร่ำงพระรำชบัญญัติฯ นี้จะต้องอำศัยภำรกิจจำกหลำยหน่วยงำนในกำรป้องกัน ปรำบปรำม
และเยี ย วยำ จึ งจ ำเป็ น ต้ อ งก ำหนดจ ำนวนคณะกรรมกำรเท่ ำที่ ป รำกฏเพื่ อควำมคล่ อ งตั วและควำมรวดเร็ ว
ในกำรดำเนิ นงำนอย่ำงไรก็ตำม ภำคประชำชนหรือภำคประชำสังคมสำมำรถเข้ำมำเป็นคณะกรรมกำรฯ ได้ในฐำนะ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ได้ รั บ กำรแต่ งตั้ งจำกคณะรั ฐ มนตรี จ ำนวน ๔ คน โดยพิ จำรณำจำกควำมรู้ ควำมเชี่ ยวชำญ
และประสบกำรณ์ในด้ำนสิทธิมนุษยชน
๕. กำรจัดทำบันทึกผู้ถูกจำกัดเสรีภำพ (ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ ๑๙)
- ควรเพิ่มว่ำ “ต้องมีกำรแจ้งให้ญำติทรำบทันที”
- เสนอให้เพิ่มแพทย์ตรวจสุขภำพทั้งทำงกำยและจิตใจของผู้ถูกควบคุมตัว
- ควรจัดทำระเบียบเพื่อควำมชัดเจน
- ควรกำหนดผู้ตรวจบันทึก
- ต้องมีกำรตรวจสภำพจิตใจด้วยหรือไม่เพื่อให้สอดคล้องกับควำมหมำยของกำรทรมำน
- ควรกำหนดระยะเวลำในกำรตรวจก่อนหรือหลังควบคุมตัว
เสนอให้เพิ่มเติมกำรลงลำยมือชื่อพยำนทำงฝั่งผู้ถูกจำกัดเสรีภำพ มิฉะนั้นอำจทำให้ มีข้อ
ถกเถียงเช่นเดียวกับกรณีของนำยบิลลี่ฯ
- เสนอให้มีกำรกำหนดระยะเวลำในกำรจัดทำบันทึก
ค ำชี้ แ จงกรณี ให้ มี ก ำรก ำหนดรำยละเอี ย ดกำรจั ด ท ำบั น ทึ ก ผู้ ถู ก จ ำกั ด เสรี ภ ำพข้ ำ งต้ น นั้ น :
ในชั้นกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรกระท ำให้ บุ ค คลสู ญ หำย พ.ศ. .... สภำนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ งชำติ ได้ เสนอให้
กรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภ ำพจั ดทำแนวทำงกำรปฏิบัติตำมร่ำงพระรำชบั ญญั ติฯ มำตรำ ๑๙ พร้อมทั้ งจัดท ำ
แบบฟอร์มบั น ทึกเพื่อเป็น ต้นแบบ และเพื่อควำมเป็นเอกภำพส ำหรับกำรปฏิบัติงำน ดังนั้นรำยละเอียดต่ำงๆ
จะถูกกำหนดขึ้นภำยหลังจำกร่ำงพระรำชบั ญญัติฯ ฉบับนี้ประกำศใช้แล้ว อย่ำงไรก็ตำม ในระหว่ำงกำรยกร่ำง
พระรำชบัญญัติฯ ทุกขั้นตอน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพได้มีกำรประชุมหำรือเกี่ยวกับแนวทำงกำรดำเนินงำน

๓๑
ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำโดยตลอด เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในกำรทำงำน และในขณะเดียวกันก็เป็นประโยชน์
ต่อทั้งตัวเจ้ำหน้ำที่ ผู้ถูกจำกัดเสรีภำพ รวมถึงครอบครัวของผู้เสียหำยด้วย
๖. บุคคลผู้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศำลเพื่อให้มีคำสั่งระงับกำรกระทำผิด (ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ ๒๒)
๖.๑ ค ำชี้ แจงกรณี มีค วำมเห็ น ว่ำ ควรกำหนดให้ รวมถึงผู้ อยู่กิ น ฉัน ท์ ส ำมีภ รรยำแต่มิ ได้
จดทะเบียนตำมกฎหมำยด้วย : เนื่องจำกอำจเกิดปัญหำในกำรตีควำมอย่ำงกว้ำงว่ำ บุคคลใดๆ ก็มีสิทธิยื่นคำร้อง
ต่อศำลตำมมำตรำนี้ได้ อำจทำให้เกิดกำรกลั่นแกล้งฟ้องร้องเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฎิบัติหน้ำที่โดยสุจริต รวมทั้งเกิดภำระ
ต่อศำลในกำรพิจำรณำมีคำสั่งมิได้กำหนดบุคคลดังกล่ำวไว้
๖.๒ คำชี้ แจงกรณี มีควำมเห็ น ว่ำ ควรมีห ลั กประกั นกำรเข้ำถึงสิ ทธิโดยแจ้งผู้ เกี่ยวข้อ ง
ให้ ท รำบถึงสิ ทธิในกำรยื่ น คำร้ องต่อศำล : กรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภ ำพมีแผนที่ จะจัดกำรฝึ กอบรมเกี่ยวกับ
หลั ก กำรและสำระส ำคั ญ ของพระรำชบั ญ ญั ติ ฯ เมื่อ มี ก ำรประกำศใช้ แล้ ว พร้อ มทั้ งท ำคู่ มื อเพื่ อ สร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจแก่ทุกภำคส่วน ลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรตีควำม และสร้ำงควำมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย
๗. ศำลที่มีเขตอำนำจในกำรพิจำรณำคดี (ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ ๒๕)
คำชี้แจงกรณีมีข้อสงสัยว่ำ ทหำรยังคงขึ้นศำลทหำรหรือไม่ : ผู้กระทำควำมผิดที่เป็ นทหำร
ยังคงต้องขึ้นศำลทหำร ตำมหลักกำรของพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
มำตรำ ๔ ซึ่งกำหนดให้นำบทบัญญัติในพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
ไปใช้บังคับแก่กำรพิจำรณำพิพำกษำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในศำลทหำรด้วย
๘. บทกำหนดโทษ (ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ หมวด ๕)
คำชี้แจงกรณีมีควำมเห็นว่ำ ควรเพิ่มโทษให้หนักกว่ำประมวลกฎหมำยอำญำ และโทษสูงสุด
ควรเป็ นประหำรชี วิต จึ งจะปรำบปรำมได้ จริง : กำรกำหนดโทษอำศัยมำตรฐำนจำกประมวลกฎหมำยอำญำ
ควำมผิดในตำแหน่งหน้ำที่ มำตรำ ๑๕๗ และเพิ่มโทษขึ้นตำมควำมรุนแรงของผลของกำรกระทำในวรรค ๒ และ
๓ ของร่ ำงพระรำชบั ญญั ติ ฯ มำตรำ ๒๖ (ควำมผิ ด ฐำนกระท ำทรมำน) และร่ำงพระรำชบั ญญั ติ ฯ มำตรำ ๒๗
(ควำมผิ ด ฐำนกระท ำให้ บุ ค คลสู ญ หำย) โดยมี โ ทษสู ง สุ ด คื อ จ ำคุ ก ตลอดชี วิ ต นอกจำกนี้ ยั ง ได้ ก ำหนด
ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ ๒๘ เป็น บทเพิ่มโทษตำมอนุสัญ ญำฯ เมื่อกระทำควำมผิดต่อกลุ่มเปรำะบำง เช่น
หญิงมีครรภ์ ผู้พิกำร สำหรับกรณีให้กำหนดโทษสูงสุดเป็นประหำรชีวิตนั้น ขอเรียนว่ำ โดยหลักสิทธิมนุษยชน
มีกำรรณรงค์ให้ยุติกำรลงโทษประหำรชีวิต เนื่องจำกกำรประหำรชีวิตเป็นกำรละเมิดสิทธิในหลำยๆ ประกำร เช่น
สิทธิในชีวิต สิทธิในกำรทำงำน สิทธิในกำรก่อตั้งครอบครัว ฯลฯ นอกจำกนี้ ยังมีผลกำรศึกษำวิจัยของต่ำงประเทศ
พบว่ำ กำรลงโทษประหำรชีวิตไม่สำมำรถทำให้อำชญำกรรมลดลง
๙. ควำมรับผิดของผู้บังคับบัญชำ (ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ ๓๐)
๙.๑ คำชี้แจงกรณีมีควำมห่วงกังวลควำมผิดตำมร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำนี้ เนื่องจำก
บำงครั้งผู้บังคับบัญชำไม่ทรำบจริงๆ แต่ไม่รู้ว่ำจะต้องเอำหลักฐำนใดมำแสดงถึงควำมไม่ทรำบได้อย่ำงชัดเจน :
กำรพิสูจน์ควำม “ไม่ทรำบ” สำมำรถนำพยำนหลักฐำนในทุกรูปแบบมำแสดงและยืนยันตัวตนได้ ไม่ว่ำจะเป็น
พยำนบุคคล พยำนเอกสำร พยำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ และนอกจำกนี้ขอยืนยันหลักกำรของร่ำงพระรำชบัญญัติฯ
มำตรำนี้ ว่ ำ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำที่ จ ะต้ อ งรั บ ผิ ด นั้ น ไม่ ใช่ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชำทุ ก คน แต่ จ ะต้ อ งครบองค์ ป ระกอบ คื อ

๓๒
๑) เป็นผู้บังคับบัญชำที่มีหน้ำที่ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบและมีอำนำจควบคุมกำรกระทำที่เ กี่ยวข้องกับกำรกระทำให้
บุคคลสูญหำย และ ๒) ทรำบว่ำมีกำรกระทำให้บุคคลสูญหำยแล้วไม่ป้องกัน หรือดำเนินกำรสอบสวน
๙.๒ ค ำชี้ แ จงกรณี มี ค วำมเห็ น ว่ ำ ขำดประเด็ น ควำมรั บ ผิ ด ของผู้ บั งคั บ บั ญ ชำกรณี
ควำมผิดฐำนกระทำทรมำน : ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำนี้สอดคล้องกับอนุสัญญำระหว่ำงประเทศ ข้อ ๖ วรรค ๑ (บี)(ซี)
จึงกำหนดให้ ผู้ บั งคับบั ญชำรับผิดเฉพำะกรณี กระทำให้ บุคคลสู ญหำยเท่ำนั้น ไม่มีหลักกำรนี้กำหนดไว้ในอนุสั ญญำ
ต่อต้ำนกำรทรมำนฯ
๑๐. ประเด็นอื่นๆ
๑๐.๑ ค ำชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ บทบั ญ ญั ติ เรื่ อง “กำรห้ ำมอ้ ำงสถำนกำรณ์ ฉุ กเฉิ น เพื่ อกระท ำ
กำรทรมำนฯ” : บทบัญญัติดังกล่ำวอยู่ในมำตรำ ๑๑ เดิม ของร่ำงพระรำชบัญญัติฯ (ฉบับกฤษฎีกำ) ซึ่งถูกตัดไปใน
ชั้นคณะกรรมำธิกำร สนช. ซึ่งมำตรำนี้เป็นประเด็นที่ได้รับกำรเรียกร้องจำกภำคประชำสังคม และองค์กำรระหว่ำง
ประเทศอย่ ำ งมำก เพื่ อ ให้ น ำกลั บ มำบรรจุ ใหม่ เนื่ อ งจำกมองว่ ำ เป็ น หลั ก กำรที่ ส ำคั ญ เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ให้ เกิ ด
กำรกระทำควำมผิ ด จึงสมควรคงไว้ในกฎหมำยฉบับนี้ ในขณะที่มุมมองจำกหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงเห็นว่ำ
ไม่มีควำมจำเป็นต้องบัญญัติไว้ เพรำะไม่ว่ำสถำนกำรณ์ใดๆ ก็ไม่สำมำรถยกขึ้นมำอ้ำงเพื่อกระทำทรมำนได้อยู่แล้ว
และหำกมีกำรกระทำทรมำนหรือกำรกระทำให้ บุคคลสูญหำยเกิดขึ้นและครบองค์ประกอบตำมที่กำหนดไว้ใน
ร่ำงพระรำชบั ญ ญั ติฯ นี้ ก็ส ำมำรถเอำผิ ดและลงโทษได้โดยไม่มีข้อยกเว้น อีกทั้ งมำตรำนี้ ยังไม่มีควำมชัดเจน
และอำจทำให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีควำมเสี่ยงสูงที่จะถูกกล่ำวหำว่ำกระทำผิดตำมมำตรำนี้ได้ง่ำย
๑๐.๒ คำชี้แจงเกี่ยวกับบทบัญญัติ เรื่อง “หลักกำรห้ำมผลักดันกลับ ” : บทบัญญัติดังกล่ำว
อยู่ ในมำตรำ ๑๒ เดิ ม ของร่ำงพระรำชบั ญ ญั ติ ฯ (ฉบั บ กฤษฎี ก ำ) แต่ถู กตั ด ไปในชั้ น คณะกรรมำธิกำร สนช.
ซึ่งมำตรำนี้เป็นประเด็นที่ได้รับกำรเรียกร้องจำกภำคประชำสังคม และองค์กำรระหว่ำงประเทศอย่ ำงมำก เพื่อให้
น ำกลั บ มำบรรจุ ใ หม่ เนื่ อ งจำกมองว่ ำ เป็ น หลั ก กฎหมำยระหว่ ำ งประเทศที่ ส ำคั ญ ดั ง นั้ น เพื่ อ ป้ อ งกั น
มิให้เกิดกำรกระทำควำมผิด จึงสมควรคงไว้ในกฎหมำยฉบับนี้ อย่ำงไรก็ตำม หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมองว่ำหลักกำร
ห้ำมผลักดันกลับ เป็นหลักที่ยึดถือปฏิบัติอยู่แล้ว ประกอบกับ ในทำงปฏิบัติมีกำรดำเนินงำนตำมกฎหมำยอื่นๆ
อยู่แล้ว เช่น ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรคัดกรองคนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำในรำชอำณำจักร และไม่สำมำรถ
เดินทำงกลับประเทศอันเป็นภูมิลำเนำได้ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฯลฯ จึงไม่จำเป็นต้องบัญญัติไว้ในกฎหมำยนี้
๑๐.๓ ค ำชี้ แจงกรณี เสนอให้ มี มำตรกำรคุ้ มครองและเยี ยวยำผู้ ถู กฟ้ องเพื่ อกลั่ นแกล้ ง :
ในชั้นกำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ ป้ องกั นและปรำบปรำมกำรทรมำน
และกำรกระท ำให้ บุ คคลสู ญ หำย พ.ศ. .... สภำนิ ติ บั ญ ญั ติ แห่ งชำติ ได้ มี มติ ให้ ก ำหนดมำตรกำรเพื่ อคุ้ มครอง
และป้องกันเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกกล่ำวหำโดยไม่สุจริตว่ำกระทำควำมผิดร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ฉบับนี้
ดังนี้
๑) มำตรกำรระยะสั้ น : เป็ นมำตรกำรทำงกำรบริห ำร โดยให้ หั วหน้ ำหน่ว ยงำน
ที่เกี่ยวข้องจะต้องมี (๑) กระบวนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง และ (๒) มีกลไกกลัน่ กรองก่อนรับเป็นคดี
๒) มำตรกำรระยะยำว : ให้ กระทรวงยุ ติ ธ รรม เสนอคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ ก ำหนด
หลั ก เกณฑ์ ในกรณี เจ้ ำหน้ ำที่ ถู ก กลั่ น แกล้ ง หรื อ ถู ก กล่ ำวหำโดยไม่ สุ จ ริ ต ว่ ำกระท ำควำมผิ ด ตำมกฎหมำยนี้

๓๓
โดยให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ ำที่ ต่ อ ไป และยั งไม่ ด ำเนิ น กำรทำงวิ นั ย ทำงปกครอง หรื อ ด ำเนิ น คดี ต ำมกฎหมำยว่ ำด้ ว ย
ควำมรับผิดเกี่ยวกับละเมิดเจ้ำหน้ำที่ จนกว่ำศำลจะมีคำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นกระทำควำมผิดจริง
๑๐.๔ คำชี้แจงกรณีเสนอให้มีกำรกำหนดควำมผิดกับบุคคลธรรมดำผู้กระทำควำมผิดด้วย :
เจตนำรมณ์สำคัญตำมอนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำนและอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครองบุคคลทุกคน
จำกกำรบังคับให้หำยสำบสูญ คือ กำรมุ่งลงโทษ “เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ” ที่กระทำทรมำนและกระทำให้บุคคลสูญหำย
ต่ อ ประชำชน เนื่ อ งจำกเป็ น ผู้ ที่ มี อ ำนำจและทรัพ ยำกรเหนื อ ประชำชนแล้ ว กระท ำควำมผิ ด อย่ ำงไรก็ ต ำม
ร่ำงพระรำชบั ญญั ติฯ นี้ ได้กำหนดคำนิ ยำมคำว่ำ “เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ” ไว้อย่ำงกว้ำงขวำง (ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ
มำตรำ ๓) ซึ่ ง รวมไปถึ ง บุ ค คลธรรมดำที่ ใช้ อ ำนำจรั ฐ ได้ รั บ มอบอ ำนำจ ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง อนุ ญ ำต สนั บ สนุ น
หรื อ ยอมรั บ ให้ ใช้อ ำนำจรั ฐ ด้ว ย นอกจำกนี้ ยังรวมถึงผู้ ส มคบ หรือมี ส่ ว นร่ว มในกำรกระท ำคว ำมผิ ดอี กด้ ว ย
(ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ ๓๑)
๑๐.๕ คำชี้แจงกรณีเสนอให้กำหนดหลักกำรไม่รับฟังพยำนหลักฐำนที่ได้มำจำกกำรทรมำน
: ในชั้นกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ มีควำมเห็นว่ำในกรณีนี้สำมำรถใช้หลักกำรที่ระบุไว้ในประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ ๑๓๕ และ ๒๒๖ อยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องกำหนดไว้อีก
๑๐.๖ คำชี้แจงกรณี เสนอให้ มีกำรกำหนดอำยุควำมโดยพิ จำรณำลั กษณะของควำมผิ ด
ต่อเนื่ อง : ร่ำงพระรำชบั ญ ญั ติ ฯ นี้ ใช้อำยุ ควำมตำมหลั ก ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๙๕ โดยพิ จำรณำ
ระวำงโทษ ในส่วนของกำรนับอำยุควำมนั้นเป็นไปตำมหลักกำรนับอำยุควำมสำหรับควำมผิดต่อเนื่องตำมประมวล
กฎหมำยอำญำซึ่ ง ควำมผิ ด ทรมำนและกำรกระท ำให้ บุ ค คลสู ญ หำยเป็ น ควำมผิ ด ต่ อ เนื่ อ ง ประกอบกั บ
ร่ำงพระรำชบั ญ ญั ติฯ ก ำหนดให้ ค ดีอ ยู่ ในเขตอำนำจของศำลคดีทุ จริตฯ ซึ่ งตำมพระรำชบั ญ ญั ติ วิธีพิ จำรณำ
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้อำยุควำมสะดุดหยุดลงเมื่อผู้กระทำควำมผิดหลบหนีอีกด้วย
๑๐.๗ คำชี้แจงกรณีเสนอกำรจัดฝึกอบรมกำรตีควำมและกำรบังคับใช้พระรำชบัญญัตินี้ :
ในชั้นของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรกระทำ
ให้บุคคลสูญหำย พ.ศ. .... สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ได้มีมติให้ภำยหลังที่ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มีผลบังคับใช้แล้วนั้น
ให้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ ำพ ดำเนิน กำรจัดทำคู่มือกำรตีควำมและกำรบังคับใช้กฎหมำย รวมทั้งเผยแพร่
ควำมรู้ด้วยกำรจัดอบรมเจ้ำหน้ำที่บังคับใช้กฎหมำยในกระบวนกำรยุติธรรมเพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
ตรงกัน นอกจำกนี้ แม้กฎหมำยยังไม่มีผลใช้บังคับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ ได้จัดกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่
บังคับใช้กฎหมำยฯ ในทุกภูมิภำคทั่วประเทศอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐
๑๐.๘ ค ำชี้ แ จงกรณี เสนอให้ มี ก ำรก ำหนดประเด็ น เสนอให้ มี กำรก ำหนดกลไกอิ ส ระ
ในกำรตรวจพิสูจน์ทำงนิติวิทยำศำสตร์ : กำรตรวจพิสูจน์ทำงนิติวิทยำศำสตร์ เป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์เนื่องจำก
จะเป็ น พยำนหลักฐำนที่ส ำคัญในกำรดำเนิ นคดีถูกกระทำทรมำนและถูกกระทำให้ บุคคลสูญ หำย จึงขอรับไป
ปรับแก้ไขในชั้นกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเพื่อหำรือแนวทำงกำรยกร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ที่ถูกต้อง

๓๔
 การนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ :
กรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรี ภำพ ได้ พิ จำรณำควำมเห็ นและข้อสั งเกตที่ ได้ รับแล้ ว พบว่ำ เป็ นประเด็ น
ที่ เคยได้ รั บ กำรพิ จำรณำในชั้ น คณะกรรมกำรกฤษฎี กำ และคณะกรรมำธิ กำรต่ ำงๆ มำแล้ ว จึ งเห็ นควรยื นยั น
ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ฉบับที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติฯ สภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ เพื่อนำเสนอตำมขั้นตอนของกำรพิจำรณำกฎหมำยต่อไป
ฉ.ขั้นตอนร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ปี ๒๕๖๓
กรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ ำพ กระทรวงยุ ติ ธ รรม ได้ จั ด กระบวนกำรรั บ ฟั งควำมคิ ด เห็ น ต่ อ
ร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำน และกำรกระทำให้บุคคลสูญหำย พ.ศ. .... ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ
ของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะพิเศษ) ซึ่งประกอบด้วย ๕ หมวด ๓๔ มำตรำ โดยกำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งสำมำรถสรุปประเด็นที่มีกำรแสดงควำมคิดเห็นได้ดังนี้
๑. คำนิยำม (ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ ๓)
๑.๑ ควรเพิ่มนิยำมคำว่ำ “ควำมทุกข์ทรมำนอย่ำงร้ำยแรง”
๑.๒ ควรเพิ่มนิยำมคำว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม”
๑.๓ คำนิยำมคำว่ำ “เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ” ยังสื่อควำมหมำยไม่ชัดเจน
๒. องค์ประกอบควำมผิดฐำนกระทำทรมำน (ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ ๕)
- เสนอให้ปรับปรุงข้อควำม เนื่องจำก มีลักษณะเป็นคำแปลมำจำกภำษำต่ำงประเทศ และให้ใช้
ภำษำที่เข้ำใจง่ำย
๓. องค์ประกอบควำมผิดฐำนกระทำให้บุคคลสูญหำย (ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ ๖)
- เสนอให้เพิ่มองค์ประกอบควำมผิด กรณีที่เจ้ำหน้ำที่ปกปิดหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ
๔. ห้ำมอ้ำงสถำนกำรณ์ฉุกเฉินหรือสถำนกำรณ์ใดๆ เพื่อกระทำกำรทรมำนและกระทำให้บุคคลสูญหำย
(ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ ๑๑)
- มำตรำนี้จะเป็นกำรรุกรำนอำนำจอธิปไตยของประเทศ เปิดช่องทำงกำรร้องเรียนไปยังคณะกรรมกำร
ประจำอนุสัญญำต่อต้ำนทรมำนฯ อีกทั้งเกิดปัญหำในกำรตีควำมกฎหมำย
๕. ห้ำมผลักดันบุคคลใดออกไปหำกมีควำมเสี่ยงที่จะถูกกระทำทรมำนหรือกระทำให้บุคคลสูญหำย
(ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ ๑๒)
- ถ้ำกำหนดมำตรำนี้ไว้อำจทำให้เกิดปัญหำ เนื่องจำก มีกำรอพยพลี้ภัยจำกประเทศเพื่อนบ้ำนเข้ำมำ
จำนวนมำก
๖. องค์ประกอบคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรกระทำให้บุ คคลสู ญหำย
(ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ ๑๓)
๖.๑ เสนอให้เพิ่มปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์เป็นกรรมกำรด้วย
๖.๒ ให้ ข้ อสั งเกตว่ ำ อั ยกำรสู งสุ ด และเลขำธิกำรส ำนั กงำนยุ ติ ธรรม ควรเป็ นอิ สระไม่ ควรเป็ น
คณะกรรมกำรฯ ด้วย
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๗. หน้ำที่และอำนำจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ (ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ ๒๐)
- เสนอให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพรับผิดชอบเรื่องค่ำสินไหมทดแทน
๘. คำสั่งของศำลเพื่อระงับกำรทรมำนและเยียวยำควำมเสียหำยเบื้องต้น (ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ ๒๕)
- เสนอให้เพิ่มให้ศำลกำหนดค่ำสินไหมทดแทน
๙. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
๙.๑ ข้อบทในอนุ สัญญำต่อต้ำนกำรทรมำนฯ กำหนดให้ มีกำรจัดฝึกอบรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ ยวกั บกำรควบคุ มตั ว กำรสอบสวน ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ ต้ องใช้ ค่ ำใช้ จ่ ำยสู ง อี กทั้ งใช้ เวลำนำนกว่ ำหน่ วยงำนแต่ ละหน่ วย
จะดำเนินกำรที่สอดประสำนกัน
๙.๒ เสนอให้ เพิ่ มมำตรำ ๒๘ ของรั ฐธรรมนู ญแห่ งรำชอำณำจั กรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ เข้ ำไปในเหตุ ผล
และควำมจำเป็น
 คาชี้แจงรายประเด็น
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ ได้ชี้แจงประเด็นข้อสังเกตและควำมเห็นข้ำงต้น ดังนี้
๑. คำนิยำม (ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ ๓)
๑.๑ ค ำชี้ แ จงกรณี เสนอให้ เพิ่ ม นิ ย ำมค ำว่ ำ “ควำมทุ ก ข์ ท รมำนอย่ ำงร้ำ ยแรง” : ที่ ผ่ ำนมำจำก
กำรพิจ ำรณำของคณะกรรมกำรฯ ในชั้น ต่ำงๆ ได้มีกำรพิ จำรณำประเด็นนี้แล้ ว ซึ่งในท้ำยที่สุ ดมีควำมเห็ นว่ำ
ควรเปิดให้ศำลใช้ดุลพินิจในกำรพิจำรณำเช่นเดียวกับกำรตีควำมคำต่ำง ๆ ในประมวลกฎหมำยอำญำ เนื่องจำก
ควำมร้ำยแรงจะต้องพิจำรณำเป็นรำยกรณีไป
๑.๒ คำชี้แจงกรณีเสนอให้เพิ่มนิยำมคำว่ำ “กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” : สำหรับคำนี้ได้อ้ำงอิง
มำจำกรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มำตรำ ๒๗ ซึ่งกล่ำวถึงเหตุแห่งควำมแตกต่ำงที่นำไปสู่
กำรเลือกปฏิบัติ คือ ถิ่นกำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ ควำมพิกำร สภำพทำงกำยหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล
ฐำนะทำงเศรษฐกิ จ หรื อสั งคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำอบรม หรือควำมคิด เห็ นทำงกำรเมือ ง ดั งนั้ น
จึงสำมำรถตีควำมตำมหลักกำรในรัฐธรรมนูญฯ ได้
๑.๓ ค ำชี้ แ จงกรณี ที่ มี ค วำมเห็ น ว่ำ ค ำนิ ย ำม “เจ้ ำหน้ ำที่ ข องรัฐ ” ยั งสื่ อ ควำมหมำยไม่ ชั ด เจน :
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะพิเศษ) ได้พิจำรณำอย่ำงรอบคอบแล้ว กล่ำวคือ ในร่ำงพระรำชบัญ ญัติฯ คำว่ำ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะต้องกำหนดให้ ครอบคลุมทั้งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่กระทำควำมผิด และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่มีหน้ำที่
จะต้องปฏิบัติตำมร่ำงพระรำชบัญญัติฯ อีกทั้งยังต้องหมำยควำมรวมถึง เจ้ำหน้ำที่ของรัฐตัวจริง และผู้ได้รับมอบ
อ ำนำจจำกรั ฐ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ อนุ สั ญ ญำต่ อ ต้ ำนกำรทรมำนฯ และอนุ สั ญ ญำระหว่ ำงประเทศว่ ำด้ ว ย
กำรคุ้ ม ครองบุ ค คลทุ กคนจำกกำรบั งคั บ ให้ ห ำยสำบสู ญ เช่ น กรณี กั ป ตั น เครื่อ งบิ น ได้ รับ มอบอำนำจจำกรั ฐ
เป็นผู้มีอำนำจจับกุมหำกมีกำรกระทำควำมผิดเกิดขึ้นบนอำกำศยำน หรือ กรณีกฎหมำยมอบอำนำจให้ชำวบ้ำน
ไปจับผู้กระทำควำมผิดก็ถือว่ำเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมควำมหมำยนี้
๒.องค์ประกอบควำมผิดฐำนกระทำทรมำน (ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ ๕)
คำชี้ แ จงกรณี เสนอให้ ป รั บ ปรุ งข้ อ ควำม เนื่ อ งจำกมี ลั กษณะเป็ น ค ำแปลมำจำกภำษำต่ ำงประเทศ
และให้ใช้ภำษำที่เข้ำใจง่ำย : ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ฉบับนี้ ได้นำหลักกำรมำจำกอนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำนฯ
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และอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครองบุคคลทุกคนจำกกำรบังคับให้หำยสำบสูญ ทำให้ยังคงถ้อยคำ
บำงคำที่มำจำกอนุสัญญำฯ อย่ ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะพิเศษ) ได้พิจำรณำมำตรำนี้ประกอบกับ
กฎหมำยไทยฉบั บ อื่ น ๆ โดยละเอี ย ด เพื่ อ พิ จ ำรณำถ้ อ ยค ำที่ เหมำะสม และไม่ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ กำรตี ค วำม
ตำมกฎหมำย
๓. องค์ประกอบควำมผิดฐำนกระทำให้บุคคลสูญหำย (ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ ๖)
ค ำชี้ แจงกรณี เสนอให้ เพิ่ มองค์ ประกอบควำมผิ ด กรณี ที่ เจ้ ำหน้ ำที่ ปกปิ ดหรื อให้ ข้ อมู ลอั นเป็ นเท็ จ :
ตำมองค์ ป ระกอบของควำมผิ ด ฐำนกระท ำให้ บุ ค คลสู ญ หำย มี ที่ ม ำจำกอนุ สั ญ ญำระหว่ ำงประเทศว่ ำด้ ว ย
กำรคุ้มครองบุคคลทุกคนจำกกำรบั งคับให้หำยสำบสูญ ข้อบทที่ ๒ ซึ่งมีเจตนำรมณ์ที่จะเอำผิดกับเจ้ำหน้ำที่ที่จำกัด
เสรีภำพบุคคลแล้วปกปิดชะตำกรรมหรือที่อยู่ของบุคคลนั้น โดยไม่ได้พิจำรณำว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะปกปิดอย่ำงไร
ดั งนั้ น กำรปกปิ ดอำจมี รู ป แบบของกำรกระท ำหรื อละเว้ นกำรกระท ำก็ ได้ เช่ น ไม่ พู ด ไม่ ให้ พบ หรื อ ให้ ข้ อมู ล
อันเป็นเท็จ ทำให้กำรให้ข้อมูลอันเป็นเท็จรวมอยู่ในองค์ประกอบควำมผิดของฐำนควำมผิดกระทำให้บุคคลสูญหำยแล้ว
๔. ห้ำมอ้ำงสถำนกำรณ์ฉุกเฉินหรือสถำนกำรณ์ใดๆ เพื่อกระทำกำรทรมำนและกระทำให้บุคคลสูญหำย
(ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ ๑๑)
คำชี้แจงกรณีมีข้อห่วงกังวลว่ำ มำตรำนี้จะเป็นกำรรุกรำนอำนำจอธิปไตยของประเทศ เปิดช่องทำง
กำรร้องเรียนไปยั งคณะกรรมกำรประจำอนุสั ญญำต่อต้ำนทรมำนฯ อีกทั้งเกิดปัญหำในกำรตีควำมกฎหมำย :
สิทธิที่จะไม่ถูกทรมำนและกระทำให้บุคคลสูญหำย เป็นสิทธิเด็ดขำดไม่สำมำรถล่วงละเมิดได้ (non –derogation)
ไม่ว่ำสถำนกำรณ์ ใด ๆ ซึ่งนำนำประเทศเห็ นพ้ องต้องกันว่ำเป็นอำชญำกรรมร้ำยแรง และทุกประเทศจะต้อง
ช่วยกันปรำบปรำม ดังนั้น มำตรำนี้จึง เป็นหลักกำรสำกล ไม่ใช่กำรรุกรำนอำนำจอธิปไตยของรัฐ สำหรับกำรเปิด
ช่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมกำรฯ นั้น เป็นกรณีข้อบทที่ ๒๑ ของอนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำนฯ ซึ่งกำหนดให้รัฐ
ภำคีประกำศยอมรับอำนำจของคณะกรรมกำรฯ ในกำรรับและพิจำรณำคำร้องเรียน อย่ำงไรก็ตำม ประเทศไทย
ไม่ได้ประกำศรับอำนำจดังกล่ำว จึงไม่มีกำรเปิดช่องให้มีกำรร้องเรียนไปยังคณะกรรมกำรฯ ได้ ทั้งนี้ สำหรับปัญหำ
ในกำรตีค วำมกฎหมำยนั้ น ได้ ผ่ ำนกำรพิ จ ำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎี กำ (คณะพิ เศษ) ซึ่ งเป็ น ผู้ มี ควำมรู้
ควำมสำมำรถทำงด้ำนกฎหมำย และพิจำรณำประกอบกฎหมำยฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว
๕. ห้ำมผลักดันบุคคลใดออกไปหำกมีควำมเสี่ยงที่จะถูกกระทำทรมำนหรือกระทำให้บุคคลสูญหำย
(ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ ๑๒)
คำชี้แจงกรณี มีควำมเห็ น ว่ำกำรกำหนดมำตรำนี้ อำจทำให้ เกิดปัญ หำ เนื่องจำกมีกำรอพยพลี้ ภัย
จำกประเทศเพื่อนบ้ำนเข้ำมำจำนวนมำก : ประเทศไทยได้ยึดถือหลักกำรห้ำมผลักดันกลับเป็นจำรีตประเพณีอยู่แล้ว
รวมทั้ง ปัจจุบันได้มีนโยบำยและมำตรกำรต่ำง ๆ ที่ให้ควำมสำคัญต่อหลักกำรดังกล่ำวอย่ำงจริงจังมำกขึ้น โดยเมื่อวันที่
๒๔ ธัน วำคม ๒๕๖๒ ได้มีกำรประกำศใช้ ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรคัดกรองคนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำ
ในรำชอำณำจั ก รและไม่ ส ำมำรถเดิ น ทำงกลั บ ประเทศอั น เป็ น ภู มิ ล ำเนำได้ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่ งเป็ นกลไกส ำคั ญ
ในกำรตรวจคัดกรองคนเข้ำเมืองผิดกฎหมำยและผู้ลี้ภัย อันจะนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำกำรบริหำรจัดกำรคนต่ำงด้ำว
และกำรอพยพลี้ภัยจำกประเทศเพื่อนบ้ำนได้อย่ำงยั่งยืน
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๖. องค์ประกอบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรกระทำให้บุคคลสูญหำย
(ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ ๑๓)
๖.๑ ค ำชี้ แ จงกรณี เ สนอให้ เพิ่ ม ปลั ด กระทรวงกำรพั ฒ นำสั ง คมและควำมมั่ น คงของมนุ ษ ย์
เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรฯ : ในร่ำงพระรำชบัญญัติฯ เดิม เคยมีกำรกำหนดให้ปลัดกระทรวงกำรพัฒ นำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุ ษย์ เป็ นหนึ่ งในกรรมกำรด้วย แต่ในชั้นกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(คณะพิเศษ) พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กระทรวงกำรพัฒนำสังคมฯ โดยภำรกิจแล้ว จะมีบทบำทในส่วนของกำรฟื้นฟู
เยียวยำโดยตรง ดังนั้นจึงสำมำรถแต่งตั้งเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรช่วยเหลือเยียวยำในภำยหลังได้
๖.๒ คำชี้แจงกรณี ให้ ข้อสังเกตว่ำ อัยกำรสูงสุด และเลขำธิกำรสำนักงำนยุติธรรม ควรเป็นอิสระ
ไม่ควรเป็ น คณะกรรมกำรฯ : อัย กำรและศำล คื อองค์ กรอิส ระ แต่เป็ น องค์กรส ำคัญ ในกระบวนกำรยุติธ รรม
ที่ จ ะช่ ว ยให้ ข้ อ มู ล ข้ อ กฎหมำย ค ำปรึ ก ษำเกี่ ย วกั บ กำรด ำเนิ น คดี กำรป้ อ งกั น และกำรช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยำ
แก่คณะกรรมกำรฯ อย่ำงถูกต้อง อีกทั้งจะเป็นช่องทำงของคณะกรรมกำรฯ ที่จะสื่อสำรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ
ในกำรตี ค วำมตำมเจตนำรมณ์ ข องร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ ฯ ได้ ดั งนั้ น อั ย กำรสู งสุ ด และเลขำธิ ก ำรส ำนั ก งำน
ศำลยุติธรรม เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้คณะกรรมกำรฯ ขับเคลื่อนไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๗. หน้ำที่และอำนำจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ (ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ ๒๐)
ค ำชี้ แจงกรณี เสนอให้ กรมคุ้ มครองสิ ทธิ และเสรี ภ ำพรั บ ผิ ดชอบเรื่ อ งค่ ำสิ นไหมทดแทน :
ตำมร่ ำงพระรำชบั ญญั ติ ฯ มำตรำ ๑๘ (๔) ได้ ก ำหนดหน้ ำที่ และอ ำนำจของคณะกรรมกำรฯ ในกำรก ำหนดหลั กเกณฑ์
กำรช่ วยเหลื อเยี ยวยำด้ ำนกำรเงิ น ดั งนั้ น กำรจะมี มำตรกำรหรื อระเบี ยบในเรื่ องนี้ อย่ ำงไรจะต้ องรอกำรพิ จำรณำ
ของคณะกรรมกำรฯ ซึ่ งอำจก ำหนดให้ กรมคุ้ มครองสิ ทธิ และเสรี ภำพ เป็ นหน่ วยงำนหลั กรั บผิ ดชอบได้ เนื่ องจำก
ร่ำงพระรำชบัญญัติและเสรีภำพ มำตรำ ๒๐ กำหนดให้กรมคุ้มครองสิทธิฯ รับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำรฯ อีกทั้ง
ปั จจุ บั นกรมคุ้ มครองสิ ทธิและเสรี ภำพ เป็ นหน่ วยงำนรับผิ ดชอบพระรำชบั ญญั ติ ค่ำตอบแทนผู้ เสี ยหำยและค่ำทดแทน
และค่ำใช้จ่ำยแก่จำเลยในคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงมีเชี่ยวชำญในกำรพิจำรณำ
กรณีกำรช่วยเหลือเยียวยำผู้ได้รับควำมเสียหำยมำโดยตลอด
๘. คำสั่งของศำลเพื่อระงับกำรทรมำนและเยียวยำควำมเสียหำยเบื้องต้น (ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ ๒๕)
คำชี้แจงกรณี เสนอให้ศำลกำหนดค่ำสินไหมทดแทน : ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ ๒๕ เป็นกรณี
ของกำรระงับและเยียวยำควำมเสียหำยเบื้องต้น ไม่ ใช่กำรพิจำรณำดำเนินคดีผู้กระทำควำมผิด ดังนั้น กำรสั่งให้
ศำลก ำหนดค่ ำ สิ น ไหมทดแทนโดยยั ง ไม่ ได้ พิ สู จ น์ ค วำมผิ ด จึ ง ไม่ ส ำมำรถกระท ำได้ อย่ ำ งไรก็ ต ำม หำกมี
ควำมเสียหำยด้ำนกำรเงินในเบื้องต้น อำจให้ศำลสั่งเยียวยำด้ำนกำรเงินเบื้องต้นได้โดยอำศัย มำตรำ ๒๕ (๖) ทั้งนี้
จะต้องพิจำรณำเป็นรำยกรณีไป
๙.ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
๙.๑ ค ำชี้ แ จงกรณี มี ข้ อ ห่ ว งกั ง วลว่ ำ ข้ อ บทในอนุ สั ญ ญำต่ อ ต้ ำ นกำรทรมำนฯ ก ำหนดให้ มี
กำรจัดฝึกอบรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรควบคุมตัว กำรสอบสวน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้ค่ำใช้จ่ำยสูง
อีกทั้งใช้เวลำนำนกว่ำหน่วยงำนแต่ละหน่วยจะดำเนินกำรที่สอดประสำนกัน : กำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
นั้น เป็นหัวใจสำคัญของกำรป้องกันกำรทรมำนและกำรกระทำให้บุคคลสูญหำย เนื่องจำก เมื่อเจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน จะทำให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยไม่ละเมิด

๓๘
สิ ทธิ ของบุ คคลอื่น ทำให้ ปั ญ หำเรื่องกำรทรมำนและกระทำให้ บุ คคลสู ญ หำยลดลง ส ำหรับ เรื่องงบปร ะมำณ
ของกำรอบรมนั้ น ไม่ ได้ ใช้ ง บประมำณจ ำนวนมำก อี ก ทั้ ง กำรฝึ ก อบรมมั ก ได้ รั บ กำรสนั บ สนุ น งบประมำณ
และองค์ ค วำมรู้ จ ำกกรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ ำพ องค์ ภ ำคประชำสั ง คม องค์ ก ำรระหว่ ำ งประเทศ
และสถำนเอกอั ครรำชทู ตต่ ำง ๆ ที่ จ ะน ำเสนอแนวคิด หลั กกำรสำกล และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ ล ดควำมเสี่ ย ง
ที่จะก่อให้เกิดกำรทรมำนและกระทำให้บุคคลสูญหำยได้ ในส่วนของระยะเวลำที่อำจจะยำวนำนนั้น ขอเรียนว่ำ
กรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ ำพร่ ว มกั บ หน่ ว ยงำนและภำคี เครื อ ข่ ำ ยที่ เกี่ ย วข้ อ งด ำเนิ น กำรฝึ ก อบรมและ
ทำควำมเข้ำใจในประเด็นสิ ทธิมนุษยชนแก่ทุกภำคส่ วนมำอย่ำงยำวนำน ทำให้ ปัจจุบันเกิดกำรบูรณำกำรงำน
ระหว่ำงหน่วยงำนกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ และรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น ทั้งในรูปของกำรจัดทำหลักสูตร หรือกำรจัดทำ
บันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) ระหว่ำงหน่วยงำน ทำให้ไม่ต้องใช้ระยะเวลำมำกในกำรดำเนินงำน
๙.๒ คำชี้แจงกรณี เสนอให้ เพิ่มมำตรำ ๒๘ ของรัฐธรรมนูญ แห่ งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
เข้ำไปในเหตุผลและควำมจำเป็น : ตำมมำตรำ ๒๘ ของรัฐธรรมนูญฯ ได้กำหนดห้ำมกำรทรมำนและทำรุณกรรม
หรื อ กำรลงโทษด้ ว ยวิ ธี ก ำรโหดร้ ำ ยหรื อ ไร้ ม นุ ษ ยธรรม ซึ่ ง ในส่ ว นของเหตุ ผ ลและกำรจ ำเป็ น ได้ ก ำหนดไว้
เรียบร้อยแล้วคือ “เพื่อให้ควำมคุ้มครองบุคคลทุกคนจำกกำรทรมำนและกำรกระทำให้บุคคลสูญหำย...”
 การนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ :
กรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรี ภำพ ได้ พิ จำรณำควำมเห็ นและข้อสั งเกตที่ ได้ รับแล้ ว พบว่ำ เป็ นประเด็ น
ที่ เคยได้ รั บ กำรพิ จำรณำในชั้ น คณะกรรมกำรกฤษฎี กำ และคณะกรรมำธิ กำรต่ ำงๆ มำแล้ ว จึ งเห็ นควรยื นยั น
ร่ำงพระรำชบั ญญั ติฯ ฉบั บที่ ผ่ ำนกำรพิ จำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะพิ เศษ) เพื่ อนำเสนอตำมขั้นตอน
ของกำรพิจำรณำกฎหมำยต่อไป

