
 
           การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที ่20  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)  
 

   วันพุธที่  15 กันยายน 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่  25 ปีที่  3 ครั้งที่  20 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน            
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายศุภชัย โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่
ประธานการประชุม  
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควรและเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ 
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

  (1) กระทู้ถาม           (ไม่มี) 

                    (2) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม              

ขอเชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีความประสงค์ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     
(Covid-19) แบบ Antigen Test Kit (ATK) สามารถเข้ารับบริการได้ ในวัน พุธที่  15 กันยายน 2564         
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ชั้น 1 ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร 

           (3) รับรองรายงานการประชุม                       (ไม่มี) 

                    (4) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว   (ไม่มี) 

เรื่องด่วน 

   1. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับเด็ก โดยเป็นการพิจารณาต่อจาก
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 8 กันยายน 
2564 เพ่ือให้ที่ประชุมลงมติ 

   ส าหรับสาระส าคัญของร่างกฎหมาย ได้แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา โดยปรับเพ่ิม
เกณฑ์อายุขั้นต่ าที่จะรบโทษทางอาญา จากเดิมที่ก าหนด 10 ปี เป็น 12 ปี โดยแก้ไขจ านวน 2 มาตรา          
คือ มาตรา 73 วรรคแรก ที่ก าหนดว่า เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี หากกระท าความผิดตามกฎหมายไม่ต้องรับโทษ 
และ แก้ไขมาตรา 74 วรรคแรก ก าหนดว่า เด็กอายุกว่า 12 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี หากกระท าผิดตามกฎหมาย
บัญญัติไม่ต้องรับโทษ ทางการแพทย์ระบุว่า  เด็ก อายุ 7 - 12 ปี ยังพัฒนาความคิด สติปัญญาและจริยธรรม  
ไม่สมบูรณ์ ขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ไม่สามารถคาดการณ์ผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าของตนได้ การวิจัย
ศึกษาที่เกี่ยวกับการกระท าของเด็กพบว่า เด็กที่อายุน้อย เมื่อกระท าผิด มีแนวโน้มจะกระท าผิดซ้ า และเป็น
นิสัย หากน าเข้ากระบวนการยุติธรรมก่อนวัยอันควรมีผลเสียต่อการกลับมาใช้ชีวิตปกติ นอกจากนั้นพบว่า 
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สถิติเด็กอายุ 7 - 12 ปี กระท าผิดมีแนวโน้มลดลง และที่ส าคัญ คือ เพ่ือแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ
รัฐธรรมนูญ และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและกติการะหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ 

   ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนน 282 เสียง และที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา             
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... จ านวน 39 คน ก าหนด         
ระยะเวลาในการแปรญัตติ 7 วัน     

2. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ          
ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560      
พ.ศ. .... โดยมี นายนพคุณ รัฐผไท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กับคณะ 
เป็นผู้ เสนอ เลื่อนตามที่ที่ประชุมเห็นชอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  25 ปีที่  3 ครั้งที่  9         
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) วันพุธที ่7 กรกฎาคม 2564  

เนื่องจากมีร่างพระราชบัญญัติในท านองเดียวกันอีก 6 ฉบับ ประธานฯ จึงขอ
อนุญาตที่ประชุมน ามาพิจารณาในคราวเดียวกัน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

(1) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... โดยมี คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ 

(2) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  3 เมษายน 
พุทธศักราช 2560 พ.ศ. .... โดยมี นายประกอบ รัตนพันธ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ   

 (3) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  3 เมษายน 
พุทธศักราช 2560 พ.ศ. .... โดยมี นายสฤษดิ์ บุตรเนียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปราจีนบุรี 
พรรคภูมิใจไทย กับคณะ เป็นผู้เสนอ 

(4) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  3 เมษายน 
พุทธศักราช 2560 พ.ศ. .... โดยมี รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชี
รายช่ือ พรรคก้าวไกล กับคณะ เป็นผู้เสนอ 

(5) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  3 เมษายน 
พุทธศักราช 2560 พ.ศ. .... โดยมี นายเกษม ศุภรานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา     
พรรคพลังประชารัฐ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 

(6) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  3 เมษายน 
พุทธศักราช 2560 พ.ศ. .... โดยมี นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
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 ร่างพระราชบัญญัติทั้ง 7 ฉบับ มีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 (1) ก าหนดให้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีอ านาจหน้าที่ในเขต

จังหวัดตามกฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
และกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา (แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 8 (1)) 
   (2) ก าหนดให้ กศจ. มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ไม่รวมถึงอ านาจหน้าที่ซึ่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (เพ่ิมเติมข้อ 8 (5) วรรคสอง) 

  (3) ก าหนดให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตจังหวัด ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ กศจ. 
และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) (แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 33 (6)) 
   (4) ก าหนดให้ศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอ านาจหน้าที่
รับผิดชอบการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือช่วยเหลืองาน
ศึกษาธิการจังหวัด จ านวนสามคน (แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 12 วรรคหนึ่ง) 
   (5) ยกเลิกอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
จังหวัดหรือกรุงเทพมหานครตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ของศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. (ยกเลิกข้อ 33) 

  (6) ก าหนดให้การบริหารงานบุคคลที่กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ไม่ต้องมอบอ านาจให้กับศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน    
(เพ่ิมเติมข้อ 14 วรรคสี่) 
   (7) ก าหนดให้บรรดาอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา           
และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่
กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้ (มาตรา 9) 
   เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ โดยที่หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติได้ออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา  
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ก าหนดมาตรการและกลไกเพ่ือแก้ไขปัญหาการ
จัดการการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคท่ีมีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลานาน ซึ่งมาตรการและกลไก
ดังกล่าวมีลักษณะรวมศูนย์อ านาจไว้ที่ กศจ. ทั้งอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งขาติ อ านาจ        
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่ออ านาจ    
ในการจัดการบุคลากรตามที่กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดไว้ให้
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เป็นอ านาจของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา              
ไม่มีอ านาจในการบังคับบัญชาเพ่ือให้คุณและโทษต่อบุคลากร คุณภาพการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษา
ให้แก่เด็กและเยาวชนของชาติถูกลดทอนลง ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับปัญหา เกิดการ
สิ้นเปลืองงบประมาณ และเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ทั้งยังขัดต่อหลักการกระจายอ านาจการ
บริหารงานบุคคลสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดอย่างรุนแรงและ
ขาดการยอมรับซึ่งกันและกันในองค์กร สมควรแก้ไขค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว      
เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามเป้าหมาย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
   เมื่อผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติทั้ง 7 ฉบับ ได้น าเสนอหลักการและเหตุผลในการ
เสนอร่างพระราชบัญญัติแล้ว สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ  สนับสนุนร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าว ในประเด็น อาทิ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการคืนอ านาจด้านการบริหาร
บุคลากรให้กับคณะกรรมการในพ้ืนที่ เพ่ือให้มีเอกภาพในการบริหารจัดการการศึกษาในแต่ละเขต และ
ปรับปรุงการท างานของคณะกรรมการฯ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถด าเนินการท างานและ
จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันที และทันเวลา รวมไปถึงการขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้การด าเนินการ
ด้านการบริหารจัดการการศึกษาในพ้ืนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ร่างพระราชบัญญัติทั้ง 6 ร่าง     
ที่พรรคการเมืองเสนอนั้น เป็นการคืนอ านาจการบริหารงานบุคคลคืนไปให้กับเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเป็นการ
กระจายอ านาจการบริหารงานบุคคลให้แก่พ้ืนที่ได้บริหารจัดการตนเองอย่างแท้จริง ท าให้การบริหารงาน
บุคคลของเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม รวดเร็ว และเป็นไปตามสภาพความเป็นจริง 
สามารถก าหนดนโยบายได้ตรงความความต้องการของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลด้านการศึกษาสูงสุด 
รวมถึงการพิจารณากลั่นกรองในการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างรวดเร็ว สุจริต โปร่งใส 
และเป็นธรรม สร้างการมีส่วนร่วมทางการศึกษาของคนในพ้ืนที่  ลดความเหลื่อมล้ าของการเติบโต              
ในการประกอบอาชีพครู ให้มีโอกาสเลื่อนต าแหน่งตามระเบียบได้อย่างเหมาะสมเทียบเท่ากับข้าราชการใน
ต าแหน่งอ่ืน ๆ เพ่ือความเป็นอิสระและสง่างามให้กับอาชีพครู รวมทั้งมีความเหมาะสมในการบรรจุแต่งตั้ง
ต าแหน่งครูให้ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่  สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรครู อีกทั้งยังจะเป็นการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

หลังจากสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว และผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
อภิปรายสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติทั้ง 7 ฉบับ ด้วยคะแนน     
349 เสียง และที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่ง
หั วหน้ าคณ ะรักษาความสงบแห่ งชาติ  ที่  19/2560 เรื่อ ง การปฏิ รูปการศึ กษาในภู มิ ภ าคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  3  เมษายน พุทธศักราช  2560 พ .ศ . ....  จ านวน  39 คน ก าหนด         
ระยะเวลาในการแปรญัตติ 15 วัน โดยใช้ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 
พุทธศักราช 2560 พ.ศ. .... โดยมี นายเกษม ศุภรานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา     
พรรคพลังประชารัฐ กับคณะ เป็นผู้เสนอ เป็นหลักในการพิจารณา  
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3. ร่างพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคล
สูญหาย พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ เลื่อนตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 18 
(สมัยประจ าปีครัง้ที่หนึ่ง) วันพุธที่ 8 กันยายน 2564  

เนื่องจากมีร่างพระราชบัญญัติในท านองเดียวกันอีก 3 ฉบับ ประธานฯ จึงขอ
อนุญาตที่ประชุมน ามาพิจารณาในคราวเดียวกัน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

 (1) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคล
ให้สูญหาย พ.ศ. .... โดยมี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ      
พรรคประชาชาติ กับคณะ เป็นผู้เสนอ    

(2) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้
บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... โดยมี นายสุทัศน์ เงินหม่ืน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรค
ประชาธิปัตย ์กับคณะ เป็นผู้เสนอ   

(3) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้
บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... โดยมี นายสิระ เจนจาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคพลัง
ประชารัฐ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 

  จากนั้น นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ ด้วยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม    
การทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ต่อสภาผู้แทนราษฎรเป็นเรื่องด่วน จึงขอเสนอร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าว พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญ และเอกสาร
เกี่ยวกับการด าเนินการตามมาตรา 77 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาเพ่ือขอได้โปรด
น าเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไป 
   หลักการ ให้มีกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท า    
ให้บุคคลสูญหาย เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ โดยที่การทรมานและการกระท า    
ให้บุคคลสูญหายซึ่งกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงที่ไม่อาจกระท าได้   
ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ ดังนั้น เพ่ือยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้ง          
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย สมควรก าหนดฐานความผิด มาตรการป้องกันและปราบปรามและ
มาตรการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย ตลอดจนมาตรการอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับอนุสัญญาต่อต้านการ
ทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
   สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติคือ  

1. วันใช้บังคับ ก าหนดให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อย  
ยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป (ร่างมาตรา 2) 

2. บทนิยาม ก าหนดบทนิยามค าว่า "ผู้ได้รับความเสียหาย" "เจ้าหน้าที่ของรัฐ"     
และ "คณะกรรมการ" เพ่ือก าหนดขอบเขตและความหมายของถ้อยค าดังกล่าวให้มีความชัดเจน (ร่างมาตรา 3 ) 

3. มาตรารักษาการ ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการ                    
ตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา 4) 

4. หมวด 1  บททั่วไป ก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 



6 

 

5. หมวด 2 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท า
ให้บุคคลสูญหาย ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการด ารง
ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง หน้าที่และอ านาจ และการประชุมคณะกรรมการ และก าหนดให้กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ (ร่างมาตรา 13 ถึงร่างมาตรา 20) 

6. หมวด 3 การป้องกันการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
7. หมวด 4 การด าเนินคดี 
8. หมวด 5 บทก าหนดโทษ 
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก าหนดให้การกระท า

ความผิดฐานกระท าทรมานและความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหายมีโทษอาญา และก าหนดมาตรการในการ
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย เช่น การก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ       
ซึ่งควบคุมตัวบุคคลมีหน้าที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ และให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของ    
ผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพโดยการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ นอกจากนี้ ยังมีมาตรการในการช่วยเหลือและ
เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายซึ่งได้รับผลกระทบจากการกระท าความผิด รวมทั้งก าหนดมาตรการในการน าตัว
ผู้กระท าความผิดมาลงโทษ เช่น การให้สิทธิผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้มีส่วนได้เสียยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือให้มี
ค าสั่งระงับการกระท าความผิดและเยียวยาความเสียหายเบื้องต้นการก าหนดให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหายก าหนดมาตรการพ้ืนฟูและเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย 
ทั้งทางการเงิน ทางจิตใจ และทางการแพทย์และให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีหน้าที่ในการประสานงาน
เพ่ือสืบหา ติดตาม และช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหาย รวมถึงการก าหนดให้สามี ภริยา บุพการี และ
ผู้สืบสันดาน ของผู้ถูกกระท าให้สูญหาย เป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การให้
เจ้าหน้าที่ด าเนินการสืบสวนจนกว่าจะพบบุคคลดังกล่าวหรือปรากฏหลักฐานน่าเชื่อว่าบุคคลนั้นถึงแก ่     
ความตายแล้ว จะท าให้การป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย รวมทั้ง       
การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งจะช่วยพัฒนากระบวนการยุติธรรมและเป็นการ
สร้างหลักประกันให้แก่ประชาชนว่าจะได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามมาตรฐานและตามหลักสากล รวมทั้ง
จะไม่ถูกกระท าทรมานและกระท าให้สูญหายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมี        
ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการยุติธรรม 

เมื่อผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติทั้ง 4 ฉบับ ได้น าเสนอหลักการและเหตุผลในการ
เสนอร่างพระราชบัญญัติแล้ว สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ สนับสนุนร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าว เพราะเป็นกฎหมายที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อประชาชน เป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิ
ของประชาชน และคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติ เป็นการขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชน ให้ประชาชนได้รับ
ความคุ้มครอง เพ่ือให้เป็นไปตามอนุสัญญา 2 อนุสัญญา คือ อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือ
การลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง
บุคคลทุกคนจากการบังคับให้สาบสูญ ที่รัฐบาลไทยมีพันธกรณีที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามอนุสัญญา คือ
การออกกฎหมายเพ่ือป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมร้ายแรงเหล่ านี้ รวมทั้งส่งรายงานสถานการณ์     
สิทธิมนุษยชนให้องค์การสหประชาชาติเป็นประจ าทุกปี  เนื่องจากนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการกระท า
ทรมานและท าให้บุคคลสูญหายเป็นจ านวนมาก มีการซ้อมทรมานประชาชนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะ   
ผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาในคดีความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การทรมานผู้ต้องหาเพ่ือบังคับให้สารภาพ
ในคดีอาชญากรรมอ่ืน ๆ จนกระทั่งถึงการบังคับให้สูญหายโดยส่วนใหญ่จะเป็นนักกิจกรรมเพ่ือสังคม          
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นักเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือผู้เห็นต่างจากรัฐบาลเป็นจ านวนมากตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องมีการ
ออกกฎหมายป้องกันและเอาผิดผู้ก่อเหตุทรมานและบังคับให้สูญหาย ซึ่งเป็นอาชญากรรมที่ไม่เคยมีอยู่        
ในสารบบกฎหมายมาก่อน ทั้งนี้ บุคคลสูญหายหรือผู้ที่ได้รับการทรมานไม่เคยได้รับความยุติธรรมและถูก
ละเมิดสิทธิ จึงจ าเป็นต้องมีกฎหมายเฉพาะเพ่ือคุ้มครองดูแลบุคคลเหล่านี้ให้ได้รับความเป็นธรรมและได้รับ
ความยุติธรรม ตลอดจนต้องมีกลไกในการเยียวยาผู้สูญหายและครอบครัว หรือไม่มีการกระท า ทรมานหรืออุ้มหาย
เกิดขึ้นอีกในสังคมไทย ทั้งนี้สิ่งที่ควรมีในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ ต้องมีนิยามที่ครอบคลุมและจ าเพาะ
เจาะจงในปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้บังคับบัญชา และต้องมีคณะกรรมการระดับชาติที่
เป็นอิสระ มีสัดส่วนจากบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนการระงับเหตุการณ์สืบสวน สอบสวนที่เป็น
อิสระ เป็นธรรม มีมาตรการเยียวยาที่ชัดเจน มีมาตรการป้องปราบ ป้องกันและปฏิบัติการที่ให้ความมั่นใจว่า
จะไม่เกิดกระบวนการทรมานหรือการอุ้มหาย ไม่มีการซ้อมทรมานในกระบวนสืบสวนสอบสวน กระบวนการ
ยุติธรรมต้องมีความรวดเร็วในการด าเนินการคดีเหล่านี้ อีกทั้งจ าเป็นต้องมีกองทุนเพ่ือดูแลผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
คดีประเภทนี้ไม่ควรมีอายุความจนกว่าจะพบผู้สูญหาย เพ่ือจะได้ด าเนินการให้ความยุติธรรมกับผู้เสียหายได้ 
เพ่ือมิให้มีใครต้องเสียชีวิตหรือต้องทรมานอีกต่อไป เป็นการให้ความคุ้มครองประชาชน เอาผิดกับผู้กระท าผิด 
ให้ผู้เสียหายและครอบครัวได้รับการดูแล กฎหมายฉบับนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการก าจัดวัฒนธรรมการทรมาน
การอุ้มหายให้หมดไป เพื่อป้องกันและป้องปราบมิให้เจ้าหน้าที่รัฐกระท าการที่ไม่เหมาะสมต่อประชาชน มีการ
ก าหนดการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าความผิดฐานทรมาน ฐานกระท าให้บุคคลสูญหาย ฐานกระท าการ
โหดร้าย ย่ ายีและท าให้ไร้ศักดิ์ศรี โดยสมาชิกฯ ได้เสนอแนะว่าควรมีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพ่ือเข้าระงับ
เหตุการณ์ทรมานหรือกระท าให้บุคคลสูญหายได้ โดยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน ระหว่างที่ยังไม่มีการพิจารณาคดี หรือเข้าร้องทุกข์ เพ่ือช่วยป้องกันมิให้เกิดเหตุรุนแรงขึ้น          
และเพ่ือให้กฎหมายฉบับนี้มีความสมบูรณ์และบังคับใช้ได้จริง ควรเพ่ิมเติมมาตรการต่าง ๆ เพ่ือลดระยะเวลา
ในการควบคุมตัวระหว่างสอบสวน เนื่องจากหากมีการควบคุมตัวในระยะเวลาที่นานขึ้น จะท าให้เกิดโอกาส    
ในการกระท าทรมานได้ อีกทั้งการเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้ได้รับความเสียหายก็มีความส าคัญไม่แพ้กัน 
กฎหมายฉบับนี้จ าเป็นต้องมีการพิจารณาในประเด็นนี้ เพ่ือให้มีความครอบคลุมในทุกด้านทั้งร่างกาย         
จิตใจ และเงินเยียวยา 
   หลังจากสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว และผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
อภิปรายสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงสั่งปิดประชุม เวลา 18.48 น. 
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