
เอกสารผนวก 
 
 บทบญัญตัใินประมวลกฎหมายอาญา  ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา และประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชยท์ีอ่าจน ามาปรบัใชเ้พื่อรองรบัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพนัธกรณใีน
อนุสญัญาต่อตา้นการทรมานฯ 

 ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 289 (5)     
ผูใ้ด ... ฆา่ผูอ้ื่นโดยทรมานหรอืโดยกระท าทารณุโหดรา้ย ตอ้งระวางโทษประหารชวีติ 

มาตรา 295     
 ผูใ้ดท ารา้ยผูอ้ื่น จนเป็นเหตุใหเ้กดิอนัตรายแก่กายหรอืจติใจของผูอ้ื่นนัน้ ผูน้ัน้กระท าความผดิ
ฐานท ารา้ยร่างกาย ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิสองปี หรอืปรบัไมเ่กนิสีพ่นับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

มาตรา 296 
 ผูใ้ดกระท าความผดิฐานท ารา้ยร่างกาย ถา้ความผดินัน้ มลีกัษณะประการหน่ึงประการใดดงัที่
บญัญตัไิวใ้นมาตรา 289 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิสามปี หรอืปรบัไมเ่กนิหกพนับาท หรอืทัง้จ าทัง้
ปรบั 

มาตรา 297  
 ผูใ้ดกระท าความผดิฐานท ารา้ยร่างกาย จนเป็นเหตุใหผู้ถู้กกระท ารา้ยรบัอนัตรายสาหสั ตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หกเดอืนถงึสบิปี อนัตรายสาหสันัน้ คอื 
 (1) ตาบอด หหูนวก ลิน้ขาด หรอืเสยีฆานประสาท 
 (2) เสยีอวยัวะสบืพนัธุ ์หรอืความสามารถสบืพนัธุ์ 
 (3) เสยีแขน ขา มอื เทา้ นิ้วหรอือวยัวะอื่นใด 

(4) หน้าเสยีโฉมอยา่งตดิตวั 
 (5) แทง้ลกู 
 (6) จติพกิารอย่างตดิตวั 
 (7) ทุพพลภาพ หรอืปว่ยเจบ็เรือ้รงัซึง่อาจถงึตลอดชวีติ 
 (8) ทุพพลภาพ หรอืปว่ยเจบ็ดว้ยอาการทุกขเวทนาเกนิกว่ายีส่บิวนัหรอืจน 

ประกอบกรณยีกจิตามปกตไิมไ่ดเ้กนิกว่ายีส่บิวนั 

มาตรา 298 
 ผูใ้ดกระท าความผดิตามมาตรา 297 ถา้ความผดินัน้มลีกัษณะประการหนึ่งประการใดดงัที่
บญัญตัไิวใ้นมาตรา 289 ตอ้งระวางโทษจ าคุกตัง้แต่สองปีถงึสบิปี 

มาตรา 309   
 ผูใ้ดขม่ขนืใจผูอ้ื่นใหก้ระท าการใด ไมก่ระท าการใด หรอืจ ายอมต่อสิง่ใด โดยท าใหก้ลวัว่าจะเกดิ
อนัตรายต่อชวีติ รา่งกาย เสรภีาพ ชื่อเสยีงหรอืทรพัยส์นิของผูถู้กขม่ขนืใจนัน้เองหรอืของผูอ้ื่น หรอืโดย
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ใชก้ าลงัประทุษรา้ยจนผูถู้กขม่ขนืใจตอ้งกระท าการนัน้ ไมก่ระท าการนัน้หรอืจ ายอมต่อสิง่นัน้ ตอ้งระวาง
โทษจ าคุกไมเ่กนิสามปี หรอืปรบัไมเ่กนิหกพนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 
 ถา้ความผดิตามวรรคแรกไดก้ระท าโดยมอีาวุธ หรอืโดยรว่มกระท าความผดิดว้ยกนัตัง้แต่หา้คน
ขึน้ไป หรอืไดก้ระท าเพื่อใหผู้ถู้กขม่ขนืใจท า ถอน ท าใหเ้สยีหาย หรอืท าลายเอกสารสทิธอิยา่งใด 
ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิหา้ปี หรอืปรบัไมเ่กนิหน่ึงหมืน่บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 
 ถา้กระท าโดยอา้งอ านาจอัง้ยีห่รอืซ่องโจร ไมว่่าอัง้ยีห่รอืซ่องโจรนัน้จะมอียูห่รอืไม่ ผูก้ระท าตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หนึ่งปีถงึเจด็ปี และปรบัตัง้แต่สองพนับาทถงึหนึ่งหมื่นสีพ่นับาท 

มาตรา 310     
 ผูใ้ดหน่วงเหนี่ยวหรอืกกัขงัผูอ้ื่น หรอืกระท าดว้ยประการใดใหผู้อ้ื่นปราศจากเสรภีาพในรา่งกาย 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิสามปี หรอืปรบัไมเ่กนิหกพนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 
 ถา้การกระท าความผดิตามวรรคแรก เป็นเหตุใหผู้ถู้กหน่วงเหนี่ยวถูกกกัขงัหรอืตอ้งปราศจาก
เสรภีาพในร่างกายนัน้ถงึแก่ความตาย หรอืรบัอนัตรายสาหสั ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษดงัทีบ่ญัญตัไิวใ้น
มาตรา 290 มาตรา 297 หรอืมาตรา 298 นัน้ 

มาตรา 310 ทวิ    
 ผูใ้ดหน่วงเหนี่ยวหรอืกกัขงัผูอ้ื่น หรอืกระท าดว้ยประการใดใหผู้อ้ื่นปราศจากเสรภีาพในรา่งกาย 
และใหผู้อ้ื่นนัน้กระท าการใดใหแ้ก่ผูก้ระท าหรอืบุคคลอื่น ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิหา้ปี และปรบัไม่
เกนิหน่ึงหมืน่บาท 

มาตรา 312 ทวิ    
 ถา้การกระท าความผดิตามมาตรา 310 ทว ิ...  เป็นการกระท าต่อเดก็อายยุงัไมเ่กนิสบิหา้ปี 
ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุกตัง้แต่สามปีถงึสบิปี และปรบัไมเ่กนิสองหมื่นบาท 
 ถา้การกระท าความผดิตามวรรคแรก หรอืมาตรา 310 ทว ิ… เป็นเหตุใหผู้ถู้กกระท า 

(1)  รบัอนัตรายแก่กายหรอืจติใจ ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หา้ปีถงึสบิหา้ปี และปรบั
ไมเ่กนิสามหมืน่บาท 
 (2)  รบัอนัตรายสาหสั ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุกตลอดชวีติหรอืจ าคุกตัง้แต่เจด็ปีถงึยีส่บิปี 
 (3)  ถงึแก่ความตาย ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษประหารชวีติ จ าคุกตลอดชวีติ หรอืจ าคุกตัง้แต่สบิ
หา้ปีถงึยีส่บิปี 

มาตรา 313     
ผูใ้ดเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ค่าไถ่ 

 (1)  เอาตวัเดก็อายไุมเ่กนิสบิหา้ปีไป 
 (2)  เอาตวับุคคลอายกุว่าสบิหา้ปีไป โดยใชอุ้บายหลอกลวง ขูเ่ขญ็ ใชก้ าลงั ประทุษรา้ย ใช้
อ านาจครอบง าผดิคลองธรรม หรอืใชว้ธิขีม่ขนืใจดว้ยประการอื่นใด หรอื 

(3) หน่วงเหนี่ยวหรอืกกัขงับุคคลใด  
ตอ้งระวางโทษจ าคุกตัง้แต่สบิหา้ปีถงึยีส่บิปี และปรบัตัง้แต่สามหมืน่บาทถงึสีห่มืน่บาท หรอื

จ าคุกตลอดชวีติ หรอืประหารชวีติ 
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 ถา้การกระท าความผดิตามวรรคแรกเป็นเหตุใหผู้ถู้กเอาตวัไป ผูถู้กหน่วงเหนี่ยว หรอืผูถู้กกกัขงั
นัน้รบัอนัตรายสาหสั หรอืเป็นกากระท าโดยทรมาน หรอืโดยทารณุโหดรา้ย จนเป็นเหตุใหผู้ถู้กกระท า
นัน้รบัอนัตรายแก่กาย หรอืจติใจ ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษประหารชวีติ หรอืจ าคุกตลอดชวีติ 
 ถา้การกระท าความผดินัน้เป็นเหตุใหผู้ถู้กเอาตวัไป ผูถู้กหน่วงเหนี่ยว หรอืผูถู้กกกัขงันัน้ถงึแก่
ความตาย ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษประหารชวีติ 

 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 7/1  

 ผูถู้กจบัหรอืผูต้อ้งหาซึง่ถูกควบคุมหรอืขงัมสีทิธแิจง้หรอืขอใหเ้จา้พนกังานแจง้ใหญ้าตหิรอืผูซ้ึง่
ผูถู้กจบัหรอืผูต้อ้งหาไวว้างใจทราบถงึการถูกจบักุมและสถานทีท่ีถู่กควบคุมในโอกาสแรกและใหผู้ถู้กจบั
หรอืผูต้อ้งหามสีทิธดิงัต่อไปนี้ดว้ย 
 (1) พบและปรกึษาผูซ้ึง่จะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตวั 
 (2) ใหท้นายความหรอืผูซ้ึง่ตนไวว้างใจเขา้ฟงัการสอบปากค าตนไดใ้นชัน้สอบสวน 
 (3) ไดร้บัการเยีย่มหรอืตดิต่อกบัญาตไิดต้ามสมควร 
 (4) ไดร้บัการรกัษาพยาบาลโดยเรว็เมือ่เกดิการเจบ็ปว่ย 

ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจซึ่งรบัมอบตวัผู้ถูกจบัหรอืผู้ต้องหามหีน้าที่แจง้ให้ผู้ถูกจบั
หรอืผูต้อ้งหานัน้ทราบในโอกาสแรกถงึสทิธติามวรรคหนึ่ง 

มาตรา 8 
 นบัแต่เวลาทีย่ ื่นฟ้องแลว้ จ าเลยมสีทิธดิงัต่อไปนี้ 
 (1) ไดร้บัการพจิารณาคดดีว้ยความรวดเรว็ ต่อเนื่อง และเป็นธรรม 
 (2) แต่งทนายความแกต่้างในชัน้ไต่สวนมลูฟ้อง หรอืพจิารณาในศาลชัน้ตน้ ตลอดจนชัน้ศาล
อุทธรณ์ และศาลฎกีา 
 (3) ปรกึษาทนายความหรอืผูซ้ึง่จะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตวั 
 (4) ตรวจดสูิง่ทีย่ ื่นเป็นพยานหลกัฐาน และคดัส าเนาหรอืถ่ายรปูสิง่นัน้ๆ 
 (5) ตรวจดสู านวนการไต่สวนมลูฟ้องหรอืพจิารณาของศาล และคดัส าเนาหรอืขอรบัส าเนาที่
รบัรองว่าถูกตอ้งโดยเสยีค่าธรรมเนียม เวน้แต่ศาลจะมคี าสัง่ใหย้กเวน้ค่าธรรมเนียมนัน้ 
 (6) ตรวจหรอืคดัส าเนาค าใหก้ารของตนในชัน้สอบสวนหรอืเอกสารประกอบค าใหก้ารของตน 
ถา้จ าเลยมทีนายความ ทนายความนัน้ยอ่มมสีทิธเิช่นเดยีวกบัจ าเลยดงักล่าวมาแลว้ดว้ย  
 เมือ่พนกังานอยัการไดย้ื่นฟ้องคดต่ีอศาลแลว้ ใหผู้เ้สยีหายมสีทิธติามวรรคหนึ่ง (6) เช่นเดยีวกบั
จ าเลยดว้ย 

มาตรา 44/1 
 ในคดทีีพ่นกังานอยัการเป็นโจทก์ ถา้ผูเ้สยีหายมสีทิธทิีจ่ะเรยีกเอาค่าสนิไหมทดแทนเพราะเหตุ
ไดร้บัอนัตรายแก่ชวีติ รา่งกาย จติใจ หรอืไดร้บัความเสื่อมเสยีต่อเสรภีาพในร่างกายชื่อเสยีงหรอืไดร้บั
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ความเสยีหายในทางทรพัยส์นิอนัเน่ืองมาจากการกระท าความผดิของจ าเลย ผูเ้สยีหายจะยื่นค ารอ้งต่อ
ศาลทีพ่จิารณาคดอีาญาขอใหบ้งัคบัจ าเลยชดใชค้่าสนิไหมทดแทนแก่ตนกไ็ด้ ..... 

มาตรา  57  
 ภายใตบ้งัคบัแห่งบทบญัญตัใินมาตรา 78 มาตรา 79 มาตรา 80 มาตรา 92 และมาตรา 94 แห่ง
ประมวลกฎหมายน้ี จะจบั ขงั จ าคุก หรอืคน้ในทีร่โหฐานหาตวัคนหรอืสิง่ของตอ้งมคี าสัง่หรอืหมายของ
ศาลส าหรบัการนัน้ 

บุคคลซึง่ตอ้งขงัหรอืจ าคุกตามหมายศาล จะปล่อยไปไดก้เ็มือ่มหีมายปล่อยของศาล 

 มาตรา 78   
 พนกังานฝา่ยปกครองหรอืต ารวจจะจบัผูใ้ดโดยไม่มหีมายจบัหรอืค าสัง่ของศาลนัน้ไมไ่ด ้เวน้แต่ 
 (1) เมือ่บุคคลนัน้ไดก้ระท าความผดิซึง่หน้าดงัไดบ้ญัญตัไิวใ้นมาตรา 80 
 (2) เมือ่พบบุคคลโดยมพีฤตกิารณ์อนัควรสงสยัว่าผูน้ัน้น่าจะก่อเหตุรา้ยใหเ้กดิภยนัตรายแก่
บุคคลหรอืทรพัยส์นิของผูอ้ื่นโดยมเีครือ่งมอื อาวุธ หรอืวตัถุอยา่งอื่นอนัสามารถอาจใชใ้นการกระท า
ความผดิ 
 (3) เมือ่มเีหตุทีจ่ะออกหมายจบับุคคลนัน้ตามมาตรา 66 (2) แต่มคีวามจ าเป็นเร่งด่วนทีไ่มอ่าจ
ขอใหศ้าลออกหมายจบับุคคลนัน้ได้ 

(4) เป็นการจบัผูต้้องหาหรอืจ าเลยทีห่นีหรอืจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชัว่คราวตามมาตรา  
117 

มาตรา 83   ในการจบันัน้ เจา้พนกังานหรอืราษฎรซึง่ท าการจบัตอ้งแจง้แก่ผูท้ีจ่ะถูกจบันัน้ว่า 
เขาต้องถูกจบั แลว้สัง่ให้ผูถู้กจบัไปยงัทีท่ าการของพนักงานสอบสวนแห่งทอ้งทีท่ีถู่กจบัพรอ้มดว้ยผูจ้บั  
เว้นแต่สามารถน าไปที่ท าการของพนักงานสอบสวนผู้รบัผดิชอบได้ในขณะนัน้  ให้น าไปที่ท าการของ
พนกังานสอบสวนผูร้บัผดิชอบดงักล่าวแต่ถา้จ าเป็นกใ็หจ้บัตวัไป   
 .....  

 มาตรา 84  
เจา้พนกังานหรอืราษฎรผูท้ าการจบัต้องเอาตวัผูถู้กจบัไปยงัทีท่ าการของพนักงานสอบสวนตาม

มาตรา 83 โดยทนัท ีและเมื่อถงึทีน่ัน้แลว้ ใหส้่งตวัผูถู้กจบัแก่พนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจของทีท่ า
การของพนกังานสอบสวนดงักล่าว เพื่อด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีที่เจ้าพนักงานเป็นผู้จบั ให้เจ้าพนักงานผู้จบันัน้แจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียด
เกี่ยวกบัเหตุแห่งการจบัให้ผู้ถูกจบัทราบ ถ้ามหีมายจบัให้แจง้ให้ผู้ถูกจบัทราบและอ่านให้ฟงัและมอบ
ส าเนาบนัทกึการจบัแก่ผูถู้กจบันัน้ 

... 
เมือ่ไดด้ าเนินการตามวรรคหน่ึงแลว้ใหพ้นักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจ ซึง่มผีูน้ าผูถู้กจบัมาส่ง

แจง้ให้ผู้ถูกจบัทราบถงึสทิธติามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 7/1 รวมทัง้จดัให้ผู้ถูกจบัสามารถตดิต่อกบัญาติ
หรอืผูซ้ึง่ผูถู้กจบัไวว้างใจเพื่อแจง้ใหท้ราบถงึการจบักุมและสถานทีท่ีถู่กควบคุมไดใ้นโอกาสแรกเมื่อผูถู้ก
จบัมาถงึทีท่ าการของพนกังานสอบสวนตามวรรคหนึ่ง... 
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มาตรา 87 
หา้มมใิหค้วบคุมผูถู้กจบัไวเ้กนิกว่าจ าเป็นตามพฤตกิารณ์แห่งคด ี
..... 

 ในกรณทีีผู่ถู้กจบัไมไ่ดร้บัการปล่อยชัว่คราว และมเีหตุจ าเป็นเพื่อท าการสอบสวน หรอืการฟ้อง
คด ีใหน้ าตวัผูถู้กจบัไปศาลภายในสีส่บิแปดชัว่โมงนบัแต่เวลาทีผู่ถู้กจบัถูกน าตวัไปถงึทีท่ าการของ
พนกังานสอบสวนตามมาตรา 83 เวน้แต่มเีหตุสุดวสิยัหรอืมเีหตุจ าเป็นอย่างอื่นอนัมอิาจกา้วล่วงเสยีได้ 
โดยใหพ้นกังานสอบสวนหรอืพนกังานอยัการยืน่ค ารอ้งต่อศาลขอหมายขงัผูต้อ้งหานัน้ไว ้ใหศ้าล
สอบถามผูต้อ้งหาว่าจะมขีอ้คดัคา้นประการใดหรอืไม่ และศาลอาจเรยีกพนกังานสอบสวนหรอืพนกังาน
อยัการมาชีแ้จงเหตุจ าเป็น หรอือาจเรยีกพยานหลกัฐานมาเพื่อประกอบการพจิารณากไ็ด้ 
 ในกรณคีวามผดิอาญาทีไ่ดก้ระท าลงมอีตัราโทษจ าคุกอยา่งสงูไมเ่กนิหกเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิ
หา้รอ้ยบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั ศาลมอี านาจสัง่ขงัไดค้รัง้เดยีว มกี าหนดไมเ่กนิเจด็วนั 
 ในกรณคีวามผดิอาญาทีม่อีตัราโทษจ าคุกอย่างสงูเกนิกว่าหกเดอืนแต่ไมถ่งึสบิปีหรอืปรบัเกนิ
กว่าหา้รอ้ยบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั ศาลมอี านาจสัง่ขงัหลายครัง้ตดิๆ กนัได ้แต่ครัง้หนึ่งตอ้งไมเ่กนิสบิ
สองวนั และรวมกนัทัง้หมดตอ้งไมเ่กนิสีส่บิแปดวนั  
 ในกรณคีวามผดิอาญาทีม่อีตัราโทษจ าคุกอย่างสงูตัง้แต่สบิปีขึน้ไป จะมโีทษปรบัดว้ยหรอืไมก่็
ตาม ศาลมอี านาจสัง่ขงัหลายครัง้ตดิๆ กนัได ้แต่ครัง้หนึ่งตอ้งไมเ่กนิสบิสองวนั และรวมกนัทัง้หมดตอ้ง
ไมเ่กนิแปดสบิสีว่นั 
 ในกรณตีามวรรคหกเมือ่ศาลสัง่ขงัครบสีส่บิแปดวนัแลว้ หากพนกังานอยัการหรอืพนกังาน
สอบสวนยืน่ค ารอ้งต่อศาลเพื่อขอขงัต่อไปอกีโดยอา้งเหตุจ าเป็น ศาลจะสัง่ขงัต่อไปไดก้ต่็อเมือ่พนกังาน
อยัการหรอืพนกังานสอบสวนไดแ้สดงถงึเหตุจ าเป็น และน าพยานหลกัฐานมาใหศ้าลไต่สวนจนเป็นที่
พอใจแก่ศาล 
 ในการไต่สวนตามวรรคสามและวรรคเจด็ ผูต้อ้งหามสีทิธแิต่งทนายความเพื่อแถลงขอ้คดัคา้น
และซกัถามพยาน ถา้ผูต้อ้งหาไม่มทีนายความเนื่องจากยงัไมไ่ดม้กีารปฏบิตัติามมาตรา 134/1 และ
ผูต้อ้งหารอ้งขอ ใหศ้าลตัง้ทนายความให ้โดยทนายความนัน้มสีทิธไิดร้บัเงนิรางวลัและค่าใชจ้่ายตามที่
ก าหนดไวใ้นมาตรา 134/1 วรรคสาม โดยอนุโลม ... 

มาตรา 90  
 เมือ่มกีารอา้งว่าบุคคลใดตอ้งถูกคุมขงัในคดอีาญาหรอืในกรณอีื่นใดโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย 
บุคคลเหล่านี้มสีทิธยิืน่ค ารอ้งต่อศาลทอ้งทีท่ีม่อี านาจพจิารณาคดอีาญาขอใหป้ล่อย คอื 
 (1) ผูถู้กคุมขงัเอง 
 (2) พนกังานอยัการ 
 (3) พนกังานสอบสวน 
 (4) ผูบ้ญัชาการเรอืนจ าหรอืพศัด ี
 (5) สาม ีภรยิา หรอืญาตขิองผูน้ัน้ หรอืบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผูถู้กคุมขงั 
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 เมือ่ไดร้บัค ารอ้งดงันัน้ ใหศ้าลด าเนินการไต่สวนฝา่ยเดยีวโดยด่วน ถา้ศาลเหน็ว่าค ารอ้งนัน้มมีลู 
ศาลมอี านาจสัง่ผูคุ้มขงัใหน้ าตวัผูถู้กคุมขงัมาศาลโดยพลนั และถา้ผูคุ้มขงัแสดงใหเ้ป็นทีพ่อใจแก่ศาล
ไมไ่ดว้่าการคุมขงัเป็นการชอบดว้ยกฎหมาย ใหศ้าลสัง่ปล่อยตวัผูถู้กคุมขงัไปทนัท ี

มาตรา 107   
 เมือ่ไดร้บัค ารอ้งใหป้ล่อยชัว่คราว ใหเ้จา้พนกังานหรอืศาลรบีสัง่อย่างรวดเรว็และผูต้อ้งหาหรอื
จ าเลยทุกคนพงึไดร้บัอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราว โดยอาศยัหลกัเกณฑต์ามทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา 108 
มาตรา 108/1 มาตรา 109 มาตรา 110 มาตรา 111 มาตรา 112 มาตรา 113 และมาตรา 113/1 
 ค าสัง่ใหป้ล่อยชัว่คราวตามวรรคหนึ่ง ใหผู้เ้กีย่วขอ้งด าเนินการตามค าสัง่ดงักล่าวโดยทนัที 

มาตรา 134/1 
 ในคดทีีม่อีตัราโทษประหารชวีติ หรอืในคดทีีผู่ต้อ้งหามอีายไุมเ่กนิสบิแปดปีในวนัทีพ่นกังาน
สอบสวนแจง้ขอ้หา ก่อนเริม่ถามค าใหก้ารใหพ้นกังานสอบสวนถามผูต้อ้งหาว่ามทีนายความหรอืไม่ ถา้
ไมม่ใีหร้ฐัจดัหาทนายความให ้
 ในคดทีีม่อีตัราโทษจ าคุก ก่อนเริม่ถามค าใหก้ารใหพ้นกังานสอบสวนถามผูต้อ้งหาว่ามี
ทนายความหรอืไม่ ถา้ไม่มแีละผูต้อ้งหาตอ้งการทนายความ ใหร้ฐัจดัหาทนายความให ้… 

มาตรา 135  
  ในการถามค าใหก้ารผูต้อ้งหา หา้มมใิหพ้นกังานสอบสวนท าหรอืจดัใหท้ าการใดๆ ซึง่เป็นการ
ใหค้ ามัน่สญัญา ขูเ่ขญ็ หลอกลวง ทรมาน ใชก้ าลงับงัคบั หรอืกระท าโดยมชิอบประการใดๆ เพื่อจงูใจให้
เขาใหก้ารอยา่งใดๆ ในเรือ่งทีต่อ้งหานัน้ 

 มาตรา 226/1   
 ในกรณทีีค่วามปรากฏแก่ศาลว่า พยานหลกัฐานใดเป็นพยานหลกัฐานทีเ่กดิขึน้โดยชอบแต่ไดม้า
เนื่องจากการกระท าโดยมชิอบ หรอืเป็นพยานหลกัฐานทีไ่ดม้าโดยอาศยัขอ้มลูทีเ่กดิขึน้หรอืไดม้าโดยมิ
ชอบ หา้มมใิหศ้าลรบัฟงัพยานหลกัฐานนัน้ เวน้แต่การรบัฟงัพยานหลกัฐานนัน้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
อ านวยความยตุธิรรมมากกว่าผลเสยีอนัเกดิจากผลกระทบต่อมาตรฐานของระบบงานยตุธิรรมทางอาญา
หรอืสทิธเิสรภีาพพืน้ฐานของประชาชน ... 

 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 
 มาตรา 420   
 ผูใ้ดจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ ท าต่อบุคคลอื่น โดยผดิกฎหมายใหเ้ขาเสยีหายถงึแก่ชวีติกด็ ีแก่
รา่งกายกด็ ีอนามยักด็ ีเสรภีาพกด็ ีทรพัยส์นิหรอืสทิธอิยา่งหนึ่งอยา่งใดกด็ ีท่านว่า ผูน้ัน้ท าละเมดิ 
จ าตอ้งใชค้่าสนิไหมทดแทนเพื่อการนัน้ 
 

-------------------------- 
 


