เอกสารผนวก
บทบัญญัตใิ นประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา และประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทอ่ี าจนามาปรับใช้เพื่อรองรับการดาเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีใน
อนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานฯ
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 289 (5)
ผูใ้ ด ... ฆ่าผูอ้ ่นื โดยทรมานหรือโดยกระทาทารุณโหดร้าย ต้องระวางโทษประหารชีวติ
มาตรา 295
ผูใ้ ดทาร้ายผูอ้ ่นื จนเป็ นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผูอ้ ่นื นัน้ ผูน้ นั ้ กระทาความผิด
ฐานทาร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสีพ่ นั บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
มาตรา 296
ผูใ้ ดกระทาความผิดฐานทาร้ายร่างกาย ถ้าความผิดนัน้ มีลกั ษณะประการหนึ่งประการใดดังที่
บัญญัตไิ ว้ในมาตรา 289 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทัง้ จาทัง้
ปรับ
มาตรา 297
ผูใ้ ดกระทาความผิดฐานทาร้ายร่างกาย จนเป็ นเหตุให้ผถู้ ูกกระทาร้ายรับอันตรายสาหัส ต้อง
ระวางโทษจาคุกตัง้ แต่หกเดือนถึงสิบปี อันตรายสาหัสนัน้ คือ
(1) ตาบอด หูหนวก ลิน้ ขาด หรือเสียฆานประสาท
(2) เสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถสืบพันธุ์
(3) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้วหรืออวัยวะอื่นใด
(4) หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว
(5) แท้งลูก
(6) จิตพิการอย่างติดตัว
(7) ทุพพลภาพ หรือปว่ ยเจ็บเรือ้ รังซึง่ อาจถึงตลอดชีวติ
(8) ทุพพลภาพ หรือปว่ ยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่ายีส่ บิ วันหรือจน
ประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่ายีส่ บิ วัน
มาตรา 298
ผูใ้ ดกระทาความผิดตามมาตรา 297 ถ้าความผิดนัน้ มีลกั ษณะประการหนึ่งประการใดดังที่
บัญญัตไิ ว้ในมาตรา 289 ต้องระวางโทษจาคุกตัง้ แต่สองปีถงึ สิบปี
มาตรา 309
ผูใ้ ดข่มขืนใจผูอ้ ่นื ให้กระทาการใด ไม่กระทาการใด หรือจายอมต่อสิง่ ใด โดยทาให้กลัวว่าจะเกิด
อันตรายต่อชีวติ ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สนิ ของผูถ้ ูกข่มขืนใจนัน้ เองหรือของผูอ้ ่นื หรือโดย
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ใช้กาลังประทุษร้ายจนผูถ้ ูกข่มขืนใจต้องกระทาการนัน้ ไม่กระทาการนัน้ หรือจายอมต่อสิง่ นัน้ ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
ถ้าความผิดตามวรรคแรกได้กระทาโดยมีอาวุธ หรือโดยร่วมกระทาความผิดด้วยกันตัง้ แต่หา้ คน
ขึน้ ไป หรือได้กระทาเพื่อให้ผถู้ ูกข่มขืนใจทา ถอน ทาให้เสียหาย หรือทาลายเอกสารสิทธิอย่างใด
ผูก้ ระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
ถ้ากระทาโดยอ้างอานาจอัง้ ยีห่ รือซ่องโจร ไม่ว่าอัง้ ยีห่ รือซ่องโจรนัน้ จะมีอยูห่ รือไม่ ผูก้ ระทาต้อง
ระวางโทษจาคุกตัง้ แต่หนึ่งปีถงึ เจ็ดปี และปรับตัง้ แต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสีพ่ นั บาท
มาตรา 310
ผูใ้ ดหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผูอ้ ่นื หรือกระทาด้วยประการใดให้ผูอ้ ่นื ปราศจากเสรีภาพในร่างกาย
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคแรก เป็นเหตุให้ผถู้ ูกหน่ วงเหนี่ยวถูกกักขังหรือต้องปราศจาก
เสรีภาพในร่างกายนัน้ ถึงแก่ความตาย หรือรับอันตรายสาหัส ผูก้ ระทาต้องระวางโทษดังทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ใน
มาตรา 290 มาตรา 297 หรือมาตรา 298 นัน้
มาตรา 310 ทวิ
ผูใ้ ดหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผูอ้ ่นื หรือกระทาด้วยประการใดให้ผอู้ ่นื ปราศจากเสรีภาพในร่างกาย
และให้ผอู้ ่นื นัน้ กระทาการใดให้แก่ผกู้ ระทาหรือบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่
เกินหนึ่งหมืน่ บาท
มาตรา 312 ทวิ
ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา 310 ทวิ ... เป็นการกระทาต่อเด็กอายุยงั ไม่เกินสิบห้าปี
ผูก้ ระทาต้องระวางโทษจาคุกตัง้ แต่สามปีถงึ สิบปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคแรก หรือมาตรา 310 ทวิ … เป็นเหตุให้ผถู้ ูกกระทา
(1) รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผูก้ ระทาต้องระวางโทษจาคุกตัง้ แต่หา้ ปีถงึ สิบห้าปี และปรับ
ไม่เกินสามหมืน่ บาท
(2) รับอันตรายสาหัส ผูก้ ระทาต้องระวางโทษจาคุกตลอดชีวติ หรือจาคุกตัง้ แต่เจ็ดปีถงึ ยีส่ บิ ปี
(3) ถึงแก่ความตาย ผูก้ ระทาต้องระวางโทษประหารชีวติ จาคุกตลอดชีวติ หรือจาคุกตัง้ แต่สบิ
ห้าปีถงึ ยีส่ บิ ปี
มาตรา 313
ผูใ้ ดเพื่อให้ได้มาซึง่ ค่าไถ่
(1) เอาตัวเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไป
(2) เอาตัวบุคคลอายุกว่าสิบห้าปีไป โดยใช้อุบายหลอกลวง ขูเ่ ข็ญ ใช้กาลัง ประทุษร้าย ใช้
อานาจครอบงาผิดคลองธรรม หรือใช้วธิ ขี ม่ ขืนใจด้วยประการอื่นใด หรือ
(3) หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังบุคคลใด
ต้องระวางโทษจาคุกตัง้ แต่สบิ ห้าปีถงึ ยีส่ บิ ปี และปรับตัง้ แต่สามหมืน่ บาทถึงสีห่ มืน่ บาท หรือ
จาคุกตลอดชีวติ หรือประหารชีวติ
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ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคแรกเป็นเหตุให้ผถู้ ูกเอาตัวไป ผูถ้ ูกหน่วงเหนี่ยว หรือผูถ้ ูกกักขัง
นัน้ รับอันตรายสาหัส หรือเป็ นกากระทาโดยทรมาน หรือโดยทารุณโหดร้าย จนเป็นเหตุให้ผถู้ ูกกระทา
นัน้ รับอันตรายแก่กาย หรือจิตใจ ผูก้ ระทาต้องระวางโทษประหารชีวติ หรือจาคุกตลอดชีวติ
ถ้าการกระทาความผิดนัน้ เป็ นเหตุให้ผถู้ ูกเอาตัวไป ผูถ้ ูกหน่วงเหนี่ยว หรือผูถ้ ูกกักขังนัน้ ถึงแก่
ความตาย ผูก้ ระทาต้องระวางโทษประหารชีวติ
ประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 7/1
ผูถ้ ูกจับหรือผูต้ อ้ งหาซึง่ ถูกควบคุมหรือขังมีสทิ ธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือผูซ้ ง่ึ
ผูถ้ ูกจับหรือผูต้ อ้ งหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานทีท่ ถ่ี ูกควบคุมในโอกาสแรกและให้ผถู้ ูกจับ
หรือผูต้ อ้ งหามีสทิ ธิดงั ต่อไปนี้ดว้ ย
(1) พบและปรึกษาผูซ้ ง่ึ จะเป็ นทนายความเป็ นการเฉพาะตัว
(2) ให้ทนายความหรือผูซ้ ง่ึ ตนไว้วางใจเข้าฟงั การสอบปากคาตนได้ในชัน้ สอบสวน
(3) ได้รบั การเยีย่ มหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร
(4) ได้รบั การรักษาพยาบาลโดยเร็วเมือ่ เกิดการเจ็บปว่ ย
ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีหน้ าที่แจ้งให้ผู้ถูกจับ
หรือผูต้ อ้ งหานัน้ ทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 8
นับแต่เวลาทีย่ ่นื ฟ้องแล้ว จาเลยมีสทิ ธิดงั ต่อไปนี้
(1) ได้รบั การพิจารณาคดีดว้ ยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม
(2) แต่งทนายความแก้ต่างในชัน้ ไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจารณาในศาลชัน้ ต้น ตลอดจนชัน้ ศาล
อุทธรณ์ และศาลฎีกา
(3) ปรึกษาทนายความหรือผูซ้ ง่ึ จะเป็นทนายความเป็ นการเฉพาะตัว
(4) ตรวจดูสงิ่ ทีย่ ่นื เป็ นพยานหลักฐาน และคัดสาเนาหรือถ่ายรูปสิง่ นัน้ ๆ
(5) ตรวจดูสานวนการไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาของศาล และคัดสาเนาหรือขอรับสาเนาที่
รับรองว่าถูกต้องโดยเสียค่าธรรมเนียม เว้นแต่ศาลจะมีคาสังให้
่ ยกเว้นค่าธรรมเนียมนัน้
(6) ตรวจหรือคัดสาเนาคาให้การของตนในชัน้ สอบสวนหรือเอกสารประกอบคาให้การของตน
ถ้าจาเลยมีทนายความ ทนายความนัน้ ย่อมมีสทิ ธิเช่นเดียวกับจาเลยดังกล่าวมาแล้วด้วย
เมือ่ พนักงานอัยการได้ย่นื ฟ้องคดีต่อศาลแล้ว ให้ผเู้ สียหายมีสทิ ธิตามวรรคหนึ่ง (6) เช่นเดียวกับ
จาเลยด้วย
มาตรา 44/1
ในคดีทพ่ี นักงานอัยการเป็นโจทก์ ถ้าผูเ้ สียหายมีสทิ ธิทจ่ี ะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุ
ได้รบั อันตรายแก่ชวี ติ ร่างกาย จิตใจ หรือได้รบั ความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกายชื่อเสียงหรือได้รบั
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ความเสียหายในทางทรัพย์สนิ อันเนื่องมาจากการกระทาความผิดของจาเลย ผูเ้ สียหายจะยื่นคาร้องต่อ
ศาลทีพ่ จิ ารณาคดีอาญาขอให้บงั คับจาเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนก็ได้ .....
มาตรา 57
ภายใต้บงั คับแห่งบทบัญญัตใิ นมาตรา 78 มาตรา 79 มาตรา 80 มาตรา 92 และมาตรา 94 แห่ง
ประมวลกฎหมายนี้ จะจับ ขัง จาคุก หรือค้นในทีร่ โหฐานหาตัวคนหรือสิง่ ของต้องมีคาสังหรื
่ อหมายของ
ศาลสาหรับการนัน้
บุคคลซึง่ ต้องขังหรือจาคุกตามหมายศาล จะปล่อยไปได้กเ็ มือ่ มีหมายปล่อยของศาล
มาตรา 78
พนักงานฝา่ ยปกครองหรือตารวจจะจับผูใ้ ดโดยไม่มหี มายจับหรือคาสังของศาลนั
่
น้ ไม่ได้ เว้นแต่
(1) เมือ่ บุคคลนัน้ ได้กระทาความผิดซึง่ หน้าดังได้บญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 80
(2) เมือ่ พบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่าผูน้ นั ้ น่ าจะก่อเหตุรา้ ยให้เกิดภยันตรายแก่
บุคคลหรือทรัพย์สนิ ของผูอ้ ่นื โดยมีเครือ่ งมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระทา
ความผิด
(3) เมือ่ มีเหตุทจ่ี ะออกหมายจับบุคคลนัน้ ตามมาตรา 66 (2) แต่มคี วามจาเป็นเร่งด่วนทีไ่ ม่อาจ
ขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนัน้ ได้
(4) เป็ นการจับผูต้ ้องหาหรือจาเลยทีห่ นีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชัวคราวตามมาตรา
่
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มาตรา 83 ในการจับนัน้ เจ้าพนักงานหรือราษฎรซึง่ ทาการจับต้องแจ้งแก่ผทู้ จ่ี ะถูกจับนัน้ ว่า
เขาต้องถูกจับ แล้วสังให้
่ ผถู้ ูกจับไปยังทีท่ าการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องทีท่ ถ่ี ูกจับ พร้อมด้วยผูจ้ บั
เว้นแต่สามารถนาไปที่ทาการของพนักงานสอบสวนผู้รบั ผิดชอบได้ในขณะนัน้ ให้นาไปที่ทาการของ
พนักงานสอบสวนผูร้ บั ผิดชอบดังกล่าวแต่ถา้ จาเป็นก็ให้จบั ตัวไป
.....
มาตรา 84
เจ้าพนักงานหรือราษฎรผูท้ าการจับต้องเอาตัวผูถ้ ูกจับไปยังทีท่ าการของพนักงานสอบสวนตาม
มาตรา 83 โดยทันที และเมื่อถึงทีน่ นั ้ แล้ว ให้ส่งตัวผูถ้ ูกจับแก่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจของทีท่ า
การของพนักงานสอบสวนดังกล่าว เพื่อดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีท่เี จ้าพนักงานเป็ นผู้จบั ให้เ จ้าพนักงานผู้จบั นัน้ แจ้งข้อ กล่าวหาและรายละเอียด
เกี่ยวกับเหตุแห่งการจับให้ผู้ถูกจับทราบ ถ้ามีหมายจับให้แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบและอ่ านให้ฟงั และมอบ
สาเนาบันทึกการจับแก่ผถู้ ูกจับนัน้
...
เมือ่ ได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ ซึง่ มีผนู้ าผูถ้ ูกจับมาส่ง
แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 7/1 รวมทัง้ จัดให้ผู้ถูกจับสามารถติดต่อกับญาติ
หรือผูซ้ ง่ึ ผูถ้ ูกจับไว้วางใจเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการจับกุมและสถานทีท่ ถ่ี ูก ควบคุมได้ในโอกาสแรกเมื่อผูถ้ ูก
จับมาถึงทีท่ าการของพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่ง...
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มาตรา 87
ห้ามมิให้ควบคุมผูถ้ ูกจับไว้เกินกว่าจาเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี
.....
ในกรณีทผ่ี ถู้ ูกจับไม่ได้รบั การปล่อยชัวคราว
่
และมีเหตุจาเป็นเพื่อทาการสอบสวน หรือการฟ้อง
คดี ให้นาตัวผูถ้ ูกจับไปศาลภายในสีส่ บิ แปดชัวโมงนั
่
บแต่เวลาทีผ่ ถู้ ูกจับถูกนาตัวไปถึงทีท่ าการของ
พนักงานสอบสวนตามมาตรา 83 เว้นแต่มเี หตุสุดวิสยั หรือมีเหตุจาเป็ นอย่างอื่นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้
โดยให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยืน่ คาร้องต่อศาลขอหมายขังผูต้ อ้ งหานั น้ ไว้ ให้ศาล
สอบถามผูต้ อ้ งหาว่าจะมีขอ้ คัดค้านประการใดหรือไม่ และศาลอาจเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการมาชีแ้ จงเหตุจาเป็ น หรืออาจเรียกพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้
ในกรณีความผิดอาญาทีไ่ ด้กระทาลงมีอตั ราโทษจาคุกอย่างสูงไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
ห้าร้อยบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ศาลมีอานาจสังขั
่ งได้ครัง้ เดียว มีกาหนดไม่เกินเจ็ดวัน
ในกรณีความผิดอาญาทีม่ อี ตั ราโทษจาคุกอย่างสูงเกินกว่าหกเดือนแต่ไม่ถงึ สิบปีหรือปรับเกิน
กว่าห้าร้อยบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ศาลมีอานาจสังขั
่ งหลายครัง้ ติดๆ กันได้ แต่ครัง้ หนึ่งต้องไม่เกินสิบ
สองวัน และรวมกันทัง้ หมดต้องไม่เกินสีส่ บิ แปดวัน
ในกรณีความผิดอาญาทีม่ อี ตั ราโทษจาคุกอย่างสูงตัง้ แต่สบิ ปีขน้ึ ไป จะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็
ตาม ศาลมีอานาจสังขั
่ งหลายครัง้ ติดๆ กันได้ แต่ครัง้ หนึ่งต้องไม่เกินสิบสองวัน และรวมกันทัง้ หมดต้อง
ไม่เกินแปดสิบสีว่ นั
ในกรณีตามวรรคหกเมือ่ ศาลสังขั
่ งครบสีส่ บิ แปดวันแล้ว หากพนักงานอัยการหรือพนักงาน
สอบสวนยืน่ คาร้องต่อศาลเพื่อขอขังต่อไปอีกโดยอ้างเหตุจาเป็ น ศาลจะสังขั
่ งต่อไปได้กต็ ่อเมือ่ พนักงาน
อัยการหรือพนักงานสอบสวนได้แสดงถึงเหตุจาเป็น และนาพยานหลักฐานมาให้ศาลไต่สวนจนเป็ นที่
พอใจแก่ศาล
ในการไต่สวนตามวรรคสามและวรรคเจ็ด ผูต้ อ้ งหามีสทิ ธิแต่งทนายความเพื่อแถลงข้อคัดค้าน
และซักถามพยาน ถ้าผูต้ อ้ งหาไม่มที นายความเนื่องจากยังไม่ได้มกี ารปฏิบตั ติ ามมาตรา 134/1 และ
ผูต้ อ้ งหาร้องขอ ให้ศาลตัง้ ทนายความให้ โดยทนายความนัน้ มีสทิ ธิได้รบั เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายตามที่
กาหนดไว้ในมาตรา 134/1 วรรคสาม โดยอนุโลม ...
มาตรา 90
เมือ่ มีการอ้างว่าบุคคลใดต้องถูกคุมขังในคดีอาญาหรือในกรณีอ่นื ใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
บุคคลเหล่านี้มสี ทิ ธิยน่ ื คาร้องต่อศาลท้องทีท่ ม่ี อี านาจพิจารณาคดีอาญาขอให้ปล่อย คือ
(1) ผูถ้ ูกคุมขังเอง
(2) พนักงานอัยการ
(3) พนักงานสอบสวน
(4) ผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจาหรือพัศดี
(5) สามี ภริยา หรือญาติของผูน้ นั ้ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ูกคุมขัง
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เมือ่ ได้รบั คาร้องดังนัน้ ให้ศาลดาเนินการไต่สวนฝา่ ยเดียวโดยด่วน ถ้าศาลเห็นว่าคาร้องนัน้ มีมลู
ศาลมีอานาจสังผู
่ ค้ ุมขังให้นาตัวผูถ้ ูกคุมขังมาศาลโดยพลัน และถ้าผูค้ ุมขังแสดงให้เป็นทีพ่ อใจแก่ศาล
ไม่ได้ว่าการคุมขังเป็ นการชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลสังปล่
่ อยตัวผูถ้ ูกคุมขังไปทันที
มาตรา 107
เมือ่ ได้รบั คาร้องให้ปล่อยชัวคราว
่
ให้เจ้าพนักงานหรือศาลรีบสังอย่
่ างรวดเร็วและผูต้ อ้ งหาหรือ
จาเลยทุกคนพึงได้รบั อนุญาตให้ปล่อยชัวคราว
่
โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 108
มาตรา 108/1 มาตรา 109 มาตรา 110 มาตรา 111 มาตรา 112 มาตรา 113 และมาตรา 113/1
คาสังให้
่ ปล่อยชัวคราวตามวรรคหนึ
่
่ง ให้ผเู้ กีย่ วข้องดาเนินการตามคาสังดั
่ งกล่าวโดยทันที
มาตรา 134/1
ในคดีทม่ี อี ตั ราโทษประหารชีวติ หรือในคดีทผ่ี ตู้ อ้ งหามีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันทีพ่ นักงาน
สอบสวนแจ้งข้อหา ก่อนเริม่ ถามคาให้การให้พนักงานสอบสวนถามผูต้ อ้ งหาว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้า
ไม่มใี ห้รฐั จัดหาทนายความให้
ในคดีทม่ี อี ตั ราโทษจาคุก ก่อนเริม่ ถามคาให้การให้พนักงานสอบสวนถามผูต้ อ้ งหาว่ามี
ทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มแี ละผูต้ อ้ งหาต้องการทนายความ ให้รฐั จัดหาทนายความให้ …
มาตรา 135
ในการถามคาให้การผูต้ อ้ งหา ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนทาหรือจัดให้ทาการใดๆ ซึง่ เป็นการ
ให้คามันสั
่ ญญา ขูเ่ ข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้กาลังบังคับ หรือกระทาโดยมิชอบประการใดๆ เพื่อจูงใจให้
เขาให้การอย่างใดๆ ในเรือ่ งทีต่ อ้ งหานัน้
มาตรา 226/1
ในกรณีทค่ี วามปรากฏแก่ศาลว่า พยานหลักฐานใดเป็ นพยานหลักฐานทีเ่ กิดขึน้ โดยชอบแต่ได้มา
เนื่องจากการกระทาโดยมิชอบ หรือเป็นพยานหลักฐานทีไ่ ด้มาโดยอาศัยข้อมูลทีเ่ กิดขึน้ หรือได้มาโดยมิ
ชอบ ห้ามมิให้ศาลรับฟงั พยานหลักฐานนัน้ เว้นแต่การรับฟงั พยานหลักฐานนัน้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการ
อานวยความยุตธิ รรมมากกว่าผลเสียอันเกิดจากผลกระทบต่อมาตรฐานของระบบงานยุตธิ รรมทางอาญา
หรือสิทธิเสรีภาพพืน้ ฐานของประชาชน ...
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
มาตรา 420
ผูใ้ ดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทาต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชวี ติ ก็ดี แก่
ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สนิ หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผูน้ นั ้ ทาละเมิด
จาต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนัน้
--------------------------

