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Human Rights and Police Law Enforcement

สทิธิมนุษยชน

กับการปฏิบัติหนาท่ีของตํารวจ

สื่อการสอนใชเพื่อประโยชนการศึกษาเทานั้น ความเปนเจาของหรือลิขสิทธิ์เปนของผูนั้น
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ขงจ้ือ

เรียนแตไมคิด ก็เปนการเสียเปลา

คิดแตไมเรียน ก็เปนอันตราย

ส่ิงที่สอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย 

มิใชการศึกษา แตเปนวิธีการศึกษา

ราลฟ วัลโด เจเมอรสัน
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ขอบเขตเนื้อหา

 แนวคิด หลกัการ และความหมายสิทธิมนษุยชน

 กฎหมายภายในและสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ

 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

 กลไกสงเสริมและคุมครองสิทธิมนษุยชน

 หลักการปฏิบัติวาดวยการชุมนมุสาธารณะ
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แนวคิดสิทธิมนุษยชน

  แนวคิดสิทธิมนุษยชนสมัยกรีกโรมัน

  แนวคิดภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

  ทฤษฎีสัญญาประชาคม (Social Contract Theory)

  แนวคิดสิทธิมนุษยชนในบริบทของสังคมไทย
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หลักการสิทธิมนุษยชน

  สิทธิตามธรรมชาติ (Natural Rights)

  หลกันิตธิรรม (The Rule of Law)

  การไมเลือกปฏิบัติ (Discrimination)

  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (Human Dignity)
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สิทธิตามธรรมชาติ (Natural Rights)

                        จอหน ล็อค (John Locke)ใหทรรศนะวา ปจเจกชนทุกคน

                           ตางลวนมีสิทธิ/อํานาจท่ีมมีาเองโดยธรรมชาติ หมายถงึ

                           สิทธิธรรมชาติในชีวิต อิสรภาพและทรัพยสิน อันเปนสิทธิ
ที่ไมอาจถูกยกเลิกหรือขัดขวางไดจากรัฐ   สิทธิธรรมชาติดังกลาวมีที่มาจาก 
กฎ(หมาย)ธรรมชาติ
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สิทธิตามธรรมชาติ (Natural Rights)

 สิทธทิั้งหลายเกิดมีข้ึนตาม(กฎหมาย)ธรรมชาติพรอมๆ กับมนุษย แมมไิด

บัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร ควรแกการเคารพยิ่งกวากฎหมายที่ตราข้ึน

เปนลายลักษณอักษรโดยผูปกครอง ซ่ึงเปนเพียงการยอมรบัและรับรองสิทธิ

ที่ไดมีอยูแลววามีอยูจริงเทาน้ัน สิทธิดังกลาวไดแก สิทธิในชวิีต เสรีภาพใน

รางกาย สิทธใินทรัพยสิน และความเสมอภาค
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สิทธิตามธรรมชาติ (Natural Rights)

ความมุงหมาย เพือ่จาํกัดอํานาจของรฐั หรอืผูมอีาํนาจปกครองรฐั 

มีการขัดแยงกันอยูตลอดเวลาระหวางประชาชนพลเมืองกับผูมีอํานาจ

ปกครองรฐั

ผูอยูใตอํานาจปกครองของรัฐพยายามดิ้นรนที่จะมีสทิธเิสรีภาพใหมากทีสุ่ด

เทาที่จะมีได แตในขณะเดียวกัน ผูมีอํานาจปกครองรัฐก็มีแนวโนมที่จะใช

อํานาจอยางเต็มที่

โดยกลาวอางถึงสิทธิตามธรรมชาติ วาเปนสิทธทิี่มนุษยมีติดตัวมาแตกําเนิด  

รัฐหรือผูปกครองรัฐจะลวงละเมิดมิได
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หลักนิติธรรม (Rule of Law)

 หลักแบงแยกอํานาจ (Separation of Power)

 หลกัชอบดวยกฎหมาย (Legality)

 หลักยุติธรรม (Principle of Natural Justice)

 หลักสุจริต (Good Faith)

 หลักไมเลือกปฏิบัติ (Non discrimination)

 หลกัการไดสดัสวนพอเหมาะพอควรแกกรณี (Proportionality)
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การไมเลือกปฏิบัติ (Discrimination)

 Two Fold Meaning of Discrimination

 Treat the Same or Similar things Inequality

 Direct Discrimination not same Indirect Discrimination or 

Disparate Impacts 

 Objective Justifiable

    การกระทาํหรอืงดเวนกระทาํการใดๆ ทีม่ลีกัษณะของการกีดกัน 

การแบงแยก การหนวงเหน่ียวหรือการจํากัดซ่ึงสิทธิแกบุคคลใด 

อันมีผลทําใหบคุคลน้ันไมไดรับโอกาสแหงความเทาเทียมกัน

อยางที่บุคคลน้ันพึงจะไดรับ
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ศักดิศ์รีความเปนมนุษย (Human dignity)

 เปนสิ่งที่ไมอาจลวงละเมิดไดและตองไดรับความคุมครองจากรัฐ

 ควรไดรับการเคารพในความเทาเทียมกัน

 ความศรัทธาในความมีเหตุผลของมนุษยและการคิดอยางบริสุทธิ์

    สามารถเปลี่ยนแปลงได (Ability to Becoming)

 เปนคุณคาที่มีอยูในมนุษยทุกคนที่ตองยึดถือ โดยไมข้ึนอยูกับ

เงื่อนใดทั้งสิ้น
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ความหมายสิทธิมนุษยชน(Human Rights)

  “ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  สิทธิ  เสรีภาพ และความเสมอภาค

ของบุคคล ท่ีไดรับการรับรองหรือคุมครอง ตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจกัรไทย หรอืตามกฎหมายไทย หรอื

สนธิสัญญาท่ีประเทศไทยมีพันธกรณีท่ีตองปฏิบัติตาม ”
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ความหมายสิทธิมนุษยชน(Human Rights)

  “ สิทธิขั้นพ้ืนฐาน เปนมาตรฐานขั้นตํ่าท่ีพึงมี เปนส่ิงจําเปนใน

การดํารงชีวิตของมนุษยอยางมีศักดิ์ศรีและเพ่ือธํารงรักษาไว

ซึ่งคุณคาของความเปนมนุษย ”

  “ เอาใจเขามาใสใจเรา ไมดูถูกเหยียดหยาม ไมเลือกปฏิบัติ 

คุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ”
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  สทิธิมนุษยชนตามกฎหมายภายใน

  รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

  พระราชบญัญัติคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติ พ.ศ.2542

  พระราชบญัญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547

  ประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.2551
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  สทิธิมนุษยชนภายใตกฎหมายระหวางประเทศ

  ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน

     (Universal Declaration of Human Rights,1948)

  สนธิสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเขารวมลงนาม

เปนภาคีและมพีันธกรณีตองปฏิบัติตาม 7 ฉบับ       
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  กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

  กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

  อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก

  อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบตัิตอสตรีทกุรูปแบบ

  อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติในทุกรูปแบบ

  อนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบตัิหรือการลงโทษอื่นที่

โหดรายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ํายีศกัดิ์ศรี

  อนุสัญญาวาดวยสิทธิของคนพิการ

Presenter
Presentation Notes
ฉบับที่ 1 (ลงนาม 29 ต.ค.2539 มีผลบังคับใช้ 30 ม.ค.2540) , ฉบับที่ 2 (ลงนาม 5 ก.ย.2542 มีผลบังคับใช้ 5 ธ.ค.2542) , ฉบับที่ 3 (ลงนาม 27 มี.ค.2535 มีผลบังคับใช้ 26 เม.ย.2535) , ฉบับที่ 4 (ลงนาม 9 ส.ค.2528 มีผลบังคับใช้ 8 ก.ย.2528) , ฉบับที่ 5 (ลงนาม 28 ม.ค.2546 มีผลบังคับใช้ 27 ก.พ.2546) , ฉบับที่ 6 (ลงนาม 2 ต.ค.2550 มีผลบังคับใช้ 1 พ.ย.2550) ,ฉบับที่ 7 (ลงนาม 29 ก.ค.2551 มีผลบังคับใช้ 28 ส.ค.2551)
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  มาตรา 26 “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐ ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความ

เปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”

  มาตรา 28 “บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและ

เสรีภาพของตนไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น... หรือ   

ไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน”

  มาตรา 4 “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของ

บุคคล ยอมไดรับความคุมครอง”

Presenter
Presentation Notes
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
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                       การจับกุมและการควบคุมขังบุคคลจะกระทํามิได เวนแต 

มีคําส่ังหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

  “โดยผูถูกจับจะตองไดรับการแจงขอกลาวหาและรายละเอยีดแหงการจับ โดยไมชักชา 

กับจะตองไดรับโอกาสแจงใหญาติหรือผูซึ่งผูถูกจับไววางใจทราบในโอกาสแรก และ   

ผูถูกจับซึ่งยังถูกควบคุมอยู ตองถูกนําตัวไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ 

ผูถูกจับถูกนําไปถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวน เพื่อศาลพิจารณาวา มีเหตุที่จะขัง

ผูถูกจับไวตามกฎหมายหรือไม เวนแตมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนอยางอื่นตามที่

กฎหมายบัญญัติ” (มาตรา 237 รธน.2540) 

  มาตรา 32 “บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย”

                       การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการ

โหดราย หรือไรมนุษยธรรมจะกระทํามิได

Presenter
Presentation Notes
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
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“ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยยอมมีสิทธิ ไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี  

ดวยความรวดเร็ว ตอเน่ือง และเปนธรรม ในชั้นสอบสวน ผูตองหามสีิทธิใหทนายความ

หรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคําตนได” (มาตรา 241 รธน.2540) สิทธิ

ไดรับความชวยเหลือจากรัฐดวยการจัดหาทนายความให ในกรณีที่ผูถูกควบคุมหรือ  

คุมขังไมอาจหาทนายความได รัฐตองใหความชวยเหลือโดยจัดหาทนายความใหโดยเร็ว

(มาตรา 242 รธน.2540) 

“บุคคลยอมมีสิทธิไมใหถอยคํา เปนปฏิปกษตอตนเองอันอาจทําใหตนถูกฟองคดีอาญา

ถอยคําของบุคคลซึ่งเกิดจากการจูงใจ มีคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวงถูกทรมาน     

ใชกําลังบังคับ หรือกระทาํโดยมิชอบประการใดๆ ไมอาจรับฟงเปนพยานหลักฐานได”

(มาตรา 243 รธน.2540)

Presenter
Presentation Notes
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
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  มาตรา 39 “บุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายที่

ใชอยูในเวลาที่กระทํานั้น บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว”

     ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด

  มาตรา 40 “บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังตอไปนี้”

                       (1) สิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก 

รวดเร็ว และทั่วถึง                                                                                                           

                     (7) ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการ

สอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกตอง รวดเร็วและเปนธรรม... การไดรับ

ความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความและการไดรับการปลอยตัว

ช่ัวคราว

                     (2) สิทธิพื้นฐานในกระบวนการพิจารณา อยางนอยไดรับ

การพิจารณาโดยเปดเผย

Presenter
Presentation Notes
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
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“บุคคลใดตกเปนจําเลยในคดีอาญาและถูกคุมขัง ระหวางการพิจารณาคดี หากปรากฏตาม

คําพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีน้ันวาขอเท็จจริงฟงเปนยุติวาจําเลยมิไดเปนผูกระทาํ 

ความผิด หรือการกระทาํของจําเลยไมเปนความผิดบุคคลน้ันยอมมีสทิธิไดรับคาทดแทน

และคาใชจายตามสมควร ตลอดจนบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะการน้ันคืน ทั้งน้ี               

ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ” (มาตรา 246 รธน.2540)

“บุคคลซึ่งเปนพยาน/ผูเสียหายในคดีอาญามีสิทธิ ไดรับความคุมครองการปฏิบตัิที่

เหมาะสม และคาตอบแทนที่จําเปนและสมควรจากรัฐ ” (มาตรา 244-245 

รธน.2540) บุคคลใดไดรับความเสียหายถึงแกชีวิตหรือแกรางกายหรือจิตใจเน่ืองจาก

การกระทําความผิดอาญาของผูอืน่โดย ตนมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทาํความผิด

น้ัน และไมมีโอกาสไดรับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น บุคคลน้ัน หรือทายาท

ยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐ ทั้งน้ี ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

  มาตรา 63 “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
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  มาตรา 15 “ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทํา

อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออันไมเปนตามพันธกรณีระหวาง

ประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี และเสนอมาตรการ

การแกไขที่เหมาะสมตอบุคคล หรือหนวยงานที่กระทํา หรือละเลยการ

กระทําดังกลาวเพื่อดําเนินการ ในกรณีที่ปรากฏวาไมมีการดําเนินการ

ตามที่เสนอใหรายงานตอรัฐสภาเพื่อดําเนินการตอไป”
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  มาตรา 32 “เพื่อรักษาความเที่ยงธรรมในการแตงตั้งและโยกยาย

ขาราชการตํารวจ ให ก.ตร.ออกกฎ ก.ตร.กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

แตงตั้งและโยกยายขาราชการตํารวจไวใหชัดเจนแนนอน”

  มาตรา 78 “การกระทําผิดวินัยไมรายแรง ไดแก การไมรักษาวินัยตามที่

บัญญัติเปนขอปฏิบัติและขอหามในเรื่องดังตอไปนี้”

  (8) “ใหความเปนธรรมและใหการสงเคราะหแกประชาชนผูติดตอราชการ

หรือในการปฏิบัติราชการเก่ียวกับหนาที่ของตนโดยไมชักชา และดวยความ

สุภาพเรียบรอย โดยหามมิใหดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ีหรือขมเหง

ประชาชนผูติดตอราชการหรอืในการปฏิบัติราชการเก่ียวกับหนาที่ของตน”
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  (12) “ตองไมใชกิริยาวาจาหรือประพฤตตินในลักษณะที่ไมสมควร”

  มาตรา 79 “การกระทําผิดวินัยรายแรง ไดแก การกระทําดังตอไปนี้”

  (3) “เหยียดหยาม กดข่ี ขมเหง หรือทํารายประชาชนผูติดตอราชการหรอื   

ในระหวางปฏิบัตหินาที่ราชการ”

  (7) “กระทําหรือไมกระทําการตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร.”
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 “การไมเลือกปฏิบัติ”

ขอ 5 การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ

  ขอ 8 “ขาราชการตองเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายอื่นโดยเครงครัด โดยไมเลือกปฏิบัติ”

ขอ 10/1 มีทาทีเปนมิตร มีมนุษยสัมพันธอันดี และมีความสุภาพออนโยน

ตอประชาชนผูรับบริการ รวมทั้งใหบริการประชาชนดวยความเต็มใจ 

รวดเร็ว และไมเลือกปฏิบัติ

Presenter
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ขอ 10/2 ปฏิบัตตินใหเปนที่เช่ือถือไววางใจของประชาชน โดยไมเบียดเบียน 

ไมแสดงกริยาหรือทาทางไมสุภาพหรือไมใหเกียรติ รวมทั้งไมใชถอยคํา 

กริยา หรือทาทาง   ที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยาม

ประชาชน

  ขอ 16 อํานวยความสะดวกแกประชาชนในการรองทุกข กลาวโทษ ขออนุญาต          

ขอขอมูลขาวสาร หรือติดตอราชการอื่น ดวยความเต็มใจ เปนมิตร ไมเลือก

ปฏิบัติ และรวดเร็ว เพื่อไมใหประชาชนเสียสิทธิหรือเสรีภาพตามกฎหมาย 
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“การทารุณหรือทารุณกรรม”

    การปฏิบัติหรือกระทําใดๆ ตอรางกายหรอืจิตใจของบุคคล          

ในลักษณะที่โหดราย  ไรมนุษยธรรม หรือกอใหเกิดความเจ็บปวด

อยางแสนสาหัส หรือดูถูกศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

  ขอ 19 “ในการรวบรวมพยานหลกัฐาน การสืบสวนสอบสวน การสอบปากคํา 

หรือการซักถามผูกระทําความผิด ผูตองหา ผูที่อยูในความควบคุมตาม

กฎหมาย ผูเสียหาย ผูรูเห็นเหตุการณ หรือบุคคลอื่น ตํารวจตองแสดงความ

เปนมืออาชีพโดยใชความรูความสามารถตามวิทยาการตํารวจ รวมทั้งใช

ปฏิภาณไหวพริบและสติปญญา เพื่อใหไดขอเท็จจริงและธํารงไวซึ่งความ

ยุติธรรม”
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  (1) ไมทําการทารุณหรือทารุณกรรมตอบุคคล หรือตอบุคคลอื่นที่

เก่ียวของสัมพันธกับบุคคลนั้น

  (2) ไมใช จาง วาน หรือยุยงสงเสริม หรือปลอยปละละเลยใหมีการ

ทารุณหรือทารุณกรรมตอบุคคล

  (4) ไมกักขังหรือหนวงเหนี่ยวบุคคลที่ยังไมไดถูกจับกุมตามกฎหมาย 

เพือ่การสอบปากคํา
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ปฏญิญาสากลวาดวยสิทธิมนษุยชน

(Universal Declaration of Human Rights,1948)

  หลักประกันสิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐานของมนุษยทุกคน

  ตองปฏิบัติตอเพื่อนมนุษยอยางมีศักดิ์ศรี

  ศักดิ์ศรีและคุณคาของมนุษย และสิทธิซึ่งเทาเทียมกัน

ของบรรดาชายหญิงมิอาจโอนใหแกกันได

  หามทรมานหรือดูถูก เหยียดหยามมนุษย

  มิไดมีผลบังคับทางกฎหมาย แตเปนการจําเปนอยางยิ่งที่สิทธิ

มนุษยชนควรไดรับความคุมครองโดยหลักบังคับของกฎหมาย
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  สิทธิที่ติดตัวมากับมนุษย (Inherent)

  สิทธิที่เปนสากล (Universal)

  สิทธิที่ไมอาจถายโอนใหแกกันได (Inalienable)

  สิทธิที่ไมถูกแยกออกจากกัน (Indivisible)
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ขอ 1 มนุษยทั้งหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในเกียรติศักดิ์และสิทธิตางมี
เหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติตอกันดวยเจตนารมณแหงภารดรภาพ

ขอ 2 (1) ทุกคนยอมมีสิทธิและอิสรภาพบรรดาที่กําหนดไวในปฏิญญานี้ โดย
ปราศจากความแตกตางไมวาชนิดใด ๆ ดังเชน เช้ือชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา 
การคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น เผาพันธุแหงชาติหรือสังคม ทรัพยสิน 
กําหนด หรือสถานะอื่น ๆ



32

ขอ 5 บุคคลใด ๆ จะถูกทรมานหรือไดรับผลปฏิบัติ หรือการลงโทษที่โหดราย       

ผิดมนุษยธรรมหรือต่ําชาไมได 

ขอ 7 ทุกคนเสมอกันตามกฎหมายและสิทธิที่จะไดรับความคุมครองของกฎหมาย

เทาเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับความ

คุมครองเทาเทียมกันจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ อันเปนการลวงละเมิดปฏิญญา 

และจากการยุยงใหเลือกปฏิบัติดังกลาว

ขอ 9 บุคคลใดจะถูกจับกุม กักขัง หรือเนรเทศ ไปตางถ่ินโดยพลการไมได
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ขอ 10 ทุกคนมีสิทธิโดยเสมอภาคเต็มที่ในอันที่จะไดรับการพิจารณาที่เปนธรรม

และเปดเผยจากศาลที่อิสระ และเที่ยงธรรมในการกําหนดสิทธิและหนาที่ของ

ตนและการกระทําผิดอาญาใดๆ ที่ตนถูกกลาวหา

ขอ 11 (1) ทุกคนที่ถูกกลาวหาวาทําผิดทางอาญามีสิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐาน

ไวกอนวาบริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจน ไดวามีผิดตามกฎหมายในการพิจารณา

เปดเผย ซึ่งตนไดรับหลักประกันบรรดาที่จําเปนสําหรับการตอสูคดี

        (2) จะถือบุคคลใด ๆ วามีความผิดทางอาญา เนื่องดวยการกระทําหรือ   

ละเวนใดๆ อันมิไดจัดเปนความผิดทางอาญาตามกฎหมายระหวางประเทศ

ในขณะไดกระทําการนั้นข้ึนไมได และจะลงโทษอันหนักกวาที่ใชอยูในขณะที่ได

กระทําความผิดทางอาญานั้นไมได
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กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ขอ 2 (1) รัฐภาคีแตละรัฐแหงกติกานี้รับที่จะเคารพและประกันแกปจเจกบุคคล 

ทั้งปวงภายในดินแดนและภายใตเขตอํานาจของตนในสิทธิทั้งหลายที่รับรองไว

ในกติกานี้ โดยปราศจากการแบงแยกใดๆ อาทิ เช้ือชาติ ผิว เพศ ภาษา 

ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด เผาพันธุ แหงชาติ

หรือสังคม ทรัพยสิน กําเนิด หรือสถานะอื่นๆ 

           (3) รัฐภาคีแตละรัฐแหงกติกานี้รับที่จะ

    (ก) ประกันวา บุคคลใดที่สิทธิหรือเสรีภาพของตนซึ่งรับรองไวในกติกานี้   

ถูกละเมิดยอมไดรับการเยียวยาอยางเปนผลจริงจัง โดยมิตองคํานึงวาการ

ละเมิดนั้นจะถูกกระทําโดยบุคคลผูปฏิบัติการตามหนาที่ก็ตาม
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ขอ 6 (1) มนุษยทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตมาแตกําเนิด สิทธินี้ยอมไดรับ

การคุมครองโดยกฎหมาย ไมมีบุคคลใดสามารถลวงชีวิตของใครได

(4) บุคคลใดตองคําพิพากษาประหารชีวิต ยอมมีสิทธิขออภัยโทษหรือ

ลดหยอนผอนโทษตามคําพิพากษา การนิรโทษกรรม การอภัยโทษ 

หรือการลดหยอนผอนโทษตามคําพิพากษาประหารชีวิตพึงมีไดทุก

กรณี

ขอ 7 บุคคลจะถูกทรมาน หรือไดรับการประติบัติ หรือการลงโทษที่โหดราย 

ไรมนุษยธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง บุคคลจะถูกใชในการทดลองทาง

การแพทย หรอืทางวิทยาศาสตรโดยปราศจากความยินยอมอยางเสรี

ของบุคคลนั้นมิได

(5) ไมมีการพิพากษาใหประหารชีวิตในคดีอาญาที่กระทํากับบุคคลผูมี

อายุต่ํากวา 18 ป และหญิงมีครรภมิได



36

ขอ 9 (1) บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของรางกาย บุคคล    
จะถูกจับกุมหรือควบคุมโดยอําเภอใจมิได บุคคลจะถูกลิดรอนเสรีภาพของตน
มิได ยกเวนโดยเหตุผลและโดยเปนไปตามกระบวนการที่บัญญัติไวในกฎหมาย

               
(2) ในขณะจับกุม บุคคลใดที่ถูกจับกุมจะตองไดรับแจงถึงเหตุผลในการจับกุม 

และจะตองไดรับแจงถึงขอหาที่ถูกจับกุมโดยพลัน          

(3) บุคคลใดที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวในขอหาทางอาญา จะตองนําตัวโดย

พลันไปยังศาลหรือเจาหนาที่อืน่ที่มีอํานาจตามกฎหมายที่จะใชอํานาจทาง

ตุลาการ และจะตองมีสิทธิไดรับการพิจารณาคดีภายในเวลาอันสมควร 

หรือไดรับการปลอยตัวไป    มิใหถือเปนหลกัทั่วไปวาจะตองควบคุม

บุคคลที่รอการพิจารณาคดี แตในการปลอยตัวอาจกําหนดใหมีการ

ประกันวาจะมาปรากฏตัวในการพิจารณาคดี ในขั้นตอนอื่นของ

กระบวนการพิจารณา และจะมาปรากฏตัวเพื่อการบังคับตามคําพิพากษา 

เมื่อถึงวาระนั้น



37

 (4) บุคคลใดที่ถูกลิดรอนเสรีภาพโดยการจับกุมหรือการควบคุม มีสิทธินําคดี

ขึ้นสูศาลตัดสินโดยไมชักชาถึงความชอบดวยกฎหมายของการควบคุมผูนั้น 

และหากการควบคุมไมชอบดวยกฎหมายก็ใหศาลมีคําส่ังปลอยตัวไป 

ขอ 10 (1) บุคคลทั้งปวงที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ ตองไดรับการประติบัติอยาง

มีมนุษยธรรม และความเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

ขอ 14 (2) บุคคลทุกคนซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดอาญา ยอมมีสิทธิไดรับการ

สันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ จนกวาจะพิสูจนไดวากระทําผิดตามกฎหมาย

          (3) ในการพิจารณาคดีอาญา ซึ่งบุคคลถูกหาวากระทําผิด ยอมมีสิทธิที่

จะไดรับหลักประกันขั้นต่ําดังตอไปนี้อยางเสมอภาค                    
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                    (ก) สิทธิที่จะไดรับแจงโดยพลันซึ่งรายละเอียดเก่ียวกับสภาพและ

เหตุแหงความผิดที่ถูกกลาวหา ในภาษาซึ่งบุคคลนั้นเขาใจได

                    (ข) สิทธิที่จะมีเวลา และไดรับความสะดวกเพียงพอแกการ

เตรียมการเพื่อตอสูคดี และติดตอกับทนายความที่ตนเลือกได

     (ง) สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาตอหนาบุคคลนั้น และสิทธิที่จะตอสู

คดีดวยตนเอง หรือโดยผานผูชวยเหลือทางกฎหมายที่ตนเลอืก สิทธิที่บุคคล

จะไดรับแจงใหทราบถึงสิทธิในการมีผูชวยเหลือทางกฎหมาย หากบุคคลนั้นไม

มีผูชวยเหลือทางกฎหมายในกรณีใดๆ เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมบุคคล

นั้นมีสิทธิที่จะมีผูชวยเหลือทางกฎหมายซึ่งมีการแตงตั้งใหโดยปราศจาก

คาตอบแทน ในกรณีที่บุคคลนั้นไมสามารถรับภาระในการจายคาตอบแทน
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(จ) สิทธิที่จะซักถามพยานซึ่งเปนปรปกษตอตน และขอใหเรียกพยาน

ฝายตนมาซักถามภายใตเง่ือนไขเดียวกับพยานซึ่งเปนปรปกษตอตน

(ฉ) สิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือจากลามโดยไมคิดมูลคา หากไม

สามารถเขาใจหรือพูดภาที่ใชในศาลได

(ช) สิทธิที่จะไมถูกบังคับใหเบิกความเปนปรปกษตอตนเอง หรือใหรับ

สารภาพผิด
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ขอ 15 (1) บุคคลยอมไมตองรับผิดทางอาญา เพราะกระทําหรืองดเวน
กระทําการใด ซึ่งในขณะที่กระทําไมเปนความผิดอาญาตามกฎหมาย
ภายในหรือกฎหมายระหวางประเทศ และจะลงโทษใหหนักกวาโทษที่มีอยูใน
ขณะที่ไดกระทําความผิดอาญาไมได หากภายหลังการกระทําความผิดนั้น
ไดมีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดโทษเบาลง ผูกระทําผิดยอมไดรับ

ประโยชนจากบทบัญญัตินั้น

ขอ 26 บุคคลทั้งปวงยอมเสมอกันตามกฎหมาย และสิทธิที่จะไดรับความ

คุมครองเทาเทียมกันตามกฎหมาย โดยปราศจากการเลือกประติบัติใดๆ 

ในกรณีนี้ กฎหมายจะตองหามการเลือกประติบัติใด ๆ และตองประกัน

ความคุมครองบุคคลทุกคนอยางเสมอภาคและเปนผลจริงจังจากการ

เลือกประติบัตดิวยเหตุผลใด เชน เช้ือชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความ

คิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด เผาพันธุแหงชาตหิรือสังคม 

ทรัพยสิน กําเนิด หรือสถานะอื่นๆ  
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  อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก

“เด็ก” หมายถึง มนุษยทุกคนที่อายุต่ํากวาสิบแปดป เวนแตจะบรรลุนิติภาวะ

กอนหนานั้นตามกฎหมายที่ใชบังคับแกเด็กนั้น 

ขอ 32 (1) รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะไดรับการคุมครองจากการ

แสวงหาประโยชนทางเศรษฐกิจและจากการทํางานใดที่นาจะเปนการเส่ียง

อันตรายหรือการขัดขวางการศึกษาของเด็ก หรือเปนอันตรายตอสุขภาพ

หรือการพัฒนาทางรางกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรมและสังคมของเด็ก
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ขอ 34 รัฐภาคีตองคุมครองเด็กจากการแสวงหาประโยชนทางเพศ และการ

กระทําทางเพศที่มิชอบทุกรูปแบบ เพื่อการนี้รัฐภาคีจะตองดําเนินการใช

มาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อปองกัน

     (ก) การชักจูง หรือบีบบังคับเด็กใหมีสวนรวมในกิจกรรมทางเพศใดๆ ที่ไม

ชอบดวยกฎหมาย

(ข) การแสวงหาประโยชนจากเด็กในการคาประเวณี หรือการกระทําอื่นๆ ที่

เก่ียวกับเพศที่ไมชอบดวยกฎหมาย

     (ค) การแสวงหาประโยชนจากเด็กในการแสดงลามกอนาจารและที่เก่ียวกับ

ส่ิงลามกอนาจาร
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ขอ 37 รัฐภาคีรบัประกันวา

             (ก) จะไมมีเด็กคนใดไดรับการทรมานหรือถูกปฏิบัติ หรือลงโทษที่

โหดราย ไรมนุษยธรรมหรือต่าํชา จะไมมีการลงโทษประหารชีวิตหรือ

จําคุกตลอดชีวิต หรือโอกาสจะไดรับการปลอยตัวสําหรับความผิดที่

กระทําโดยบุคคลที่มีอายุต่ํากวาสิบแปดป

             (ข) จะไมมีเด็กคนใดถูกลิดรอนเสรีภาพโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

หรือโดยพลการ การจับกุม กักขังหรือจําคุกเด็กจะตองเปนไปตาม

กฎหมาย และตองใชเปนมาตรการสุดทายเทานั้น โดยใหมีระยะเวลาที่ส้ัน

ที่สุดอยางเหมาะสม
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             (ค) เด็กทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพจะไดรับการปฏิบัติดวย

มนุษยธรรมและเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยคํานึงถึงความ

ตองการของบุคคลในวัยนั้น และตองถูกแยกตางหากจากผูใหญ เวนแต 

จะพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนสูงสุดตอเด็ก โดยเด็กมีสิทธิติดตอกับ

ครอบครัวทางหนังสือและการเยี่ยมเยียน เวนแตในสภาพการณพิเศษ

             (ง) เด็กทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพมีสิทธิที่จะขอรับความ

ชวยเหลือทางกฎหมายหรือทางอื่นที่เหมาะสมโดยพลัน
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ขอ 39 รัฐภาคีตองดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ที่จะสงเสริมการฟนฟู

ทั้งรางกายและจิตใจและการกลับคืนสูสังคมของเด็กที่ไดรับเคราะหจาก  

การละเลยในรูปแบบใดๆ การแสวงหาประโยชน การกระทําอันมิชอบ การ

ทรมานหรือการลงโทษ หรือการปฏิบัติที่โหดราย ไรมนุษยธรรมหรือต่ําชา 

หรือการพพิาทกันดวยอาวุธ การฟนฟูหรือการกลับคืนสูสังคมดังกลาว   

จะเกิดขึ้นในสภาพแวดลอมที่สงเสริมสุขภาพ การเคารพตนเอง และศักดิ์ศรี

ของเด็ก

ขอ 40 (1) สิทธิของเด็กทุกคนที่ถูกกลาวหาวาไดฝาฝนกฎหมายอาญา         

จะไดรับการปฏิบัติตอในลักษณะที่สอดคลองกับการสงเสริมความสํานึกใน

ศักดิ์ศรีและคุณคาของเด็ก โดยเสริมความเคารพของเด็กตอสิทธิมนุษยชน

และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผูอื่น ตลอดจนตองคํานึงถึงอายุของเด็กและ

ความปรารถนาที่จะสงเสริมสรางสรรคเด็กใหกลับคืนสูสังคม
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ขอ 40 ตราสารระหวางประเทศ รฐัภาคีรบัประกันวา

             (ก) จะไมมีเด็กคนใดถูกกลาวหา ตั้งขอหาวาฝาฝนกฎหมายโดย

เหตุแหงการกระทําหรืองดเวนการกระทํา ซึ่งไมมีบทบัญญัติกฎหมายใน

ขณะนั้นวาเปนความผิด

             (ข) เด็กทุกคนที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดอยางนอยที่สุดจะไดรับ

หลักประกัน ดังตอไปนี้

                   (1) ไดรับการสันนิษฐานวาบริสุทธิ์ จนกวาจะไดรับการ

พิสูจนวามีความผิดตามกฎหมาย

                   (2) ไดรับการแจงขอหาทันทีและโดยตรง และกรณีที่

เหมาะสมโดยผานบิดา มารดาหรือผูปกครองตามกฎหมาย และไดรับ

ความชวยเหลือทางกฎหมายหรือทางอื่นที่เหมาะสมเพื่อการตระเตรียม

การสูคดี
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  ตีความรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่ขัดรัฐธรรมนูญ

     คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา 

คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐ
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  พิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหวาง

  สวนราชการ   กับ  เอกชน

  สวนราชการ   กับ  สวนราชการ

หรือ

  อันเน่ืองมาจากการใชอํานาจทางการปกครองตามกฎหมาย

หรือการดําเนินกิจการทางการปกครองของสวนราชการ
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เปนผูมีความรอบรูและประสบการณในการบริหารราชการแผนดิน วิสาหกิจ 

หรือกิจกรรมอันเปนประโยชนรวมกันของสาธารณะ และมีความซื่อสัตย

สุจริตเปนที่ประจักษ ประเทศสวีเดน (Ombudsman)เปนตนแบบ

  พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริง                      

ตามคํารองเรียนกรณีการปฏิบัตหินาที่ของ

หนวยงาน/เจาหนาที่รัฐ
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     การไมปฏิบัตติามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่

ตามกฎหมายของเจาหนาที่รัฐหรือสวนราชการ

     การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่หรือสวนราชการ 

ที่กอใหเกิดความเสียหายแกผูรองเรียนโดยไมเปนธรรม ไมวาการนั้นจะ

ชอบหรือไมชอบดวยอํานาจหนาที่ก็ตาม

     การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหนาที่หรือการปฏิบัตหินาที่

โดยไมชอบดวยกฎหมายขององคกรตามรัฐธรรมนูญและองคกรใน

กระบวนการยุติธรรม

     ดําเนินการเก่ียวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

และเจาหนาที่ของรัฐ
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หลักการปารีส (The Paris Principles)

ความเปนอสิระ (Independence)

กําหนอํานาจหนาที่อยางชัดเจนและมีอํานาจเพียงพอ

สามารถเขาถงึไดงาย (Accessibility)

ความรวมมือกับทกุฝาย (Cooperation)

ประสิทธิภาพเชิงปฏิบัติการ (Efficiency)

ความรับผิดชอบโดยเปดเผยและสามารถตรวจสอบการทํางานได
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อํานาจหนาที่ประการสําคัญ 
  “ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปน      

การละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไมเปนตามพนัธกรณีระหวางประเทศ

เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี และเสนอมาตรการการ

แกไขที่เหมาะสมตอบุคคล หรอืหนวยงานที่กระทํา หรือละเลยการกระทํา

ดังกลาวเพื่อดําเนินการ ในกรณีที่ปรากฏวาไมมีการดําเนินการตามที่

เสนอใหรายงานตอรัฐสภาเพื่อดําเนินการตอไป” (มาตรา 257 (1) รธน.50) 
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เรียกเอกสารหรือหลักฐานทีเ่ก่ียวของจากบุคคลใด 

หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา รวมทั้งมีอํานาจอ่ืน

เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ ทัง้นี้ ตามที่

กฎหมายบัญญัติ

  “ฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหาย เมื่อไดรับการรองขอจาก

ผูเสียหาย และเปนกรณีที่เหน็สมควรเพ่ือแกไขปญหาการละเมิด

สิทธิมนุษยชนเปนสวนรวม ทั้งน้ีตามที่กฎหมายบญัญัติ” (มาตรา 

257 (4) รธน.50) 
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การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

    “การกระทําหรือละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ

มิใชเปนเรื่องที่มีการฟองรองเปนคดีอยูในศาลหรือที่ศาลพิพากษาหรือมี

คําส่ังเด็ดขาดแลว” (มาตรา 22 พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิฯ 2542) 

    “ใหคณะกรรมการสิทธิแจงไปยังบุคคลหรือหนวยงานที่ถูกอางวาเปน  

ผูละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อใหช้ีแจงขอเท็จจริงภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการกําหนด” (มาตรา 25 พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิฯ 2542) 

Presenter
Presentation Notes
การยื่นคำร้องอาจทำเป็นหนังสือหรือร้องเรียนด้วยวาจาให้กระทำได้ , ให้ยื่นคำร้อง ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิฯ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือยื่นต่อกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน , สำนักงานคณะกรรมการสิทธิฯแจ้งผู้ร้องภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง
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    “เมื่อพนกําหนดระยะเวลาช้ีแจงขอเท็จจริงแลว ใหคณะกรรมการตองให

โอกาสผูรองหรอืผูเก่ียวของและผูถูกกลาวหาช้ีแจงรายละเอียด และเสนอ

พยานหลักฐานตามสมควร เพื่อพิสูจนขอเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําที่มี

การอางวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน” (มาตรา 26 พ.ร.บ.คณะกรรมการ

สิทธิฯ 2542) 

     คณะกรรมการดําเนินการไกลเกลี่ย

เพื่อใหคูกรณีทาํความตกลง

ประนีประนอมและแกไขปญหาการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนแลวยุติเรื่อง 
(มาตรา 27 พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิฯ 

2542) 

    คณะกรรมการจัดทํารายงานผลการ

ตรวจสอบและมาตรการแกไขปญหา 

พรอมระบุระยะเวลาในการดําเนินการ 
(มาตรา 28 พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิฯ 

2542) 
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     กําหนดใหบุคคลหรือหนวยงาน

ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ดวยวิธี

ใดที่เห็นเหมาะสมเพื่อปองกันมิใหมี

การละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะ

ทํานองเดียวกันอีกก็ได (มาตรา 28 

วรรคสอง พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิฯ 

2542) 

    การกระทําดังกลาวไมเปนการละเมิด

สิทธิมนุษยชน แตมีการปฏิบัติที่ไมเปน

ธรรมสมควรแกการเยียวยาความ

เสียหาย ใหคณะกรรการฯอาจกําหนด

แนวทางแกไขใหดําเนินการได (มาตรา 

28 วรรคสาม พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิฯ 

2542) 
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    “เมื่อพนกําหนดระยะเวลา บุคคลหรือหนวยงานมิไดมีการดําเนินการ

ตามมาตรการหรือดําเนินการแลวแตยังไมแลวเสร็จโดยไมมีเหตุผลอัน

สมควร ใหคณะกรรมการรายงานตอนายกรัฐมนตรีเพื่อส่ังการภายในหก

สิบวันนับแตวันที่ไดรับรายงาน” (มาตรา 30 พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิฯ 2542) 

    “คณะกรรมการมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวของจาก

บุคคลใดหรือเรยีกบุคคลมาใหถอยคํา รวมทั้งอํานาจอื่นเพื่อประโยชนใน

การปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ผูใดไมมาใหถอยคํา หรือไมสงวัตถุ 

เอกสาร หรือพยานหลักฐาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ

ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” (มาตรา 32(2)และมาตรา 34  

พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิฯ 2542) 
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  ประมวลระเบียบการปฏบิตัิของเจาหนาที่ที่มีอํานาจ

หนาที่บังคับใชกฎหมาย

  หลักการวาดวยการปองกันและการสอบสวนอยางมี

ประสิทธิภาพเกี่ยวกบัการวสิามัญฆาตกรรมและการลงโทษ

ประหารชีวิตที่ไรเหตุผลและรวบรัด
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  หลักการพ้ืนฐานวาดวยการใชกําลังบังคับและอาวุธ

ปนของเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย

  ปฏิญญาวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนใหพนจากการถูกใช

กําลังบังคับใหหายสาบสูญ

  หลักการเพ่ือการคุมครองบุคคลทุกคนที่ถูกคุมขังหรือจําคุก
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ขอ 2 ในการปฏิบัติหนาที่...จะตองกระทําโดยเคารพและมุงคุมครองศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษย ตลอดจนพิทักษรักษาสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน

ขอ 3 เจาหนาที่...จะใชกําลังบังคับไดตอเมื่อมีเหตุจําเปนอยางยิ่งและเฉพาะ

กรณีที่เปนการปฏิบัติหนาที่บังคับใชกฎหมายนั้น

ขอ 5 จะตองไมมีเจาหนาที่...ไปกระทําการ หรือยุยงสงเสริม หรือเพิกเฉยตอ

การกระทําทรมานหรือการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่เปนการทารุณ

โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

 ขอ 6 เจาหนาที่...พึงปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่ในการคุมครองดูแลบุคคลที่อยู

ในการคุมขังของตนใหมีสุขภาพดี และตองจัดการใหบุคคลดังกลาวไดรับ

การตรวจรักษาทันทีเมื่อมีอาการเจ็บปวย

  ประมวลระเบียบการปฏบิตัิของเจาหนาที่ที่มีอํานาจ

หนาที่บังคับใชกฎหมาย
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ขอ 1 รัฐบาลจะตองดําเนินการมิใหมีการวิสามัญฆาตกรรมหรือการลงโทษ

ประหารชีวิตบรรดาที่กระทําโดยที่ไรเหตุผลและรวบรัด กับจะตอง

ดําเนินการใหเกิดความมั่นใจไดวาบรรดาการกระทําดังกลาวนั้นเปน

ความผิดตามกฎหมายอาญาและจะตองไดรับโทษอยางหนักโดยคํานึงถึง

ระดับความรายแรงของความผิดนั้น แมแตกรณีที่มีพฤติการณพิเศษอัน

ไดแกกรณีภาวะสงครามหรือเกิดภัยคุกคามจากสงคราม เหตุจลาจลทาง

การเมืองหรือเกิดเหตฉุุกเฉินอืน่ๆ ในสาธารณชนก็ตาม ก็มิใหหยิบยกมา

เปนขออางวามีความชอบธรรมที่จะกระทําการดังกลาว

  หลักการวาดวยการปองกันและการสอบสวนอยางมี

ประสิทธิภาพเกี่ยวกบัการวสิามัญฆาตกรรมและการลงโทษ

ประหารชีวิตที่ไรเหตุผลและรวบรัด
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         การวิสามัญฆาตกรรมและประหารชีวิตที่ไรเหตุผลและรวบรัดดังกลาว

จะตองถือเปนขอตองหามในทุกสถานการณ ซึ่งรวมถึง (แตมิไดจํากัดเพียง) 

การขัดแยงกันโดยใชอาวุธปน การใชกําลังที่เกินเลยหรือมิชอบดวยกฎหมาย

ของเจาหนาที่ของรัฐ หรือของบุคคลอื่นที่ปฏิบัติหนาที่อยางเจาหนาที่ของรัฐ

หรือบุคคลอื่นที่ไดกระทําการดังกลาวโดยการสนับสนุน ยินยอม หรือวางเฉย

ของเจาหนาที่ของรัฐ หรือในกรณีกระทําตอผูที่อยูในระหวางถูกคุมขังหรือ

จําคุก ขอหามดังกลาวขางตนนี้ถือวามีความสําคัญเหนือกวาคําส่ังของ

รัฐบาลดวย

ขอ 2 เพื่อที่จะปองกันการวิสามัญฆาตกรรม และการประหารชีวิตที่ไรเหตุผล

และรวบรัดนั้น รัฐบาลจะตองจัดวางมาตรการควบคุมที่เครงครัด ไดแก 

จะตองกําหนดสายงานบังคับบัญชาเจาหนาที่ทั้งปวงที่เก่ียวของกับการจับกุม 

ควบคุมตัว คุมขัง และจําคุก ตลอดจนเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่ใชกําลัง

บังคับ และอาวุธปนนั้นใหมีความชัดเจนแนนอน
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 ขอ 3 รัฐบาลจะตองหามไมใหบรรดาเจาหนาที่ระดบัผูบังคับบัญชาหรือองคกรของรัฐออก

คําสั่งหรือยุยงสงเสริมใหบุคคลใดไปกระทําวิสามัญฆาตกรรม หรือประหารชีวิตบุคคลอืน่

โดยไรเหตุผลและรวบรัดดังกลาว ผูที่ไดรับคําสั่งหรือถูกยยุงสงเสริมเชนน้ันมีสิทธิและ

หนาที่ที่จะตองปฏเิสธหรือตอตานคําสั่ง การฝกอบรมเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใช

กฎหมายน้ันจะตองเนนหลักการในขอน้ีดวย

ขอ 8 รัฐบาลจะตองใชความพยายามทุกวิถีทางที่จะปองกันการวิสามญัฆาตกรรม หรือการ

ประหารชีวิตบุคคลอื่นโดยไรเหตุผลและรวบรัดดังกลาว โดยมาตรการตางๆ เชน การเขา

ขัดขวางโดยสันติวิธี การพัฒนาระบบการรองทุกขตอองคกรศาลหรือองคกรตางๆ ของ

ภาครัฐ และการประณามการกระทาํที่มิชอบดังกลาวโดยประกาศตอสาธารณชน 

นอกจากน้ีองคกรตางๆ ของภาครัฐพึงเปนกลไกในการสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการ

กระทําทีม่ิชอบดังกลาวและดาํเนินการตอตานการปฏบิัติที่มิชอบน้ัน รัฐบาลของประเทศที่

ถูกตั้งขอสงสัยวามีการวิสามัญฆาตกรรม หรือการประหารชีวิตบุคคลอื่นโดยไรเหตุผล

และรวบรัดดังกลาวเกิดข้ึนน้ัน จะตองใหความรวมมืออยางเต็มที่กบัการสอบสวนหา

ขอเท็จจริงที่กระทาํโดยนานาชาติ
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 ขอ 9 จะตองมีการสอบสวนทีม่ีความพรอม ครบถวน และเปนธรรม กรณีที่เกิดการ

วิสามัญฆาตกรรมหรือการประหารชีวิตบุคคลอืน่โดยไรเหตุผลและรวบรัดดังกลาว 

รวมถึงคดีทีม่ีผูรองทุกขวาญาติของตนหรือบุคคลอื่นที่เก่ียวของถึงแกความตาย

โดยผิดธรรมชาติในระหวางเวลาที่เกิดเหตุการณดังกลาว รัฐบาลจะตองจัดใหมี

เจาหนาที่และวิธพีิจารณาโดยเฉพาะสําหรับการสอบสวนหาความจริงนั้น การ

สอบสวนมีความมุงหมายที่จะคนหาสาเหตุ พฤติการณ และเวลาทีต่าย บุคคลที่

จะตองรับผิดชอบ ตลอดจนรูปแบบหรือการปฏบิัติที่นําไปสูความตายดังกลาว 

นอกจากนี้การสอบสวนนั้นยังตองรวมถึงการชันสูตรพลิกศพดวยวธิีที่เหมาะสม 

ตลอดจนการเก็บรวบรวมและวิเคราะหพยานหลักฐานทั้งที่เปนวตัถุและเอกสารและ

คําใหการของพยานตางๆ การสอบสวนยังตองจําแนกใหเห็นชัดเจนวาการตายที่

เกิดขึ้นเปนการตายโดยธรรมชาติ อุบัติเหตุ ฆาตัวตาย หรือการฆาตกรรม
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 ขอ 12 ศพของผูตายในกรณีดังกลาวจะตองไมมีการเผาหรือฝงจนกวาจะมีการชันสูตรพลิกศพโดย

แพทยเรียบรอยแลวเทานั้น ซึ่งหากเปนไปไดควรเปนแพทยผูเช่ียวชาญดานนติิเวช แพทยผูทําการ

ชันสูตรพลิกศพนัน้พึงมีสิทธิตรวจดูขอมูลท้ังหมดไดจากการสอบสวน กับพึงมีสิทธิเขาไปใน

สถานท่ีท่ีพบศพหรือเกิดเหตุการณตายนั้น ในกรณีท่ีศพนั้นถูกฝงไปแลวและปรากฏตอมาภายหลัง

วาจําเปนจะตองตรวจสภาพศพอีกคร้ังก็ใหขุดศพนั้นมาทําการชันสูตร ถาโครงกระดูกยังคงมีอยู

จะตองใชความระมัดระวังอยางย่ิงในการขุดและตรวจสอบโดยเปนไปตามกรรมวิธีท่ีถูกตอง

สําหรับการดังกลาว 

ขอ 13 ศพนั้นจะตองถูกจัดเตรียมพรอมใหแพทยผูทําการชันสูตรพลิกศพสามารถดําเนินการชันสูตร

พลิกศพไดอยางรวดเร็ว ในการท่ีแพทยทําการชันสูตรพลิกศพนั้นอยางนอยตองพยายามบงช้ีใหได

ถึงสาเหตุและลักษณะการตาย กับจะตองตรวจสอบใหทราบถึงเวลาและสถานท่ีท่ีตายเทาท่ีจะกระทํา

ไดพึงบันทึกภาพสีของสภาพศพ เพื่อรวมไวในรายงานชันสูตรพลิกศพเพื่อเปนพยานหลักฐานใน

การสอบสวนนั้นดวย นอกจากนี้รายงานชันสูตรพลิกศพจะตองมีการบรรยายถึงสภาพบาดแผล

ของผูตายรวมถึงพยานหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวของกับการถูกทําราย
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 ขอ 14 ผูที่ทําหนาที่ชันสูตรพลิกศพนั้นจะตองสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนธรรมและ

เปนอิสระจากบุคคลหรือหนวยงานหรือองคกรใดๆ ที่เก่ียวของกับการตายนั้น ทัง้นี้

เพื่อเปนหลักประกันวาการชันสูตรพลิกศพจะทําใหไดขอมลูตรงกับความเปนจริง

ขอ 15 ผูรองเรียน พยานบุคคล เจาหนาที่ที่ปฏิบติัการสอบสวนและครอบครัวของ

บุคคลดังกลาวพงึไดรับการคุมครองใหปลอดภยัจากการปองราย การคุกคาม 

หรือการขมขูไมวารูปแบบใดๆ เจาหนาที่ที่มีสวนเก่ียวของกับการวิสามญั

ฆาตกรรมหรือการประหารชีวิตที่ไรเหตุผลและรวบรัดดังกลาวนัน้จะตองถูกยาย

ออกไปจากตําแหนงหนาที่ที่มอีํานาจในทางควบคุมการปฏิบัติใดๆ ที่อาจมี

ผลกระทบไมวาจะโดยตรงหรือโดยออมตอบรรดาผูที่รองเรียน พยานบุคคล และ

ครอบครัวของบคุคลเหลานัน้ ตลอดจนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติการสอบสวน
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ขอ 18 รัฐบาลพึงดําเนินการใหเปนที่มั่นใจไดวาบุคคลที่จากการสอบสวนบงช้ี

วาเปนผูที่มีสวนเก่ียวของกับการวิสามัญฆาตกรรม หรือการประหารชีวิตที่

ไรเหตุผลและรวบรัดนั้น จะตองถูกดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม 

รัฐบาลอาจนําตัวบุคคลดังกลาวไปดําเนินคดีกับบุคคลผูนั้นตามกฎหมาย 

หลักการดังกลาวพึงมีการใชบังคับโดยไมคํานึงถึงวาบุคคลผูกระทําความผิด

หรือผูตายมีสัญชาติของประเทศนั้นหรือไมและโดยไมคํานึงถึงความผิดนั้นจะ

กระทําขึ้นที่ใด
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ขอ 1 รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายพึงกําหนดและปฏิบัติตาม

กฎเกณฑและขอบังคับวาดวยการใชกําลังบังคับและอาวุธปนของเจาหนาที่

ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย ในการพัฒนากฎเกณฑและขอบังคับ

ดังกลาว รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายพึงหมั่นตรวจสอบ

ประเด็นเรื่องจริยธรรมที่เก่ียวของกับการใชกําลังบังคับและอาวุธปนนั้น

อยูเสมอวามีการปฏิบัติที่ถูกตองชอบธรรมเพียงใด

  หลักการพ้ืนฐานวาดวยการใชกําลังบังคับและอาวุธ

ปนของเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย
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 ขอ 2 รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายพงึพัฒนาวธิีการใชอาวุธและอุปกรณ

ที่เก่ียวของใหมีความหลากหลายเพื่อใหเหมาะสมกับความจําเปนทีแ่ตกตางกัน แต

ละสถานการณ รวมถึงการพฒันาใหมอีุปกรณอื่นที่อาจใชแทนอาวุธแตมอีันตราย

นอยเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณดวย อันจะเปนการลดการบาดเจ็บหรือการ

ตายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใชกําลังบังคับนั้น นอกจากนี้เจาหนาที่ที่มีอาํนาจหนาที่

บังคับใชกฎหมายพึงไดรับอุปกรณปองกันตัว เชน โล หมวกปองกันศีรษะ เส้ือกัน

กระสุน และอุปกรณกันกระสุนติดต้ังในยานพาหนะ เพื่อที่จะลดความจําเปนในการ

ใชอาวุธทุกชนิดลง

ขอ 3 การพัฒนาจะจัดใหมีอุปกรณอื่นที่อาจใชแทนอาวุธทีม่อีันตรายนอยควรเปนไปใน

ลักษณะที่จะลดความเส่ียงที่จะเกิดอันตรายตอประชาชนที่ไมเก่ียวของนั้นโดยให

เหลืออนัตรายนอยที่สุด อกีทั้งการใชอุปกรณดังกลาวควรอยูภายใตการควบคมุ

อยางเขมงวด
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 ขอ 4 เจาหนาที่ที่มีอาํนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายพึงเลือกใชวิธีการอืน่ๆ     

ที่มีอันตรายนอยที่สุดและใหนานที่สุดเทาทีจ่ะทาํไดกอนทีจ่ะเปลี่ยนไปใช

กําลังบังคบัและอาวุธปน การใชกาํลังบังคับและอาวุธปนพึงกระทาํตอเมื่อ

วิธีการอื่นๆ ทีจ่ะใชในการปฏบิัติหนาที่นัน้ลวนแตไมไดผลแลวเทานัน้

ขอ 5 ในกรณีที่การใชกําลังบังคับและอาวุธปนโดยชอบเปนส่ิงที่ไมสามารถจะ

หลีกเลี่ยงได เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายจะตอง

 (ก) ใชกําลังบังคับและอาวุธปนดังกลาวอยางจํากัดเพียงใหพอเหมาะแก

ความจําเปนตามความรายแรงของความผิดและวัตถุประสงคตามกฎหมาย

ในกรณีนั้น ๆ
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 (ข) พยายามลดการบาดเจ็บและความเสียหายใหเกิดขึ้นนอยที่สุดเทาที่จะ

ทําไดควบคูไปกับความตระหนักที่จะตองรักษาชีวิตของมนุษย

     (ค) จัดการเตรียมพรอมเรือ่งความชวยเหลือทางการแพทยใหกับผูที่ไดรับ

บาดเจ็บจากเหตุการณนั้นโดยเร็วที่สุดที่จะทําได

     (ง) ติดตอใหญาตหิรือเพื่อนสนิทของผูที่ไดรับบาดเจ็บไดทราบเหตโุดยเร็ว

ที่สุดที่จะทําได
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 ขอ 9 เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายจะตองไมใชอาวุธปนกับ

บุคคลอื่น เวนแตในกรณีเพื่อเปนการปองกันตัว หรือปองกันผูอื่นใหพนจาก

ภยันตรายรายแรงที่ใกลจะมาถึงและมีความรุนแรงที่อาจถึงแกชีวิตหรือ

อันตรายสาหัส เพื่อปองกันอาชญากรรมที่รายแรงประเภทที่กําลังจะกอ

อันตรายแกชีวิต เพื่อทําการจับกุมบุคคลที่แสดงออกวากําลังจะกออันตราย

และไดตอสูขัดขวางตอเจาหนาที่นั้น หรือเพื่อปองกันมิใหบุคคลดังกลาว

หลบหนี และทั้งนี้การใชอาวุธปนนั้นใหกระทําไดตอเมื่อวิธีการอื่นๆ ที่มีความ

รุนแรงนอยกวานี้ตางไมเพียงพอที่จะกระทําใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวได

แลว และไมวากรณีใดก็ตามการใชอาวุธปนในการยิงผูอื่นนั้น   พึงกระทําโดย

จํากัดอยางยิ่ง โดยใหกระทําไดเฉพาะกรณีเพื่อปองกันชีวิตของตนหรือผูอื่น

โดยอยูภาวะที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงเปนอยางอื่นไดแลวเทานั้น
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 ขอ 13 กรณีที่จะสลายการชุมนุม ซึ่งการชุมนุมมิชอบดวยกฎหมายแตมิไดมี

การกอเหตุรายใดๆ นั้น เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายจะตอง

หลีกเลี่ยงการใชกําลังบังคับ แตในกรณีที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดใหการใช

กําลังบังคับนั้นเปนไปในระดับที่นอยที่สุดโดยใชเทาที่จําเปนเทานั้น

ขอ 14 กรณีที่จะสลายการชุมนุม ซึ่งการชุมนุมนั้นมีการกอเหตุราย เจาหนาที่

ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายจะใชอาวุธปนไดเฉพาะตอเมื่อวิธีการอื่นที่

มีอันตรายนอยกวานั้นไมสามารถใชไดผลแลวอีกทั้งการใชอาวุธปนจะตอง

เปนไปในระดับที่นอยที่สุดโดยใชเทาที่จําเปนเทานั้น และไมวากรณีใดๆ ก็

ตามจะตองอยูภายใตบังคับของขอ 9 ดังกลาวขางตน



74

 ขอ 15 เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายในการ  คุมขังหรือควบคุม

ตัวนั้น จะตองไมใชกําลังบังคับกับผูที่ถูกคุมขังหรือถูกควบคุมตัวนั้น เวนแต

กรณีจําเปนอยางยิ่งเพื่อการรักษาความปลอดภัยและความเปนระเบียบ

เรียบรอยภายในสถานที่นั้น หรือเมื่อเปนกรณีที่มีบุคคลจะถูกทําราย

ขอ 19 รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายจะตองดําเนินการใหเปนที่มั่นใจ

ไดวาเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายทุกคนจะไดรับการฝกอบรม

และทดสอบที่พอเพียงตามมาตรฐานสําหรับการใชกําลังบังคับ สวนกรณี

เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายซึ่งเปนผูที่จะไดรับมอบหมายให

พกพาอาวุธปนนั้นจะตองไดรับการฝกอบรมพิเศษวาดวยการใชอาวุธปนจน

ผานการฝกอบรมพิเศษนั้นแลวจึงไดรับมอบหมายใหพกพาอาวุธปนได
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 ขอ 20 ในการฝกอบรมเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายนั้น รัฐบาล

และหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายจะตองใหความสําคัญเปนพิเศษกับการ

ฝกอบรมเรื่องจริยธรรมของตํารวจกับสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอยางยิ่งใน

กระบวนการสอบสวน การแสวงหาทางเลือกอื่นแทนการใชกําลังบังคับและ

อาวุธปน ซึ่งรวมถึงการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี การทําความ

เขาใจกับสภาพฝูงชน วิธีการโนมนาว เจรจาตอรองและการไกลเกลี่ย

ตลอดจนเทคนิคตางๆ ทั้งนี้ เพื่อที่จะลดการใชกําลังบังคับและอาวุธปน 

นอกจากนี้หนวยงานที่บังคับใชกฎหมายพึงพัฒนารายการฝกอบรมและ   

วิธีปฏิบัติเก่ียวกับกรณีเหตุการณพิเศษตางๆ นั้นดวย
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ขอ 1บุคคลทุกคนที่ถูกคุมขังหรือจําคุกพึงไดรับการปฏิบัติในฐานะมนุษยและ

อยางเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลนั้น

ขอ 4 การคุมขังไมวาในรูปแบบใด หรือการจําคุก ตลอดจนมาตรการอื่นที่

กระทบตอสิทธิมนุษยชนของผูที่ถูกคุมขัง...จะกระทําไดก็ตอเมื่อเปนคําส่ัง

ขององคกรศาล

ขอ 5 (1) หลักการฉบับนี้ใชบังคับกับบุคคลทุกคนในประเทศนั้น โดยจะตองไมมี

การเลือกปฏิบัตติามความแตกตางใดๆ ในระหวางบุคคล ไมวาจะเปนเรื่อง

เช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา การนับถือหรือความเช่ือทางศาสนา ความคิดทาง

การเมืองหรือความคิดเห็นทางอื่น สัญชาติ แหลงกําเนิดทางเผาพันธุหรือ

สังคมสถานะทางทรัพยสิน ทางกําเนิด หรือทางอื่น 

  หลักการเพ่ือการคุมครองบุคคลทุกคนที่ถูกคุมขังหรือจําคุก
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ขอ 6 การกระทําทรมาน การปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่เปนการทารุณ

โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นจะกระทํามิได 

และไมวาจะมีพฤติการณใดๆ เกิดข้ึนก็ไมใหนํามาเปนขออางวามีความชอบ

ธรรมในการกระทําทรมาน การปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่เปนการทารุณ

โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้น

ขอ 10 ผูที่ถูกจับกุมพึงไดรับการแจงถึงเหตุผลของการจับกุมและขอกลาวหา 

ที่มีผลตอผูนั้นตั้งแตในเวลาที่มีการจับกุม

ขอ 11 (1) บุคคลจะถูกคุมขังโดยปราศจากการไตสวนขององคกรศาล หรอื

องคกรอื่นนั้นไมได ผูที่ถูกคุมขังพึงมีสิทธิใหการแกขอกลาวหาหรือไดรับ

ความชวยเหลือทางกฎหมายตามที่กฎหมายกําหนด
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             (2) ผูที่ถูกคุมขังและที่ปรึกษากฎหมายของผูนั้นพึงมีสิทธิไดทราบถึง

รายละเอียดและเหตุผลของผลในการจะคุมขังผูนั้น                               

             (3) องคกรศาลหรือองคกรอื่นพึงมีอํานาจหนาที่ในการทบทวนหรือ

ตรวจสอบความชอบดวยเหตผุลในการจะคุมขังผูนั้นตอไป

ขอ 17 (1) ผูที่ถูกคุมขังระหวางการดําเนินคดีพึงมีสิทธิไดรับความชวยเหลือ

จากที่ปรึกษากฎหมายและพึงไดรับการแจงถึงสิทธินั้นในทันทีหลังการถูก

จับกุม ตลอดจนพึงไดรับความสะดวกตามสมควรที่จะใชสิทธินั้น

             (2) ในกรณีที่ผูนั้นไมสามารถจัดหาที่ปรึกษากฎหมายใหตนเองได      

พึงไดรับการจัดใหโดยองคกรศาลหรือองคกรอื่นในทุกกรณีเมื่อมีเหตุผล เพื่อ

ประโยชนแหงความยุติธรรมและโดยไมตองเสียคาใชจายหากวาผูนั้นไมมีเงิน

พอที่จะจาย
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ขอ 18 (1) ผูที่ถูกคุมขังหรือจําคุกพึงมีสิทธิติดตอส่ือสารและปรึกษาหารือกับที่

ปรกึษากฎหมายของตน

        (2) ผูที่ถูกคุมขังหรือจําคุกพึงไดรับความสะดวกและเวลาพอสมควร

สําหรับการปรึกษากฎหมายหารือกับที่ปรึกษากฎหมายของตนนั้น

     (3) สิทธิของผูที่ถูกคุมขังหรือจําคุกที่จะไดรับการเยี่ยมและรับการติดตอ

ใหคําปรึกษาหารือจากที่ปรึกษากฎหมายเปนการสวนตัวโดยปราศจากการ

หนวงเหนี่ยวใหชักชาหรือแทรกแซงนั้น จะตองไมถูกชะลอหรือกีดกัน เวนแต

จะมีพฤติการณพิเศษซึ่งองคกรอื่นเห็นเปนการจําเปนอยางยิ่งเพื่อการรักษา

ความปลอดภัยและความสงบเรียบรอย  ทั้งนี้ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย

หรือระเบียบขอบังคับที่ชอบดวยกฎหมาย
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             (4) การซักถามระหวางผูที่ถูกคุมขังหรือจําคุก กับที่ปรึกษากฎหมายของตนน้ัน

อาจอยูในหองที่เจาหนาที่มองเห็นไดแตจะตองไมอยูในระยะที่เจาหนาที่จะไดยินการสนทนา

             (5) การติดตอสื่อสารและการปรึกษาหารือกันระหวางผูที่ถูกคุมขังหรือจําคุกกับที่

ปรึกษากฎหมายของตนดังกลาวในขอน้ีถือเปนการตองหามไมใหเจาหนาที่ของรัฐนําไปใช

เปนพยานหลักฐานในทางที่เปนโทษแกผูน้ัน ยกเวนแตเปนการปรึกษาหารือกันในการ

ประกอบอาชญากรรมหรือเพื่อจะประกอบอาชญากรรมตอไป

ขอ 21 (1) การบังคับใหผูที่ถูกคุมขังหรือจําคุกใหการรับสารภาพหรือใหการในทางปรักปรํา

ตนเองหรือผูอื่นถือเปนการตองหาม

        (2) ในระหวางการสอบปากคําผูที่ถูกคุมขัง หามมิใหใชวิธีคุกคาม ขอขู หรือวิธีการ

อื่นในการสอบปากคําที่เปนการบั่นทอนความสามารถในการตัดสินใจของผูที่ถูกคุมขังน้ัน
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ขอ 1 การใชกําลังบังคับใหบุคคลหายสาบสูญดวยวิธีการใดก็ตาม เปนความผิดที่กระทําตอ

ศักดิศ์รีความเปนมนุษย และเปนการลวงละเมิดอยางรายแรงและชัดแจงตอสิทธิมนุษยชน

และเสรีภาพข้ันพื้นฐานตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน

          การใชกําลังฯ เปนการทําใหบุคคลและครอบครัวตองไดรับความทกุขยากลาํบาก

อยางแสนสาหัสและทําใหบุคคลน้ันกลายเปนคนที่อยูนอกการคุมครองของกฎหมาย จึง

เปนการทําผิดกฎหมายระหวางประเทศที่รับรองสิทธิของบุคคลวาจะไดรับการคุมครอง

ตามกฎหมาย สิทธิของบุคคลที่จะมเีสรีภาพและความมั่นคงปลอดภยั ไมตองถูกกระทํา

ทรมาน ถูกปฏิบัตหิรือลงโทษอื่นที่เปนการทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษย อีกทั้งยังเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามอยางรายแรงตอสิทธิในการมี

ชีวิตอยู

  ปฏิญญาวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนใหพนจากการ

ถูกใชกําลังบังคับใหหายสาบสูญ
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ขอ 4  การกระทําที่เปนการใชกําลังบังคับใหบุคคลสูญหายทุกรูปแบบ พึง

กําหนดใหเปนความผิดตามกฎหมายอาญา ซึ่งตองระวางโทษที่เหมาะสม

ตามระดับความรายแรงที่สุดของความผิดนั้น

      กฎหมายภายในประเทศอาจกําหนดใหมีการลดหยอนผอนโทษได

สําหรับผูรวมกระทําความผิดที่ไดมีสวนหาทางชวยเหลือใหผูเสียหายจาก

การกระทําความผิดนั้นมีชีวิตรอด หรือไดใหความรวมมือโดยเปดเผย

ขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับพฤติการณและเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น        

อันเปนประโยชนตอการสอบสวนคนหาความจริงไดอยางแจงชัด
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ขอ 19  ผูที่ไดรับความเสียหายจากการใชกําลังบังคับใหหายสาบสูญ 

ตลอดจนครอบครัวของบุคคลนั้น พึงไดรับการชดใชเยียวยาและมีสิทธิที่จะ

ไดรับคาสินไหมทดแทนตามสมควร รวมถึงพึงไดรับการฟนฟูเยียวยา

อยางเต็มที่เทาที่จะเปนไปได

      ในกรณีที่ผูที่ไดรับความเสียหายนั้นถึงแกความตายจากการใชกําลัง

บังคับใหหายสาบสูญดังกลาว ใหทายาทของผูนั้นมีสิทธิไดรับสินไหม

ทดแทนจากเหตุนั้นดวย
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  หลักประกันสิทธิของผูตองหา

 สิทธิที่จะไมถูกจับกุม กักขัง โดยไมมีเหตุอันควร

 สิทธิที่จะถูกบังคับเพื่อใหการหรือจะใหการโดยสมัครใจ

 สิทธิที่จะไดรับการแจงใหญาติทราบเมื่อถูกจับ

 สิทธิที่จะไดรับการแจงขอกลาวหา

 สิทธิที่จะไดรับการสอบสวนอยางรวดเร็ว ตอเนื่องและเปนธรรม
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  หลักประกันสิทธิของผูเสียหาย

 สิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสม

 สิทธิที่จะไดรับทราบความเห็นของพนักงานอัยการ

กรณีส่ังไมฟอง

 สิทธิที่จะไดรับคาตอบแทน
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  หลักประกันสิทธิของพยาน

 สิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสม

 สิทธิที่จะไมบังคับใหการปฏิปกษกับตนเอง
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  หลักประกันสิทธิของเด็ก

    “เด็ก” หมายถึง มนุษยทุกคนที่อายุต่ํากวาสิบแปดป เวนแตจะบรรลุนิติภาวะ

กอนหนานั้นตามกฎหมายที่ใชบังคับแกเด็กนั้น (อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก1992)

    “เด็ก” หมายถึง บุคคลอายุยังไมเกินสิบหาปบริบูรณ

    “เยาวชน” หมายถึง บุคคลอายุเกินสิบหาปบริบูรณ แตยังไมถึงสิบแปดป

บรบูิรณ (พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 4)

    “การปฏิบัติตอเด็กไมวากรณีใด ใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปน

สําคัญแลไมใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม” (พ.ร.บ.คุมครองเด็ก

พ.ศ.2546)
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• เด็กอายุยังไมเกิน 10 ป กระทําความผิด เด็กน้ันไมตองรับโทษ ใหพนักงานสอบสวนสง

ตัวเด็กใหพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก เพื่อดําเนินการ

คุมครองสวัสดิภาพตามกฎหมายวาดวยการน้ัน (ป.อาญา มาตรา 73)

• เด็กอายุกวาสิบปแตยังไมเกินสิบหาป กระทําความผดิ เด็กน้ันไมตองรับโทษ แตใหศาลมี

อํานาจดําเนินการตามวิธีการสําหรับเด็ก (ป.อาญา มาตรา 74)

• ผูใดอายกุวาสิบหาปแตต่ํากวาสิบแปดป กระทําความผิด ใหศาลพิจารณาถึงความรูผิด

ชอบและสิ่งอื่นทั้งปวงเกี่ยวกับผูน้ัน ในอันที่จะควรวินิจฉัยวาสมควรพิพากษาลงโทษผูน้ัน

หรือไม  ถาศาลเห็นวาไมสมควรพิพากษาลงโทษ ก็ใหจัดการตามมาตรา 74 หรือถาศาล

เห็นวาสมควรพิพากษาลงโทษ ก็ใหลดมาตราสวนโทษที่กาํหนดไวสําหรับความผิดลงกึ่ง

หน่ึง(ป.อาญา มาตรา 75)
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• ผูใดอายตุั้งแตสิบแปดปแตยังไมเกินยี่สิบป กระทาํความผิด ถาศาลเห็นสมควรจะลด

มาตราสวนโทษทีก่ําหนดไวสําหรับความผิดน้ันลงหน่ึงในสามหรือกึ่งหน่ึงก็ได (ป.อาญา 

มาตรา 76)

• ความผิดอันไดกระทาํโดยประมาท ความผิดลหุโทษ และความผิดซึ่งผูกระทําไดกระทําใน

ขณะที่มอีายุต่ํากวาสิบแปดปน้ัน ไมวาจะไดกระทําในคร้ังกอนหรือคร้ังหลัง ไมถือวาเปน

ความผิดเพื่อการเพิ่มโทษตามความหมวดน้ี

     (คดีอาญาทีม่ขีอหาวาเด็กหรือเยาวชนกระทาํความผิด ใหถืออายุเดก็หรือเยาวชนน้ันใน

วันที่การกระทําความผิดไดเกิดข้ึน)พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนฯ พ.ศ.2553 มาตรา 5
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   การจับกุมเด็กและเยาวชน

 การจับกุมเด็ก “หามมิใหจับกุมเด็กซึ่งตองหาวากระทําความผิด เวนแต

เด็กนั้นไดกระทําความผิดซึ่งหนา หรือมีหมายจับหรือคําส่ังศาล”        
(พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนฯ มาตรา 66)

 หามมิใหควบคุม คุมขัง กักขัง คุมความประพฤติ หรือใชมาตรการอื่นใด

อันมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของเด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหาวา

กระทําความผิดหรือเปนจําเลย (พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนฯ มาตรา 68)

Presenter
Presentation Notes
แปลเรียบเรียงโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เม.ย.2553
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  การจับกุมเด็กหรือเยาวชน ใหพนักผูจับแจงแกเด็กหรือเยาวชนวาเขาตองถูกจับ 

และแจงขอกลาวหารวมทั้งสิทธิตามกฎหมายใหทราบ หากมีหมายจับใหแสดงตอผูถูก

จับ (พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนฯ พ.ศ.2553 มาตรา 69 วรรคแรก)

 การจับกมุและควบคุมเด็กหรือเยาวชนตองกระทําโดยละมุนละมอม โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษย...และหามใหใชวิธีการควบคุมเกินกวาที่จําเปน เพื่อปองกันการหลบหนี

หรือเพื่อความปลอดภยัของเดก็หรือเยาวชนผูถูกจับหรือบุคคลอื่น (พ.ร.บ.จัดตั้งศาล

เยาวชนฯ พ.ศ.2553 มาตรา 69 วรรคสาม)

  ป.วิ.อาญา มาตรา 78 (การจับกุมเยาวชนอาจใชเคร่ืองพันธนาการไดเชนเดียวกับ

ผูใหญ โดยใหปฏิบัติตามระเบยีบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 16 ขอ 447(1) 

กําหนดใหมีการบนัทึกเหตุผลและความจําเปนไวในสํานวนการสอบสวนดวย) 

 ไมควรใชเคร่ืองพันธนาการ ไดแก กุญแจมือ โซ หรือตรวนแกเด็ก เวนแตถามีความ

จําเปนจริงๆ โดยใหปฏิบัติตามระเบยีบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 16 ขอ 

447(1) กลาวคือ กรณีเด็กหลายคนตองหาคดีที่มีอตัราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแต 10 ป

ข้ึนไปและเด็กแสดงกิริยาจะหลบหนี ใหใชผาหรือเชือกผูกมดัเพียงมิใหหลบหนีไดงาย

เทาน้ัน)
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 การสอบสวนเด็กหรอืเยาวชน 

    ใหพนักงานสอบสวนรีบสอบถามเด็กหรือเยาวชนในเบื้องตน เพื่อทราบชื่อ สกุล

อายุ สัญญชาติ ถ่ินที่อยู สถานที่เกิดและอาชีพของเด็กหรือเยาวชน ตลอดจน

รายละเอยีดเกีย่วกับบิดา มารดา ผูปกครอง บุคคลหรือองคการซึ่งเด็กหรือ

เยาวชนอาศัยอยูดวย  แลวแจงขอกลาวหาใหบุคคลดังกลาวทราบ และแจงผอ.

สถานพินิจที่เด็กหรือเยาวชนอยูในเขตอํานาจ (มาตรา 70) 

    กรณีพนักงานสอบสวนรับตัวเด็กหรือเยาวชนซึ่งถูกจับ นําเด็กไปศาลเพื่อ

ตรวจสอบการจับกุมทันที ภายในเวลา 24 ชม.นับแตเวลาที่เด็กหรือเยาวชนไปถึง

ที่ทําการ พงส.ผูรับผิดชอบ แตมิใหนับเวลาเดินทางจากทีท่ําการไปศาล (มาตรา 

72)

      

    

    พงส.ผูรับผิดชอบสงสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นไปยังพนักงานอัยการ

ฟองตอศาลเยาวชนและครอบครัวในกําหนด 30 วัน นับแตวันที่เด็กหรือเยาวชน

น้ันถูกจับกุมหรือปรากฎตอหนาพงส.(มาตรา 78)
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 การสอบสวนเด็กหรือเยาวชนที่ตกเปนผูตองหา 

      (1) กระทําในสถานที่ที่เหมาะสมโดยไมเลือกปฏบิตัิและปะปนกับผูตองหาอื่นหรือบุคคล

อื่นที่ไมเกี่ยวของอนัมีลักษณะเปนการประจานเด็กหรือเยาวชน(มาตรา 75) 

      (2) การแจงขอกลาวหาและสอบปากคําฯ ตองมทีี่ปรึกษากฎหมายของเด็กฯ รวมอยู

ดวยทกุคร้ัง พรอมแจงสิทธิเด็กฯวาจะไมใหการหรือใหการก็ได และถอยคําของเด็กฯ 

อาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได (มาตรา 75 วรรคสอง ) 

    

   หามมิใหเจาพนักงานผูจับกุมเดก็หรือเยาวชน หรือพนักงานสอบสวนจัดใหมีหรือ

อนุญาตใหมีหรือยินยอมใหมีการถายภาพหรือบันทึกภาพเดก็หรือเยาวชนซึ่งตอง

หาวากระทาํความผิด แวนแตเพื่อประโยชนในการสอบสวน (มาตรา 76)
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 การจดบันทึกคํารองทุกขในคดีที่ผูเสียหายเปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป 

     มาตรา 124/1ใหนําบทบัญญัติในมาตรา 133 ทวิ วรรคหน่ึง วรรคสอง และ

วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลมแกการจดบันทึกคํารองทกุขในคดีที่ผูเสียหายเปน

เด็กอายุไมเกินสิบแปดป เวนแตมีเหตุจําเปน ไมอาจหาหรือรอนักจิตวิทยาหรือนัก

สังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการได และเด็กไมประสงคจะให

มีหรือรอบุคคลดงักลาวตอไป ทั้งน้ี ใหผูรับคํารองทุกขตามมาตรา 123 หรือมาตรา 

124 แลวแตกรณี บันทึกเหตุดังกลาวไวในบันทึกคํารองทกุขดวย (พ.ร.บ.แกไข

เพิ่มเติม ป.วิ.อาญา(ฉบับที่ 26) พ.ศ.2550 มาตรา 4) 

       การสอบสวนผูตองหาเปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป 

     มาตรา 134/2 ใหนําบทบัญญัติในมาตรา 133 ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลมแกการ

สอบสวนผูตองหาที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบ (พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติม ป.วิ.อาญา(ฉบับที่ 

26) พ.ศ.2550 มาตรา 7) 
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 จัดใหมีกลุมสหวิชาชีพรวมการถามปากคําผูเสียหายหรือพยานที่เปน

เด็กอายุไมเกินสิบแปดป 

     มาตรา 133 ทวิ ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกีย่วกับชีวิตและรางกายอัน

มิใชความผิดที่เกิดจากการชุลมุนตอสู ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ความผิดฐาน

กรรโชก ชิงทรัพยและปลนทรัพยตามป.อาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการใน

การปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก ความผิดตามกฎหมายวาดวย

สถานบริการ หรือคดีความผิดอื่นที่มีอตัราโทษจําคุก ซึ่งผูเสียหายหรือพยานที่เปน

เด็กอายุไมเกินสิบแปดปรองขอ
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      การถามปากคําผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป ใหพนักงาน

สอบสวนแยกกระทําเปนสัดสวนในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก และใหมี

นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอยัการรวมอยู

ดวยในกาถามปากคําเด็กน้ัน และในกรณีที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเห็น

วาการถามปากคําเด็กคนใดหรือคําถามใด อาจจะมีผลกระทบกระเทือนตอจิตใจเด็ก

อยางรุนแรง ใหพนักงานสอบสวนถามผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเปน

การเฉพาะตามประเด็นคําถามของพนักงานสอบสวน โดยมิใหเด็กไดยินคําถามของ

พนักงานสอบสวนและหามมิใหถามเด็กซ้ําซอนหลายคร้ังโดยไมมีเหตุอันสมควร 

               ใหเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนที่จะตองแจงใหนักจิตวิทยาหรือนักสังคม

สงเคราะหบุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการทราบ รวมทั้งแจงใหผูเสียหาย

หรือพยานที่เปนเด็กทราบถึงสิทธิตามวรรคหน่ึงดวย (พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติม ป.วิ.

อาญา(ฉบับที่ 26) พ.ศ.2550 มาตรา 5) 
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  “บุคคลยอมมีเสรภีาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ” รธน.มาตรา 63 

            สถานการณฉุกเฉิน หมายความวา สถานการณอันกระทบหรืออาจ

กระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ 

หรืออาจทําใหประเทศหรือสวนใดสวนหนึ่งของประเทศตกอยูในภาวะคับขัน 

หรือมีการกระทําความผิดเก่ียวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมาย

อาญา การรบหรือการสงคราม ซึ่งจําเปนตองมีมาตรการเรงดวนเพื่อรักษาไว

ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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   เอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขตผลประโยชนของชาติ การปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การดํารงชีวิตโดยปกติสุข

ของประชาชน การคุมครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบรอยหรือ

ประโยชนสวนรวม หรือการปองปดหรือแกไขเยียวยาความเสียหายจาก

ภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอยางฉุกเฉินและรายแรง (มาตรา 4) 

      
  สถานการณซ่ึงกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชน 

หรือภัยตอความมั่นคงของรัฐและจําเปนตองมีมาตรการ

เรงดวน เพ่ือรักษาไวซ่ึงความปลอดภัยของประเทศและ

ประชาชน
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  สถานการณที่เกิดจากภัยพิบัติสาธารณะที่มีมาอยางฉุกเฉิน

และรายแรง จําเปนที่จะตองแกไข

• หามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กําหนด เวนแต จะไดรับอนุญาตจากพนักงาน

เจาหนาที่หรือเปนบุคคลซึ่งไดรับยกเวน

• หามมิใหชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด หรือกระทําการใดอันเปนการยุยงใหเกิดความ

ไมสงบเรียบรอย

• หามการเสนอขาว จําหนาย ทําใหแพรหลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพหรือสื่ออื่นใดที่มี

ขอความอันอาจทาํใหประชาชนหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนขอมลูขาวสาร ทําให

เกิดความเขาใจผิดในสถานการณฉุกเฉิน จนกระทําตอความมั่นคงของรัฐหรือความ

สงบเรียบรอยหรือศลีธรรมอันดีของประชาชนทั้งในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ

ฉุกเฉินหรือทั่วราชอาณาจักร (มาตรา 9) 
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• หามการใชเสนทางคมนาคม หรือการใชยานพาหนะ หรือกําหนดเงื่อนไขการใช

เสนทางคมนาคม หรือการใชยานพาหนะ

• ใหอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ทีก่ําหนดเพื่อความปลอดภยัของประชาชน หรือหาม

ผูใดเขาไปในพื้นที่ที่กําหนด (มาตรา 9) 

       อํานาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลของพนักงานเจาหนาที่ 

      (1) บุคคลที่ตองสงสัยวาเปนผูรวม ผูใช ผูโฆษณา ผูสนับสนุนการกระทําใหเกิด

สถานการณฉุกเฉิน

      (2) บุคคลน้ันปกปดขอมูลเกีย่วกับการกระทําใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน

(3) ตองกระทําเทาที่มีเหตุจําเปน เพื่อปองกันมิใหบุคคลน้ันกระทําการหรือ

รวมมือกระทาํการ หรือใหมีความรวมมือในการระงับเหตุการณ
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 วิธกีารจับกุมและควบคุมตวั 

     (1) กอนการจับกุมและควบคมุตวั ตองรองขอตอศาลในทองที่หรือศาลอาญาเพือ่ขออนุญาต

ดําเนินการ

      (2) พนักงานเจาหนาที่จับกุมและควบคุมตัวไดไมเกิน 7 วัน และขอขยายระยะเวลาการควบคมุ

ตัวครั้งละ 7 วันแตไมเกิน 30 วัน

(3) หากพนกําหนดเวลา 30 วันแลวตองปลอยตวัไป แตถามีเหตุความจําเปนตองควบคมุตัวตอ 

ใหดําเนินการตาม ป.วิ.อาญา

(4) ตองกระทําโดยเปดเผย โดยทํารายงานเกี่ยวกับการจับกมุและควบคมุตัวเสนอตอศาลให

ทราบ และจัดทําสําเนารายงานเพื่อใหญาตมิาขอตรวจดูไวที่ทําการของพนักงานเจาหนาที่

(5) หามมิใหควบคมุตัวผูถูกจับไวที่สถานีตํารวจ ที่คุมขัง ทัณฑสถานหรือเรือนจําที่มีลักษณะเปน

นักโทษหรือจะปฏบิตัติอบุคคลน้ันในลักษณะผูกระทําความผิดไมได (มาตรา 12 ) 

Presenter
Presentation Notes
คำอธิบายดูหน้าที่ 99 การบริหารวิกฤตการณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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 การใหอํานาจพิเศษและการคุมครองการปฏิบตัิงานของพนักงานเจาหนาที่ 

    (1) การใหพนักงานเจาหนาที่และผูมีอํานาจฯ เปนเจาพนักงานตาม ป.อาญา

     (2) กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตาม ป.วิ.อาญา

(3) มใิหนํากฎหมายวิธีปฏบิตัิราชการทางปกครองและกฎหมายวาดวยการจัดตัง้ศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใชบังคบั(มาตรา 15-16 ) 

• แมจะไมมีการนํากฎหมายดังกลาวมาใชบังคับ ก็มิไดหมายความวา การกระทําที่ไมชอบ

ดวยกฎหมายของพนักงานเจาหนาที่จะไมตองถูกตรวจสอบโดยกระบวนการของศาลแต

อยางใด ดังน้ัน คําสั่งยังมีผลอยูแตถาการกระทําในการออกคําสั่งหรือปฏิบัตติามคําสั่ง

น้ันเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือไมเปนตามเงื่อนไขของกฎหมาย พนักงาน

เจาหนาที่ยังคงมีความผิดตาม ป.อาญา และหากผูที่ไดรับความเสียหายจากคําสั่งดังกลาว

เห็นวาพนักงานเจาหนาที่กระทาํไมชอบ ยอมมีสิทธิฟองเปนคดีตอศาลได
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• การกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ไมตองรับผดิทั้งทางแพง ทางอาญาและทางวินัย ซึ่งเปน

กรณีของหลักกฎหมายตามปกติทีก่ําหนดใหเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติงานโดยชอบดวยกฎหมาย

หรือบําบัดปองกนัภยันตรายไมตองรับผิดในทางแพง

• ไมตองรับผิดทางอาญาถาเปนการกระทําดวยความจําเปนและการกระทาํเพื่อปองกัน 
(มาตรา 449-450 ป.แพงและพาณิชย , พ.ร.บ.วาดวยความรบัผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 ) 

• การที่พนักงานเจาหนาที่ไมตองรับผิด ตองเน่ืองมาจากการปฏิบัติหนาที่ในการระงบัหรือ

ปองกันการกระทาํผิดกฎหมาย หากเปนการกระทําทีสุ่จริต ไมเลือกปฏบิัติ และไมเกิน

สมควรแกเหตุหรือไมเกินกวากรณีจําเปน แตทั้งน้ี ผูไดรับความเสียหายยังคงมีสิทธิที่จะ

เรียกรองคาเสียหายจากทางราชการได (มาตรา 17 ) 
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(Code of Conduct for Law Enforcement Official 1979)

Article 3

Law enforcement officials use force only when strictly necessary and to 

the extent required for the performance of their duty.

(Adopt at General Assembly 34/169, December 17,1979)

Presenter
Presentation Notes
คำอธิบายดูหน้าที่ 99 การบริหารวิกฤตการณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



105

(Howard Rahtz, Understanding Police Use of Force.p60 2003)

Federal Law Enforcement Training Center

(Concepts and Principles of Use of Force)
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 ขอ 13 กรณีที่จะสลายการชุมนุม ซึ่งการชุมนุมมิชอบดวยกฎหมายแตมิไดมี

การกอเหตุรายใดๆ นั้น เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายจะตอง

หลีกเลี่ยงการใชกําลังบังคับ แตในกรณีที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดใหการใช

กําลังบังคับนั้นเปนไปในระดับที่นอยที่สุดโดยใชเทาที่จําเปนเทานั้น

ขอ 14 กรณีที่จะสลายการชุมนุม ซึ่งการชุมนุมนั้นมีการกอเหตุราย เจาหนาที่

ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายจะใชอาวุธปนไดเฉพาะตอเมื่อวิธีการอื่นที่

มีอันตรายนอยกวานั้นไมสามารถใชไดผลแลวอีกทั้งการใชอาวุธปนจะตอง

เปนไปในระดับที่นอยที่สุดโดยใชเทาที่จําเปนเทานั้น และไมวากรณีใดๆ ก็

ตามจะตองอยูภายใตบังคับของขอ 9 ดังกลาวขางตน

(Basic Principles of the Use of Force and Firearms by 

Law Enforcement Officials 1989)
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 ขอ 9 เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายจะตองไมใชอาวุธปนกับ

บุคคลอื่น เวนแตในกรณีเพื่อเปนการปองกันตัว หรือปองกันผูอื่นใหพนจาก

ภยันตรายรายแรงที่ใกลจะมาถึงและมีความรุนแรงที่อาจถึงแกชีวิตหรือ

อันตรายสาหัส เพื่อปองกันอาชญากรรมที่รายแรงประเภทที่กําลังจะกอ

อันตรายแกชีวิต เพื่อทําการจับกุมบุคคลที่แสดงออกวากําลังจะกออันตราย

และไดตอสูขัดขวางตอเจาหนาที่นั้น หรือเพื่อปองกันมิใหบุคคลดังกลาว

หลบหนี และทั้งนี้การใชอาวุธปนนั้นใหกระทําไดตอเมื่อวิธีการอื่นๆ ที่มีความ

รุนแรงนอยกวานี้ตางไมเพียงพอที่จะกระทําใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 

ไดแลว และไมวากรณีใดก็ตามการใชอาวุธปนในการยิงผูอื่นน้ัน พึง

กระทําโดยจํากัดอยางย่ิง โดยใหกระทําไดเฉพาะกรณีเพ่ือปองกัน

ชีวิตของตนหรือผูอื่นโดยอยูภาวะที่ไมสามารถหลีกเล่ียงเปนอยางอื่น

ไดแลวเทาน้ัน
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กรณีการนําผูตองหามาแถลงขาว

ถือวาเปนการละเมดิศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือไม

เพราะเหตุใด
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สิทธิมนุษยชนกับการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ตํารวจ

พ.ต.ท.สุทธชิยั สงคอนุกูล อาจารย (สบ ๒) กอจ.บช.ศ.

Human Rights and Police Law Enforcement
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