คำนำ
คู่มือหลักสิทธิมนุษยชนสากลในกระบวนการยุติธรรมที่พนักงานสอบสวนควรรู้ ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 ซึ่งประเทศสมาชิกประกอบด้วย
ไทย พม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน เวียดนาม และฟิลิปปินส์ การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานสอบสวน ตลอดจนข้าราชการตารวจทุกนายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น มีความจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องยึดหลักสิทธิมนุษยชนที่เป็นสากล มาเป็นหลักในการปฏิบัติต่อประชากรของประเทศในอาเซียนที่
จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
คู่มือฉบับนี้ จะให้ความรู้ในเรื่องของ สิทธิมนุษยชนสากล, ความเป็นมาและสถานการณ์ของสิทธิ
มนุษยชนในปัจจุบัน, ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง รวมไปถึง หลั กสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายไทย ซึ่งปรากฏอยู่ใน
รั ฐ ธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจั กรไทย และประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญา อัน จะทาให้ พนักงาน
สอบสวนได้ทราบถึงหลักสิทธิมนุษยชนที่เป็นสากล และนาหลักดังกล่าวมาใช้สาหรับปฏิบัติหน้าที่ เมื่อประเทศ
ไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ผู้จัดทาหวังว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน เมื่อประเทศ
ไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพราะเนื่องจากจะมีประชากรของประเทศในอาเซียนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหรือ
ประกอบธุรกิจในประเทศไทยเป็นจานวนมาก และอาจมีความจาเป็นต้องพึ่งกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ดังนั้น หากเมื่อพนักงานสอบสวนได้ท ราบถึงหลักสิทธิมนุษยชนที่เป็นสากลแล้ว จะสามารถนามาใช้ในการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการอานวยความยุ ติ ธ รรมได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตามหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนสากล อั น จะก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
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สิทธิมนุษยชนสากล
ความเป็นมาของสิทธิมนุษยชนสากล
สิทธิมนุษยชนมีพัฒนาการมาจากความพยายามของมนุษย์ที่จะให้ศักดิ์ศรีของมนุษยชนได้รับการ
เคารพ และจากการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและความเสมอภาคที่เกิดขึ้นในดินแดนต่างๆ ทั่วโลก แนวความคิดเรื่อง
สิทธิมนุษยชนเกิดจากบรรดานักคิ ดที่มาจากหลากหลายประเพณีและศาสนา ต่อมาผู้บริหารประเทศและนัก
กฎหมายต่างมีบทบาทในการส่งเสริมแนวความคิดดังกล่าวและร่างขึ้นเป็นเอกสารที่ใช้ปกป้องสิทธิของบุคคล
และค่อยๆ กลายเป็นบทบัญญัติและรัฐธรรมนูญของชาติต่างๆ ตัวอย่างเช่น ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ความคิด
เรื่องกฎแห่งธรรมชาติได้พัฒนาไปเป็นการยอมรับว่า สิทธิโดยธรรมชาติเป็นสิทธิทางกฎหมาย และสิทธิ
ดังกล่าวนี้ต่อมามีการรวบรวมและร่างขึ้นเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญของชาติในยุโรปและอเมริกาเหนือ ซึ่ง
สะท้อนถึงความผูกพันระหว่างรัฐและบุคคลภายในรัฐ ซึ่งเน้นว่าอานาจของรัฐมาจากบรรดาเสรีชน ปฏิญญาว่า
ด้วยสิทธิของมนุษย์และของพลเมือง (Declaration of the Rights of Man and of the Citizen) ซึ่งเป็น
กฎหมายรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส ซึ่งร่างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1789 และกฎหมายรัฐธรรมนูญของอเมริกา (Bill of
Rights) ซึ่งร่างขึ้นใน ค.ศ.1791 ล้วนพัฒนามาจากแนวความคิดที่กล่าวมาแล้ว
รัฐธรรมนูญของชาติตะวันตกที่พัฒนามาจากแนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน ยังไม่ถือได้ว่าเป็น
“สากล” เพราะยังไม่ครอบคลุมไปถึงพลเมืองทุกคน สตรี เด็ก คนต่างชาติ และทาส ยังไม่ได้รับการคุ้มครองใน
ฐานะพลเมืองที่มีสิทธิตามกฎหมาย นอกจากนั้นสิทธิทางสังคมและสิ ทธิของชนกลุ่มน้อย ก็ยังไม่ได้รับการ
กล่าวถึงในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญของชาติตะวันตกต่างๆ ในช่วงระยะนั้น บทบัญญัติการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ในระดับนานาชาติซึ่งแสดงถึงความร่วมมือระหว่างชาติได้ปรากฏขึ้น โดยเฉพาะสนธิสัญญาว่าด้วยเสรีภาพใน
การนั บ ถือศาสนา สนธิสั ญญาเกี่ย วกับ การเลิ กทาส และกฎหมายเกี่ยวกับ สงคราม อย่างไรก็ตามเมื่ อ
สงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ. 1914 – 1918) สิ้นสุดลง ก็ได้เกิดความรู้สึกร่วมกันว่ารัฐบาลทั้งหลายไม่สามารถ
ปกป้องสิทธิมนุษยชนได้ จาเป็นที่จะต้องพึ่งพลังของนานาชาติร่วมกัน ดังนั้นองค์การสันนิบาตชาติ (The
League of Nations) ซึ่งเป็นองค์การสากลระหว่างรัฐบาลองค์การแรก กาเนิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 จึง
หาวิถีทางที่จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับนานาชาติ แต่งานของสันนิบาตชาติในเรื่องนี้ก็จากัดอยู่เพียงการ
คุ้มครองชนกลุ่มน้อยในบางประเทศเท่านั้น
ความพยายามระดับ นานาชาติที่จะปกป้องสิ ทธิของผู้ ใช้แรงงานในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
ปรากฏขึ้นต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 และได้กลายเป็นข้อตกลงระดับนานาชาติ ร่างขึ้นโดยองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศเมื่อ ค.ศ. 1919 ส่วนการเลิกทาสซึ่งพยายามต่อสู้กันมาเป็นระยะเวลานานก็บรรลุผลสาเร็จ
เมื่อนานาชาติที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามในอนุสัญญาระหว่างชาติว่าด้วยทาส ที่กรุงเจนีวาเมื่อ ค.ศ. 1926 สาหรับ
ปัญหาผู้ลี้ภัยก็ได้มีการร่วมลงนามในอนุสัญญาระหว่างชาติเพื่อคุ้มครองผู้ลี้ภัย เมื่อ ค.ศ. 1933 และ 1938
ในช่วงระยะระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ได้เกิดระบอบการปกครองแบบรวมอานาจ
เบ็ดเสร็จ (Totalitarian regimes) ซึ่งก่อตัวขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1920 และดาเนินต่อไปจนเริ่มสงครามโลกครั้งที่ 2
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หน้า 1

ได้ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในดินแดนของตนเองอย่างรุนแรง ในขณะที่สงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1939
– 1945) ได้นามาซึ่งการทาลายล้างชีวิต และศักดิ์ศรีของมนุษยชนอย่างกว้างขวาง รวมทั้งมีความพยายามที่
จะทาลายชนกลุ่มต่างๆ โดยอ้างเหตุแห่งเชื้อชาติและศาสนาดังนั้นจึงเป็นที่ประจักษ์ชัดอย่างแน่นอนว่าจาเป็น
จะต้องมีบทบัญญัติระดับนานาชาติ เพื่อเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพราะการเคารพสิทธิ
มนุษยชนนับเป็นภาระที่สาคัญอันจะนาไปสู่สันติภาพและความก้าวหน้าของโลก
ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อมีการดาเนินการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้น บรรดาผู้นา
ของประเทศสมาชิกดั้งเดิม 50 ประเทศ ได้ร่วมลงนามในกฎบัตรสหประชาชาติ (The Charter of the
United Nations) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 1945 ซึ่งประกาศเป้าหมายหลักขององค์การสหประชาชาติ
ซึ่งได้ถือกาเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1945 ว่า : “เพื่อปกป้องคนรุ่นต่อไปจากภัย
พิบัติของสงคราม และเพื่อยืนยันความศรัทธาในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในศักดิ์ศรี และคุณค่าของมนุษย์ และ
ในสิทธิอันเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรี ” มาตรา 1 ของกฎบัตรสหประชาชาติระบุว่า จุดมุ่งหมายประการ
หนึ่งของสหประชาชาติคือ “เพื่อบรรลุความร่วมมือระหว่างชาติในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเคารพ
สิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐานสาหรับมนุษย์ทุกคนโดยไม่คานึงถึงเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา”
ด้วยเหตุที่กฎบัตรสหประชาชาติ เป็นสนธิสัญญาที่บรรดาประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติร่วม
ลงนาม จึงถือว่ามีข้อผูกพันทางกฎหมายที่บรรดาสมาชิกจะต้องปฏิบัติตาม รวมถึงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
และการร่วมมือกับสหประชาชาติตลอดจนนานาประเทศ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่บัญญัติไว้ในกฎบัตร
อย่างไรก็ตาม กฎบัตรสหประชาชาติมิได้มีรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนโดยตรง หรือกลไกที่จะช่วยให้
ประเทศสมาชิกปกป้องสิทธิมนุษยชน ครั้นปี ค.ศ. 1945 องค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน (Committee on Human Rights) ขึ้น มีหน้าที่ร่างกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ
มนุษยชน จึงเกิดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ซึ่ง
สหประชาชาติ ได้มีมติรับรองเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ มนุษยชน ซึ่งบรรดาประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติได้ร่วมรับรอง
เมื่อ ค.ศ. 1948 ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติต่อกันของมวลมนุษย์และของบรรดานานาชาติ ถึงแม้ว่า
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจะมิได้มีผลบังคับทางกฎหมายเช่นเดียวกับสนธิสัญญา อนุสัญญา หรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ แต่ปฏิญญาสากลฉบับนี้นับว่ามีพลังสาคัญทางศีลธรรม จริยธรรม และมีอิทธิพลทาง
การเมืองไปทั่วโลก และถือเป็นหลักเกณฑ์สาคัญในการปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่บรรดาประเทศทั่วโลก
ยอมรับ
ข้ อ ความในปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเป็ น พื้ น ฐานในการด าเนิ น งานขององค์ ก าร
สหประชาชาติ และมีอิทธิพลสาคัญต่อการร่างรัฐธรรมนูญของบรรดาประเทศที่มีการร่างรัฐธรรมนูญในเวลา
ต่อมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาประเทศอาณานิคมได้อ้างปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในการประกาศ
อิสรภาพช่วง ค.ศ. 1950 ถึง 1960 และหลายประเทศนาข้อความในปฏิญญามาใช้ในการร่างรัฐ ธรรมนูญ
ของตน
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เมื่อ สหประชาชาติมี มติ รั บ รองปฏิ ญญาสากลว่า ด้ว ยสิ ท ธิม นุษ ยชน องค์ก ารสหประชาชาติ
ประกอบด้วยประเทศสมาชิกเพียง 58 ประเทศ จากนั้นมา จานวนประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้นจนมีจานวนเกินกว่า
สามเท่าของสมาชิกเดิม อิทธิพลของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนก็ขยายมากขึ้นจนเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล และเป็นที่อ้างอิงถึงเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศทั้งหลายทั่วโลก เมื่อพิจารณาดู
มาตราต่างๆ ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจะเห็นว่า มาตราแรกแสดงถึงความเป็นสากลของสิทธิ
มนุษยชน โดยกล่าวถึงความเท่าเทียมกันของศักดิ์ศรีและสิ ทธิของมนุษย์ทุกคน ส่วนมาตราที่สองกล่าวถึง
ความชอบที่จะมีสิทธิของบุคคลโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนหลักการขั้นพื้นฐานของสิทธิที่ประกาศ
ไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ปรากฏในคาปรารภซึ่งเริ่มด้วยข้อความที่เน้นการยอมรับ “ศักดิ์ศรี
ประจาตัวและสิทธิซึ่งเท่าเทียมกัน และไม่อาจโอนให้แก่กันได้ของสมาชิกทั้งมวลของครอบครัวมนุษย์”
สิทธิที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจาแนกออกได้อย่างกว้างๆ 2 ประเภท คือ




สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งรวมถึงสิทธิในชีวิต เสรีภาพและความมั่นคงของบุคคล
อิสรภาพจากความเป็นทาสและการถูกทรมาน ความเสมอภาคในทางกฎหมาย การคุ้มครองเมื่อถูกจับ
กักขัง หรือเนรเทศ สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม การมีส่วนร่วมทางการเมือง สิทธิใน
การสมรสและการตั้งครอบครัว เสรีภาพขั้นพื้นฐานในทางความคิด มโนธรรม และศาสนา การแสดง
ความคิดเห็น และการแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุม และเข้าร่วมสมาคมอย่างสันติ สิทธิในการมี
ส่วนในรัฐบาลของประเทศตนโดยทางตรงหรือ โดยการส่งผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างเสรี
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิในการทางาน การได้รับค่าตอบแทน
เท่ากันสาหรับงานที่เท่ากัน สิทธิในการก่อตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงาน สิทธิในมาตรฐานการครอง
ชีพที่เหมาะสม สิทธิในการศึกษา และสิทธิในการเข้าร่วมใช้ชีวิตทางวัฒนธรรมอย่างเสรี

ต่อมาหลักการของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษย์ชนได้มีการแปลเจตนาและขยายข้อความให้
ละเอียดยิ่งขึ้น ด้วยการร่างเป็นกติการะหว่างประเทศที่มีผลบังคับทางกฎหมาย และสหประชาชาติมีมติรับรอง
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1966 คือ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) และกติการะหว่างประเทศว่ าด้วยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic Social and Cultural
Rights – ICESCR) การที่สหประชาชาติมีมติรับรองกติการะหว่างประเทศดังกล่าวนี้ ทาให้บรรดานานา
ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ไม่เพียงแต่เห็นชอบด้วยกับสิทธิต่างๆ ที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนแต่ยังถือเป็นมาตรการในการปฏิบัติตามด้วย หมายความว่า บรรดาประเทศที่ให้สัตยาบัน
(Ratify) หรือรับรองกติการะหว่างประเทศดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามข้อความในกติการะหว่างประเทศด้วย
ทั้งนี้เพราะกติการะหว่างประเทศมีข้อผูกพันทางกฎหมาย ประเทศที่เป็นภาคีในกติการะหว่างประเทศมีข้อ
ผูกพันที่จะต้องเคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขของกติการะหว่างประเทศ และรวมไปถึงต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศให้แก่สหประชาชาติเป็นประจาด้วย เมื่อกติการะหว่างประเทศทั้งสองฉบับมี
ผลในการบังใช้ใน ค.ศ. 1976 ประเทศต่างๆ ได้เข้าเป็นภาคีจนปัจจุบันนับได้ 134 ประเทศ
นอกจากกติการะหว่างประเทศทั้งสองฉบับที่กล่าวมาแล้วนี้ ก็ยังมีอนุสัญญา (Conventions) คา
ประกาศ (Declarations) ข้อเสนอแนะ (Recommendations) ที่เกี่ยวกับรายละเอียดของสิทธิมนุษยชนตาม
คู่มือหลักสิทธิมนุษยชนสากลในกระบวนการยุติธรรมที่พนักงานสอบสวนควรรู้
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เจตนารมณ์ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกติการะหว่างประเทศทั้งสองฉบับ คาประกาศและ
ข้อเสนอแนะถือเป็นมาตรฐานสากลสาหรับบรรดาประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ แต่ไม่มีผลผูกพัน
ทางกฎหมายเช่นเดียวกับอนุสัญญา ซึ่งมีผลบังคับให้ประเทศที่เป็นภาคีของอนุสัญญาต้องปฏิบัติตาม ตัวอย่าง
ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on The Rights of the
Child) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of
all Forms of Discrimination Against Women)
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มีผ ลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1990 หลังจากที่ได้มีมติรับรอง
ของสมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1987 ปัจจุบันนี้ ประเทศสมาชิกองค์การ
สหประชาชาติกว่า 180 ประเทศให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาดังกล่าว และบรรดาประเทศภาคีของอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก ต่างก็หาวิถีทางที่จะปฏิบัติตามข้อผูกมัดของอนุสัญญาโดยถือว่า เด็กเป็นผู้ที่จะต้องได้รับการ
ดูแล ปกป้อง และเน้นถึงความสาคัญของชีวิตครอบครัวของเด็กด้วย
อนุ สัญญาว่าด้ว ยการขจั ดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ได้รับการรับรองจากสมัช ชา
สหประชาชาติ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1979 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1987 ใน
ปัจจุบัน ประเทศภาคีของอนุสัญญาดังกล่าวนับได้กว่า 150 ประเทศ จุดประสงค์ของอนุสัญญาฉบับนี้คือ
ความเสมอภาคระหว่างชายและหญิง และเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติต่อสตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือก
ปฏิบัติในรูปแบบของการบังคับให้แต่งงาน ความรุนแรงในครอบครัว โอกาสในการศึกษา การดูแลด้าน
สาธารณสุข ตลอดจนการเลือกปฏิบัติในสถานที่ทางาน
ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ คือความเป็นมาของสิทธิมนุษยชนสากล ความเป็น “สากล” เริ่มเห็นได้ชัดเจน
จากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับนานาชาติที่เกี่ยวกับการปกป้องศักดิ์ศรีและ
สิทธิมนุษยชน ต่อมาจึงเกิดกติกาสัญญาระหว่างชาติ ตลอดจนอนุสัญญาฉบับต่างๆ ซึ่งมีข้อผูกพันในทาง
กฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในกติการะหว่างประเทศ และอนุสัญญาที่แต่ละประเทศได้เข้าร่วมเป็น
ภาคี
สหประชาชาติและองค์กรต่างๆ ในระบบของสหประชาชาติ เช่น ยูเนสโก และยูนิเซฟ เป็นต้น ได้หา
วิถีทางที่จะให้บรรดาประเทศสมาชิกปฏิบัติตามมาตรฐานสากลแห่งสิทธิมนุษยชนแต่ความพยายามต่างๆ ย่อม
ไร้ผล ถ้าปราศจากความร่วมมือของแต่ละประเทศ สาหรับประเทศไทยสิทธิมนุษยชน หมายความถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค เสรีภาพ และอิสรภาพในชีวิตและร่างกายซึ่งเป็นสิทธิตามธรรมชาติของ
มนุษย์ ความเสมอภาค เสรีภาพ และอิสรภาพในชีวิตและร่างกายซึ่งเป็นสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ และเป็น
สิทธิที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามบทบัญญัติของ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามหลักสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน ตลอดจนตามแนวปฏิบัติของกฎหมายระหว่างประเทศ และข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
มีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม แต่กระนั้นก็ตาม สิทธิมนุษยชนก็ยังมีการละเมิดกันอยู่โดยทั่วไปในสังคมไทย
และถ้าหากไม่หาทางป้องกันและแก้ไข แนวโน้มของการละเมิดก็จะทวีความรุนแรงขึ้น ยากแก่การแก้ไข และ
ยังทาลายชื่อเสียง เกียรติภูมิ และภาพพจน์ของประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้าคนไทยเข้าใจความหมายของ
สิทธิมนุษยชนอย่างถูกต้อง ถ้าเรายอมรับว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามีเสรีภาพ และมีความเสมอภาคในศักดิ์ศรีและ
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สิทธิ และถ้ามีการปฏิบัติต่อกันด้วยความรักและเคารพในศักดิ์ศรีของกันและกันฉันท์พี่น้อง คนในสังคมไทยที่มี
ความแตกต่างหลากหลายก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ปราศจากการเบียดเบียนและละเมิดสิทธิของ
กันและกัน

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
การพัฒนาการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สถานการณ์สิทธิมนุษยชนทางสากลมีอิทธิพลและ
ส่งผลต่อประเทศไทย ที่สาคัญคือการที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิ
มนุษยชนหลายฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 4 ฉบับหลัก ได้แก่





อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ เข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
พ.ศ. 2528 และพิธีสารเลือกรับ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2543
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2535
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2539
และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2540
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.
2542 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
1) สถานการณ์ด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว
แม้ว่าโดยภาพรวม สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นโดยเฉพาะใน
ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา และความห่วงใยของสังคม รวมทั้งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของสังคมไทย ยัง
มีความผูกพันที่เข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชนอยู่มาก แต่ทิศทางการพัฒ นาที่มีผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมา ส่งผลให้สถาบันครอบครัวไทยอ่อนแอลง ทั้งในแง่ของการ
พัฒนาศักยภาพบุคคลในครอบครัว และการสร้างภูมิต้านทานให้แก่เด็ก รวมถึงการทาร้ายเด็กโดยบุคคลใน
ครอบครัว อันนามาซึ่งปัญหาต่างๆ ที่มีแนวโน้ม สูงขึ้นและรุนแรงขึ้น ได้แก่ เด็กและเยาวชนติดยาเสพติด ถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ เด็กกาพร้า เด็กเร่ร่อน การใช้แรงงานเด็ก เด็กในธุรกิจบริการทางเพศ เด็กหนีภัย เด็กและ
เยาวชนในสถานสงเคราะห์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรือนจา เป็นต้น ดังนั้นนอกจากการ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กแล้ว การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ต่อเด็กและ
เยาวชน ทั้งในและนอกระบบการศึกษา เพื่อเป็นการวางรากฐานของวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
จึงเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่ง
2) สถานการณ์ด้านการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แม้รฐั ธรรมนูญได้กาหนดให้มีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมหลาย
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ประการ แต่ความจาเป็นที่ต้องสร้าง “วัฒนธรรมองค์กรด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม” มีความสาคัญ
มาก โดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหา ต้องคานึงถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้มากขึ้น จึงมีความ
จาเป็นต้องปรับแนวคิดและกระบวนการลงโทษโดยวิธีต่างๆ ในเรือนจา ต้องมีกฎหมายคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนเมื่อเป็นผู้ต้องหาให้ถูกต้องตลอดจนผู้เสียหายและพยานในคดีอาญา ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญได้กาหนดให้มี
ศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง เพื่อเป็นหลักประกันการใช้กฎหมายและการใช้อานาจของภาครัฐ ไม่ให้มี
การละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่ยังคงมีปัญหาในทางปฏิบัติอีกมาก เช่น ในกระบวนการสอบสวนและ
การให้ประกันตัว การพิจารณาคดีในศาลแรงงานที่ยังล่าช้า การปฏิบัติต่อผู้อยู่ในสถานพินิจและเรือนจา การที่
ศาลเยาวชนและครอบครัวยังมีไม่ทั่วถึง ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังมีกฎหมาย กฎและระเบียบอีกจานวนมากที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และยังมีกฎหมายอีกจานวนมากที่ยังไม่ออกมารองรับสิทธิของประชาชนและ
สิทธิชุมชน โดยเฉพาะสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกฎหมายการจัดตั้งองค์กรอิสระต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญที่ยังไม่ครบถ้วน เช่น องค์กรอิสระเพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภค องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
3) สถานการณ์ด้านนโยบายทางสังคม
แม้ว่ากฎหมายได้รับรองและคุ้มครองมิให้มีการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มที่ มีความแตกต่างกันไม่ว่าด้านใด
และ กาหนดให้มีมาตรการส่งเสริมความเสมอภาคแก่ผู้ด้อยโอกาส คนชรา เด็ก และคนพิการ รวมทั้งส่งเสริม
ความเสมอภาคในโอกาสระหว่างหญิงชาย และคุ้มครองมิให้ใช้ความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งมีแนวนโยบาย
พื้นฐานของรัฐที่ส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูปที่ ดิน การคุ้มครองผู้ใช้ แรงงานและการรวมกลุ่มของภาคประชาชน
ซึ่งมีผลให้เกิดการพัฒนาเชิงนโยบาย การจัดสรรงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นบ้าง แต่ยังคงมีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกมากมาย เช่น ประเทศไทยยังเป็นทั้งประเทศต้นทาง ประเทศส่งผ่าน และประเทศ
ปลายทางของการค้ามนุษย์ข้ามชาติ โดยเหยื่อส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็ก ทั้งคนไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และ
จากประเทศอื่นๆ รวมทั้งการถูกเอาเปรียบด้านธุรกิจบริการทางเพศ และการเอาเปรียบแรงงาน เป็นต้น
สถาบัน ส่ง เสริม งานสอบสวนได้ร วบรวมกฎและระเบีย บเกี่ย วกับ สิท ธิม นุษ ยชนที ่พ นัก งาน
สอบสวนควรรู้และศึกษาได้เบื้องต้นดังนี้
๑. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
๒. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
๓. หลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายไทย
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

The Universal Declaration of Human Rights
คือ การประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความสาคัญในการวางกรอบเบื้องต้น
เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และเป็ น เอกสารหลั ก ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนฉบั บ แรก ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม สมั ช ชาใหญ่ แ ห่ ง
สหประชาชาติ ให้การรับรองตามข้อมติที่ 217 A (III) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) โดย
ประเทศไทยออกเสียงสนับสนุน
อารัมภบท
โดยที่การยอมรับศักดิ์ศรีแต่กาเนิดและสิทธิที่เท่าเทียมกันและที่ไม่อาจเพิกถอนได้ของสมาชิกทั้งมวล
แห่งครอบครัวมนุษยชาติเป็นพื้นฐานแห่งอิสรภาพความยุติธรรมและสันติภาพในโลก
โดยที่การไม่นาพาและการหมิ่นในคุณค่าของสิทธิมนุษยชนยังผลให้มีการกระทาอันป่าเถื่อนซึ่งเป็น
การขัดอย่างร้ายแรงต่อมโนธรรมของมนุษยชาติและการมาถึงของโลกที่ได้มีการประกาศให้ความมีอิสรภาพใน
การพูดและความเชื่อและอิสรภาพจากความหวาดกลัวและความต้องการของมนุษย์เป็นความปรารถนาสูงสุด
ของประชาชนทั่วไป
โดยที่เป็นการจาเป็นที่สิทธิมนุษยชนควรได้รับความคุ้มครองโดยหลักนิติธรรมถ้าจะไม่บังคับให้คน
ต้องหันเข้าหาการลุกขึ้นต่อต้านทรราชและการกดขี่เป็นวิถีทางสุดท้าย
โดยที่เป็นการจาเป็นที่จะส่งเสริมพัฒนาการแห่งความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างชาติต่างๆ
โดยที่ประชาชนแห่งสหประชาชาติได้ยืนยันอีกครั้งไว้ในกฎบัตรถึงศรัทธาในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
ในศักดิ์ศรี และค่าของมนุ ษย์ และในสิ ทธิที่เท่าเทียมกันของบรรดาชายและหญิงและได้มุ่งมั่นที่จะส่ งเสริม
ความก้าวหน้าทางสังคมและมาตรฐานแห่งชีวิตที่ดีขึ้นในอิสรภาพอันกว้างขวางยิ่งขึ้น
โดยที่รัฐสมาชิกต่างปฏิญาณที่จะบรรลุถึงซึ่งการส่งเสริมการเคารพและการยึดถือสิทธิมนุษยชนและ
อิสรภาพขั้นพื้นฐานโดยสากลโดยความร่วมมือกับสหประชาชาติ
โดยที่ความเข้าใจร่วมกันในสิทธิและอิสรภาพเหล่านี้เป็นสิ่งสาคัญที่สุดเพื่อให้ปฏิญาณนี้สาเร็จผลเต็ม
บริบูรณ์
ฉะนั้นบัดนี้สมัชชาจึงประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้ให้เป็นมาตรฐานร่วมกันแห่ง
ความสาเร็จสาหรับประชาชนทั้งมวลและประชาชาติทั้งหลายเพื่อจุดมุ่งหมายที่ว่าปัจเจกบุคคลทุกคนและทุก
ส่วนของสังคมโดยการคานึงถึงปฏิญญานี้เป็นเนื องนิตย์จะมุ่งมั่นส่งเสริมการเคารพสิทธิและอิสรภาพเหล่านี้
ด้วยการสอนและการศึกษาและให้มีการยอมรับและยึดถือโดยสากลอย่างมีประสิทธิผลด้วยมาตรการแห่งชาติ
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และระหว่างประเทศอันก้าวหน้าตามลาดับทั้งในบรรดาประชาชนของรัฐสมาชิกด้วยกันเองและในบรรดา
ประชาชนของดินแดนที่อยู่ใต้เขตอานาจแห่งรัฐนั้น
ข้อ 1 มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิต่างในตนมีเหตุผลและมโน
ธรรมและควรปฏิบัติต่อกันด้วยจิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ
ข้อ 2 ทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพทั้งปวงตามที่กาหนดไว้ในปฏิญญานี้โดยปราศจากการแบ่งแยก
ไม่ว่าชนิดใดอาทิเชื้อชาติผิวเพศภาษาศาสนาความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่นพื้นเพทางชาติหรือสังคม
ทรัพย์สินการเกิดหรือสถานะอื่นนอกเหนือจากนี้จะไม่มีการแบ่งแยกใดบนพื้นฐานของสถานะทางการเมืองทาง
กฎหมายหรือทางการระหว่างประเทศของประเทศหรือดินแดนที่บุคคลสังกัดไม่ว่าดินแดนนี้จะเป็น เอกราชอยู่
ในความพิทักษ์มิได้ปกครองตนเองหรืออยู่ภายใต้การจากัดอธิปไตยอื่นใด
ข้อ 3 ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิตเสรีภาพและความมั่นคงแห่งบุคคล
ข้อ 4 บุคคลใดจะตกอยู่ในความเป็นทาสหรือสภาวะจายอมไม่ได้ทั้งนี้ห้ามความเป็นทาสและการค้า
ทาสทุกรูปแบบ
ข้อ 5 บุคคลใดจะถูกกระทาการทรมานหรือการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือ
ย่ายีศักดิ์ศรีไม่ได้
ข้อ 6 ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับทุกแห่งหนว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย
ข้อ 7 ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของกฎหมายเท่าเทียมกัน
โดยปราศจากการเลือกปฏิบั ติใดทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันจากการเลือกปฏิบัติใดอัน
เป็นการล่วงละเมิดปฏิญญานี้และจากการยุยงให้มีการเลือกปฏิบัติดังกล่าว
ข้อ 8 ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาอันมีประสิทธิผลจากศาลที่มีอานาจแห่งรัฐต่อการกระทา
อันล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งตนได้รับตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ข้อ 9 บุคคลใดจะถูกจับกุมกักขังหรือเนรเทศตามอาเภอใจไม่ได้
ข้อ 10 ทุกคนย่อมมีสิทธิในความเสมอภาคอย่างเต็มที่ในการได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมและ
เปิดเผยจากศาลที่อิสระและไม่ลาเอียงในการพิจารณากาหนดสิทธิและหน้าที่ของตนและข้อกล่าวหาอาญาใด
ต่อตน
ข้อ 11 (1) ทุกคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดทางอาญามีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่า
บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาคดีที่เปิดเผยซึ่งตนได้รับหลักประกันที่
จาเป็นทั้งปวงสาหรับการต่อสู้คดี
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(2) บุคคลใดจะถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาใดอันเนื่องจากการกระทาหรือละเว้นใดอันมิได้ถือ
ว่าเป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมายแห่งชาติหรือกฎหมายระหว่างประเทศในขณะที่ได้กระทาการนั้นไม่ได้
และจะกาหนดโทษที่หนักกว่าที่บังคับใช้ในขณะที่ได้กระทาความผิดทางอาญานั้นไม่ได้
ข้อ 12 บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอาเภอใจในความเป็นส่วนตัวครอบครัวที่อยู่อาศัยหรือการ
สื่อสารหรือจะถูกลบหลู่เกียรติยศและชื่อเสียงไม่ได้ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของกฎหมายต่อการ
แทรกแซงสิทธิหรือการลบหลู่ดังกล่าวนั้น
ข้อ 13 (1) ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งการเคลื่อนย้ายและการอยู่อาศัยภายในพรมแดนของแต่ละ
รัฐ
(2) ทุกคนมีสิทธิที่จะออกนอกประเทศใดรวมทั้งประเทศของตนเองและสิทธิที่จะกลับสู่ประเทศตน
ข้อ 14 (1) ทุกคนมีสิทธิที่จะแสวงหาและที่จะได้ที่ลี้ภัยในประเทศอื่นจากการประหัตประหาร
(2) สิทธินี้จะยกขึ้นกล่าวอ้างกับกรณีที่การดาเนินคดีที่เกิดขึ้นโดยแท้จากความผิดที่มิใช่ทางการเมือง
หรือจากการกระทาอันขัดต่อวัตถุประสงค์และหลักการของสหประชาชาติไม่ได้
ข้อ 15 (1) ทุกคนมีสิทธิในสัญชาติหนึ่ง
(2) บุคคลใดจะถูกเพิกถอนสัญชาติของตนตามอาเภอใจหรือถูกปฏิเสธสิทธิที่จะเปลี่ยนสัญชาติของ
ตนไม่ได้
ข้อ 16 (1) บรรดาชายและหญิงที่มีอายุครบบริบูรณ์แล้วมีสิทธิที่จะสมรสและก่อร่างสร้างครอบครัว
โดยปราศจากการจากัดใดอันเนื่องจากเชื้อชาติสัญชาติหรือศาสนาต่างย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสมรส
ระหว่างการสมรสและในการขาดจากการสมรส
(2) การสมรสจะกระทาโดยความยินยอมอย่างอิสระและเต็มที่ของผู้ที่จะเป็นคู่สมรสเท่านั้น
(3) ครอบครัวเป็นหน่วยธรรมชาติและพื้นฐานของสังคมและย่อมมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองจาก
สังคมและรัฐ
ข้อ 17 (1) ทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์สินโดยตนเองและโดยร่วมกับผู้อื่น
(2) บุคคลใดจะถูกเอาทรัพย์สินไปจากตนตามอาเภอใจไม่ได้
ข้อ 18 ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความคิดมโนธรรมและศาสนาทั้งนี้สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพในการ
เปลี่ยนศาสนาหรือความเชื่อและอิสรภาพในการแสดงออกทางศาสนาหรือความเชื่อถือของตนในการสอนการ
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ปฏิบัติการสักการบูชาและการประกอบพิธีกรรมไม่ว่าจะโดยลาพังหรือในชุมชนร่วมกับผู้อื่น และในที่สาธารณะ
หรือส่วนบุคคล
ข้อ 19 ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออกทั้งนี้สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพที่จะ
ถือเอาความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซงและที่จะแสวงหารับและส่งข้อมูลข่าวสารและข้อคิดผ่านสื่อใดและ
โดยไม่คานึงถึงพรมแดน
ข้อ 20 (1) ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งการชุมนุมและการสมาคมโดยสันติ
(2) บุคคลใดไม่อาจถูกบังคับให้สังกัดสมาคมหนึ่งได้
ข้อ 21 (1) ทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศตนโดยตรงหรือผ่านผู้แทนซึ่งได้รับ
เลือกตั้งโดยอิสระ
(2) ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงบริการสาธารณะในประเทศตนโดยเสมอภาค
(3) เจตจานงของประชาชนจะต้องเป็นพื้นฐานแห่งอานาจการปกครองทั้งนี้เจตจานงนี้จะต้อง
แสดงออกทางการเลือกตั้งตามกาหนดเวลาและอย่างแท้จริงซึ่งต้องเป็นการออกเสียงอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
และต้องเป็นการลงคะแนนลับหรือวิธีการลงคะแนนโดยอิสระในทานองเดียวกัน
ข้อ 22 ทุกคนในฐานะสมาชิกของสังคมมีสิทธิในหลักประกันทางสังคมและย่อมมีสิทธิในการบรรลุ
สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมอันจาเป็นยิ่งสาหรับศักดิ์ศรีของตนและการพัฒนาบุคลิกภาพของตน
อย่างอิสระผ่านความพยายามของรัฐและความร่วมมือระหว่างประเทศและตามการจัดการและทรัพยากรของ
แต่ละรัฐ
ข้อ 23 (1) ทุกคนมีสิทธิในการทางานในการเลือกงานโดยอิสระในเงื่อนไขที่ยุติธรรมและเอื้ออานวย
ต่อการทางานและในการคุ้มครองต่อการว่างงาน
(2) ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างที่เท่าเทียมกันสาหรับงานที่เท่าเทียมกันโดยปราศจากการเลือก
ปฏิบัติใด
(3) ทุกคนที่ทางานมีสิทธิที่จะได้รั บค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเอื้ออานวยต่อการประกันความ
เป็นอยู่อันควรค่าแก่ศักดิ์ศรีของมนุษย์สาหรับตนเองและครอบครัวและหากจาเป็นก็จะได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมในรูปแบบอื่นเพิ่มเติมด้วย
(4) ทุกคนมีสิทธิที่จะจัดตั้งและที่จะเข้าร่วมสหภาพแรงงานเพื่อความคุ้มครองผลประโยชน์ของตน
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ข้อ 24 ทุกคนมีสิทธิในการพักผ่อนและการผ่อนคลายยามว่างรวมทั้งจากัดเวลาทางานตามสมควร
และวันหยุดเป็นครั้งคราวโดยได้รับค่าจ้าง
ข้อ 25 (1) ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสาหรับสุขภาพและความอยู่ดีของตน
และของครอบครัวรวมทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มที่ อยู่อาศัยและการดูแลรักษาทางการแพทย์และบริการสังคมที่
จาเป็นและมีสิทธิในหลักประกันยามว่างงานเจ็บป่วยพิการหม้ายวัยชราหรือปราศจากการดารงชีพอื่นในสภาวะ
แวดล้อมนอกเหนือการควบคุมของตน
(2) มารดาและเด็กย่อมมีสิทธิที่จะรับการดูแลรักษาและการช่วยเหลือเป็นพิเศษเด็กทั้งปวงไม่ว่าจะ
เกิดในหรือนอกสมรสจะต้องได้รับการคุ้มครองทางสังคมเช่นเดียวกัน
ข้อ 26 (1) ทุกคนมีสิทธิในการศึกษาการศึกษาจะต้องให้เปล่าอย่างน้อยในขั้นประถมศึกษาและขั้น
พื้นฐานการศึกษาระดับประถมจะต้องเป็นภาคบังคับการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพจะต้องเปิดเป็นการ
ทั่วไปและการศึกษาระดับสูงขึ้นไปจะต้องเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคสาหรับทุกคนบนพื้นฐานของคุณสมบัติความ
เหมาะสม
(2) การศึกษาจะต้องมุ่งไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์อย่างเต็มที่และการเสริมสร้างความ
เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพขั้นพื้นฐานการศึกษาจะต้องส่งเสริมความเข้าใจขัน ติธรรมและมิตรภาพ
ระหว่างประชาชาติกลุ่มเชื้อชาติหรือศาสนาทั้งมวลและจะต้องส่งเสริมกิจกรรมของสหประชาชาติเพื่อการธารง
ไว้ซึ่งสันติภาพ
(3) ผู้ปกครองมีสิทธิเบื้องแรกที่จะเลือกประเภทการศึกษาที่จะให้แก่บุตรของตน
ข้อ 27 (1) ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าร่วมโดยอิสระในชีวิตทางวัฒนธรรมของชุมชนที่จะเพลิดเพลินกับ
ศิลปะและมีส่วนในความรุดหน้าและคุณประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์
(2) ทุก คนมี สิ ท ธิ ที่จ ะได้ รั บ การคุ้ม ครองผลประโยชน์ ทางจิ ต ใจและทางวั ต ถุอั นเป็ นผลจาก
ประดิษฐกรรมใดทางวิทยาศาสตร์วรรณกรรมและศิลปกรรมซึ่งตนเป็นผู้สร้าง
ข้อ 28 ทุกคนย่อมมีสิทธิในระเบียบทางสังคมและระหว่างประเทศซึ่งจะเป็นกรอบให้บรรลุสิทธิและ
อิสรภาพที่กาหนดไว้ในปฏิญญานี้อย่างเต็มที่
ข้อ 29 (1) ทุกคนมีหน้าที่ต่อชุมชนซึ่งการพัฒนาบุคลิกภาพของตนโดยอิสระและเต็มที่จะกระทาได้
ก็แต่ในชุมชนเท่านั้น
(2) ในการใช้สิทธิและอิสรภาพของตนทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้ข้อจากัดเพียงเท่าที่มีกาหนดไว้ตาม
กฎหมายเท่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการได้มาซึ่งการยอมรับและการเคารพสิทธิและอิสรภาพอันควรของผู้อื่น

คู่มือหลักสิทธิมนุษยชนสากลในกระบวนการยุติธรรมที่พนักงานสอบสวนควรรู้

หน้า 11

และเพื่อ ให้ ส อดรั บ กับ ความต้ อ งการอั น สมควรทางด้า นศี ล ธรรมความสงบเรีย บร้ อยของประชาชนและ
สวัสดิการทั่วไปในสังคมประชาธิปไตย
(3) สิทธิและอิสรภาพเหล่านี้ไม่อาจใช้ขัดต่อวัตถุประสงค์และหลักการของสหประชาชาติไม่ว่าใน
กรณีใด
ข้อ 30 ไม่มีบทใดในปฏิญญานี้ที่อาจตีความได้ว่าเป็นการให้สิทธิใดแก่รัฐกลุ่มคนหรือบุคคลใดใน
การดาเนินกิจกรรมใดหรือกระทาการใดอันมุ่งต่อการทาลายสิทธิและอิสรภาพใดที่กาหนดไว้ ณ ที่นี้
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติได้ลงคะแนนเสียงรับรองให้
ประกาศใช้เพื่อเป็ น มาตรฐานร่ว มกัน ในการปกป้องและคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชนในการประชุมสมัช ชาแห่ ง
สหประชาชาติสมัยสามัญสมัยที่ 3 ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948)

****************
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กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR)
จากหลักการในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ได้มีการนาไปสู่การจัดทาเป็นสนธิสัญญาสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ ที่มีสภาพบังคับเป็นกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เรียกว่ากติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองพ.ศ.2509 ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคี มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2539 ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
อารัมภบท
รัฐภาคีแห่งกติกานี้
พิจารณาว่าตามหลักการที่ได้ประกาศไว้ในกฎบัตรสหประชาชาตินั้น การยอมรับในศักดิ์ศรีแต่กาเนิด
และสิ ทธิที่เท่าเทีย มกัน และไม่อาจเพิกถอนได้ของสมาชิกทั้งปวงของมวลมนุษยชาตินั้นเป็นรากฐานของ
เสรีภาพความยุติธรรมและสันติธรรมในโลก
ยอมรับว่าสิทธิเหล่านี้มาจากศักดิ์ศรีแต่กาเนิดของมนุษย์
ยอมรับว่าตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอุดมการณ์ที่ว่าเสรีชนอุปโภคเสรีภาพทางพลเมือง
และเสรีภาพทางการเมืองและโดยปราศจากความกลัวและความต้องการนั้นสามารถสัมฤทธิ์ผลหากมีการสร้าง
สภาวะซึ่งทุกคนจะอุปโภคสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองรวมทั้งสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ถึงพันธกรณีแห่งรัฐบาลภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติที่จะส่งเสริมการเคารพและการยอมรับโดย
สากลต่อสิทธิและเสรีภาพมนุษยชน
ตระหนักว่าปัจเจกบุคคลซึ่งมีหน้าที่ต่อปัจเจกบุคคลอื่นและต่อ ประชาคมของตนมีความรับผิดชอบที่
จะเพียรพยายามในการส่งเสริมและการยอมรับสิทธิที่รับรองไว้ในกติกานี้
ลงกันในข้อต่อไปนี้
ภาค ๑
ข้อ ๑
๑. ประชาชนทั้งปวงมีสิทธิในการกาหนดเจตจานงของตนเองโดยอาศัยสิทธินั้น ประชาชนจะกาหนด
สถานะทางการเมืองของตนอย่างเสรี รวมทั้งดาเนินการอย่างเสรีในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ของตน
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๒. เพื่อจุดมุ่งหมายของตนประชาชนทั้งปวงอาจจัดการโภคทรัพย์และทรัพยากรธรรมชาติของตนได้
อย่างเสรีโดยไม่กระทบต่อพันธกรณีใดๆอันเกิดจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศซึ่งตั้งอยู่บน
พื้นฐานของหลักการแห่งผลประโยชน์ซึ่ งกันและกันและกฎหมายระหว่างประเทศประชาชนจะไม่ถูกลิดรอน
จากวิถีทางแห่งการยังชีพของตนไม่ว่าในกรณีใดๆ
๓. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รวมทั้งผู้รับผิดชอบในการบริหารดินแดนที่ไม่ได้ปกครองตนเองและดินแดนใน
ภาวะทรัสตี จะส่งเสริมสิทธิในการกาหนดเจตจานงของตนเองให้บรรลุผลเป็นจริงและต้องเคารพสิทธินั้นตาม
บทบัญญัติแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ
ภาค ๒
ข้อ ๒
๑. รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้รับที่จะเคารพปละประกันแก่ปัจเจกบุคคลทั้งปวงภายในดินแดนของ
ตนและภายใต้เขตอานาจของตนในสิทธิทั้งหลายที่รับรองไว้ในกติกานี้โดยปราศจากการแบ่งแยกใดๆอาทิเชื้อ
ชาติผิวเพศภาษาศาสนาความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใดเผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคมทรัพย์สิน
กาเนิดหรือสถานะอื่นๆ
๒. ในกรณีที่ยังไม่มีมาตรการทางนิติบัญญัติหรือมาตรการอื่นใดรัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้รับที่จะ
ดาเนินการตามขั้นตอนที่จาเป็นตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญของตนและบทบัญญัติแห่งกติกานี้เพื่อให้มี
มาตรการทางนิติบัญญัติหรือมาตรการอื่นใดทีอาจจาเป็นเพื่อให้สิทธิทั้งหลายที่รับรองไว้ในกติกานี้เป็นผล
๓. รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้รับที่จะ
(ก) ประกันว่าบุคคลใดที่สิทธิหรือเสรีภาพของตนซึ่งรับรองไว้ในกติกานี้ถูกละเมิดต้องได้รับการ
เยียวยาอย่างเป็นผลจริงจังโดยไม่ต้องคานึงว่าการละเมิดนั้นจะกระทาโดยบุคคลผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่
(ข) ประกันว่าบุคคลใดที่เรียกร้องการเยียวยาดังกล่าวย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาจากฝ่ายตุลา
การฝ่ ายบริ ห ารหรื อฝ่ ายนิ ติบัญญัติที่มีอานาจหรือจากหน่ว ยงานอื่ นที่มีอานาจตามที่กาหนดไว้โ ดยระบบ
กฎหมายของรัฐและจะพัฒนาหนทางการเยียวยาด้วยกระบวนการยุติธรรมทางศาล
(ค) ประกันว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจต้องบังคับการให้การเยียวยานั้นเป็นผล
ข้อ ๓
รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับ ที่จะประกันสิทธิอันเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรีในการที่จะอุป โภคสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองทั้งปวงที่ได้ระบุไว้ในกติกานี้
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ข้อ ๔
๑. ในภาวะฉุกเฉินสาธารณะซึ่งคุกคามความอยู่รอดของชาติและได้มีการประกาศภาระนั้นอย่างเป็น
ทางการแล้วรัฐภาคีแห่งกติกานี้อาจใช้มาตรการที่เป็นการเลี่ยงพันธกรณีของตนภายใต้กติกานี้ได้เพียงเท่าที่
จาเป็นตามความฉุกเฉินของสถานการณ์ทั้งนี้มาตรการเช่นว่านั้นจะต้องไม่ขัดแย้งต่อพันธกรณีอื่นๆของตน
ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติเพียงเหตุแห่งเชื้อชาติผิวเพศภาษาศาสนาหรือเผ่า
พันทางสังคม
๒. การเลี่ยงพันธกรณีตามข้อ๖ข้อ๗ข้อ๘ (วรรค๑และ๒) ข้อ๑๑ข้อ๑๕ข้อ๑๖และข้อ๑๘ไม่อาจทาได้
ภายใต้บทบัญญัติของข้อนี้
๓. รัฐภาคีใดแห่งกติกานี้ที่ใช้สิทธิเลี่ยงดังกล่าวต้องแจ้งรัฐภาคีอื่นแห่งกติกานี้โดยทันทีเพื่อให้ทราบ
ถึงบทบัญญัติซึ่งตนได้เลี่ยงและเหตุผลแห่งการเลี่ยงดังกล่าวโดยให้เลขาธิการสหประชาชาติเป็นสื่อกลางให้มี
การแจ้งโดยผ่านสื่อเดิมในวันที่รัฐนั้นยุติการเลี่ยงดังกล่าว
ข้อ ๕
๑. ไม่มีความใดในกติกานี้ที่อาจนาไปตีความไปในทางที่จะให้รัฐใดกลุ่มหรือบุคคลใดได้สิทธิที่จะเข้า
ไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือกระทาการใดอันมีจุดมุ่งหมายในการทาลายสิทธิและเสรีภาพประการใดที่รับรองไว้
ในกติกานีห้ รือเป็นการจากัดสิทธินั้นยิ่งไปกว่าที่ได้บัญญัติไว้ในกติกานี้
๒. จะต้องไม่มีการจากัดหรือเลี่ยงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองหรือที่มีอยู่ในรัฐภาคีใด
ในกติกานี้ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายอนุสัญญากฎระเบียบหรือจารีตประเพณีโดยอ้างว่ากติกานี้ไม่รับรองสิ ทธิเช่น
ว่านั้นหรือรับรองสิทธินั้นในระดับที่ด้อยกว่า
ภาค ๓
ข้อ ๖
๑. มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตมาแต่กาเนิดสิทธินี้ต้องได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายบุคคลจะต้อง
ไม่ถูกทาให้เสียชีวิตโดยอาเภอใจ
๒. ในประเทศที่ยังมิได้ยกเลิกโทษประหารชีวิต การลงโทษประหารชีวิตอาจกระทาได้เฉพาะคดี
อุกฉกรรจ์ที่สุ ดตามกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะกระทาความผิดและไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกติกานี้และต่อ
อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและการลงโทษอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์ การลงโทษเช่นว่านี้จะกระทาได้ก็แต่โดย
คาพิพากษาถึงที่สุดของศาลที่มีอานาจ
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๓. ในกรณีที่การทาให้เสียชีวิตมีลักษณะเป็นอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์ย่อมเป็นที่เข้าใจว่าข้อนี้มิได้ให้
อานาจรั ฐ ภาคีใดแห่ งกติกานี้ ในอัน ที่จะเลี่ ยงจากพันธกรณีใดที่มีตามบทบัญญัติแห่ งอนุสั ญญาว่าด้ว ยการ
ป้องกันและการลงโทษอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์
๔. บุคคลใดต้องคาพิพากษาประหารชีวิตย่อมมีสิทธิ ขออภัยโทษหรือลดหย่อนผ่อนโทษตามคา
พิพากษาการนิรโทษกรรมการอภัยโทษหรือการลดหย่อนผ่อนโทษตามคาพิพากษาประหารชีวิตอาจให้ได้ในทุก
กรณี
๕. บุคคลอายุต่ากว่า๑๘ปีกระทาความผิดจะถูกพิพากษาประหารชีวิตมิได้และจะดาเนินการประหาร
ชีวิตสตรีขณะมีครรภ์มิได้
๖. รัฐภาคีใดแห่งกตินี้จะยกข้อนี้ขึ้นอ้างเพื่อประวิงหรือขัดขวางการยกเลิกโทษประหารชีวิตมิได้
ข้อ ๗
บุคคลจะถูกทรมานหรื อได้รั บ การปฏิบัติห รือการลงโทษที่โ หดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือต่าช้ามิได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลจะถูกใช้ในการทดลองทางการแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์โดยปราศจากความยินยอม
อย่างเสรีของบุคคลนั้นมิได้
ข้อ ๘
๑. บุคคลจะถูกเอาตัวลงเป็นทาสมิได้การเอาคนลงเป็นทาสและการค้าทาสทุกรูปแบบจะต้องถูกห้าม
๒. บุคคลจะถูกบังคับให้ตกอยู่ในภาวะเยี่ยงทาสมิได้
๓. (ก) บุคคลจะถูกเกณฑ์แรงงานหรือบังคับใช้แรงงานมิได้
(ข) ในประเทศที่การลงโทษจาคุกควบกับการทางานหนั กเป็นโทษทางอาญาอย่างหนึ่งความในวรรค
๓ (ก) มิได้ห้ามการทางานหนักตามคาพิพากษาที่ให้ลงโทษเช่นว่านั้นของศาลที่มีอานาจ
(ค) เพื่อวัตถุประสงค์ของวรรคนี้คาว่า “แรงงานที่ถูกเกณฑ์หรือถูกบังคับ” ไม่หมายรวมถึง
(๑) งานหรือบริการใดซึ่งมิได้อ้างถึงในอนุวรรค (ข) ซึ่งโดยปกติบุคคลผู้ถูกควบคุมโดยผลของคาสั่งที่
ชอบด้วยกฎหมายของศาลหรือบุคคลผู้อยู่ระหว่างการปล่อยตัวจากการควบคุมโดยมีเงื่อนไปต้องกระทาตาม
คาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๒) การปฏิบัติงานใดในลักษณะทางทหารและการรับใช้ชาติที่กฎหมายกาหนดให้ผู้คัดค้านการเป็น
ทหารเพราะขัดกับมโนธรรมต้องปฏิบัติในประเทศที่ยอมรับการคัดค้านเช่นว่านั้น
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(๓) การเกณฑ์ให้ปฏิบัติงานใดในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีภัยพิบัติที่คุกคามความอยู่รอดหรือความผาสุก
ของชุมชน
(๔) งานหรือบริการใดอันเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ปกติของพลเมือง
ข้อ ๙
๑. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภั ยของร่างกายบุคคลจะถูกจับกุมหรือควบคุมโดย
อาเภอใจมิได้บุคคลจะถูกลิดรอนเสรีภาพของตนมิได้ยกเว้นโดยเหตุและโดยเป็นไปตามกระบวนการที่บัญญัติไว้
ในกฎหมาย
๒. ในขณะจับกุมบุคคลใดที่ถูกจับกุมจะต้องได้รับแจ้งถึงเหตุผลในการจับกุมและจะต้องได้รับแจ้งถึง
ข้อหาที่ถูกจับกุมโดยพลัน
๓. บุคคลใดที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวในข้อหาทางอาญาจะต้องถูกนาตัวโดยพลันไปยังศาลหรือ
เจ้าหน้าที่อื่นที่มีอานาจตามกฎหมายที่จะจะใช้อานาจทางตุลาการและจะต้องมีสิทธิได้รับการพิจารณาคดี
ภายในเวลาอันสมควรหรือได้รับการปล่อยตัวไปมิให้ถือเป็นหลักทั่วไปว่าจะต้องควบคุมบุคคลที่รอการพิจารณา
คดีแต่ในการปล่ อยตัว อาจกาหนดให้ มีการประกันว่าจะมาปรากฏตัว ในการพิจารณาคดีในขั้นตอนอื่นของ
กระบวนพิจารณาและจะมาปรากฏตัวเพื่อการบังคับตามคาพิพากษาเมื่อถึงวาระนั้น
๔. บุคคลใดที่ถูกลิดรอนเสรีภาพโดยการจับกุมหรือการควบคุมมีสิทธินาคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อให้ตัดสิน
โดยไม่ชักช้าถึงความชอบด้วยกฎหมายของการควบคุมผู้นั้นและหากการควบคุมไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ให้ศาลมี
คาสั่งปล่อยตัวไป
๕. บุคคลใดที่ถูกจับกุมหรือถูกควบคุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทน
ข้อ ๑๐
๑. บุคคลทั้งปวงที่ถูกลิดรอนเสรีภาพต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความมีมนุษยธรรมและความเคารพใน
ศักดิ์ศรีแต่กาเนิดแห่งความเป็นมนุษย์
๒. (ก) ยกเว้นในสภาพการณ์พิเศษผู้ต้องหาต้องได้รับการจาแนกออกจากผู้ต้องโทษและต้องได้รับ
การปฏิบัติที่แตกต่างออกไปให้เหมาะสมกับสถานะที่ไม่ใช่ผู้ต้องโทษ
(ข) ต้องแยกผู้ต้องหาที่เป็นเด็กและเยาวชนออกจากผู้ต้องหาที่เป็นผู้ใหญ่และให้นาตัวขึ้นพิจารณา
พิพากษาคดีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้
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๓. ระบบราชทัณฑ์ต้องประกอบด้วยการปฏิบัติต่อนักโทษโดยมีจุดมุ่งหมายสาคัญที่จะให้นักโทษ
กลับตัวและฟื้นฟูทางสังคมผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนต้องได้รับการจาแนกออกจากผู้กระทาผิดที่เป็น
ผู้ใหญ่และต้องได้รับการปฏิบัติให้เหมาะสมกับวัยและสถานะทางกฎหมาย
ข้อ ๑๑
บุคคลจะถูกจาคุกเพียงเพราะเหตุว่าไม่สามารถปฏิบัติการชาระหนี้ตามสัญญามิได้
ข้อ ๑๒
๑. บุคคลทุกคนที่อยู่ในดินแดนของรัฐใดโดยชอบด้วยกฎหมายย่อมมีสิทธิในเสรีภาพในการโยกย้ าย
และเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในดินแดนของรัฐนั้น
๒. บุคคลทุกคนย่อมมีเสรีที่จะออกจากประเทศใดๆรวมทั้งประเทศของตนได้
๓. สิทธิดังกล่าวข้างต้นไม่อยู่ภายใต้ข้อจากัดใดๆเว้นแต่เป็นข้อจากัดตามกฎหมายและที่จาเป็นเพื่อ
รักษาความมั่นคงของชาติความสงบเรียบร้อยการสาธารณสุขหรือศีลธรรมของประชาชนหรือเพื่อคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลอื่นและข้อจากัดนั้นสอดคล้องกับสิทธิอื่นๆที่รับรองไว้ในกติกานี้
๔. บุคคลจะถูกลิดรอนสิทธิในการเดินทางเข้าประเทศของตนโดยอาเภอใจมิได้
ข้อ ๑๓
คนต่างด้าวผู้อยู่ในดินแดนของรัฐภาคีแห่งกติกานี้โดยชอบด้ วยกฎหมายอาจถูกไล่ออกจากรัฐนั้นได้
โดยคาวินิจฉัยอันได้มาตามกฎหมายเท่านั้นและผู้นั้นย่อมได้รับอนุญาตให้ชี้แจงแสดงเหตุผลคัดค้านการขับไล่
ออกจากรัฐนั้นและขอให้มีการทบทวนเรื่องของตนโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจหรือบุคคลหรือคณะบุคคลที่แต่งตั้ง
ขึ้นเฉพาะการนี้โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจโดยได้รับอนุญาตให้มีผู้แทนเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นได้เว้นแต่ในกรณีที่
มีเหตุผลจาเป็นอย่างอื่นด้านความมั่นคงแห่งชาติ
ข้อ ๑๔
๑. บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันในการพิจารณาของศาลและคณะตุลาการในการพิจารณาคดีอาญาซึ่ง
ตนต้องหาว่ากระทาผิดหรือการพิจารณาคดีเกี่ ยวกับสิทธิและหน้าที่ของตนบุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการ
พิจารณาอย่างเปิดเผยและเป็นธรรมโดยคณะตุลาการซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายมีอานาจมีความเป็นอิสระและ
เป็นกลางสื่อมวลชนและสาธารณชนอาจถูกห้ามเข้าฟังการพิจารณาคดีทั้งหมดหรือบางส่วนก็ด้วยเหตุผลทาง
ศีลธรรมความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือความมั่นคงของชาติในสังคมประชาธิปไตยหรือเพื่อความจาเป็น
เกี่ยวกับส่วนได้เสียในเรื่องชีวิตส่วนตัวของคู่กรณีหรือในสภาพการณ์พิเศษซึ่งศาลเห็นว่าจาเป็นอย่างยิ่งเมื่อการ
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พิจารณาโดยเปิดเผยนั้นอาจเป็นการเสื่อมเสียต่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมแต่คาพิพากษาในคดีอาญาหรือ
คาพิพากษาหรือคาวินิจฉัยข้อพิพาทในคดีอื่นต้องเปิดเผยเว้นแต่จาเป็นเพื่อประโยชน์ของเด็กและเยาวชนหรือ
เป็นกระบวนพิจารณาเกี่ยวด้วยข้อพิพาทของคู่สมรสในเรื่องการเป็นผู้ปกครองเด็ก
๒. บุคคลทุกคนซึ่งต้องหาว่ากระทาผิดอาญาต้องมีสิทธิได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่า
จะพิสูจน์ตามกฎหมายได้ว่ามีความผิด
๓. ในการพิจารณาคดีอาญาบุคคลทุกคนซึ่งต้องหาว่ากระทาผิดย่อมมีสิทธิที่จะได้รับหลักประกันขั้น
ต่า ดังต่อไปนี้โดยเสมอภาค
(ก) สิทธิที่จะได้รับแจ้งโดยพลันซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพและเหตุแห่งความผิดที่ถูก กล่าวหาใน
ภาษาซึ่งบุคคลนั้นเข้าใจได้
(ข) สิทธิที่จะมีเวลาและได้รับความสะดวกเพียงพอแก่การเตรียมการเพื่อต่อสู้คดีและติดต่อกับ
ทนายความที่ตนเลือกได้
(ค) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาโดยไม่ชักช้าเกินความจาเป็น
(ง) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาต่อหน้าบุคคลนั้นและสิทธิที่ จะต่อสู้คดีด้วยตนเองหรือโดยผ่านผู้
ช่วยเหลือทางกฎหมายที่ตนเลือกสิทธิที่บุคคลได้รับแจ้งให้ทราบถึงสิทธิในการมีผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายหาก
บุคคลนั้นไม่มีผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายในกรณีใดๆเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมบุคคลนั้นมีสิทธิที่จะมีผู้ช่วย
เหลือทางกฎหมายซึ่งมีการแต่งตั้งให้โดยปราศจากค่าตอบแทนในกรณีที่บุคคลนั้นไม่สามารถรับภาระในการ
จ่ายค่าตอบแทน
(จ) สิทธิที่จะซักถามพยานซึ่งเป็นปรปักษ์ต่อตนและขอให้เรียกพยานฝ่ายตนมาซักถามภายใต้เงื่อนไข
เดียวกับพยานซึ่งเป็นปรปักษ์ต่อตน
(ฉ) สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากล่ามโดยไม่คิดมูลค่าหากไม่สามารถเข้าใจหรือพูดภาษาที่ใช้ใน
ศาลได้
(ช) สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้เบิกความเป็นปรปักษ์ต่อตนเองหรือให้รับสารภาพผิด
๔. ในกรณีของบุคคลที่เป็นเด็กหรือเยาวชนวิธีพิจารณาความให้เป็นไปโดยคานึงถึงอายุและความ
ปรารถนาที่จะส่งเสริมการแก้ไขฟื้นฟูความประพฤติของบุคคลนั้น
๕. บุคคลทุกคนที่ต้องคาพิพากษาลงโทษในความผิดอาญาย่อมมีสิทธิที่จะให้คณะตุลาการระดับ
เหนือขึ้นไปพิจารณาทบทวนการลงโทษและคาพิพากษาโดยเป็นไปตามกฎหมาย
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๖. เมื่อบุคคลใดต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดอาญาและภายหลังจากนั้นมีการกลับคา
พิพากษาที่ให้ล งโทษบุคคลนั้นหรือบุคคลนั้นได้รับอภัยโทษโดยเหตุที่มีข้อเท็จจริงใหม่หรือมีข้อเท็จจริงที่ได้
ค้ น พบใหม่ อั น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ได้ มี ก ารด าเนิ น กระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ มิ ช อบบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ ความทุ ก ข์ อั น
เนื่องมาจากการลงโทษตามผลของคาพิพากษาลงโทษเช่นว่าต้องได้รับการชดเชยตามกฎหมายเว้นแต่จะพิสูจน์
ได้ว่าการไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงที่ยังไม่รู้ให้ทันเวลาเป็นผลจากบุคคลนั้นทั้งหมดหรือบางส่วน
๗. บุคคลย่อมไม่ถูกพิจารณาหรือลงโทษซ้าในความผิดซึ่งบุคคลนั้นต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ
หรือให้ปล่อยตัวแล้วตามกฎหมายและวิธีพิจารณาความอาญาของแต่ละประเทศ
ข้อ ๑๕
๑. บุคคลย่อมไม่ต้องรับผิดทางอาญาเพราะกระทาหรืองดเว้นกระทาการใดซึ่งในขณะที่กระทาไม่
เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหว่างประเทศและจะลงโทษให้หนักกว่าโทษที่มีอยู่ใน
ขณะที่ได้กระทาความผิดอาญาไม่ได้หากภายหลังการกระทาความผิดนั้นได้มีบทบัญญัติของกฎหมายกาหนด
โทษเบาลงผู้กระทาผิดย่อมได้รับประโยชน์จากบทบัญญัตินั้น
๒. ความในข้อนี้ย่อมไม่กระทบต่อการพิจารณาคดีและการลงโทษบุคคลซึ่งได้กระทาการหรืองดเว้น
กระทาการใดอันเป็นความผิดอาญาตามหลักกฎหมายทั่วไปอันเป็นที่รับรองโดยประชาคมนานาชาติในขณะที่มี
การกระทานั้น
ข้อ ๑๖
บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายในทุกแห่งหน
ข้อ ๑๗
๑. บุคคลจะถูกแทรกแซงความเป็นส่วนตัวครอบครัวเคหสถานหรือการติดต่อสื่อสารโดยพลการ
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้และจะถูกลบหลู่เกียรติและชื่อเสียงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้
๒. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายมิให้ถูกแทรกแซงหรือลบหลู่เช่นว่านั้น
ข้อ ๑๘
๑. บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิในเสรีภาพทางความคิดมโนธรรมและศาสนาสิทธินี้ย่อมรวมถึงเสรีภาพใน
การมีหรือนับถือศาสนาหรือมีความเชื่อตามคตินิยมของตนและเสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนาหรือความ
เชื่อของตนโดยการสักการบูชาการปฏิบัติการประกอบพิธีกรรมและการสอนไม่ว่าจะโดยลาพังตัวเองหรือใน
ชุมชนร่วมกับผู้อื่นและไม่ว่าต่อสาธารณชนหรือเป็นการส่วนตัว
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๒. บุคคลจะถูกบีบบังคับให้เสื่อมเสียเสรีภาพในการมีห รือนับถือศาสนาหรือความเชื่อตามคตินิยม
ของตนมิได้
๓. เสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนาหรือความเชื่อของบุคคลอาจอยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อจากัด
เฉพาะที่บัญญัติโดยกฎหมายและตามความจาเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยสุขอนามัยหรือ
ศีลธรรมของประชาชนหรือเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นมูลฐานของบุคคลอื่นเท่านั้น
๔. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะเคารพเสรีภาพของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายในการให้
การศึกษาทางศาสนาและศีลธรรมแก่เด็กตามความเชื่อของตน
ข้อ ๑๙
๑. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง
๒. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออกสิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่จะแสวงหารับและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความคิดทุกประเภทโดยไม่คานึงถึงพรมแดนทั้งนี้ไม่ว่าด้วยวาจาเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือการตีพิมพ์ในรูปของศิลปะหรือโดยอาศัยสื่อประการอื่นตามที่ตนเลือก
๓. การใช้สิทธิตามที่บัญญัติในวรรค๒ของข้อนี้ต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบพิเศษควบคู่ ไปด้วย
การใช้สิทธิดังกล่าวอาจมีข้อจากัดในบางเรื่องแต่ทั้งนี้ข้อจากัดนั้นต้องบัญญัติไว้ในกฎหมายและจาเป็นต่อ
(ก) การเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น
(ข) การรักษาความมั่นคงของชาติหรือความสงบเรียบร้อยหรือการสาธารณสุขหรือศีลธรรมของ
ประชาชน
ข้อ ๒๐
๑. การโฆษณาชวนเชื่อใดๆเพื่อการสงครามเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย
๒. การสนับสนุนให้เกิดความเกลียดชังในชาติเผ่าพันธุ์หรือศาสนาซึ่งยั่วยุให้เกิดการเลือกปฏิบัติการ
เป็นปฏิปักษ์หรือการใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย
ข้อ ๒๑
สิทธิในการชุมนุมโดยสงบย่อมได้รับการรับรองการจากัดการใช้สิทธินี้จะกระทามิได้นอกจากจะ
กาหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าที่จาเป็นสาหรับสังคมประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของชาติ
หรือความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยการสาธารณสุขหรือศีลธรรมของประชาชนหรือการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอื่น
คู่มือหลักสิทธิมนุษยชนสากลในกระบวนการยุติธรรมที่พนักงานสอบสวนควรรู้

หน้า 21

ข้อ ๒๒
๑. บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิในเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคมรวมทั้งสิทธิที่จะก่อตั้งและเข้าร่วม
สหภาพแรงงานเพื่อปกป้องประโยชน์ของตน
๒. การจากัดการใช้สิทธินี้จะกระทามิได้นอกจากจะกาหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าที่จาเป็น
สาหรับสังคมประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของชาติหรือความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยการ
สาธารณสุขหรือศีลธรรมของประชาชนหรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นความในข้อนี้ไม่ห้ามการ
วางข้อจากัดอันชอบด้วยกฎหมายในการใช้สิทธินี้ของทหารและตารวจ
๓. ความในข้อนี้ไม่ให้อานาจรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคมและว่า
ด้วยการคุ้มครองสิทธิในการจัดตั้ง ค.ศ. ๑๙๔๘ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศในอันที่จะมีมาตรการทาง
นิติบัญญัติหรือบังคับใช้กฎหมายในลักษณะที่จะกระทบต่อหลักประกันต่างๆที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาดังกล่าว
ข้อ ๒๓
๑. ครอบครัวเป็นหน่วยรวมของสังคมซึ่งเป็นพื้นฐานและเป็นธรรมชาติและย่อมมีสิทธิได้รับความ
คุ้มครองจากสังคมและรัฐ
๒. สิทธิของชายและหญิงในวัยที่อาจสมรสได้ในการที่จะสมรสและมีครอบครัวย่อมได้รับการรับรอง
๓. การสมรสจะกระทาโดยปราศจากความยินยอมอย่างเต็มใจของผู้ที่เจตนาจะสมรสกันมิได้
๔. รัฐภาคีแห่งกติกานี้จะดาเนินการที่เหมาะสมเพื่อประกันความเสมอภาคแห่งสิทธิและความ
รับผิดชอบของคู่สมรสในการที่จะสมรสระหว่างการสมรสและเมื่อการสมรสสิ้นสุดลงในกรณีการสิ้นสุดของการ
สมรสจะต้องมีบทบัญญัติเพื่อการคุ้มครองที่จาเป็นแก่บุตร
ข้อ ๒๔
๑. เด็กทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองโดยมาตรการต่างๆที่จาเป็นตามสถานะของผู้เยาว์จาก
ครอบครัว ของตนสั งคมและรัฐ โดยปราศจากการเลื อกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเชื้อชาติผิ วเพศภาษาศาสนา
เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคมทรัพย์สินหรือกาเนิด
๒. เด็กทุกคนต้องได้รับการจดทะเบียนทันทีภายหลังการเกิดและต้องมีชื่อ
๓. เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้มาซึ่งสัญชาติ

คู่มือหลักสิทธิมนุษยชนสากลในกระบวนการยุติธรรมที่พนักงานสอบสวนควรรู้

หน้า 22

ข้อ ๒๕
พลเมื อ งทุ ก คนย่ อ มมี สิ ท ธิ แ ละโอกาสโดยปราศจากความแตกต่ า งดั ง กล่ า วไว้ ใ นข้ อ ๒และโดย
ปราศจากข้อจากัดอันไม่สมควร
(ก) ในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารรัฐกิจโดยตรงหรือผ่านทางผู้แทนซึ่งได้รับเลือกมาอย่าง
เสรี
(ข) ในการที่จะออกเสียงหรือได้รั บเลือกตั้งในการเลือกตั้งอันแท้จริงตามวาระซึ่งมีการออกเสียง
โดยทั่วไปและเสมอภาคและโดยการลงคะแนนลับเพื่อประกันการแสดงเจตนาโดยเสรีของผู้เลือก
(ค) ในการที่จะเข้าถึงการบริการสาธารณะในประเทศของตนตามหลักเกณฑ์ทั่วไปแห่งความเสมอ
ภาค
ข้อ ๒๖
บุ ค คลทั้ ง ปวงย่ อ มเสมอกั น ตามกฎหมายและมี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ ความคุ้ ม ครองเท่ า เที ย มกั น ตาม
กฎหมายโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆในกรณีนี้กฎหมายจะต้องห้ามการเลือกปฏิบัติใดๆและต้องประกัน
การคุ้มครองบุคคลทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นผลจริงจังจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลใดเช่นเชื้อชาติผิว
เพศภาษาศาสนาความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใดเผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคมทรัพย์สินกาเนิด
หรือสถานะอื่นๆ
ข้อ ๒๗
ในรัฐทั้งหลายซึ่งมีชนกลุ่มน้อยทางเผ่าพันธุ์ศาสนาหรือภาษาอยู่บุคคลผู้เป็นชนกลุ่มน้อยดังกล่าวจะ
ไม่ถูกปฏิเสธสิทธิในอันที่จะมีวัฒนธรรมของตนเองหรือนับถือและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของตนเองหรือ
ใช้ภาษาของตนเองภายในชุมชนร่วมกับสมาชิกอื่นๆของชนกลุ่มน้อยด้วยกัน
ภาค ๔
ข้อ ๒๘
๑. ให้จัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนขึ้นคณะหนึ่ง (ซึ่งต่อไปในกติกานี้เรียกว่าคณะกรรมการ)
คณะกรรมการนี้ประกอบด้วยกรรมการสิบแปดคนและปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ต่อไปนี้
๒. คณะกรรมการจะประกอบด้ว ยคนชาติของรัฐภาคีแห่งกติกานี้ซึ่งเป็นผู้ มีศีลธรรมสูงและมี
ความสามารถเป็ นที่ย อมรั บ ในด้านสิ ทธิมนุ ษยชนทั้งนี้ให้ คานึงถึงประโยชน์ของการมีกรรมการบางคนผู้ มี
ประสบการณ์ทางกฎหมายร่วมอยู่ด้วย
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๓. กรรมการของคณะกรรมการนี้จะได้รับเลือกตั้งและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเฉพาะตัว
ข้อ ๒๙
๑. กรรมการของคณะกรรมการนี้จะได้รับเลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนลับจากรายนามบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติดังที่ระบุไว้ในข้อ๒๘และได้รับการเสนอนามเพื่อการนี้โดยรัฐภาคีแห่งกติกานี้
๒. รัฐภาคีแห่งกติกานี้แต่ละรัฐอาจเสนอนามบุคคลได้ไม่เกินสองคนบุคคลเหล่านี้จะต้องเป็นคนชาติ
ของรัฐที่เสนอนาม
๓. บุคคลมีสิทธิได้รับการเสนอนามซ้าอีกได้
ข้อ ๓๐
๑. การเลือกตั้งครั้งแรกจะมีขึ้นไม่ช้ากว่าหกเดือนนับแต่วันถัดจากวันที่กติกานี้มีผลใช้บังคับ
๒. นอกเหนือจากการเลือกตั้งเพื่อแทนตาแหน่งว่างตามข้อ๓๔เลขาธิการสหประชาชาติต้องส่งคา
เชิญเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังรัฐภาคีแห่งกติกานี้อย่างน้อยที่สุดสี่เดือนก่อนวันเลือกตั้งคณะกรรมการแต่ละ
ครั้งเพื่อให้รัฐภาคีเสนอรายนามกรรมการภายในสามเดือน
๓. เลขาธิการสหประชาชาติต้องจัดทารายนามบุคคลทุกคนซึ่งได้รับการเสนอนามตามลาดับอักษร
พร้อมทั้งระบุรัฐภาคีที่เสนอนามเหล่านั้นและต้องเสนอรายนามดังกล่าวไปยังรัฐภาคีแห่งกติกานี้ไม่ช้ากว่าหนึ่ง
เดือนก่อนวันเลือกตั้งแต่ละครั้ง
๔. การเลือกตั้งกรรมการของคณะกรรมการนี้จะกระทาในการประชุมรัฐภาคีแห่งกติกานี้ซึ่งเรียก
ประชุมโดยเลขาธิการสหประชาชาติและกระทา ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติโดยในการประชุมดังกล่าวซึ่ง
ประกอบด้วยรัฐภาคีแห่งกติกานี้จานวนสองในสามเป็นองค์ประชุมบุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ
จะต้องเป็นผู้ได้รับการเสนอนามซึ่งได้รับคะแนนเสียงจานวนสูงที่สุดและเป็นเสียงข้างมากโดยเด็ดขาดของ
คะแนนเสียงจากผู้แทนรัฐภาคีที่เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ข้อ ๓๑
๑. คณะกรรมการจะมีคนชาติจากรัฐเดียวกันเกินกว่าหนึ่งคนไม่ได้
๒. ในการเลือกตั้งคณะกรรมการให้คานึงถึงการกระจายสัดส่วนจานวนกรรมการตามเขตภูมิศาสตร์
อย่างทัดเทีย มกันของสมาชิกภาพและการเป็นตัว แทนของรูปแบบที่แตกต่ างกันของอารยธรรมและระบบ
กฎหมายหลัก
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ข้อ ๓๒
๑. กรรมการของคณะกรรมการนี้จะได้รับเลือกตั้งให้อยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีและมีสิทธิได้รับ
เลือกตั้งใหม่ได้ห ากได้รับ การเสนอนามซ้าอีกอย่างไรก็ตามวาระของกรรมการเก้าคนซึ่งได้รับเลื อกในการ
เลือกตั้งครั้งแรกจะสิ้นสุดลงเมื่อครบกาหนดสองปีโดยประธานในที่ประชุมตามที่อ้างถึงในข้อ ๓๐วรรค๔จะเป็น
ผู้คัดเลือกโดยการจับสลากรายนามกรรมการทั้งเก้าคนนี้ทันทีหลังการเลือกตั้งครั้งแรก
๒. การเลือกตั้งเมื่อสิ้นสุดวาระการดารงตาแหน่งให้เป็นไปตามข้อก่อนๆในภาคนี้ของกติกานี้
ข้อ ๓๓
๑. หากในความเห็นเป็นเอกฉันท์ของกรรมการอื่นกรรมการผู้หนึ่งผู้ใดในคณะกรรมการนี้ได้หยุดการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนไม่ว่าด้วยสาเหตุใดนอกเหนือจากการขาดการปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะชั่วคราวประธาน
คณะกรรมการจะต้องแจ้งเลขาธิการสหประชาชาติซึ่งจะเป็นผู้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันต่อไปว่าตาแหน่งของ
กรรมผู้นั้นว่าง
๒. ในกรณีที่กรรมการผู้หนึ่งผู้ใดของคณะกรรมการนี้ตายหรือลาออกประธานจะต้องแจ้งโดยทันทีไป
ยังเลขาธิการสหประชาชาติซึ่งจะเป็นผู้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าตาแหน่งดังกล่าวว่างนับแต่วันที่กรรมการ
ผู้นั้นตายหรือวันที่การลาออกมีผล
ข้อ ๓๔
๑. เมื่อมีการประกาศตาแหน่งว่างตามข้อ๓๓และถ้าวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการซึ่งจะถูก
แทนที่ยังไม่สิ้นสุดลงภายในหกเดือนนับจากการประกาศตาแหน่งว่างเลขาธิการสหประชาชาติต้องแจ้งไปยังรัฐ
ภาคีแห่งกติกานี้แต่ละรัฐซึ่งแต่ละรัฐนั้นอาจยื่นรายนามผู้ได้รับการเสนอนามภายในสองเดือนตามข้อ ๒๙เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการจัดหาผู้เข้าแทนตาแหน่งที่ว่าง
๒. เลขาธิการสหประชาชาติต้องจัดทารายนามบุคคลทุกคนซึ่งได้รับการเสนอนามตามลาดับอักษร
และต้องเสนอรายนามดังกล่าวไปยังรัฐภาคีแห่งกติกานี้จากนั้นให้มีการเลือกตั้งเพื่อแทนตาแหน่งที่ว่างตาม
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในภาคนี้ของกติกานี้
๓. กรรมการของคณะกรรมการนี้ที่ได้รับเลือกเพื่อแทนตาแหน่งที่ว่างดังที่ประกาศไว้ตามข้อ ๓๓จะ
อยู่ในตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามบทบัญญัติในข้อนั้น
ข้อ ๓๕
โดยความเห็นชอบของสมัชชาสหประชาชาติกรรมการของคณะกรรมการนี้ย่อมได้ รับค่าตอบแทน
จากแหล่งการเงินของสหประชาชาติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขซึ่งสมัชชาสหประชาชาติพิจารณากาหนดโดย
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คานึงถึงความสาคัญของภาระรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ข้อ ๓๖
เลขาธิ ก ารสหประชาชาติ จ ะจั ด เจ้ า หน้ า ที่ แ ละสิ่ ง ต่ า งๆที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการตามกติกานี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๓๗
๑. เลขาธิก ารสหประชาชาติจะเรี ยกประชุ มคณะกรรมการเป็ นครั้ งแรก ณ ส านัก งานใหญ่
สหประชาชาติ
๒. ภายหลังการประชุมครั้งแรกคณะกรรมการต้องประชุมตามเวลาที่กาหนดในระเบียบข้อบังคับ
การประชุม
๓. โดยปกติ ค ณะกรรมการจะประชุ ม กั น ณ ส านั ก งานใหญ่ ส หประชาชาติ ห รื อ ส านั ก งาน
สหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
ข้อ ๓๘
ก่อนเริ่มการปฏิบัติหน้าที่กรรมการทุกคนของคณะกรรมการนี้จะต้องปฏิญาณตนต่อที่ประชุมอัน
เปิดเผยของคณะกรรมการว่าตนจะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ลาเอียงและโดยมีมโนธรรม
ข้อ ๓๙
๑. คณะกรรมการจะเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ต่างๆของคณะกรรมการโดยมีวาระคราวละสองปีเจ้าหน้าที่
ดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งซ้าได้
๒. คณะกรรมการจะกาหนดระเบียบข้อบังคับการประชุมของตนแต่ระเบียบข้อบังคับการประชุม
เหล่านี้นอกเหนือจากประการอื่นแล้วจะต้องกาหนดว่า
(ก) กรรมการสิบสองคนจะประกอบเป็นองค์ประชุม
(ข) การตัดสินใจต่างๆของคณะกรรมการให้กระทาโดยเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม
ข้อ ๔๐
๑. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะเสนอรายงานว่าด้วยมาตรการต่างๆซึ่งรัฐนั้นๆได้รับไว้ในอันที่จะทาให้
สิทธิที่ได้รับรองไว้ในกติกานี้เป็นผลจริงและว่าด้วยความก้าวหน้าในการอุปโภคสิทธิเหล่านั้น
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(ก) ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กติกานี้มีผลใช้บังคับสาหรับรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องนั้นๆ
(ข) ภายหลังจากนั้นเมื่อใดก็ตามที่คณะกรรมการร้องขอ
๒. ให้ส่งรายงานทั้งปวงต่อเลขาการสหประชาชาติผู้ซึ่งจะนาส่งต่อไปให้คณะกรรมการพิจารณา
รายงานนั้นให้ระบุปัจจัยและอุปสรรคต่างๆซึ่งกระทบต่อการปฏิบัติตามกติกานี้หากมี
๓. ภายหลังจากที่ได้หารือกับคณะกรรมการแล้วเลขาธิการสหประชาชาติอาจนาส่งสาเนารายงาน
บางส่วนเท่าที่อยู่ในขอบเขตอานาจหน้าที่ของทบวงการชานัญพิเศษใดไปยังทบวงการชานัญพิเศษที่เกี่ยวข้อง
นั้น
๔. ให้คณะกรรมการศึกษารายงานที่รัฐภาคีแห่ งกติกานี้ได้เสนอคณะกรรมการจะจัดส่งรายงานของ
ตนและความเห็นทั่วไปตามที่เห็นสมควรไปยังรัฐภาคีนั้นๆคณะกรรมการอาจส่งความเห็นดังกล่าวพร้อมด้วย
สาเนารายงานที่ได้รับจากรัฐภาคีแห่งกติกานี้ไปยังคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมด้วย
๕. รั ฐ ภาคี แ ห่ ง กติ ก านี้ อ าจเสนอข้ อ สั ง เกตต่ อ ความเห็ น ที่ ไ ด้ ใ ห้ ไ ว้ ต ามวรรค๔ของข้ อ นี้ ต่ อ
คณะกรรมการ
ข้อ ๔๑
๑. รัฐภาคีแห่งกติกานี้อาจประกาศตามบทบัญญัติในข้อนี้ในเวลาใดๆว่าตนยอมรับอานาจของ
คณะกรรมการในอันที่จะรับและพิจารณาคาแจ้งที่มีผลว่ารัฐภาคีหนึ่งกล่าวอ้างว่ารัฐภาคีอีกรัฐหนึ่งไม่ได้ปฏิบัติ
ตามพันธกรณีของตนตามกติกานี้การรับและพิจารณาคาแจ้งตามข้อนี้จะกระทาได้ต่อเมื่อเป็นคาแจ้งซึ่งได้เสนอ
โดยรัฐภาคีซึ่งได้ประกาศยอมรับอานาจของคณะกรรมการแล้วคณะกรรมการจะไม่รับคาแจ้งใดๆหากคาแจ้ง
นั้นเกี่ยวข้องกับรัฐภาคีซึ่งมิได้ทาคาประกาศเช่นว่านั้นการพิจารณาคาแจ้งที่ได้รับตามข้อนี้ให้ เป็นไปตามวิธี
พิจารณาต่อไปนี้
(ก) ถ้ารัฐภาคีหนึ่งแห่งกติกานี้พิจารณาเห็นว่ารัฐภาคีอีกรัฐหนึ่งมิได้ทาให้บทบัญญัติแห่งกติกานี้มีผล
จริงรัฐนั้นอาจทาคาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังรัฐภาคีอีกรัฐหนึ่งนั้นภายในเวลาสามเดือนนับแต่วันที่ได้
รับคาแจ้งให้รัฐที่ได้รับแจ้งตอบรัฐที่ส่งคาแจ้งโดยทาเป็นคาอธิบายหรือคาแถลงอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจง
รายละเอียดของเรื่องซึ่งควรรวมถึงการอ้างอิงกระบวนการภายในของรัฐนั้นและการเยียวยาที่ได้ดาเนินการไป
หรือที่อยู่ระหว่างดาเนินการหรือที่มีอยู่ทั้งนี้เท่าที่เกี่ยวข้องและเป็นไปได้
(ข) ถ้ากรณีที่เกิดขึ้นยังไม่ได้รับการปรับแก้ให้เป็นที่พอใจแก่รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายภายในหก
เดื อ นนั บ แต่ วั น ที่ รั ฐ ผู้ รั บ ได้ รั บ ค าร้ อ งเรี ย นครั้ ง แรกรั ฐ ใดรั ฐ หนึ่ ง ย่ อ มมี สิ ท ธิ ที่ จ ะเสนอกรณี ดั ง กล่ า วต่ อ
คณะกรรมการโดยแจ้งให้คณะกรรมการและอีกรัฐหนึ่งทราบ
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(ค) คณะกรรมการจะดาเนินการกับกรณีที่เสนอมาได้ก็ต่อเมื่อเป็นที่แน่ใจแก่คณะกรรมการแล้วว่า
การเยียวยาภายในประเทศได้นามาใช้โดยถึงที่สุดแล้วโดยสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นที่
ยอมรับกันทั่วไปหลักเกณฑ์นี้ไม่ใช้บังคับในกรณีที่การเยียวยาจะเนิ่นนานออกไปอย่างไม่มีเหตุผลอันสมควร
(ง) ให้คณะกรรมการจัดประชุมลับเมื่อมีการพิจารณาคาร้องเรียนตามข้อนี้
(จ) ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของอนุวรรค (ค) คณะกรรมการจะช่วยเป็นสื่อกลางให้แก่รัฐภาคีที่
เกี่ยวข้องเพื่อการหาข้อยุติฉันเพื่อนบนพื้นฐานแห่งความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูลฐานที่ได้ รับ
รองไว้ในกติกานี้
(ฉ) คณะกรรมการอาจร้องขอให้รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องตามที่อ้างถึงในอนุวรรค (ข) จัดส่งข้อมูลใดๆที่
เกี่ยวข้องกับกรณีที่เสนอมาสู่การพิจารณานั้น
(ช) รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องตามที่อ้างถึงในอนุวรรค (ข) ย่อมมีสิทธิที่จะมีผู้แทนเข้าชี้แจงในขณะที่เรื่องอยู่
ระหว่างการพิจารณาในคณะกรรมการและมีสิทธิที่จะเสนอคาแถลงด้วยวาจาและ/หรือเป็นลายลักษณ์อักษร
(ซ) ภายในสิบสองเดือนนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งตามอนุวรรค (ข) คณะกรรมการจะเสนอ
รายงาน
(๑) ถ้ามีการบรรลุข้อยุติตามที่ระบุไว้ในอนุวรรค (จ) คณะกรรมการจะจากัดขอบเขตของรายงาน
ของตนให้เป็นเพียงคาแถลงโดยย่อในข้อเท็จจริงและข้อยุติที่บรรลุผล
(๒) ถ้าไม่มีการบรรลุข้อยุติตามที่ระบุไว้ในอนุวรรค (จ) คณะกรรมการจะจากัดขอบเขตของรายงาน
ของตนให้เป็นเพียงคาแถลงโดยย่อในข้อเท็จจริงทั้งนี้ให้แนบคาแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรและบันทึกคาแถลง
ด้วยวาจาซึ่งกระทาโดยรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องไปกับรายงานนั้นด้วยในทุกกรณีให้ส่งรายงานดังกล่าวไปยังรัฐภาคีที่
เกี่ยวข้อง
๒. บทบัญญัติของข้อนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อรัฐภาคีแห่งกติกานี้สิบรัฐได้ทาคาประกาศตามวรรค๑ของ
ข้อนี้รัฐภาคีจะมอบคาประกาศไว้กับเลขาธิการสหประชาชาติซึ่งจะส่งสาเนาคาประกาศนั้นๆไปยังรัฐภาคีอื่นๆ
คาประกาศอาจถูกถอนเมื่อใดก็ได้โดยการแจ้งไปยังเลขาธิการฯการถอนคาประกาศย่อมไม่กระทบกระเทือน
การพิจารณากรณีใดๆซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับการแจ้งซึ่งได้จัดส่งไว้แล้วตามข้อนี้คณะกรรมการจะไม่รับคาแจ้งจาก
รัฐภาคีอีกต่อไปหลังจากที่มีการแจ้งการถอนคาประกาศซึ่งรับไว้โดยเลขาธิการฯเว้นแต่รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องได้ทา
คาประกาศใหม่แล้ว
ข้อ ๔๒
๑. (ก) ถ้ากรณีที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการตามข้อ๔๑ไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็นที่พอใจแก่รัฐภาคีที่
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เกี่ยวข้องคณะกรรมการโดยความยินยอมจากรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องอาจแต่งตั้ งคณะกรรมาธิการประนีประนอม
เฉพาะกิ จ ขึ้น (ซึ่ งต่อไปนี้ จ ะเรี ย กว่าคณะกรรมาธิการ) คณะกรรมาธิการจะช่ว ยเป็นสื่ อกลางแก่ รัฐ ภาคี ที่
เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อยุติฉันมิตรบนพื้นฐานแห่งความเคารพต่อกติกานี้
(ข) คณะกรรมาธิการจะประกอบด้วยบุคคลห้าคนซึ่งเป็นที่ยอมรับของรัฐภาคีที่เ กี่ยวข้องถ้ารัฐภาคีที่
เกี่ยวข้องไม่สามารถตกลงกันในเรื่ององค์ประกอบทั้งหมดหรือบางส่วนของคณะกรรมาธิการภายในสามเดือน
ให้เลือกตั้งกรรมาธิการที่ไม่สามารถตกลงกันได้นั้นโดยการลงคะแนนลับโดยอาศัยคะแนนเสียงข้างมากสองใน
สามของคณะกรรมการ
๒. กรรมาธิการของคณะกรรมาธิการดารงตาแหน่งในฐานะเฉพาะตัวกรรมาธิการต้องไม่เป็นคนชาติ
ของรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องหรือของรัฐที่มิได้เป็นภาคีแห่งกติกานี้หรือของรัฐภาคีที่มิได้ทาคาประกาศตามข้อ ๔๑
๓. คณะกรรมาธิการจะเลือกประธานและกาหนดระเบียบข้อบังคับการประชุมของตนเอง
๔. การประชุมของคณะกรรมาธิการตามปกติจะกระทาที่ส านักงานใหญ่ส หประชาชาติห รือ
สานักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีว า อย่างไรก็ตามอาจจัดประชุมขึ้น ณ สถานที่อื่นที่เหมาะสมตามที่
คณะกรรมาธิการอาจกาหนดโดยการปรึกษากับเลขาธิการสหประชาชาติและรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง
๕. ฝ่ายเลขานุการตามข้อ๓๖จะปฏิบัติงานให้คณะกรรมาธิการที่ตั้งขึ้นตามข้อนี้ด้วย
๖.
ข้ อ มู ล ที่ ค ณะกรรมการได้ รั บ และรวบรวมไว้ จ ะต้ อ งให้ แ ก่ ค ณะกรรมาธิ ก ารด้ ว ยและ
คณะกรรมาธิการอาจขอให้รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องได้
๗. เมื่ อ คณะกรรมาธิ ก ารได้ พิ จ ารณากรณี นั้ น อย่ า งเต็ ม ที่ แ ล้ ว ให้ เ สนอรายงานต่ อ ประธาน
คณะกรรมการเพื่อส่งต่อไปยังรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องแต่ทั้งนี้ต้องไม่ช้ากว่าสิบสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับเรื่องไว้
(ก) ถ้าคณะกรรมาธิการไม่อาจพิจารณาให้เสร็จสิ้นได้ภายในสิบสองเดือนให้จากัดขอบเขตของ
รายงานของตนให้เป็นเพียงคาแถลงโดยย่อสรุปสถานะของการพิจารณากรณีนั้นๆ
(ข) ถ้าการหาข้อยุติฉันมิตรสาหรับกรณีนั้นบนพื้นฐานแห่งความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนที่ได้รับรอง
ไว้ในกติกานี้บรรลุผลให้คณะกรรมาธิการจากัดขอบเขตของรายงานของตนให้เป็นเพียงคาแถลงโดยย่อใน
ข้อเท็จจริงและข้อยุติที่บรรลุผล
(ค) ถ้าการหาข้อยุติตามที่ระบุไว้ในอนุวรรค (ข) ไม่บรรลุผลรายงานของคณะกรรมาธิการจะต้อง
ประกอบด้วยผลการตรวจสอบในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งปวงที่เกี่ยวกับประเด็นระหว่างรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องและ
ความเห็นของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการหาข้อยุติฉันมิตรสาหรับกรณีนั้นรายงานนี้ต้อง
บรรจุคาแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรและบันทึกคาแถลงด้วยวาจาซึ่งกระทาโดยรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องด้วย
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(ง) ถ้าคณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานตามอนุวรรค (ค) รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องจะต้องแจ้งให้ประธาน
คณะกรรมการทราบว่ารัฐภาคีนั้นๆจะรับเนื้อหาสาระรายงานของคณะกรรมาธิการหรือไม่ภายในสามเดือนนับ
แต่ที่รับรายงานนั้น
๘. บทบัญญัติของข้อนี้ไม่กระทบกระเทือนต่อความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามข้อ ๔๑
๙. รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมรับผิดชอบเท่ากันในค่าใช้จ่ายทั้งปวงของคณะกรรมาธิการตามที่ได้
ประมาณการไว้โดยเลขาธิการสหประชาชาติ
๑๐. เลขาธิการสหประชาชาติมีอานาจทดรองค่าใช้จ่ายของคณะกรรมาธิการหากจาเป็นก่อนที่จะ
ได้รับชดใช้คืนจากรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องตามวรรค ๙ ของข้อนี้
ข้อ ๔๓
กรรมการของคณะกรรมการและกรรมาธิการของคณะกรรมาธิการประนีประนอมเฉพาะกิจซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งตามข้อ๔๒ย่อมมีสิทธิได้รับการอานวยความสะดวกเอกสิทธิและความคุ้มกันสาหรับผู้เชี่ยวชาญที่
ปฏิบัติภารกิจเพื่อสหประชาชาติตามที่กาหนดในมาตราที่เกี่ยวข้องของอนุสัญญาว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้ม
กันของสหประชาชาติ
ข้อ ๔๔
บทบัญญัติเพื่อการปฏิบัติตามกติกานี้ต้องนามาใช้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อวิธีการที่ได้ระบุไว้ใน
ด้านสิทธิมนุษยชนโดยหรือภายใต้บรรดาตราสารก่อตั้งและอนุสัญญาของสหประชาชาติและทบวงการชานัญ
พิเศษและไม่ตัดสิทธิรัฐภาคีแห่งกติกานี้ ในอันที่จะใช้วิธีการอื่นเพื่อระงับข้อพิพาทตามความตกลงระหว่าง
ประเทศที่ทาขึ้นเป็นการทั่วไปหรือเป็นการเฉพาะที่ใช้บังคับอยู่ระหว่างกัน
ข้อ ๔๕
คณะกรรมการจะเสนอรายงานประจาปีว่ าด้วยกิจกรรมของตนไปยังสมัชชาสหประชาชาติโดยผ่าน
ทางคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
ภาค ๕
ข้อ ๔๖
จะตีความเรื่องใดซึ่งกติกานี้บัญญัติไว้ไปในทางที่เสื่อมเสียต่อบทบัญญัติของกฎบัตรสหประชาชาติ
และธรรมนูญของทบวงการชานัญพิเศษซึ่งกาหนดความรับผิดชอบขององค์การต่างๆของสหประชาชาติและ
ของทบวงการชานัญพิเศษมิได้
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ข้อ ๔๗
จะตีความกติกานี้ในทางที่เสื่อมสิทธิที่มีมาแต่กาเนิดของปวงชนในอันที่จะอุปโภคและใช้ประโยชน์
โภคทรัพย์และทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มที่เสรีมิได้
ภาค ๖
ข้อ ๔๘
๑. กติกานี้เปิดให้ลงนามโดยรัฐสมาชิกของสหประชาชาติหรือสมาชิกทบวงการชานัญพิเศษของ
สหประชาชาติรัฐภาคีแห่งธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและรัฐอื่นใดซึ่งสมัชชาสหประชาชาติได้เชิญให้
เข้าเป็นภาคีแห่งกติกานี้
๒. กติกานี้ต้องได้รับการสัตยาบันเลขาธิการสหประชาชาติจะเป็นผู้เก็บรักษาสัตยาบันสาร
๓. กติกานี้จะเปิดให้ภาคยานุวัติโดยรัฐซึ่งกล่าวถึงในวรรค๑ของข้อนี้
๔. การภาคยานุวัติจะมีผลเมื่อมีการมอบภาคยานุวัติสารให้แก่เลขาธิการสหประชาชาติเก็บรักษา
๕. เลขาธิการสหประชาชาติจะแจ้งแก่รัฐทั้งปวงซึ่งได้ลงนามหรือภาคยานุวัติกติกานี้แล้วให้ทราบถึง
การมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารแต่ละฉบับที่ได้เก็บรักษาไว้
ข้อ ๔๙
๑. กติกานี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อครบกาหนดสามเดือนนับจากวันถัดจากวันที่ได้มีการมอบสัตยาบัน
สารหรือาภาคยานุวัติสารฉบับที่สามสิบห้าแก่เลขาธิการสหประชาชาติแล้ว
๒. สาหรับแต่ละรัฐที่ให้สัตยาบันหรือภาคยานุ วัติกติกานี้ภายหลังจากที่มีการมอบสัตยาบันสารหรือ
ภาคยานุวัติสารฉบับที่สามสิบห้าแล้วกติกานี้จะมีผลใช้บังคับกับรัฐนั้นเมื่อครบกาหนดสามเดือนนับจากวันถัด
จากวันที่รัฐนั้นได้มอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารของตน
ข้อ ๕๐
บทบัญญัติของกติกานี้จะครอบคลุมทุกภาคของรัฐที่เป็นรัฐร่วมโดยปราศจากข้อจากัดหรือข้อยกเว้น
ใดๆ
ข้อ ๕๑
๑. รัฐภาคีใดแห่งกติกานี้อาจเสนอข้อแก้ไขและยื่นต่อเลขาธิการสหประชาชาติจากนั้นเลขาธิการ
สหประชาชาติจะต้องส่งข้อแก้ไขที่เสนอมานั้นแก่รัฐภาคีต่างๆแห่งกติกานี้พร้อมกับคาร้องขอให้รัฐภาคีระบุว่า
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ตนเห็ น ควรให้ มีก ารประชุมของรั ฐ ภาคีทั้งหลายเพื่อวัตถุ ประสงค์ใ นการพิจ ารณาและลงคะแนนเสี ยงต่ อ
ข้อเสนอนั้นหรือไม่ในกรณีที่มีรั ฐภาคีจ านวนอย่างน้อยที่สุดหนึ่งในสามเห็นด้วยกับการจัดประชุมดังกล่าว
เลขาธิการฯจะจัดประชุมภายใต้ความสนับสนุนของสหประชาชาติข้อแก้ไขใดๆที่ได้รับรองโดยรัฐภาคี ส่วนใหญ่
ซึ่งเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุมให้นาเสนอต่อสมัชชาสหประชาชาติเพื่อให้ความเห็นชอบ
๒. ข้อแก้ไขจะมีผลใช้บังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสมัชชาสหประชาชาติและได้รับการยอมรับ
โดยเสียงข้างมากจานวนสองในสามของรัฐภาคีแห่งกติกานี้ตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญของรัฐนั้นๆ
๓. เมื่อข้อแก้ไขนี้มีผลใช้บังคับข้อแก้ไขนั้นจะมีผลผูกพันรัฐภาคีที่ให้การยอมรับรัฐภาคีอื่นจะยังคง
ผูกพันตามบทบัญญัติของกติกานี้และตามข้อแก้ไขใดๆก่อนหน้านั้นที่รัฐภาคีดังกล่าวได้ให้การยอมรับแล้ว
ข้อ ๕๒
โดยไม่คานึงถึงการแจ้งตามข้อ๔๘วรรค๕เลขาธิการสหประชาชาติจะแจ้งให้รัฐทั้งปวงที่กล่าวถึงใน
วรรค๑ของข้อนั้นทราบในเรื่องต่อไปนี้
(ก) การลงนามการสัตยาบันและการภาคยานุวัติตามข้อ ๔๘
(ข) วันที่กติกานี้มีผลใช้บังคับตามข้อ๔๙และวันที่ข้อแก้ไขมีผลใช้บังคับตามข้อ ๕๑
ข้อ ๕๓
๑. ต้นฉบับของกติกานี้ซึ่งทาไว้เป็นภาษาจีนอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียและสเปนมีความถูกต้องเท่าเทียม
กันจะเก็บรักษาไว้ ณ หอเอกสารสาคัญของสหประชาชาติ
๒. เลขาธิการสหประชาชาติจะส่งสาเนากติกานี้ที่ได้รับการรับรองไปให้รัฐทั้งปวงตามที่กล่าวถึงใน
ข้อ ๔๘

****************
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หลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ได้ระบุเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนซึ่งสอดคล้องกับหลัก
สิทธิมนุษยชนสากลไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้ รับความ
คุ้มครอง
หมวด ๓
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๒๖ การใช้อานาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กรต้องคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิและ
เสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้งโดยปริยายหรือโดยคาวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมายการใช้บังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง
มาตรา ๒๘ บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้
บุคคลย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ได้โดยตรง
หากการใช้สิ ทธิแ ละเสรี ภ าพในเรื่ องใดมีก ฎหมายบั ญญัติ รายละเอียดแห่ ง การใช้สิ ทธิแ ละเสรีภ าพตามที่
รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แล้วให้การใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
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บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือจากรัฐ ในการใช้สิทธิตามความในหมวด
นี้
มาตรา ๒๙ การจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทามิได้เว้นแต่โดย
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รั ฐธรรมนูญนี้กาหนดไว้และเท่าที่จาเป็นและจะ
กระทบกระเทือนสาระสาคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้
กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณี
หนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจงทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ที่ให้อานาจในการตรา
กฎหมายนั้นด้วย
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นามาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
ความเสมอภาค
มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิดเชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความ
เชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรื อความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบั ญญัติแห่งรัฐ ธรรมนูญจะ
กระทามิได้
มาตรการที่รั ฐ กาหนดขึ้น เพื่อขจั ดอุปสรรคหรือส่ งเสริมให้ บุคคลสามารถใช้สิ ทธิและเสรีภาพได้
เช่นเดียวกับบุคคลอื่นย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
มาตรา ๓๑ บุคคลผู้เป็นทหาร ตารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรั ฐและพนักงานหรือลูกจ้างของ
องค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปเว้นแต่ที่จากัดไว้ในกฎหมายหรือ
กฎที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือ
จริยธรรม
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ส่วนที่ ๓
สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
การทรมาน ทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระทามิได้แต่การ
ลงโทษตามคาพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้
มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้
การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทามิได้เว้นแต่มีคาสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติ
การค้นตัวบุคคลหรือการกระทาใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้เว้นแต่
มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในกรณีที่มีการกระทาซึ่งกระทบต่อสิท ธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่งผู้เสียหาย พนักงานอัยการหรือ
บุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหายมีสิทธิร้องต่อศาลเพื่อให้สั่งระงับหรือเพิกถอนการกระทาเช่นว่านั้น
รวมทั้งจะกาหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้
มาตรา ๓๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน
บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในการที่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข
การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครองหรือการตรวจค้นเคหสถานหรือ
ในที่รโหฐาน จะกระทามิได้ เว้นแต่มีคาสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๓๔
ราชอาณาจักร

บุ คคลย่ อมมีเสรีภ าพในการเดินทางและมีเ สรีภ าพในการเลื อ กถิ่นที่ อยู่ภ ายใน

การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทามิได้เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน การผังเมืองหรือเพื่ อสวัสดิภาพ
ของผู้เยาว์
การเนรเทศบุคคลผู้มีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักรหรือห้ามมิให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาใน
ราชอาณาจักรจะกระทามิได้
มาตรา ๓๕ สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียงตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง
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การกล่าวหรือไขข่าวแพร่ หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชนอันเป็นการ
ละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียงหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวจะกระทามิได้เว้น
แต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
บุ คคลย่ อมมีสิ ทธิได้รั บ ความคุ้ม ครองจากการแสวงประโยชน์ โ ดยมิช อบจากข้อมูล ส่ ว นบุคคลที่
เกี่ยวกับตนทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๓๖ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย
การตรวจ การกักหรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน รวมทั้งการกระทาด้วยประการอื่น
ใดเพื่อให้ล่วงรู้ถึงข้อความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่อถึงกันจะกระทามิได้เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
มาตรา ๓๗ บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทาง
ศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของ
ตนเมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
ในการใช้เสรีภาพตามวรรคหนึ่งบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองมิให้ รัฐกระทาการใด ๆอันเป็นการ
รอนสิทธิหรือเสียประโยชน์อันควรมีควรได้ เพราะเหตุที่ถือศาสนานิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนา
หรือปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกต่างจากบุคคลอื่น
มาตรา ๓๘ การเกณฑ์แรงงานจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เฉพาะเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการป้ องปั ด ภั ย พิ บั ติ ส าธารณะอั น มีม าเป็น การฉุก เฉิ นหรื อ โดยอาศัย อ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งให้กระทาได้ในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบหรือในระหว่าง
เวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก
ส่วนที่ ๔
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
มาตรา ๓๙ บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญาเว้นแต่ได้กระทาการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทานั้น
บัญญัติเป็นความผิดและกาหนดโทษไว้และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้
อยู่ในเวลาที่กระทาความผิดมิได้
ในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่มีความผิด
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ก่อนมีคาพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทาความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็น
ผู้กระทาความผิดมิได้
มาตรา ๔๐ บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปนี้
(๑) สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง
(๒) สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องการได้รับการ
พิจารณาโดยเปิดเผย การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอการเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง
และพยานหลักฐานของตนการคัด ค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการการได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลา
การที่นั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและการได้รับทราบเหตุผลประกอบคาวินิจฉัย คาพิพากษา หรือคาสั่ง
(๓) บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม
(๔) ผู้เสียหายผู้ต้องหา โจทก์ จาเลย คู่กรณี ผู้มีส่วนได้เสียหรือพยานในคดีมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่
เหมาะสมในการดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งสิทธิในการได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว
เป็นธรรมและการไม่ให้ถ้อยคาเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง
(๕) ผู้เสียหายผู้ต้องหา จาเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิได้รับความคุ้มครองและความช่วยเหลือ
ที่จาเป็นและเหมาะสมจากรัฐ ส่วนค่าตอบแทน ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายที่จาเป็น ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
(๖) เด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองในการ
ดาเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสมและย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความ
รุนแรงทางเพศ
(๗) ในคดีอาญาผู้ต้องหาหรือจาเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้องรวดเร็ว
และเป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอการตรวจสอบหรือได้รับทราบพยานหลั กฐานตามสมควรการ
ได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความและการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
(๘) ในคดีแพ่งบุคคลมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ
ส่วนที่ ๕
แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม
มาตรา ๘๑ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรมดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็วเป็นธรรมและ
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ทั่วถึง ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและจัดระบบงานราชการและงาน
ของรัฐอย่างอื่นในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพโดยให้ประชาชนและองค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมใน
กระบวนการยุติธรรมและการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
(๒) คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการล่วงละเมิดทั้งโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและโดย
บุคคลอื่นและต้องอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
(๓) จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ดาเนินการเป็นอิสระเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนากฎหมายของประเทศรวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญโดยต้องรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบด้วย
(๔) จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ดาเนินการเป็นอิสระเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
(๕) สนับสนุนการดาเนินการขององค์กรภาคเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้มีการบัญญัติถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งสอดคล้องต่อ
หลักสิทธิมนุษยชนสากล รวมทั้งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ไว้ ในมาตราดังต่อไปนี้
1. สิทธิผู้ต้องหา หรือผู้ถูกจับทีถ่ ูกคุมขัง
มาตรา ๗/๑ ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้ง
ให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรกและ
ให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีสิทธิดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว
(๒) ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคาตนได้ในชั้นสอบสวน
(๓) ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร
(๔) ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีหน้าที่แจ้งให้ผู้ถูกจับ
หรือผู้ต้องหานั้นทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิตามวรรคหนึ่ง
2. สิทธิของผู้ต้อหาที่จะยินยอมหรื อไม่ยินยอมให้พนักงานเปรียบเทียบค่าปรับหรือค่า
ทดแทน (สิทธิเช่นเดียวกับผู้เสียหาย)
มาตรา ๓๘ ความผิดตามอนุมาตรา (๒) (๓) และ (๔) แห่งมาตราก่อน ถ้าเจ้าพนักงานดั่ง
กล่าวในมาตรานั้นเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจาคุกให้มีอานาจเปรียบเทียบดั่งนี้
(๑) ให้กาหนดค่าปรับซึ่งผู้ต้องหาจะพึงชาระ ถ้าผู้ต้องหาและผู้เสียหายยินยอมตามนั้น เมื่อ
ผู้ต้องหาได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่เจ้าหน้าที่กาหนดให้ภายในเวลาอันสมควรแต่ไม่เกินสิบห้าวันแล้ว คดี
นั้นเป็นอันเสร็จเด็ดขาด
ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้ว ไม่ชาระเงินค่าปรับภายในเวลา
กาหนดในวรรคก่อน ให้ดาเนินคดีต่อไป
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(๒) ในคดีมีค่าทดแทน ถ้าผู้ เสียหายและผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ ให้เจ้าหน้าที่กะ
จานวนตามที่เห็นควรหรือตามที่คู่ความตกลงกัน
มาตรา ๓๗ คดีอาญาเลิกกันได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ในคดีมีโทษปรับสถานเดียว เมื่อผู้กระทาผิดยินยอมเสียค่าปรับในอัตราอย่างสูงสาหรับ
ความผิดนั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนศาลพิจารณา
(๒) ในคดีความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ หรือคดี
อื่นที่มีโทษปรับสถานเดียวอย่างสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือความผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรซึ่งมีโทษ
ปรับอย่างสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท เมื่อผู้ต้องหาชาระค่าปรับตามที่พนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบแล้ว
(๓) ในคดีความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ หรือคดี
ที่มีโทษปรับสถานเดียวอย่างสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ซึ่งเกิดในกรุงเทพมหานครเมื่อผู้ต้องหาชาระค่าปรับตามที่
นายตารวจประจาท้องที่ตั้งแต่ตาแหน่งสารวัตรขึ้นไป หรือนายตารวจชั้ นสัญญาบัตรผู้ทาการในตาแหน่งนั้นๆ
ได้เปรียบเทียบแล้ว
(๔) ในคดีซึ่งเปรียบเทียบได้ตามกฎหมายอื่น เมื่อผู้ต้องหาได้ชาระค่าปรับตามคาเปรียบเทียบ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว
3. สิทธิที่จะไม่ถูกจับ ควบคุมหรือตรวจค้นโดยไม่จาเป็นหรือโดยไม่มีเหตุอันสมควร
มาตรา ๕๗ ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในมาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ มาตรา ๙๒
และมาตรา ๙๔ แห่งประมวลกฎหมายนี้ จะจับ ขัง จาคุก หรือค้นในที่รโหฐานหาตัวคนหรือสิ่งของต้องมีคาสั่ง
หรือหมายของศาลสาหรับการนั้น
บุคคลซึ่งต้องขังหรือจาคุกตามหมายศาล จะปล่อยไปได้ก็เมื่อมีหมายปล่อยของศาล
มาตรา ๖๖ เหตุที่จะออกหมายจับได้มีดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทาความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจาคุก
อย่างสูงเกินสามปี หรือ
(๒) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทาความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อ
ว่าจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น
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ถ้าบุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัว
อันควร ให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นจะหลบหนี
มาตรา ๖๙ เหตุที่จะออกหมายค้นได้มีดั่งต่อไปนี้
(๑) เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือ
พิจารณา
(๒) เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทาความผิด
(๓) เพื่อพบและช่วยบุคคลซึ่งได้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
(๔) เพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับ
(๕) เพื่อพบและยึดสิ่งของตามคาพิพากษาหรือตามคาสั่งศาล ในกรณีที่จะพบหรือจะยึดโดย
วิธีอื่นไม่ได้แล้ว
มาตรา ๗๐ หมายค้นซึ่งออกเพื่อพบและจับบุคคลนั้นห้ามมิให้ออก เว้นแต่จะมีหมายจับ
บุคคลนั้นด้วย และเจ้าพนักงานซึ่งจะจัดการตามหมายค้นนั้นต้องมีทั้งหมายค้นและหมายจับ
มาตรา ๗๘ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือคาสั่งของศาล
นั้นไม่ได้ เว้นแต่
(๑) เมื่อบุคคลนั้นได้กระทาความผิดซึ่งหน้าดังได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๐
(๒) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่ อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่
บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระทาความผิด
(๓) เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา ๖๖ (๒) แต่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่ไม่
อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้
(๔) เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจาเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราวตาม
มาตรา ๑๑๗
มาตรา ๘๖ ห้ามมิให้ใช้วิธีควบคุมผู้ถูกจับเกินกว่าที่จาเป็นเพื่อป้องกันมิให้เขาหนีเท่านั้น
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มาตรา ๘๗ ห้ามมิให้ควบคุมผู้ถูกจับไว้เกินกว่าจาเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี
ในกรณีความผิดลหุ โทษ จะควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้เท่าเวลาที่จะถามคาให้การ และที่จะรู้ตัวว่า
เป็นใครและที่อยู่ของเขาอยู่ที่ไหนเท่านั้น
ในกรณีที่ผู้ถูกจับไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว และมีเหตุจาเป็นเพื่อทาการสอบสวน หรือการ
ฟ้องคดี ให้นาตัวผู้ถูกจับไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับถูกนาตัวไปถึงที่ทาการของพนักงาน
สอบสวนตามมาตรา ๘๓ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจาเป็นอย่างอื่นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้ โดยให้พนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นคาร้องต่อศาลขอหมายขังผู้ต้องหานั้นไว้ ให้ศาลสอบถามผู้ต้องหาว่าจะมีข้อ
คัดค้านประการใดหรื อไม่ และศาลอาจเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาชี้แจงเหตุจาเป็น หรือ
อาจเรียกพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้
ในกรณีความผิดอาญาที่ได้กระทาลงมีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
ห้าร้อยบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ศาลมีอานาจสั่งขังได้ครั้งเดียว มีกาหนดไม่เกินเจ็ดวัน
ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงเกินกว่าหกเดือนแต่ไม่ถึงสิบปี หรือปรับเกิน
กว่าห้าร้อยบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ศาลมีอานาจสั่งขังหลายครั้งติดๆ กันได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกินสิบสองวัน
และรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินสี่สิบแปดวัน
ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไป จะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็
ตาม ศาลมีอานาจสั่งขังหลายครั้งติดๆ กันได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกินสิบสองวัน และรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน
แปดสิบสี่วัน
ในกรณีตามวรรคหกเมื่อศาลสั่งขังครบสี่สิบแปดวันแล้ ว หากพนักงานอัยการหรือพนักงาน
สอบสวนยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อขอขังต่อไปอีกโดยอ้างเหตุจาเป็น ศาลจะสั่งขังต่อไปได้ก็ต่อเมื่อพนักงานอัยการ
หรือพนักงานสอบสวนได้แสดงถึงเหตุจาเป็น และนาพยานหลักฐานมาให้ศาลไต่สวนจนเป็นที่พอใจแก่ศาล
ในการไต่สวนตามวรรคสามและวรรคเจ็ด ผู้ต้องหามีสิทธิแต่งทนายความเพื่อแถลงข้อคัดค้าน
และซักถามพยาน ถ้าผู้ต้องหาไม่มีทนายความเนื่องจากยังไม่ได้มีการปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๔/๑ และผู้ต้องหา
ร้องขอ ให้ศาลตั้งทนายความให้ โดยทนายความนั้นมีสิทธิได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรา ๑๓๔/๑ วรรคสาม โดยอนุโลม
ถ้าพนักงานสอบสวนต้องไปทาการสอบสวนในท้องที่อื่นนอกเขตของศาลซึ่งได้สั่งขังผู้ต้องหา
ไว้ พนักงานสอบสวนจะยื่นคาร้องขอให้โอนการขังไปยังศาลในท้องที่ที่จะต้องไปทาการสอบสวนนั้นก็ได้ เมื่อ
ศาลที่สั่งขังไว้เห็นเป็นการสมควรก็ให้สั่งโอนไป
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มาตรา ๙๑ ให้นาบทบัญญัติในมาตรา ๘๑/๑ มาบังคับในเรื่องค้นโดยอนุโลม
มาตรา ๘๑/๑ ไม่ ว่ า จะมี ห มายจั บ หรื อ ไม่ ก็ ต าม ห้ า มมิ ใ ห้ จั บ ในพระบรมมหาราชวั ง
พระราชวัง วังของพระรัชทายาทหรือของพระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป พระราชนิเวศน์ พระตาหนัก
หรือในที่ซึ่งพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป หรือผู้สาเร็จ
ราชการแทนพระองค์ ประทับหรือพานัก เว้นแต่
(๑) นายกรัฐ มนตรี หรื อรั ฐมนตรีซึ่งนายกรัฐ มนตรีมอบหมาย อนุญาตให้จับ และได้แจ้ง
เลขาธิการพระราชวัง หรือสมุหราชองครักษ์รับทราบแล้ว
(๒) เจ้าพนักงานผู้ถวายหรือให้ความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท
พระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป หรือผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นผู้จับตามกฎหมายว่าด้วยราช
องครักษ์ หรือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการให้ความปลอดภัย
มาตรา ๘๒ เจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายจับ จะขอความช่ วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียง
เพื่อจัดการตามหมายนั้นก็ได้ แต่จะบังคับให้ผู้ใดช่วยโดยอาจเกิดอันตรายแก่เขานั้นไม่ได้
มาตรา ๘๓ ในการจับนั้น เจ้าพนักงานหรือราษฎรซึ่งทาการจับต้องแจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับนั้น
ว่าเขาต้องถูกจับ แล้วสั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ทาการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับพร้อมด้วยผู้จับ เว้น
แต่ส ามารถน าไปที่ทาการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ในขณะนั้น ให้นาไปที่ทาการของพนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบดังกล่าว แต่ถ้าจาเป็นก็ให้จับตัวไป
ในกรณีที่เจ้าพนักงานเป็นผู้จับ ต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ หากมีห มายจับให้แสดง
ต่อผู้ถูกจับ พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่า ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้และถ้อยคาของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้
เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้และผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผู้ซึ่งจะเป็น
ทนายความ ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุมที่สามารถดาเนินการได้
โดยสะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผู้ถูกจับหรือทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่ง
บุคคลใด ก็ให้เจ้าพนักงานอนุญาตให้ผู้ถูกจับดาเนินการได้ตามสมควรแก่กรณี ในการนี้ให้เจ้าพนักงานผู้จับนั้ น
บันทึกการจับดังกล่าวไว้ด้วย
ถ้าบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี
ผู้ทาการจับมีอานาจใช้วิธีหรือการป้องกันทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับนั้น
มาตรา ๘๔ เจ้ า พนั ก งานหรือ ราษฎรผู้ ท าการจั บต้ องเอาตัว ผู้ ถู ก จับ ไปยัง ที่ ทาการของ
พนักงานสอบสวนตามมาตรา ๘๓ โดยทันที และเมื่อถึงที่นั้นแล้ว ให้ส่งตัวผู้ถูกจับแก่พนักงานฝ่ายปกครอง
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หรือตารวจของที่ทาการของพนักงานสอบสวนดังกล่าว เพื่อดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เจ้าพนักงานเป็นผู้จับให้เจ้าพนักงานผู้จับนั้นแจ้งข้อกล่าวหา และรายละเอียด
เกี่ยวกับเหตุแห่งการจับให้ผู้ถูกจับทราบ ถ้ามีหมายจับให้แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบและอ่านให้ฟังและมอบสาเนา
บันทึกการจับแก่ผู้ถูกจับนั้น
(๒) ในกรณีที่ราษฎรเป็นผู้จับ ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจซึ่งรับมอบตัวบันทึกชื่อ
อาชีพ ที่อยู่ของผู้จับ อีกทั้งข้อความและพฤติการณ์แห่งการจับนั้นไว้ และให้ผู้จับลงลายมือชื่อกากับไว้เป็น
สาคัญเพื่อดาเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดแห่งการจับให้ผู้ถูกจับทราบและแจ้งให้ผู้ถูกจับทราบด้วย
ว่าผู้ ถูก จั บ มีสิ ทธิ ที่จ ะไม่ ให้ การหรื อ ให้ การก็ไ ด้ และถ้ อยคาของผู้ ถู กจั บอาจใช้ เป็ น พยานหลั กฐานในการ
พิจารณาคดีได้
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ ซึ่งมีผู้นาผู้ถูกจับมา
ส่งแจ้งให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๗/๑ รวมทั้งจัดให้ผู้ถูกจับสามารถติดต่อกับญาติหรือผู้
ซึ่งผู้ถูกจับไว้วางใจเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมได้ในโอกาสแรกเมื่อผู้ถูกจับมาถึงที่ทา
การของพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่ง หรือถ้ากรณีผู้ถูกจับร้องขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจเป็นผู้
แจ้ง ก็ให้จัดการตามคาร้องขอนั้นโดยเร็ว และให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจบันทึกไว้ ในการนี้มิ ให้เรียก
ค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ถูกจับ
ในกรณีที่จาเป็น เจ้าพนักงานหรือราษฎรซึ่งทาการจับจะจัดการพยาบาลผู้ถูกจับเสียก่อนนา
ตัวไปส่งตามมาตรานี้ก็ได้
ถ้อยคาใดๆ ที่ผู้ถูกจับให้ไว้ต่อเจ้าพนักงานผู้จับ หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจในชั้น
จับกุมหรือรับมอบตัวผู้ถูกจับ ถ้าถ้อยคานั้นเป็นคารับสารภาพของผู้ถูกจับว่าตนได้กระทาความผิดห้ามมิให้รับ
ฟังเป็นพยานหลักฐาน แต่ถ้าเป็นถ้อยคาอื่น จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกจับได้
ต่อเมื่อได้มีการแจ้งสิทธิตามวรรคหนึ่ง หรือตามมาตรา ๘๓ วรรคสอง แก่ผู้ถูกจับแล้วแต่กรณี
มาตรา ๘๔/๑ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจซึ่งมีผู้นาผู้ถูกจับมาส่งนั้น จะปล่อยผู้ถูกจับ
ชั่วคราวหรือควบคุมผู้ถูกจับไว้ก็ได้ แต่ถ้าเป็นการจับโดยมีหมายของศาลให้รีบดาเนินการตามมาตรา ๖๔ และ
ในกรณีที่ต้องส่งผู้ถูกจับไปยังศาล แต่ไม่อาจส่งไปได้ในขณะนั้นเนื่องจากเป็นเวลาที่ศาลปิดหรือใกล้จะปิดทา
การ ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจที่รับตัวผู้ถูกจับไว้มีอานาจปล่อยผู้ถูกจับชั่วคราวหรือควบคุมผู้ถูกจับไว้
ได้จนกว่าจะถึงเวลาศาลเปิดทาการ
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มาตรา ๘๕ เจ้าพนักงานผู้จับหรือรับตัวผู้ถูกจับไว้ มีอานาจค้นตัวผู้ต้องหา และยึดสิ่งของ
ต่างๆ ทีอ่ าจใช้เป็นพยานหลักฐานได้
การค้นนั้นจักต้องทาโดยสุภาพ ถ้าค้นผู้หญิงต้องให้หญิงอื่นเป็นผู้ค้น
สิ่งของใดที่ยึ ดไว้เจ้าพนักงานมีอานาจยึดไว้จนกว่าคดีถึงที่สุด เมื่อเสร็จคดีแล้วก็ให้คืนแก่
ผู้ต้องหาหรือแก่ผู้อื่น ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนสิ่งของนั้น เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๘๕/๑ ในระหว่างสอบสวน สิ่งของที่เจ้าพนักงานได้ยึดไว้ซึ่งมิใช่ทรัพย์สินที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ว่าผู้ใดทาหรือมีไว้เป็นความผิด ถ้ายังไม่ได้นาสืบหรือแสดงเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี
เจ้าของหรือผู้ซึ่งมีสิทธิเรียกร้ องขอคืน สิ่งของที่เจ้าพนั กงานยึดไว้ อาจยื่นคาร้องต่อพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี เพื่อขอรับสิ่งของนั้นไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์โดยไม่มีประกัน หรือมีประกัน
หรือมีประกันและหลักประกันก็ได้
การสั่งคืนสิ่งของตามวรรคหนึ่งจะต้องไม่กระทบถึงการใช้สิ่งของนั้นเป็นพยานหลักฐานเพื่ อ
พิสูจน์ข้อเท็จจริงในภายหลัง ทั้งนี้ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีคาสั่งโดยมิชักช้า โดยอาจเรียก
ประกันจากผู้ยื่นคาร้องหรือกาหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดให้บุคคลนั้นปฏิบัติ และหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
หรือบุคคลดังกล่าวไม่ยอมคืนสิ่งของนั้นเมื่อมีคาสั่ง ให้คืน ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่
กรณี มีอานาจยึดสิ่งของนั้นกลับคืนและบังคับตามสัญญาประกันเช่นว่านั้นได้ วิธีการยื่นคาร้อง เงื่อนไขและ
การอนุญาตให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีคาสั่งไม่อนุญาต ผู้ยื่นคาร้ องมีสิทธิยื่นคา
ร้องอุทธรณ์คาสั่งต่อศาลชั้นต้นที่มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาดังกล่าวได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งการไม่อนุญาตและให้ศาลพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่
ศาลมีคาสั่งอนุญาต ศาลอาจเรียกประกันหรือกาหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดได้ตามที่เห็นสมควร คาสั่งของ
ศาลให้เป็นที่สุด
มาตรา ๘๖ ห้ามมิให้ใช้วิธีควบคุมผู้ถูกจับเกินกว่าที่จาเป็นเพื่อป้องกันมิให้เขาหนีเท่านั้น
มาตรา ๘๗ ห้ามมิให้ควบคุมผู้ถูกจับไว้เกินกว่าจาเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี
ในกรณีความผิดลหุโทษ จะควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้เท่าเวลาที่จะถามคาให้การ และที่จะรู้ตัวว่า
เป็นใครและที่อยู่ของเขาอยู่ที่ไหนเท่านั้น
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ในกรณีที่ผู้ถูกจับไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว และมีเหตุจาเป็นเพื่อทาการสอบสวน หรือการ
ฟ้องคดี ให้นาตัวผู้ถูกจับไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับถูกนาตัวไปถึงที่ทาการของพนักงาน
สอบสวนตามมาตรา ๘๓ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจาเป็นอย่างอื่นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้ โดยให้พนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นคาร้องต่อศาลขอหมายขังผู้ต้องหานั้นไว้ ให้ศาลสอบถามผู้ต้องหาว่าจะมีข้อ
คัดค้านประการใดหรือไม่ และศาลอาจเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาชี้แจงเหตุจาเป็น หรือ
อาจเรียกพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้
ในกรณีความผิดอาญาที่ได้กระทาลงมีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
ห้าร้อยบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ศาลมีอานาจสั่งขังได้ครั้งเดียว มีกาหนดไม่เกินเจ็ดวัน
ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงเกินกว่าหกเดือนแต่ไม่ถึงสิบปี หรือปรับเกิน
กว่าห้าร้อยบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ศาลมีอานาจสั่งขังหลายครั้งติดๆ กันได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกินสิบสองวัน
และรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินสี่สิบแปดวัน
ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไป จะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็
ตาม ศาลมีอานาจสั่งขังหลายครั้งติดๆ กันได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกินสิบสองวัน และรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน
แปดสิบสี่วัน
ในกรณีตามวรรคหกเมื่อศาลสั่งขังครบสี่สิบแปดวันแล้ว หากพนั กงานอัยการหรือพนักงาน
สอบสวนยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อขอขังต่อไปอีกโดยอ้างเหตุจาเป็น ศาลจะสั่งขังต่อไปได้ก็ต่อเมื่อพนักงานอัยการ
หรือพนักงานสอบสวนได้แสดงถึงเหตุจาเป็น และนาพยานหลักฐานมาให้ศาลไต่สวนจนเป็นที่พอใจแก่ศาล
ในการไต่สวนตามวรรคสามและวรรคเจ็ด ผู้ต้องหามีสิทธิแต่งทนายความเพื่อแถลงข้อคัดค้าน
และซักถามพยาน ถ้าผู้ต้องหาไม่มีทนายความเนื่องจากยังไม่ได้มีการปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๔/๑ และผู้ต้องหา
ร้องขอ ให้ศาลตั้งทนายความให้ โดยทนายความนั้นมีสิทธิได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรา ๑๓๔/๑ วรรคสาม โดยอนุโลม
ถ้าพนักงานสอบสวนต้องไปทาการสอบสวนในท้องที่อื่นนอกเขตของศาลซึ่งได้สั่งขังผู้ต้องหา
ไว้ พนักงานสอบสวนจะยื่นคาร้องขอให้โอนการขังไปยังศาลในท้องที่ที่จะต้องไปทาการสอบสวนนั้นก็ได้ เมื่อ
ศาลที่สั่งขังไว้เห็นเป็นการสมควรก็ให้สั่งโอนไป
มาตรา ๘๗/๑ เมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนร้องขอและผู้ต้องหามิได้คัดค้าน
หากศาลเห็นสมควร ศาลอาจอนุญาตให้นาผู้ต้องหาหรือพยานหลักฐานไปยังสถานที่ทาการของทางราชการ
หรือสถานที่แห่งอื่นที่ศาลเห็นสมควรซึ่งสามารถสอบถามผู้ต้องหาหรือทาการไต่สวน โดยจัดให้มีการถ่ายทอด
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ภาพและเสี ยงในลั กษณะการประชุ มทางจอภาพได้ การดาเนินการดั งกล่ าว ให้ เป็นไปตามข้อ บังคับของ
ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได้ ทั้งนี้ ให้ระบุวิธีการสอบถามและไต่สวน รวมทั้งสักขีพยานในการนั้นด้วย
การไต่สวนตามวรรคหนึ่งให้ถือเสมือนว่าเป็นการไต่สวนในห้องพิจารณาของศาล
มาตรา ๘๘ คดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ เมื่อศาลประทับฟ้องและได้ตัวจาเลยมาศาลแล้ว หรือคดี
ที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ เมื่อได้ยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว ศาลจะสั่งขังจาเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวก็ได้
มาตรา ๘๙ หมายขังหรือหมายจาคุกต้องจัด การให้เป็นไปตามนั้นในเขตของศาลซึ่งออก
หมาย เว้นแต่บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น
มาตรา ๘๙/๑ ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นระหว่างสอบสวนหรือพิจารณา เมื่อพนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ ผู้ บัญชาการเรื อนจา หรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จัดการตามหมายขั งร้องขอ หรือเมื่อศาล
เห็นสมควร ศาลจะมีคาสั่งให้ขังผู้ต้องหาหรือจาเลยไว้ในสถานที่อื่นตามที่บุคคลดังกล่าวร้องขอ หรือตามที่ศาล
เห็นสมควรนอกจากเรือนจาก็ได้ โดยให้อยู่ในความควบคุมของผู้ร้องขอ หรือเจ้าพนักงานตามที่ศาลกาหนด ใน
การนี้ ศาลจะกาหนดระยะเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได้
ในการพิจารณาเพื่อมีคาสั่งตามวรรคหนึ่ง ศาลจะดาเนินการไต่สวนหรือให้ผู้เสียหายหรือเจ้า
พนักงานที่เกี่ยวข้องตามหมายขังคัดค้านก่อนมีคาสั่งก็ได้
สถานที่อื่นตามวรรคหนึ่งต้องมิใช่สถานีตารวจ หรือสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงาน
สอบสวน โดยมีลักษณะตามที่กาหนดในกฎกระทรวงซึ่งต้องกาหนดวิธีการควบคุมและมาตรการเพื่อป้องกัน
การหลบหนีหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นด้วย
เมื่อศาลมีคาสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว หากภายหลังผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือ
มาตรการตามวรรคสามหรือพฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป ให้ศาลมีอานาจเปลี่ยนแปลงคาสั่งหรือให้ดาเนินการ
ตามหมายขังได้
มาตรา ๘๙/๒ ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น เมื่อพนักงานอัยการ ผู้บัญชาการเรือนจา หรือเจ้า
พนักงานผู้มีหน้าที่จัดการตามหมายจาคุกร้องขอ หรือเมื่อศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคาสั่งให้จาคุกผู้ซึ่งต้องจาคุก
ตามคาพิพากษาถึงที่สุดที่ได้รับโทษจาคุกมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกาหนดโทษตามที่ระบุไว้ในหมาย
ศาลที่ออกตามคาพิพากษานั้น หรือไม่น้อยกว่าสิบปี ในกรณีต้องโทษจาคุกเกินสามสิบปีขึ้นไป หรือจาคุกตลอด
ชีวิต โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ก็ได้
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(๑) ให้จาคุกไว้ในสถานที่อื่นตามที่บุคคลดังกล่าวร้องขอหรือตามที่ศาลเห็นสมควรนอกจาก
เรือนจาหรือสถานที่ที่กาหนดไว้ในหมายจาคุก ทั้งนี้ ลักษณะของสถานที่ดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวงซึ่งต้องกาหนดวิธีการควบคุมและมาตรการเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ด้วย
(๒) ให้ จ าคุกไว้ในเรื อนจ าหรื อสถานที่ที่กาหนดไว้ในหมายจาคุกหรือสถานที่อื่นตาม (๑)
เฉพาะวันที่กาหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๓) ให้ จ าคุ ก โดยวิ ธี ก ารอื่ น ที่ ส ามารถจ ากั ด การเดิ น ทางและอาณาเขตของผู้ นั้ น ได้ ต าม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในการพิ จ ารณาของศาลตามวรรคหนึ่ ง ให้ ศ าลค านึ ง ถึ ง ฐานความผิ ด ความประพฤติ
สวัสดิภาพของผู้ซึ่งต้องจาคุก ตลอดจนสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้เสียหายและสังคมด้วย ทั้งนี้ ให้ศาล
ดาเนินการไต่สวนหรือสอบถามผู้เสียหาย เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องตามหมายจาคุก พนักงานฝ่ายปกครอง หรือ
ตารวจในท้องที่นั้น หรือผู้ซึ่งศาลเห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
คาสั่งของศาลตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลกาหนดให้เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จัดการตามหมายนั้นเป็น
ผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบในการดาเนินการตามคาสั่ง และให้นาความใน มาตรา ๘๙/๑ วรรคสี่ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
มาตรา ๙๐ เมื่อมีการอ้างว่าบุคคลใดต้องถูกคุมขังในคดีอาญาหรือในกรณีอื่นใดโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย บุคคลเหล่านี้มีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลท้องที่ที่มีอานาจพิจารณาคดีอาญาขอให้ปล่อย คือ
(๑) ผู้ถูกคุมขังเอง
(๒) พนักงานอัยการ
(๓) พนักงานสอบสวน
(๔) ผู้บัญชาการเรือนจาหรือพัศดี
(๕) สามี ภริยา หรือญาติของผู้นั้น หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกคุมขัง
เมื่อได้รับคาร้องดั่งนั้น ให้ศาลดาเนินการไต่สวนฝ่ายเดียวโดยด่วน ถ้าศาลเห็นว่าคาร้องนั้นมี
มูล ศาลมีอานาจสั่งผู้คุมขังให้นาตัวผู้ถูกคุมขังมาศาลโดยพลัน และถ้าผู้คุมขังแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลไม่ได้
ว่าการคุมขังเป็นการชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลสั่งปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังไปทันที
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มาตรา ๙๑ ให้นาบทบัญญัติในมาตรา ๘๑/๑ มาบังคับในเรื่องค้นโดยอนุโลม
มาตรา ๙๒ ห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือคาสั่งของศาล เว้นแต่พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตารวจเป็นผู้ค้น และในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐาน หรือมีเสียงหรือพฤติการณ์อื่นใดอันแสดงได้
ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น
(๒) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากาลังกระทาลงในที่รโหฐาน
(๓) เมื่อบุคคลที่ได้กระทาความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้ม
ควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้น
(๔) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทา
ความผิดหรื อได้ใช้หรื อมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทาความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทา
ความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้
สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทาลายเสียก่อน
(๕) เมื่อที่รโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามมาตรา
๗๘
การใช้อานาจตาม (๔) ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจผู้ ค้นส่งมอบสาเนาบันทึกการ
ตรวจค้นและบัญชีทรัพย์ที่ได้จากการตรวจค้น รวมทั้งจัดทาบันทึกแสดงเหตุผลที่ทาให้สามารถเข้าค้นได้เป็น
หนั งสื อให้ ไว้แก่ผู้ ครอบครองสถานที่ที่ถูกตรวจค้น แต่ถ้าไม่มีผู้ ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น ให้ ส่งมอบหนังสื อ
ดังกล่าวแก่บุคคลเช่นว่านั้นในทัน ที ที่กระทาได้ และรีบรายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อ
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
มาตรา ๙๓ ห้ามมิให้ทาการค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถาน เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตารวจเป็นผู้ค้นในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทา
ความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระทาความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด
มาตรา ๙๔ ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจที่ทาการค้นในที่รโหฐาน สั่งเจ้าของหรือคน
อยู่ในนั้นหรือผู้รักษาสถานที่ซึ่งจะค้น ให้ยอมให้เข้าไปโดยมิหวงห้าม อีกทั้งให้ความสะดวกตามสมควรทุก
ประการในอันทีจ่ ะจัดการตามหมาย ทั้งนี้ให้พนักงานผู้นั้นแสดงหมายหรือถ้าค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายก็ให้แสดง
นามและตาแหน่ง
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ถ้าบุคคลดั่งกล่าวในวรรคต้นมิยอมให้เข้าไป เจ้าพนักงานมีอานาจใช้กาลังเพื่อเข้าไป ในกรณี
จาเป็นจะเปิดหรือทาลายประตูบ้าน ประตูเรือน หน้าต่าง รั้วหรือสิ่งกีดขวางอย่างอื่นทานองเดียวกันนั้นก็ได้
มาตรา ๙๕ ในกรณีค้นหาสิ่งของที่หาย ถ้าพอทาได้ จะให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งของ
นั้นหรือผู้แทนของเขาไปกับเจ้าพนักงานในการค้นนั้นด้วยก็ได้
มาตรา ๙๖ การค้นในที่รโหฐานต้องกระทาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก มีข้อยกเว้นดังนี้
(๑) เมือ่ ลงมือค้นแต่ในเวลากลางวัน ถ้ายังไม่เสร็จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้
(๒) ในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง หรือซึ่งมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้ค้นได้เป็นพิเศษ จะทาการค้นใน
เวลากลางคืนก็ได้
(๓) การค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสาคัญจะทาในเวลากลางคืนก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุญ าต
พิเศษจากศาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
มาตรา ๙๗ ในกรณีที่ค้นโดยมีหมาย เจ้าพนักงานผู้มีชื่อในหมายค้นหรือผู้รักษาการแทนซึ่ง
ต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับสามหรือตารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยตารวจตรีขึ้นไปเท่านั้นมีอานาจ
เป็นหัวหน้าไปจัดการให้เป็นไปตามหมายนั้น
มาตรา ๙๘ การค้นในที่รโหฐานนั้นจะค้นได้แต่เฉพาะเพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของที่ต้องการค้น
เท่านั้น แต่มีข้อยกเว้นดั่งนี้
(๑) ในกรณีที่ค้นหาสิ่งของโดยไม่จากัดสิ่ง เจ้าพนักงานผู้คนมีอานาจยึดสิ่งของใดๆ ซึ่งน่าจะ
ใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์หรือยันผู้ต้องหาหรือจาเลย
(๒) เจ้าพนักงานซึ่งทาการค้นมีอานาจจับบุคคลหรือสิ่งของอื่นในที่ค้นนั้นได้ เมื่อมีหมายอีก
ต่างหาก หรือในกรณีความผิดซึ่งหน้า
มาตรา ๙๙ ในการค้นนั้น เจ้าพนักงานต้องพยายามมิให้มีการเสียหายและกระจัดกระจาย
เท่าที่จะทาได้
มาตรา ๑๐๐ ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลซึ่งอยู่ในที่ซึ่งค้นหรือจะถูกค้นจะขัดขวางถึงกับ
ทาให้การค้นไร้ผล เจ้าพนักงานผู้ค้นมีอานาจเอาตัวผู้นั้นควบคุมไว้หรือให้อยู่ในความดูแลของเจ้าพนักงานใน
ขณะที่ทาการค้นเท่าที่จาเป็น เพื่อมิให้ขัดขวางถึงกับทาให้การค้นนั้นไร้ผล
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ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นได้เอาสิ่งของที่ต้องการพบซุกซ่อนในร่างกายเจ้าพนักงานผู้
ค้นมีอานาจค้นตัวผู้นั้นได้ดั่งบัญญัติไว้ตามมาตรา ๘๕
มาตรา ๑๐๑ สิ่ ง ของซึ่ ง ยึ ด ได้ ใ นการค้ น ให้ ห่ อ หรื อ บรรจุ หี บ ห่ อ ตี ต ราไว้ ห รื อ ให้ ท า
เครื่องหมายไว้เป็นสาคัญ
มาตรา ๑๐๒ การค้นในที่รโหฐานนั้น ก่อนลงมือค้นให้เจ้าพนักงานผู้ค้นแสดงความบริสุทธิ์
เสียก่อน และเท่าที่สามารถจะทาได้ให้ค้นต่อหน้าผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือถ้า
หาบุคคลเช่นกล่าวนั้นไม่ได้ ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็นพยาน
การค้นที่อยู่หรือสานักงานของผู้ต้องหาหรือจาเลยซึ่งถูกควบคุมหรือขังอยู่ให้ทาต่อหน้าผู้นั้น
ถ้าผู้นั้นไม่สามารถหรือไม่ติดใจมากากับจะตั้งผู้แทน หรือให้พยานมากากับก็ได้ ถ้าผู้แทนหรือพยานไม่มี ให้ค้น
ต่อหน้าบุคคลในครอบครัวหรือต่อหน้าพยานดั่งกล่าวในวรรคก่อน
สิ่งของใดที่ยึดได้ต้องให้ผู้ครอบครองสถานที่ บุคคลในครอบครัว ผู้ต้องหา จาเลยผู้แทนหรือ
พยานดูเพื่อให้รับรองว่าถูกต้อง ถ้าบุคคลเช่นกล่าวนั้นรับรองหรือไม่ยอมรับรองก็ให้บันทึกไว้
มาตรา ๑๐๓ ให้เจ้าพนักงานผู้ค้นบันทึกรายละเอียดแห่งการค้น และสิ่งของที่ค้นได้นั้นต้อง
มีบัญชีรายละเอียดไว้
บันทึกการค้นและบัญชีสิ่งของนั้นให้อ่านให้ผู้ครอบครองสถานที่ บุคคลในครอบครัว ผู้ต้องหา
จาเลย ผู้แทนหรือพยานฟัง แล้วแต่กรณี แล้วให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อรับรองไว้
มาตรา ๑๐๔ เจ้าพนักงานที่ค้นโดยมีหมาย ต้องรีบส่งบันทึกและบัญชีดั่งกล่าวในมาตราก่อน
พร้อมด้วยสิ่งของที่ยึดมา ถ้าพอจะส่งได้ ไปยังผู้ออกหมายหรือเจ้าพนักงานอื่นตามที่กาหนดไว้ในหมาย
ในกรณีที่ค้นโดยไม่มีหมายโดยเจ้าพนักงานอื่นซึ่งไม่ใช่พนักงานสอบสวน ให้ส่งบันทึก บัญชี
และสิ่งของไปยังพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ใดซึ่งต้องการสิ่งเหล่านั้น
4. สิทธิที่ผู้ต้องหา (รวมผู้ถูกจับ) จะไม่ถูกใช้วิธีควบคุมเกินกว่าที่จาเป็นเพื่อป้องกันมิให้
เขาหนีเท่านั้น และมีสิทธิที่จะไม่ถูกควบคุมไว้เกินกว่าความจาเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดีกับจะไม่ถูก
ควบคุมเกินกาหนดเวลาที่ศาลเห็นว่ามีเหตุจาเป็น เพื่อทาการสอบสวนหรือเหตุจาเป็นอย่างอื่น แต่ต้องไม่
เกินสี่สิบแปดชั่วโมง (มาตรา 87 ที่แก้ไขเพิ่มเติม)
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5. สิทธิที่ผู้ต้องหาซึ่งมีอายุไม่เกิน 18 ปี ในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา ก่อนเริ่ม
สอบถามปากคาให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีให้รัฐจัดหาทนายความ
ให้ สิทธิของผู้ต้องหาหรือจาเลย (ไม่จากัดอายุ)
มาตรา ๑๓๔/๒ ให้นาบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๓ ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การสอบสวน
ผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี
6. สิทธิที่ผู้ต้องหาจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทาที่กล่าวหาว่ า
ผู้ต้องหาได้กระทาผิดและแจ้งข้อหาให้ทราบก่อนสอบสวนโดยการแจ้งข้อหาจะต้องมีพยานหลักฐานตาม
สมควรว่าผู้นั้นได้กระทาความผิดและสิทธิที่จะได้รับการสอบสวนหรือพิจารณาคดีที่ถูกต้อง รวดเร็ว และ
เป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ
มาตรา ๑๓๔ เมื่อผู้ต้องหาถูกเรียก หรือส่งตัวมา หรือเข้าหาพนักงานสอบสวนเอง หรือ
ปรากฏว่าผู้ใดซึ่งมาอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวนเป็นผู้ต้องหา ให้ถามชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล สัญชาติ บิดา
มารดา อายุ อาชีพ ที่อยู่ ที่เกิด และแจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทาที่กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้
กระทาผิด แล้วจึงแจ้งข้อหาให้ทราบ
การแจ้งข้อหาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทาผิดตาม
ข้อหานั้น
ผู้ต้องหามีสิทธิได้รับการสอบสวนด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม
พนั กงานสอบสวนต้องให้ โ อกาสผู้ ต้องหาที่จ ะแก้ข้อหาและที่จะแสดงข้อเท็จจริงอั นเป็ น
ประโยชน์แก่ตนได้
เมื่อได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว ถ้าผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ถูกจับและยังไม่ได้มีการออกหมายจับ แต่
พนักงานสอบสวนเห็ นว่ามีเหตุที่จ ะออกหมายขังผู้นั้นได้ตามมาตรา ๗๑ พนักงานสอบสวนมีอานาจสั่ งให้
ผู้ ต้องหาไปศาลเพื่อขอออกหมายขังโดยทันที แต่ถ้า ขณะนั้ นเป็นเวลาที่ศาลปิดหรือใกล้ จะปิดทาการ ให้
พนักงานสอบสวนสั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลในโอกาสแรกที่ศาลเปิดทาการ กรณีเช่นว่านี้ให้นามาตรา ๘๗ มาใช้
บังคับแก่การพิจารณาออกหมายขังโดยอนุโลม หากผู้ต้องหาไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานสอบสวนดังกล่าว
ให้พนักงานสอบสวนมีอานาจจับผู้ ต้องหานั้นได้ โดยถือว่าเป็นกรณีจาเป็นเร่งด่วนที่จะจับผู้ต้องหาได้โดยไม่มี
หมายจับ และมีอานาจปล่อยชั่วคราวหรือควบคุมตัวผู้ต้องหานั้นไว้
7. สิทธิที่ผู้ต้องหาจะได้รับการบอกกล่าวจากพนักงานสอบสวนให้ทราบก่อนว่าผู้ต้องหามี
สิทธิที่จะให้การหรือไม่ก็ได้ ถ้าต้องการให้การ ถ้อยคาที่ผู้ต้องหาให้การดังกล่าวนั้นอาจใช้เป็น
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พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ บุคคลย่อมมีสิทธิไม่ให้ถ้อยคาเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง
มาตรา ๑๓๔/๔ ในการถามคาให้การผู้ต้องหา ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบ
ก่อนว่า
(๑) ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ก็ได้ ถ้าผู้ต้องหาให้การ ถ้อยคาที่ผู้ต้องหาให้การนั้นอาจ
ใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้
(๒) ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคาตนได้
เมื่อผู้ต้องหาเต็มใจให้การอย่างใดก็ให้จดคาให้การไว้ ถ้าผู้ต้องหาไม่เต็มใจให้การเลยก็ ให้
บันทึกไว้
ถ้อยคาใดๆ ที่ผู้ต้องหาให้ ไว้ต่อพนักงานสอบสวนก่อนมีการแจ้งสิ ทธิตามวรรคหนึ่ง หรือ
ก่อนที่จะดาเนินการตามมาตรา ๑๓๔/๑ มาตรา ๑๓๔/๒ และมาตรา ๑๓๔/๓ จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานใน
การพิสูจน์ความผิดของผู้นั้นไม่ได้
8. สิทธิที่ผู้ต้องหาจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ ถูกพนักงานสอบสวนให้คามั่นสัญญา ขู่
เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้กาลังบังคับ หรือกระทาโดยประการใดๆ เพื่อจูงใจให้เขาให้การอย่างใดๆ
ในเรื่องที่ต้องหานั้น
มาตรา ๑๓๕ ในการถามคาให้การผู้ต้องหา ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนทาหรือจัดให้ทาการ
ใดๆ ซึ่งเป็นการให้คามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้กาลังบังคับ หรือกระทาโดยมิชอบประการใดๆ
เพื่อจูงใจให้เขาให้การอย่างใดๆ ในเรื่องที่ต้องหานั้น
9. สิทธิที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยจะร้องขอประกันหรือปล่อยชั่วคราวและร้องขอให้ศาลสั่ง
ปล่อยตัวผู้ถูกคุมขัง (รวมผู้ต้องหาหรือจาเลย) กรณีเป็นการคุมขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 106
ถึงมาตรา 119 ทวิ แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 90 แก้ไขเพิ่มเติม)
มาตรา ๑๐๖ คาร้ องขอให้ปล่อยผู้ ต้องหาหรือจาเลยชั่วคราวโดยไม่ต้องมีประกันหรือมี
ประกัน หรือมีประกันและหลักประกัน ไม่ว่าผู้นั้นต้องควบคุมหรือขังตามหมายศาล ย่อมยื่นได้ โดยผู้ต้องหา
จาเลย หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) เมื่อผู้ต้องหาถูกควบคุมอยู่และยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล ให้ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี
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(๒) เมื่อผู้ต้องหาต้องขังตามหมายศาลและยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล ให้ยื่นต่อศาลนั้น
(๓) เมื่อผู้ต้องหาถูกฟ้องแล้ว ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชาระคดีนั้น
(๔) เมื่อศาลอ่านคาพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์แล้ว แม้ยังไม่มีการยื่นอุทธรณ์หรือ
ฎีกา หรือมีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งสานวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ให้ยื่นต่อศาล
ชั้นต้นที่ชาระคดีนั้น
ในกรณีที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราว ให้ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตมิฉะนั้นให้รีบส่งคา
ร้องพร้อมสานวนไปให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเพื่อสั่ง แล้วแต่กรณี
(๕) เมื่อศาลส่งสานวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้ว จะยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชาระคดีนั้น
หรือจะยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณีก็ได้
ในกรณีที่ยื่นต่อศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นรีบส่งคาร้องไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเพื่อสั่ง
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๐๗ เมื่อได้รับคาร้องให้ปล่อยชั่วคราว ให้เจ้าพนักงานหรือศาลรีบสั่งอย่างรวดเร็ว
และผู้ต้องหาหรือจาเลยทุกคนพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา
๑๐๘ มาตรา ๑๐๘/๑ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ และ มาตรา
๑๑๓/๑
คาสั่งให้ปล่อยชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการตามคาสั่งดังกล่าวโดยทันที
มาตรา ๑๐๘ ในการวินิจฉัยคาร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว ต้องพิจารณาข้อเหล่านี้ประกอบ
(๑) ความหนักเบาแห่งข้อหา
(๒) พยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วมีเพียงใด
(๓) พฤติการณ์ต่างๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร
(๔) เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันได้เพียงใด
(๕) ต้องหาหรือจาเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่
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(๖) ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม่
(๗) ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยต้องขังตามหมายศาล ถ้ามีคาคัดค้านของพนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ โจทก์ หรือผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี ศาลพึงรับประกอบการวินิจฉัยได้
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง เจ้า พนักงานซึ่งมีอานาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราว
หรือศาลอาจรับฟังข้อเท็จจริง รายงานหรือความเห็นของเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายกาหนดให้มีอานาจหน้าที่ที่
เกี่ยวกับการนั้นเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งคาร้องด้วยก็ได้
ในการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เจ้าพนักงานซึ่งมีอานาจสั่งให้ปล่อยชั่ว คราว หรือศาลจะ
กาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่ของผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราว หรือกาหนดเงื่อนไขอื่นใดให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติ
เพื่อป้องกันการหลบหนีหรือเพื่อป้องกันภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยชั่วคราวก็ได้
มาตรา ๑๐๘/๑ การสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราว จะกระทาได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อเหตุใดเหตุ
หนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ต้องหาหรือจาเลยจะหลบหนี
(๒) ผู้ต้องหาหรือจาเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
(๓) ผู้ต้องหาหรือจาเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น
(๔) ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ
(๕) การปล่อยชั่วคราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนของเจ้า
พนักงานหรือการดาเนินคดีในศาล
คาสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราวต้องแสดงเหตุผล และต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ต้องหาหรือจาเลย
และผู้ยื่นคาร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว
มาตรา ๑๐๘/๒ ในกรณีที่พยานสาคัญในคดีอาจได้รับภัยอันตรายอันเนื่องมาแต่การปล่อย
ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลย พยานนั้นอาจคัดค้านการปล่อยชั่วคราวนั้นได้ โดยยื่นคาร้องต่อพนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี
ถ้ามีคาคัดค้านการปล่อยชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานสอบสวน พนั กงานอัยการหรือ
ศาล แล้วแต่กรณี พิจารณาคาคัดค้านดังกล่าวทันที โดยให้มีอานาจเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายมาสอบถาม
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เพื่อประกอบการพิจารณาและมีคาสั่งตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๐๙ ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยต้องหาหรือถูกฟ้องในความผิดมีอัตราโทษจาคุก
อย่างสูงเกินสิบปี ถ้ามีคาร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว ในระหว่างสอบสวนหรือระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น
ศาลจะต้องถามพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือโจทก์ว่าจะคัดค้านประการใดหรือไม่ ถ้าไม่อาจถามได้
โดยมีเหตุอันควรศาลจะงดการถามเสียก็ได้แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้
มาตรา ๑๑๐ ในคดีมีอั ตราโทษจาคุกอย่างสูงเกินห้ าปีขึ้นไป ผู้ ที่ถูกปล่อยชั่วคราวต้องมี
ประกันและจะมีหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้
ในคดี อ ย่ า งอื่ น จะปล่ อ ยชั่ ว คราวโดยไม่ มี ป ระกั น เลย หรื อ มี ป ระกั น หรื อ มี ป ระกั น และ
หลักประกันด้วยก็ได้
การเรียกประกันหรือหลักประกันตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง จะเรี ยกจนเกินควรแก่กรณี
มิได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวงหรือข้อบังคับของประธานศาล
ฎีกา แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๑๑ เมื่อจะปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันเลย ก่อนที่จะปล่อยไป ให้ผู้ต้องหาหรือ
จาเลยสาบานหรือปฏิญาณตนว่าจะมาตามนัดหรือหมายเรียก
มาตรา ๑๑๒ เมื่อจะปล่อยชั่วคราวโดยมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันก่อนปล่อย
ไปให้ผู้ประกันหรือผู้เป็นหลักประกันลงลายมือชื่อในสัญญาประกันนั้น
ในสัญญาประกันนอกจากข้อความอย่างอื่นอันพึงมี ต้องมีข้อความดั่งนี้ด้วย
(๑) ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหรือผู้ประกัน แล้วแต่กรณี จะปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของเจ้า
พนักงานหรือศาล ซึ่งให้ปล่อยชั่วคราว
(๒) เมื่อผิดสัญญาจะใช้เงินจานวนที่ระบุไว้
ในสัญญาประกันจะกาหนดภาระหน้าที่หรือเงื่อนไขให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราว หรือผู้ประกันต้อง
ปฏิบัติเกินความจาเป็นแก่กรณีมิได้
มาตรา ๑๑๓ เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการสั่งปล่อยชั่วคราวไม่ว่าจะมีประกัน
หรือมีประกันและหลักประกันหรือไม่ การปล่อยชั่วคราวนั้นให้ใช้ได้ระหว่างการสอบสวนหรือจนกว่าผู้ต้องหา
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ถูกศาลสั่งขังระหว่างสอบสวนหรือจนถึงศาลประทับฟ้อง แต่มิให้เกินสามเดือนนับแต่วันแรกที่มีการปล่ อย
ชั่วคราว ไม่ว่าเป็นการปล่อยชั่วคราวโดยพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นทาให้ไม่
อาจทาการสอบสวนได้เสร็จภายในกาหนดสามเดือนจะยืดเวลาการปล่อยชั่วคราวให้เกินสามเดือนก็ได้ แต่มิให้
เกินหกเดือน
เมื่อการปล่ อยชั่ว คราวสิ้ น สุ ดลงตามวรรคหนึ่งแล้ ว ถ้ ายังมีความจาเป็นที่จะต้องควบคุม
ผู้ต้องหาไว้ต่อไปให้ส่งผู้ต้องหามาศาล และให้นาบทบัญญัติมาตรา ๘๗ วรรคสี่ ถึงวรรคเก้ามาใช้บังคับ
มาตรา ๑๑๓/๑ ในกรณีที่มีการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนโดยมีการวางเงินสด
หรือหลักทรัพย์อื่นเป็นประกันไม่ว่าต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ และยังไม่ได้รับคืน หากผู้ต้องหา
หรือจาเลยประสงค์จะขอปล่อยชั่วคราวต่อไป ผู้ต้องหาหรือจาเลยหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องอาจยื่นคาร้องต่อ
พนั กงานอัย การหรื อศาล แล้ ว แต่กรณี โดยขอให้ ถือเอาทรัพย์สิ นดังกล่ าวเป็นหลั กประกันต่อไปก็ได้ เมื่อ
พนักงานอัยการหรือศาลเห็นสมควรแล้วอาจมีคาสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว โดยถือว่าเงินสดหรือหลักทรัพย์
ดังกล่าวนั้นเป็นหลักประกันในชั้นพนักงานอัยการหรือศาล แล้วแต่กรณีก็ได้ ให้พนักงานอัยการหรือศาลนั้น
แจ้งพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี ให้ส่งหลักประกันเช่นว่านั้นต่อพนักงานอัยการหรือ
ศาลภายในระยะเวลาที่พนักงานอัยการหรือศาลเห็นสมควร
ในกรณีปล่อยชั่วคราว โดยมีบุคคลเป็นประกันหรือหลักประกันต่อพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัยการ หากบุคคลเช่นว่านั้นร้องขอ พนักงานอัยการหรือศาลอาจถือเอาบุคคลนั้นเป็นประกันหรือ
หลักประกันในการปล่อยชั่วคราวต่อไปก็ได้ กรณีเช่นว่านี้ พนักงานอัยการหรือศาลจะแจ้งให้พนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี ส่งเอกสารเกี่ยวกับการประกันภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๑๔ เมื่อจะปล่อยชั่วคราวโดยให้มีประกันและหลักประกันด้วย ก่อนปล่อยตัวไป
ให้ผู้ร้องขอประกันจัดหาหลักประกันมาดั่งต้องการ
หลักประกันมี ๓ ชนิด คือ
(๑) มีเงินสดมาวาง
(๒) มีหลักทรัพย์อื่นมาวาง
(๓) มีบุคคลมาเป็นหลักประกัน โดยแสดงหลักทรัพย์
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มาตรา ๑๑๕ โดยความปรากฏต่อมา หรือเนื่องจากกลฉ้อฉลหรือผิดหลง ปรากฏว่าสัญญา
ประกันต่าไปหรือหลักประกันไม่เพียงพอ หรือเงือ่ นไขที่กาหนดไว้ไม่เหมาะสม ให้เจ้าพนักงานหรือศาลมีอานาจ
สั่งเปลี่ยนสัญญาประกันให้จานวนเงินสูงขึ้น หรือเรียกหลักประกันเพิ่ม หรือให้ดีกว่าเดิม หรือเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ภายหลังที่มีคาสั่งปล่อยชั่วคราวแล้ว หากพฤติการณ์แห่งคดีเปลี่ ยนแปลงไป ให้เจ้าพนักงาน
หรือศาลมีอานาจสั่งลดหลักประกันได้ตามที่เห็นสมควร
ในกรณีที่ศาลปล่อยชั่วคราวและคดีขึ้นไปสู่ศาลสูง ศาลสูงมีอานาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงจานวน
เงินตามสัญญาประกันหรือเงื่อนไขที่ศาลล่างกาหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๑๖ การขอถอนสัญญาประกันหรือขอถอนหลักประกัน ย่อมทาได้เมื่อผู้ทาสัญญา
มอบตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยคืนต่อเจ้าพนักงานหรือศาล
มาตรา ๑๑๗ เมื่อผู้ ต้องหาหรือจาเลยหนีหรือจะหลบหนี ให้พนักงานฝ่ ายปกครองหรือ
ตารวจที่พบการกระทาดังกล่าวมีอานาจจับผู้ต้องหาหรือจาเลยนั้นได้ แต่ในกรณีที่บุคคลซึ่งทาสัญญาประกัน
หรือเป็นหลักประกันเป็นผู้พบเห็นการกระทาดังกล่าว อาจขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจที่ใกล้ที่สุดจับ
ผู้ต้องหาหรือจาเลยได้ ถ้าไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานได้ทันท่วงที ก็ให้มีอานาจจับผู้ต้องหา
หรือจาเลยได้เอง แล้วส่งไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจที่ ใกล้ที่สุด และให้เจ้าพนักงานนั้นรีบจัดส่ง
ผู้ต้องหาหรื อจ าเลยไปยังเจ้ าพนั กงานหรื อศาล โดยคิดค่าพาหนะจากบุคคลซึ่งทาสัญญาประกันหรือเป็น
หลักประกันนั้น
มาตรา ๑๑๘ เมื่อคดีถึงที่สุดหรือความรับผิดตามสัญญาประกันหมดไปตามมาตรา ๑๑๖
หรือโดยเหตุอื่น ให้คืนหลักประกันแก่ผู้ที่ควรรับไป
มาตรา ๑๑๙ ในกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาล ศาลมีอานาจสั่งบังคับตามสัญญาประกันหรือ
ตามที่ศาลเห็นสมควรโดยมิต้องฟ้อง เมื่อศาลสั่งประการใดแล้ว ฝ่ายผู้ถูกบังคับตามสัญญาประกันหรือพนักงาน
อัยการมีอานาจอุทธรณ์ได้ คาวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
เพื่อประโยชน์ในการบังคับคดี ให้ศาลชั้นต้นที่พิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีนั้นมีอานาจออกหมาย
บังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินของบุคคลซึ่งต้องรับผิดตามสัญญาประกันได้เสมือนว่าเป็นลูกหนี้ตามคาพิพากษาและ
ให้ถือว่าหัวหน้าสานั กงานประจาศาลยุ ติธรรมเป็นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาในส่ วนที่เกี่ยวกั บหนี้ตามสัญญา
ประกันดังกล่าว
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มาตรา ๑๑๙ ทวิ ในกรณีที่ศาลสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ผู้ร้องขอมีสิทธิยื่นคาร้อง
อุทธรณ์คาสั่งนั้นได้ ดังต่อไปนี้
(๑) คาสั่งของศาลชั้นต้น ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์
(๒) คาสั่งของศาลอุทธรณ์ ให้อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา
ให้ศาลชั้นต้น ที่รับคาร้ องอุทธรณ์คาสั่ งรีบส่งคาร้องดังกล่าวพร้อมด้วยสานวนความ หรือ
สาเนาสานวนความเท่าที่จาเป็นไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาและมีคาสั่งโดยเร็ว
คาสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวยืนตามศาลชั้นต้นให้เป็นที่สุด แต่ทั้งนี้ ไม่
ตัดสิทธิที่จะยื่นคาร้องให้ปล่อยชั่วคราวใหม่
มาตรา ๙๐ เมื่อมีการอ้างว่าบุคคลใดต้องถูกคุมขังในคดีอาญาหรือในกรณีอื่นใดโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย บุคคลเหล่านี้มีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลท้องที่ที่มีอานาจพิจารณาคดีอาญาขอให้ปล่อย คือ
(๑) ผู้ถูกคุมขังเอง
(๒) พนักงานอัยการ
(๓) พนักงานสอบสวน
(๔) ผู้บัญชาการเรือนจาหรือพัศดี
(๕) สามี ภริยา หรือญาติของผู้นั้น หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกคุมขัง
เมื่อได้รับคาร้องดั่งนั้น ให้ศาลดาเนินการไต่สวนฝ่ายเดียวโดยด่วน ถ้าศาลเห็นว่าคาร้องนั้นมี
มูล ศาลมีอานาจสั่งผู้คุมขังให้นาตัวผู้ถู กคุมขังมาศาลโดยพลัน และถ้าผู้คุมขังแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลไม่ได้
ว่าการคุมขังเป็นการชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลสั่งปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังไปทันที
10. สิทธิที่ผู้ต้องหาจะได้รับแจ้งคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ถ้าผู้ต้องหาถูกควบคุมหรือขัง
อยู่ ให้จัดการปล่อยตัวไปหรือให้ศาลปล่อยแล้วแต่กรณี และมีสิทธิร้องขอต่อพนักงานอัยการเพื่อขอ
ทราบสรุปพยานหลักฐานพร้อมความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสั่งคดี ทั้งนี้
ภายในกาหนดอายุความฟ้องร้อง ในคดีอาญาที่พนักงานอัยการมีคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องแล้วผู้ต้องหามีสิทธิ
ขอทราบสรุปพยานหลักฐานพร้อมความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสั่งคดี ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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มาตรา ๑๔๖ ให้แจ้งคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีให้ผู้ต้องหาและผู้ร้องทุกข์ทราบถ้าผู้ต้องหาถูก
ควบคุมหรือขังอยู่ ให้จัดการปล่อยตัวไปหรือขอให้ศาลปล่อยแล้วแต่กรณี
เมื่อพนักงานอัยการมีคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องแล้ว ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิ
ร้องขอต่อพนักงานอัยการเพื่อขอทราบสรุปพยานหลักฐานพร้อมความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงาน
อัยการในการสั่งคดี ทั้งนี้ ภายในกาหนดอายุความฟ้องร้อง
11. สิทธิที่ผู้ต้องหาจะได้รับความคุ้ มครองในการส่งหมายเรียกแก่ผู้ต้องหา โดยจะส่ง
หมายเรียกให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สามีภรรยา ญาติ ผู้ปกครองของผู้ต้องหามิได้
มาตรา ๕๕ การส่งหมายเรียกแก่ผู้ต้องหา จะส่งให้แก่บุคคลผู้อื่นซึ่งมิใช่สามีภริยา ญาติหรือ
ผู้ปกครองของผู้รับหมายรับแทนนั้นไม่ได้
12. สิทธิที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยจะได้รับความคุ้มครองเอกสารทั้งหลายที่ส่งไปรษณีย์โทร
เลข จะไม่ได้รับการกักไว้หรือให้ศาลมีคาสั่งให้ส่งแก่เจ้าหน้าที่หรือศาลเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน ไต่
สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาของศาล ถ้าเป็นเอกสารโต้ตอบระหว่างผู้ต้องหาหรือจาเลยกับทนายความ
มาตรา ๑๐๕ จดหมาย ไปรษณียบัตร โทรเลข สิ่งพิมพ์หรือเอกสารอื่นซึ่งส่งทางไปรษณีย์
และโทรเลข จากหรื อถึงผู้ ต้องหาหรื อจ าเลย และยังมิได้ส่ ง ถ้าเจ้าหน้าที่ ต้องการเพื่อประโยชน์แห่ งการ
สอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง พิจารณาหรือการกระทาอย่างอื่นตามประมวลกฎหมายนี้ ให้ขอคาสั่ง จากศาลถึง
เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์โทรเลขให้ส่งเอกสารนั้นมา
ถ้าอธิบดีกรมตารวจหรือข้าหลวงประจาจังหวัดเห็นว่าเอกสารนั้นต้องการใช้เพื่อการดั่งกล่าว
แล้ว ระหว่างที่ขอคาสั่งต่อศาลมีอานาจขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไปรษณีย์โทรเลขเก็บเอกสารนั้นไว้ก่อน
บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ไม่ใช้ถึงเอกสารโต้ตอบระหว่างผู้ต้องหาหรือจาเลยกับทนายความของ
ผู้นั้น
13. สิทธิที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยจะร้องขอประกันหรือปล่อยชั่วคราวและร้องขอให้ศาลสั่ง
ปล่อยตัวผู้ถูกคุมขัง (รวมผู้ต้องหาหรือจาเลย) กรณีเป็นการคุมขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา
106 ถึงมาตรา 119 ทวิ แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 90 แก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญ มาตรา 40(7))
14. สิทธิที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยจะได้รับการจัดหาล่ามหรือล่ามภาษามือ (สิทธิเช่นเดียวกับ
ผู้เสียหายหรือพยาน)
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มาตรา ๑๓ การสอบสวน ไต่ส วนมูล ฟ้อง หรือพิจารณา ให้ ใช้ภ าษาไทย แต่ถ้ามีความ
จาเป็นต้องแปลภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาถิ่นหรือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยหรือต้องแปลภาษาไทย
เป็นภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาถิ่นหรือภาษาต่างประเทศให้ใช้ล่ามแปล
ในกรณีที่ผู้เสีย หาย ผู้ ต้องหา จาเลย หรือพยานไม่ส ามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทย หรือ
สามารถพูดหรือเข้าใจเฉพาะภาษาไทยท้องถิ่นหรื อภาษาถิ่น และไม่มีล่าม ให้พนักงานสอบสวนพนักงาน
อัยการหรือศาลจัดหาล่ามให้โดยมิชักช้า
ในกรณีที่ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จาเลย หรือพยานไม่สามารถพูดหรือได้ยิน หรือสื่อความหมาย
ได้ และไม่มีล่ามภาษามือ ให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล จัดหาล่ามภาษามือให้หรือจัด ให้ถาม
ตอบ หรือสื่อความหมายโดยวิธีอื่นที่เห็นสมควร
เมื่อมีล่ามแปลคาให้การ คาพยานหรืออื่น ๆ ล่ามต้องแปลให้ถูกต้อง ล่ามต้องสาบานหรือ
ปฏิญาณตนว่าจะทาหน้าที่โดยสุจริตใจ จะไม่เพิ่มเติมหรือตัดทอนสิ่งที่แปล
ให้ล่ามลงลายมือชื่อในคาแปลนั้น
ให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลสั่งจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่า
เช่าที่พักแก่ล่ามที่จัดหาให้ตามมาตรานี้ ตามระเบียบที่สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด หรือสานักงานศาลยุติธรรม แล้วแต่กรณี กาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง
15. สิทธิที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่จะต้องมีความสามารถต่อสู้ค ดีได้อย่างเต็มที่ โดยไม่
วิกลจริตและต้องสามารถต่อสู้คดีได้
มาตรา ๑๔ ในระหว่างทาการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา ถ้ามีเหตุควรเชื่อว่า
ผู้ต้องหาหรือจาเลยเป็นผู้วิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้ ให้พนักงานสอบสวนหรือศาลแล้วแต่กรณี สั่งให้
พนักงานแพทย์ตรวจผู้นั้นเสร็จแล้วให้เรียกพนักงานแพทย์ผู้นั้นมาให้ถ้อยคาหรือให้การว่าตรวจได้ผลประการ
ใด
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือศาลเห็นว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยเป็นผู้วิกลจริตและไม่สามารถ
ต่อสู้คดีได้ ให้งดการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาไว้จนกว่าผู้นั้นหายวิกลจริตหรือสามารถจะต่อสู้คดี
ได้ และให้มีอานาจส่งตัวผู้นั้นไปยังโรงพยาบาลโรคจิตหรือมอบให้แก่ผู้อนุบาล ข้าหลวงประจาจังหวัดหรือผู้อื่น
ที่เต็มใจรับไปดูแลรักษาก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร
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กรณีที่ศาลงดการไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาดังบัญญัติไว้ในวรรคก่อน ศาลจะสั่งจาหน่ายคดี
เสียชั่วคราวก็ได้
16. สิทธิที่ผู้ต้องหาจะร้องขอให้ศาลสั่งอนุญาตให้สืบพยานบุคคลก่อนผู้ต้องหาถูกฟ้อง
เป็นจาเลยและมีสิทธิต่างๆ เมื่อพนักงานอัยการร้องขอสืบพยานบุคคลก่อนฟ้องคดี (สิทธิเช่นเดียวกับ
ผู้เสียหาย)
มาตรา ๒๓๗ ทวิ ก่อนฟ้องคดีต่อศาล เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าพยานบุคคลจะเดินทาง
ออกไปนอกราชอาณาจักร ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือเป็นบุคคลมีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากศาลที่พิจารณาคดี
หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการยุ่งเหยิงกับพยานนั้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือมีเหตุจาเป็นอื่นอัน
เป็นการยากแก่การนาพยานนั้ นมาสืบในภายหน้า พนักงานอัยการโดยตนเองหรือโดยได้รับคาร้องขอจาก
ผู้เสียหายหรือจากพนักงานสอบสวน จะยื่นคาร้องโดยระบุการกระทาทั้งหลายที่อ้างว่าผู้ต้องหาได้กระทาผิดต่อ
ศาลเพื่อให้ศาลมีคาสั่งให้สืบพยานนั้นไว้ทันทีก็ได้ ถ้ารู้ ตัวผู้กระทาความผิด และผู้นั้นถูกควบคุมอยู่ในอานาจ
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ให้พนักงานอัยการนาตัวผู้นั้นมาศาล หากถูกควบคุมอยู่ในอานาจของ
ศาล ให้ศาลเบิกตัวผู้นั้นมาพิจารณาต่อไป
เมื่อศาลได้รับคาร้องเช่นว่านั้น ให้ศาลสืบพยานนั้นทันที ในการนี้ ผู้ต้องหาจะซั กค้านหรือตั้ง
ทนายความซักค้านพยานนั้นด้วยก็ได้
ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าเป็นกรณีที่ผู้ต้องหานั้นถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดอาญา ซึ่งหากมี
การฟ้องคดีจะเป็นคดีซึ่งศาลจะต้องตั้งทนายความให้ หรือจาเลยมีสิทธิขอให้ศาลตั้งทนายความให้ตามมาตรา
๑๗๓ ก่อนเริ่มสืบพยานดังกล่าว ให้ ศาลถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ ในกรณีที่ศาลต้องตั้งทนายความ
ให้ ถ้าศาลเห็นว่าตั้งทนายความให้ทันก็ให้ตั้งทนายความให้และดาเนินการสืบพยานนั้นทันที แต่ถ้าศาลเห็นว่า
ไม่สามารถตั้งทนายความได้ทันหรือผู้ต้องหาไม่อาจตั้งทนายความได้ทัน ก็ให้ศาลซักถามพยานนั้นให้แทน
คาเบิกความของพยานดังกล่าวให้ศาลอ่านให้พยานฟัง หากมีตัวผู้ต้องหาอยู่ในศาลด้วยแล้ว
ก็ให้ศาลอ่านคาเบิกความดังกล่าวต่อหน้าผู้ต้องหา
ถ้าต่อมาผู้ต้องหานั้นถูกฟ้องเป็นจาเลยในการกระทาความผิดอาญานั้น ก็ให้รับฟังคาพยาน
ดังกล่าวในการพิจารณาคดีนั้นได้
ในกรณีที่ผู้ต้องหาเห็นว่า หากตนถูกฟ้องเป็นจาเลยแล้ว บุคคลซึ่งจาเป็นจะต้องนามาสืบเป็น
พยานของตนจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือเป็นบุคคลมีถิ่นที่อยู่ห่างไกล
จากศาลที่พิจารณาคดี หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการยุ่งเหยิงกับพยานนั้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
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หรือมีเหตุจาเป็นอื่นอันเป็นการยากแก่การนาพยานนั้นมาสืบในภายหน้า ผู้ต้องหานั้นจะยื่นคาร้องต่อศาลโดย
แสดงเหตุผลความจาเป็น เพื่อให้ศาลมีคาสั่งอนุญาตให้สืบพยานบุคคลนั้นไว้ทันทีก็ได้
เมื่อศาลเห็นสมควร ให้ศาลมีคาสั่งอนุญาตให้สืบพยานนั้นและแจ้งให้พนักงานสอบสวนและ
พนักงานอัยการที่เกี่ยวข้องทราบ ในการสืบพยานดังกล่าว พนักงานอัยการมีสิทธิที่จะซักค้านพยานนั้นได้ และ
ให้นาความในวรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้นาบทบัญญัติในมาตรา ๑๗๒ ตรี มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การสืบพยานที่เป็นเด็กอายุไม่
เกินสิบแปดปี
17. สิทธิที่ผู้ต้องหาจะไม่ถูกสอบสวนซ้าในเรื่องเดียวกันอีกเมื่อมีคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี
แล้ว เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันสาคัญแก่คดีซึ่งน่าจะทาให้ศาลลงโทษผู้ต้องหานั้นได้
มาตรา ๑๔๗ เมื่อมีคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีแล้ว ห้ามมิให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับบุ คคลนั้น
ในเรื่องเดียวกันนั้นอีก เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันสาคัญแก่คดี ซึ่งน่าจะทาให้ศาลลงโทษผู้ต้องหานั้นได้
18. สิทธิที่ผู้ต้องหาจะทราบข้อความทุกข้อที่พนักงานสอบสวนได้มาซึ่งความเป็นมาแห่ง
ชีวิตและความประพฤติอันเป็นอาจิณของตน
มาตรา ๑๓๘ พนักงานสอบสวนมีอานาจสอบสวนเองหรือส่งประเด็นไปสอบสวนเพื่อทราบ
ความเป็นมาแห่งชีวิตและความประพฤติอันเป็นอาจิณของผู้ต้องหา แต่ต้องแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบข้อความทุก
ข้อที่ได้มา

*******************
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