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คู่มือ
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ก

สารบัญ
	 	 	 	 	 หน้า
คำานำา	 	 	 	 	 ฐ

คำาปรารภ		 	 	 	 ฒ

อักษรย่อ	และสัญลักษณ์	 	 	 ต

ส่วนที่	๑	 ความรู้และหลักกฎหมายเกี่ยวกับ	 ๒

	 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

	 ๑.๑		 ความหมายและคำาจำากัดความ	 ๒

	 	 ของสิทธิมนุษยชน

	 ๑.๒		 หลักการของสิทธิมนุษยชนสากล		 ๓

         (The Human Rights Principles)

	 ๑.๓		 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 ๔

	 ๑.๔		 รัฐธรรมนูญไทย	และกฎหมายต่างๆ				 ๖

								 	 ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

  ๑.๔.๑ สิทธิและเสรีภาพของประชาชน     ๖

   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

    พุทธศักราช ๒๕๕๐

  ๑.๔.๒ กฎหมายอื่นๆ ๑๔

ส่วนที่	๒		มาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลสำาหรับ	 ๒๒

								 เจ้าหน้าที่ตำารวจและผู้บังคับใช้กฎหมาย

	 ๒.๑		 ประมวลกฎหมายและจริยธรรม	 ๒๒

  ๒.๑.๑ หลักการ  ๒๒

  ๒.๑.๒ แนวทางในการปฏิบัติ ๒๓



ข

	 	 	 	 	 หน้า
	 ๒.๒	 การรักษาความสงบเรียบร้อย	 ๒๓

	 	 ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย

  ๒.๒.๑  หลักการ  ๒๓

  ๒.๒.๒  แนวทางในการปฏิบัติ ๒๓

	 ๒.๓		 การไม่เลือกปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย			 ๒๔

  ๒.๓.๑  หลักการ  ๒๔

  ๒.๓.๒  แนวทางในการปฏิบัติ ๒๔

	 ๒.๔		 การสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำารวจ	 ๒๔

  ๒.๔.๑  หลักการ  ๒๔

  ๒.๔.๒  แนวทางในการปฏิบัติ ๒๕

	 ๒.๕		 การจับกุม	 	 ๒๕

  ๒.๕.๑  หลักการ  ๒๕

  ๒.๕.๒  แนวทางในการปฏิบัติ ๒๖

	 ๒.๖		 การคุมขัง	 	 ๒๖

  ๒.๖.๑  หลักการ  ๒๖

  ๒.๖.๒  แนวทางในการปฏิบัติ ๒๗

	 ๒.๗	 การใช้กำาลังและอาวุธปืน	 ๒๘

  ๒.๗.๑  หลักการ  ๒๘

  ๒.๗.๒  แนวทางในการปฏิบัติ ๒๘

	 ๒.๘		 การก่อความวุ่นวาย	ภาวะฉุกเฉิน	 ๒๙

								 	 และความขัดแย้งที่มีการใช้กำาลังอาวุธ 

  ๒.๘.๑  หลักการ  ๒๙

  ๒.๘.๒  แนวทางในการปฏิบัติ      ๓๐

สารบัญ (ต่อ)



ค

	 	 	 	 	 หน้า
	 ๒.๙		 การให้ความคุ้มครองแก่เด็กและเยาวชน	 ๓๑

  ๒.๙.๑  หลักการ  ๓๑

  ๒.๙.๒  แนวทางในการปฏิบัติ      ๓๑

	 ๒.๑๐		 สิทธิมนุษยชนของสตรี	 ๓๒

  ๒.๑๐.๑  หลักการ  ๓๒

  ๒.๑๐.๒  แนวทางในการปฏิบัติ ๓๒

	 ๒.๑๑		ผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้สัญชาติ	 ๓๓

  ๒.๑๑.๑  หลักการ  ๓๓

  ๒.๑๑.๒  แนวทางในการปฏิบัติ ๓๔

	 ๒.๑๒		สิทธิมนุษยชนของเหยื่อ	 ๓๔

  ๒.๑๒.๑  หลักการ  ๓๔

  ๒.๑๒.๒  แนวทางในการปฏิบัติ ๓๔

	 ๒.๑๓	 การบังคับบัญชาและบริหารจัดการ	 ๓๕

	 	 ของตำารวจ

  ๒.๑๓.๑  หลักการ  ๓๕

  ๒.๑๓.๒  แนวทางในการปฏิบัติ ๓๕

	 ๒.๑๔		การรักษาความสงบเรียบร้อยแก่ชุมชน	 ๓๖

  ๒.๑๔.๑  หลักการ  ๓๖

  ๒.๑๔.๒  แนวทางในการปฏิบัติ ๓๖

	 ๒.๑๕		การป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน		 ๓๖

								 	 โดยเจ้าหน้าที่ตำารวจ

  ๒.๑๕.๑  หลักการ  ๓๖

  ๒.๑๕.๒  แนวทางในการปฏิบัติ ๓๗

 (ต่อ) สารบัญ



ง

สารบัญ (ต่อ)
	 	 	 	 	 หน้า
ส่วนที่	๓			แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำารวจ	 ๔๐

												 ในด้านต่างๆ	ตามหลักสิทธิมนุษยชน

	 ๓.๑		 การสืบสวน	 	 ๔๐

  ๓.๑.๑  ผู้มีอำานาจสืบสวน ๔๐

  ๓.๑.๒  หลักการ  ๔๑

  ๓.๑.๓  แนวทางในการปฏิบัติ ๔๑

  ๓.๑.๔  ขั้นตอนการปฏิบัติ ๔๒

	 ๓.๒			 การสอบสวน	 	 ๔๖

  ๓.๒.๑  หลักการ  ๔๖

  ๓.๒.๒  แนวทางในการปฏิบัติ ๔๗

	 ๓.๓		 การสอบปากคำาในกรณีต่างๆ	 ๔๙

  ๓.๓.๑ การสอบปากคำาผู้กล่าวหา พยาน      ๔๙    

                และผู้ต้องหาที่มีอายุยังไม่เกิน

   สิบแปดปี

   ๓.๓.๑.๑ หลักการ ๔๙

   ๓.๓.๑.๒ แนวทางในการปฏิบัติ ๕๑

  ๓.๓.๒  ประเภทของคดีที่กฎหมาย ๕๒

   กำาหนดให้ต้องมีสหวิชาชีพ

   ร่วมฟังการสอบปากคำา 

   ๓.๓.๒.๑ หลักการ ๕๒

   ๓.๓.๒.๒ แนวทางในการปฏิบัติ ๕๓

  ๓.๓.๓ การสอบปากคำาผู้เสียหายในคดี ๕๔

   ความผิดเกี่ยวกับเพศ



จ

	 	 	 	 	 หน้า
   ๓.๓.๓.๑ หลักการ ๕๔

   ๓.๓.๓.๒ แนวทางในการปฏิบัติ     ๕๕

  ๓.๓.๔  การสอบปากคำาผู้ถูกกระทำาด้วย ๕๖

   ความรุนแรงในครอบครัว

   ๓.๓.๔.๑ หลักการ                   ๕๖

   ๓.๓.๔.๒ แนวทางในการปฏิบัติ     ๕๖

  ๓.๓.๕  การสอบปากคำาผู้ต้องหา ๕๗

   ๓.๓.๕.๑ หลักการ ๕๗

   ๓.๓.๕.๒ แนวทางในการปฏิบัติ ๕๗

  ๓.๓.๖  กรณีการสอบปากคำาผู้ต้องหาที่  ๕๘

            เป็นเด็กอายุ ไม่เกินสิบแปดปี

  ๓.๓.๗ ศาลไม่รับฟังถ้อยคำาของผู้ต้องหา ๕๙

	 ๓.๔			 การสอบสวนดำาเนินคดีในความผิด	 ๖๐

								 	 อันยอมความได้

  ๓.๔.๑  หลักการ  ๖๐

  ๓.๔.๒  แนวทางในการปฏิบัติ ๖๑

	 ๓.๕		 ตัวอย่างแนวคำาพิพากษาศาลฎีกา	 ๖๒

	 ๓.๖		 การสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวน	 ๖๔

	 	 ต่างหน่วยหรือต่างท้องที่	หรือร่วมกับ

	 	 พนักงานอัยการ

  ๓.๖.๑  แนวทางในการปฏิบัติ คดีบุกรุก ๖๔

            ทำาลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ   

            ๓.๖.๒  แนวทางในการปฏิบัติคดีความผิด ๖๔

   เกี่ยวกับยาเสพติด

 (ต่อ) สารบัญ



ฉ

	 	 	 	 	 หน้า
  ๓.๖.๓  แนวทางในการปฏิบัติคดีทหารเป็น ๖๖

             ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำาความผิด 

  ๓.๖.๔ แนวทางในการปฏิบัติการสอบสวน ๖๗

   ในคดีวิสามัญฆาตกรรม หรือคดี

   ที่ตายในระหว่างอยู่ในความควบคุม

   ของเจ้าพนักงาน

  ๓.๖.๕  แนวทางในการปฏิบัติการชันสูตร ๖๘

   พลิกศพ 

  ๓.๖.๖ แนวทางปฏิบัติกรณีแพทย์ ๖๙

   เป็นผู้ถูกกล่าวหาคดีอาญา

	 ๓.๗		 การจับ	 	 	 ๗๑

  ๓.๗.๑  หลักการ  ๗๑

  ๓.๗.๒  แนวทางในการปฏิบัติ ๗๑

   ๓.๗.๒.๑ การจับโดยไม่มีหมายจับ ๗๑

   ๓.๗.๒.๒ เมื่อพบบุคคลมี ๗๓

    พฤติการณ์อันควรสงสัย   

   ๓.๗.๒.๓ มีเหตุออกหมายจับ ๗๓

    บุคคลกรณีเร่งด่วนตาม 

    ป.วิ.อ. มาตรา ๖๖(๒)

   ๓.๗.๒.๔ จับผู้ต้องหาหรือจำาเลย ๗๔

    ที่หนีประกันในระหว่าง

    ถูกปล่อยชั่วคราว

  ๓.๗.๓  การจับของราษฎรโดยไม่มีหมายจับ ๗๕

สารบัญ (ต่อ)



ช

	 	 	 	 	 หน้า
  ๓.๗.๔  เมื่อจับตัวผู้ต้องหาได้แล้ว ๗๕

   ๓.๗.๔.๑  การจับโดยเจ้าพนักงาน ๗๕

     ณ สถานที่จับ

   ๓.๗.๔.๒ การจับโดยเจ้าพนักงาน  ๗๗

               ณ  ที่ทำาการของ

    พนักงานสอบสวน  

  ๓.๗.๕  การจับโดยราษฎร ๘๐

   ๓.๗.๕.๑ แจ้ง ณ สถานที่จับ ๘๐

   ๓.๗.๕.๒ แจ้ง ณ ที่ทำาการ ๘๐

                 ของพนักงานสอบสวน 

    จับโดยราษฎร

  ๓.๗.๖ ข้อแตกต่างของการจับ ๘๑

   โดยเจ้าพนักงานและการจับโดยราษฎร

  ๓.๗.๗ การจับพระภิกษุสามเณร ๘๓

   ๓.๗.๗.๑ หลักการ ๘๓

   ๓.๗.๗.๒ แนวทางในการปฏิบัติ ๘๓

  ๓.๗.๘ การจับเด็กหรือเยาวชน ๘๕

   ๓.๗.๘.๑ หลักการ ๘๕

   ๓.๗.๘.๒ แนวทางในการปฏิบัติ ๘๕

	 ๓.๘	 การค้น	 	 	 ๘๖

  ๓.๘.๑  หลักการ    ๘๖

  ๓.๘.๒  แนวทางในการปฏิบัติ ๘๗

   ๓.๘.๒.๑ การค้นโดยไม่มีหมายค้น   ๘๗

   ๓.๘.๒.๒  การค้นโดยมีหมายค้น ๘๗

 (ต่อ) สารบัญ



ซ

	 	 	 	 	 หน้า
  ๓.๘.๓  การค้น แบ่งตามสถานที่ ๘๘

   ๓.๘.๓.๑  การค้นในที่สาธารณะ ๘๘

   ๓.๘.๓.๒  การค้นในที่รโหฐาน ๙๐

                 หรือค้นบ้าน

  ๓.๘.๔  การค้นตัวบุคคล ๙๕

   ๓.๘.๔.๑  การค้นบุคคล   ๙๖

                 ในสาธารณะสถาน

   ๓.๘.๔.๒  การค้นตัวบุคคล ๙๖

                 ในที่รโหฐาน

   ๓.๘.๔.๓  การค้นตัวผู้ต้องหา ๙๖

  ๓.๘.๕  การค้นยานพาหนะ ๙๖

	 ๓.๙		 การควบคุมตัวระหว่างสอบสวน	 ๙๗

  ๓.๙.๑  หลักการ   ๙๗

  ๓.๙.๒  แนวทางในการปฏิบัติ ๙๗

	 ๓.๑๐		 การควบคุมผู้ต้องหาในคดีที่อยู่	 ๑๐๐

	 	 ในอำานาจศาลอาญาหรือศาลจังหวัด

 ๓.๑๑		การควบคุมผู้ต้องหาในคดีที่อยู่ใน	 ๑๐๐

									 	 อำานาจศาลเยาวชนและครอบครัว		

										 	 (เด็กอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์)

	 ๓.๑๒		การควบคุมผู้ต้องหาในคดีที่อยู่ใน	 ๑๐๑

									 	 อำานาจศาลทหาร

	 ๓.๑๓		การควบคุมผู้ต้องหาในคดี		 ๑๐๑

	 	 พระราชบัญญัติ	ป้องกันและปราบปราม

	 	 ยาเสพติด	พ.ศ.	๒๕๑๙

สารบัญ (ต่อ)



ฌ

	 	 	 	 	 หน้า
	 ๓.๑๔		 การใช้เครื่องพันธนาการ	 ๑๐๒

  ๓.๑๔.๑ หลักการ  ๑๐๒

  ๓.๑๔.๒ แนวทางในการปฏิบัติ ๑๐๒

	 ๓.๑๕		 การตั้งจุดตรวจจุดสกัด	 ๑๐๕

	 	 ตามหลักสิทธิมนุษยชน

  ๓.๑๕.๑  หลักการ  ๑๐๕

  ๓.๑๕.๒  แนวทางในการปฏิบัติ ๑๐๕

  ๓.๑๕.๓  ขั้นตอนการปฏิบัติ การควบคุม ๑๐๗

   และการตรวจสอบการปฏิบัติ

	 ๓.๑๖		 การควบคุมฝูงชน/การปราบจลาจล	 ๑๐๙

  ๓.๑๖.๑  หลักการ  ๑๐๙

  ๓.๑๖.๒  แนวทางในการปฏิบัติ ๑๑๒

	 ๓.๑๗		การรักษาความสงบในการชุมนุมเรียกร้อง	 ๑๑๔

  ๓.๑๗.๑ หลักการ  ๑๑๔

  ๓.๑๗.๒ แนวทางในการปฏิบัติ ๑๑๔

	 ๓.๑๘		การเผชิญเหตุการณ์การชุมนุม	 ๑๑๖

	 	 ของประชาชน

  ๓.๑๘.๑  หลักการ  ๑๑๖

  ๓.๑๘.๒  เหตุการณ์ชุมนุมที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ ๑๑๗

               ล่วงหน้ามาก่อน

  ๓.๑๘.๓  เหตุการณ์ชุมนุมที่เกิดขึ้นโดยรู้ ๑๑๙

   ล่วงหน้า

 (ต่อ) สารบัญ
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  ๓.๑๙.๑  หลักการ  ๑๒๔

  ๓.๑๙.๒  แนวทางในการปฏิบัติ ๑๒๕

	 ๓.๒๐		การใช้อาวุธและเครื่องมือ	 ๑๒๖
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   ๓.๒๒.๑.๑ กรณีชุมนุมโดยสงบ ๑๓๓

   ๓.๒๒.๑.๒ กรณีชุมนุมเกินกว่า ๑๓๕
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    กฎหมายรัฐธรรมนูญ

    และผิดกฎหมาย

 ๓.๒๓		การใช้พลเรือนปฏิบัติงานตำารวจ ๑๓๗

	 	 (แนวทางในการปฏิบัติของผู้ช่วย

	 	 เจ้าพนักงานตำารวจ	อาสาสมัคร

	 	 ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำารวจตำารวจบ้าน)

สารบัญ (ต่อ)
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	 	 	 	 	 หน้า
  ๓.๒๓.๑  หลักการ  ๑๓๗

  ๓.๒๓.๒  แนวทางในการปฏิบัติ ๑๓๘

   ๓.๒๓.๒.๑ การจับโดยประชาชน ๑๓๘

	 ๓.๒๔		ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ	 ๑๔๒
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	 ๓.๒๗	 การไม่เลือกปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย	 ๑๖๖

  ๓.๒๗.๑ หลักการ    ๑๖๖

  ๓.๒๗.๒ แนวทางในการปฏิบัติ   ๑๖๗

	 ๓.๒๘	 การให้ความคุ้มครองแก่เด็กและเยาวชน	 ๑๗๐

           ๓.๒๘.๑  หลักการ    ๑๗๐

  ๓.๒๘.๒  แนวทางในการปฏิบัติ   ๑๗๐
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	 ๓.๓๐	 สิทธิมนุษยชนของเหยื่อ	 ๑๘๑

  ๓.๓๐.๑  หลักการ  ๑๘๑

  ๓.๓๐.๒  แนวทางในการปฏิบัติ ๑๘๒

	 ๓.๓๑	 สิทธิมนุษยชนของผู้ลี้ภัยและ	 ๑๘๖

		 	 บุคคลไร้สัญชาติ

  ๓.๓๑.๑  หลักการ  ๑๘๖

  ๓.๓๑.๒  แนวทางในการปฏิบัติ ๑๘๘

บทสรุป	 	 	 	 	 ๑๙๒

บรรณานุกรม	 	 	 	 ๑๙๘

คณะที่ปรึกษาจัดทำาข้อมูลคู่มือการปฏิบัติงาน	 ๒๐๘

ของเจ้าหน้าที่ตำารวจตามหลักสิทธิมนุษยชน

คณะทำางานจัดทำาข้อมูลคู่มือการปฏิบัติงาน	 ๒๑๐

ของเจ้าหน้าที่ตำารวจตามหลักสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 	 ๒๑๑

การร้องเรียนเมื่อถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ๒๑๖

กระบวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน	 	 ๒๑๗

อธิบายความหมายของเครื่องหมาย	 	 ๒๑๘

สารบัญ (ต่อ)
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คำานำา

คูม่อืการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีต่ำารวจตามหลกัสทิธมินษุยชน

เล่มนี้ จัดทำาขึ้นสำาหรับเจ้าหน้าที่ตำารวจใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยสำานักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยมหิดลในการจัด

ทำาคู่มือดังกล่าว

คูม่อืเลม่นีไ้ดร้วบรวมหลกัและกฎเกณฑต์า่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมาย 

กฎระเบียบในด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล ประกอบด้วย 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นๆ รวมทั้ง 

กฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งจะทำาให้เจ้าหน้าที่ตำารวจผู้ปฏิบัติมีความรู้ 

ความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่  อยู่ในกรอบของหลักสิทธิมนุษยชนได้ 

เป็นอย่างดี

เนื่ อ งจากสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ ศรี ของความเป็นมนุษย์  

เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนติดตัวมาตั้งแต่เกิด ดังนั้น จึงต้องได้รับการปฏิบัติ 

อย่างถูกต้องตามกรอบของกฎหมายและกติกาที่ เป็นสากล อันเป็น

มาตรฐานทีแ่ต่ละประเทศยอมรบั จึงสมควรมีเอกสารคู่มือรวบรวมหลกัการ 

และแนวทางปฏิบัติที่สำาคัญ ๆ ประกอบด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อย 

การไม่เลือกปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน 

การจับกุม การคุมขัง การใช้กำาลังและอาวุธปืน การให้ความคุ้มครอง 

แก่เด็กและเยาวชน  สิทธิมนุษยชนของสตรี ผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้สัญชาติ ฯลฯ 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
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คณะอนกุรรมการปฏบิตักิารยทุธศาสตรด์า้นสทิธใินกระบวนการ 

ยุติธรรม	ได้ตระหนักเห็นว่า การให้ความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ตำารวจ

ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจค้น จับกุม ควบคุมและสอบสวน ซึ่งเป็นเรื่อง 

กระทบต่อสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยตรง ด้วยการจัดทำาเป็นเอกสารคู่มือ

การปฏิบัติงาน จะทำาให้เกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการลงมือปฏิบัติจริง 

ยอ่มเปน็ผลดตีอ่การปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีต่ำารวจ อนัเปน็การชว่ยคุม้ครอง

สิทธิมนุษยชนเปรียบเสมือนการเดินทางโดยมีแผนที่และเข็มทิศ ย่อมมั่นใจ 

ได้ว่าจะไม่เกิดความผิดพลาดหรือหลงทาง จึงได้ขอรับการสนับสนุน 

ด้านงบประมาณจากสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ในการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดล 

ตลอดจนคณะทำางานทกุทา่น ทีร่ว่มแรงรว่มใจจดัทำาคูม่อืเลม่นีจ้นสำาเรจ็ลงดว้ยดี

คณะอนกุรรมการปฏบิตักิารยทุธศาสตรด์า้นสทิธใินกระบวนการ

ยุติธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เจ้าหน้าที่ตำารวจ และผู้บังคับใช้กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง จะได้ประโยชน์จากคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ และใช้เป็นแนวทาง

ปฏิบัติงาน เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิของบุคคล และศักดิ์ศรีของความ 

เป็นมนุษย์ ในด้านกระบวนการยุติธรรมให้ได้มาตรฐานที่เป็นสากลต่อไป

อนึง่ การจดัทำาคูม่อืการปฏบิตังิานเลม่นี ้หากมคีวามผดิพลาด หรอืตกหลน่ 

ซึง่อาจเกดิขึน้ได ้คณะอนกุรรมการปฏบิตักิารยทุธศาสตรด์า้นสทิธใินกระบวนการ

ยุติธรรมขอน้อมรับคำาแนะนำา เพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

                        

พลตำารวจเอก	วันชัย		ศรีนวลนัด
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประธานคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์
ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

 พฤษภาคม ๒๕๕๖
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คำาปรารภ

คู่มือการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าทีต่ำารวจตามหลกัสิทธิมนษุยชนเล่มน้ี 

เขียนข้ึนมาตามเจตนารมณ์ของสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติรวมทั้งเจตนารมณ์ของผู้ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อรับฟัง 

ความคิดเห็นในการจัดทำาคู่มือเล่มนี้ทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน 

๒๕๕๔ และอีกคร้ังหน่ึงเม่ือวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ท่ีผ่านมา ท่ีมุ่งหวัง 

ท่ีจะให้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำารวจ ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่

ได้อย่างถูกต้อง เที่ยงธรรมและที่สำาคัญคือ จะต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

ของประชาชน

คู่มือเล่มนี้ เขียนขึ้นในลักษณะของการบูรณาการองค์ความรู้ 

ในด้านต่างๆ ที่ต้องอาศัยหลักการ ปรัชญา แนวความคิดและทฤษฎี 

ทางด้านสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานที่สำาคัญ ผนวกเข้ากับหลักกฎหมาย

ต่างๆ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประมวลกฎหมายอาญา  

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติ ระเบียบ

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องฯ เหล่านี้ รวมไปถึงคำาสอน คำาบรรยาย คำาอธิบาย 

ข้อสังเกต หลักการและแนวทางปฏิบัติฯ ของผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ  (ที่ได้ 

อ้างอิงไว้ในบรรณานุกรม) และนอกจากนั้นยังผนวกเข้ากับหลักการ 

ปฏิบัติงานที่แท้จริงของเจ้าหน้าที่ตำารวจที่เป็นการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง 

หรือเป็นไปตามหลักกฎหมายและบรรทัดฐานที่เป็นแนวประเพณีนิยม 

ทีส่งัคมยอมรบัอกีสว่นหนึง่ เพือ่ใหคู้ม่อืเลม่นีม้คีวามสอดคลอ้งและเหมาะสม

กับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำารวจในสังคมไทย และสามารถที่จะปฏิบัติ

ได้ในความเป็นจริงมากที่สุด



ณ

ภาพรวมของคู่มือเล่มนี้จะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สำาคัญๆ สามส่วน

ด้วยกันดังนี้

ส่วนที่หนึ่ง	 เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เป็นสากลที่ประเทศส่วนใหญ่ให้การยอมรับ

ส่วนที่สอง เป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล สำาหรับ

เจ้าหน้าที่ตำารวจและผู้บังคับใช้กฎหมาย เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ 

และเป็นความพยายามท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีตำ ารวจปฏิบัติตามมาตรฐาน 

สิทธิมนุษยชนต่อบุคคลที่มีสถานภาพและอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 

รวมทั้ งให้ เจ้าหน้าที่ตำารวจได้ เข้าใจและตระหนักถึงจริยธรรมและ 

จรรยาบรรณของตำารวจ รวมไปถึงการให้ความคุ้มครองแก่เด็กและเยาวชน

สิทธิมนุษยชนของสตรี สิทธิมนุษยชนของเหยื่อสิทธิมนุษยชนของผู้ลี้ภัย 

และบุคคลไร้สัญชาติเหล่านี้ อีกส่วนหนึ่งด้วย

ส่วนที่สาม	 เปน็เรือ่งเกีย่วกบัแนวทางในการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที่

ตำารวจในดา้นตา่งๆ ตามหลกัสทิธมินษุยชน รวมไปถงึผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายอืน่ๆ 

เช่น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานตำารวจ อาสาสมัครที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตำารวจ 

ตำารวจบ้านฯ เหล่านี้ซึ่งเป็นการใช้ความรู้ความเข้าใจมาปฏิบัติงานในแต่ละ

ขั้นตอนอย่างถูกต้องชอบธรรมและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าว

ที่สำาคัญในคู่มือเล่มนี้ยังได้พยายามเพิ่มเติมในเรื่องของข้อควรระวัง 

แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งแนวคำาพิพากษาศาลฎีกาที่สำาคัญๆ ที่สามารถที่

จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำารวจเพื่อมิให้ละเมิดสิทธิ 

ของประชาชนดังกล่าวมาแล้วอีกส่วนหนึ่งด้วย
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จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจ

และผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย จะไดใ้ชเ้ปน็แนวทางในการปฏบิตังิานหรอืปฏบิตัหินา้ที่

ได้อย่างถูกต้อง ชอบธรรมและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนทั่วไป 

	 มหาวิทยาลัยมหิดล



ต

อักษรย่อ และสัญลักษณ์

ฎ. หมายถึง แนวคำาพิพากษาศาลฎีกาที่

ตร. ” สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

บก. ” กองบังคับการ (ระดับกองบังคับการ)

บก.ตปพ. ”      กองบังคับการตำารวจสายตรวจและปฏบิตักิาร

พิเศษ   

บก.น. ” กองบังคับการตำารวจนครบาล

ป.อ. ” ประมวลกฎหมายอาญา

ป.วิ.อ. ” ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ผบ.	เหตุการณ ์ ” ผู้บัญชาการเหตุการณ์

ผบก. ” ผู้บังคับการ (ระดับผู้บังคับการ) 

ผบช. ” ผู้บัญชาการ (ระดับผู้บัญชาการ)

ผวจ. ” ผู้ว่าราชการจังหวัด 

พงส. ” พนักงานสอบสวน

พ.ร.บ. ” พระราชบัญญัติ

ภ.จว. ” กองบังคับการ ตำารวจภูธรจังหวัด 



ถ

รอง	ผบก. หมายถึง รองผู้บังคับการ (ระดับรองผู้บังคับการ) 

รอง	ผบช. ” รองผู้บัญชาการ (ระดับรองผู้บัญชาการ)

ศปก. ” ศูนย์ปฏิบัติการ

ศปก.ตร. ” ศูนย์ปฏิบัติการสำานักงานตำารวจแห่งชาติ

ศปก.สน. ” ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า

สภ. ” สถานีตำารวจภูธร 

สน. ” สถานีตำารวจนครบาล

นร. ” สำานักนายกรัฐมนตรี

! ” ข้อควรระวัง

r ” ห้ามใช้

U ” กรณีภาวะฉุกเฉิน/ความจำาเป็นเร่งด่วน

P ” กรณีตัวอย่าง

G ” หมายเหตุ/สิ่งที่ควรคำานึงถึง/ข้อสังเกต



ท

บุคคลไร้สัญชาติ

(ชาวต่างชาติ และบุคคลผู้ ไร้รัฐ) 

ที่เข้ามาพํำานักอย่างถูกกฎหมาย
ย่อมได้รับการคุ้มครอง

ตามหลักสิทธิมนุษยชนในทุกประการ 

ยกเว้น

สิทธิทางการเมืองบางประการ
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ส่วนที ่๑
ความรู้และหลักกฎหมายเกี่ยวกับ

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
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ส่วนที่ ๑ ความรู้และหลักกฎหมาย
 เกี่ยวกับการคุ้มครอง
 สิทธิมนุษยชน

๑.๑ ความหมายและคำาจำากัดความของสิทธิมนุษยชน

สทิธมินษุยชน	(Human	Rights) หมายถงึ สทิธทิีม่ตีามธรรมชาติ

ซึ่งติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด โดยมีความเป็นสากลและมีการรับรองไว้ 

ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หรือกติกา อนุสัญญา ข้อตกลงต่างๆ 

ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ (กรมคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และศูนย์วิจัย และพัฒนาอาชญาวิทยา 

และกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒:๖)

สว่นความหมายตาม พระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินษุยชน 

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น สิทธิมนุษยชน หมายถึง ศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรอง 

หรือคุ้มครองตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย หรือตามกฎหมายไทย 

หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม
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๑.๒ หลักการของสิทธิมนุษยชนสากล (The Human 
Rights Principles) ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

มีหลักการที่สำาคัญดังนี้

๑.๒.๑ เป็นสิทธิตามธรรมชาติที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด 

มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีประจำาตัว ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นี้ไม่มีใครมอบให้

- ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คือ คุณค่าของคนในฐานะที่

เขาเป็นมนุษย์

- คุณค่าของมนุษย์ แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ในฐานะ

การดำารงตำาแหน่งทางสังคม (แตกต่างกัน) กับในฐานะความเป็นมนุษย์ 

(เท่าเทียมกัน)

- การกำาหนดคณุคา่ทีแ่ตกตา่งกนันำามาซึง่การลดทอน

คุณค่าของความเป็นมนุษย์

๑.๒.๒ เป็นสากลและไม่สามารถถ่ายโอนกันได้

๑.๒.๓ ไม่สามารถแยกเป็นส่วนๆ ว่าสิทธิใดมีความสำาคัญกว่า

อีกสิทธิหนึ่ง

๑.๒.๔ ความเสมอภาคและห้ามการเลือกปฏิบัติ ในฐานะ 

ที่เราเกิดมาเป็นคนจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

๑.๒.๕ การมีส่วนร่วมและการเป็นส่วนหนึ่งของสิทธินั้น คือ 

ประชาชนทกุคนยอ่มสามารถมสีว่นรว่มในการเขา้ถงึและไดร้บัประโยชนจ์าก

สิทธิต่างๆ ได้

๑.๒.๖ ตรวจสอบได้และใช้หลักนิติธรรม กล่าวคือ รัฐหรือ 

องค์กรมีหน้าที่ในการก่อให้เกิดสิทธิมนุษยชน ต้องดำาเนินการให้เป็นไป 

ตามหลักการสากล และประชาชนต้องสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ได้โดยง่าย เป็นไปตามหลักกฎหมายและมีความเท่าเทียมกัน ไม่มีใคร 

อยู่เหนือกฎหมาย
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๑.๓ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ข้อ ๑ ทุกคนมีศักดิ์ศรี สิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันและต้อง

ปฏิบัติต่อกันฉันท์พี่น้อง

ข้อ ๒ ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ถูก

เลือกปฏิบัติ 

ข้อ ๓ ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิตอยู่ และมีความมั่นคง

ข้อ ๔ ห้ามบังคับคนให้เป็นทาส และห้ามค้าทาสทุกรูปแบบ

ข้อ ๕ หา้มการทรมาน หรอืการลงโทษทารณุโหดรา้ยผดิมนษุย์

ข้อ ๖ สิทธิการได้การยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย

ข้อ ๗ สิทธิในการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่าง 

เท่าเทียมกัน

ข้อ ๘ สิทธิในการได้รับการเยียวยาจากศาล

ข้อ ๙ ห้ามการจับกุม คุมขัง หรือเนรเทศโดยพลการ

ข้อ ๑๐ สิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมและ 

เปิดเผย

ข้อ ๑๑ สทิธใินการไดร้บัการสนันษิฐานวา่บรสิทุธิก์อ่นศาลตดัสนิ 

และตอ้งมกีฎหมายกำาหนดวา่การกระทำานัน้เปน็ความผดิ

ข้อ ๑๒ ห้ามรบกวนความเป็นอยู่ส่วนตัว ครอบครัว เคหสถาน 

การติดต่อสื่อสาร รวมทั้งห้ามทำาลายชื่อเสียงและ 

เกียรติยศ

ข้อ ๑๓ เสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่ในประเทศ 

รวมทัง้การออกนอกประเทศหรอืกลบัเขา้ประเทศโดยเสรี

ข้อ ๑๔ สทิธใินการลีภ้ยัไปประเทศอืน่เพือ่ใหพ้น้จากการถกูประหตั

ประหาร

ข้อ ๑๕ สิทธิในการได้รับสัญชาติและการเปลี่ยนสัญชาติ
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ข้อ ๑๖ สิทธิในการเลือกคู่ครองและสร้างครอบครัว

ข้อ ๑๗ สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

ข้อ ๑๘ เสรีภาพในความคิด มโนธรรม ความเชื่อ หรือการนับถือ

ศาสนา

ข้อ ๑๙ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกรวมทั้ง

การได้รับข้อมูลข่าวสาร

ข้อ ๒๐ สิทธิในการชุมนุมและรวมกลุ่มโดยสงบ และห้ามบังคับ

เป็นสมาชิกสมาคม

ข้อ ๒๑ สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในรัฐบาลทั้งทางตรง และโดยผ่าน 

ผู้แทนอย่างอิสระ และมีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณะ 

โดยเท่าเทียมกัน

ข้อ ๒๒ สิทธิในการได้รับความมั่นคงทางสังคม และได้รับสิทธิ 

ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมโดยการกำาหนด

ระเบียบและทรัพยากรของประเทศตนเอง

ข้อ ๒๓ สทิธใินการมงีานทำาตามทีต่อ้งการ และไดร้บัการประกนั

การวา่งงาน รวมทัง้ไดร้บัคา่ตอบแทนเทา่กนั สำาหรบังาน

อย่างเดียวกนั และรายได้ต้องพอแก่การดำารงชีพสำาหรบั

ตนเองและครอบครัว ตลอดจนมีสิทธิก่อตั้งและเข้าร่วม

สหภาพแรงงาน

ข้อ ๒๔ สิทธิในการพักผ่อนและมีเวลาพักจากการทำางาน

ข้อ ๒๕ สิทธิในการได้รับมาตรฐานการครองชีพอย่างเพียงพอ 

ไดร้บัปจัจยัสี ่สวสัดกิารสงัคมประกนัการวา่งงาน เจบ็ปว่ย 

เปน็หมา้ย ผูส้งูอาย ุตลอดจน คุม้ครองแม ่และเดก็เปน็พเิศษ

ข้อ ๒๖ สิทธิในการได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน

ข้อ ๒๗ สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมและชีวิตของ

 ชุมชน และได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
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ข้อ ๒๘ สังคมต้องมีระเบียบทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 

เพื่อให้บุคคลได้รับสิทธิและเสรีภาพตามปฏิญญานี้

ข้อ ๒๙ บุคคลย่อมมีหน้าที่ต่อชุมชน การให้สิทธิเสรีภาพจะต้อง

เคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น

ข้อ ๓๐ ห้ามมิให้รัฐ กลุ่มชน หรือบุคคลกระทำาการทำาลายสิทธิ 

และเสรีภาพที่ได้รับการรับรองในปฏิญญานี้

(กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และศูนย์วิจัย 

และพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒ : ๑๙)

๑.๔ รัฐธรรมนูญไทย และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๑.๔.๑	 สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐

๑.๔.๑.๑	 หมวด	๑	บททั่วไป

มาตรา	๔	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ 

เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง

มาตรา	๕ ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่า

กำาเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 

เสมอกัน
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๑.๔.๑.๒	 หมวด	๓	สทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทย

๑)	 ส่วนที่	๑	บททั่วไป

มาตรา	๒๖ การใชอ้ำานาจโดยองคก์รของรฐั

ทุกองค์กร ต้องคำานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพ 

ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา	๒๗	สทิธแิละเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญู

นี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยายหรือโดยคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้ง 

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย 

การใช้บังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง

มาตรา	๒๘ บคุคลยอ่มอา้งศกัดิศ์รคีวามเปน็

มนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี 

ของประชาชน

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่

รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้ 

สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้

บคุคลยอ่มสามารถใชส้ทิธทิางศาลเพือ่บงัคบั 

ให้รัฐต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ได้โดยตรง หากการใช้สิทธิ 

และเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิ 

และเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แล้ว ให้การใช้สิทธิและเสรีภาพ 

ในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

บคุคลยอ่มมสีทิธไิดร้บัการสง่เสรมิ สนบัสนนุ 

และช่วยเหลือจากรัฐ ในการใช้สิทธิตามความในหมวดนี้
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มาตรา	๒๙ การจำากัดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำามิได้เว้นแต่โดยอาศัยอำานาจ 

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำาหนดไว้และ 

เทา่ทีจ่ำาเปน็ และจะกระทบกระเทอืนสาระสำาคญัแหง่สทิธแิละเสรภีาพนัน้มไิด้

กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับ

เป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่

บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

ที่ให้อำานาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้นำา

มาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วย

โดยอนุโลม

๒)	 ส่วนที่	๒	ความเสมอภาค

มาตรา	๓๐ บคุคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมาย

และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน 

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล

เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 

ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง

เศรษฐกจิหรอืสงัคม ความเชือ่ทางศาสนา การศกึษาอบรม หรอืความคดิเหน็ 

ทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำามิได้

มาตรการที่รัฐกำาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรค

หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอื่น 

ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
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มาตรา	๓๑	 บุคคลผู้ เป็นทหาร ตำารวจ 

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐ 

ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ 

ที่จำากัดไว้ในกฎหมายหรือกฎที่ออกโดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติ 

แห่งกฎหมาย เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือ 

จริยธรรม

๓)	 ส่วนที่	๓	สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

มาตรา	๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ

ในชีวิตและร่างกาย  การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการ 

โหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระทำามิได้ แต่การลงโทษตามคำาพิพากษา

ของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการ 

โหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้

การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทำามิได้ 

เว้นแต่มีคำาสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

การคน้ตวับคุคลหรอืการกระทำาใดอนักระทบ

ตอ่สทิธแิละเสรภีาพตามวรรคหนึง่ จะกระทำามไิด ้ เวน้แตม่เีหตตุามทีก่ฎหมาย

บัญญัติ

ในกรณีที่มีการกระทำาซึ่งกระทบต่อสิทธิ

และเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง ผู้เสียหาย พนักงานอัยการ หรือบุคคลอื่นใด 

เพื่อประโยชน์ของผู้เสียหาย มีสิทธิร้องต่อศาลเพื่อให้สั่งระงับหรือเพิกถอน

การกระทำาเช่นว่านั้น รวมทั้งจะกำาหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยา

ความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้
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มาตรา	๓๓ บคุคลยอ่มมเีสรภีาพในเคหสถาน 

บคุคลยอ่มไดร้บัความคุม้ครองในการทีจ่ะอยูอ่าศยัและครอบครองเคหสถาน

โดยปกติสุข

การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความ

ยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการตรวจค้นเคหสถานหรือในที่รโหฐาน 

จะกระทำามิได้ เว้นแต่มีคำาสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่

กฎหมายบัญญัติ

มาตรา	๓๔	 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ

เดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักร

การจำากดัเสรภีาพตามวรรคหนึง่ จะกระทำามไิด ้

เว้นแต่โดยอาศยัอำานาจตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย เฉพาะเพือ่ความมัน่คง 

ของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนการผังเมือง 

หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์

การเนรเทศบุคคลผู้มีสัญชาติไทยออกนอก

ราชอาณาจักร หรือห้ามมิให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร 

จะกระทำามิได้

มาตรา	๓๕	 สิทธิของบุคคลในครอบครัว 

เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัว ย่อมได้รับความคุ้มครอง

การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความ

หรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึง

สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว 

จะกระทำามิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ บุคคลย่อมมีสิทธิ 

ได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคล

ที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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มาตรา	๓๖	 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ

สื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย

การตรวจ การกกั หรอืการเปดิเผยสิง่สือ่สาร

ที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน รวมทั้งการกระทำาด้วยประการอื่นใดเพื่อให้ล่วงรู้ถึง

ข้อความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน จะกระทำามิได้เว้นแต่

โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคง

ของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

มาตรา	๓๗  บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์   

ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมี 

เสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรม 

ตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่ เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมือง 

และไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ในการใช้เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง บุคคล

ย่อมได้รับความคุ้มครองมิให้รัฐกระทำาการใดๆ อันเป็นการรอนสิทธิหรือ 

เสียประโยชน์อันควรมีควรได้ เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา 

ลทัธนิยิมในทางศาสนา หรอืปฏบิตัติามศาสนธรรม ศาสนบญัญตั ิหรอืปฏบิตัิ

พิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกต่างจากบุคคลอื่น

มาตรา	๓๘ การเกณฑแ์รงงานจะกระทำามไิด ้

เว้นแต่โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ 

ในการป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉิน หรือโดยอาศัย 

อำานาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมายซึง่ใหก้ระทำาไดใ้นระหวา่งเวลาทีป่ระเทศ

อยูใ่นภาวะสงครามหรือการรบ หรือในระหวา่งเวลาทีม่ปีระกาศสถานการณ์

ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก
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๔)	 ส่วนที่	๔	สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

มาตรา	๓๙	บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา

เว้นแต่ได้กระทำาการอันกฎหมายที่ ใช้อยู่ ในเวลาที่กระทำานั้นบัญญัติ 

เป็นความผิดและกำาหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่า 

โทษที่กำาหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำาความผิดมิได้

ในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่ า 

ผู้ต้องหาหรือจำาเลยไม่มีความผิดก่อนมีคำาพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่า 

บุคคลใดได้กระทำาความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำา 

ความผิดมิได้

มาตรา	๔๐ บคุคลยอ่มมสีทิธใินกระบวนการ

ยุติธรรมดังต่อไปนี้

(๑) สทิธเิขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรมได ้

โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

(๒) สทิธพิืน้ฐานในกระบวนพจิารณา 

ซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องการได้รับการพิจารณา 

โดยเปิดเผย การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ 

การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และพยานหลักฐานของตน การคัดค้าน 

ผู้พิพากษาหรือตุลาการ การได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการ 

ทีน่ัง่พจิารณาคดคีรบองคค์ณะ และการไดร้บัทราบเหตผุลประกอบคำาวนิจิฉยั

คำาพิพากษา หรือคำาสั่ง

(๓) บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะให้คดี 

ของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม

(๔) ผูเ้สยีหาย ผูต้อ้งหา โจทก ์จำาเลย 

คู่กรณี ผู้มีส่วนได้เสีย หรือพยานในคดี มีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม 

ในการดำาเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการได้รับ 
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การสอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และการไม่ให้ถ้อยคำา 

เป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง

(๕) ผู้ เสียหาย ผู้ต้องหา จำาเลย 

และพยานในคดอีาญา มสีทิธไิดร้บัความคุม้ครอง และความชว่ยเหลอืทีจ่ำาเปน็

และเหมาะสมจากรัฐ ส่วนค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายที่จำาเป็น 

ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

(๖) เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 

หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองในการ 

ดำาเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติ

ที่เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ

(๗) ในคดอีาญา ผูต้อ้งหาหรอืจำาเลย

มสีทิธไิดร้บัการสอบสวนหรอืการพจิารณาคดทีีถ่กูตอ้ง รวดเรว็และเปน็ธรรม 

โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรือได้รับทราบพยาน 

หลักฐานตามสมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ 

และการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

(๘) ในคดีแพ่งบุคคลมีสิทธิได้รับ

ความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ

๕)	 ส่วนที่	๑๑	 เสรีภาพในการชุมนุมและ 

การสมาคม

มาตรา	๖๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ

ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

การจำากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำา

มิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในกรณี

การชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ 
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ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศ 

อยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 

หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก

มาตรา	๖๔	 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ

รวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร องค์การ 

เอกชน องค์การพัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะอื่น

ขา้ราชการและเจา้หนา้ทีข่องรฐัยอ่มมเีสรภีาพ

ในการรวมกลุ่มเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพ 

ในการบรหิารราชการแผน่ดนิ และความตอ่เนือ่งในการจดัทำาบรกิารสาธารณะ 

ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การจำากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรค

สอง จะกระทำามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

เฉพาะเพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันมิให้มีการผูกขาด

ตัดตอนในทางเศรษฐกิจ

๑.๔.๒	 กฎหมายอื่นๆ

กฎหมายอื่น ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา พระราชบัญญัติต่างๆ อย่างเช่นพระราชบัญญัติคุ้มครอง 

เด็ก พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ฯ เหล่านี้ ล้วนต้อง 

อาศัยหลักการและแนวทางจากรัฐธรรมนูญในการให้ความคุ้มครอง 

สิทธิเสรีภาพของประชาชน คือเป็นสิทธิที่ราษฎรสามารถที่จะเรียกร้อง 

ให้รัฐและเจ้าพนักงานของรัฐละเว้นที่จะไม่กลำ้ากรายสิทธิดังกล่าวนี้ 

(โปรดดู หยุด  แสงอุทัย, ๒๕๕๕:๑๗๕) ดังนั้น การกระทำาใดก็ตามที่ 
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กฎหมายรัฐธรรมนูญให้สิทธิเสรีภาพแก่ปวงชนชาวไทยไว้ ไม่สามารถ 

ที่จะละเมิดหรือ จำากัดสิทธิเสรีภาพดังกล่าวนั้นได้

๑.๔.๒.๑	 ประมวลกฎหมายอาญา	 เป็นกฎหมาย

ที่บัญญัติไว้เกี่ยวกับการกระทำาใดเป็นความผิดทางอาญา ซึ่งถือเป็น 

การละเมดิสทิธขิองผูอ้ืน่อยา่งหนึง่เชน่กนั ดงันัน้ในทกุมาตราทีเ่ปน็การกระทำา

ความผิดตามประมวลกฎหมายนี้จึงมีโทษควบคู่ไปด้วย ถือเป็นการคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ 

กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ ได้ประกาศใช้มานานแล้วและได้มีการ 

แก้ไขเพิ่มเติมอยู่หลายแห่งกระจัดกระจายกันอยู่ จึงเป็นการสมควรที่จะได้

ชำาระสะสาง และนำาเข้ารูปเป็นประมวลกฎหมายอาญาเสียในฉบับเดียวกัน

อนึ่ง ปรากฏว่าหลักการบางอย่างและวิธีการลงโทษ 

บางอยา่งควรจะไดป้รบัปรงุใหส้มกบักาลสมยัและแนวนยิมของนานาประเทศ 

ในสมัยปัจจุบันหลักเดิมบางประการจึงล้าสมัย สมควรจะได้ปรับปรุงเสีย 

ให้สอดคล้องกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

๑.๔.๒.๒	 ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	

เป็นกฎหมายที่ให้อำานาจแก่เจ้าพนักงานในการที่จะไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น

เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของส่วนรวม เช่น การจับ การค้น การควบคุม 

เป็นต้น แต่เจ้าพนักงานนั้นก็ไม่สามารถจะดำาเนินการเกินกว่าที่กฎหมายนี้ 

ให้อำานาจไว้ได้

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ 

เนื่องด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๕ กำาหนดให้

สำานักงานศาลยุติธรรมเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา 

และโดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ได้กำาหนดให้สำานักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา 
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ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และสำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี  ดังนั้น สมควรแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ โดยกำาหนดเพิ่มเติมให้ประธานศาลฎีกาและนายก

รัฐมนตรีรักษาการในส่วนที่เกี่ยวกับอำานาจหน้าที่ของตน เพื่อให้สอดคล้อง

กับสภาพการณ์ดังกล่าว จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๑.๔.๒.๓	 พระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวั

และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	พ.ศ.	๒๕๕๓ เป็นกฎหมาย

ที่ออกมาเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้

ได้พยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่อง การละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนให้เกิดขึ้น

น้อยที่สุด

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ 

โดยที่ปัจจุบันได้มีการแยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรม 

โดยมีสำานักงานศาลยุติธรรมเป็นหน่วยธุรการของศาลยุติธรรมที่เป็น

อิสระและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นหน่วยงานในสังกัด 

กระทรวงยุติธรรม สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชน

และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวให้สอดคล้อง 

กับอำานาจหน้าที่และโครงสร้างใหม่ ประกอบกับสมควรปรับปรุงในส่วน 

ที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพ และวิธีปฏิบัติต่อเด็ก 

เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมทั้งในส่วนของกระบวนการ 

พิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว เพื่อให้สอดคล้องกับ 

รัฐธรรมนูญ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด 

การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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๑.๔.๒.๔	 พระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็	พ.ศ.	๒๕๔๖

เป็นกฎหมายที่ให้ความสำาคัญกับการสงเคราะห์ ส่งเสริมสวัสดิภาพ 

และส่งเสริมความประพฤติเด็ก ตลอดจนติดตาม ประเมินผลการดำาเนินการ

ในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นระบบ

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ 

โดยที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๑๕ และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๑๕ ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สาระสำาคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับ 

วิธีการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก 

ไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน สมควรกำาหนดขั้นตอนและปรับปรุง 

วิธีการปฏิบัติต่อเด็กให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงด ู

อบรมสั่ งสอน และมีพัฒนาการที่ เหมาะสม อัน เป็นการส่ ง เสริม 

ความมั่นคงของสถาบันครอบครัว รวมทั้งป้องกันมิให้เด็กถูกทารุณกรรม 

ตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติ 

โดยไม่เป็นธรรม และสมควรปรับปรุงวิธีการส่งเสริมความร่วมมือในการ 

คุ้มครองเด็กระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 

แห่งชาติ และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๑.๔.๒.๕	 พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูถ้กูกระทำาดว้ย

ความรุนแรงในครอบครัว	พ.ศ.	๒๕๕๐ เป็นกฎหมายที่มุ่งประสงค์ไม่ให้

เกิดความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งหมายความรวมถึงอันตรายแก่ร่างกาย 

จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทำาโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิด 

อันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับ

หรือใช้อำานาจครอบงำาผิดคลองธรรม ให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทำาการ 

ไม่กระทำาการ หรือยอมรับการกระทำาอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ
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เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ 

เนือ่งจากปญัหาการแกไ้ขการใชค้วามรนุแรงในครอบครวัมคีวามละเอยีดออ่น 

ซับซ้อนเกี่ยวพันกับบุคคลใกล้ชิด มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากการทำาร้าย

ร่างกายระหว่างบุคคลโดยทั่วไป การใช้มาตรการทางอาญาตามประมวล

กฎหมายอาญามาบังคับกับการกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

จึงไม่เหมาะสม เนื่องจากกฎหมายอาญามีเจตนารมณ์ที่จะลงโทษผู้กระทำา 

ความผิดมากกว่าที่จะแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำาผิดหรือปกป้องคุ้มครองผู้ที่ถูก 

กระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว ดังนั้น การมีกฎหมายคุ้มครองผู้ถูก 

กระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว จึงมีความเหมาะสมกว่าการใช้

กระบวนการทางอาญา เพราะสามารถกำาหนดรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอน

ที่มีลักษณะแตกต่างจากการดำาเนินคดีอาญาโดยทั่วไป โดยให้ผู้กระทำา 

ความผิดมีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระทำาผิดซำ้า รวมทั้งสามารถ 

รักษาความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวไว้ได้ประกอบกับเด็ก เยาวชน 

และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับความคุ้มครองโดยรัฐจากการใช้ 

ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม จึงจำาเป็นต้องตราพระราช- 

บัญญัตินี้

๑.๔.๒.๖	 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม	

การค้ามนุษย์	พ.ศ.	๒๕๕๑ เป็นกฎหมายที่ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อป้องกัน

การละเมดิสทิธมินษุยชนไมว่า่จะเปน็คนไทยหรอืคนตา่งดา้วกต็ามทีถ่กูแสวงหา

ผลประโยชน์โดยมิชอบ เช่น จากการค้าประเวณี จากสื่อลามกอนาจาร 

หรือการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การนำาคนมาเป็นทาส 

เป็นขอทาน เป็นต้น และยังรวมถึงการบังคับใช้แรงงานหรือบริการด้วย

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ 

โดยที่พระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าผู้หญิง 

และเดก็ พ.ศ. ๒๕๔๐ ยงัมไิดก้ำาหนดลกัษณะความผดิใหค้รอบคลมุการกระทำา 
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เพือ่แสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบจากบคุคลทีม่ไิดจ้ำากดัแตเ่ฉพาะหญงิและเดก็ 

และกระทำาด้วยวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การนำาบุคคลเข้ามา 

ค้าประเวณีในหรือส่งไปค้านอกราชอาณาจักร บังคับใช้แรงงานบริการ 

หรือขอทานบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า หรือการแสวงหาประโยชน์ 

โดยมชิอบประการอืน่ ซึง่ในปจัจบุนัไดก้ระทำาในลกัษณะองคก์รอาชญากรรม

ข้ามชาติมากขึ้น ประกอบกับประเทศไทยได้ลงนามอนุสัญญาสหประชาชาติ

เพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร และพิธีสาร 

เพื่อป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก 

เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้ง 

ในลักษณะองค์กร จึงสมควรกำาหนดลักษณะความผิดให้ครอบคลุม 

การกระทำาดังกล่าวเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับพันธกรณีของอนุสัญญาและพิธีสาร 

จัดตั้งกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งปรับปรุง 

การชว่ยเหลอืและคุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหายใหเ้หมาะสม ทัง้นี ้เพือ่ประโยชน์

สูงสุดของผู้เสียหาย จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๑.๔.๒.๗	พระราชบัญญัติ	หรือกฎกระทรวงอื่นๆ 

เป็นกฎหมายที่ระบุรายละเอียดเฉพาะเรื่อง แต่ทุกฉบับล้วนต้องสอดคล้อง

และเป็นไปในแนวทางตามที่รัฐธรรมนูญได้กำาหนดไว้ทั้งสิ้น
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การจํำากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง จะกระทํำามิได้

เว้นแต่โดยอาศัยอํำานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือเพื่อป้องกันมิให้มีการผูกขาด

ตัดตอนในทางเศรษฐกิจ
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ส่วนที ่๒
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลสำาหรับ

เจ้าหน้าที่ตำารวจและผู้บังคับใช้กฎหมาย
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ส่วนที่ ๒ มาตรฐานสิทธิมนุษยชน
 สากลสำาหรับเจ้าหน้าที่
 ตำารวจผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย

มาตรฐานสิทธิมนุษยชน	เป็นมาตรฐานขั้นตำ่าที่แต่ละประเทศ

ควรดำาเนินการให้ได้ หรือแต่ละประเทศจะกำาหนดมาตรฐานที่สูงกว่าก็ได้ 

และมาตรฐานดังกล่าวย่อมมีผลผูกพันกับตัวแทนของประเทศ รวมทั้ง 

เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายของประเทศเหล่านั้นด้วย  ดังนั้น เจ้าหน้าที่ 

ผู้บังคับใช้กฎหมายจะต้องรู้ และใช้มาตรฐานสิทธิมนุษยชนอย่างถูกต้อง 

และชอบธรรม (Office of the United Nations High Commissioner for 

Human Rights, 2004)

๒.๑ ประมวลกฎหมายและจริยธรรม

๒.๑.๑	 หลักการ

สิทธิมนุษยชนเป็นศักดิ์ศรีที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด ซึ่งเจ้าหน้าที่

ผู้บังคับใช้กฎหมาย จะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยู่ตลอดเวลา 

เพื่อปกป้องคุ้มครองศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์
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๒.๑.๒	 แนวทางในการปฏิบัติ

(๑) การเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำาสั่งของผู้บังคับบัญชา

จะนำามาสร้างความชอบธรรมในการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนไม่ได้

(๒) เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายจะต้องมีความรู้ 

ความเข้าใจในเรื่องอำานาจตามกฎหมาย และข้อจำากัดของอำานาจดังกล่าว 

นั้นด้วย

๒.๒ การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยภายใตร้ะบอบประชาธปิไตย

๒.๒.๑	 หลักการ

(๑) ตำารวจต้องปกป้องคุ้มครอง รักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และต้องคุ้มครองสิทธิของบุคคลทั้งปวง

ด้วย ภายใต้ข้อจำากัดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

(๒) การจำากัดการใช้สิทธิและเสรีภาพนั้น จะทำาได้

เท่าที่จำาเป็น เพื่อรักษาไว้ซึ่งการให้การยอมรับและเคารพในสิทธิของผู้อื่น 

และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

๒.๒.๒	 แนวทางในการปฏิบัติ

รักษาความเป็นกลางทางการเมือง ปฏิบัติหน้าที่อย่างยุติธรรม 

โดยไม่เลือกปฏิบัติ และต้องรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมไว้
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๒.๓ การไม่เลือกปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย

๒.๓.๑		 หลักการ

มนุษย์ทุกคนเกิดมาโดยมีเสรีภาพ และความเท่าเทียมกัน 

ทั้งในเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีบุคคลทั้งปวง มีความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย 

และมีสิทธิได้รับการปกป้องคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน 

เว้นแต่บางกรณีที่มีการใช้มาตรการพิเศษบางอย่าง เพื่อใช้กับบุคคล 

ที่ต้องได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษ แตกต่างจากบุคคลปกติเช่น สตรี เด็ก 

และเยาวชน คนป่วย คนชรา และบุคคลอื่นที่ต้องได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษ

ตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชน ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ

๒.๓.๒	 แนวทางในการปฏิบัติ

(๑) สรา้งความคุน้เคยกบัชมุชน เชน่ การเขา้รว่มกจิกรรม

ของชุมชน รับฟังความต้องการ ข้อร้องเรียน และคำาแนะนำาของชุมชน

(๒) ต้องมีจิตสำานึกให้รับรู้ถึงความสำาคัญของการมี

ความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน การที่ต้องมีความยุติธรรม และการบังคับ

ใช้กฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ

๒.๔ การสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำารวจ

๒.๔.๑	 หลักการ

(๑) ในการสบืสวนคดตีา่งๆ นัน้ นอกจากเจา้หนา้ทีต่ำารวจ 

ต้องคำานึงถึงผลแห่งคดีแล้ว ยังจะต้องให้ความสำาคัญกับสิทธิของพยาน 

เหยื่อหรือผู้ต้องสงสัยด้วย เช่น สิทธิในความมั่นคงปลอดภัย ส่วนบุคคล 
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ต้องไม่ถูกแทรกแซงความเป็นส่วนตัวโดยพลการ หรือการปฏิบัติที่เป็นการ

ยำ่ายีศักดิ์ศรี เป็นต้น 

(๒) ดังนั้น การกระทำาของเจ้าหน้าที่สืบสวนต่อเหยื่อ

หรือพยาน ต้องชอบด้วยกฎหมาย เป็นการปฏิบัติอย่างมีเมตตา ปราศจาก

อคติ โดยต้องคำานึงเสมอว่า บุคคลย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะถูกพิสูจน์ว่า

มีความผิดในการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรม

๒.๔.๒	 แนวทางในการปฏิบัติ

(๑) ก่อนจะเริ่มการสืบสวนคดีใดๆ ให้ถามตัวเองว่า  

“ถูกกฎหมายหรือไม่” “นำาไปใช้ในศาลได้ไหม” “จำาเป็นหรือไม่” และ  

“เป็นการกระทำาที่เกินกว่าเหตุหรือไม่”

(๒) ผู้บังคับบัญชาต้องมีบทลงโทษที่เข้มงวด สำาหรับ 

การกระทำาผิดระเบียบข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน

๒.๕ การจับกุม

๒.๕.๑	 หลักการ

(๑) บคุคลย่อมมีสิทธิในความมีเสรีภาพและความมัน่คง

ปลอดภัยของตนและเสรีภาพในการเคลื่อนย้าย จะต้องไม่ถูกจับกุมหรือ 

คุมขังโดยพลการ เว้นแต่เป็นไปตามกฎหมาย

(๒) เมื่อบุคคลถูกจับกุมแล้วจะต้องได้รับการแจ้งเหตุ 

แห่งการจับกุม ข้อกล่าวหา ตลอดจนสิทธิต่างๆ ของผู้ถูกจับในทันที ณ 

ขณะเวลาทีถ่กูจบักมุ หา้มบบีบงัคบัใหร้บัสารภาพ และจะตอ้งแจง้ใหค้รอบครวั

ของผู้ถูกคุมขังทราบโดยทันทีในเรื่องการถูกจับกุมและสถานที่คุมขัง  
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๒.๕.๒	 แนวทางในการปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ตำารวจผู้จับกุมจะต้องยึดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เป็นหลัก ใช้ความสุภาพ ละมุนละม่อมในการจับกุม จะใช้อำ านาจ 

อย่างจริงจังก็ต่อเมื่อ มีความจำาเป็นเท่านั้น และควรพกบันทึกข้อความ 

แจ้งสิทธิของผู้ถูกจับกุมติดตัว เพื่อจะสามารถแจ้งให้ผู้ถูกจับกุมทราบ 

ในทันทีที่ควบคุมตัวได้แล้ว และหากผู้ถูกจับกุมต้องการใช้สิทธินั้นๆ จะต้อง

ดำาเนินการให้ตามที่กฎหมายกำาหนด

๒.๖ การคุมขัง

๒.๖.๑	 หลักการ

(๑) บุคคลทั้ งปวงที่ ถูกริดรอนเสรีภาพ จะต้อง 

ได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมและเคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ 

โดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำาผิดทางอาญา 

เป็นผู้บริสุทธิ์  จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ากระทำาผิด ในการพิจารณาคดี 

อย่างยุติธรรม

(๒) ผู้ถูกคุมขังต้องได้รับแจ้งถึงเหตุผลในการคุมขัง 

ต้องไม่ถูกทรมานหรือได้รับการปฏิบัติอื่นใดที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 

และต้องถูกคุมขังในสถานที่ที่ เป็นที่ รู้ จักอย่างเป็นทางการเท่านั้น 

โดยต้องแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ครอบครัวหรือตัวแทนทางกฎหมายของบุคคล

เหล่านั้นทราบอย่างครบถ้วน

(๓) สถานทีค่มุขงัเดก็และเยาวชนจะตอ้งแยกจากผูใ้หญ ่

ผู้หญิงต้องแยกจากผู้ชาย ผู้ต้องหาต้องแยกจากผู้ต้องโทษ สถานที่คุมขัง 



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

27

ต้องมีสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยที่เอื้อต่อความเป็นมนุษย์ ทั้งยังต้อง 

ได้รับอาหาร นำ้า ที่หลับนอน เสื้อผ้า การรักษาพยาบาล การออกกำาลังกาย

และสิ่งของเครื่องใช้เพื่อสุขอนามัยอย่างพอเพียง

(๔) ต้องให้ความเคารพในเรื่องความเชื่อทางศาสนา 

และหลักศีลธรรมจรรยาของผู้ถูกคุมขัง

(๕) ผู้ถูกคุมขังต้องมีสิทธิที่จะติดต่อกับโลกภายนอก 

เช่น ได้รับการเยี่ยมเยียน พบและปรึกษาผู้แทนตามกฎหมายอย่างเป็น 

ส่วนตัวแบบตัวต่อตัวด้วย

๒.๖.๒	 แนวทางในการปฏิบัติ

(๑) อำานวยความสะดวก และจดัสถานทีใ่นการเขา้เยีย่ม 

และพบผู้แทนทางกฎหมายให้เหมาะสม รวมถึงอำานวยความสะดวกในการ 

ใช้อุปกรณ์เพื่อความบันเทิง หนังสือ และอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ

(๒) ตรวจสอบผู้ถูกคุมขังเป็นระยะ เพื่อความมั่นคง 

ปลอดภัย และห้ามพกอาวุธเข้าไปในสถานคุมขัง ตลอดจนห้ามใช้อุปกรณ ์

เครือ่งมอืในการระงบัยบัยัง้ในการลงโทษ จะใชไ้ดใ้นความจำาเปน็ เพือ่ปอ้งกนั

การหลบหนีเท่านั้น 

(๓) ควรมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลทางจิตวิทยา รวมทั้ง 

ให้คำาปรึกษา เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา

(๔) ต้องใส่ใจในสภาพความเป็นอยู่ รวมทั้งอาการ 

เจ็บป่วยของผู้ถูกคุมขัง
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๒.๗ การใช้กำาลังและอาวุธปืน

๒.๗.๑	 หลักการ

บุคคลมีสิทธิในชีวิต ความมั่นคงปลอดภัยและเสรีภาพจากการ 

ไม่ถูกทรมาน หรือการกระทำาอื่นใดที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือลดทอน 

ยำ่ายีศักดิ์ศรี การใช้กำาลังใช้ได้ต่อเมื่อมีความจำาเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น และต้อง

ถูกใช้โดยมีจุดมุ่งหมายในการบังคับใช้กฎหมายที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น 

จะต้องเหมาะสมและได้สัดส่วนกับวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

๒.๗.๒	 แนวทางในการปฏิบัติ

(๑) อาวุธปืนจะใช้ได้ต่อเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ 

คบัขนัสดุขดีเทา่นัน้ และตอ้งใชเ้พือ่ปอ้งกนัตนเองหรือผูอ้ืน่  จากการเสยีชวีติ 

หรอืไดร้บับาดเจบ็จากภยัคกุคามทีก่ำาลงัจะมาถงึ เพือ่การจบักมุหรอืปอ้งกนั

การหลบหนีของบุคคลที่ก่ออาชญากรรมร้ายแรงเป็นพิเศษที่อาจนำาไปสู่ 

ภัยคุกคามร้ายแรงต่อชีวิตได้

(๒) ขั้นตอนในการใช้อาวุธปืน ต้องแสดงตัวให้ทราบว่า

เป็นเจ้าหน้าที่ตำารวจ  แล้วให้คำาสั่งเตือนที่ชัดเจนโดยต้องให้เวลาที่เพียงพอ

สำาหรับการปฏิบัติตามคำาสั่งเตือนนั้น แต่ถ้าหากทำาตามขั้นตอนแล้วล่าช้า

อาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือได้รับ 

บาดเจ็บสาหัส ก็ไม่จำาเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้อาวุธปืนได้ 

(๓) ภายหลังมีการใช้อาวุธปืนแล้วต้องรีบให้การ 

ช่วยเหลือทางการแพทย์กับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคน แล้วแจ้งให้ญาติหรือ 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวทราบ
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(๔) เก็บรักษาอาวุธปืนที่ได้รับแจกจ่ายมาเป็นอย่างดี

และปลอดภัย และต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า อาวุธปืนทุกกระบอกมีกระสุน

บรรจุอยู่ ห้ามนำาไปทดลองยิงก่อนมีการตรวจสอบกระสุนในรังเพลิง

(๕) หมั่นฝึกฝน และศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการใช้ 

อาวุธปืน รวมถึงเทคนิคในการจูงใจ การไกล่เกลี่ยและการเจรจาเพื่อ 

หลีกเลี่ยงการใช้กำาลังหรืออาวุธปืน

๒.๘ การก่อความวุ่นวาย ภาวะฉุกเฉิน และความขัดแย้ง 
ที่มีการใช้กำาลังอาวุธ

๒.๘.๑	 หลักการ

(๑) มาตรการทั้งปวงในการรักษาความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย ต้องเคารพสิทธิมนุษยชนไม่เลือกปฏิบัติ และต้องคำานึงเสมอว่า 

การจำากัดสิทธิใดๆ จะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้น 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำารงไว้ซึ่งความเคารพในสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ 

ของบุคคลอื่น เคารพในศีลธรรมจรรยา ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ของสาธารณะและสวัสดิภาพโดยทั่วไปของประชาชน

(๒) ต้องใช้วิธีการที่ไม่ใช้ความรุนแรงเป็นลำาดับแรก 

ก่อนการใช้กำาลัง ซึ่งจะใช้กำาลังได้ก็ต่อเมื่อมีความจำาเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น 

และต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและได้สัดส่วนกับวัตถุประสงค์ที่ชอบ 

ด้วยกฎหมายในการบังคับใช้กฎหมาย หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บจะต้องได้รับ 

การรักษาเยียวยาโดยทันที

(๓) ตอ้งไมม่กีารบงัคบัในขอ้จำากดัใดๆ ในเรือ่ง เสรภีาพ

ในความคิดเห็น การพูด การชุมนุม การคบหาสมาคม หรือการเคลื่อนย้าย
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๒.๘.๒	 แนวทางในการปฏิบัติ

(๑) เมื่อมีการชุมนุมหรือประท้วง เจ้าหน้าที่ตำารวจ 

จะตอ้งใชค้วามอดทนอดกลัน้ตอ่การชมุนมุ ไมค่กุคามหรอืแสดงตวัเปน็ปฏปิกัษ์

ต่อผู้ร่วมชุมนุม หลีกเลี่ยงการกระตุ้นยั่วยุ เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์

ลุกลามบานปลาย

(๒) ควรจัดให้มีการติดต่อประสานงาน เจรจาต่อรอง 

กับตัวแทนผู้ชุมนุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

(๓) เมื่อจำาเป็นต้องมีการสลายการชุมนุม ต้องเริ่มจาก

มาตรการเบาไปหาหนัก และต้องเปิดทางหลบหนีที่เห็นได้ชัดเจนเสมอ

(๔) ต้องมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อการชุมนุมเรียกร้องต่างๆ เช่น การใช้อุปกรณ์  

เครื่องมือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รูปขบวนการจัดกำาลัง รวมถึงการใช้

จิตวิทยาในการเจรจาต่อรอง

(๕) ต้องจัดทำาและบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติงานที่ชัดเจน

ในเรื่องการใช้กำาลังและอาวุธ

(๖)  การควบคุมฝูงชนที่มีประสิทธิภาพที่สุด จะต้อง 

ดำารงรักษาไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของสาธารณะ 

และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

U ในกรณีภาวะฉุกเฉิน	 จะต้องมี

ประกาศอย่างเป็นทางการก่อนจึงจะสามารถ

ใช้มาตรการพิเศษได้	 แต่หลักสิทธิมนุษยชน 

ก็ยังคงอยู่
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๒.๙ การให้ความคุ้มครองแก่เด็กและเยาวชน

๒.๙.๑	 หลักการ

(๑) เด็กต้องได้รับประโยชน์จากหลักสิทธิมนุษยชนเช่น

เดียวกับผู้ใหญ่และมีมาตรการพิเศษอื่นๆ อีก

(๒) การคุมขังหรือกักขังเด็ก ควรเป็นมาตรการรุนแรง

ที่ใช้ในโอกาสสุดท้ายเท่านั้น และระยะเวลาในการคุมขังนั้นต้องสั้นที่สุด 

เท่าที่จะเป็นไปได้  

(๓) สถานที่คุมขังเด็กต้องแยกต่างหากจากผู้ใหญ่ 

และเด็กต้องได้รับการเยี่ยมเยียน ติดต่อจากสมาชิกในครอบครัว และควร

กำาหนดอายุที่น้อยที่สุดที่จะต้องรับผิดทางอาญา

(๔) ไม่ควรใช้การระงับยับยั้งกระทำาต่อร่างกาย และใช้

กำาลังต่อเด็ก จะใช้ได้ต่อเมื่อได้ใช้มาตรการควบคุมทั้งหมดแล้ว แต่ล้มเหลว 

และควรใช้ในเวลาสั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 

(๕) ไม่ควรพกอาวุธในสถานที่คุมขังเด็ก

(๖)  ผู้ปกครองต้องได้รับแจ้งให้ทราบในเรื่องของการ

จับกุม การคุมขัง การโยกย้าย การเจ็บป่วย และการบาดเจ็บหรือการ 

เสียชีวิตของเด็ก

๒.๙.๒	 แนวทางในการปฏิบัติ

(๑) หากพบการละเลยไมเ่อาใจใส ่กระทำาทารณุตอ่เดก็ 

หรือแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กต้องรีบสืบสวนในทันที
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(๒) ควรทำาความรูจ้กัเดก็และผูป้กครองในพืน้ทีพ่อสมควร 

และจดัทำาขอ้มลูประวตัเิดก็ทีก่ระทำาผดิหรอืถกูคมุขงัซึง่ประกอบดว้ยเอกลกัษณ์

บุคคล เหตุผลในการกระทำาผิด วันเวลาในการรับเข้ามา โยกย้าย และการ

ปลอ่ยตวั เกบ็รวบรวมเปน็ขอ้มลูโดยแยกออกจากผูใ้หญแ่ละตอ้งเปน็ความลบั

๒.๑๐ สิทธิมนุษยชนของสตรี

๒.๑๐.๑		 หลักการ

สตรีย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปทุกประการ 

เจ้าหน้าที่ตำารวจต้องใช้ความระมัดระวังในการป้องกัน สืบสวน ตรวจค้น 

(การตรวจค้นตัวสตรีต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่เป็นสตรี) และจับกุมสตรี เพราะการ 

กระทำารนุแรงตอ่สตรใีนทกุรปูแบบเปน็การละเมดิสทิธมินษุยชนและเสรภีาพ

ขั้นพื้นฐาน และเจ้าหน้าที่ตำารวจยังมีหน้าที่ต้องปกป้องคุ้มครองสตรี 

ไม่ให้ถูกกระทำารุนแรง หรือถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบทุกรูปแบบ 

สตรีมีครรภ์หรือมีลูกอ่อนต้องได้รับสิ่งอำานวยความสะดวกเพิ่มพิเศษ 

ในสถานคุมขัง

๒.๑๐.๒		 แนวทางในการปฏิบัติ

(๑) เมือ่ไดร้บัแจง้เหตวุา่มกีารกระทำารนุแรงในครอบครวั 

หรือกระทำารุนแรงทางเพศต้องรีบช่วยเหลือและทำาการสืบสวนสอบสวน 

ในทันที

(๒) แยกผู้ต้องขังสตรีจากชาย และควรให้เจ้าหน้าที่ 

สตรีเป็นผู้ควบคุมดูแล และตรวจค้นผู้ต้องขังสตรี
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(๓) หากเหยื่ออาชญากรรมเป็นสตรีควรมอบหมายให้

เจ้าหน้าที่สตรีเป็นผู้ดำาเนินการ

(๔) ควรละเว้นการพูดคุย หรือแสดงออกในลักษณะ 

ที่ไม่ให้เกียรติแก่สตรีเพศ

(๕) จัดสิ่งอำานวยความสะดวกเพิ่มพิเศษให้กับสตรี 

มีครรภ์หรือมีลูกอ่อนในสถานคุมขัง

๒.๑๑ ผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้สัญชาติ

๒.๑๑.๑		 หลักการ

(๑) บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะแสวงหาและได้รับ 

ที่หลบภัยในประเทศอื่นเพื่อหลบหนีการถูกกดขี่ข่มเหง

(๒) ผู้ลี้ภัย (บุคคลที่หวาดกลัวจากการถูกกดขี่ข่มเหง

เพราะเหตุแห่งความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ ความเห็น

ทางการเมือง) ย่อมได้รับซึ่งสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานทุกประการ ยกเว้น 

สิทธิทางการเมืองบางประการ และการอยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมายนั้น 

จะต้องถูกจำากัดสิทธิบางประการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่โยกย้าย เพื่อความ 

เป็นระเบียบเรียบร้อยของสาธารณะและเหตุผลทางด้านสาธารณสุข

(๓) บุคคลไร้สัญชาติ (ชาวต่างชาติ และบุคคลผู้ไร้รัฐ) 

ที่ เข้ามาพำานักอย่างถูกกฎหมาย ย่อมได้รับการคุ้มครองตามหลัก 

สิทธิมนุษยชนในทุกประการ ยกเว้นสิทธิทางการเมืองบางประการ
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๒.๑๑.๒		 แนวทางในการปฏิบัติ

(๑) การปฏิบัติกับผู้ลี้ภัยหรือบุคคลไร้สัญชาติควร

ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานทาง

สังคมที่เกี่ยวข้อง โดยต้องยึดหลักสิทธิมนุษยชน

(๒) เจ้าหน้าที่ตำารวจที่รับผิดชอบควบคุมดูแลตามแนว

ชายแดน และสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง ควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสิทธิ

ของผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้สัญชาติ

๒.๑๒ สิทธิมนุษยชนของเหยื่อ

๒.๑๒.๑		 หลักการ

ผู้ตกเป็นเหยื่อจากอาชญากรรม และจากการใช้อำ านาจ 

โดยมิชอบ หรือจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกคน จะต้องได้รับ 

การปฏิบัติช่วยเหลือด้วยความเมตตาและเคารพในศักดิ์ศรีของความ 

เป็นมนุษย์อย่างรวดเร็ว ยุติธรรม ปลอดภัยและเหมาะสม

๒.๑๒.๒		 แนวทางในการปฏิบัติ

ในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตำารวจต้องแจ้งให้เหยื่อทราบถึง 

สิทธิและบทบาทในเรื่องของคดี รวมถึงให้การช่วยเหลือสนับสนุนทางด้าน

กฎหมาย ด้านการแพทย์ ด้านวัตถุ ด้านจิตวิทยา และด้านสังคม หากเหยื่อ

ต้องการ
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๒.๑๓ การบังคับบัญชาและบริหารจัดการของตำารวจ

๒.๑๓.๑		 หลักการ

เจ้าหน้าที่ตำารวจจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกฎหมายอย่าง 

เตม็ความสามารถตลอดเวลา ดว้ยการรบัใชช้มุชน และใหก้ารปกปอ้งคุม้ครอง

ประชาชนจากการกระทำาที่ผิดกฎหมาย

(๑) ตอ้งไมยุ่ง่เกีย่วกบัการกระทำาทีเ่ปน็การทจุรติประพฤติ

มิชอบต่อหน้าที่

(๒) ให้ความเคารพและปกป้องคุ้มครองศักดิ์ศรี 

แห่งความเป็นมนุษย์ ทั้งต้องดำารงรักษาและสนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ของบุคคลทั้งปวง

(๓) ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมสำาหรับการปฏิบัติงาน 

ทุกชนิดของตำารวจที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน

(๔) ตำารวจตอ้งมกีารพฒันายทุธศาสตรใ์นการบงัคบัใช้

กฎหมายใหม้ปีระสทิธผิล ชอบดว้ยกฎหมายและเคารพในหลกัสทิธมินษุยชน

๒.๑๓.๒		 แนวทางการปฎิบัติ

ควรมีการสุ่มตรวจการทำางาน หรือสถานที่ทำาการ โดยไม่บอก 

ล่วงหน้า เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำารวจเป็นไป 

ตามระเบียบและกฎหมาย
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๒.๑๔ การรักษาความสงบเรียบร้อยแก่ชุมชน

๒.๑๔.๑		 หลักการ

นำาแผนปฏิบัติการและนโยบายชุมชนสัมพันธ์มาใช้ สร้างความ 

ใกล้ชิดกับชุมชนโดยผ่านการร่วมกิจกรรมกับชุมชน ซึ่งกิจกรรมนั้นจะต้อง 

ไม่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย

๒.๑๔.๒		 แนวทางการปฎิบัติ

(๑) จัดตั้งศูนย์ชุมชนสัมพันธ์ และโครงการข้อมูล 

ข่าวสารสาธารณะ โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และให้ชุมชนได้ชี้ให้เห็น 

ถึงปัญหาต่าง ๆ และข้อห่วงใยของชุมชนนั้น ๆ 

(๒) มีการประสานงานกับองค์กรอื่นที่ เกี่ยวข้อง 

ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ให้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนด้วย 

๒.๑๕ การป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าที่
ตำารวจ

๒.๑๕.๑		 หลักการ

เจ้าหน้าที่ตำารวจต้องเคารพและให้การปกป้องคุ้มครองศักดิ์ศรี

แห่งความเป็นมนุษย์ และคำานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนของบุคคลทั้งปวงด้วย



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

37

๒.๑๕.๒		 แนวทางในการปฎิบัติ

(๑) การสบืสวนสอบสวนในเรือ่งของการใชค้วามรนุแรง 

ต้องกระทำาในทันทีอย่างเต็มความสามารถ ละเอียดถี่ถ้วน ยุติธรรม 

และปราศจากอคติ

(๒) การเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำาสั่งของผู้บังคับบัญชา  

ไม่สามารถยกเป็นข้ออ้าง ในกรณีการใช้ความรุนแรงที่กระทำาโดยเจ้าหน้าที่

ตำารวจได้
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การคุมขังหรือกักขังเด็ก
ควรเป็นมาตรการรุนแรง

ที่ ใช้ในโอกาสสุดท้ายเท่านั้น
และระยะเวลาในการคุมขังนั้น
ต้องสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
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ส่วนที ่๓
แนวทางในการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ตำารวจในด้านต่างๆ
ตามหลักสิทธิมนุษยชน
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ส่วนที่ ๓ แนวทางในการปฏบิตังิาน
 ของเจ้าหน้าที่ตำารวจ
 ในด้านต่างๆ 
 ตามหลักสิทธิมนุษยชน

๓.๑ การสืบสวน
ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒(๑๐) หมายถึง

(๑) การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน

(๒) ซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจได้ปฏิบัติ 

ไปตามอำานาจและหน้าที่

(๓) เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และ

(๔) เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด

๓.๑.๑	 ผู้มีอำานาจสืบสวน คือ

(๑) พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจมีอำานาจทำาการ

สืบสวนคดีอาญาทั่วไป

(๒) เจ้าพนักงานผู้มีชื่อในหมายค้นต้องเป็นพนักงาน 

ฝา่ยปกครองตัง้แตร่ะดบัสามขึน้ไปหรอืตำารวจซึง่มยีศตัง้แตช่ัน้รอ้ยตำารวจตรี

ขึ้นไป และเป็นหัวหน้าในการตรวจค้น
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๓.๑.๒	 หลักการ

(๑) มนุษย์ทั้งหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกัน 

ในเกียรติศักดิ์และสิทธิ ต่างมีเหตุผลและมโนธรรมและควรปฏิบัติต่อกัน 

ด้วยเจตนารมณ์แห่งภราดรภาพ

(๒) ทุกคนมีสิทธิในการดำารงชีวิต เสรีภาพ และความ

มั่นคงแห่งตัวตน

(๓) บุคคลใดๆ จะถูกทรมานหรือได้รับผลการปฏิบัติ 

หรือการลงโทษที่โหดร้ายผิดมนุษยธรรมหรือต่ำาช้าไม่ได้

(๔) บุคคลใดจะถูกจับกุม กักขังหรือเนรเทศไปต่างถิ่น 

โดยพลการไม่ได้

(๕) บุคคลใดๆ จะถูกแทรกสอดโดยพลการในความ 

เป็นอยู่ส่วนตัวในครอบครัว ในเคหสถานหรือในการสื่อสารหรือจะถูกลบหลู่

ในเกียรติยศและชื่อเสียงไม่ได้

๓.๑.๓	 แนวทางในการปฏิบัติ

๓.๑.๓.๑	 การสืบสวนก่อนเกิดเหตุ	ต้องพิจารณา

ประเด็นต่อไปนี้

(๑)  ภูมิประเทศ

(๒)  สถานที่

(๓)  ประเภทและความประพฤติของบุคคล 

(๔)  กิริยาและการอาชีพของบุคคล

(๕)  สิ่งของ บุคคล หรือสถานที่ๆ ควรสงสัย

(๖)  การจัดเก็บข้อมูลในการสืบสวน
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๓.๑.๓.๒	 การสืบสวนหลังเกิดเหตุ	ต้องพิจารณา

ประเด็นต่อไปนี้

(๑)  การตรวจสถานที่เกิดเหตุ

(๒) การซักถามพยานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

(๓) การรวบรวมพยานหลักฐานและข้อมูลต่างๆ

(๔) การใช้อุปกรณ์ในการสืบสวน

(๕) การใช้เทคนิคในการสืบสวน เช่น การเฝ้าจุด 

สะกดรอย ล่อเหยื่อ และสายลับ

๓.๑.๔		 ขั้นตอนการปฏิบัติ

๓.๑.๔.๑	 เตรยีมความพรอ้มใหก้บัรา่งกายอยูเ่สมอ

๓.๑.๔.๒	 กอ่นเกดิเหตตุอ้งหมัน่ศกึษาหาความรูอ้ยู่ 

ตลอดเวลา

๓.๑.๔.๓	 ตรวจสอบกลั่นกรองพยานหลักฐานที่

แสวงหามาได้ว่า	หลักฐานใดน่าเชื่อถือและหลักฐานใดเป็นเท็จ

๓.๑.๔.๔	 เก็บข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนไว้เป็น 

ความลับเพราะอาจกระทบต่อสิทธิและชื่อเสียงของผู้เกี่ยวข้องได้

๓.๑.๔.๕	 การแสวงหาขอ้เทจ็จรงิและหลกัฐานทีต่อ้ง

ค้นตัวบุคคลในที่สาธารณะ ต้องกระทำาดังนี้

(๑) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของ

ในครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทำาผิด หรือได้มาโดยการกระทำาผิด 

หรือมีไว้เป็นความผิด
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(๒) ต้องทำาโดยสุภาพ

(๓) ถ้าค้นผู้หญิง ต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้หญิงหรือ 

หญิงอื่นเป็นผู้ค้น

๓.๑.๔.๖	 การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน 

ที่ต้องค้นในที่รโหฐาน	ต้องกระทำาดังนี้

(๑) ตอ้งกระทำาระหวา่งพระอาทติยข์ึน้ถงึพระอาทติย์

ตก (ดูเพิ่มเติมใน มาตรา ๓๐(๑) ของ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖)

(๒) ต้องมีหมายค้นหรือคำาสั่งศาล เว้นแต่มี 

ข้อยกเว้นตามกฎหมาย

(๓) ต้องแสดงหมายค้น หรือถ้าค้นโดยไม่ต้องม ี

หมายก็ให้แสดงนามและตำาแหน่งให้เจ้าของหรือคนอยู่ในนั้นหรือผู้รักษา 

สถานที่ซึ่งจะค้นทราบ

(๔) การค้นตามข้อยกเว้นใน ป.วิ.อ. มาตรา ๙๒ 

ต้องส่งมอบสำาเนาบันทึกการตรวจค้นและบัญชีทรัพย์ที่ได้จากการตรวจค้น 

ให้ไว้แก่ผู้ครอบครองสถานที่ที่ถูกค้น แต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น 

ให้ส่งมอบแก่บุคคลเช่นว่านั้นในทันทีที่กระทำาได้ และรีบรายงานให้ผู้บังคับ

บัญชาเหนือขึ้นไปทราบด้วย

(๕) ก่อนลงมือค้น ให้เจ้าพนักงานผู้ค้นแสดง 

ความบริสุทธิ์เสียก่อน และเท่าที่จะทำาได้ให้ค้นต่อหน้าผู้ครอบครองสถานที่

หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น

(๖) ถา้หากบคุคลดงักลา่วตามขอ้ (๕) ไมไ่ดใ้หค้น้

ต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคน ซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็นพยาน
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(๗) ถ้าค้นที่อยู่หรือสำานักงานของผู้ต้องหา 

หรือจำาเลยซึ่งถูกควบคุมหรือขังอยู่ ให้ทำาต่อหน้าผู้นั้น แต่ถ้าผู้นั้นไม่สามารถ

หรือไม่ติดใจมากำากับการตรวจค้น จะตั้งผู้แทนหรือให้พยานมากำากับ

แทนก็ได้ ถ้าไม่มีก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลในครอบครัวหรือต่อหน้าพยานตาม 

ข้อ (๖)

(๘) ในกรณีค้นหาสิ่งของที่หาย ถ้าพอทำาได้ 

จะให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งของนั้นหรือผู้แทนไปกับเจ้าพนักงานผู้ค้น

ด้วยก็ได้

(๙) ในการค้นนั้นต้องพยายามมิ ให้สิ่ งของ

กระจัดกระจายและทรัพย์สินเสียหายเท่าที่จะทำาได้

(๑๐) การค้นในที่รโหฐานต้องค้นเพื่อหาตัวคน 

หรือสิ่งของที่ต้องการค้นเท่านั้น เว้นแต่มีข้อยกเว้นตามกฎหมาย

(๑๑)  ถ้ามีเจ้าของหรือคนอยู่ในนั้นหรือผู้รักษา

สถานที่ซึ่งจะค้นไม่ยินยอมให้เข้าไป ก็มีอำานาจใช้กำาลังเพื่อเข้าไป แต่จะเปิด

หรือทำาลายประตูบ้าน ประตูเรือน หน้าต่าง รั้ว หรือสิ่งกีดขวางอย่างอื่น 

ต้องเป็นกรณีที่จำาเป็นเท่านั้น

(๑๒) ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคลซึ่งอยู่ในที่

ซึ่งค้นหรือจะถูกค้น จะขัดขวางถึงกับทำาให้การค้นไร้ผล เจ้าพนักงานผู้ค้น 

มีอำานาจเอาตัวผู้นั้นไปควบคุมไว้หรือให้อยู่ในความดูแลของเจ้าพนักงาน 

ในขณะที่ทำาการค้นได้เท่าที่จำาเป็น เพื่อมิให้ขัดขวางถึงกับทำาให้การค้นไร้ผล 

หรือถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวได้เอาสิ่งของที่ต้องการ พบ 

ซุกซ่อนในร่างกาย ก็ให้มีอำานาจค้นตัวผู้นั้นได้

(๑๓) สิ่งของซึ่งยึดได้ในการค้น ให้ห่อหรือบรรจุ 

หบีหอ่ตตีราไว ้หรอืใหท้ำาเครือ่งหมายไวเ้ปน็สำาคญั โดยใหท้ำาบนัทกึรายละเอยีด

แห่งการค้นและทำาบัญชีรายละเอียดไว้
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(๑๔) บันทึกการค้นและบัญชีสิ่ งของ ต้องให้  

ผู้ครอบครองสถานที่ บุคคลในครอบครัว ผู้ต้องหา จำาเลย ผู้แทนหรือ 

พยานดู เพื่อให้รับรองว่าถูกต้องและลงลายมือชื่อไว้ หรือถ้าไม่ยอมรับรอง

ก็ให้บันทึกไว้

(๑๕) เจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมาย ต้องรีบ 

ส่งบันทึกและบัญชีพร้อมด้วยสิ่งของที่ยึด (ถ้าพอจะส่งได้) ไปยังผู้ออกหมาย

หรือตามที่กำาหนดไว้ในหมาย แต่ถ้าไม่ใช่การค้นโดยมีหมาย และผู้ค้นไม่ใช่

พนักงานสอบสวน ให้ส่งไปยังพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ใดซึ่งต้องการ

สิ่งเหล่านั้น

๓.๑.๔.๗	 การแสวงหาขอ้เทจ็จรงิและหลกัฐานทีเ่ปน็ 

จดหมาย	ไปรษณียบัตร	โทรเลข	สิ่งพิมพ์หรือเอกสารอื่น	ซึ่งส่งทาง

ไปรษณยีแ์ละโทรเลข	จากผูต้อ้งหาหรอืจำาเลย	และยงัไมไ่ดส้ง่ ใหก้ระทำาดงันี้

(๑) ขอคำาสั่งจากศาลถึงเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ 

โทรเลขมิให้ส่งเอกสารนั้น

(๒) เพื่อมิให้เอกสารนั้นถูกส่งไปยังผู้รับระหว่าง

ขอคำาสั่งต่อศาล ให้ทำาหนังสือขอให้ ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ หรือ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด ใช้อำานาจขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไปรษณีย์โทรเลข 

เก็บเอกสารนั้นไว้ก่อน 

(๓) การขอเอกสารดังกล่าวนี้  ต้องกระทำา 

เพื่อประโยชน์แห่งการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณา หรือ 

การกระทำาอย่างอื่นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

(๔) การขอเอกสารดงักลา่วนี ้ไมใ่หใ้ชถ้งึเอกสาร 

โต้ตอบระหว่างผู้ต้องหาหรือจำาเลยกับทนายความของผู้นั้น
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๓.๑.๔.๘	 การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน 

จากภาคเอกชนทีม่ลีกัษณะเดยีวกบัขอ้	๓.๑.๔.๗	ยงัไมม่กีฎหมายบญัญตั ิ

ไว้ชัดเจน	จึงเห็นควรให้ดำาเนินการตามนั้นโดยอนุโลม

๓.๑.๔.๙	 การซักถามพยาน ให้กระทำาดังนี้

(๑) ไม่ใช้วิธีการทรมานหรือทารุณกรรมต่อ 

บุคคล หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้นั้น

(๒) ไม่ใช้ จ้างวาน หรือยุยงส่งเสริม หรือมี 

ลักษณะที่เป็นการก่อให้เกิดการกระทำาผิด

(๓) ไมก่กัขงัหรอืหนว่งเหนีย่วบคุคลทีย่งัไมไ่ดถ้กู

จับตามกฎหมายมาซักถามปากคำา

(๔) ไม่ใช้วิธีจูงใจหรือวิธีการมิชอบใดๆ

๓.๑.๔.๑๐	 การแสวงหาขอ้เทจ็จรงิและหลกัฐานดว้ย

อปุกรณแ์ละเทคนคิการสบืสวนตา่งๆ	เชน่	วทิยสุือ่สาร	โทรทศันว์งจรปดิ	

กล้องถ่ายรูป	เครื่องดักฟัง	การสะกดรอย	การอำาพราง	การล่อเหยื่อ	

หรือซุม่โปง่	ตอ้งกระทำาใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายทีก่ำาหนดไวเ้ฉพาะเรือ่ง	

๓.๒ การสอบสวน

๓.๒.๑	 หลักการ

การสอบสวน	 ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒(๑๑) คือการรวบรวมพยาน

หลกัฐานและการดำาเนนิการทัง้หลายอืน่ตามบทบญัญตัแิหง่ประมวลกฎหมายนี ้

ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทำาไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เพื่อที่จะทราบ 

ข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผู้กระทำาผิดมาฟ้องลงโทษ
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๓.๒.๒	 แนวทางในการปฎิบัติ

(๑) พนกังานสอบสวนตอ้งเริม่สอบสวนคดโีดยไมช่กัชา้ 

และจะทำาการสอบสวนในที่ใดเวลาใดแล้วแต่จะเห็นสมควร การสอบสวน 

ไม่จำาต้องกระทำาต่อหน้าผู้ต้องหา ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๓๐

(๒) ใหพ้นกังานสอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐานทกุชนดิ 

เทา่ทีส่ามารถจะทำาได ้เพือ่ประสงคจ์ะทราบขอ้เทจ็จรงิและพฤตกิารณต์า่งๆ 

อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา เพื่อจะรู้ตัวผู้กระทำาผิดและพิสูจน์ให้เห็น

ความผิด หรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา  ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๓๑

(๓) ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนตักเตือน พูดให้ท้อใจ 

หรือใช้กลอุบายอื่น เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดให้ถ้อยคำา ซึ่งอยากจะให้ด้วย

ความเต็มใจตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๓๓ วรรคสาม 

(๔) ในการถามคำาให้การผู้ต้องหา ห้ามมิให้พนักงาน

สอบสวนทำาหรือจัดให้ทำาการใดๆ ซึ่งเป็นการให้คำามั่นสัญญา ขู่ เข็ญ 

หลอกลวง ทรมาน ใช้กำาลังบังคับ หรือกระทำาโดยมิชอบด้วยประการใดๆ 

เพื่อจูงใจให้เขาให้การอย่างใดๆ ในเรื่องที่ต้องหานั้น ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 

๑๓๕

(๕) การสอบสวนให้ใช้ภาษาไทย แต่ถ้ามีความจำาเป็น

ต้องแปลภาษาไทยท้องถิ่น หรือภาษาถิ่นหรือภาษาต่างประเทศเป็นภาษา

ไทย หรือต้องแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาถิ่นหรือภาษา

ต่างประเทศให้ใช้ล่ามแปล

(๖)  ในกรณีผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จำาเลย หรือพยาน 

ไม่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทย หรือสามารถพูด หรือเข้าใจเฉพาะ 

ภาษาท้องถิ่น หรือภาษาถิ่น มีความจำาเป็นต้องใช้ล่ามให้พนักงานสอบสวน

จัดหาล่ามให้โดยมิชักช้า
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(๗) ในกรณีที่ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จำาเลย หรือพยาน

ไม่สามารถพูดหรือได้ยิน หรือสื่อความหมายได้ และไม่มีล่ามภาษามือ 

ให้พนักงานสอบสวน จัดหาล่ามภาษามือให้ หรือจัดให้ถามตอบ หรือสื่อ 

ความหมายโดยวิธีอื่นที่เห็นสมควร

(๘) เมือ่มลีา่มแปลคำาใหก้าร คำาพยานหรอือืน่ๆ  ลา่มตอ้ง

แปลให้ถูกต้อง ล่ามต้องสาบานหรือปฏิญาณตนว่า จะทำาหน้าที่โดยสุจริตใจ 

จะไมเ่พิม่เตมิหรือตดัทอนขอ้ความสิง่ทีแ่ปล และตอ้งลงลายมือชือ่ในคำาแปล

นั้นด้วย ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๓

 (๙) ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำาคุกสูงเกิน 

สามปี หากการตรวจพิสูจน์ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๓๑/๑ วรรคหนึ่ง จำาเป็น 

ต้องเก็บตัวอย่างเลือด เนื้อเยื่อ ผิวหนัง เส้นผมหรือขน  นำ้าลาย ปัสสาวะ 

อุจจาระ สารคัดหลั่ง สารพันธุกรรมหรือส่วนประกอบของร่างกาย 

จากผู้ต้องหา ผู้ เสียหายหรือบุคคลที่ เกี่ยวข้อง ให้พนักงานสอบสวน 

ผู้รับผิดชอบมีอำานาจให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญดำาเนินการตรวจดังกล่าวได้ 

แต่กระทำาเพียงเท่าที่จำาเป็นและสมควรโดยใช้วิธีการที่ก่อให้เกิดความ

เจ็บปวดน้อยที่สุดเท่าที่จะกระทำาได้ ทั้งจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย 

หรืออนามัยของบุคคลนั้น และผู้ต้องหา ผู้เสียหาย  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ต้องให้คำายินยอม หากผู้ต้องหาหรือผู้เสียหาย ไม่ยินยอมโดยไม่มีเหตุ 

อันสมควร หรือผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายกระทำาการป้องปัดขัดขวางมิให้ 

บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สันนิษฐานไว้ 

เบื้องต้นว่า ข้อเท็จจริงเป็นไปตามผลการตรวจพิสูจน์ที่หากได้ตรวจ 

พิสูจน์แล้ว จะเป็นผลเสียต่อผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายนั้นแล้วแต่กรณี
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G	 หมายเหต	ุการจะสอบปากคำาบคุคล

ใดๆ	สอบปากคำาไว้ในสถานะใดๆ	เช่น	ผู้กล่าวหา	

ผูต้อ้งหา	พยานหรอืพยานทีม่อีายไุมเ่กนิสบิแปดป ี

(ตาม	ป.ว.ิอ.	มาตรา	๑๓๓	ทว)ิ		สอบปากคำาผูเ้สยีหาย 

ทีเ่ปน็หญงิในคดคีวามผดิเกีย่วกบัเพศ		สอบปากคำา 

ผูถ้กูกระทำาดว้ยความรนุแรงในครอบครวั	ซึง่กฎหมาย 

ได้บัญญัติวิธีการไว้แตกต่างจากการสอบปากคำา

บุคคลทั่วไป	พนักงานสอบสวนควรปฏิบัติตาม 

ที่กฎหมายกำาหนดให้ครบถ้วน

!	 ข้ อควรระวั ง 	 ไม่ควรนัดหมาย

ผู้กล่าวหา	หรือ	พยานมาสอบปากคำาในเวลา 

กลางคืน

๓.๓ การสอบปากคำาในกรณีต่างๆ

๓.๓.๑	 การสอบปากคำาผู้กล่าวหา	พยาน	และผู้ต้องหา 

ที่มีอายุยังไม่เกินสิบแปดปี

๓.๓.๑.๑	หลักการ

ตาม พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณา 

คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๗๑ ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า 

กรณีที่เด็กหรือเยาวชนถูกเรียก ส่งตัวมา หรือ เข้าหาพนักงานสอบสวนเอง 
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ให้พนักงานสอบสวน รีบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นและแจ้งข้อกล่าวหา 

แล้วให้ดำาเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 

๑๓๔ กล่าวคือ หากมีเหตุออกหมายขัง ให้พนักงานสอบสวนสั่งให้ไปศาล 

เพื่อออกหมายขัง หากไม่มีเหตุออกหมายขังก็ให้ปล่อยตัวไป ส่วนกรณี 

ที่เด็กหรือเยาวชนถูกจับให้พนักงานสอบสวนดำาเนินการดังต่อไปนี้

(๑) สอบถามเบื้องต้นและแจ้งข้อกล่าวหาให้เดก็ 

หรือเยาวชน รวมทั้งบิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือผู้แทนองค์การ 

ที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยทราบ

(๒) แจ้งผู้อำานวยการสถานพินิจ เพื่อดำาเนินการ 

ตามมาตรา ๘๒ กล่าวคือ เพื่อให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะข้อเท็จจริง 

ทำารายงานแสดงความเห็นไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ 

เกี่ยวกับสาเหตุแห่งการกระทำาความผิด

(๓) ส่งตัวไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับภายใน 

ยี่สิบสี่ชั่วโมง โดยตรวจสอบว่า

 (๓.๑) เป็นเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่า

กระทำาความผิดหรือไม่

 (๓.๒) การจับและการปฏิบัติต่อเด็กหรือ

เยาวชนเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

 (๓.๓) ถ้ายังไม่มีที่ปรึกษากฎหมายให้ศาล 

แต่งตั้งให้

 (๓.๔) ถ้าการจับเป็นไปโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย ใหป้ลอ่ยเดก็หรอืเยาวชนไป ถา้ชอบดว้ยกฎหมายศาลอาจมอบตวัเดก็ 

หรือเยาวชนให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือผู้แทนองค์การซึ่งเด็ก 

หรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย เป็นผู้ดูแล หรือกรณีที่การกระทำาของเด็ก 

หรือเยาวชนอาจเป็นอันตราย
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๓.๓.๑.๒	 แนวทางในการปฎิบัติ

(๑) ก่อนถามคำาให้การต้องแจ้งสิทธิให้ทราบ 

และการสอบปากคำาให้กระทำาในสถานที่ที่เหมาะสมโดยไม่เลือกปฎิบัติ 

และไม่ปะปนกับผู้ต้องหาอื่น หรือมีบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ในสถานที่นั้น

(๒) ในการแจ้งข้อกล่าวหา และการสอบปากคำา 

เด็กหรือเยาวชน จะต้องมีที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชนร่วมด้วย 

ทุกครั้ง พร้อมแจ้งด้วยว่า เด็กหรือเยาวชนมีสิทธิจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้

(๓) การสอบสวนตอ้งใชภ้าษาและถอ้ยคำาทีท่ำาให ้

เด็กหรือเยาวชนเข้าใจง่าย โดยคำานึงถึง อายุ เพศ และสภาวะของเด็ก 

และเยาวชนเป็นสำาคัญ ถ้าเด็กหรือเยาวชนไม่เข้าใจ หรือไม่สามารถสื่อสาร

ภาษาไทยได้ให้จัดหาล่าม (ตาม ป.วิ.อ.) หรือจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอำานวย 

ความสะดวกให ้(ตาม พ.ร.บ. สง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร ๒๕๕๐)

(๔) การสอบปากคำาเด็ก ให้มีนักจิตวิทยา 

นักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการร่วมในการ 

สอบปากคำานั้น เว้นแต่จำาเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งที่ไม่อาจรอบุคคลดังกล่าวได้ 

หากการสอบปากคำาจะกระทบจิตใจผู้ต้องหาที่เป็นเด็ก พนักงานสอบสวน 

ตอ้งถามผา่นนกัจติวทิยาหรอืนกัสงัคมสงเคราะห ์ โดยไมใ่หเ้ดก็ไดย้นิคำาถาม

ของพนักงานสอบสวน และให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีการบันทึกภาพ 

และเสียงการสอบปากคำานั้นด้วย

(๕) ในระหวา่งการสอบสวน ใหพ้นกังานสอบสวน

มอบตัวเด็กให้อยู่ในความปกครองดูแลของบิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคล

หรือผู้แทนองค์การที่เด็กอาศัยอยู่ด้วย หากไม่มีบุคคลที่กล่าวมา  ให้ส่งตัว

เด็กไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กในโอกาส

แรกที่กระทำาได้ และต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนับตั้งแต่ที่เด็กนั้นมาถึงสถาน

ที่ทำาการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
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G	 หากสงสัยเกี่ยวกับอายุของเด็ก

ที่ถูกจับกุมหรือควบคุมให้พนักงานสอบสวน 

ดำาเนนิการตาม	ป.ว.ิอ.	และกฎหมายอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้ง	

แต่หากปรากฏภายหลังว่าเด็กนั้นอายุไม่เกิน 

สิบปี	ในขณะกระทำาความผิด	และเด็กอยูในการ 

ควบคุมของสถานพินิจ	 หรือองค์การอื่นใด 

ให้รายงานให้ศาลทราบเพื่อขอคำาสั่งปล่อยตัว

r ห้ามพนักงานสอบสวน	ทำาหรือจัด

ให้ทำาการใดๆ	ซึ่งเป็นการให้คำามั่นสัญญา	ขู่เข็ญ	

หลอกลวง	ใช้กำาลังบังคับหรือกระทำาโดยมิชอบ

ประการใดๆ	เพื่อจูงใจให้เขาให้การอย่างใดๆ 

ในเรื่องที่ต้องหานั้น

r ห้ามมิให้ถ่ายภาพ	หรือบันทึกภาพ

เด็กหรือเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทำาความผิด 

เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการสอบสวน

๓.๓.๒	 ประเภทของคดทีีก่ฎหมายกำาหนดใหต้อ้งมสีหวชิาชพี

ร่วมฟังการสอบปากคำา

๓.๓.๒.๑	หลักการ

ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๓๓ ทวิ บัญญัติให้พนักงาน 

สอบสวนตอ้งทำาการถามปากคำาผูเ้สยีหายและพยาน รวมทัง้การถามปากคำา

ผู้ต้องหาซึ่งมีอายุไม่เกินสิบแปดปี	ในวันที่ถามปากคำาต้องมีสหวิชาชีพ

ร่วมฟังการสอบสวนด้วย ในคดีดังต่อไปนี้ 
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(๑) ความผิดเกี่ยวกับเพศ

(๒) ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ

(๓) ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย อันมิได้

เกิดจากการชุลมุนต่อสู้

(๔) ความผิดฐานกรรโชก ชิงทรัพย์ และปล้น

ทรัพย์ตาม ป.อ.

(๕) ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการค้าประเวณี

(๖) ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการ 

ในการป้องกัน และปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก (ปัจจุบันถูกยกเลิกไป 

โดย พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑)

(๗) ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 

หรือความผิดอื่นที่มีอัตราโทษจำาคุกซึ่งผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุ 

ไม่เกินสิบแปดปีร้องขอ

๓.๓.๒.๒	 แนวทางในการปฏิบัติ

(๑) มีหนังสือถึงผู้อำานวยการศูนย์คุ้มครองเด็ก

ในคดีอาญา ตามทีส่ำานกังานอยัการได้มีหนงัสือแจ้งทั้งส่วนกลางและในส่วน

ภูมิภาคไว้

(๒) มีหนังสือแจ้งไปยังศูนย์นักสังคมสงเคราะห์

เพื่อให้จัดนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์มาร่วมสอบสวน

(๓) มีหนั งสือแจ้ งสภาทนายความ (กรณี  

สอบปากคำาผู้ต้องหาที่เป็นเด็ก) ให้ส่งทนายความมาเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
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(๔) มีหนั งสือแจ้ งสภาทนายความ (กรณี  

สอบปากคำาผู้ต้องหาเป็นเด็ก) ให้ส่งทนายความมาเป็นที่ปรึกษากฎหมาย 

ให้ผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กและร่วมฟังการสอบสวนด้วย

(๕) แจ้งให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก

ทราบถึงการที่เด็กถูกจับกุมตัวและให้ร่วมฟังการสอบสวน และสอบถาม 

จากเด็กว่าต้องการให้บุคคลใดที่เด็กไว้วางใจเข้าร่วมฟังการสอบปากคำา 

อีกหรือไม่

(๖) เตรียมห้องสอบปากคำาที่จัดแยกไว้เป็น 

ส่วนสัด มีเครื่องบันทึกภาพและเสียงที่สามารถบันทึกภาพและเสียง 

ซึ่งสามารถถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่อง

(๗) เ ริ่ มบั นทึ กปากคำ าพนั ก งานสอบสวน 

ควรขานชื่อบุคคลที่ร่วมฟังการสอบสวนให้ได้ยินเสียงไว้ด้วยว่า ผู้ที่ 

ร่วมฟังการสอบสวนเป็นใครบ้างมีชื่อ นามสกุล ตรงกับที่ปรากฏในบันทึก 

คำาให้การที่ได้บันทึกไว้หรือไม่

(๘) ในห้องบันทึกปากคำาควรมีนาฬิกาแขวน 

ติดฝาผนังเอาไว้ด้วย เมื่อบันทึกภาพจะได้ปรากฏเวลาที่เริ่มสอบสวน 

และเวลาที่เสร็จสิ้นในการสอบสวนไว้เป็นหลักฐานด้วย

๓.๓.๓	 การสอบปากคำาผูเ้สยีหายในคดคีวามผดิเกีย่วกบัเพศ

๓.๓.๓.๑	 หลักการ

(๑) ต้องให้พนักงานสอบสวนหญิงเป็นผู้สอบ

ปากคำาผู้เสียหายที่เป็นหญิง  

(๒) ผู้เสียหายสามารถขอให้ผู้ที่ไว้วางใจร่วมอยู่

ด้วยในขณะสอบปากคำาได้ (เนื่องจากปัจจุบันยังมีพนักงานสอบสวนหญิง

จำานวนน้อย มีไม่ครบทุกสถานีตำารวจ จึงจำาเป็นที่พนักงานสอบสวนชาย 
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ต้องทำาการสอบปากคำาผู้หญิงซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดี ความผิดเกี่ยวกับเพศ 

ป.วิ.อ. มาตรา ๑๓๓ วรรคสี่ มีข้อยกเว้นให้พนักงานสอบสวนชายสอบสวน

ได้หากหญิงนั้นยินยอม หรือมีเหตจุำาเปน็อย่างอืน่ (ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๓๓ 

วรรคสี่)

๓.๓.๓.๒	 แนวทางในการปฏิบัติ

ก่อนถามคำาให้การ พนักงานสอบสวนชายต้องถาม 

ผู้เสียหายก่อน (ให้ปรากฏในคำาให้การ) ว่า ยินยอมให้พนักงานสอบสวนชาย

สอบปากคำาหรือไม่  และแจ้งให้ทราบด้วยว่า มีสิทธิให้ผู้ที่ ไว้วางใจ 

ร่วมอยู่ด้วยในขณะที่สอบปากคำา และหากผู้ เสียหายไม่ยินยอมให้  

พนักงานสอบสวนชายสอบปากคำาและในสถานีตำารวจนั้นไม่มีพนักงาน 

สอบสวนหญิง ควรทำาบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาที่มีอำานาจสั่งการ เพื่อออก 

คำาสั่งให้พนักงานสอบสวนหญิงในท้องที่อื่นไปสอบปากคำาให้ได้ เพราะกรณี 

ที่ผู้เสียหายต้องการให้พนักงานสอบสวนหญิงเป็นผู้สอบปากคำาแต่ท้องที่นั้น 

ไม่มีพนักงานสอบสวนหญิง ยังไม่มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน หรือแนว 

คำาพิพากษาศาลฎีกาที่เป็นแนวปฏิบัติในเรื่องนี้

! ข้อควรระวัง	๑)	ไม่ควรสอบปากคำา

ผู้เสียหายในห้องที่รับแจ้งความขณะที่เข้าเวร 

เพราะจะทำาใหผู้เ้สยีหายอบัอาย	ไมอ่ยากใหป้ากคำา

ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนต่อหน้าคนอื่นจำานวนมาก 

๒)	ควรรอเวลาให้ผู้เสียหายมีความพร้อมทั้ง 

ร่างกายและจิตใจเสียก่อนจึงจะสอบสวน
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๓.๓.๔	 การสอบปากคำาผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรง 

ในครอบครัว

๓.๓.๔.๑	 หลักการ

พนักงานสอบสวนต้องจัดให้มีจิตแพทย์ นักจิตวิทยา 

นกัสงัคมสงเคราะห ์หรอืบคุคลทีผู่ถ้กูกระทำาดว้ยความรนุแรงในครอบครวัรอ้งขอ

ให้ร่วมอยู่ด้วยในขณะสอบปากคำา เพื่อให้คำาปรึกษา (ตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง 

ผูถ้กูกระทำาดว้ยความรนุแรงในครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘ วรรคสาม)

๓.๓.๔.๒	 แนวทางในการปฏิบัติ

(๑) ผู้ที่ร่วมเข้าฟังการสอบสวนเพียงบุคคลใด 

บุคคลหนึ่งเท่านั้นไม่จำาเป็นต้องมีครบทุกคนตามที่กำาหนดไว้ใน ป.วิ.อ. 

มาตรา ๘ 

(๒) หากผูถ้กูกระทำาดว้ยความรนุแรงในครอบครวั

เป็นเด็กก็ต้องดำาเนินการตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๓๓ ทวิ 

(๓) ในกรณีจำาเป็นเร่งด่วน ซึ่งมีเหตุอันควร 

ไมอ่าจรอจติแพทย ์นกัจติวทิยา นกัสงัคมสงเคราะห ์หรอืบคุคลทีผู่ถ้กูกระทำา

ดว้ยความรนุแรงในครอบครวัรอ้งขอ ใหพ้นกังานสอบสวนทำาการสอบปากคำา

ไปกอ่นได ้โดยไมต่อ้งมบีคุคลดงักลา่วรว่มอยูด่ว้ย แตต่อ้งบนัทกึเหตทุีไ่มอ่าจ

รอบุคคลดังกล่าวไว้ในสำานวนการสอบสวนด้วย

(๔) ในการแจ้ง ให้แจ้งเป็นหนังสือ (ตาม พ.ร.บ. 

คุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘ 

วรรคสี่ และระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำา

ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ และประมวลระเบียบการตำารวจ 

เกี่ยวกับคดี พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๒ 
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๓.๓.๕	 การสอบปากคำาผู้ต้องหา

๓.๓.๕.๑	 หลักการ

(๑) ในการถามคำาใหก้ารผูต้อ้งหา หา้มมใิหพ้นกังาน

สอบสวนทำาหรือจัดให้ทำาการใด ๆ  ซึ่งเป็นการให้คำามั่น สัญญา ขู่เข็ญ หลอก

ลวง ทรมาน ใชก้ำาลงับงัคบั หรือกระทำาโดยมชิอบใด ๆ  เพือ่จงูใจใหเ้ขาใหก้าร

อย่างใดๆ ในเรื่องที่ต้องหานั้น (โปรดดู ป.วิ.อ. มาตรา ๑๓๕)

(๒) ผูต้อ้งหามสีทิธทิีจ่ะไมใ่หถ้อ้ยคำาทีเ่ปน็ปฏปิกัษ์

ต่อตนเองอันจะทำาให้ตนถูกฟ้องคดีอาญา ซึ่งหมายความว่าผู้ต้องหานั้น 

มีสิทธิที่จะไม่ให้การใดๆ เลยก็ได้ หากผู้ต้องหาให้การก็จะต้องเป็นไป 

โดยสมัครใจอย่างแท้จริง และหากผู้ต้องหาเต็มใจให้การอย่างใดก็ให้จด 

คำาให้การไว้ ถ้าผู้ต้องหาไม่เต็มใจให้การเลยก็ให้บันทึกไว้ (โปรดดู ป.วิ.อ. 

มาตรา ๑๓๔/๔) 

๓.๓.๕.๒	 แนวทางในการปฏิบัติ

(๑) กอ่นถามคำาใหก้ารตอ้งแจง้ใหผู้ต้อ้งหาทราบ

ถึงสิทธิตามกฎหมาย ๒ ข้อ คือ

 (๑.๑) จะให้การหรือไม่ก็ได้  ถ้าให้การ 

คำาให้การของผู้ต้องหาอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้  

 (๑.๒) ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือ 

ผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำาตนได้ (ป.วิ.อ. มาตรา ๑๓๔/๔ 

วรรคแรก (๑)  

(๒) ให้แจ้งข้อเท็จจริงแก่ผู้ต้องหาว่า กระทำาผิด

เช่นไร ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร

(๓) ให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาแก่ผู้ต้องหา

หลังจากดำาเนินการตาม (๑) และ (๒) แล้ว
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ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือคดีที่ผู้ต้องหา 

มีอายุไม่เกินสิบแปดปี พนักงานสอบสวนต้องถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความ

หรือไม่ ถ้าไม่มี พนักงานสอบสวนต้องจัดหาทนายความให้ (ตาม ป.วิ.อ. 

มาตรา ๑๓๔/๑ วรรคแรก)

ส่วนในคดีอื่นที่มีโทษจำาคุกพนักงานสอบสวนต้องถาม 

ผู้ต้องหาว่า มีทนายความหรือไม่ หากไม่มีและต้องการ พนักงานสอบสวน 

ต้องจัดหาทนายความให้ผู้ต้องหาตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๓๔/๑ วรรคสอง

๓.๓.๖	 กรณกีารสอบปากคำาผูต้อ้งหาทีเ่ปน็เดก็อายุ		ไมเ่กนิ 

สิบแปดปี	ให้นำาบทบัญญัติใน ป.วิ.อ. มาตรา ๑๓๓ ทวิ  มาใช้บังคับใช้

โดยอนุโลม

(การแจ้งทนายความให้ร่วมฟังการสอบสวนให้ปฏิบัติตามกฎ

กระทรวง กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวน 

ต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ และ ข้อตกลงระหว่างสำานักงานตำารวจ 

แห่งชาติกับสภาทนายความ เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติ กรณีผู้ต้องหา 

ใช้สิทธิให้ทนายความเข้าฟังการสอบปากคำาของตนตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๔๑) 

!	 ข้อควรระวั ง 	 การสอบสวนนั้น

หากกระทำาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วย่อมทำาให้ 

พนักงานอัยการสามารถฟ้องคดีต่อศาลได้  

แต่หากการสอบสวนที่ไม่ชอบก็อาจจะทำาให้

ศาลต้องยกฟ้องคดีนั้น	หรือผลอาจจะเป็นเพียง 

ไม่รับฟังถ้อยคำาของผู้ต้องหาเท่านั้นก็ได้		
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๓.๓.๗	 ศาลไม่รับฟังถ้อยคำาของผู้ต้องหา	กรณีดังต่อไปนี้

๓.๓.๗.๑ พนักงานสอบสวนไม่แจ้งสิทธิต่างๆ เช่น 

สิทธิที่จะไม่ให้การ สิทธิที่จะมีทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟัง 

การสอบปากคำา พนักงานสอบสวนมิได้เตือนผู้ต้องหาว่าถ้อยคำาที่ผู้ต้องหา

ให้การนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ ตามที่ ป.วิ.อ. 

มาตรา ๑๓๔/๔ บัญญัติไว้ 

๓.๓.๗.๒ พนักงานสอบสวนไม่ได้ถามผู้ต้องหาว่า 

มีทนายความหรือไม่ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๓๔/๑  

๓.๓.๗.๓ พนักงานสอบสวนไม่ได้จัดหาทนายความ 

ให้ผู้ต้องหาตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๓๔/๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง

๓.๓.๗.๔ พนกังานสอบสวนไมไ่ดจ้ดัใหน้กัจติวทิยา ฯลฯ 

ร่วมอยู่ด้วยในการสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๓๓ 

ทวิ ประกอบมาตรา ๑๓๔/๒

๓.๓.๗.๕ พนักงานสอบสวน ไม่ยอมให้ทนายความ 

หรือผู้ซึ่งผู้ต้องหาไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำาผู้ต้องหา ตาม ป.วิ.อ. 

มาตรา ๑๓๔/๓ 

๓.๓.๗.๖ พนักงานสอบสวน ทำาการสอบสวนเพิ่มเติม 

แต่ไม่เตือนผู้ต้องหาว่า ถ้อยคำาที่ผู้ต้องหาให้การนั้นอาจใช้เป็นพยาน 

หลักฐานในการพิจารณาคดีได้ (โปรดดู แนวคำาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๐๔/ 

๒๔๘๒)

๓.๓.๗.๗ พนักงานสอบสวนทำาการสอบสวนโดย 

ฝ่าฝืน ป.วิ.อ. มาตรา ๑๓๕ ทำาให้ผู้ต้องหาให้ถ้อยคำาออกมาโดยไม่สมัครใจ 

คำารับสารภาพนั้นรับฟังไม่ได้ (หมายความว่า เมื่อผู้ต้องหานั้นต้องเป็น 

จำาเลย ก็จะนำาคำารับสารภาพของผู้ต้องหาที่ให้ไว้ต่อพนักงานสอบสวน 

เป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิดของจำาเลยไม่ได้ หากเป็นคำารับสารภาพ
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โดยไม่สมัครใจเพราะพนักงานสอบสวนข่มขู่ จูงใจ (โปรดดู แนวคำาพิพากษา

ศาลฎีกาที่ ๒๑๘/๒๔๗๕, ๑๐๓๙/๒๔๘๒, ๕๐๐/๒๔๗๗, ๕๙๘/๒๔๘๒, 

๑๗๓/๒๔๗๖, ๔๗๓/๒๕๓๙ เป็นต้น)

!	 ข้อควรระวัง		ในการแจ้งข้อกล่าว

หาเพิ่มเติมหรือสอบปากคำาผู้ต้องหาเพิ่มเติม

ทุกครั้ งต้องเตือนผู้ต้องหาให้ทราบถึงสิทธิ  

ตาม	ป.วิ.อ.	มาตรา	๑๓๔/๑	วรรคแรก,	๑๓๔/๔		

วรรคแรก	(๑)	(๒)	หากไม่มีการเตือนกฎหมาย 

ห้ามมิให้รับฟัง	ตาม	ป.วิ.อ.	มาตรา	๑๓๔/๔ 

วรรคท้าย	(โปรดดู	แนวคำาพิพากษาศาลฎีกาที่	

๗๖๙/๒๔๘๒,	๕๗/๒๔๙๘	และ	๑๕๘๑/๒๕๓๑)

๓.๔ การสอบสวนดำาเนินคดีในความผิดอันยอมความได้

๓.๔.๑		 หลักการ

คำาร้องทุกข์มีความสำาคัญยิ่งในการดำาเนินคดีในความผิด 

ต่อส่วนตัว (ความผิดอันยอมความได้) ในเรื่องอำานาจสอบสวนของพนักงาน

สอบสวนและอำานาจฟ้องของพนักงานอัยการ กล่าวคือ พนักงานสอบสวน 

จะมีอำานาจสอบสวนในความผิดอันยอมความได้ ต้องมีคำาร้องทุกข์ 

ตามระเบียบก่อน ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๒๑ วรรคสอง ถ้าไม่มีคำาร้องทุกข์ 

หรือคำาร้องทุกข์ไม่ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา ๒(๗) พนักงานสอบสวนก็ไม่มี

อำานาจสอบสวนและทำาให้พนักงานอัยการไม่มีอำานาจฟ้องตามมาตรา ๑๒๐ 

ศาลก็ต้องยกฟ้อง
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๓.๔.๒	 แนวทางในการปฏิบัติ	

(๑) พนักงานสอบสวนต้องอธิบายข้อกฎหมายถึง 

อายุความร้องทุกข์ในความผิดต่อส่วนตัว(ความผิดอันยอมความกันได้) 

ให้ผู้เสียหายทราบและเข้าใจเสียก่อน หากผู้เสียหายประสงค์เพียงต้องการ

ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานไว้ก่อนเท่านั้น ยังไม่มอบคดีให้พนักงานสอบสวน 

ในบันทึกประจำาวันที่ลงไว้เป็นหลักฐานพนักงานสอบสวนควรเขียนถึง 

คำาอธบิายของพนกังานสอบสวนไปดว้ยวา่ “ไดช้ีแ้จง ถงึอายคุวามในการแจง้ 

ความร้องทุกข์ มอบคดีให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำาเนินคดีกับผู้ต้องหา 

ตามกฎหมาย ต้องมอบคดีภายในสามเดือน นับแต่วันรู้เรื่องการกระทำา 

ความผิดและรู้ตัวผู้กระทำาผิดให้ผู้แจ้งทราบและเข้าใจดีแล้ว”

(๒) ในคดคีวามผดิตอ่สว่นตวัทีม่นีติบิคุคลเปน็ผูก้ระทำาผดิ 

และผู้เสียหายมอบอำานาจให้ทนายความหรือบคุคลอืน่มาแจ้งความร้องทกุข์

ตอ่พนกังานสอบสวน ในหนงัสอืมอบอำานาจประสงคแ์จง้ความใหด้ำาเนนิคดกีบั

นติบิคุคลเทา่นัน้ แตพ่นกังานสอบสวนไดด้ำาเนนิคดกีบักรรมการของนติบิคุคล

นั้นในฐานะส่วนตัวด้วย เกิดความเสียหายต่อผู้ต้องหาที่ถูกดำาเนินคดีโดยที่

ผู้เสียหายไม่ได้ประสงค์ให้ดำาเนินคดีกับนิติบุคคลในฐานะส่วนตัว หรือบาง

ครั้งผู้เสียหายเป็นนิติบุคคลได้มอบอำานาจให้บุคคลอื่นมาแจ้งความร้องทุกข์

มอบคดีให้พนักงานสอบสวน แต่ในหนังสือมอบอำานาจไม่ได้ประทับตราของ

นิติบุคคลนั้น ถือว่าการมอบอำานาจไม่ถูกต้องผู้ที่รับมอบอำานาจไม่มีอำานาจ

มาแจ้งความร้องทุกข์ หากพนักงานสอบสวนได้สอบสวนไปการสอบสวนนั้น

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อัยการไม่มีอำานาจฟ้อง 

(๓) หากผูเ้สยีหายมอบอำานาจใหผู้อ้ืน่มารอ้งทกุขใ์นคดี

ความผดิตอ่สว่นตวั พนกังานสอบสวนตอ้งอา่นขอ้ความในหนงัสอืมอบอำานาจ

ใหล้ะเอยีดรอบคอบวา่ผูเ้สยีหายไดม้อบอำานาจใหด้ำาเนนิการอะไรบา้ง กบัใคร 

อย่างไร และผู้รับมอบอำานาจต้องทำาการแทนได้ภายในกรอบวัตถุประสงค์ 
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ของผู้มอบอำานาจเท่านั้น และหากนิติบุคคลเป็นผู้เสียหายได้มอบอำานาจ 

ให้ผู้อื่นมาแจ้งความได้ประทับตราของนิติบุคคลผู้เสียหายครบถ้วนถูกต้อง

หรือไม่ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนตาม ประมวลกฎหมายรัษฎากร หรือไม่

!	 ข้อควรระวัง	 ในคดีความผิดต่อ

ส่วนตัวพนักงานสอบสวนลงบันทึกประจำาวันไว้ 

เปน็หลกัฐานโดยทีผู่เ้สยีหายเขา้ใจวา่ไดแ้จง้ความ 

ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว	แต่พนักงาน

สอบสวนไม่ตัด เลขคดี ในสารบบคดีอาญา 

เมื่อผู้เสียหายมาสอบถามความคืบหน้าของคดี 

ปรากฏว่าคดีขาดอายุความร้องทุกข์ภายใน 

สามเดือน	นับแต่รู้เรื่องรู้ตัวผู้กระทำาผิดไปแล้ว 

เกิดความเสียหายต่อตัวผู้ เสียหายและถือว่า 

พนักงานสอบสวนบกพร่อง	ที่ไม่รับคำาร้องทุกข์

ตามระเบียบ

๓.๕ ตัวอย่างแนวคำาพิพากษาศาลฎีกา
การร้องทุกข์นั้นผู้เสียหายต้องมีเจตนาให้ผู้กระทำาผิดได้รับโทษ 

การแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อกันคดีขาดอายุความ หรือแจ้งไว้ 

เพื่อเป็นหลักฐาน ถือว่าผู้ เสียหายไม่มี เจตนาให้พนักงานสอบสวน 

ดำาเนินคดีกับผู้กระทำาผิด ไม่เป็นคำาร้องทุกข์ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒ (๗) 

(โปรดดู แนวคำาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๙/๒๕๒๗, ๗๕๘/๒๕๒๓, ๑๗๒๕/ 

๒๕๒๒, ๑๙๕/๒๕๒๒, ๒๒๐๖/๒๕๒๒)
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การร้องทุกข์ในความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิด 

จากการใชเ้ชค็ ถา้ผูเ้สยีหายแจง้วา่ตอ้งการรบัเชค็ของกลางไปเพือ่ดำาเนนิการ 

ฟ้องร้องจำาเลยอีกทางหนึ่งก่อน โดยไม่ขอมอบคดีต่อพนักงานสอบสวน 

ถือว่าผู้เสียหายไม่มีเจตนาให้ผู้ออกเช็คต้องรับโทษ ไม่เป็นคำาร้องทุกข์ 

(โปรดดู แนวคำาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๗๑๔/๒๕๓๓, ๑๔๗๘/๒๕๓๐, 

๓๑๔/๒๕๒๙)

แต่ถ้าผู้เสียหายร้องทุกข์ให้ดำาเนินคดีแก่ผู้ออกเช็ค และในขณะ

เดียวกันก็ขอรับเช็คคืนไปทวงถามเอากับผู้สั่งจ่ายอีกทางหนึ่ง โดยคำาร้อง

ทุกข์ไม่มีข้อความระบุว่ายังไม่มอบคดีให้พนักงานสอบสวน ถือว่าผู้เสียหาย 

มีเจตนาให้ผู้กระทำาผิดได้รับโทษแล้ว จึงเป็นคำาร้องทุกข์ตามกฎหมาย 

(โปรดดู แนวคำาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๐๙/๒๕๓๑ (ประชุมใหญ่), ๓๙๒๔/ 

๒๕๓๒)

ในความผดิตอ่สว่นตวั กรณทีีม่ผีูก้ระทำาผดิหลายคน และผูเ้สยีหาย

รู้ตัวผู้กระทำาผิดทุกคน แต่ผู้เสียหายร้องทุกข์โดยระบุชื่อเพียงบางคนเท่านั้น 

ถือว่าผู้เสียหายไม่มีเจตนาจะให้ผู้ที่ไม่ได้ระบุชื่อต้องรับโทษด้วยจึงไม่เป็น 

คำาร้องทุกข์สำาหรับผู้ไม่ระบุชื่อ (โปรดดู แนวคำาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๓๔๓/ 

๒๕๓๖, ๑๒๙๘/๒๕๑๐, ๑๒๒/๒๕๒๘)
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๓.๖ การสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนต่างหน่วย
หรือต่างท้องที่ หรือร่วมกับพนักงานอัยการ

๓.๖.๑	 แนวทางในการปฏิบัติ 	 คดีบุกรุกทำาลายป่าไม้  

และทรัพยากรธรรมชาติ

(๑) ใหห้วัหนา้พนกังานสอบสวนรบีรายงานนายอำาเภอ 

หรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอทราบโดยด่วน เมื่อนายอำาเภอ 

หรือปลัดอำาเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอทราบแล้ว จะใช้ดุลพินิจ 

ในการเข้าควบคุมการสอบสวน 

(๒) หากเข้าควบคุมการสอบสวนโดยทำาเป็นหนังสือ 

แจ้งว่าจะเข้าควบคุมการสอบสวน กรณีนี้ถือว่านายอำาเภอ หรือปลัดอำาเภอ 

ผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน (ดูข้อบังคับ

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๒๓ ขอ้ ๑๒.๔, ๑๒.๕, ๑๒.๖ และแกไ้ขเพิม่เตมิฯ 

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๓๖ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๗/

ว ๙๒๘๑ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๓๖ เรื่อง หารือแนวทางในการปฏิบัติ 

ในการควบคุมการสอบสวนคดีเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ)

๓.๖.๒	 แนวทางในการปฏบิตัคิดคีวามผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิ

(๑) ในกรณีที่บุคคลใดต้องหาว่ากระทำาความผิดฐาน 

เสพยาเสพติด เสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและมีไว้ในครอบครอง 

เพื่อจำาหน่าย หรือเสพและจำาหน่ายยาเสพติดตามลักษณะ  ชนิด ประเภท 

และปริมาณที่กำาหนดในกฎกระทรวง  

(๒) ถ้าไม่ปรากฏว่าต้องหาหรืออยู่ ในระหว่างถูก 

ดำาเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจำาคุก หรืออยู่ใน

ระหว่างรบัโทษจำาคกุตามคำาพิพากษาของศาลตาม พ.ร.บ. ฟืน้ฟสูมรรถภาพ 
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ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๙ 

(๒.๑) ใหพ้นกังานสอบสวนนำาตวัผูต้อ้งหาไปศาล

ภายในสี่สิบแปดชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ต้องหานั้นมาถึงที่ทำาการของพนักงาน

สอบสวน

(๒.๒) เพื่อให้ศาลพิจารณามีคำาสั่งให้ส่งตัว 

ผู้ต้องหานั้นไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด

(๒.๓) เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำาเป็น 

อยา่งอืน่ทีเ่กดิจากตวัผูต้อ้งหานัน้เอง หรือเกดิจากพฤตกิารณท์ีเ่ปลีย่นแปลง

ซึ่งทำาให้ไม่อาจนำาตัวผู้ต้องหาไปศาลภายในกำาหนดเวลาดังกล่าวได้

(๒.๔) ในระหว่างการตรวจพิสูจน์และการฟื้นฟู

สมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ ใหพ้นกังานสอบสวนดำาเนนิกระบวนการสอบสวน

คดีต่อไป

(๒.๕) และเมื่อสอบสวนเสร็จ ให้ส่งสำานวน 

การสอบสวนไปยังพนักงานอัยการโดยไม่ต้องส่งผู้ต้องหาไปด้วย และแจ้ง 

ให้ทราบว่าผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวอยู่ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติด 

หรือการควบคุมตัวอยู่แห่งใด

(๒.๖) ในระหว่างที่ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวอยู่ 

ตาม พ.ร.บ. นี้ พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่ต้องดำาเนินการฝาก

ขังหรือขอผัดฟ้องตามกฎหมาย

(๒.๗) ถา้ปรากฏวา่ผูต้อ้งหาผูใ้ดเสพตดิกอ่นขณะ 

หรือภายหลังที่ถูกจับกุม เพื่อให้ตนเองได้รับการส่งตัวไปฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ผู้ติดยาเสพติดและไม่ถูกดำาเนินคดี ผู้นั้นไม่มีสิทธิ์ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้ติดยาเสพติดตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ 

มาตรา ๒๐ ให้พนักงานสอบสวนมารับตัวผู้นั้นไปดำาเนินคดีตามกฎหมาย 

ในทันทีที่สามารถกระทำาได้
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(๒.๘) ถ้าผลการพิสูจน์ไม่ปรากฏว่าผู้ต้องหา 

เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือติดยาเสพติดตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา 

เสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๒ วรรคสาม ให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รายงานผลการตรวจพิสูจน์ให้พนักงานสอบสวน

หรือพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

(๒.๙) ในกรณทีีต่อ้งสง่ตวัผูต้อ้งหาคนืใหพ้นกังาน

สอบสวนหรือพนักงานอัยการเพื่อดำาเนินคดีต่อไป ให้นำาบทบัญญัติมาตรา 

๒๐ วรรคสอง มาบังคับใช้โดยอนุโลม

(๒.๑๐) ในกรณีที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ผู้ติดยาเสพติด ผู้ ใด แม้จะได้รับการฟื้นฟูจนครบกำาหนดเวลาตาม 

มาตรา ๒๕ แล้ว แต่ผลการฟื้นฟูยังไม่เป็นที่พอใจ ให้คณะอนุกรรมการ 

ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รายงานความเห็นไปยังพนักงานสอบสวน

หรือพนักงานอัยการ เพื่อประกอบการพิจารณาดำาเนินคดีผู้นั้นต่อไป 

และให้นำาความในมาตรา ๒๒ วรรคสี่ มาบังคับใช้โดยอนุโลม

๓.๖.๓	 แนวทางในการปฏิบัติคดีทหารเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่า

กระทำาความผิด

ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดทราบ เมื่อทหารได้รับแจ้งแล้ว 

จะทำาหนังสือมารับตัวไปควบคุม ในการสอบสวนฝ่ายทหารจะจัดนายทหาร 

ชั้นสัญญาบัตร หรือนายทหารพระธรรมนูญมาร่วมฟังการสอบสวน 

สำาหรับคดีที่ผู้ ต้องหาเป็นทหารกระทำาผิดร่วมกับพลเรือน ซึ่ งคดี  

อยู่ในอำานาจศาลแขวงและผู้ต้องหารับสารภาพ ให้ส่งฟ้องศาลแขวงได้ 

โดยรีบแจ้งให้ฝ่ายทหารทราบ แต่หากผู้ต้องหากระทำาผิดตามลำาพัง 

แม้ความผิดจะอยู่ในอำานาจศาลแขวงก็ยังคงต้องดำาเนินคดียังศาลทหาร 

(โปรดดู ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงาน 
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กรณีทหารถูกกล่าวหาว่ากระทำาผิดอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๑๖ ,๒๔ 

และหนังสือสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ที่ ๐๐๐๔.๖/๑๓๒๐๕  ลงวันที่ 

๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอให้ศาล 

ออกหมายจบั หมายคน้และหมายขงั สำาหรบับคุคลทีอ่ยูใ่นอำานาจศาลทหาร) 

๓.๖.๔	 แนวทางในการปฏิบัติการสอบสวนในคดีวิสามัญ

ฆาตกรรม	หรอืคดทีีต่ายในระหวา่งอยูใ่นความควบคมุของเจา้พนกังาน

การสอบสวนในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทำาของ 

เจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความ

ควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือกรณี 

ที่ผู้ตายถูกกล่าวหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการ 

ตามหน้าที่ ให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติดังนี้

(๑) พนักงานสอบสวนแจ้งให้พนักงานอัยการเข้าร่วม

ทำาการสอบสวนทันที

(๒) พนักงานสอบสวนเป็นผู้รับผิดชอบสำานวนคดี

(๓) พนักงานอัยการให้คำาแนะนำา และสามารถ 

ตรวจสอบพยานหลกัฐาน ถามปากคำา หรอืสัง่ใหถ้ามปากคำาบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง

ได้ตั้งแต่เริ่มทำาสำานวน นับแต่โอกาสแรกเท่าที่พึงจะกระทำาได้

(๔) การเขา้รว่มทำาสำานวนสอบสวนของพนกังานอยัการ 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำาหนดในกฎกระทรวง

(๕) ในกรณีจำาเป็นเร่งด่วนและมีเหตุอันควรไม่อาจ 

รอพนักงานอัยการเข้าร่วมในการทำาสำานวนสอบสวน ให้พนักงาน 

สอบสวนทำาสำานวนต่อไปได้ แต่ต้องบันทึกเหตุที่ไม่อาจรอพนักงานอัยการ

ไว้ในสำานวน และถือว่าเป็นการทำาสำานวนที่ชอบด้วยกฎหมาย ตาม ป.วิ.อ. 

มาตรา ๑๕๕/๑
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!	 ข้อควรระวัง	อำานาจของพนักงาน

อัยการในการสั่งให้พนักงานสอบสวนถามปากคำา

หรือสอบปากคำาบุคคลที่ เกี่ยวข้องสามารถ 

สั่งให้สอบปากคำาบุคคลที่ เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่ 

เริ่มทำาสำานวนการสอบสวน	ซึ่งแตกต่างจากการ

สอบสวนคดีอาญาอื่นๆ	คือ	พนักงานอัยการ 

จะมีอำานาจสั่ งให้พนักงานสอบสวนทำาการ 

สอบสวนเพิ่มเติมได้ก็ต่อเมื่อ	พนักงานสอบสวน

ได้ทำาการสอบสวนคดีเสร็จสิ้นและส่งสำานวน 

การสอบสวนไปยังพนักงานอัยการแล้ว

๓.๖.๕	 แนวทางในการปฏิบัติการชันสูตรพลิกศพ

(๑) ในกรณีการตายที่เกิดขึ้น โดยการกระทำาของ 

เจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ใน 

ความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่

(๒) ให้พนักงานอัยการและพนักงานฝ่ายปกครอง 

ตั้งแต่ระดับปลัดอำาเภอหรือเทียบเท่าขึ้นไปแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่เป็นผู้ 

ชันสูตรพลิกศพร่วมกับพนักงานสอบสวนและแพทย์ตามวรรคหนึ่ง 

ของ ป.ว.ิอ. มาตรา ๑๕๐ และกฎกระทรวงกระทรวงมหาดไทยและกระทรวง

ยุติธรรมกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการทำาสำานวนการสอบสวน

ร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ 

๙ มิถุนายน ๒๕๕๓



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

69

(๓) และใหน้ำาบทบญัญตัขิอง ป.ว.ิอ. ดงักลา่วในวรรคสอง 

มาใช้บังคับ (ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนแจ้งแก่ผู้มีหน้าที่ไปทำาการ

ชันสูตรพลิกศพทราบ และก่อนการชันสูตรพลิกศพให้พนักงานสอบสวน 

แจ้งให้สามี ภริยา บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือ

ญาติของผู้ตายอย่างน้อยหนึ่งคนทราบเท่าที่จะทำาได้)

(๔) เมือ่ไดม้กีารชนัสตูรพลกิศพตาม ป.ว.ิอ. มาตรา ๑๕๐ 

วรรคสามแล้ว ให้พนักงานสอบสวนแจ้งพนักงานอัยการเข้าร่วมกับพนักงาน

สอบสวน ทำาสำานวนชันสูตรพลิกศพให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 

ได้รับแจ้ง

(๕) ถ้ามีความจำาเป็นให้ขยายระเวลาออกไปได้ไม่เกิน

สองครัง้ ครัง้ละสามสบิวนั แตต่อ้งบนัทกึเหตผุลและความจำาเปน็ในการขยาย 

ระยะเวลาทุกครั้งไว้ในสำานวนชันสูตรพลิกศพ สำาหรับในส่วนของตำารวจ 

ในภาคต่างๆ ต้องปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท ๑๙๘๕๐/ ๒๕๐๑ ลงวันที่ ๑๒ 

ธนัวาคม ๒๕๐๑ และ ที ่มท ๐๓๐๗.๑/ว ๑๐๘ ลงวนัที ่๔ มกราคม ๒๕๕๑ ดว้ย   

๓.๖.๖	 แนวทางปฏบิตักิรณแีพทยเ์ปน็ผูถ้กูกลา่วหาคดอีาญา

เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยร้องเรียนต่อแพทยสภา

หรือแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกล่าวหาว่าทำาการ

ตรวจรักษาผู้ป่วยจนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิต จากการตรวจรักษามากขึ้น 

สำานักงานตำารวจแห่งชาติจึงได้มีหนังสือ (โปรดดู หนังสือสำานักงานตำารวจ 

แห่งชาติ ที่ ๐๐๓๑.๒๑๒/ว ๙๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙) กำาหนด 

แนวทางการดำาเนินคดีอาญากรณีแพทย์ถูกกล่าวหาว่าทำาการตรวจรักษา 

ผู้ป่วยจนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิต ให้มีมาตรฐานเป็นไปในทางเดียวกัน 

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ดังนี้
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(๑) เมือ่พนกังานสอบสวนรบัคำารอ้งทกุขห์รอืกลา่วโทษ

ให้ดำาเนินคดีกับแพทย์ผู้ตรวจรักษาแล้วเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย 

ของผู้เจ็บป่วยให้ดำาเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด 

เพื่อพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา หากมีพยาน หลักฐาน 

เพียงพอและแน่ชัดให้พนักงานสอบสวนดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป

(๒) เมื่อรับคำาร้องทุกข์กล่าวโทษ ให้มีหนังสือแจ้งเหต ุ

โดยสรุปไปยังนายกแพทยสภา โดยขอทราบความเห็นใน ๒ ประเด็น 

เพื่อประกอบการสอบสวน คือ

(๒.๑) ในการรั กษาของแพทย์ถู กกล่ าวหา 

ได้ทำาการรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 

หรือไม่

(๒.๒) แพทย์ผู้ถูกกล่าวหาได้ใช้ความระมัดระวัง

ในการตรวจวนิจิฉยัและรกัษาผูป้ว่ยตามภาวะวสิยัและพฤตกิารณข์องแพทย์

ที่จะต้องทำาการรักษาพยาบาลในกรณีนี้หรือไม่

(๓) ให้ส่งสำาเนาเวชระเบียนและบัตรประวัติผู้ป่วยนอก 

ของผู้ป่วยหรือผู้ตายไปยังนายกแพทยสภา สำานักงานปลัดกระทรวง 

สาธารณสุข 

(๔) กรณีต้องดำาเนินการสอบสวนแพทย์ผู้ถูกกล่าวหา 

และมีความจำ า เป็นต้องจับกุมหรือควบคุมตั วแพทย์  ให้คำ านึ งถึ ง 

เกียรติยศศักดิ์ศรีของผู้ถูกกล่าวหา และให้ปฏิบัติโดยสุภาพ สะดวก 

รวดเร็ว ตามสมควร 
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๓.๗ การจับ

๓.๗.๑	 หลักการ

การจับนั้นโดยปกติแล้วกฎหมายให้อำานาจแก่พนักงานฝ่าย 

ปกครองหรือตำารวจเป็นผู้มีอำานาจในการจับ โดยเจ้าพนักงานดังกล่าว 

จะทำาการจับได้ต้องมีหมายจับหรือมีกฎหมายให้อำานาจทำาการจับได้ 

แม้จะไม่มีหมายจับซึ่งเป็นหลักที่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๒ วรรคสอง ทีบ่ญัญตัิ

ไว้ว่า การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทำามิได้  เว้นแต่มีคำาสั่งหรือหมาย 

ของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือแม้แต่รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในมาตรา ๓๑ วรรคสอง 

ก็บัญญัติไว้ในลักษณะที่สอดคล้องต้องกันว่า การจับ คุมขัง ตรวจค้น 

ตัวบุคคลหรือการกระทำาใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพจะกระทำามิได้ 

เว้นแต่โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

การจับมี ๒ กรณีด้วยกันคือ 

(๑) จับโดยมีหมายจับ (หรือหมายศาล)

(๒) จับโดยไม่มีหมายจับ

๓.๗.๒	 แนวทางในการปฏิบัติ

๓.๗.๒.๑	การจับโดยไม่มีหมายจับ	ตาม	ป.วิ.อ.	

มาตรา	๗๘	

(๑) มีการกระทำาความผิดซึ่งหน้า ตาม ป.วิ.อ. 

มาตรา ๘๐ 
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(๒) การกระทำาความผิดซึ่งหน้า ตาม ป.วิ.อ. 

มาตรา ๘๐ นี้ หมายถึง ความผิดซึ่งเห็นกำาลังกระทำา หรือเป็นการพบ 

ในอาการใดซึ่งแทบจะไม่ต้องสงสัยเลยว่า เขาได้กระทำาผิดมาแล้วสดๆ 

หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นการกระทำาผิดที่เจ้าพนักงานนั้นได้เห็นกับตาตนเอง 

ไมใ่ชเ่ปน็การบอกเลา่ทีม่าจากคนอืน่อกีทอดหนึง่ (วนิยั เลศิประเสรฐิ, ๒๕๕๓: 

๑๑๘) (โปรดดูแนวคำาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๑/๒๔๙๑)

(๓) กรณีที่จะวินิจฉัยว่าเป็นความผิดซึ่งหน้า 

เช่น การทะเลาะวิวาท ซึ่งได้ยุติลงไปก่อนหน้านี้แล้ว ไม่ใช่การกระทำา 

ความผิดซึ่งหน้า เจ้าพนักงานตำารวจซึ่งมาภายหลังเกิดเหตุ ไม่มีอำานาจจับ 

โดยไม่มีหมายจับ (โปรดดู แนวคำาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๒๔๓/๒๕๔๒) 

หรือกรณีตัวอย่างของ จ่าสิบตำารวจ ส. และร้อยตำารวจเอก ป. จับจำาเลยได้ 

ในขณะที่จำาเลยกำาลังขายวัตถุออกฤทธิ์ให้กับจ่าสิบตำารวจ ส. ผู้ล่อซื้อ 

กรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้า (วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์, ๒๕๕๕: ๓๕๔) 

(โปรดดู แนวคำาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๔๖๑/ ๒๕๔๐)  

(๔) นอกจากนั้น คำาว่าซึ่งหน้ายังหมายรวมถึง 

ความผิดอาญาดังระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้  คือให้ถือว่า 

ความผิดนั้นเป็นความผิดซึ่งหน้าในกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) เมื่อบุคคลหนึ่งถูกไล่จับ ดังผู้กระทำาโดยมี

เสียงร้องเอะอะ

(๔.๒) เมื่อพบบุคคลหนึ่ งแทบจะทันทีทันใด 

หลังจากการกระทำาผิดในถิ่นแถวใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนั้น และมีสิ่งของ 

ที่ได้มาจากการกระทำาผิด หรือมีเครื่องมือ อาวุธหรือวัตถุอย่างอื่น 

อันสันนิษฐานได้ว่า ได้ใช้ในการกระทำาผิด หรือมีร่องรอยพิรุธเห็นประจักษ์ 

ที่เสื้อผ้าหรือเนื้อตัวของผู้นั้น
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๓.๗.๒.๒	เมือ่พบบคุคลมพีฤตกิารณอ์นัควรสงสยัวา่ 

ผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น 

โดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระทำา 

ความผิด ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๗๘(๒)

การจบัตามกรณนีี ้ เปน็การจบัในลกัษณะของการปอ้งกนั

การกระทำาผิดหรือป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้น คือผู้กระทำาผิด ยังมิได้ลงมือ

กระทำาผิด เป็นเพียงการตระเตรียมหรือการเตรียมการที่จะกระทำาผิด การ

ตระเตรียมการเช่นว่านี้ ก็คือการมีเครื่องมือ อาวุธ  หรือวัตถุอย่างอื่นอัน

สามารถอาจใช้ในการกระทำาผิดได้ดังกล่าวมาแล้ว  และเมื่อมีการจับกุมผู้

กระทำาผิดดังกล่าวแล้ว เจ้าพนักงานตำารวจจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ 

ดังนี้ (วีรพล กุลบุตร, ๒๕๕๐: ๖๔)

(๑) การจับนั้น ใช้วิธีการจับตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๘๓ 

โดยแจ้งให้ผู้ถูกจับทราบว่า เขาจะต้องถูกจับ 

(๒) หากเป็นการจับในกรณีที่ผู้ถูกจับยังไม่ได้ลงมือ

กระทำาความผิด อาจอยู่ในขั้นตระเตรียมการกระทำาผิดหรือกำาลังจะก่อเหตุ 

อันตรายประการอื่น  เมื่ อจับกุมตัวผู้กระทำาความผิดส่งพนักงาน 

สอบสวนแล้ว พนักงานสอบสวนต้องนำาตัวผู้ถูกจับยื่นฟ้องต่อพนักงาน 

อัยการภายในสี่สิบแปดชั่วโมง เพื่อใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัย ตาม ป.อ. 

มาตรา ๔๖ และ พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙ 

มาตรา ๗   

๓.๗.๒.๓		 มีเหตุออกหมายจับบุคคลกรณีเร่งด่วน

ตาม	ป.วิ.อ.	มาตรา	๖๖(๒)	แต่มีความจำาเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาล

ออกหมายจับบุคคลนั้นได้
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U	 ความจำาเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้

ศาลออกหมายจับนั้นต้องมีเงื่อนไขดังนี้

(๑) มีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะกระทำา

ความผิดอาญา

(๒) มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีหรือ จะไป

ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น

(๓) ต้องมีความจำาเป็นเร่งด่วนไม่อาจขอให้ศาล

ออกหมายจับบุคคลนั้นได้ 

๓.๗.๒.๔	จับผู้ต้องหาหรือจำาเลยที่หนีประกัน 

ในระหวา่งถกูปลอ่ยชัว่คราว ตาม ป.ว.ิอ. มาตรา ๗๘(๔) หรอืมาตรา ๑๑๗

สูตรย่อ		-	ผิดซึ่งหน้า	-		ว่าจะก่อ	-	ไม่อาจขอ	-	รอหลบหนี

(ดูสูตรย่อ วินัย  เลิศประเสริฐ, ๒๕๕๓: ๑๑๘)

การจับผู้ต้องหาในกรณีนี้จะกระทำาได้ก็ต่อเมื่อ

(๑) เมื่อผู้ต้องหาหรือจำาเลยหนีหรือจะหลบหนี 

ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจที่พบการกระทำาดังกล่าวมีอำานาจ 

จับผู้ต้องหาหรือจำาเลยนั้นได้

(๒) แต่ในกรณีที่บุคคลซึ่งทำาสัญญาประกัน 

หรือเป็นหลักประกันเป็นผู้พบเห็นการกระทำาดังกล่าว อาจขอให้พนักงาน 

ฝ่ายปกครองหรือตำารวจที่ใกล้ที่สุดจับผู้ต้องหาหรือจำาเลยได้
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(๓) ถ้า ไม่สามารถขอความช่วยเหลือจาก 

เจ้าพนักงานได้ทันท่วงที ก็ให้มีอำานาจจับผู้ต้องหาหรือจำาเลยได้เอง 

แล้วส่งไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจที่ใกล้ที่สุด

(๔) และให้เจ้าพนักงานนั้นรีบจัดส่งผู้ต้องหา 

หรือจำาเลยไปยังเจ้าพนักงานหรือศาลโดยคิดค่าพาหนะจากบุคคลซึ่งทำา 

สัญญาประกันหรือเป็นหลักประกันนั้น

๓.๗.๓	 การจับของราษฎรโดยไม่มีหมายจับ

ราษฎรจะสามารถจบัโดยไมม่หีมายได ้ดว้ยเหตดุงัตอ่ไปนี้

(๑) เจ้าพนักงานขอให้ช่วยจับ

(๒) จับผู้กระทำาความผิดซึ่งหน้าตามความผิด 

ที่ได้ระบุไว้ในบัญชีท้าย ป.วิ.อ. 

๓.๗.๔	 เมื่อจับตัวผู้ต้องหาได้แล้ว

๓.๗.๔.๑	 การจับโดยเจ้าพนักงาน	ณ	สถานที่จับ	

ตาม ป.วิ.อ.มาตรา ๘๓ และ ๘๔

(๑) ต้องแจ้งแก่ผู้ถูกจับว่า เขาต้องถูกจับ

(๒) ถ้ามีหมายจับให้แสดงหมายจับต่อผู้ถูกจับ

(๓) แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ (ครั้งที่ ๑)

(๔) แจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบว่า

(๔.๑) มีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้

(๔.๒) ถ้าให้การถ้อยคำาทีใ่ห้การนั้น อาจใช้

เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้
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(๔.๓) มสีทิธทิีจ่ะพบและปรกึษาทนายความ 

หรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ

(๕) สั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ทำาการของพนักงาน

สอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับพร้อมด้วยผู้จับ เว้นแต่สามารถนำาไปที่ทำาการ 

ของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ

(๖) ถ้าจำาเป็นก็ให้จับตัวไป

G	 กรณีความผิดตาม	พ.ร.บ.	จราจรฯ	

เจ้าหน้าที่ตำารวจจับกุมตัวผู้กระทำาความผิดไม่ได้ 

หากผู้กระทำาความผิดขัดขืนไม่ไปพบพนักงาน

สอบสวนให้ออกใบสั่ง

(๗) ถ้าผู้ถูกจับขัดขวางการจับหรือหลบหนี 

หรือพยายามจะหลบหนี ผู้ทำาการจับมีอำานาจใช้วิธีหรือการป้องกันทั้งหลาย

เท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับนั้น

G	 ถา้มกีารตอ่สูข้ดัขนืจะมคีวามผดิฐาน

ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานตาม	ป.อ.	มาตรา	๑๓๘

G	 ถา้มกีารทำารา้ยรา่งกายเจา้พนกังาน

จะมีความผิดตาม	ป.อ.	มาตรา	๒๙๖,	๒๙๘

G	 ถา้มกีารดา่	พดูวา่	แกลง้จบั	ไมย่ตุธิรรม	

จะมคีวามผดิฐาน	ดหูมิน่เจา้พนกังานซึง่กระทำาการ

ตามหน้าที่	ตาม	ป.อ.	มาตรา	๑๓๖
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(๘) ถา้ผูถ้กูจบัประสงคจ์ะแจง้ใหญ้าตหิรอืผูซ้ึง่ตน 

ไว้วางใจทราบถึงการจับกุม ซึ่ง

(๘.๑) สามารถดำาเนินการได้โดยสะดวก 

และ

(๘.๒) ไม่เป็นการขัดขวางการจับ หรือการ

ควบคุมผู้ถูกจับ หรือก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด

(๙) ใหเ้จา้พนกังานอนญุาตใหผู้ถ้กูจบัดำาเนนิการ

ไดต้ามสมควรแกก่รณ ีและใหเ้จา้พนกังานผูจ้บันัน้บนัทกึการจบัดงักลา่วไวด้ว้ย

(๑๐) ถ้าผู้ถูกจับได้รับบาดเจ็บ เจ้าพนักงานผู้จับ

จะจัดการพยาบาลผู้ถูกจับเสียก่อนนำาตัวส่งพนักงานสอบสวนก็ได้

(๑๑) ถ้อยคำาใดๆ ที่ผู้ถูกจับให้ไว้ต่อเจ้าพนักงาน 

ผูจ้บั หรอืพนกังานฝา่ยปกครองหรอืตำารวจในชัน้จบักมุ ถา้ถอ้ยคำานัน้เปน็คำารบั

สารภาพของผูถ้กูจบัวา่ตนไดก้ระทำาความผดิ หา้มมใิหร้บัฟงัเปน็พยานหลกัฐาน

(๑๒) แต่ถ้าเป็นถ้อยคำาอื่น จะรับฟังเป็นพยาน 

หลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกจับได้ก็ต่อเมื่อได้มีการแจ้งสิทธิ์ 

ตามวรรคสองของ ป.วิ.อ. มาตรา ๘๓ แก่ผู้ถูกจับ

๓.๗.๔.๒	การจับโดยเจ้าพนักงาน	ณ	ที่ทำาการ 

ของพนักงานสอบสวน	ตาม	ป.วิ.อ.	มาตรา	๘๔

(๑) ให้ผู้จับแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียด 

เกี่ยวกับเหตุแห่งการจับให้ผู้ถูกจับทราบ (แจ้งข้อกล่าวหาครั้งที่ ๒)

(๒) ถ้ามีหมายจับให้แจ้งผู้ถูกจับทราบและอ่าน

หมายจับให้ฟัง

(๓) ถา้ยงัไมไ่ดเ้ขยีนบนัทกึการจบั ใหเ้ขยีนบนัทกึ

การจับ
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!	 ข้อควรระวัง		

เจ้าพนักงานที่ไม่ได้ร่วมจับกุม	นั่งอยู่

ในห้องแอร์แต่มาร่วมลงชื่อในบันทึกการจับกุม

ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	ผิด	ตาม	

ป.อ.	มาตรา	๑๕๗	แต่บันทึกการจับกุมนั้นไม่เสีย

ไปสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานลงโทษผู้กระทำา

ผิดในชั้นศาลได้เพราะมีการจับจริง	 (โปรดดู 

แนวคำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 	 ๒๖๑๒/๒๕๔๓) 

ให้อ่านบันทึกการจับกุมให้ผู้ถูกจับฟัง	และถ้ามี 

ขอ้ความใดเขยีนผดิใหข้ดีฆา่แลว้เขยีนใหม	่และให ้

เจ้าพนักงานลงชื่อกำากับตรงบรรทัดนั้น	แต่ถ้า 

มีการแต่งเติมหรือเพิ่มถ้อยคำาให้เจ้าพนักงาน

ลงชื่อกำากับตรงตำาแหน่งที่แต่งเติมหรือเพิ่มเติม 

ถ้อยคำานั้นทุกแห่ง	ในระหว่างที่ดำาเนินการยังไม่

เสรจ็สิน้นีเ้จา้พนกังานผูจ้บั	มอีำานาจแกไ้ขบนัทกึนัน้ 

ใหถ้กูตอ้งได	้แตเ่มือ่มกีารสง่มอบบนัทกึการจบักมุ

นีใ้หพ้นกังานสอบสวนแลว้	จะมาแกไ้ขเพิม่เตมิอกี

ไมไ่ด	้ถา้ทำามคีวามผดิฐานปลอมเอกสาร	ตาม	ป.อ.	

มาตรา	๒๖๔,	๑๖๑,	๑๕๗	

(๔) มอบสำาเนาบันทึกการจับให้ผู้ถูกจับนั้น 

จำานวน ๑ ฉบับ
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!	 ข้อควรระวัง

หากไม่มอบสำาเนาบันทึกการจับ	มีผล 

ดงัตอ่ไปนี้	เจา้พนกังานผูจ้บัมคีวามผดิฐานละเวน้ 

การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยมชิอบตาม	ป.อ.	มาตรา	๑๕๗	 

เจ้าพนักงานผู้จับกระทำาละเมิดตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	๔๒๐	ผู้ถูกจับ 

อาจฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งได้ 

และเจ้าพนักงานผู้จับมีความผิดทางวินัยด้วย	

G ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ตำารวจได้ให้

ผู้ถูกจับลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานว่า	(ได้รับ

มอบสำาเนาบันทึกการจับกุมไว้แล้ว)	แต่ความจริง 

ไมไ่ดม้อบให	้ถอืไดว้า่เจา้พนกังานไมไ่ดม้อบสำาเนา

บนัทกึดงักลา่ว	เพราะเจา้พนกังานไมม่กีารกระทำา

ในเรื่องนี้จริงแต่อย่างใด

(๕) ให้ส่งตวัผู้ถกูจบัแก่พนกังานฝ่ายปกครอง
หรือตำารวจของที่ทำาการพนักงานสอบสวนนั้น 

(๖) ถ้อยคำาใดๆ ที่ผู้ถูกจับให้ไว้ต่อเจ้าพนักงาน 

ผู้จับ หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจในชั้นรับมอบตัวผู้ถูกจับ 

ถ้าถ้อยคำานั้นเป็นคำารับสารภาพของผู้ถูกจับว่าตนได้กระทำาความผิด ห้ามมิ

ให้รับฟังเป็นพยานหลักฐาน

(๗) แต่ถ้าเป็นถ้อยคำาอื่น จะรับฟังเป็นพยาน 

หลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกจับได้ก็ต่อเมื่อได้มีการแจ้งสิทธิ์ 

ตามวรรคหนึ่งของ ป.วิ.อ. มาตรา ๘๔    
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๓.๗.๕	 การจับโดยราษฎร	ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๘๓ และ ๘๔

๓.๗.๕.๑	 แจ้ง	ณ	สถานที่จับ

(๑) แจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับว่าเขาต้องถูกจับ

(๒) สั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ทำาการของพนักงาน

สอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับพร้อมด้วยผู้จับ เว้นแต่สามารถนำาไปที่ทำาการ 

ของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ

(๓) ถ้าจำาเป็นก็ให้จับตัวไป

(๔) ถ้าผู้จับขัดขวาง หรือจะขัดขวางการจับ 

หรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี ผู้จับมีอำานาจใช้วิธีหรือการป้องกัน 

ทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับนั้น

(๕) ถา้ผูถ้กูจบัไดร้บับาดเจบ็ ราษฎรผูท้ำาการจบั

จะจัดการพยาบาลผู้ถูกจับเสียก่อนนำาตัวส่งพนักงานสอบสวนก็ได้

๓.๗.๕.๒	แจ้ง	ณ	ที่ทำาการของพนักงานสอบสวน	

จับโดยราษฎร	ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๘๔

(๑) ให้ส่งตัวผู้ถูกจับแก่พนักงานฝ่ายปกครอง 

หรือตำารวจของที่ทำาการพนักงานสอบสวนนั้น

(๒) ให้พนักงานฝ่ ายปกครองหรือตำ ารวจ 

ซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับเขียนบันทึกการจับโดยบันทึก ชื่อ อาชีพ ที่อยู่ของผู้จับ 

อีกทั้งข้อความและพฤติการณ์แห่งการจับนั้นไว้ 

(๓) ให้ผู้จับลงลายมือชื่อในบันทึกการจับไว้เป็น

สำาคัญ

(๔) ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจ แจ้งข้อ

กล่าวหาและรายละเอียดแห่งการจับให้ผู้ถูกจับทราบ (แจ้งครั้งเดียว)
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(๕) ให้เจ้าพนักงานผู้รับมอบตัวแจ้งสิทธิให้ผู้ถูก

จับทราบว่า

(๕.๑) มีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้

(๕.๒) ถา้ใหก้าร ถอ้ยคำาของผูถ้กูจบัอาจใช้

เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้

(๖) เมือ่สง่ตวัผูถ้กูจบัใหแ้กพ่นกังานฝา่ยปกครอง

หรอืตำารวจของทีท่ำาการของพนกังานสอบสวนดงักลา่วแลว้  ใหพ้นกังานฝา่ย

ปกครองหรือตำารวจ ซึง่มผีูน้ำาผูถ้กูจบัมาสง่ แจง้ใหผู้ถ้กูจบัทราบถงึสทิธติาม

ที่กำาหนดไว้ใน ป.วิ.อ. มาตรา ๗/๑ 

(๗) รวมทั้งจัดให้ผู้ถูกจับสามารถติดต่อกับญาติ

หรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับไว้วางใจ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการจับกุมและสถานที่ที่ถูก

ควบคุมได้ในโอกาสแรกเมื่อผู้ถูกจับมาถึงพนักงานสอบสวน               

(๘) หรือถ้ากรณีผู้ถูกจับร้องขอให้พนักงานฝ่าย

ปกครองหรือตำารวจเป็นผู้แจ้ง ก็ให้จัดการตามคำาร้องขอนั้นโดยเร็ว

(๙) และให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจ 

บันทึกไว้ ในการนี้มิให้เรียกค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ถูกจับ

๓.๗.๖	 ข้อแตกต่างของการจับโดยเจ้าพนักงานและการจับ

โดยราษฎร	

ปรากฏดังตารางต่อไปนี้
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ลำาดับ สาระสำาคัญ การจับโดยเจ้าพนักงาน การจับโดยราษฎร

๑
การแจ้ง

ข้อกล่าวหา

๒ ครั้ง คือ สถานที่จับ

และที่ทำาการของ พงส. 

๑ คร้ัง คือ ท่ีทำาการ

ของ พงส.

๒ การแจ้งสิทธิ

แจ้ง ๓ ข้อ

- จะให้การหรือไม่ก็ได้

- ถ้อยคำาที่ให้อาจใช้เป็น

พยานหลักฐานในชั้น

ศาลได้

- มสีทิธทิีจ่ะพบและปรกึษา

ทนายความ

แจ้ง ๒ ข้อ

- จะให้การหรือไม่

ก็ได้

- ถ้อยคำาที่ให้อาจ

ใชเ้ปน็พยานหลกั

ฐานในชัน้ศาลได้

๓

การลงชื่อ

ในบันทึก

การจับกุม

เจ้าพนักงานผู้ไม่ได้จับลงชื่อ

ในบันทึกการจับกุมไม่ได้

ราษฎรมอีำานาจลงชือ่

ในบันทึกการจับกุม

๔
การแจ้งสิทธิ

ชั้นรับมอบตัว

ผู้จับและผู้รับมอบตัว 

เป็นคนละคนกัน ผู้รับ

มอบตัวมีหน้าที่แจ้งสิทธิ

ชั้นรับมอบตัว

ผู้รับมอบตัวมีหน้าที่

เขยีนบนัทกึการจบักมุ

และแจ้งสิทธิชั้นรับ

มอบตัวด้วย

๕

การมอบ

สำาเนาบันทึก

การจับกุม

ต้องมอบสำาเนา  ไม่ต้องมอบสำาเนา
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๓.๗.๗	 การจับพระภิกษุสามเณร	

๓.๗.๗.๑	หลักการ

กรณทีีพ่ระภกิษสุามเณรกระทำาความผดิอาญา เจา้หนา้ที ่

ตำารวจสามารถทำาการจับกุมได้เช่นเดียวบุคคลทั่วไป  ไม่มีกฎหมายใด 

ห้ามมิให้จับกุมพระภิกษุดังกล่าว  แต่พึงระลึกเสมอว่า  พระภิกษุสามเณร

เป็นที่เคารพกราบไหว้ของพุทธศาสนิกชน  การกระทำาใดๆ ต่อพระภิกษุ

สามเณรนั้นจะต้องกระทำาด้วยความเคารพสุภาพ และอ่อนโยนในทุกกรณี 

(กองกฎหมาย สำานักงานตำารวจแห่งชาติ, ๒๕๕๒: ๓๔-๓๖) และต้อง 

คำานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนด้วย

๓.๗.๗.๒	แนวทางในการปฏิบัติ

(๑)  นอกจากเจ้าหน้าที่ตำารวจจะสามารถจับกุม

พระภิกษุสามเณรได้นอกเหนือจากการกระทำาผิดทางอาญาแล้ว  เจ้าหน้าที่

ตำารวจยังสามารถจับกุมพระภิกษุสามเณรที่ละเมิดพระพุทธบัญญัติประถม

ปาราชกิอกีสว่นหนึง่  และควบคมุตวัสง่มอบใหก้บักรมการศาสนา  กระทรวง

วฒันธรรมเพือ่ดำาเนนิการตอ่ไป  แตก่ต็อ้งกระทำาดว้ยความเคารพและสภุาพ

อ่อนโยนทุกกรณี 

(๒)  เจ้าหน้าที่ตำารวจสามารถที่จะนำาพา หรือ

พาตัวพระภิกษุสามเณรไปส่งมอบให้แก่เจ้าคณะท้องถิ่นดำาเนินการต่อไปได้  

กรณทีีพ่ระภกิษสุามเณรนั้นไม่เอื้อเฟือ้ปฏบิตัิตามอาณตัิของคณะสงฆ์ด้วยดี 

แต่ก็ต้องกระทำาด้วยความเคารพและสุภาพอ่อนโยนเช่นเดิม  การไม่เอื้อเฟื้อ

ต่ออาณัติของคณะสงฆ์ดังกล่าวได้แก่

(๒.๑)  การเที่ยวเตร็ดเตร่  เป็นพระจรจัด  

เป็นพระไม่มีหลักแหล่ง

(๒.๒)  การฉันยาที่มีคติเหมือนสุราเมรัย
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(๒.๓)  การเทีย่วแทรกแซงในทีป่ระชมุชน  คอื

เทีย่วดกูารเลน่  ดกูารกฬีาหรอืการมหรสพในสถานทีต่า่งๆ ปะปนกบัประชาชน 

(๒.๔)  การไม่ให้ไปทีอ่โคจร  คือการเทีย่วไป

ในทีป่ระชมุเกีย่วกบัการมหรสพหรือกระบวนแห่  หรือเขา้ไปในทีอ่โคจรเทีย่ว

เบียดเสียดกับคฤหัสถ์ในงานต่างๆ

(๒.๕)  การฉันนมสด  นมข้นและเนยในเวลา

วิกาลคือ  เที่ยงวันล่วงไปแล้วจนถึงเช้าตรู่วันรุ่งขึ้น  แม้จะใช้เจือปนในนำ้าชา

หรือกาแฟก็ไม่ควร

(๒.๖)  การฉนันำา้มหาผลในเวลาวกิาลซึง่ไดแ้ก ่ 

นำ้ามะพร้าวเป็นต้นตั้งแต่เที่ยงวันล่วงไปจนถึงเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้น

(๒.๗)  การไม่ให้สอบแข่งขันเพื่อรับราชการ

และการอาชีพอย่างคฤหัสถ์

(๒.๘)  การเที่ยวสัญจรขอเงินชาวบ้านและ

(๒.๙)  การจดสลากกินแบ่งและซื้อ หรือมี

สลากกินแบ่งไว้เป็นของตัว

G	 ถา้เปน็ความผดิเลก็นอ้ย	๙	ประการ

นี้	ให้จัดส่งคณะสงฆ์พิจารณา	เจ้าคณะต่างๆ	เป็น

ผู้ดำาเนินการสึกต่อไป

G	 ถา้เปน็ความผดิรา้ยแรง	เจา้คณะตา่งๆ

สั่งให้สึก	แต่ถ้าหากขัดขืนไม่ยอมสึกให้ดำาเนินคดี 

อกีฐานหนึง่ได	้มคีวามผดิจำาคกุไมเ่กนิหกเดอืน	(โปรดด ู

พ.ร.บ.	คณะสงฆ	์พ.ศ.	๒๕๐๕		หมวดที	่๔	“วา่ดว้ย

นิคหกรรมและการสละสมณเพศ”	มาตรา	๔๒)
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๓.๗.๘	 การจับเด็กหรือเยาวชน

๓.๗.๘.๑	หลักการ

โดยทั่วไปแล้วห้ามมิให้จับกุมเด็ก ซึ่งต้องหาว่ากระทำาความผิด 

เว้นแต่เด็กนั้นได้กระทำาผิดซึ่งหน้า หรือมีหมายจับ หรือคำาสั่งของศาล 

ส่วนการจับกุมเยาวชนนั้นให้เป็นไปตาม ป.วิ.อ. และ พ.ร.บ. ศาลเยาวชน 

และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว มาตรา ๖๖

๓.๗.๘.๒	แนวทางในการปฏิบัติ

(๑) ต้องแจ้งแก่เด็กหรือเยาวชนว่าเขาต้อง 

ถูกจับ

(๒) แจ้งข้อกล่าวหา รวมทั้งสิทธิตามกฎหมาย 

ให้ทราบ

(๓) หากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับ

(๔) ก่อนส่งตัวผู้ถูกจับให้พนักงานสอบสวน 

แห่งท้องที่ที่ถูกจับ ให้เจ้าพนักงานทำาบันทึกการจับกุม โดยแจ้งข้อกล่าวหา

และรายละเอียดเหตุแห่งการถูกจับ แต่ห้ามมิให้ถามคำาให้การผู้ถูกจับ

(๕) นำาตัวผู้ถูกจับไปยังที่ทำาการของพนักงาน

สอบสวนทันที

(๖) ถ้าขณะจับกุมมีบิดา มารดา ผู้ปกครอง 

บคุคลหรอืผูแ้ทนองคก์ารซึง่เดก็หรอืเยาวชนอาศยัอยูด่ว้ยในขณะนัน้  ใหผู้จ้บั

แจ้งเหตุแห่งการจับให้บุคคลดังกล่าวทราบด้วย แต่ถ้าในขณะนั้นไม่มีบุคคล

ดังกล่าวอยู่กับผู้ถูกจับ ให้ผู้จับแจ้งให้บุคคลดังกล่าวคนใดคนหนึ่งทราบถึง

การจับกุมในโอกาสแรกเท่าที่สามารถกระทำาได้
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(๗) หากผู้ถูกจับกุมประสงค์จะติดต่อสื่อสาร 

หรือปรึกษาหารือกับบุคคลเหล่านั้น ซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการจับกุมและ 

อยู่ในวิสัยที่จะดำาเนินการได้ ให้ผู้จับดำาเนินการตามควรแก่กรณีโดยไม่ชักช้า

(๘) การจับกุมเด็กหรือเยาวชนต้องกระทำาโดย

ละมุนละม่อม โดยคำานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และไม่เป็นการประจาน

(๙) ในกรณีที่พนักงานสอบสวนได้รับตัวเด็ก 

หรือเยาวชนซึ่งถูกจับ ให้พนักงานสอบสวนนำาตัวเด็กหรือเยาวชนไปศาล 

เพื่อตรวจสอบการจับกุมทันที ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่เด็กหรือ 

เยาวชนไปถึงทีท่ำาการของพนกังานสอบสวนผู้รบัผิดชอบ ไม่นบัเวลาเดินทาง

r	 หา้มควบคมุเดก็หรอืเยาวชนผูถ้กูจบั

เกินกว่าที่จำาเป็น

r ห้ามใช้เครื่องพันธนาการแก่เด็ก

ผู้ถูกจับ	 เว้นแต่มีความจำาเป็นเพื่อป้องกัน 

การหลบหนีหรือเพื่อความปลอดภัยของเด็ก 

ผู้ถูกจับหรือบุคคลอื่น

๓.๘ การค้น

๓.๘.๑	 หลักการ

การค้นตัวบุคคลหรือการกระทำาการใดอันกระทบต่อสิทธิและ

เสรีภาพ (คือสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย ที่จะไม่ถูกทรมาน  ถูกทารุณ

กรรมหรือถูกลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม) จะกระทำามิได้ 
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เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๒ วรรคสาม

๓.๘.๒	 แนวทางในการปฏิบัติ

เจา้พนกังานฝา่ยปกครองหรอืตำารวจเทา่นัน้ทีม่อีำานาจในการคน้ได ้

การค้น มี ๒ กรณี คือ การค้นโดยมีหมายค้น และ การค้นโดยไม่มี 

หมายค้น

๓.๘.๒.๑	การค้นโดยไม่มีหมายค้น โดยทั่วไปแล้ว

จะไม่สามารถกระทำาได้ เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจเป็นผู้ค้น

ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๙๒ ในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น (รายละเอียดปรากฏตาม 

หลักการค้นในที่รโหฐาน)

๓.๘.๒.๒	การค้นโดยมีหมายค้น	เหตุที่จะออกหมาย

ค้น ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๖๙ ได้คือ

(๑) เพื่อพบและยึดสิ่ งของซึ่ งจะเป็นพยาน 

หลักฐานประกอบการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจารณา

(๒) เพื่อพบและยึดสิ่งของมีไว้ เป็นความผิด 

หรือได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ 

ในการกระทำาความผิด

(๓) เพื่อพบและช่วยบุคคลซึ่งได้ถูกหน่วงเหนี่ยว

หรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

(๔) เพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับ

(๕) เพื่อพบและยึดสิ่งของตามคำาพิพากษา 

หรือคำาสั่งศาล ในกรณีที่จะพบหรือจะยึดโดยวิธีอื่นไม่ได้แล้ว
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๓.๘.๓	 การค้น	แบ่งตามสถานที่	มี ๒ ประเภทคือ

๓.๘.๓.๑	 การค้นในที่สาธารณะ

(๑)	 หลักการ

(๑.๑) ห้ามมิ ให้ทำาการค้นบุคลใดในที่

สาธารณะสถาน เว้นแต่เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจเป็นผู้ค้นตาม 

ป.วิ.อ. มาตรา ๙๓ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยดังนี้

(๑.๒) มีเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคลนั้น 

มีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทำาความผิด

(๑.๓) มีเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคลนั้น 

มีสิ่งของในความครอบครองซึ่งได้มาโดยการกระทำาความผิด

(๑.๔) มีเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคลนั้น 

มีสิ่งของในความครอบครองซึ่งมีไว้เป็นความผิด

*สูตรย่อ		“	สงสัยมีสิ่งของ		ในครอบครอง		เป็นความผิด”

(ดูสูตรย่อ วินัย  เลิศประเสริฐ, ๒๕๕๓: ๑๓๕)

(๒)	 แนวทางการปฎิบัติ

(๒.๑) กอ่นการตรวจคน้แสดงความบรสิทุธิ์

ใจของผู้ตรวจค้น ให้ผู้ถูกค้นดูก่อนลงมือตรวจค้น 

(๒.๒) การคน้ผูห้ญงิตอ้งใหเ้จา้หนา้ทีต่ำารวจ

หญิงเป็นผู้ตรวจค้น 
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(๒.๓) หากคน้พบสิง่ของในความครอบครอง 

ซึง่ใชใ้นการกระทำาความผดิ ไดม้าโดยการกระทำาความผดิหรอืมไีวเ้ปน็ความผดิ 

ให้ทำาบันทึกรายละเอียดแห่งการค้นและสิ่งของที่ค้นได้ และให้อ่านบันทึก 

การค้นให้ผู้ถูกค้นฟังและให้ลงลายมือชื่อรับรองไว้  

(๒.๔) หากมกีารขดัขวางมยิอมใหต้รวจคน้ 

เจ้าพนักงานผู้ค้นมีอำานาจเอาตัวผู้นั้นควบคุมไว้หรือให้อยู่ในความดูแล 

ของเจา้พนกังานในขณะทีท่ำาการคน้เทา่ทีจ่ำาเปน็ เพือ่มใิหข้ดัขวางถงึกบัทำาให้

การค้นนั้นไร้ผล 

!	 ข้อควรระวัง	

การที่ เจ้ าหน้าที่พบเห็นผู้ต้องหามี  

พฤติการณ์อันควรสงสัยว่าจะกระทำาความผิด 

และพาอาวธุปนืตดิตวัไปในเมอืงโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต	

ซึ่งเป็นความผิดซึ่งหน้า	แม้จะไม่มีหมายจับ	แต่ได ้

แสดงตัวว่าเป็นเจ้าพนักงานตำารวจให้ผู้ต้องหา 

ทราบแลว้	จงึมอีำานาจตรวจคน้และจบัผูต้อ้งหาได้

ตาม	ป.วิ.อ.	มาตรา	๗๘(๑)	(๓)	และมาตรา	๙๓	

การทีผู่ต้อ้งหาใชม้อืกดอาวธุปนืไมใ่หเ้จา้พนกังาน 

ที่ดึงออกมาจากเอวเพื่อยึดเป็นของกลาง	จึงเป็น 

การขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติตามหน้าที่

โดยใช้กำาลังประทุษร้าย	ตาม	ป.อ.	มาตรา	๑๓๘	

วรรคสอง		(โปรดดู	แนวคำาพิพากษาศาลฎีกาที่	

๓๙๑๒/๒๕๓๙)



คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำารวจตามหลักสิทธิมนุษยชน

90

G	 หมายเหตุ	การค้นในที่สาธารณะ

สถานไม่มีการจำากัดเวลาในการค้น	สามารถค้น 

ในเวลากลางคืนได้	และการค้นในที่สาธารณะ 

สถานไม่จำาเป็นต้องมีหมาย	นอกจากนั้นยังไม่ 

จำากัดว่าผู้ทำาการค้นต้องเป็นพนักงานตำารวจ 

ตำาแหน่งใด	แต่การค้นจะต้องมีเหตุผลอันสมควร	

และอยู่ในขอบเขตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนรำาคาญ

ให้กับประชาชน	โดยให้พยายามปฏิบัติในหลัก

การทำานองเดียวกันกับการค้นในที่รโหฐานเท่าที่

สามารถจะปฏบิตัไิด	้(ด ูวรีพล กลุบตุร, ๒๕๕๐: ๕๐)

๓.๘.๓.๒	การค้นในที่รโหฐานหรือค้นบ้าน	

(๑)	 หลักการ

ที่รโหฐาน คือ สถานที่ส่วนตัว ที่บุคคลทั่วไป 

หรือประชาชนจะเข้าออกตามอำาเภอใจไม่ได้ เช่น บ้านพักอาศัย  

คือ ห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐาน โดยไม่มีหมายค้น

หรือคำาสั่งของศาลเว้นแต่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจเป็นผู้ค้นตาม 

ป.วิ.อ. มาตรา ๙๒ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑.๑) เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างใน 

ที่รโหฐานนั้น หรือมีเสียงหรือมีพฤติการณ์อื่นใดอันแสดงได้ว่ามีเหตุร้าย 

เกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น 

(๑.๒) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำาลัง

กระทำาลงในที่รโหฐาน
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การกระทำาความผิดซึ่งหน้า	ต้องเห็นด้วยตาตำารวจเอง

(ดูสูตรย่อ วินัย  เลิศประเสริฐ, ๒๕๕๓: ๑๑๘)

(๑.๓) เมื่อบุคคลที่ ได้กระทำาความผิด 

ซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไป หรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นอันควรสงสัยว่า 

ได้ เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ ในที่รโหฐานนั้นเช่น สมศักดิ์  ลักทรัพย์แล้ว 

หลบหนีไป ตำารวจเห็นเหตุการณ์ในขณะลัก จึงวิ่งไล่จับเพื่อจะจับแต่สมศักดิ์ 

วิ่งหลบหนีเข้าไปในบ้านวิทยาเสีย ตำารวจติดตามเข้าไปในบ้านนั้นเพื่อค้น 

และจับสมศักดิ์ได้ แต่ถ้าตำารวจวิ่งไล่ห่างไปหน่อย ทำาให้คลาดสายตา 

ตำารวจไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง และเมื่อไล่ติดตามไป ปรากฏว่าเห็นว่ามีบ้าน 

อยู่บริเวณนั้นเพียงหลังเดียว และสมศักดิ์หายไปเช่นนี้ ถือว่า มีเหตุอัน

แน่นแฟ้น ควรสงสัยว่า สมศักดิ์ได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในบ้านนั้น ตำารวจ

ก็เข้าไปทำาการค้นเพื่อจับได้ แม้จะไม่เห็นขณะที่วิ่งเข้าไปในบ้าน

(๑.๔) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควร

ว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำาความผิด หรือได้ใช้ 

หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำาความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์

การกระทำาความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบกับต้องมีเหตุอันควร 

เชือ่วา่เนือ่งจากการเนิน่ชา้กวา่จะเอาหมายคน้มาได ้สิง่ของนัน้จะถกูโยกยา้ย

หรือทำาลายเสียก่อน

(๑.๕) เมื่อที่รโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับ 

เป็นเจ้าบ้าน และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๗๘

ผูต้อ้งถกูจบัเปน็เจา้บา้น ไมใ่ชค่นอืน่ทีห่ลบหน ี

มาซุกซ่อนอยู่ คนใช้หรือญาติอื่นที่อาศัยอยู่ก็ไม่เข้าข้อนี้
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เจ้าบ้านหมายถึง ผู้เป็นหัวหน้าของบุคคล 

ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้น และรวมตลอดถึงคู่สมรสของผู้เป็นหัวหน้า 

เท่านั้น เพราะบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบในการครอบครองบ้าน 

และปกครองผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้น หาได้รวมถึงผู้อยู่ในบ้าน  ทุกคนไม่

(๒)	 	กรณีตัวอย่าง

จำาเลยอยู่ในฐานะบุตร มิได้อยู่ในฐานะเจ้าบ้าน 

การที่ผู้เสียหายกับพวกเข้าไปจับกุมจำาเลยในบ้านดังกล่าวตามหมายจับ 

แต่ไม่มีหมายค้น เป็นการจับกุมโดยไม่ชอบ จำาเลยจึงชอบที่จะป้องกัน 

สทิธขิองตนได ้หากจำาเลยชกตอ่ยผูเ้สยีหายจรงิ กเ็ปน็การกระทำาเพือ่ปอ้งกนั 

ไมม่คีวามผดิฐานตอ่สูข้ดัขวางเจา้พนกังาน (โปรดด ูแนวคำาพพิากษาศาลฎกีา

ที่ ๑๐๓๕/๒๕๓๖)

สูตรย่อ		“มีเสียงร้อง	ต้องซึ่งหน้า	ว่าซุกซ่อน	จรเนิ่นช้า

ถ้าเจ้าบ้าน”	

(ดูสูตรย่อ วินัย  เลิศประเสริฐ, ๒๕๕๓: ๑๓๑)

 

(๓)	 แนวทางในการปฏิบัติ

(๓.๑) ใหพ้นกังานฝา่ยปกครองหรอืตำารวจ

สั่งให้เจ้าของหรือคนที่อยู่ในนั้น หรือผู้รักษาสถานที่นั้นให้ยอมให้เข้าไป 

และอำานวยความสะดวกในการค้น โดยพนักงานผู้ค้นต้องแสดงหมายค้น 

ถ้าเป็นการค้นได้โดยไม่มีหมายค้น ต้องแสดงนามและตำาแหน่ง
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(๓.๒) เจา้ของหรอืคนทีอ่ยูใ่นนัน้หรอืผูร้กัษา

สถานทีไ่มย่อมใหค้น้ เจา้พนกังานมอีำานาจจะใชก้ำาลงัเพือ่เขา้ไป ในกรณจีำาเปน็

จะเปิดหรือทำาลายประตูบ้าน หน้าต่าง รั้ว หรือสิ่งกีดขวางอย่างอื่นทำานอง

เดียวกันนั้นก็ได้ 

(๓.๓) ก่อนลงมือค้น เจ้าพนักงานผู้ค้น 

ต้องแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อน และให้ค้นต่อหน้าผู้ครอบครองสถานที่ 

หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น ถ้าหาไม่ได้ก็ต้องค้นต่อหน้าบุคคลอื่น 

อย่างน้อยสองคน ที่ได้มาเป็นพยาน

(๓.๔) การคน้หาสิง่ของทีห่าย จะใหเ้จา้ของ

หรือผู้ครอบครองสิ่งของนั้น หรือผู้แทนของเขาไปกับเจ้าพนักงานในการค้น

ก็ได้

(๓.๕) การคน้ตอ้งกระทำาระหวา่งพระอาทติย์

ขึ้นและตก เว้นแต่

 (๑) เมื่อลงมือค้นในเวลากลางวัน 

แล้วไม่เสร็จ จะค้นต่อในเวลากลางคืนก็ได้

 (๒) ในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง หรือมี 

กฎหมายอื่นบัญญัติให้ค้นได้เป็นพิเศษ จะทำาการค้นในเวลากลางคืนก็ได้ 

เช่น กรณี มาตรา ๓๐(๑) ของ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ในกรณี 

มเีหตอุนัควรเชือ่วา่ หากไมด่ำาเนนิการในทนัทเีดก็อาจไดร้บัอนัตรายแกร่า่งกาย

หรือจิตใจ หรือถูกนำาพาไปสถานที่อื่นซึ่งยากแก่การติดตามช่วยเหลือ ก็ให้มี

อำานาจเข้าไปในเวลาภายหลังพระอาทิตย์ตกได้

(๓.๕) การคน้เพือ่จบัผูด้รุา้ยหรอืผูร้า้ยสำาคญั

จะทำาในเวลากลางคืนก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตพิเศษจากศาล

(๓.๖) การค้นจะค้นได้เฉพาะเพื่อหาตัวคน 

หรือสิ่งของที่ต้องการค้นเท่านั้น แต่มีข้อยกเว้น ดังนี้
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 (๑) ในกรณีที่ค้นหาสิ่ งของโดย 

ไม่จำากัดสิ่ง เจ้าพนักงานผู้ค้นมีอำานาจยึดสิ่งของใดๆ ซึ่งน่าจะใช้เป็นพยาน

หลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์ หรือยันผู้ต้องหาหรือจำาเลย

 (๒) เจ้ าพนักงานซึ่ งทำ าการค้น 

มอีำานาจจบักมุบคุคล หรอืสิง่ของอืน่ในทีค่น้นัน้ได ้เมือ่มหีมายคน้อกีตา่งหาก 

หรือในกรณีความผิดซึ่งหน้า

(๓.๗) ในการคน้ เจา้พนกังานตอ้งพยายาม

มิให้มีการเสียหาย และกระจัดกระจายเท่าที่จะทำาได้

(๓.๘) ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคล 

ซึง่อยูใ่นทีซ่ึง่คน้หรอืจะถกูคน้ จะขดัขวางถงึกบัทำาใหก้ารคน้ไรผ้ลเจา้พนกังาน 

ผูค้น้มอีำานาจเอาตวัผูน้ัน้มาควบคมุไว ้หรอืใหอ้ยูใ่นความดแูลของเจา้พนกังาน

ในขณะที่ทำาการค้นเท่าที่จำาเป็น เพื่อมิให้ขัดขวางถึงกับการทำาให้การค้นนั้น 

ไร้ผล

(๓.๙) ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคล 

ที่จะค้นนั้นได้เอาสิ่งของที่ต้องการพบซุกซ่อนในร่างกาย เจ้าพนักงานผู้ค้น 

มีอำานาจค้นตัวผู้นั้นได้ เช่นเดียวกับพนักงานผู้จับหรือรับตัวผู้ถูกจับไว้ 

ทีม่ ีอำานาจคน้ตวัผูต้อ้งหาและยดึสิง่ของตา่งๆ ทีอ่าจใชเ้ปน็พยานหลกัฐานได ้

แต่การค้นต้องกระทำาการ ดังนี้

 (๑) การคน้ตอ้งทำาโดยสภุาพ ถา้คน้ 

ผู้หญิงต้องให้หญิงอื่นเป็นผู้ค้น

 (๒) สิ่งของที่ยึดไว้ เจ้าพนักงานมี

อำานาจยึดไว้จนกว่าคดีถึงทีส่ดุ เมือ่คดีเสรจ็แล้ว จึงให้คืนแก่ผู้ต้องหาหรือแก่

ผู้อื่น ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนสิ่งของนั้น เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น
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(๓.๑๐) การค้นที่อยู่หรือสำานักงานของ 

ผู้ต้องหาหรือจำาเลย ซึ่งถูกควบคุมหรือขังอยู่ ให้ทำาต่อหน้าผู้นั้น ถ้าผู้นั้น 

ไม่สามารถหรือไม่ติดใจมากำากับ จะตั้งผู้แทนหรือให้พยานมากำากับ 

ก็ได้ ถ้าผู้แทนหรือพยานไม่มี ให้ค้นต่อหน้าบุคคลในครอบครัว หรือต่อหน้า 

พยาน

(๓.๑๑) สิ่งของที่ยึดได้ต้องให้ผู้ครอบครอง

สถานที ่บคุคลในครอบครวั ผูต้อ้งหา จำาเลย ผูแ้ทนหรอืพยานดเูพือ่ใหร้บัรอง

ว่าถูกต้อง ถ้าบุคคลดังกล่าวนั้นรับรองหรือไม่รับรองก็ให้บันทึกไว้

(๓.๑๒) เ จ้ าพนั ก งานผู้ ค้ น  ต้ อ งบั นทึ ก 

รายละเอียดแห่งการค้นและสิ่งของที่ค้นได้นั้นต้องทำาบัญชีรายละเอียดไว้ 

และให้อ่านบันทึกการค้นและบัญชีสิ่งของให้ผู้ครอบครองสถานที่ บุคคล 

ในครอบครัว ผู้ต้องหา จำาเลย ผู้แทนหรือพยานฟังแล้วแต่กรณี แล้วให้ผู้นั้น

ลงลายมือชื่อรับรองไว้

(๓.๑๓) เจา้พนกังานทีค่น้โดยมหีมาย ตอ้งรบี 

ส่งบันทึกและบัญชีสิ่งของพร้อมด้วยสิ่งของที่ยึดมา ถ้าพอจะส่งได้ ไปยัง 

ผู้ออกหมายหรือเจ้าพนักงานอื่นตามที่กำาหนดไว้ในหมาย

๓.๘.๔		 การค้นตัวบุคคล

การคน้ตวับคุคลหรอืกระทำาการใดอนักระทบตอ่สทิธแิละเสรภีาพ

จะกระทำามิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๒ 

การค้นตัวบุคคล มี ๓ กรณีด้วยกัน คือ
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๓.๘.๔.๑	 การค้นบุคคลในสาธารณะสถาน	ตาม 

ป.วิ.อ. มาตรา ๙๓ การค้นตัวบุคคลในที่สาธารณะไม่ต้องมีหมายค้น 

โดยผู้ค้นจะต้องเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจ และต้องมีเหตุ 

อันควรสงสัยว่า บุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการ 

กระทำาผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระทำาความผิด หรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด 

เมื่อตรวจค้นพบว่าเป็นความผิดซึ่งหน้า และสิ่งของนั้นไม่จำาเป็นต้องอยู่ที่ตัว

ของผู้ที่ถูกค้น ซึ่งดูจากพฤติการณ์หรือเจตนาในการแสดงความครอบครอง

ก็เพียงพอแล้ว

๓.๘.๔.๒	 การค้นตัวบุคคลในที่รโหฐาน	 (โปรดดู

ป.วิ .อ .  มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง) การค้นตามมาตรานี้  สืบเนื่อง 

จากการค้นในที่รโหฐาน และมีคนในที่นั้นขัดขวางการค้น โดยมีเหตุ 

อันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นได้เอาสิ่งของที่ต้องการพบซุกซ่อนในร่างกาย 

เจ้าพนักงานผู้ตรวจค้นมีอำานาจค้นตัวผู้นั้นได้

๓.๘.๔.๓	 	การค้นตัวผู้ต้องหา	ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 

๘๕ เจ้าพนักงานผู้จับหรือผู้รับตัวผู้ถูกจับ มีอำานาจตรวจค้นตัวผู้ต้องหา 

และยึดสิ่งของต่างๆ ใช้เป็นพยานหลักฐานได้

๓.๘.๕	การค้นยานพาหนะ

ยานพาหนะนั้น ไม่ถือว่าเป็นที่รโหฐาน ไม่จำาเป็นต้องมีหมายค้น 

เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจสามารถตรวจค้นเมื่อมีเหตุตาม 

ป.ว.ิอ. มาตรา ๙๓ หรอืเพือ่ความเขา้ใจงา่ยขึน้ ใหเ้ปรยีบเทยีบวา่ยานพาหนะ 

ก็คือ กระเป๋าใบหนึ่งเท่านั้น
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G กอ่นการตรวจคน้ทกุครัง้	ผูต้รวจคน้

ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจ

๓.๙ การควบคุมตัวระหว่างสอบสวน

๓.๙.๑	 หลักการ

บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การจับ 

และการคุมขัง จะกระทำามิได้ เว้นแต่มีคำาสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุ 

อย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

๓.๙.๒	 แนวทางในการปฏิบัติ

๓.๙.๒.๑	 เหตุที่จะควบคุมผู้ต้องหาได้	 ในกรณีที่

ผู้ต้องหามาถึงพนักงานสอบสวน ด้วยวิธีถูกเรียก / ถูกส่งตัวเข้ามา / เข้าหา

พนักงานสอบสวนหรือมาปรากฏตัวต่อหน้าพนักงานสอบสวน พนักงาน

สอบสวนจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) ถามชื่อ นามสกุล

(๒) แจ้งข้อหาให้ทราบ

(๓) ต้องบอกให้ทราบก่อนว่า ถ้อยคำาที่ผู้ต้องหา

ให้การนั้น อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ จึงเริ่มทำาการ

สอบสวน ส่วนจะควบคุมผู้ต้องหาได้นั้น ต้องเป็นไปตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒ 

(๒๑) คือ การควบคุมโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจเท่านั้น ส่วนจะ

ควบคุมอย่างไรเป็นไปตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๘๖ และ ๘๗
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๓.๙.๒.๒	 การนำาผู้ต้องหาเข้าห้องควบคุม ก่อนนำา

ตัวผู้ต้องหาเข้าห้องควบคุม ต้องตรวจค้นตัว มิให้นำาของต้องห้ามเข้าห้อง

ควบคุม หากมีเงินทองหรือของต้องห้ามดังกล่าวแล้ว ให้ยึดหรือเก็บรักษา

ไว้ตามระเบียบกำาหนด (โปรดดู ประมวลระเบียบการตำารวจเกี่ยวกับคดี 

ข้อ ๑๔๔) และเพื่อความปลอดภัยของผู้จับ ควรให้ผู้ที่ไม่ได้จับกุมเป็นผู้นำา

ตัวผู้ต้องหาไปควบคุม เนื่องจากผู้ต้องหาย่อมมีความโกรธแค้นผู้จับกุม 

ซึ่งอาจทำาอันตรายผู้จับกุมได้

๓.๙.๒.๓	 ระยะเวลาในการควบคุม

(๑) การควบคมุผูถ้กูจบัหรอืผูต้อ้งหาตามวธิกีาร

เพื่อความปลอดภัย เป็นกรณีที่ผู้ถูกจับยังไม่ได้ลงมือกระทำาผิด แต่กฎหมาย 

ให้อำานาจเจ้าพนักงานจับกุมตัวได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๘๗(๒) และเมื่อมาถึง 

ที่ทำาการของพนักงานสอบสวน ปรากฏจากการสอบสวนว่าผู้ถูกจับนั้น 

จะก่อเหตุภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ของผู้อื่นแล้ว พนักงานอัยการ 

สามารถยื่นฟ้อง โดยใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยได้ ดังนั้น จึงสามารถ 

ควบคุมผู้ถูกจับได้สี่สิบแปดชั่วโมง นับแต่เวลาที่มาถึงที่ทำาการของพนักงาน

สอบสวน จะต้องนำาตัวไปฟ้องศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงดังกล่าวด้วย 

โดยพนักงานสอบสวนไม่มีอำานาจขอผัดฟ้องหรือฝากขังต่อศาล

(๒) การควบคุมผู้ต้องหาในคดีลหุโทษ (โปรดดู 

ป.วิ.อ. มาตรา ๘๗ วรรคสอง) เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจ 

ควบคุมได้เท่าที่จะถามคำาให้การ และรู้ตัวว่าเป็นใคร และที่อยู่ ของเขา 

อยู่ที่ไหนเท่านั้น 

(๓) การควบคุมผู้ต้องหาในคดีอาญาที่อยู่

ในอำานาจศาลแขวง (คดีที่อัตราโทษจำาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน 

หกหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ) เป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงและวิธี

พิจารณาฯ มาตรา ๗ แยกพิจารณาเป็น ๒ กรณี 
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(๓.๑) กรณผีูต้อ้งหาไมไ่ดร้บัการประกนัตวั 

(๑) ควบคมุไดไ้มเ่กนิสีส่บิแปดชัว่โมง 

และต้องนำาตัวผู้ต้องหาไปฟ้องต่อศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมง ด้วย

(๒) หากฟอ้งไมท่นัภายในสีส่บิแปด

ชั่วโมงแล้ว ให้ผัดฟ้องและฝากขังผู้ต้องหาต่อศาล โดยขอผัดฟ้องคราวละ 

ไม่เกินหกวัน และขอได้ไม่เกินห้าคราว

ถา้หากครบกำาหนดระยะเวลาขอผดัฟอ้งและฝากขงั หรอื

ลืมผัดฟ้องหรือฝากขังแล้ว	ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหา เมื่อสอบสวนเสร็จแล้ว 

ให้ขออนุญาตฟ้องจากอัยการสูงสุด 

(๓.๒) กรณีผู้ต้องหาได้รับการประกันตัว

(๑) ตอ้งใหป้ระกนัตวัโดยเรว็ นบัแต่

ได้รับคำาร้องขอประกันตัว ซึ่งจะต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่ผู้ต้องหา 

มาถึงที่ทำาการของพนักงานสอบสวน และ 

(๒) ต้องฟ้องผู้ต้องหาภายใน สี่สิบ

แปดชั่วโมง หากฟ้องไม่ทัน ต้องขอผัดฟ้องต่อศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมง 

ซึ่งระยะเวลาในการขอผัดฟ้องใช้ระยะเวลาเดียวกันกับ กรณีผู้ต้องหา 

ไม่ได้รับการประกันตัว

กรณีผู้ต้องหาเข้าพบพนักงานสอบสวน ให้แจ้งข้อหา 

ให้ทราบและหากเห็นว่า มีเหตุที่จะออกหมายขัง ให้สั่งให้ผู้ต้องหาไปศาล 

เพื่อขอออกหมายขัง โดยให้ นำา ป.วิ.อ. มาตรา ๘๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(โปรดดู ป.วิ.อ. มาตรา ๑๓๔ วรรคท้าย)
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๓.๑๐ การควบคมุผูต้อ้งหาในคดทีีอ่ยูใ่นอำานาจศาลอาญา
หรอืศาลจงัหวดั (คดทีีอ่ตัราโทษจำาคกุเกนิสามป ีหรอืปรบัเกนิ

หกหมื่นบาท บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ)

๓.๑๐.๑  ควบคุมได้สี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่มาถึงที่ทำาการ 

ของพนักงานสอบสวน 

๓.๑๐.๒  หากจะครบสี่สิบแปดชั่วโมง แล้ว แต่ยังสอบสวน 

ไม่เสร็จ ต้องนำาตัวผู้ต้องหาไปขอฝากขังต่อศาลแยกพิจาณาดังนี้

๓.๑๐.๓  คดีที่มีอัตราโทษจำาคุกอย่างสูงเกินหกเดือน แต่ไม่ถึง 

สิบปี ขอฝากขังได้หลายครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบสองวัน รวมกันทั้งหมด 

ต้องไม่เกินสี่สิบแปดวัน (โปรดดู ป.วิ.อ. มาตรา ๘๗ วรรคห้า)

๓.๑๐.๔  คดีที่มีอัตราโทษจำาคุกอย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไป 

ขอฝากขังได้หลายครั้ง ครั้งละ ไม่เกินสิบสองวัน รวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 

แปดสิบสี่วัน (โปรดดู ป.วิ.อ. มาตรา ๘๗ วรรคหก)

๓.๑๑ การควบคมุผูต้อ้งหาในคดทีีอ่ยูใ่นอำานาจศาลเยาวชน
และครอบครัว (เด็กอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์)

ห้ามมิให้ควบคมุ คมุขงั กกัขงั คมุความประพฤติ หรือใช้มาตรการ

อื่นใดอันเป็นการจำากัดสิทธิเสรีภาพของเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่า 

กระทำาความผิด หรือเป็นจำาเลย เว้นแต่มีหมายหรือคำาสั่งของศาล 

(พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเยาวชนและครอบครัวฯ 

มาตรา ๖๘)

การควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนต้องกระทำาโดยละมุนละม่อม 

โดยคำานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และไม่เป็นการประจาน และห้ามมิให้ 
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ใช้วิธีการควบคุมเกินกว่าความจำาเป็นเพื่อป้องกันการหลบหนี หรือเพื่อ 

ความปลอดภัยของเด็กหรือเยาวชนผู้ถูกจับหรือบุคคลอื่น รวมทั้งห้ามมิให้

ใช้เครื่องพันธนาการแก่เด็กไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่มีความจำาเป็นอย่างยิ่ง

อันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อป้องกันการหลบหนีหรือเพื่อความปลอดภัย 

ของเดก็ผูถ้กูจบักมุหรอืบคุคลอืน่ (โปรดด ูพ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครวั

และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖๙)

การควบคุมเด็กหรือเยาวชนนั้น ห้ามควบคุมรวมกับผู้ใหญ่

ให้ควบคุมไว้ในสถานที่เหมาะสม

๓.๑๒ การควบคุมผู้ต้องหาในคดีที่อยู่ในอำานาจศาลทหาร 

๓.๑๒.๑  ควบคุมได้ภายในสี่สิบแปดชั่วโมง นับแต่เวลาที่มาถึง

ที่ทำาการของพนักงานสอบสวน

๓.๑๒.๒  ยืน่คำารอ้งตอ่ศาลทหาร ใหอ้อกหมายขงัตามอตัราโทษ

ของแต่ละคดี ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๘๗ 

๓.๑๓ การควบคมุผูต้อ้งหาในคด ีพระราชบญัญตั ิปอ้งกนั
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙

เจ้าหน้าที่ตำารวจที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีอำานาจในการควบคุม 

ผูถ้กูจบัไวเ้ปน็เวลาไมเ่กนิสามวนั โดยไมจ่ำาเปน็ตอ้งนำาตวัสง่พนกังานสอบสวน

ทันที ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๘๔ โดยมิให้ถือว่าเป็นการควบคุมของพนักงาน

สอบสวน ตาม พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าวข้างต้น
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๓.๑๔ การใช้เครื่องพันธนาการ

๓.๑๔.๑		 หลักการ

การใช้เครื่องพันธนาการในการควบคุมตัวผู้กระทำาความผิดนั้น 

จะกระทำาได้ก็ต่อเมื่อมีความจำาเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระทำาความผิด 

หลบหนีไปจากการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่

ตำารวจจะมีอำานาจในการควบคุมตัว และมีอำานาจที่จะใช้เครื่องพันธนาการ 

กับผู้กระทำาความผิดได้ แต่ก็เป็นการใช้อำานาจที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพ 

ของบุคคล แต่เมื่อบุคคลใดก็ตามกระทำาความผิดอันมีโทษตามกฎหมาย 

ก็สมควรที่จะต้องได้รับการลงโทษ ซึ่งการลงโทษผู้กระทำาความผิดนั้น 

เป็นไปตาม ป.อ. มาตรา ๑๘ ได้แก่ ประหารชีวิต จำาคุก กักขัง ปรับ 

และริบทรัพย์ ซึ่งการใช้อำานาจดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ตำารวจ ก็ต้องคำานึงถึง

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ด้วย 

๓.๑๔.๒		 แนวทางในการปฏิบัติ		

(๑) ใช้เท่าที่จำาเป็นเพื่อป้องกันมิให้เขาหลบหนีเท่านั้น 

(โปรดดู ป.วิ.อ. มาตรา ๘๖)

(๒) หากจำาเปน็ตอ้งใชเ้ครือ่งพนัธนาการ เชน่ กญุแจมอื

กับโซ่ร้อย ในการควบคุมผู้ต้องหา เจ้าหน้าที่ตำารวจไม่จำาเป็นต้องใช้ทุกกรณี 

ดังนั้น ก่อนที่จะใช้เครื่องพันธนาการจึงควรพิจารณาจากปัจจัยหลายๆ ด้าน 

(โปรดดูระเบียบการตำารวจเกี่ยวกับคดี ข้อ ๑๔๖) ดังนี้

(๒.๑) ใหพ้จิารณาถงึฐานความผดิ วา่เปน็ความผดิ

อกุฉกรรจห์รอืเลก็นอ้ย หากเปน็ความผดิอกุฉกรรจห์รอืไมแ่นใ่จวา่จะหลบหนี

ก็ควรใช้กุญแจมือ
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(๒.๒) ให้พิจารณาถึงตัวบุคคล หากเป็นบุคคล 

ที่ควรให้เกียรติ เช่น การกระทำาความผิดของข้าราชการที่รับราชการ 

มีหลักฐานมั่นคง พระภิกษุ สามเณร นักพรตต่างๆ ทหารสวมเครื่องแบบ 

หญิงชรา เด็ก คนพิการและคนป่วยเจ็บที่ไม่สามารถจะหลบหนีได้ด้วยกำาลัง

ตนเอง ถ้าไม่ได้กระทำาความผิดอุกฉกรรจ์ หรือไม่ได้แสดงกิริยาจะขัดขืน 

หรือหลบหนีแล้ว ไม่ควรใช้กุญแจมือ

r  ห้ามใช้เครื่องพันธนาการแก่เด็ก
ไม่ว่ากรณีใดๆ	 เว้นแต่มีความจำาเป็นอย่างยิ่ง 

อันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อป้องกันการหลบหนี 

หรอืเพือ่ความปลอดภยัของเดก็ผูถ้กูจบัหรอืบคุคล

อื่น	(โปรดดู	พ.ร.บ.	ศาลเยาวชนและครอบครัว

และวิธีพิจารณาคดีศาลเยาวชนและครอบครัวฯ	

มาตรา	๖๙	วรรคสาม)

(๓) ให้พิจารณาถึงสถานที่ที่จะควบคุมไป หากเป็น 

ทางเปลีย่ว มโีอกาสทีผู่ต้อ้งหาจะหลบหน ีหรอืทำาอนัตรายแกผู่ค้วบคมุไดง้า่ย 

ควรใส่กุญแจมือ

(๔) ให้พิจารณาถึงเวลา หากเป็นเวลาค่ำาคืนหรือ

จำาเป็นต้องพักค้างคืน ณ ที่ใดในระหว่างทาง ที่ไม่มีที่ควบคุม เพื่อป้องกัน 

การหลบหนีและการต่อสู้ ควรใช้กุญแจมือ 

(๕) ใหพ้จิารณาถงึกริยิาและความประพฤต ิวา่ มคีวาม 

ประพฤติเป็นอย่างไร เช่น เคยต้องโทษอาญามาแล้ว หรือเคยหลบหนี 

การควบคุม มีอากัปกริยาแสดงออกทำาให้สงสัยว่า คิดจะทำาร้ายผู้ควบคุม 

ควรใช้กุญแจมือ
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(๖)  หากตอ้งใชก้ญุแจมอื ผูใ้สจ่ะตอ้งตรวจดใูหก้ญุแจมอื

พอดกีบัขอ้มอืผูต้อ้งหา คอืตอ้งไมใ่หห้ลวมหรอืคบัเกนิไป เพราะถา้หลวมมาก 

ก็จะหลุดจากข้อมือได้ง่าย  ถ้าคับมากก็จะเป็นการทรมานแก่ผู้ต้องหา 

เมื่อใส่กุญแจมือแล้ว ในกรณีที่มีความจำาเป็นจะมีโซ่ร้อยสำาหรับถือควบคุม

ไปก็ได้ ให้ผู้ต้องหาเดินหน้า ผู้ควบคุมถือชายโซ่เดินตามหลังหรือเดินตามไป

ข้างๆ (โปรดดู ประมวลระเบียบการตำารวจเกี่ยวกับคดี ข้อ ๑๔๗)

G	 กรณีที่ไม่มีกุญแจมือ	อาจใช้วัสดุ

อย่างอื่นแทนกุญแจมือชั่วคราว	เช่น	ผ้าขาวม้า	

สายนกหวดี	เชอืกผกูรองเทา้	เขม็ขดั	หรอืเทปกาว

! ข้อควรระวัง

๑)	 กุญแจมือ	หรือเครื่องพันธนาการ 

อย่างอื่น	เป็นเพียงการทำาให้ผู้ต้องหาต่อสู้หรือ 

หลบหนีได้ยากขึ้นเท่านั้น	ไม่ใช่เป็นการตัดโอกาส 

มใิหผู้ต้อ้งหาตอ่สูห้รอืหลบหนี	จงึควรควบคมุดแูล

อยา่งใกลช้ดิระมดัระวงัสงัเกตอาการของผูต้อ้งหา 

และพรรคพวกหรือญาติของผู้ต้องหาว่า	จะเข้า 

ชว่ยเหลอืหรอืไมอ่ยา่งไร	ตลอดจนการรอ้งขอของ

ผู้ต้องหา	ขอให้เปลี่ยนเส้นทาง	เพื่อจัดการธุระ 

บางอย่าง	เหล่านี้ผู้ควบคุมพึงระมัดระวัง

๒)	 การควบคมุตวัผูต้อ้งหาคดกีารพนนั	

โดยใสก่ญุแจมอืลา่มโซเ่ดนิไปตามถนนใหผู้ต้อ้งหา

อบัอายนัน้	เปน็การไมช่อบดว้ยกฎหมาย	ป.ว.ิอ.	มาตรา 

๘๖	(โปรดด	ูแนวคำาพพิากษาศาลฎกีาที	่๗๔๔/๒๕๐๑)
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๓.๑๕ การตั้งจุดตรวจจุดสกัด ตามหลักสิทธิมนุษยชน

๓.๑๕.๑		 หลักการ

ภารกิจหลักของตำารวจอีกอย่างหนึ่งก็ คือ การป้องกันและ 

ปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งหากการปฏิบัติตามภารกิจมีประสิทธิภาพ 

ย่อมทำาให้เป้าหมายในการป้องกันอาชญากรรมบรรลุผลสำาเร็จได้ ทั้งนี้ 

โดยต้องระลึกอยู่เสมอว่าการปฏิบัติภารกิจใดๆ ก็ตาม ต้องอยู่ภายใต้ 

ขอบเขตของกฎหมายทีใ่หอ้ำานาจโดยคำานงึถงึหลกัสทิธเิสรภีาพของประชาชน

ตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนด และหลักสิทธิมนุษยชนสากลด้วย

การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด มีวัตถุประสงค์ที่สำาคัญก็คือ

(๑) เพือ่ควบคมุพืน้ทีล่อ่แหลมตอ่การเกดิอาชญากรรม

(๒) เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการกระทำาผิด 

(๓) เพื่อเป็นการตัดช่องโอกาสในการกระทำาผิด 

โดยเฉพาะการปิดเส้นทางที่คนร้ายจะหลบหนี 

(๔) เพือ่ตรวจคน้บคุคล หรือยานพาหนะทีผ่า่นเขา้ออก

พื้นที่ เพื่อป้องกันการกระทำาผิด

(๕) เพือ่คน้หาสิง่ผิดกฎหมาย อาวธุ เครือ่งมือเครือ่งใช้ 

ที่จะใช้ในการกระทำาผิด

๓.๑๕.๒	แนวทางในการปฏิบัติ

๓.๑๕.๒.๑  การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ หรือจุดสกัด 

ในเขตทางเดินรถหรือทางหลวง ใช้เมื่อกรณีที่มีเหตุจำาเป็นหรือเหตุการณ์

ฉกุเฉนิเรง่ดว่น ตอ้งมนีายตำารวจชัน้สญัญาบตัรเปน็หวัหนา้ควบคมุ โดยไดร้บั 

อนุมัติจากผู้บังคับบัญชา โดยต้องแต่งกายเครื่องแบบในการปฏิบัติหน้าที่ 

และให้ทุกหน่วยประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยใกล้เคียงให้ชัดเจนเพื่อไม่

ให้เกิดการซำ้าซ้อนกัน
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๓.๑๕.๒.๒  ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำาสั่ง 

ของหน่วยงาน 

๓.๑๕.๒.๓  มีแผงกั้นแสดงเครื่องหมายว่า “จุดตรวจ” 

และควรจัดให้มีสิ่งกีดขวางหรือสัญญาณอื่นใดให้สังเกตได้ง่ายในระยะไกล 

เช่น กรวยยางคาดแถบสีสะท้อนเพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

๓.๑๕.๒.๔  ในเวลากลางคืนต้องให้มีแสงไฟส่องสว่าง 

ให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะไม่น้อยกว่าสิบห้าเมตร ก่อนถึงจุดตรวจ

๓.๑๕.๒.๕  กำาหนด “เขตพื้นที่ปลอดภัย” ไว้สำาหรับ 

เปน็บรเิวณตรวจคน้ เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัทัง้แนวทีต่รวจคน้และเจา้หนา้ที่

ตำารวจ ระหว่างที่ทำาการตรวจค้น

๓.๑๕.๒.๖  ควรวางกำาลังส่วนหนึ่งไว้บริเวณทางแยก 

หรือจุดกลับรถก่อนถึงจุดตรวจหรือจุดสกัด เพื่อไว้ทำาจุดสกัดกั้นหรือ

ไล่ติดตามผู้ที่เลี้ยว	หรือกลับรถหลบหนีการตรวจค้น

๓.๑๕.๒.๗ พึงใช้ความระมัดระวังและตั้งอยู่ในความ 

ไม่ประมาททุกขณะทำาการตรวจค้น

๓.๑๕.๒.๘ พึงเป็นผู้มีมารยาทที่ดีงามและรักษา

กิริยาวาจาระหว่างการตรวจค้นเช่น ไม่ส่องไฟบริเวณใบหน้าประชาชน 

ผู้ถูกตรวจค้นโดยตรง และรู้จักใช้คำาพูดที่สุภาพ 

๓.๑๕.๒.๙  ใช้การสังเกตและให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

แก่พาหนะที่มีลักษณะพิรุธ เช่น รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน 

หรือ พับงอแผ่นป้ายทะเบียนเพื่อปิดบังอำาพรางหมายเลข หรือพาหนะที่มี

การดัดแปลงสภาพ

๓.๑๕.๒.๑๐  ในการตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัด ให้คำานึง

ถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำารวจที่ปฏิบัติงานและประชาชนและไม่ก่อ

ให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้ทางโดยไม่จำาเป็น
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๓.๑๕.๓		 ขัน้ตอนการปฏบิตั	ิการควบคมุ	และการตรวจสอบ

การปฏิบัติ

๓.๑๕.๓.๑  เรียกแถวตรวจยอดกำาลังพล ตรวจความ

พร้อมของเจ้าหน้าที่ตำารวจ ผู้ปฏิบัติ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 

ในการตั้งจุดตรวจ

๓.๑๕.๓.๒  อบรมชี้ แจงสถานภาพอาชญากรรม 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำารวจในช่วงเวลาที่ผ่านมา แนวนโยบาย 

และคำาสั่งของผู้บังคับบัญชา และข้อราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๑๕.๓.๓ กำ าหนดตัว เจ้ าหน้ าที่ ตำ ารวจผู้ปฏิบัติ  

ในแต่ละส่วนของพื้นที่จุดตรวจ และทำาความเข้าใจกับบทบาท หน้าที่ 

ของแต่ละคนให้ชัดเจน

๓.๑๕.๓.๔  การตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัด ให้รายงาน 

ทางศูนย์วิทยุ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเริ่มต้นและเลิกปฏิบัติ

๓.๑๕.๓.๕  เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติให้รายงานผล 

การปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำาดับชั้น จนถึง 

ผู้อนุมัติ ภายในวันถัดไปเป็นอย่างช้า

๓.๑๕.๓.๖  ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับสารวัตร 

ขึ้นไป ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันควบคุมการปฏิบัติ รวมทั้งรายละเอียด 

เกี่ยวกับลักษณะและพฤติการณ์แห่งการกระทำาผิดให้ละเอียดชัดเจน

๓.๑๕.๓.๗ ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้น 

ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ผู้ที่ทำาหน้าที่เป็นผู้ควบคุมจะต้องกำากับดูแลให้เป็นไป

ตามระเบยีบกฎหมาย เพือ่มใิหเ้จา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตัแิสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบ

เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
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!	 ข้อควรระวัง

๑)	 ไมค่วรตัง้จดุตรวจหรอืจดุสกดั	ในบรเิวณ 

ทางโค้ง	เชิงสะพาน	ที่ลาดชัน	และบริเวณที่เป็น 

มุมอับสายตา	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

จากการมองไม่เห็นของผู้ขับขี่	หรือการหยุดรถ	

ไม่ทันในระยะกระชั้นชิด

๒)	 ในเวลากลางคืน	ต้องมีแสงสว่าง 

อยา่งพอเพยีง	ใหผู้ข้บัขีเ่หน็ไดใ้นระยะไกล	อปุกรณ์

แสงสวา่ง	ตอ้งหมัน่ตรวจสอบและปรบัปรงุใหท้ำางาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

๓)	 ในการเรยีกรถใหห้ยดุ	ไมว่า่กรณใีดๆ 

อย่าเอาตัวหรือส่วนของร่างกาย	เช่น	แขน	ขา 

เข้าไปขวางหรือสกัดกั้นให้รถหยุด	เพราะอาจ 

ถูกชนจากรถที่หยุดไม่ทัน	ระหว่างการตรวจค้น 

ใน	“เขตพื้นที่ปลอดภัย”	อย่ายืนขวางหน้ารถ 

ที่กำาลังตรวจค้น	เพราะอาจจะถูกรถชนได้กรณี

ผู้ต้องสงสัยพยายามขับรถหลบหนีการตรวจค้น

๔)	 ในกรณีที่ผู้ขับขี่พยายามขับขี่รถฝ่า 

จุดตรวจเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้น	เจ้าหน้าที่ 

ตำารวจประจำาจุดตรวจไม่ควรสร้างสิ่งกีดขวางขึ้น 

อย่างกะทันหัน	เช่น	ขับรถเข้าขวาง	หรือเข็นแผง 

ป้ายสัญญาณขวางทางเพื่อพยายามหยุดรถ 

เพราะอาจจะทำาให้ผู้ขับขี่หยุดรถไม่ทันแล้วหัก

หลบสิง่กดีขวางจนเกดิอบุตัเิหตเุฉีย่วชนประชาชน
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หรอืเจา้หนา้ทีต่ำารวจทีป่ฏบิตัหินา้ทีบ่รเิวณจดุตรวจ 

ได้

๕)	 ในกรณทีีส่งสยัวา่คนรา้ยอาจมอีาวธุ

อยู่ในรถ	เจ้าหน้าที่ตำารวจทั้งชุดตรวจค้นและชุด 

คุ้มกันควรหาที่กำาบังในขณะที่รถเข้ามาในบริเวณ

จุดสกัด	และอาจใช้เครื่องขยายเสียงจากรถยนต์

สายตรวจบังคับรถเพื่อตรวจค้น

๓.๑๖ การควบคุมฝูงชน/การปราบจลาจล

๓.๑๖.๑	หลักการ

๓.๑๖.๑.๑	 การใช้กฎหมายในการควบคุมฝูงชน 

ผู้ชุมนุม	และการปราบการจลาจล

G	 ต้องคำานึงถึงหลักสิทธิ เสรีภาพ

และหลักสิทธิมนุษยชนในการใช้กฎหมาย 

ในการควบคุมฝูงชน	ผู้ชุมนุม	และการปราบ 

การจลาจล	เมื่อเกิดเหตุการณ์การชุมนุมประท้วง	

การเรยีกรอ้งของกลุม่มวลชนตา่งๆ	และสถานการณ์

ได้บานปลายจนเป็นการจลาจลขึ้น	จึงเป็นหน้าที่

ของรัฐบาลที่จะต้องเข้ามาควบคุมดูแลให้การ

ชมุนมุนัน้	อยูภ่ายในขอบเขตของกฎหมาย	โดยยดึ
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หลักการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

และประโยชนส์ขุของประชาชนสว่นใหญเ่ปน็สำาคญั	

ทัง้นี	้การดำาเนนิการควบคมุฝงูชนของเจา้พนกังาน

จะตอ้งยดึหลกัปฏบิตัภิายในขอบเขตของกฎหมาย 

ทีใ่หอ้ำานาจไว	้และจะตอ้งคำานงึถงึหลกัสทิธเิสรภีาพ

ของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญกำาหนด	

และหลักสิทธิมนุษยชนสากลอีกส่วนหนึ่งด้วย

 

๓.๑๖.๑.๒	 กฎหมายทีก่ำาหนดขอบเขตของการชมุนมุ

(๑) หลักการที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของผู้ชุมนุม 

ประชาชนพลเมืองทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ

และปราศจากอาวุธ การจำากัดเสรีภาพจะกระทำามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย

อำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ 

และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อ

รักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม 

หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎ 

อยัการศกึ บคุคลยอ่มมเีสรภีาพในการเปน็สมาคม สหภาพ สหพนัธ ์สหกรณ ์

กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน องค์การพัฒนาเอกชนหรือหมู่คณะอื่น

ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีเสรีภาพ 

ในการรวมกลุ่มเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป แต่ทั้ งนี้ต้องไม่กระทบกับ 

ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน และความต่อเนื่องในการจัดทำา 

บริการสาธารณะ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ การจำากัดเสรีภาพตาม 

วรรคหนึง่และวรรคสองจะกระทำามไิด ้เวน้แตโ่ดยอาศยัอำานาจตามบทบญัญตัิ

กฎหมาย เฉพาะเพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน เพื่อรักษา
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ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันมิให้ 

มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ

ผู้ชุมนุมจะต้องระมัดระวังให้การชุมนุมอยู่ภาย

ใต้ขอบเขตของกฎหมาย มิฉะนั้นหากมีการก่อความวุ่นวาย ใช้กำาลังขว้าง

ปาทำาลายสิ่งของของบุคคลอื่น หรือกีดขวางทางสัญจรจนเกิดความเดือด

ร้อนรำาคาญ อาจเป็นความผิดตามกฎหมาย ซึ่งเจ้าพนักงานอาจกล่าวอ้าง 

เป็นความผิดได้ ทั้งตาม ป.อ., พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒, พ.ร.บ. 

ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓

(๒) หลกัสทิธมินษุยชนตามกตกิาระหวา่งประเทศ

เนื่องจากประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การ

สหประชาชาติ จึงต้องระมัดระวังมิให้มีการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น 

มิฉะนั้นอาจถูกร้องเรียน หรือส่งรายงานการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ต่อคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสหประชาชาติอาจดำาเนิน

มาตรการที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยได้ นอกจากนี้ การที่ประเทศไทย 

ได้เข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ

เมือง พ.ศ. ๒๕๐๙ ประเทศไทยจึงมีพันธกรณีที่จะต้องพัฒนากฎหมาย 

และดำาเนินการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกติกาดังกล่าว ซึ่งได้แก่  

(๒.๑) ปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินษุยชน

สหประชาชาต ิพ.ศ.๒๔๙๑ (Universal Declaration of Human Rights, ๑๙๔๘) 

ข้อ ๒๐(๑) บุคคลมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการชุมนุมและการสมาคมโดยสงบ

(๒.๒) กติการะหว่ างประ เทศว่ าด้ วย 

สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง พ.ศ.๒๕๐๙ (International Covenant 

on Civil and Political Rights, ๑๙๖๖) ข้อ ๒๑ สิทธิในการร่วมประชุม 

โดยสงบย่อมได้รบัการรบัรอง การจำากดัการใช้สทิธินีจ้ะกระทำามิได้นอกจาก

จะกำาหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าที่จำาเป็นสำาหรับสังคมประชาธิปไตย 
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เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของชาติ หรือความปลอดภัย ความสงบ 

เรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน หรือการคุ้มครอง 

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น  

๓.๑๖.๒		 แนวทางในการปฏิบัติ

กรณมีกีารชมุนมุเรยีกรอ้งตอ้งปฏบิตัติามนโยบายหลกัของรฐับาล

และหนว่ยงานภาครฐัคอื การรกัษาความสงบในการชมุนมุใหเ้ปน็ไปดว้ยความ

เรียบร้อยและกำาหนดแผนขั้นตอนในการปฏิบัติรองรับเมื่อเหตุการณ์ลุกลาม

จนกลายเป็นการจลาจล โดยให้เป็นในทิศทางเดียวกันรวมทั้งต้องมีการซัก

ซ้อมความเข้าใจให้การแก้ปญัหาเปน็ไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพโดย

ยึดถือหลัก ดังนี้

๓.๑๖.๒.๑  ใชห้ลกัเมตตาธรรม โดยใหค้ำานงึไวเ้สมอวา่

ในการชมุนมุเรยีกรอ้งของประชาชนทีม่ารวมตวักนันัน้มคีวามเดอืดรอ้นจรงิๆ 

ซึง่ตอ้งการใหร้ฐับาลชว่ยเหลอืขา้ราชการและพนกังานเจา้หนา้ทีท่ีร่บัผดิชอบ

กต็้องตรวจสอบข้อเทจ็จริงว่ามีความเดือดร้อนและมีความทกุข์ตามข้อเรียก

ร้องจริงหรือไม่ ถ้ามีจริงก็ต้องให้การช่วยเหลือตามอำานาจหน้าที่

๓.๑๖.๒.๒  การดำาเนินการตั้งแต่มีการชุมนุมโดยสงบ

ไปจนกระทั่งเกิดการจลาจลนั้น ให้ใช้มาตรการการควบคุมฝูงชนจากเบาไป

หาหนัก และมีการประกาศขั้นตอนในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน

ให้ทราบก่อนทุกครั้ง พึงระลึกเสมอว่าการชุมนุมในขอบเขตของกฎหมาย

เปน็สทิธขิองผูช้มุนมุทีจ่ะกระทำาไดต้ามกฎหมายรฐัธรรมนญู ฉะนัน้เจา้หนา้ที่

ตำารวจทกุคนตอ้งปฏบิตัอิยา่งละมนุละมอ่ม ใชก้ารเจรจา ประชาสมัพนัธ ์สรา้ง

ความเข้าใจ หลีกเลี่ยงการใช้กำาลังจนถึงที่สุด
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๓.๑๖.๒.๓  การใชห้ลกักฎหมาย หากผูช้มุนมุเรยีกรอ้ง 

ใช้วิธีการรุนแรง โดยกระทำาผิดกฎหมายและเป็นการละเมิดสิทธิผู้อื่น 

ให้ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใช้วิธีการเจรจาก่อน

โดยเสนอแนะให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

หรือยังคงมีการกระทำาที่ก้าวร้าว รุนแรงก็ให้ดำาเนินการตามกฎหมาย

โดยให้ดำาเนินการในระดับถ้อยทีถ้อยอาศัย	และต้องมองว่าทุกคน

เป็นเพื่อนร่วมชาติ

๓.๑๖.๒.๔  หากจำาเป็นต้องใช้กำาลังสลายการชุมนุม 

หลังจากมีการสลายการชุมนุมแล้วต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู ส่งตัว 

ผู้บาดเจ็บ หรือดำาเนินการต่างๆ ให้เกิดความปลอดภัยต่อบุคคล สถานที่ 

ที่เกิดเหตุ และควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในภาวะปกติ

มาตรการทัง้ปวงในการรกัษาความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย 

ต้องเคารพสิทธิมนุษยชนไม่เลือกปฏิบัติและต้องคำานึงเสมอว่า การจำากัด 

สิทธิใดๆ จะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้น  โดยมีวัตถุ 

ประสงค์ เพื่อดำารงไว้ซึ่ งความเคารพในสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ 

ของบุคคลอื่น เคารพในศีลธรรมจรรยา ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

สาธารณะและสวัสดิภาพทั่วไปของประชาชน

ตอ้งใชว้ธิกีารทีไ่มใ่ชค้วามรนุแรงเปน็ลำาดบัแรกกอ่นการ

ใชก้ำาลงั กรณจีะใชก้ำาลงัไดต้อ้งเปน็กรณจีำาเปน็อยา่งยิง่และตอ้งเปน็ไปอยา่ง

เหมาะสมและไดส้ดัสว่นกบัวตัถปุระสงคท์ีช่อบดว้ยกฎหมาย หากมผีูบ้าดเจบ็

ต้องได้รับการรักษาเยียวยาทันที

ต้องไม่มีการบังคับในข้อจำากัดใดๆ ในเรื่องเสรีภาพ 

ความคิดเห็น การพูด การชุมนุม การคบหาสมาคมหรือการเคลื่อนย้าย
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๓.๑๗ การรักษาความสงบในการชุมนุมเรียกร้อง

๓.๑๗.๑		 หลักการ

การรักษาควาสงบในการชุมนุมเรียกร้องนั้น  จะต้องคำานึงถึง 

สทิธเิสรภีาพสว่นบคุคลและหลกัสทิธมินษุยชนเปน็หลกั และจะตอ้งพยายาม

หลีกเลี่ยงการใช้กำาลังและความรุนแรงเป็นสำาคัญ พยายามใช้หลักการ 

เจรจาและการป้องกันก่อนเป็นอันดับแรก แต่หากจะใช้กำาลังจริง ๆ ก็ควร 

จะใช้ในสถานการณ์ที่คับขันถึงขีดสุดเท่านั้น และจะต้องใช้ให้ได้สัดส่วน 

กับความรุนแรงและชอบธรรมตามกฎหมายเท่านั้น 

๓.๑๗.๒		 แนวทางในการปฏิบัติ

(๑) ต้องเตรียมกำาลังให้พร้อมที่จะจับกุมแกนนำา 

และจับกุมกลุ่มผู้ชุมนุมขนาดใหญ่ เมื่อมีการทำาผิดกฎหมายเกิดขึ้น ให้พร้อม 

ทีจ่ะจบักมุ แตต่อ้งเตรยีมกำาลงัใหพ้น้จากสายตาของกลุม่ผูช้มุนมุ และการแสดง

กำาลังนี้จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการข่มขู่ผู้ชุมนุมที่ยังไม่มีการทำาผิดกฎหมาย 

(๒) โดยทั่วไป การรักษาความสงบในการชุมนุม 

เรียกร้อง ตำารวจต้องทำางานเป็นหมู่ขึ้นไปจะไม่แยกปฏิบัติเป็นรายบุคคล

(๓) ตำารวจผู้ปฏิบัติงานจัดการเหตุชุมนุมเรียกร้อง 

หรือควบคุมฝูงชนต้องติดเครื่องหมายยศ สังกัด ป้ายชื่อ ให้มีความสูง 

ของตัวอักษรอย่างน้อยสองนิ้ว บนด้านนอกของเครื่องแบบหรือบนหมวก 

ซึง่จะทำาใหส้ามารถตรวจสอบ ถงึชือ่ และสงักดัได ้ไดช้ดัเจนในระยะพอสมควร

(๔) การใช้กำาลังเข้าควบคุมฝูงชนหรือการสลายฝูงชน 

ถ้าเป็นไปได้ ต้องใช้หน่วยที่ ได้รับการฝึกมาเพื่อทำาหน้าที่นี้ โดยตรง 

หรือหากจะใช้เจ้าหน้าที่ตำารวจจากหน่วยอื่น  ก็ควรเป็นเจ้าหน้าที่ตำารวจ 

ที่ได้รับการฝึกฝนมาทางด้านนี้โดยแฉพาะ 



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

115

(๕) ไม่ว่าการรวมตัวของฝูงชน จะถูกต้องเป็นไป 

ตามกฎหมายหรือไม่ ตำารวจจะต้องอำานวยความสะดวกการจราจร 

และจัดการไม่ให้ฝูงชนกีดขวางการจราจร ในการชุมนุมเรียกร้องที่ไม่ได้ 

มีการเตรียมการมาก่อน ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ต้องตัดสินใจโดยดู  

จำานวนผู้มาชุมนุมว่าจะให้เดินหรืออยู่บนทางเท้า หรือจะให้ใช้ถนนช่องทาง

ใดช่องทางหนึ่ง โดยพิจารณาปัจจัยความสมดุลระหว่างสิทธิในการชุมนุม 

โดยสงบและปราศจากอาวุธในที่สาธารณะ กับการกีดขวางการจราจร 

และการกระทบสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นและส่วนรวมในการเดินทาง ตำารวจ

ต้องติดต่อกับผู้ประสานงานหรือแกนนำาผู้ชุมนุมเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ 

ด้วยการเจรจา การจดัการจราจรมีความจำาเปน็ทั้งการรกัษาความปลอดภยั

ใหผู้ช้มุนมุ และชว่ยในการควบคมุพืน้ทีช่มุนมุ การจำากดัผลกระทบการชมุนมุ

และการสลายการชุมนุม

(๖)  ตำารวจพึงระลึกไว้ว่าผู้ชุมนุมไม่ได้เป็นผู้กระทำาผิด 

เหมือนกันทั้งหมด แม้ว่าจะมีผู้ชุมนุมบางคนใช้ความรุนแรงหรือทำาลาย 

ทรัพย์สิน ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมที่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงด้วยอาจถูกกักหรือกั้นไว้ 

ไม่ให้ออกจากพื้นที่ชุมนุม ดังนั้นตำารวจจะต้องคำานึงถึงความเสี่ยง ในการ

จบักมุหรอืใชก้ำาลงักบัผูช้มุนมุทีไ่มไ่ดท้ำาผดิกฎหมาย หรอืมสีว่นกอ่เหตรุนุแรง

ในระหว่างการชุมนุม

(๗) ตำารวจตอ้งหลกีเลีย่งการโตเ้ถยีงหรอืใชค้ำาพดูดา่ทอ

กับกลุ่มผู้ชุมนุม การด่าทอของกลุ่มผู้ชุมนุม หรือใช้คำาพูดหยาบคายด่าว่า

ตำารวจ ไม่เป็นเหตุเพียงพอให้จับกุมผู้ชุมนุมแต่ละบุคคล 

(๘) ตำารวจจะต้องไม่แสดงอาวุธหรือกำาลังว่าจะเข้าใช้

กำาลังในเหตุการณ์ชุมนุมที่ไม่ผิดกฎหมาย จะแสดงได้เมื่อมีการแจ้งเตือนว่า 

จะมกีารสลายการชมุนมุ หรอืมกีารแจง้ผูช้มุนมุวา่เปน็การชมุนมุทีผ่ดิกฎหมาย 

ก่อเหตุวุ่นวาย ให้เลิกการชุมนุมตามที่กฎหมายกำาหนด
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(๙) หน่วยตำารวจจะต้องไม่ส่งตำารวจเข้าไปเจรจา 

หรือพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีลักษณะใช้ความรุนแรง ตำารวจจะไม่ฝ่าฝูงชน 

เข้าไปจับกุมผู้ชุมนุมเป็นรายตัว ในพื้นที่การชุมนุมเว้นแต่ ผู้ชุมนุมที่ก่อเหตุ 

รุนแรงดังกล่าวได้กระทำาผิดอย่างรุนแรงและคำาสั่งดังกล่าวเป็นคำาสั่ง 

ของผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

(๑๐) ผู้บัญชาการเหตุการณ์และผู้บังคับบัญชาจะต้อง

ใช้ความพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าภารกิจที่ได้รับมอบประสบความสำาเร็จ 

อยา่งมปีระสทิธภิาพและมคีวามละมนุละมอ่ม ตามหลกัการสากล โดยคำานงึ

ถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพส่วนบุคคล และพยายามใช้กำาลังหรืออำานาจ 

แต่น้อยที่สุดเท่าที่จะทำาได้ การใช้กำาลังต้องเป็นไปตามกฎการใช้กำาลัง 

และสิ่งแวดล้อมหรือระดับของความจำาเป็นของสถานการณ์ความรุนแรง 

ของกลุม่ผูช้มุนมุทีเ่ผชญิอยู ่ทัง้นีม้ไิดห้มายถงึการตดัสทิธกิารใชก้ำาลงัปอ้งกนั

ตนเอง และการกระทำาอันจำาเป็นเพื่อที่จะป้องกันภยันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่ 

กลุ่มผู้ชุมนุม ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่หรือตัวตำารวจเอง

๓.๑๘ การเผชิญเหตุการณ์การชุมนุมของประชาชน

๓.๑๘.๑		 หลักการ	

ในการเผชิญเหตุการณ์การชุมนุมของประชาชนนั้น จะต้อง 

คำานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้ชุมนุมตามหลักรัฐธรรมนูญรวมทั้งหลัก 

สิทธิมนุษยชนสากลเป็นหลัก  เพื่อคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพ 

ของประชาชนเหล่านั้น  รวมทั้งเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง 

กบัผูช้มุนมุเหลา่นัน้ดว้ย จะตอ้งพยายามใชห้ลกัการเจรจา  และหลกักฎหมาย

ในลกัษณะนิม่นวล  มเีมตตาและถอ้ยทถีอ้ยอาศยัซึง่กนัและกนั  และพยายาม
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เนน้การปอ้งกนักอ่นการใชก้ำาลงัเปน็อนัดบัแรก  หรอืหากจะใชก้ำาลงักจ็ะตอ้ง

พยายามใช้กำาลังให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำาได้  และการใช้กำาลังจะต้องเป็นไป 

ตามกฎการใช้กำาลังจากเบาไปหาหนักตามหลักสากลเป็นที่ตั้ง 

๓.๑๘.๒		 เหตุการณ์ชุมนุมที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อน	

(๑) ร้อยเวรป้องกันปราบปรามจะต้องไปยังที่เกิดเหตุ

ที่มีการชุมนุมเรียกร้องโดยเร็วที่สุด และทำาหน้าที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์

จนกวา่จะมผีูบ้งัคบับญัชาระดบัสงูกวา่มาทำาหนา้ทีแ่ทนผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์

จะตอ้งแจง้ไปยงัศนูยค์วบคมุสัง่การ หรอืศนูยว์ทิยวุา่ไดท้ำาหนา้ทีผู่บ้ญัชาการ

เหตุการณ์ และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า (ศปก.สน.) ใกล้สถานที่ชุมนุม 

(๒) ประเมินสถานการณ์ที่จำาเป็น ที่เจ้าหน้าที่ตำารวจ

จะต้องเข้าดำาเนินการกับเหตุการณ์เบื้องต้น ผู้บัญชาการเหตุการณ์จะต้อง

รายงานเรื่องดังต่อไปนี้ให้เร็วที่สุด

(๒.๑) สถานที่และประเภทของกลุ่มผู้ชุมนุม 

ข้อเรียกร้อง

(๒.๒) ผู้ชุมนุมมีการใช้ความรุนแรงหรือมีการ 

ทำาผิดกฎหมายหรือไม่ 

(๒.๓) ผู้บัญชาการเหตุการณ์ต้องประเมินว่า 

การชุมนุมเป็นไปตามกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญหรือไม่ คือเป็นการ 

รวมตัวกันโดยความสงบ ปราศจากอาวุธ และไม่กระทบสิทธิเสรีภาพ 

ของผู้อื่น ในลักษณะของการกระทำาอย่างใดของกลุ่มผู้ชุมนุม เช่น การพูด 

ปราศรัย การยืนประท้วง การนอนหรือนั่งขวางทางเข้าออก การเดินขบวน 

หรือการแจกใบปลิว เป็นต้น การกระทำาหรือพฤติกรรมที่ เกี่ยวกับ 

การบกุรกุ การทำาลายทรพัยส์นิ การขดัขวางการขนสง่ การใชเ้ครือ่งขยายเสยีง 

โดยผิดกฎหมาย การทำาร้ายหรือก่อกวนความสงบเรียบร้อยของผู้อื่น 
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การมีอาวุธหรืออาวุธเทียมเพื่อใช้ทำาร้าย ถือว่าเป็นการชุมนุมโดยไม่สงบ 

ไม่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ 

(๒.๔) กลุ่มผู้ชุมนุมที่กระทำาผิดกฎหมายมีจำานวน

เพิ่มมากขึ้นหรือไม่ 

(๒.๕) จะมกีารขยายพฤตกิรรมการใชค้วามรนุแรง

ไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมที่เหลือหรือไม่ 

(๒.๖) อนัตรายหรอืความไมส่ะดวกทีจ่ะเกดิขึน้กบั

ประชาชนทั่วไป ชุมชน และตำารวจจากการชุมนุมเช่น เส้นทางจราจรที่ควร

หลีกเลี่ยง 

(๒.๗) มีการใช้รถยนต์ร่วมในการชุมนุมหรือไม่ 

(๒.๘) ขนาดของพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจาก

การชุมนุม 

(๒.๙) จำานวนตำารวจทีต่อ้งการในการควบคมุหรอื

จัดการเหตุชุมนุมเรียกร้องรวมทั้งหน่วยพิเศษ เช่น จราจร หน่วยอาวุธพิเศษ 

เป็นต้น 

(๒.๑๐) ลักษณะของการเข้าที่เกิดเหตุของหน่วย 

ที่จะมาสนับสนุน 

(๒.๑๑) จุดรวมพลและเส้นทางเข้าออก 

(๒.๑๒) จุดแถลงข่าว 

(๒.๑๓) หน่วยงานอื่นที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหา

ของกลุ่มผู้ชุมนุม เช่น รถพยาบาล รถดับเพลิง รถสุขาเคลื่อนที่
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๓.๑๘.๓		 เหตุการณ์ชุมนุมที่เกิดขึ้นโดยรู้ล่วงหน้า

๓.๑๘.๓.๑ เมื่อได้รับข่าวว่าจะมีการชุมนุม หรือจะมี

การจัดงานสำาคัญ เช่น การประชุมผู้นำาสุดยอดอาเซียน และมีข่าวว่าจะมี

กลุ่มผู้ชุมนุมมาชุมนุมเรียกร้อง หน่วยตำารวจจะต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่

ตำารวจระดับผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ และจัดการวิเคราะห์

ความเสี่ยง การแสวงหาข้อตกลงทางยุทธวิธี และดำาเนินการร่างคำาสั่ง 

หรือแผนปฏิบัติการ ผู้บัญชาการเหตุการณ์จะต้องรับผิดชอบในการวางแผน

และประสานงานกับหน่วยงานทั้งหมดที่มาร่วม ซึ่งรวมถึงการควบคุม 

และจัดการฝูงชนด้วย 

๓.๑๘.๓.๒ ปจัจยัอยา่งนอ้ยตอ่ไปนีจ้ะตอ้งนำามาพจิารณา

และกำาหนดไว้ในแผนรักษาความปลอดภัย

(๑) แบบของเหตุการณ์ หรือการรวมตัวกัน 

ที่จะเกิดขึ้น เช่น การชุมนุมทางการเมือง การชุมนุมสังสรรค์ที่มีเป้าหมาย

ทางการเมือง หรือการชุมนุมของกลุ่มเกษตรกรผู้เดือดร้อน เป็นต้น

(๒) สืบสวนค้นหาผู้ จัดการชุมนุม แกนนำา 

พฤติกรรมที่ผ่านมาของกลุ่มผู้ชุมนุม (สงบ รุนแรง หรือให้ความร่วมมือ 

กับตำารวจ) 

(๓) จะมีกลุ่มต่อต้านหรือผู้ที่ เดินผ่านไปมา 

สามารถมองเห็น หรือใช้สิ่งของขว้างทำาร้ายผู้ชุมนุมได้หรือไม่ 

(๔) เหตุการณ์ชุมนุมหรือเหตุการณ์รวมตัวกัน 

มีการแจกจ่ายสุรา หรือสิ่งมึนเมาหรือไม่ 

(๕) สถานที่จัดการชุมนุม ขนาด ที่ตั้ง ทางเข้า 

และออก 
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(๖) สถานทีท่ีเ่หมาะสมสำาหรบัตัง้ศนูยป์ฏบิตักิาร

ส่วนหน้า (ศปก.สน.) และ จุดรวมพล

(๗) การชุมนุมที่ต้องใช้เครื่องขยายเสียงหรือ 

การเดินพาเหรดได้รับอนุญาต ถูกต้องหรือไม่ 

(๘) หนว่ยงานอืน่ไดร้บัแจง้วา่จะมกีารชมุนมุกอ่น

หรือไม่และควรต้องนำามาร่วมในการวางแผนก่อนหรือไม่ (หน่วยดับเพลิง 

รถพยาบาล เทศบาล จังหวัด หน่วยข่าว) 

(๙) จะต้องมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหลัก 

(ศปก.หลัก) ที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนด้านการข่าว กำาลังพล การส่งกำาลัง

บำารุง และการประชาสัมพันธ์หรือไม่ 

(๑๐) จะต้องมีการระดมพลจากหน่วยอื่นหรือไม่ 

มีการเตรียมกองหนุนเมื่อมีข่าวว่าจะมีการชุมนุมเพิ่มเติม หรือมีเหตุร้าย 

เพิ่มมากขึ้นจากการชุมนุม มีขั้นตอนระดมพลอย่างไร 

(๑๑) ควรตอ้งประชมุรว่มกบัเจา้ภาพในการจดังาน 

หรือแกนนำาผู้จะจัดการชุมนุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ได้มากที่สุด 

ข่าวสารใดที่อาจทำาให้เกิดผลเสียต่อการปฏิบัติงานของตำารวจก็ควร 

จะรักษาเป็นความลับ “การข่าวมีความแม่นยำา เที่ยงตรงว่าจะมีกลุ่มผู้ชุมนุม 

เท่าใด มาทำาอะไร ที่ใด อย่างไร ได้มากเท่าใด ย่อมทำาให้ประสิทธิภาพ 

ในการจัดการเหตุมีประสิทธิภาพมากเท่านั้น” 

(๑๒) จำานวนกำาลังพลและอุปกรณ์ เพียงพอ 

ตอ่การรบัมอืเหตชุมุนมุหรอืไม ่ไดข้ออนมุตัหิลกัการเพิม่เตมิกำาลงัจากหนว่ยอืน่ 

อย่างไร หน่วยงานใดจะรับผิดชอบในการส่งกำาลังบำารุงให้แก่หน่วยที่มา 

ควบคุมการปฏิบัติ สำานักงานตำารวจแห่งชาติจะสนับสนุนงบประมาณได้

เท่าใด เมื่อใด
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(๑๓) มีการขออนุมัติ “กฎการใช้กำาลัง” ต่อผู้

บัญชาการตำารวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเป็นเจ้าภาพ 

ในการจัดงานเช่น กระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 

(ในกรณีต่างจังหวัด) โดยอย่างน้อยต้องระบุอำานาจการอนุมัติการใช้กำาลัง 

ขั้นสุดท้ายต่อกลุ่มผู้ชุมนุม โดยอาจใช้คณะผู้ทำางานระดับยุทธศาสตร์ 

ของแต่ละจังหวัด (โปรดดู คณะกรรมการจังหวัดตาม พ.ร.บ. ระเบียบ 

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔) หรือตามแผนของจังหวัดที่กำาหนดไว้ 

และอาจมีการขออนุมัติใช้ “ระดับการใช้กำาลังต่อผู้ชุมนุมตามที่คาดว่า 

จะก่อเหตุ” ตามการข่าวที่ได้รับไว้เช่นเดียวกับกฎการใช้กำาลัง 

๓.๑๘.๔		 แนวทางในการปฏิบัติ	การควบคุมฝูงชนและ 

การสลายฝูงชนที่สามารถกระทำาได้	

(๑) ให้ประกาศแจ้ง เตือนว่าการชุมนุมดังกล่าว 

ผิดกฎหมาย ให้ผู้ชุมนุมปฏิบัติตาม ป.อ. มาตรา ๒๑๖ ที่บัญญัติว่า “เมื่อ

เจ้าพนักงานสั่งผู้ที่มั่วสุมเพื่อกระทำาความผิดตามมาตรา ๒๑๕ (คือ มั่วสุม

กันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ใช้กำาลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กำาลังประทุษร้าย 

หรือกระทำาการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง)” 

ให้เลิกไป ผู้ใดไม่เลิกต้องระวางโทษจำาคุก ฯ

(๒) ให้มีการแจ้งเตือนถึงกำาหนดเวลาและเส้นทาง 

การออกจากที่ชุมนุม 

(๓) นโยบายของสำานกังานตำารวจแหง่ชาต ิจะใชว้ธิกีาร

จับกุมแกนนำา และกลุ่มผู้ชุมนุมที่ไม่ยอมออกจากที่ชุมนุมตามคำาสั่งเตือน 

ดังกล่าวมากกว่าที่จะใช้กำาลังสลายการชุมนุม
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(๔) ผู้บัญชาการเหตุการณ์จะใช้กระบวนการแสวงหา

ข้อตกลงทางยุทธวิธี ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายและการยอมรับของสังคม 

ในการตกลงใจที่จะเลือกใช้วิธีการปฏิบัติในการแก้ไขการควบคุมฝูงชน 

โดยคำานึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

(๔.๑) ภารกิจหรือข้อกำาหนด หรือนโยบายที่ 

หน่วยเหนือหรือผู้มีอำานาจอนุมัติใช้กำาลังขั้นสุดท้ายสั่งการหรืออนุมัติ 

ให้ดำาเนินการได้ 

(๔.๒) ขนาดของฝงูชนและอาวธุหรือความรนุแรง

รวมทั้งผลกระทบของการแก้ไขปัญหา

(๔.๓) กำาลังและอุปกรณ์ของตำารวจที่มีอยู่ 

(๔.๔) เวลาที่เป็นเส้นตายหรือที่มีอยู่ 

(๔.๕) สภาพความเกื้อกูลของสถานที่หรือพื้นที่ 

ที่ชุมนุมรวมทั้งกระแสความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ 

(๔.๖) การยอมรบัไดข้องสงัคมหรอืความชอบธรรม

ทางกฎหมาย 

(๔.๗) การปฏบิตัจิะทำาใหส้ถานการณด์ขีึน้หรอืไม ่

(๔.๘) หากมีการจับกุมเฉพาะแกนนำาจะทำาให้

สถานการณ์ดีขึ้นมากกว่าการสลายฝูงชนหรือไม่ 

(๔.๙) มีเส้นทางที่จะให้กลุ่มผู้ชุมนุมออกจาก 

ที่ชุมนุมได้ปลอดภัยหรือไม่ 

(๔.๑๐) ต้องมีการแจ้งเตือนหรือเจรจาตกลงกับ 

แกนนำาผู้ชุมนุมให้เข้าใจถึงการใช้ยุทธวิธีการแก้ไขปัญหา โดยจะต้อง 

มีการประกาศเป็นภาษาไทยหรือภาษาที่กลุ่มผู้ชุมนุมส่วนใหญ่เข้าใจ 

คำาสั่งแจ้งเตือนหรือการตกลงกับแกนนำานี้ ควรต้องกระทำาเมื่อหน่วยตำารวจ
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ที่จะแก้ไขปัญหาฝูงชนมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามที่ได้ประกาศ 

(๔.๑๑) ต้องมีการเตรียมแผนเผชิญเหตุในกรณี 

ที่สถานการณ์แปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น

(๕) ผู้บัญชาการเหตุการณ์จะต้องประเมินโดยใช้ 

ระบบการแสวงหาข้อตกลงทางด้านยุทธวิธี ที่สถานการณ์หรือการปฏิบัติ 

ของกลุ่มผู้ชุมนุมเปลี่ยนไป

(๖)  ผู้บัญชาการเหตุการณ์จะต้องพิจารณาและ 

รับผิดชอบถึงขั้นตอนที่จะทำาให้ประชาชนทั่วไปที่ผ่านไปมาไม่ให้ได้รับ 

อันตรายจากผู้ชุมนุม

(๗) เมือ่มกีารสลายการชมุนมุหรอืผลกัดนักลุม่ผูช้มุนมุ 

จะต้องแน่ใจว่า กลุ่มผู้ชุมนุมจะไม่ถูกผลักดันไปในพื้นที่อันตรายต่อ 

ผู้ชุมนุมเองหรือผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว เช่น ไม่ผลักดันให้กลุ่มผู้ชุมนุม 

ไปจนมุม หรืออยู่ในซอก หรือซอยที่คับแคบ 

(๘) การไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องกระจายเสียง 

และเดินพาเหรด ในทางสาธารณะตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ไม่เป็นเหตุ 

เพียงพอที่ถือว่าเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมาย 

(๙) ถ้าการเจรจาหรือการประกาศให้ฝูงชนเลิกมั่วสุม

ชุมนุมตาม ป.อ. มาตรา ๒๑๖ ไม่เป็นผล และเมื่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

ตกลงใจที่จะใช้เทคนิคใดการสลายฝูงชน ตามระบบการแสวงหาข้อตกลง 

ทางด้านยุทธวิธี ที่จะต้องใช้เทคนิคจากเบาไม่หาหนักถ้าใช้ได้ โดยอาจจะใช้

เทคนคิใดเทคนคิหนึง่ โดยมติอ้งใชต้ามลำาดบัตามความรนุแรงของสถานการณ์

หรือความปลอดภัยของผู้ชุมนุมและตำารวจดังนี้

(๙.๑) การแสดงกำาลังของตำารวจรวมถึงการใช้

อุปกรณ์รถยนต์และหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
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(๙.๒) ทำาการปิดล้อมสถานที่ชุมนุมและจับกุม 

แกนนำาพร้อมกันหรือจับกุมขนาดใหญ่ (จำานวนผู้ถูกจับกุมเกินกว่าสามสิบ

คนขึ้นไป) 

(๙.๓) รูปขบวนควบคุมฝูงชนเคลื่อนที่ กดดัน 

ฝูงชนให้เคลื่อนที่ออกจากที่ชุมนุมโดย ใช้โล่ห์ และกระบอง 

(๙.๔) การใช้แก๊สนำ้าตา หรืออุปกรณ์ที่ไม่เป็น

อันตรายถึงชีวิต

(๙.๕) อุปกรณ์เสียงและแสงที่ทำาให้ตกใจ ซึ่งอาจ

จะรวมถึงอุปกรณ์ที่มีแก๊สนำ้าตา

(๙.๖) การใช้รถฉีดนำ้ า ไล่ ให้สลายจากพื้นที่  

การชุมนุม

๓.๑๙ กฎการใช้กำาลังจากเบาไปหาหนักตามหลักสากล 

๓.๑๙.๑		 หลักการ

ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัติในแต่ละสถานการณ์  มีหน้าที่ 

และความรับผิดชอบต่อการใช้กำาลัง เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอาวุธ 

อื่นใด โดยยึดหลักความจำาเป็น สมเหตุสมผล ภายใต้กฎหมาย เพื่อคลี่คลาย

สถานการณ์ เพื่อรักษาสิทธิเสรีภาพ  สวัสดิภาพตลอดจนป้องกันมิให้ 

เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของปวงชนที่บริสุทธิ์

และที่ไม่เกี่ยวข้อง
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ไม่ว่ากฎการใช้กำาลังจะได้กำาหนดไว้อย่างไร ผู้บังคับหน่วย 

ทุกระดับชั้นและผู้ปฏิบัติงานทุกนายพึงระลึกไว้เสมอว่า กฎการใช้กำาลังนั้น 

ไม่ได้เป็นข้อจำากัดที่จะทำาให้เจ้าพนักงานเสียสิทธิในการป้องกันตามสมควร

แก่เหตุ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถ

หลีกเลี่ยงโดยวิธีอื่นใดได้ เนื่องจากภยันตรายนั้นตนมิได้ก่อให้เกิดขึ้น 

จากความผิดของตน อย่างไรก็ดีก็จะต้องคำานึงถึงสิทธิและเสรีภาพ 

ของบุคคลตามหลักรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล 

เป็นหลักสำาคัญด้วย

๓.๑๙.๒		 แนวทางในการปฏิบัติ

(๑) ใช้กำาลังน้อยที่สุดเท่าที่จำาเป็นของสถานการณ์

(๒) การป้องกันเป็นขั้นตอนที่จำาเป็นอย่างยิ่ง และหาก 

มีการใช้สิทธิเสรีภาพเกินกว่าที่กฎหมายบัญญัติไว้  ให้เจ้าพนักงาน 

ดำาเนินการดังนี้

(๒.๑) บันทึก รายละเอียดและพฤติการณ์ในการ 

กระทำาผิด

(๒.๒) การกระทำาใดที่ผิดกฎหมาย ประกาศ 

โฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้ยุติการกระทำา 

(๒.๓) กรณี ไม่แน่ชัดว่ าผิดกฎหมายหรือไม่  

ให้ร้องขอต่อศาลเพื่อคุ้มครองสิทธิ

(๒.๔) การปฏิบัติต่อผู้หญิง เด็ก และคนชรา 

จะต้องเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติเป็นพิเศษ โดยให้เหมาะสม และ 

คำานึงถึงสิทธิมนุษยชนของคนเหล่านั้นเป็นหลัก
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๓.๒๐ การใช้อาวุธและเครื่องมือ

๓.๒๐.๑		 หลักการ

ในการใช้อาวุธและเครื่องมือนั้น  ผู้ใช้จะต้องตระหนักถึง สิทธิ

และเสรีภาพของบุคคลตามหลักรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชนที่เป็น 

หลักสากลเป็นหลัก จะต้องพยายามไม่ใช้วิธีการความรุนแรง คือพยายาม

ใช้วิธีการป้องกัน  หรือใช้วิธีการเจรจาเป็นอันดับแรกก่อน  หรือหาก 

จะใช้กำาลังก็จะก็ควรใช้เฉพาะสถานการณ์ที่วิกฤต หรือคับขันที่ไม่สามารถ

หลีกเลี่ยงได้จริงๆ เท่านั้น  และจะต้องพยายามใช้กำาลังให้น้อยที่สุดเท่าที่ 

จะทำาได ้ และการใชก้ำาลงัจะตอ้งเปน็ไปตามกฎการใชก้ำาลงัจากเบาไปหาหนกั 

ตามหลักสากลเป็นหลักเช่น  การใช้อาวุธที่ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตก่อน 

เป็นต้น 

๓.๒๐.๒		 แนวทางในการปฏิบัติ

(๑) ควรใชเ้ฉพาะในสถานการณท์ีว่กิฤต  หรอืสถานการณ์

ที่คับขันจริง ๆ และไม่สามารถหลีกเลี่ยงต่อการปกป้องคุ้มครองชีวิตได้ 

เท่านั้น

(๒) โดยใช้เท่าที่จำาเป็น เหมาะสมกับสถานการณ์ 

และได้สัดส่วนระหว่างความรุนแรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ชอบด้วย

กฎหมาย หรือชอบธรรมเท่านั้น

(๓) เจา้หนา้ทีต่ำารวจหรอืผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย  ควรใชว้ธิี

การปอ้งกนัตนเองกอ่น  กอ่นทีจ่ะใชอ้าวธุและเครือ่งมอือยา่งเชน่  การใชโ้ลห่์ 

หมวกกันน็อก เสื้อกันกระสุนฯ เหล่านี้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้อาวุธใดๆ 

ที่กล่าวมาแล้ว  
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(๔) หากมีการใช้อาวุธ  เมื่อวิธีการอื่นใดใช้ไม่ได้ผล 

ก็ควรจะต้องใช้อาวุธที่ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต หรือไม่เป็นอันตรายถึงตาย 

(Non-Lethal Weapon) กอ่นเปน็อนัดบัแรก กอ่นทีจ่ะไปใชอ้าวธุทีเ่ปน็อนัตราย

แก่ชีวิต

(๕) ในกรณีที่ใช้อาวุธที่ไม่เป็นอันตรายแก่ชีวิตดังกล่าว  

เจ้าหน้าที่ผู้ใช้จะต้องประเมินความเสี่ยงที่จะก่ออันตรายต่อบุคคล (The 

Risk of Endangering) อย่างระมัดระวัง และจะต้องเสี่ยงให้น้อยที่สุด

(๖)  หากมีการใช้อาวุธที่เป็นอันตรายต่อชีวิต  กรณี 

การใช้ปืนจริงในการควบคุมฝงชนในเวลากลางวัน  จะต้องใช้กระสุนปืน 

ซ้อมยิง  และควรยิงเฉพาะจุดที่ทำาให้ไม่เสียชีวิตเท่านั้น

(๗) กรณทีีใ่ชอ้าวธุทีไ่มเ่ปน็อนัตรายแกช่วีติหรอืถงึตาย 

อาจเริ่มเป็นลำาดับขั้นโดยอาศัยระยะห่างที่จะใช้เครื่องมือเป็นตัวกำาหนด 

ดังนี้ 

(๓.๑)  การแสดงกำาลัง 

 (ประมาณ ๓๐๐ หลา)

(๓.๒)  การประกาศแจ้งเตือน 

 (ประมาณ ๒๕๐หลา)

(๓.๓)  การใช้เครื่องเสียงระยะไกล 

 (ประมาณ ๒๐๐ หลา)

(๓.๔)  การใช้แก๊สนำ้าตาชนิดยิง 

 (ประมาณ ๑๕๐ หลา)

(๓.๕)  ฉีดนำ้าผสมแก๊ส

 (ประมาณ ๕๐ หลา)

 (๓.๖) ฉีดนำ้าผสมสี 

 (ประมาณ ๓๐ หลา)
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(๓.๗) การใช้แก๊สนำ้าตาชนิดขว้าง 

 (ประมาณ ๒๕ หลา)

(๓.๘) การใช้ฉีดนำ้าแรงดัน 

 (ประมาณ ๒๐ หลา)

(๓.๙)  การใช้กระสุนยาง 

 (ประมาณ ๑๕ หลา) 

(๓.๑๐) ปืนช็อตไฟฟ้า 

 (ประมาณ ๑๐ หลา) 

(๓.๑๑) ปืนยิงแห 

 (ประมาณ ๕ หลา)

(๓.๑๒) แก๊สนำ้าตาชนิดสเปรย์ 

 (ประมาณ ๒.๕ หลา)

(๓.๑๓) การใช้กระบอง 

 (ประมาณ ๑ หลา)

 (สำานักงานตำารวจแห่งชาติ, ๒๕๕๕) 

(๔) อุปกรณ์เคมีสารเคมี (Tact ical Use of Riot 

Control Agents and Chemical Weapon) เช่น แก๊สนำ้าตา สเปรย์พริกไทย 

การใช้จะต้องคำานึงถึงความเข้มข้นที่เหมาะสม อาณาบริเวณ สภาพการ 

ถ่ายเทของอากาศ สำารวจทิศทาง ระยะปลอดภัย หลีกเลี่ยงการไปโดนตัว 

ผู้ใดผู้หนึ่ง พยายามมุ่งให้ตกที่พื้นเป็นหลัก และระมัดระวังการโดนผู้ไม่ 

เกี่ยวข้อง ผู้มีอำานาจสั่งการวางแผนและตัดสินใจ จะต้องอยู่ในสถานที่ที่ 

เกดิเหต ุควรเปน็ผูท้ีม่คีวามเปน็ผูน้ำาอยา่งดยีิง่ สามารถกลัน่กรองสถานการณ์

และวางแผนใช้ขั้นตอนของกลยุทธ์ได้โดยทันที

(๕) กระบองหรืออุปกรณ์และอาวุธที่ไม่เป็นอันตราย 

ถึงตายอื่นๆ ให้ใช้เฉพาะสถานการณ์วิกฤตไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  โดยใช้

เท่าที่จำาเป็นและได้สัดส่วนเหมาะสมกับสถานการณ์เท่านั้น
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๓.๒๑ การใช้กำาลังและอาวุธปืน 

๓.๒๑.๑		 หลักการ

ตามหลักสิทธิมนุษยชน บุคคลย่อมมีสิทธิในชีวิต ความมั่นคง 

ปลอดภัยและมีเสรีภาพจากการไม่ถูกทรมาน หรือการกระทำาอื่นใด 

ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือลดทอนยำ่ายีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

การใช้กำาลังจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีความจำาเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น และจะต้องใช้ 

อย่างเหมาะสมและได้สัดส่วนกับวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย 

เป็นสำาคัญ

๓.๒๑.๒		 แนวทางในการปฏิบัติ

(๑) เมื่อมีการชุมนุมหรือประท้วง เจ้าหน้าที่ตำารวจ 

จะต้องใช้ความอดทนอดกลั้นให้มากที่สุด ไม่คุกคามหรือแสดงตัวเป็น 

ปฏิปักษ์กับผู้ชุมนุม หลีกเลี่ยงการกระตุ้นยั่วยุเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์

ลุกลามบานปลาย

(๒) ควรจัดให้มีการติดต่อประสานงาน เจรจาต่อรอง 

กับตัวแทนของผู้ชุมนุม

(๓) ต้องมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

เกีย่วกบัการปฏบิตัติอ่การชมุนมุเรยีกรอ้งตา่งๆ ในเรือ่งการใชอ้ปุกรณเ์ครือ่งมอื 

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รูปขบวน รวมถึงการใช้จิตวิทยาในการเจรจา

(๔) จัดทำาและบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

ในเรื่องการใช้กำาลังและอาวุธ

(๕) การควบคุมฝูงชนที่มีประสิทธิภาพที่สุด จะต้อง 

ดำารงไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของสาธารณะ 

และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
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(๖)  ในกรณีภาวะฉุกเฉิน จะต้องมีประกาศอย่างเป็น

ทางการก่อนจึงจะสามารถใช้มาตรการพิเศษได้ แต่ยังต้องเคารพในหลัก 

สิทธิมนุษยชน

(๗) อาวุธปืนจะใช้ได้ต่อเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ 

คับขันสุดขีดเท่านั้น และต้องใช้เพื่อป้องกันตนเองหรือผู้อื่นเพื่อมิให้เสียชีวิต

หรอืไดร้บับาดเจบ็จากภยัคกุคามทีก่ำาลงัจะมาถงึ เพือ่การจบักมุหรอืปอ้งกนั

การหลบหนีของบุคคลที่ก่ออาชญากรรมร้ายแรงเป็นพิเศษ ที่อาจนำาไปสู่ภัย

คุกคามร้ายแรงต่อชีวิต

(๘) ในเวลากลางคนืนัน้  ไมค่วรใชอ้าวธุปนือยา่งเดด็ขาด 

เพราะจะทำาให้เกิดปัญหาการจำากัดขอบเขตความรุนแรง  แต่อาจใช้อาวุธ

อย่างอื่นที่ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตหรือถึงตายได้

(๙) ขั้นตอนการใช้อาวุธปืน ต้องแสดงตัวให้ทราบว่า 

เป็นเจ้าหน้าที่ตำารวจ แล้วออกคำาสั่งเตือนชัดเจนโดยต้องให้เวลาที่เพียงพอ

สำาหรับการปฏิบัติตามคำาสั่งเตือนได้ แต่ถ้าหากทำาตามขั้นตอนแล้วล่าช้า 

อาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือได้รับ 

บาดเจ็บสาหัสก็ไม่จำาเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้อาวุธปืนได้

(๑๐) หากมีการใช้อาวุธปืน  ก็จะต้องระมัดระวังในการ

ใช้ให้ได้สัดส่วนระหว่างความรุนแรงของการกระทำาผิด  กับวัตถุประสงค์ 

ของการใช้อาวุธที่ถูกต้องและชอบธรรมตามกฎหมาย

(๑๑)  การใช้อาวุธปืนนั้น  จะต้องใช้ให้เกิดการสูญเสีย

และบาดเจ็บน้อยที่สุด (Minimize Damage and Injury) และจะต้องเคารพ

และรักษาไว้ซึ่งชีวิตของเพื่อนมนุษย์

(๑๒) ภายหลังที่มีการใช้อาวุธปืนแล้วต้องรีบให้การ 

ช่วยเหลือทางการแพทย์กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วแจ้งให้ญาติหรือผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบจากเหตุดังกล่าวทราบ
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(๑๓) เมือ่มกีารใชอ้าวธุปนืแลว้  ตอ้งมหีลกัประกนัวา่ญาต ิ

หรือเพื่อนสนิทของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ต้องได้รับ

การเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด

(๑๔) หมั่นฝึกฝน และศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการใช้

อาวุธปืน รวมถึงเทคนิคการจูงใจการไกล่เกลี่ย การเจรจาเพื่อหลีกเลี่ยง 

การใช้กำาลังหรืออาวุธปืนดังกล่าว

!	 ข้อควรระวัง

๑)	 ตอ้งอยูภ่ายในขอบเขตของกฎหมาย

ที่ให้อำานาจ

๒)	 ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นและ 

ควบคุมอารมณ์ของตนเองให้มากที่สุด	พยายาม

หลีกเลี่ยง	การใช้กำาลังและอาวุธ

๓)	 พยายามใช้หลักจิตวิทยาชี้แจง 

ทำาความเข้าใจ	ชักจูง	โน้มน้าวให้ผู้ชุมนุมเคารพ

กฎหมาย		รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความ

สงบสุขและให้เห็นแก่ประโยชน์ของประชาชน 

ส่วนใหญ่กลุ่มอื่นๆ	 ด้วย	หากการชุมนุมทวี  

ความรุนแรงมากขึ้นจนกลายเป็นการจลาจลขึ้น	 

เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานจะต้องรีบรายงานให้ 

ผูบ้งัคบับญัชาเหนอืชัน้ขึน้ไปทราบและสัง่การแกไ้ข

ปัญหาโดยด่วน	หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้ 

กำาลงัได	้เจา้พนกังานผูป้ฏบิตัจิะตอ้งใชว้จิารณญาณ

ในการใช้กำาลังเท่าที่จำาเป็นโดยเฉพาะการเริ่ม 
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ใช้อาวุธที่ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตหรือถึงตายก่อน	

และการใช้กำาลังนั้นจะต้องได้สัดส่วนกับความ

รุนแรงของฝูงชนนั้นด้วย	

G	 ถ้าฝูงชนที่ก่อเหตุรุนแรงนั้นมีเพียง

มือเปล่าหรือมี เพียงก้อนหินและไม้ เท่านั้น 

เจ้าพนักงานก็ควรใช้เพียงโล่ห์และกระบอง	หรือ

ถ้าจำาเป็นก็ควรใช้แก๊สนำ้าตา	แต่ถ้าฝูงชนนั้น 

มีการใช้มีด	ดาบ	ขวาน	อาวุธปืน	ระเบิดฯ	หรือมี

การเผาทำาลายทรพัยส์นิของผูอ้ืน่	เชน่นีเ้จา้พนกังาน

ก็อาจจะใช้อาวุธปืน	และแก๊สนำ้าตาเพื่อควบคุม

ฝูงชนดังกล่าว	ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสม 

และได้สัดส่วนกับความรุนแรงของฝูงชนนั้นๆ

๔)	 ต้องคำานึงถึงหลักสิทธิ เสรีภาพ 

สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

ของผู้ชุมนุมเสมอ

    

๓.๒๒ ปัญหาการปฏิบัติในการควบคุมฝูงชน

ภารกิจในการปฏิบัติการควบคุมฝูงชนและการปราบการจลาจล 

ของตำารวจที่ผ่านมายังประสบปัญหา เนื่องด้วยมีข้อจำากัดหลายๆ ประการ 

อาทิเช่น การจัดการหน่วย การบริหารเหตุการณ์ การบริหารกำาลังพล 

ขนาดใหญ ่การปฏบิตักิารรว่ม การใชด้ลุยพนิจิในการปฏบิตัคิวามหลากหลาย 

ในรปูแบบ วธิกีารในการควบคมุของผูบ้งัคบับญัชา ความชดัเจนในขอ้กฎหมาย
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รองรับการปฏิบัติงาน การเตรียมพร้อม การฝึก ขวัญกำาลังใจและความ 

เชื่อมั่นของกำาลังพล ความพร้อมในด้านยุทโธปกรณ์ยังขาดรูปแบบที่มี 

มาตรฐาน ทำาให้การเข้าแก้ไขสถานการณ์ มักจะใช้ประสบการณ์เข้า 

ดำาเนินการ ขาดทฤษฎีและองค์ความรู้  ส่งผลกระทบต่อการยอมรับ 

ของสังคมและประชาชน และท้ายที่สุด เจ้าหน้าที่ตำารวจและฝ่ายปกครอง

ควรต้องทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายและ 

หลักสิทธิมนุษยชน

๓.๒๒.๑		 แนวทางการบริหารเหตุการณ์

๓.๒๒.๑.๑	 กรณีชุมนุมโดยสงบ

(๑) เมือ่เจา้หนา้ทีต่ำารวจสถานตีำารวจภธูร/สถานี

ตำารวจนครบาล (สภ./สน.) ท้องที่เกิดเหตุ ได้รับแจ้งเหตุชุมนุมเรียกร้อง 

ให้รีบเดินทางไปยังสถานที่ชุมนุมโดยเร็ว หาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ 

เหตุชุมนุม รายงานผู้บังคับบัญชา

(๒) เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับแจ้ง ให้รีบเดินทาง 

ไปสถานที่ชุมนุมโดยเร็ว และแต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ (ผบ. เหตุการณ์)

(๓) ผบ. เหตุการณ์ สั่งการให้กำาลังเจ้าหน้าที่

ตำารวจ สภ./สน. ท้องที่เกิดเหตุปิดล้อมตามยุทธวิธีเพื่อให้อยู่ในขอบเขต 

พร้อมจัดการจราจรโดยรอบ

(๔) เมื่อมีการใช้กำาลังในระดับกองบังคับการ 

(บก.) ให้ประสานกับหน่วยข้างเคียงและหน่วยร่วมปฏิบัติเตรียมกำาลังร่วม

ปฏิบัติกรณีเกินขีดความสามารถในระดับ บก. แจ้งชุดผู้เชี่ยวชาญ กฎหมาย

และการสอบสวน เข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.)

(๕) จัดกำาลังปฏิบัติการ
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(๕.๑) ชุดเจรจาต่อรองหาข้อมูล ประสาน 

เพือ่ทราบความตอ้งการกบักลุม่ผูช้มุนมุและประสานหนว่ยราชการทีเ่กีย่วขอ้ง

ในการแก้ไขปัญหา และรายงานผู้บังคับบัญชา

(๕.๒) ชุ ด ป ฏิ บั ติ ก า ร สื บ ส ว น ห า ข่ า ว 

(นอกเครื่องแบบ) ปะปนกับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยเฉพาะแกนนำา เพื่อปฏิบัติตาม

คำาสั่งของผู้บังคับบัญชา

(๕.๓) ชุดปฏิบัติการด้วยเครื่องมือพิเศษ 

บันทึกเสียง/ภาพ เป็นหลักฐาน

(๕.๔) ชุดประชาสัมพันธ์และปฏิบัติการ 

ทางจิตวิทยาขอความร่วมมือให้ผู้ชุมนุมปฏิบัติตามกฎหมาย

(๕.๕) กรณเีกนิขดีความสามารถระดบั สน. 

ให้ขอรับการสนับสนุนกำาลังไปตามลำาดับชั้น ให้จัดกองร้อยควบคุมฝูงชน 

เข้าแก้ไขสถานการณ์ และพิจารณาตั้ง ศปก.สน. โดยมีผู้บังคับการ (ผบก.) 

หรือ รอง ผบก. ท้องที่เกิดเหตุ เป็น ผบ. เหตุการณ์ ในการอำานวยการ 

ประสานงาน สั่งการใน ศปก.สน.

(๕.๖) กรณเีกนิขดีความสามารถระดบั บก. 

หรอืกองบงัคบัการตำารวจภธูรจงัหวดั (ภ.จว.) ใหข้อรบัการสนบัสนนุกำาลงัไป

ตามลำาดบัชัน้ ใหจ้ดักองรอ้ยควบคมุฝงูชนจากกองบงัคบัการตำารวจนครบาล/

กองบังคับการตำารวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (บก.น./บก.ตปพ.) 

หรือ ภ.จว. ใกล้เคียง หรือหน่วยร่วมปฏิบัติจากสำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

แล้วแต่กรณี เข้าแก้ไขสถานการณ์ และพิจารณาตั้ง ศปก.สน. โดยมี 

ผู้บัญชาการ (ผบช.) หรือ รอง ผบช. ท้องที่เกิดเหตุ เป็น ผบ.เหตุการณ์/ 

ในการอำานวยการ ประสานงาน สั่งการ ใน ศปก.สน.
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๓.๒๒.๑.๒		 กรณชีมุนมุเกนิกวา่ขอบเขตเสรภีาพ	
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและผิดกฎหมาย

(๑) ให้ ผบ. เหตุการณ์รายงาน ศปก.ตร. ทราบ 

เป็นข้อมูล พร้อมขออนุมัติแผนการใช้กำาลังเข้าสลายผู้ชุมนุม (ส่วนภูมิภาค

ประสานหารือผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.) ก่อน)

(๒) เมื่อได้รับอนุมัติแผนแล้ว ให้ ผบ. เหตุการณ์ 

พิจารณาตามสถานการณ์

(๓) การปฏิบัติตามแผนขั้นสุดท้าย ที่มีการใช้

เครื่องมือและอาวุธควบคุมฝูงชน และเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว 

ให้สถานีตำารวจท้องที่ เข้าควบคุมพื้นที่ ตรวจสอบสถานที่ หากพยาน 

หลักฐานแน่ชัดว่าไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงอีก จึงยกเลิกการควบคุม

พื้นที่ และให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นเข้าดำาเนินการต่อไป ทั้งนี้ ผบ. เหตุการณ์ 

จะเป็นผู้พิจารณาสั่งใช้กำาลังตามความเหมาะสมแก่สถานการณ์นั้นๆ

(๔) ผู้ชุมนุมใช้สิทธิเสรีภาพอยู่ภายในขอบเขต 

ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่บัญญัติไว้และไม่ละเมิด 

กฎหมายใด ๆ เจ้าพนักงานเพียงคอยควบคุมให้การชุมนุมนั้นเป็นไปโดยสงบ

และไม่ไปก่อความเดือดร้อนรำาคาญแก่ผู้อื่น

(๕) ถ้าผู้ชุมนุมใช้สิทธิเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญ

กำาหนด และละเมิดกฎหมายใด ๆ เจ้าพนักงานผู้ควบคุมต้องพิจารณาว่า 

เป็นการละเมิดกฎหมายในขั้นใด รุนแรงเพียงใด แล้วเลือกวิธีปฏิบัติในการ 

ควบคุม สลายฝูงชนอย่างเหมาะสม เช่น ชี้แจง ชักจูงให้ผู้ชุมนุมกลับสู่ 

ความสงบ ออกคำาสั่งให้ลดหรืองดการใช้เสียงดัง ออกคำาสั่งให้ผู้ชุมนุมยุติ 

การชมุนมุทีก่ำาลงับานปลายหรอืสบัสนวุน่วาย ตัง้แถวแนวปอ้งกนั   มใิหผู้ช้มุนมุ

ขยายตัวออกไป การใช้กำาลังเข้าสลายการชุมนุม การจับกุมผู้นำาการชุมนุม 

และผู้ร่วมชุมนุมที่ไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งของเจ้าพนักงานและก่อการจลาจล 



คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำารวจตามหลักสิทธิมนุษยชน

136

และการใช้กำาลังและอาวุธเข้าปราบปรามการชุมนุมที่บานปลายเป็นการ

ก่อเหตุจลาจล ทั้งนี้การที่ เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติการจะเลือกวิธีปฏิบัติ  

ในการควบคุม สลายฝูงชนด้วยวิธีใด จะต้องพิจารณาหลักกฎหมายที่ให้ 

อำานาจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าพนักงานเป็นอย่างดี และจะต้องใช้ความ

ระมัดระวังในการปฏิบัติ ให้อยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายดังกล่าว 

อย่างรอบคอบที่สุดด้วย

(๖) ไม่ ว่ า จะ เป็ นการปฏิบั ติ ใ นขั้ นตอนใด 

เจ้าพนักงาน ผู้ปฏิบัติการจะต้องคำานึงถึงหลักสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน 

และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ชุมนุมด้วยเสมอ เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติการ

จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการ ทั้งในด้านกฎหมาย 

และเทคนิควิธีการปฏิบัติเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังจะต้องเป็นผู้ที่มีความ 

เขม้แขง็อดทนทัง้ทางรา่งกายและจติใจ อกีทัง้จะตอ้งเปน็ผูท้ีม่คีวามรอบคอบ 

มีวิจารณญาณในการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วเลือกใช้วิธีปฏิบัติอย่าง 

เหมาะสม ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมแล้ว 

ก็อาจทำาให้สถานการณ์บานปลายยิ่งขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความสูญเสีย 

ทั้งฝ่ายผู้ชุมนุมและฝ่ายเจ้าพนักงาน นอกจากนี้การใช้กำาลังและอาวุธ 

ในการปราบปรามผู้ชุมนุมหรือก่อการจลาจลอย่างรุนแรงเกินเหตุ อาจเป็น

เหตใุห้เจ้าพนกังานผู้นั้นถกูฟ้องร้องกล่าวหาว่าเปน็การกระทำาทีเ่กินขอบเขต

อำานาจที่กฎหมายให้ไว้ และยังอาจถูกต่อต้านโจมตีจาก กลุ่มพลังต่างๆ 

รวมถึงสื่อมวลชนอีกด้วย แต่ถ้าการปฏิบัติของเจ้าพนักงานนั้นได้ใช้วิธีการ 

ที่ถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติให้อำานาจไว้และมีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์ของการชุมนุม หรือการจลาจลนั้นๆ แล้วก็ย่อมจะได้รับ 

ความคุ้มครองตามกฎหมาย และยังจะได้รับการยอมรับว่าเป็นการกระทำา

เพื่อให้เกิดความสงบสุขขึ้นในสังคมอีกทั้งยังเป็นการบังคับให้ทุกคนเคารพ

กฎหมายบ้านเมืองด้วย
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P	 ก รณี ตั ว อย่ า ง ใ นกา รปฏิ บั ติ ที่

ไม่ถูกต้อง

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ 

กรณีความรุนแรงอันเนื่องมาจากโครงการ ท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย ที่อำาเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งรัฐบาลได้ใช้กำาลังเข้าสลายการชุมนุม

การที่รัฐบาลใช้้กำาลังเข้าสลายการชุมนุม (ซึ่งในการชุมนุมนั้น 

เปน็การชมุนมุทีใ่ชส้ทิธแิละเสรภีาพตามรฐัธรรมนญู กลา่วคือเปน็การชมุนมุ

โดยสงบและปราศจากอาวุธ) โดยปราศจากหลักฐานและเหตุผลรองรับว่่า 

ผู้ ้ชุมนุมได้ใช้ ้ หรือจะใช้ ้กำาลังบุกฝ่ ่ายแนวกั้นของตำารวจแต่ ่อย่ ่างใดนั้น 

เป็นการใช้้กำาลังเข้้าสลายการชุมนุมเกินกว่าความจำาเป็นจึงเป็นเหตุทำาให้้ 

ผูช้มุนมุได้รบับาดเจบ็ ทรพัยส์นิเสยีหาย อนัเปน็การกระทำาทีข่ดัตอ่รฐัธรรมนญู

แห่่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๑, มาตรา ๔๔ 

และมาตรา ๔๘ 

๓.๒๓ การใช้พลเรือนปฏิบัติงานตำารวจ (แนวทางในการ
ปฏิบัติของผู้ช่วยเจ้าพนักงานตำารวจ อาสาสมัคร
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำารวจ ตำารวจบ้าน)

๓.๒๓.๑		 หลักการ		

ใหส้ำานกังานตำารวจแหง่ชาตสิง่เสรมิใหท้อ้งถิน่และชมุชนุ  มสีว่นรว่ม

ในกิจการตำารวจ เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำาความผิดทางอาญา 
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รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามความเหมาะสม 

และความต้องการของแต่ละพื้นที่ (โปรดดู พ.ร.บ. ตำารวจแห่งชาติ ๒๕๔๗ 

มาตรา ๗)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานตำารวจจะกระทำาการใดๆ ได้ ต้องมีกฎหมาย

บัญญัติไว้ให้มีอำานาจเท่านั้น และมีหน้าที่เพียงแต่เป็นผู้ช่วยหรือสนับสนุน 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำารวจ ไม่สามารถที่จะกระทำาการใดๆ 

โดยพลการได้ เว้นแต่เป็นการกระทำาที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้ประชาชน 

ทั่วไปสามารถกระทำาได้ 

๓.๒๓.๒		 แนวทางในการปฏิบัติ

โดยทั่วไปแล้วกฎหมายจะให้อำานาจแก่เจ้าพนักงานในการรักษา

ความสงบเรียบร้อยของประชาชน แต่ก็ยังมีข้อยกเว้นที่ประชาชนสามารถ

ทำาได้เช่นกัน ดังนี้

๓.๒๓.๒.๑	 การจับโดยประชาชน โดยปกติแล้ว

การจับกุมผู้กระทำาผิดนั้น เป็นอำานาจของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง 

หรือตำารวจ ซึ่งคำาว่า เจ้าพนักงาน ที่ว่านี้มีความหมายกว้าง ขึ้นอยู่กับ 

กฎหมายในแต่ละเรื่องนั้นจะบัญญัติให้ใครเป็นเจ้าพนักงาน ความหมาย 

ของคำาวา่ “พนกังานฝา่ยปกครองหรือตำารวจ” คือ เจา้พนกังานซึง่กฎหมาย

ให้มีอำานาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน รวมทั้ง 

พัสดี เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า พนักงาน 

ตรวจคนเขา้เมอืง และเจา้พนกังานอืน่ๆ ซึง่มหีนา้ทีต่อ้งจบักมุหรอืปราบปราม 

ดังนั้น นอกจากตำารวจแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำาเภอ ปลัดอำาเภอ ฯลฯ 

ซึ่งจัดอยู่ในประเภทพนักงานฝ่ายปกครอง จึงมีอำานาจหน้าที่จับกุมผู้กระทำา

ความผิดได้ แม้ว่าความผิดนั้นๆ จะมีเจ้าพนักงานโดยเฉพาะอยู่แล้ว เช่น 

ความผิดตามกฎหมายศุลกากร กฎหมายสรรพสามิต เจ้าหน้าที่ตำารวจ 
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นายอำาเภอ ปลัดอำาเภอ ก็มีอำานาจหน้าที่ในการจับกุมได้เช่นกัน เจ้าหน้าที่ 

ศุลกากร เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายศุลกากร มีอำานาจหน้าที่  

ในการจับกุมความผิดเกี่ยวกับการขนสินค้าหนีภาษี เจ้าหน้าที่สรรพสามิต 

เป็นเจ้าพนักงาน ตามกฎหมายสรรพสามิต มีอำานาจหน้าที่จับกุมความผิด

เกี่ยวกับสรรพสามิต เป็นต้น 

สำาหรับประชาชนหรือที่เรียกว่าราษฎรธรรมดานั้น 

โดยปกติไม่มีอำานาจหน้าที่ในการจับกุมผู้ใดได้ เพราะเป็นประชาชน 

ธรรมดาไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานที่กฎหมายบัญญัติให้อำานาจไว้ อย่างไร 

ก็ดีกฎหมายไม่ได้ห้ามเด็ดขาดว่า มิให้ประชาชนธรรมดาจับกุมผู้กระทำาผิด 

บทบัญญัติที่ เป็นข้อยกเว้นไว้ ให้ประชาชนธรรมดามีอำ านาจจับกุม 

ผู้กระทำาผิดได้เฉพาะบางกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น 

(๑) เมื่อเจ้าพนักงานขอร้องให้ช่วยจับ กรณีนี้จะต้อง 

เป็นเรื่องที่กฎหมายจับอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานใดก็ตาม 

และเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จัดการตามกฎหมายหรือจับตามหมายจับนั้น 

ได้ขอร้องให้ประชาชนธรรมดาช่วยจับกุมผู้กระทำาผิดตามที่กฎหมายระบุไว้ 

ขอ้นีต้อ้งพงึระวงัใหด้วีา่ถา้เปน็กรณทีีเ่จา้พนกังานจะจบักมุโดยไมม่หีมายจบั 

แม้เจ้าพนักงานจะขอร้องให้ประชาชนธรรมดาช่วยจับ ประชาชนธรรมดา 

ก็ไม่มีอำานาจในการจับกุม มีข้อสังเกตว่าคำาร้องขอของเจ้าพนักงานเช่นนี้ 

ไม่ถือว่าเป็นคำาสั่งของเจ้าพนักงาน ดังนั้น ประชาชนที่ได้รับการร้องขอ 

จะปฏิบัติตามคำาร้องขอนั้นหรือไม่ก็ได้

(๒) เมื่อพบการกระทำาผิดซึ่งหน้าเฉพาะความผิด 

ประเภทที่กฎหมายระบุไว้ กรณีนี้ประชาชนผู้พบการกระทำาผิดนั้นสามารถ

ทำาการจับกุมได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเจ้าพนักงานร้องขอ อย่างไรก็ดีอำานาจ

ในการจับกุมของประชาชนธรรมดาตาม (๒) นี้ ค่อนข้างจะมีขอบเขตจำากัด

อยู่เฉพาะแต่ความผิดประเภทที่ระบุไว้ในบัญชีท้าย ป.วิ.อ. เท่านั้น และต้อง
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เป็นกรณีที่พบการกระทำาผิดซึ่งหน้าอีกด้วย ซึ่งเงื่อนไขข้อนี้นับว่าเป็นปัญหา

อยู่ไม่น้อยสำาหรับผู้ไม่เข้าใจกฎหมายมาก่อน เพราะจะไม่ทราบว่า ความผิด

ประเภทใดบ้างที่กฎหมายระบุไว้ในบัญชีท้ายฯ และก็ไม่ทราบว่า ที่เรียกว่า

ความผิดซึ่งหน้ามีขอบเขตและความหมายมากน้อยเพียงใด ความผิดที่ระบุ

ไว้ในบัญชีท้ายฯ เหล่านี้ได้แก่

 (๒.๑) ประทุษร้ายต่อพระบรมราชตระกูล 

 (๒.๒) ขบถภายในพระราชอาณาจักร 

 (๒.๓) ขบถภายนอกพระราชอาณาจักร 

 (๒.๔) ความผิดต่อทางพระราชไมตรีกับ ต่างประเทศ 

 (๒.๕) ทำาอนัตรายแกธ่งหรอืเครือ่งหมายของตา่งประเทศ 

 (๒.๖) ความผิดต่อเจ้าพนักงาน

 (๒.๗) ความผิดฐานหลบหนีจากที่คุมขัง

 (๒.๘) ความผิดต่อศาสนา

 (๒.๙) การก่อการจลาจล

 (๒.๑๐) กระทำาให้เกิดภยันตรายแก่สาธารณชน 

 (๒.๑๑) ปลอมแปลงเงินตรา 

 (๒.๑๒) ข่มขืนกระทำาชำาเรา

 (๒.๑๓) ประทุษร้ายแก่ชีวิต 

 (๒.๑๔) ประทุษร้ายแก่ร่างกาย 

 (๒.๑๕) ความผิดฐานกระทำาให้เสื่อมเสียอิสรภาพ

 (๒.๑๖) ลักทรัพย์ 

 (๒.๑๗) วิ่งราว ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และโจรสลัด

 (๒.๑๘) กรรโชก ความผิดเหล่านี้ถือเป็นความผิดซึ่งหน้า 

ซึ่งราษฎรมีอำานาจจับได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ
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G	 ขอ้สงัเกต	ความผดิอนัเกีย่วกบัทรพัย	์

เช่น	ยักยอก	ฉ้อโกง	รีดเอาทรัพย์	ราษฎรจับไม่ได้ 

เพราะเป็นความผิดที่ไม่ได้ระบุไว้ในบัญชีท้าย 

ป.วิ.อ.	

(๓) เมือ่ประชาชนผูเ้ปน็นายประกนัผูต้อ้งหาหรอืจำาเลย

ที่ได้หลบหนีประกัน หรือจะหลบหนีประกัน และโดยเฉพาะเมื่อไม่สามารถ 

ที่จะขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงาน ให้จับกุมได้ทันท่วงทีเท่านั้น 

การจับกุมของประชาชนธรรมดา ตามที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงอำานาจ 

ตามกฎหมายที่จะจับกุมได้ เท่านั้น ไม่ ใช่ เป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ 

และถ้าเป็นกรณีอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ประชาชนธรรมดาก็ไม่มี 

อำานาจจับกุมผู้กระทำาผิดได้เลย

P กรณีตัวอย่าง	

กรณีเจ้าพนักงานตำารวจจับผู้ร้ายซึ่งเป็น

ความผิดซึ่งหน้าและเรียกให้ราษฎรช่วยจับ ผู้ร้าย 

ใช้มีดแทงราษฎรตาย ผู้ร้ายมีความผิดฐานใด 

ราษฎรที่ เข้าช่วยเหลือเจ้าพนักงานนั้น 

มิใช่ผู้ที่มีหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย 

การที่คนร้ายใช้มีดแทงราษฎรนั้น จึงมิใช่การต่อสู้ 

หรือขัดขวางผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมาย 

ไม่ผิด ป.อ. มาตรา ๑๓๘ แต่การที่คนร้ายใช้มีดแทง

ราษฎรทีเ่จา้พนกังานตำารวจเรยีกใหช้ว่ยจบัจนราษฎร



คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำารวจตามหลักสิทธิมนุษยชน

142

ถงึแกค่วามตายนัน้ เปน็การฆา่ผูช้ว่ยเหลอืเจา้พนกังาน 

ในการที่เจ้าพนักงานนั้นกระทำาตามหน้าที่ ฉะนั้น 

จึงมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๒๘๙(๓) ข้อสังเกต 

มาตรา ๑๓๘ และมาตรา ๒๘๙ บัญญัติไว้คนละกรณี 

มาตรา ๑๓๘ ใชถ้อ้ยคำาวา่ “ผูซ้ึง่ตอ้งชว่ยเจา้พนกังาน”

!	 ข้อควรระวัง	

การกระทำาใดๆ	ก็ตามที่กฎหมายไม่ได้ 

ให้อำานาจประชาชนไว้เช่น	การสืบสวน	สอบสวน 

การค้น	การตั้งจุดตรวจโดยไม่มีเจ้าพนักงาน 

ผูค้วบคมุ	หรอืการใชเ้ครือ่งพนัธนาการ	เปน็ตน้นัน้	

ประชาชนหรอืผูช้ว่ยเจา้พนกังาน	อาสาตำารวจบา้น	

ไม่สามารถกระทำาได้	หรือแม้กระทั่งเจ้าพนักงาน

เอง	หากกฎหมายไม่ได้บัญญัติให้อำานาจไว้ก็ไม่

สามารถกระทำาได้เช่นเดียวกันกัน

๓.๒๔ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำารวจ

๓.๒๔.๑		 หลักการ

เจา้หนา้ทีต่ำารวจมอีำานาจหนา้ทีท่ีส่ำาคญั ในการรกัษาความปลอดภยั

สำาหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท  ผู้สำาเร็จราชการ 

แทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ 

และมอีำานาจหนา้ทีท่ีส่ำาคญัในการรกัษากฎหมาย  คุม้ครองชวีติและทรพัยส์นิ
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ของประชาชน รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม บริการชุมชนให้เกิด 

ความร่มเย็น ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำาผิดกฎหมายและดำาเนินการ 

กับผู้กระทำาผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องและชอบธรรม

ดังนั้นจึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีประมวลจริยธรรมและจรรยา

บรรณของตำารวจ	 เป็นกรอบหรือเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติ

ของข้าราชการตำารวจให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดี 

เปน็มาตรฐาน (ประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของตำารวจ พ.ศ. ๒๕๕๓) 

(แนบท้ายกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำารวจ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓) เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำารวจ

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประชาชนมีความศรัทธาเชื่อมั่น  

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำารวจ ประกอบด้วย 

มาตรฐานทางจรยิธรรมและอดุมคตขิองตำารวจ และมาตรฐานทางจรยิธรรม

และจรรยาบรรณของตำารวจ

๓.๒๔.๒		 แนวทางในการปฏิบัติ

๓.๒๔.๒.๑	 ด้านมาตรฐานคุณธรรม	และอุดมคติ	

ของตำารวจ

(๑) ขา้ราชการตำารวจพงึยดึถอืคณุธรรมสีป่ระการ

ตามพระบรมราโชวาท เปน็เครือ่งเหนีย่วรัง้ในการประพฤตตินและปฏบิตัหินา้ที ่

ดังนี้

(๑.๑) การรักษาความสัจ ความจริงใจ 

ต่อตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม

(๑.๒) การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเอง 

ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีเท่านั้น
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(๑.๓) อดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่

ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด

(๑.๔) การรูจ้กัละวางความชัว่ ความทจุรติ 

และรู้จกัสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพือ่ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

(๒) ขา้ราชการตำารวจพงึยดึถอือดุมคตขิองตำารวจ 

๙ ประการ เป็นแนวทางชี้นำาการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุถึง

ปณิธานของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ดังนี้

(๒.๑) เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่

(๒.๒) กรุณาปรานีต่อประชาชน

(๒.๓) อดทนต่อความเจ็บใจ

(๒.๔) ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำาบาก

(๒.๕) ไม่มักมากลาภผล

(๒.๖) มุ่งบำาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่

ประชาชน

(๒.๗) ดำารงตนในยุติธรรม

(๒.๘) กระทำาด้วยปัญญา

(๒.๙) รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

(๓) ข้าราชการตำารวจพึงหมั่นศึกษาหาความรู้ 

อยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเองให้ทันโลกทันเหตุการณ์และมีความ 

ชำานาญการในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องศึกษาหาความรู้ 

เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ธรรมเนียมการปฏิบัติของส่วนราชการ 

ในกระบวนการยุติธรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ของตน เพือ่สามารถประสานงานไดอ้ยา่งกลมกลนืแนบเนยีน และเปน็ประโยชน์

ต่อราชการของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ
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๓.๒๔.๒.๒	 ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม	และ 

จรรยาบรรณของตำารวจ

๓.๒๔.๒.๒.๑	 มาตรฐานทางจรยิธรรม

ของตำารวจ

(๑) ข้าราชการตำารวจต้องเคารพ 

ศรัทธา และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

 (๑.๑) จงรักภักดีและเทิดทูน

พระมหากษตัริย์ พระราชินี และพระรชัทายาท และไม่ยอมให้ผู้ใดล่วงละเมิด

 (๑.๒) สนับสนุนการ เมือง

ประชาธิปไตยด้วยศรัทธา มีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เป็นผู้บริหาร 

หรือกรรมการพรรคการเมือง และไม่กระทำาการใดๆ อันเป็นคุณหรือ 

เปน็โทษแก่พรรคการเมือง หรือผู้สมคัรรบัเลือกตั้งทั้งในระดบัชาติและระดบั

ท้องถิ่น

(๒) ข้ า ร า ช ก า ร ตำ า ร ว จ ต้ อ ง

เคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

และตามกฎหมายอื่นโดยเคร่งครัด โดยไม่เลือกปฏิบัติ

(๓) ข้าราชการตำารวจต้องปฏิบัติ

หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำานึง

ถึงผลประโยชน์ทางราชการ ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติเป็นสำาคัญ 

ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้

 (๓.๑) ปฏิบตัิหน้าทีด่้วยความ

รวดเร็ว กระตือรือร้น รอบคอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม
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 (๓.๒) ปฏิบตัิหน้าทีด่้วยความ

วิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร เสียสละ ใช้ปฏิภาณ ไหวพริบ กล้าหาญ 

และอดทน

 (๓.๓) ปฏิบตัิหน้าทีด่้วยความ

รับผิดชอบ ความเต็มใจ ไม่ละทิ้งหน้าที่ ไม่หลีกเลี่ยงหรือปัดความรับผิดชอบ

 (๓.๔) ดแูลรกัษาและใชท้รพัยส์นิ 

ของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่าโดยระมัดระวังมิให้เสียหาย หรือสิ้น

เปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง

 (๓.๕) รั กษาความลับของ 

ทางราชการ และความลับที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือจากประชาชน 

ผู้มาติดต่อราชการ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในกระบวนการ 

ยุติธรรม หรือการตรวจสอบตามที่กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ กำาหนด

(๔) ข้ า ร า ช ก า ร ตำ า ร ว จ ต้ อ ง

มีจิตสำานึกของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อให้ประชาชนศรัทธา 

และเชื่อมั่น ซึ่งจะต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

 (๔.๑) มี ท่ า ที เ ป็ น มิ ต ร 

มีมนุษยสัมพันธ์อันดี  และมีความสุภาพอ่อนโยนต่อประชาชนผู้รับ 

บรกิาร รวมทัง้ใหบ้รกิารประชาชนดว้ยความเตม็ใจ รวดเรว็ และไม่เลอืกปฏบิตัิ

 (๔.๒) ป ฏิ บั ติ ต น ใ ห้ เ ป็ น 

ที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ไม่เบียดเบียน ไม่แสดงกริยาหรือท่าทาง 

ไม่สุภาพ ไม่ให้เกียรติ รวมทั้งไม่ใช้ถ้อยคำา กริยา หรือท่าทาง ที่มีลักษณะ

หยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน

 (๔.๓) เอื้อเฟื้อ สงเคราะห์ ์ 

และช่วยเหลือประชาชนเมื่ออยู่ในฐานะที่จำาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ 
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หรือประสบเคราะห์จากอุบัติเหตุ การละเมิดกฎหมาย หรือภัยอื่นๆ ไม่ว่า

บุคคลนั้นจะเป็นผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระทำาผิดกฎหมายหรือไม่

 (๔.๔) ปฏิบัติตามกฎหมาย 

และระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด การให้ 

ขอ้มลูขา่วสารแก่ประชาชนทีร่อ้งขอ ต้องดำาเนนิการดว้ยความรวดเรว็ ไม่ถ่วง

เวลาให้เนิ่นช้า และไม่ให้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จแก่ประชาชน

(๕) ข ้ า ร าชการตำ า รวจต้ อ งมี  

ความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในศีลธรรม โดยยึดประโยชน ์ส่วนรวม 

เหนือประโยชน์ส่วนตน ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

 (๕.๑) ไม่ใช้ตำาแหน่ง อำานาจ

หรือหน้าที่  หรือไม่ยอมให้ผู้อื่นใช้ตำาแหน่ง อำานาจหรือหน้าที่ของตน 

แสวงหาประโยชน์สำาหรับตนเองหรือผู้อื่น

 (๕.๒) ไม่ใช้ตำาแหน่ง อำานาจ

หรือหน้าที่ หรือไม่ยอมให้ผู้อื่นใช้ตำาแหน่ง อำานาจหรือหน้าที่ของตน 

ไปในทางจูงใจหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ การใช้ดุลยพินิจ หรือ 

การกระทำาของข้าราชการตำารวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น อันเป็นผลให้ 

การตัดสินใจ การใช้ดุลยพินิจ หรือการกระทำาของผู้นั้นสูญเสียความ 

เที่ยงธรรมและยุติธรรม

 (๕.๓) ไมร่บัของขวญันอกเหนอื 

จากโอกาสและกาลตามประเพณีนิยม และของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าตามที่

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกาศกำาหนด 

เว้นแต่ญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจำานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูปหรือ 

การให้โดยธรรมจรรยา

 (๕.๔) ไม่ใช้เวลาราชการหรือ

ทรัพย์ของราชการเพื่อธุรกิจหรือประโยชน์ส่วนตน
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 (๕.๕) ไม่ประกอบอาชีพเสริม 

ซึ่งมีลักษณะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ 

ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

 (๕.๖) ดำารงชีวิตส่วนตัวไม่ให้ 

เกิดมลทินมัวหมองต่อตำาแหน่งหน้าที่  ไม ่ทำาผิดกฎหมายแม้เห็นว่า 

เป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่หมกมุ่นในอบายมุขทั้งหลาย ไม่ฟุ้งเฟ้อหรูหรา และใช้

จ่ายประหยัดตามฐานะแห่งตน

(๖) ข ้าราชการตำารวจต้องภาค

ภูมิใจในวิชาชีพ กล้ายืนหยัดกระทำาในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเพื่อเกียรติศักดิ์ 

และศักดิ์ศรีของความเป็นตำารวจ ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

 (๖.๑) ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า ง 

ตรงไปตรงมาตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุตามรฐัธรรมนญูและกฎหมายอยา่งเครง่ครดั

 (๖.๒) ไม ่ สั่ ง ให้ ผู้ ใ ต้ บั งคั บ 

บัญชาปฏิบัติการในสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อคุณธรรมและ 

ศีลธรรม

 (๖.๓) ไม ่ปฏิบัติตามคำาสั่ ง 

ทีต่นรูห้รอืควรจะรู้วา่ไมช่อบดว้ยกฎหมาย ในการนีใ้หท้กัทว้งเปน็ลายลกัษณ์

อักษรต่อผู้บังคับบัญชาผู้สั่ง

 (๖.๔) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้

หรือแนะนำาให้ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อประโยชน์สำาหรับตนเองหรือผู้อื่น 

หรือทำาให้้สูญเสียความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม

(๗) ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา

ข้าราชการตำารวจต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
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 (๗.๑) ประพฤติปฏิ บั ติ ตน 

เป็นผู้นำาและเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและที่พึ่งของผู้ใต้บังคับ 

บัญชา

 (๗.๒) ห มั่ น อ บ ร ม ใ ห้ ผู้ ใ ต้  

บังคับ บัญชายึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ว่ากล่าว

ตักเตือนด้วยจิตเมตตาและให้้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่

 (๗.๓) ปกครองบังคับบัญชา

ด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำานองคลองธรรม ยอมรับฟัง 

ความคิดเห็น และไม่ผลักความรับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

 (๗.๔) ใ ช้ ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม 

ในการบริหารงานบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างเคร่งครัด 

และปราศจากความลำาเอียง

(๘) ในฐานะผู้ ใต้บั งคับบัญชา

และเพื่อนร่วมงาน ข้าราชการตำารวจต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้

 (๘.๑) เคารพเชื่ อฟั ง  และ 

ปฏิบัติตามคำาสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมาย

 (๘.๒) รักษาวินัยและความ

สามัคคี ในหมู่คณะ

 (๘.๓) ปฏบิตัติอ่ผูบ้งัคบับญัชา 

และเพือ่นรว่มงานดว้ยความสภุาพมนีำา้ใจ รกัใคร่สมานฉนัท ์และมมีนษุยสมัพนัธ์์ 

รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน

 (๘.๔) อทุศิตนเอง ไม่หลกีเลีย่ง 

หรือเกี่ยงงาน ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่โดยยึดความสำาเร็จของงาน 

และชื่อเสียงของหน่วยเป็นที่ตั้ง
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(๙) ข้าราชการตำารวจต้องปฏิบัติ

ตามค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่ 

ผู้ตรวจการแผ่นดินกำาหนด ดังนี้

 (๙.๑) การยึดมั่นในคุณธรรม

และจริยธรรม

 (๙.๒) ก า ร มี จิ ต สำ า นึ ก ที่ ดี  

ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ

 (๙.๓) การยึดถือประโยชน์ 

ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

 (๙.๔) การยืนหยัดทำาในสิ่ง 

ที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย

 (๙.๕) การใหบ้รกิารแกป่ระชาชน

ด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ

 (๙.๖) การให้ข้อมูลข่าวสาร

แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

 (๙.๗) การมุ่ งผลสัมฤทธิ์  

ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

 (๙.๘) การยึดมั่นในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 (๙.๙) ก า ร ยึ ด มั่ น ใ น ห ลั ก 

จรรยาวิชาชีพขององค์กร
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๓.๒๔.๒.๒.๒	 จรรยาบรรณของตำารวจ

(๑) ข้าราชการตำารวจจะตอ้งสำานกึ

ในการให้บริการประชาชนด้านอำานวยความยุติธรรม และความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน 

เพื่อให้ประชาชนมีความเลื่อมใส เชื่อมั่นและศรัทธา ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ 

ดังนี้

 (๑.๑) อำานวยความสะดวก 

แก่ประชาชนในการร้องทุกข์ กล่าวโทษ ขออนุญาต ขอข้อมูลข่าวสาร 

หรือติดต่อราชการอืน่ ด้วยความเตม็ใจ เปน็มิตร ไม่เลือกปฏิบตัิ และรวดเรว็ 

เพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิหรือเสรีภาพตามกฎหมาย

 (๑.๒) สุภาพ อ่อนน้อม และ

ให้เกียรติประชาชนเพื่อให้เกิดความน่าเคารพยำาเกรง ไม่ใช้ถ้อยคำา กริยา 

หรือท่าทาง ที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน

 (๑.๓) ในขณะปฏิบัติหน้าที่  

ต้องดำารงตนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมและเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ 

ด้วยความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ

 (๑.๔) พกพาอาวธุตามระเบยีบ

แบบแผน ไม่จับหรือถืออาวุธ หรือเล็งอาวุธไปยังบุคคลโดยปราศจากเหตุ 

อันสมควร

 (๑.๕) พกพาเอกสารหรือ 

ตราประจำาตัว และแสดงเอกสารหรือตราประจำาตัวเมื่อมีบุคคลร้องขอ

(๒) เ มื่ อ เ ข ้ า จั บกุ มหรื อ ระ งั บ 

การกระทำาผิด ข้าราชการตำารวจต้องยึดถือและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 

และกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
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 (๒.๑) แสดงถึงการอุทิศตน 

และจิตใจให้แก่การปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญและมีสติปัญญา

 (๒.๒) ยืนหยัดเจตนารมณ์  

ในการรักษากฎหมายให้ถึงที่สุด และดำาเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำา 

ความผิด ทั้งนี้ ให้ระลึกเสมอว่าการใช้กฎหมายจะต้องคำานึงถึงหลัก 

มนุษยธรรมด้วย

 (๒.๓) ไม่ใช้มาตรการรุนแรง 

เว้นแต่ การใช้มาตรการปกติแล้ว ไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งผู้กระทำาความผิด

หรือผู้ต้องสงสัยได้

(๓) ข้าราชการตำารวจตอ้งตระหนกั

วา่ การใชอ้าวธุ กำาลงั หรอืความรนุแรงเปน็มาตรการทีร่นุแรงทีส่ดุ ขา้ราชการ 

ตำารวจอาจใชอ้าวธุ กำาลงั หรอืความรนุแรง ได้ตอ่เมือ่มคีวามจำาเปน็ภายใตก้รอบ 

ของกฎหมายและระเบยีบแบบแผน หรอืเมือ่ผูก้ระทำาความผดิ หรอืผูต้อ้งสงสยั

ใชอ้าวธุตอ่สูข้ดัขวางการจบักมุ หรอืเพือ่ชว่ยบคุคลอืน่ทีอ่ยูใ่นอนัตรายตอ่ชวีติ

เมือ่มกีารใชอ้าวธุ กำาลงั หรือความ

รนุแรง ไม่วา่จะมผีูบ้าดเจบ็หรอืเสยีชวีติหรอืไม ่ข้าราชการตำารวจตอ้งรายงาน

เป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบแบบแผนทันที

(๔) ในการรวบรวมพยานหลกัฐาน 

การสืบสวนสอบสวน การสอบปากคำา หรือการซักถามผู้กระทำาความผิด 

ผู้ต้องหา ผู้ที่อยู่่ในความควบคุมตามกฎหมาย ผู้เสียหาย ผู้รู้เห็นเหตุการณ์ 

หรือบุคคลอื่น ข้าราชการตำารวจต้องแสดงความเป็นมืออาชีพโดยใช้ความรู้ 

ความสามารถทางวิชาการตำารวจรวมทั้งใช้ปฏิภาณไหวพริบและสติปัญญา 

เพือ่ใหไ้ดข้อ้เทจ็จรงิและธำารงไว้ซึง่ความยตุธิรรม ซึง่ตอ้งประพฤตปิฏบิตั ิดงันี้

 (๔.๑) ไม่ทำาการทารุณหรือ

ทารุณกรรมต่อบุคคล หรือต่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลนั้น
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 (๔.๒) ไม่ใช้ จ้าง วาน หรือ 

ยยุงส่งเสริม หรือปล่อยปละละเลยให้มีการทารณุหรือทารณุกรรมต่อบคุคล 

หรือต่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์์กับบุคคลนั้น

 (๔.๓) ไม ่ กระทำ าการข่ มขู่  

หรือรังควาน หรือไม่ใช้อำานาจที่มิชอบ หรือแนะนำา เสี้ยมสอนบุคคล 

ให้ถ้อยคำาอันเป็นเท็จหรือปรักปรำาผู้อื่น   

 (๔.๔) ไม ่กักขั งหรือหน ่วง 

เหนี่ยว บุคคลที่ยังไม่ได้ถูกจับกุมตามกฎหมาย เพื่อการสอบปากคำา

 (๔.๕) ไม ่ใช้อำานาจที่มิชอบ 

เพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน

(๕) ข้าราชการตำารวจต้องควบคุม 

ดูแลบุคคลที่อยู่ ในการควบคุมของตนอย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย 

และมีมนุษยธรรม ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

 (๕.๑) ไม่ผอ่นปรนให้บ้คุคลนัน้

มีสิทธิหรือได้ประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ แบบแผน

 (๕.๒) ไม่รบกวนการติดต่อ 

สื่อสารระหว่างบุคคลกับทนายความตามสิทธิแห่งกฎหมาย

 (๕.๓) จั ด ใ ห ้ บุ ค ค ล ไ ด ้ รั บ 

การรักษาพยาบาล หรือการดูแลทางการแพทย์ ์ตามสมควรแก่กรณี 

เมื่อบุคคลนั้นมีอาการเจ็บป่วยหรือร้องขอ

 (๕.๔) ไม่ ควบคุ ม เด็ กและ 

เยาวชนร่วมกับผู้กระทำาความผิดที่ เป็นผู้ ใหญ่ หรือไม ่คุมขังผู้หญิง 

ร่วมกับผู้ชาย เว้นแต่เป็นกรณีที่มีกฎหมายและระเบียบแบบแผนอนุญาต



คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำารวจตามหลักสิทธิมนุษยชน

154

(๖) ข้อมูลข่าวสารที่ข้าราชการ

ตำารวจได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ (๔) หรือจากการปฏิบัติหน้าที่อื่น    

ข้าราชการตำารวจจะต้องรกัษาข้อมลูข่าวสารนั้นเปน็ความลบัอย่างเคร่งครดั 

เพราะอาจเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์หรือชื่อเสียงของบุคคล หรืออาจ 

เป็นคุณหรือเป็นโทษต่อผู้เสียหายหรือผู้กระทำาความผิด  ข้าราชการตำารวจ 

จะเปิดเผยข้อมูลนั้นได้ต่อเมื่อมีความจำาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือ 

เพื่อผลประโยชน์ ในราชการตำารวจที่ ชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อ 

การดำาเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น

นอกจากข้าราชการตำารวจควรมีมาตรฐานทางจริยธรรม 

อดุมคตขิองตำารวจ และมาตรฐานทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณของตำารวจ

ดังกล่าวมาแล้ว ข้าราชการตำารวจควรมีจรรยาบรรณในสอบสวนเป็นพิเศษ

อีกส่วนหนึ่งด้วย

๓.๒๕ จรรยาบรรณในการสอบสวน 

๓.๒๕.๑		 หลักการ

พนักงานสอบสวนเป็นผู้ที่มีหน้าที่ ในการสอบสวนอำานวย 

ความยตุธิรรมทางอาญาใหก้บัคูก่รณ ีจงึตอ้งมคีณุธรรมและจรรยาบรรณสงู 

เป็นพิเศษ โดยต้องทำาใจเป็นกลาง ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม แสวงหา 

แต่ความจริงโดยบริสุทธิ์เท่านั้น เพื่อที่จะได้ทราบถึงข้อเท็จจริง หรือ 

เป็นการพิสูจน์ถึงความผิดและเพื่อที่จะเอาตัวผู้กระทำาผิดมาลงโทษ 

ด้วยเหตุนี้พนักงานสอบสวนจึงต้องมีจรรยาบรรณเป็นกรอบและแนวทาง

ในการปฏิบัติหน้าที่ (ประมวลระเบียบการตำารวจเกี่ยวกับคดี พ.ศ. ๒๕๕๒)
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๓.๒๕.๒		 แนวทางในการปฏิบัติ

(๑) พนกังานสอบสวนตอ้งมคีณุธรรมและจรรยาบรรณ

ที่สำาคัญๆ ดังนี้

(๑.๑) พนกังานสอบสวนพงึยดึอดุมคตขิองตำารวจ

โดยเคร่งครัด

(๑.๒) พนักงานสอบสวนพึงระลึกถึงสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

(๑.๓) พนกังานสอบสวนพงึอำานวยความยตุธิรรม

แก่คู่กรณีอย่างเสมอภาค โดยถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรม

(๑.๔) พนักงานสอบสวนพึ ง เต็ ม ใจรับแจ้ ง

ความ แสวงหา และรวบรวมพยานหลักฐานตามหลักเกณฑ์แห่งกฎหมาย 

ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงแห่งคดี

(๑.๕)  พนักงานสอบสวนพึงพิเคราะห์ข้อเท็จจริง

ให้ได้เหตุผลอันน่าเชื่อถือว่า ผู้นั้นได้กระทำาความผิดก่อนมีการแจ้งข้อกล่าว

หาจับกุมดำาเนินคดี และให้คำานึงถึงสิทธิการปล่อยชั่วคราวด้วย

(๑.๖) พนักงานสอบสวนพึงให้ความสำาคัญ 

และความคุ้มครองต่อพยานในคดีอาญา

(๑.๗) พนกังานสอบสวนพงึรกัษาความลบั ในการ

สอบสวน

(๑.๘) พนักงานสอบสวนพึงสำานึกและยึดมั่น 

ในวิชาชีพการสอบสวน และอุตสาหะพยายาม

(๒) ให้พนักงานผู้มีหน้าที่สอบสวนพึงระลึกไว้ว่า 

(๒.๑) การสอบสวนต้องรีบกระทำาโดยมิชักช้า 

แม้กฎหมายจะให้อำานาจการควบคุมโดยร้องขอต่อศาลได้ก็ตาม แต่อย่าลืม
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ว่าการสอบสวนล่าช้า ทำาให้เดือดร้อนแก่คู่กรณีและพยาน และอาจทำาให้ 

ข้อเท็จจริงผันแปรไป ผู้สอบสวนจึงชอบที่จะรีบกระทำาโดยไม่จำาเป็นต้อง 

ขอให้ศาลสั่งขังต่อไป 

(๒.๒) การอ้างเหตุขออำานาจศาลชอบที่จะขอ 

ในเมื่อจำาเป็นจริงๆ แม้ศาลจะอนุญาตขัง หากภายหลังปรากฏว่าเหตุที่ขอ 

ไม่สมควร ก็ต้องรับผิดชอบในทางวินัย 

(๒.๓) ผู้สอบสวนจะต้องให้ความสะดวกแก่ 

พยานในคดี และให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ช่วยเหลือหรือเป็นเพื่อนที่ดี 

ของเรา แม้ผู้สอบสวนเกิดความจำาเป็นเช่น มีราชการปัจจุบันทันด่วน 

ที่สำาคัญ ก็ต้องมอบหมายให้พนักงานสอบสวนอื่นดำาเนินการสอบสวนต่อไป 

เพื่อสะดวกแก่พยานจะผัดเพี้ยน เลื่อนเวลา ทำาให้พยานลำาบากนั้น 

เป็นการไม่ชอบ   

(๒.๔) เปน็หนา้ทีผู่ส้อบสวนจะตอ้งตดิตามสำานวน

การสอบสวนให้สำาเร็จโดยเร็ว หากมีประเด็นที่ต้องติดต่อกับทางราชการ 

หน่วยใด หรือเสนอสำานวนยังผู้บังคับบัญชา เมื่อติดต่อหรือเสนอแล้ว 

ผู้สอบสวนต้องคอยเตือน ถ้าฝ่ายที่รับติดต่อล่าช้าให้รีบชี้แจงเหตุผล 

ยังผู้บังคับบัญชาจัดการให้โดยด่วน ถ้าผู้สอบสวนไม่สนใจคอยติดตามเรื่อง 

จะแก้ตัวว่าได้จัดการไปแล้ว หากยังไม่รับตอบนั้นย่อมไม่ได้

             (๒.๕) ถ้ า สำ า น ว น ใ ด ส่ ง พ นั ก ง า น

อัยการขอให้ฟ้อง พนักงานสอบสวนก็ต้องหมั่นไปติดต่อกับพนักงานอัยการ 

เพื่อจะได้ทราบ หากมีข้อบกพร่อง เพื่อพนักงานอัยการจะได้ชี้แจง 

สั่งตามสมควรได้สะดวกและเกิดผลแก่คดี

(๓) ก่อนลงมือสอบสวนควรตั้งรูปคดีและประเด็น 

ของเรื่องเสียก่อน แล้วดำาเนินการสอบสวนไปตามประเด็นที่ตั้งโดยครบถ้วน
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ข้อความที่ เกี่ยวกับประเด็นหรือเหตุแวดล้อมกรณี 

มีอย่างไรบ้าง ก็ควรถามจดไปให้ครบถ้วนเพื่อประกอบการพิจารณา 

เหตุนั้นๆ 

(๔) พนักงานสอบสวนต้องยำ้าความรู้เห็นของพยาน 

และเจ้าทุกข์ให้นำาข้อความรู้จริงมากล่าว  พยายามอย่าให้พยานเอาความ

เข้าใจของตนหรือเพียงแต่ได้ยินได้ฟังมาเป็นความรู้เห็นเสียเอง ซึ่งอาจทำาให้

การสอบสวนผิดข้อเท็จจริงไปโดยไม่ตั้งใจ

(๕) ต้องจดตรงกับที่พยานให้ถ้อยคำา คำาใดไม่เข้าใจ 

ให้หมายเหตุในวงเล็บเป็นความเข้าใจของพนักงานสอบสวนไว้ต่อท้าย 

ถ้อยคำาตามประเพณีนิยมในท้องถิ่นของพยานนั้นๆ ไม่ควรฝืนใจให้ผู้ให้ 

ถ้อยคำาให้การผิดแผกจากธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่น เพราะการฝืน 

อาจทำาให้ผู้ให้การงงงวยไม่เข้าใจแจ่มแจ้ง 

(๖)  พนักงานสอบสวนพึงระมัดระวั ง เรื่ อง เวลา 

ให้ดีด้วย เพราะบางท้องที่และบางฤดูนั้น เวลานาฬิกาถึง ๑๙.๐๐ น. 

(๑ ทุ่ม) แล้ว แต่แสงสว่างยังเห็นได้ชัดเจนเพราะเกี่ยวแก่ฤดูหรือเพราะ 

ไม่มีสิ่งกำาบังหรือเพราะแสงดวงดาวในท้องฟ้า เป็นต้น 

(๗) การสอบสวนให้ใช้ภาษาไทย ถ้ามีการจำาเป็น 

ต้องแปลภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือภาษาต่างประเทศเป็น 

ภาษาไทย ก็ให้ล่ามแปล และในบันทึกคำาให้การนั้นต้องปรากฏว่าได้ให้ล่าม

แปลไว้ด้วย

เมื่ อมีล่ ามแปลคำา ให้การ คำาพยานหรือคำาอื่ นๆ 

ล่ามต้องแปลให้ถูกต้อง ผู้สอบสวนต้องให้ล่ามสาบานหรือปฏิญาณตนว่า 

จะทำาหน้าทีโ่ดยสจุริต จะไม่เพิม่เติมหรือตดัทอนสิง่ทีแ่ปล เมือ่แปลเสรจ็แล้ว

ให้ล่ามลงลายมือชื่อในถ้อยคำาหรือเอกสารนั้น
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(๘) การสอบสวนนั้นตามปกติผู้มีอำานาจทางการ 

สอบสวน ซึ่งเรียกว่าพนักงานสอบสวนนั้น จะต้องเป็นผู้ทำาด้วยตนเอง 

เว้นแต่กรณีบางอย่างเกี่ยวแก่สำานวน โดยไม่ต้องสอบสวนถ้อยคำา 

แล้วจะให้ผู้อื่นทำาแทนในข้อกำาหนดดังต่อไปนี้ก็ได้ คือ 

(๘.๑) การใดอยู่นอกเขตอำานาจ ส่งประเด็น 

ไปให้พนักงานสอบสวน ซึ่งมีอำานาจทำาการนั้นจัดการได้ 

(๘.๒) การใดเป็นสิ่งเล็กน้อย เช่น เขียนคดีที่อยู่ 

ในอำานาจเปรียบเทียบได้ เขียนรปูพรรณต่างๆ เขียนรายงานชนัสตูรบาดแผล 

หรือศพไปให้แพทย์ตรวจ เป็นต้น อยู่ในหน้าที่ของพนักงานสอบสวนจะต้อง

ลงนาม เป็นต้น    

(๙) การสอบสวนนั้น ให้เริ่มกระทำาการโดยมิชักช้า 

จะทำาที่ใด เวลาใด แล้วแต่จะเห็นสมควรและไม่ต้องทำาการสอบสวนต่อหน้า

ผู้ต้องหา 

ให้พนักงานสอบสวนสืบหาหลักฐานอันเกี่ยวแก่คดี 

ทุกชนิดให้เต็มความสามารถ เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ 

ต่างๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหากัน เพื่อที่จะรู้ตัวผู้กระทำาผิด 

และพิสูจน์ให้เห็นความผิด

๓.๒๖ การรักษาความสงบเรียบร้อยแก่ชุมชน

๓.๒๖.๑		 หลักการ

เจ้าหน้าที่ตำารวจจะต้องเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาต ิ

ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  

ทรงเป็นประมุข นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำารวจจะต้องดำาเนินการป้องกัน 
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และปราบปรามอาชญากรรม ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ดำาเนินการ 

แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้การอำานวยความยุติธรรมให้กับ

ประชาชน การบรกิารและการชว่ยเหลอืประชาชน และการรกัษาความมัน่คง 

และกิจการพิเศษเหล่านี้ (แผนปฏิบัติราชการ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕)

๓.๒๖.๒		 แนวทางในการปฏิบัติ

๓.๒๖.๒.๑	ดา้นการเทดิทนูและพทิกัษร์กัษาไว ้

ซึ่งสถาบันชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๑) พฒันากลไกการถวายความอารกัขา

แก่สถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพสูงสุด 

(๒) รณรงค ์เทดิทนู สรา้งความตระหนกั

ในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  

(๓) เฝ้าระวัง ตรวจสอบและดำาเนินการ 

เกี่ยวกับการกระทำาผิดในการละเมิดสถาบันทุกด้าน รวมทั้งการกระทำา 

ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และดำาเนินคดีโดยเด็ดขาด 

(๔) ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาริ รวมทั้งงานโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน

๓.๒๖.๒.๒	ด้านการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรม	

(๑) เร่งรัดการป้องกัน และปราบปราม 

อาชญากรรมพื้นฐานที่เกี่ยวกับการดำารงชีวิตประจำาวันของประชาชน  

อาชญากรรมที่เกี่ยวกับชีวิตร่างกายและทรัพย์สินทั้งชาวไทยและชาว 
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ต่างประเทศ คดีความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็ก สตรี คดีความผิด

ประทุษร้ายต่อสาธารณสมบัติของชาติ

(๒) จัดระเบียบสังคม ควบคุมไม่ให้ 

มีอบายมุขผิดกฎหมายในพื้นที่ และการเปิด-ปิดสถานบริการตามเวลา 

ที่กฎหมายกำาหนด 

(๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น 

และฐานข้อมูลบุคคลทั้งในระดับพื้นที่ และระดับสำานักงานตำารวจแห่งชาติ  

รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดทำาฐานข้อมูล 

(๔) เร่งรัดจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ 

คดีค้างเก่าให้ได้มากที่สุด โดยให้ความสำาคัญกับคดีที่ส่งผลกระทบต่อ 

ความรู้สึกของประชาชนและคดีที่ใกล้ขาดอายุความเป็นลำาดับแรก  

(๕) เ ร่ ง รั ดการป้ อ งกั น และปราบ

ปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การทำาลายป่าไม้  ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การละเมิดทรัพย์สิน 

ทางปัญญา อาชญากรรมระหว่างประเทศ การก่อการร้าย แรงงานต่างด้าว

หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

(๖) ป้องกันและปราบปรามเว็บไซต์ 

ที่กระทบต่อความมั่นคงและศีลธรรมอย่างเด็ดขาด 

(๗) ส่งเสริมและแสวงหาการมีส่วนร่วม 

กับประชาชนและชุมชนในพื้นที่ให้มากขึ้น ทั้งในรูปของการจัดกิจกรรม 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม 

การใช้สายตรวจเดินเท้า ต้องลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชน การจัดให้มี 

อาสาสมัครตำารวจบ้าน หรืออาสาสมัครแจ้งข่าวอาชญากรรม

(๘) นำา เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การใช้กล้องวีดีโอวงจรปิด การประยุกต์ใช้
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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุน 

การวางแผน เช่น การจัดทำานาฬิกาอาชญากรรมเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์ 

และจัดทำาเส้นทางสายตรวจ การจัดทำาแผนที่อาชญากรรมเพื่อเผยแพร่ 

และประชาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ การประยุกต์ใช้ (Application) 

บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อสนับสนุนการแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแส หรือ 

การแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ เป็นต้น 

๓.๒๖.๒.๓	ด้านการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด	

(๑) ค วบคุ ม  ดู แลความประพฤติ  

ของเจ้าหน้าที่ตำารวจอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เข้าไปพัวพันกับยาเสพติด 

และใหก้ารสบืสวนจบักมุการดำาเนนิการคดเีปน็ไปตามกฎหมายโดยเครง่ครดั 

หากมีผู้ฝ่าฝืนตามกฎหมายและวินัยอย่างเด็ดขาด

(๒) ลดโอกาสและจำากดัขดีความสามารถ   

ในการผลิตจากแหล่งผลิต โดยการสกัดกั้นสารตั้งต้น และสารเคมีที่ใช้ 

ในการผลิต รวมทั้งการนำาเข้ายาเสพติด โดยเน้นการสกัดกั้นที่จุดเสี่ยง 

และจุดผ่านตามแนวชายแดน เพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นตามเส้นทาง 

ลำาเลียงยาเสพติดที่ เล็ดลอดผ่านแนวชายแดน ไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ชั้นใน 

โดยเน้นมาตรการด้านการข่าวและประสิทธิภาพของจุดตรวจ จุดสกัด 

การปฏิบัติให้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยทุกระดับ

(๓) บู รณาการการปฏิบัติ งานร่ วม

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

ในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการอื่นๆ เพื่อลดปัญหาและความ

ตอ้งการในการใชย้าเสพตดิ รวมทัง้การดำาเนนิมาตรการการจดัระเบยีบสงัคม 

ตามอำานาจหน้าที่เพื่อลดโอกาสการเข้าสู่วงจรยาเสพติดของกลุ่มเสี่ยง
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(๔) เพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวน

ปราบปรามแหลง่พกัยาเสพตดิ เครอืขา่ยผูค้า้ยาเสพตดิทัง้ในและตา่งประเทศ 

ตลอดจนพัฒนาระบบการสืบสวนหาข่าว การจัดทำาฐานข้อมูลเครือข่าย 

การค้ายาเสพติดรายสำาคัญ ผู้ค้ารายย่อย ผู้สนับสนุน ผู้สมคบ ในการค้า 

ยาเสพติด

(๕) ดำ า เนินมาตรการเกี่ ยวกับการ 

ยึดทรัพย์สิน มาตรการสมคบ และการฟอกเงินตามกฎหมายมาใช้ให้เกิด

ประโยชนส์งูสดุ เพือ่ทำาลายวงจรทางเศรษฐกจิของผูค้า้รายสำาคญัและผูเ้กีย่วขอ้ง 

(๖) เ ร่ ง รั ดติ ดตามจับกุมผู้ ต้ อ งหา 

ตามหมายจับยาเสพติดค้างเก่าให้มากที่สุด 

(๗) เปิดโอกาสให้ ผู้เสพและผู้ติดเข้าสู่

ระบบการบำาบดัโดยสมคัรใจ และแสวงความร่วมมือจาก ประชาชนให้เข้ามา

มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

๓.๒๖.๒.๔	ด้านการแก้ ไขปัญหาจั งหวัด 

ชายแดนภาคใต้

(๑) ควบคมุสถานการณค์วามไมส่งบในพืน้ที ่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ใหอ้ยูใ่นภาวะทีก่ระทบกระเทอืนตอ่การดำารงชวีติตาม

ปกตขิองประชาชนนอ้ยทีส่ดุ โดยเนน้การดำาเนนิการดา้นการขา่วและมวลชน 

(๒) พฒันาระบบการขา่วใหม้ปีระสทิธภิาพ

รวดเร็ว และเที่ยงตรง 

(๓) การพิสูจน์หลักฐานในการกระทำา 

ความผิด ให้ยึดหลักการตรวจค้นและการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน 

ตามหลักการทางนิติวิทยาศาสตร์  โดยให้คำานึงถึงกฎแห่งพยานหลักฐาน  

ทีจ่ะตอ้งใหม้กีารปอ้งกนัรกัษาสถานทีเ่กดิเหต ุ มกีารเกบ็พยานหลกัฐานอยา่ง
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ถกูตอ้งตามกฎหมาย  มกีารคน้หาและเกบ็พยานหลกัฐานอยา่งเหมาะสม และ

ตอ้งมลีกูโซก่ารครอบครองพยานหลกัฐาน (Chain of Evidence) โดยตลอดดว้ย

(๔) การพิสูจน์การกระทำาผิดดังกล่าว 

ข้ า งต้ นต้ อ งพยายามรั กษา ไว้ ซึ่ ง ความ เป็ นธรรม ในทางศาสนา 

ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น  เพื่อสร้างความ 

เชื่อถือ  ความศรัทธาของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(๕)  ส่ ง เ ส ริ ม ก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม ขอ ง 

ประชาชนในพื้นที่ การขยายฐานมวลชนในพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

เพื่อเอื้อต่อการทำางาน

(๖) จั ด เ จ้ าหน้ าที่ ใ ห้ เ พี ย งพอและ

จัดหาสวัสดิการ และค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจ 

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย

(๗) เตรียมความพร้อมด้วยการจัดหา

เครื่องมือ เครื่องใช้ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติ

หนา้ที ่รวมทัง้ใหม้กีารฝกึอบรมพฒันาประสทิธภิาพการปฏบิตังิานในทกุดา้น

อย่างสมำ่าเสมอ

๓.๒๖.๒.๕	ด้านการอำานวยความยุติธรรม	

(๑) กำาหนดแนวทางและมาตรการพฒันา 

ความรู้ ทักษะของพนักงานสอบสวนทุกระดับ ในด้านกฎหมายกฎระเบียบ 

รวมทั้งองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เพื่อให้มีมาตรฐาน 

และเป็นที่ยอมรับของประชาชน 

(๒) ปรับระบบการบริหารงานบุคคล 

ให้พนักงานสอบสวนมีความเจริญก้าวหน้า มีเกียรติ ศักดิ์ศรี และมีค่า 

ตอบแทนที่เหมาะสมแก่การดำารงตนอยู่ในความยุติธรรม 
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(๓) กำาหนดมาตรการในการส่งเสริม

จริยธรรม คุณธรรมของพนักงานสอบสวน ให้มีจิตสำานึกในการอำานวย 

ความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม

(๔) เร่งเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริม

การใช้งานนิติวิทยาศาสตร์ นิติเวชศาสตร์ การทะเบียนประวัติอาชญากร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนในการดำาเนินคดีพิสูจน์ความผิด 

หรือความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา 

(๕) ปรบัปรงุแกไ้ขกฎหมาย และระเบยีบ

ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาหรือการปฏิบัติงานด้านการสอบสวน หรือ 

ต่อการอำานวยความยุติธรรม  

๓.๒๖.๒.๖	 ด้านการบริการและช่วยเหลือ

ประชาชน	

(๑) พัฒนางานด้านการบริการสถานี

ตำารวจของทุกสถานีตำารวจ (หน่วยงานระดับ Front Office) เพื่อให้มีผลการ

ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ การให้บริการในระดับมาตรฐาน และมีการประยุกต์

ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิเช่น การทำารายการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การติดต่อกับสถานีตำารวจผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การแจ้ง

ข่าวสาร ข้อแนะนำา หรือข้อร้องเรียน การดาวน์โหลดเอกสารหรือแบบฟอร์ม 

และการจ่ายค่าปรับผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น 

(๒) จดัใหม้กีารบรกิารเบด็เสรจ็ในจดุเดยีว 

(One Stop Service) โดยมีระบบบัตรคิวและขั้นตอนในการให้บริการ รวมทั้ง 

มีจุดให้บริการประชาสัมพันธ์และให้คำาปรึกษาแก่ประชาชนที่มาติดต่อ 

ก่อนพบเจ้าหน้าที่
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(๓) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่ 

ให้บริการ เช่น บริเวณที่นั่งรอ ที่จอดรถ รวมถึงห้องนำ้าให้มีความสะอาด 

และมีจำานวนที่พอเพียงต่อผู้มาใช้บริการ 

(๔) บริหารและพัฒนาบุคลากรโดยเน้น

การเปลีย่นแปลงทศันคต ิคา่นยิม และสรา้งจติสำานกึในการใหบ้รกิารประชาชน 

โดยกำาหนดเปน็คา่นยิมรว่มกนัในการบรกิารทีด่แีกป่ระชาชน และมบีคุลกิภาพ

ที่ดี มีกิริยามารยาท และการใช้คำาพูดต่อประชาชนผู้รับบริการเป็นอย่างดี 

(๕) บรหิารจดัการจราจรอยา่งเปน็ระบบ 

ให้ครอบคลุมทุกโครงข่ายของถนน และบังคับใช้กฎหมายด้านการจราจร 

อย่างเคร่งครัดและเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวอย่างต่อเนื่อง 

และลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ โดยคำานึงถึงความสะดวกในการสัญจร 

ของประชาชนตามปกติ  

(๖) จัดทำาแผนช่วยเหลือประชาชน 

การเตรียม กำาลังอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และการพัฒนากำาลังพล 

ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับส่วนราชการอื่น 

๓.๒๖.๒.๗	ด้ า นก า ร รั กษ าคว ามมั่ น ค ง 

และกิจการพิเศษ	

(๑) ดำาเนินการตามโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชดำาริที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

ทุกโครงการอย่างต่อเนื่อง เต็มกำาลังความสามารถ รวมทั้งให้ความร่วมมือ 

การดำาเนินการตามโครงการพระราชดำาริที่อยู่ ในความรับผิดชอบ 

ของส่วนราชการอื่นให้เกิดผลสำาเร็จสูงสุด 
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(๒) พัฒนาความพร้ อมของหน่ วย

ข้าราชการตำารวจและวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการรักษา 

ความปลอดภยับคุคลสำาคญัและสถานที ่รวมทัง้การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 

ในกรณีมีเหตุการณ์วิกฤติและการชุมนุมเรียกร้อง 

(๓) จัดทำาแผนช่วยเหลือและแนวทาง 

ในการปฏิบัติที่ชัดเจนโดยพัฒนาความพร้อมของหน่วยงานข้าราชการ 

ตำารวจ และวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการช่วยเหลือประชาชน 

ในด้านบรรเทาสาธารณภัยควบคู่ไปกับงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ 

เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทัน 

ต่อเหตุการณ์ 

(๔) พัฒนางานการข่ าวและระบบ 

เครือข่ายการข่าวเพื่อความมั่นคง โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน 

การข่าวอื่น  เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว เที่ยงตรง และมีประสิทธิภาพ 

(๕) เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน 

โดยดำาเนินกิจกรรมเฝ้าระวัง และกรรมวิธีทางการข่าว อย่างมีประสิทธิภาพ  

รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายตามแนวชายแดน น่านนำ้า และทะเลอาณาเขต   

๓.๒๗ การไม่เลือกปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย

๓.๒๗.๑			หลักการ

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เพราะเหตุแห่งความ 

แตกต่างในเรื่องถิ่นกำาเนิด เชื้อชาติ  ภาษา เพศ อายุ  ความพิการ

สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
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หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น 

ทางการเมอืงอนัไมข่ดัตอ่บทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนญูจะกระทำามไิด ้(รฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐)

๓.๒๗.๒		 แนวทางในการปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ตำารวจจะต้อง เคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายอื่นใด ในการปฏิบัติ 

หน้าที่หรือการบังคับใช้กฎมายอย่างเคร่งครัด โดย ไม่เลือกปฏิบัติ	คือ

ไม่มีการแยกแยะ	การกีดกัน	การจำากัดการริดรอน	หรือการปฏิบัติ

เป็นพิเศษใดๆ ต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล อันเนื่องมาจากถิ่นกำาเนิด

เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ 

ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา

อบรมหรือความคิดเหน็ทางการเมืองดงักล่าวมาแล้ว (ศนูย์ศึกษาและพฒันา

สนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล  รายงานการศกึษาเรือ่ง สทิธเิสรภีาพขัน้พืน้ฐาน

ตามกรอบรัฐธรรมนูญในบริบทของสังคมไทยและมาตรฐานสากลระหว่าง

ประเทศด้านสิทธิมนุษยชน, ๒๕๔๙) คือ

(๑) เจ้าหน้าที่ตำารวจต้องไม่ริดรอนสิทธิ์ที่จะมีชีวิต 

อยู่ในสังคม ของคนที่มีความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำาเนิด ฯ

(๒) เจ้าหน้าที่ตำารวจต้องไม่ทำาการทรมาน หรือลงโทษ

ใดๆ ที่เป็นการโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือต่ำาช้า กับบุคคลที่มีความแตกต่าง

ในเรื่องถิ่นกำาเนิดฯ

(๓) เจ้าหน้าที่ตำารวจต้องไม่ดำาเนินการควบคุม กักขัง

บุคคลที่มีความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำาเนิดฯ เพียงเหตุเพราะว่าไม่สามารถ

ชำาระหนี้ได้ตามสัญญา หรือการกักขังด้วยเหตุแห่งหนี้
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(๔) เจ้าหน้าที่ตำารวจต้องไม่ริดรอนสิทธิ์ของบุคคล 

ทีม่คีวามแตกตา่งในเรือ่งถิน่กำาเนดิฯ ในอนัทีจ่ะไดร้บัการยอมรบัวา่เปน็บคุคล

ตามกฎหมาย

(๕) เจ้าหน้าทีต่ำารวจต้องไม่ริดรอนสิทธิ ์ทีจ่ะมเีสรีภาพ 

ทางความคิด มโนธรรมและศาสนาของบุคคลที่มีความแตกต่างในเรื่อง 

ถิ่นกำาเนิดฯ

(๖)  เจ้าหน้าที่ตำารวจต้องไม่เข่นฆ่าบุคคลใดๆ ที่มี 

ความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำาเนิดฯ ตามอำาเภอใจ

(๗) เจ้าหน้าที่ตำารวจต้องไม่จับกุม คุมขังบุคลใดๆ ที่มี

ความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำาเนิดฯ ตามอำาเภอใจหรือโดยพละการ

(๘) เจา้หนา้ทีต่ำารวจตอ้งไมร่ดิรอนสทิธิใ์นการรบัทราบ

ข้อกล่าวหาในการถูกจับ ของบุคคลที่มีความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำาเนิดฯ

(๙) เจ้าหน้าที่ตำารวจต้องไม่ริดรอนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ 

การหรือให้การเมื่อถูกจับ ของบุคคลที่มีความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำาเนิดฯ

(๑๐) เจ้าหน้าที่ตำารวจต้องไม่ริดรอนสิทธิ์ที่จะพบ 

และปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัวเมื่อถูกจับ ของบุคคล 

ที่มีความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำาเนิดฯ

(๑๑) เจา้หนา้ทีต่ำารวจตอ้งไมร่ดิรอนสทิธิท์ีจ่ะใหท้นายความ

หรอืผูซ้ึง่ตนไวว้างใจ เขา้ฟงัการสอบปากคำาของตนในชัน้สอบสวนของบคุคล

ที่มีความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำาเนิดฯ

(๑๒) เจ้าหน้าที่ตำารวจต้องไม่ริดรอนสิทธิ์ ที่จะต้อง 

ถูกส่งตัวไปยังศาลโดยด่วนเมื่อถูกจับกุมโดยมีหมายศาลของบุคคลที่มี 

ความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำาเนิดฯ
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(๑๓) เจ้าหน้าที่ตำารวจสามารถค้นบุคคลที่มีความ 

แตกต่างในเรื่องถิ่นกำาเนิดฯ ในที่รโหฐานได้จะต้องมีหมายศาลหรือคำาสั่ง 

ของศาล เว้นแต่กรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

(๑๔) เจา้หนา้ทีต่ำารวจตอ้งไมค่น้บคุคลทีม่คีวามแตกตา่ง

ในเรื่องถิ่นกำาเนิดฯ ในที่สาธารณะ เว้นแต่มีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้น 

มีสิ่งของในความครอบครองเพื่อใช้ในการกระทำาความผิด  หรือซึ่งได้มา 

โดยการกระทำาความผิด

(๑๕) เจ้าหน้าที่ตำารวจสามารถที่จะค้นบุคคลที่มีความ

แตกต่างในเรื่องถิ่นกำาเนิดฯ ในที่รโหฐานได้เฉพาะ เพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของ

ที่ต้องการค้นเท่านั้น เว้นแต่กฎหมายได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

(๑๖) เจ้าหน้าที่ตำารวจจะต้อง แสดงความบริสุทธิ์ใจ 

ก่อนการลงมือค้นบุคคลที่มีความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำาเนิดฯ ในที่รโหฐาน 

และเท่าที่สามารถจะทำาได้ ให้เจ้าหน้าที่ตำารวจค้นต่อหน้าผู้ครอบครอง 

สถานที่ หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือถ้าไม่ได้  ให้ค้นต่อหน้าบุคคล

อื่นอย่างน้อยสองคนที่เจ้าหน้าที่ตำารวจร้องขอมาเป็นพยาน

(๑๗) เจา้หนา้ทีต่ำารวจจะตอ้งพยายามมใิหม้กีารเสยีหาย 

และกระจัดกระจายเท่าที่จะทำาได้ เมื่อมีการค้นบุคคลที่มีความแตกต่าง 

ในเรื่องถิ่นกำาเนิดฯ ในที่รโหฐาน

(๑๘)  การค้นที่อยู่หรือสำานักงานของผู้ต้องหาที่มี 

ความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำาเนิดฯ ซึ่งถูกควบคุมตัว หรือคุมขังอยู่  เจ้าหน้าที่ 

ตำารวจต้องกระทำาต่อหน้าผู้นั้น ถ้าผู้นั้นไม่สามารถหรือติดใจมากำากับ 

จะตั้งผู้แทนหรือให้พยานมากำากับก็ได้ ถ้าผู้แทนหรือพยาน ไม่มี ให้ค้น 

ต่อหน้าบุคคลในครอบครัวหรือพยานที่เจ้าหน้าที่ตำารวจร้องขอ  
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๓.๒๘ การให้ความคุ้มครองแก่เด็กและเยาวชน

๓.๒๘.๑		 หลักการ

ห้ามมิให้จับกุมเด็กซึ่งต้องหาว่ากระทำาความผิด เว้นแต่เด็กนั้น 

ได้กระทำาความผิดซึ่งหน้า หรือมีหมายจับหรือคำาสั่งของศาล  การจับกุม

เยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำาความผิดให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธี

พจิารณาความอาญา (พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคด ี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖๖) นอกจากนั้นในการจับกุม

เด็กและเยาวชน ต้องกระทำาโดยละมุนละม่อม โดยคำานึงถึงศักดิ์ศรีของ 

ความเป็นมนุษย์ และไม่เป็นการประจานเด็กและเยาวชน และห้ามมิให้ 

ใชก้ารควบคมุเกนิกวา่ทีจ่ำาเปน็เพือ่ปอ้งกนัการหลบหน ีหรอืเพือ่ความปลอดภยั

ของเดก็หรือเยาวชน  ผู้ถกูจบัหรือบคุคลอืน่ รวมทั้งมิให้ใช้เครือ่งพนัธนาการ

แก่เด็กไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่มีความจำาเป็นอย่างยิ่งอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 

เพื่อป้องกันการหลบหนีหรือเพื่อความปลอดภัยของเด็กผู้ถูกจับหรือ 

บุคคลอื่น (พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 

และครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖๙ วรรคสาม)

๓.๒๘.๒		 แนวทางในการปฏิบัติ

๓.๒๘.๒.๑	การจับเด็กหรือเยาวชน	

(๑) การจับเด็กจะกระทำามิได้เว้นแต่ 

ในกรณี ดังต่อไปนี้

 (๑.๑) เด็กนั้นได้กระทำาความผิด 

ซึ่งหน้า หรือ

 (๑.๒) มีหมายจับ หรือ

 (๑.๓) มีคำาสั่งของศาล หรือ
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(๒) การจับเยาวชน ต้องมีหมายจับ 

หรือคำาสั่งของศาล เว้นแต่

 (๒.๑) เมื่อเยาวชนนั้นได้กระทำา 

ความผิดซึ่งหน้า

 (๒.๒) เมือ่พบเยาวชนโดยมพีฤตกิารณ์

อนัควรสงสยัวา่ ผูน้ัน้นา่จะกอ่เหตรุา้ยใหเ้กดิภยนัตรายแกบ่คุคลหรอืทรพัยส์นิ

ของผู้อื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการก

ระทำาความผิด

 (๒.๓) เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับ

เยาวชนนั้นตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๖๖ (๒) คือ จะต้องมีหลักฐานตามสมควรว่า

เยาวชนใดน่าจะได้กระทำาความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี 

หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น 

แต่มีความจำาเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับเยาวชนนั้นได้

 (๒.๔) เป็นการจับเยาวชนซึ่งเป็น 

ผู้ต้องหาหรือจำาเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราวตาม 

ป.วิ.อ. มาตรา ๑๑๗

(๓) เจา้หนา้ทีต่ำารวจผูจ้บัตอ้งแจง้แกเ่ดก็

หรือเยาวชนว่าเขาต้องถูกจับ และแจ้งข้อกล่าวหารวมทั้งสิทธิตามกฎหมาย 

ให้ทราบ หากมีหมายจับให้แสดงแก่ผู้ถูกจับ

(๔) ถ้าขณะจับ บิดามารดา ผู้ปกครอง

หรือผู้แทนองค์กรที่เด็กหรือเยาวชนอยู่ด้วยในขณะนั้น ให้แจ้งเหตุแห่งการ

จับให้บุคคลดังกล่าวทราบ 

(๕) การจับกุมและควบคุมเด็กหรือ

เยาวชนต้องกระทำาโดยละมุนละม่อม โดยคำานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

และไม่เป็นการประจานเด็กหรือเยาวชนดังกล่าว
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(๖) การควบคมุเดก็หรอืเยาวชนผูถ้กูจบั 

ควบคุมได้เท่าที่จำาเป็น เพื่อป้องกันการหลบหนี หรือเพื่อความปลอดภัย 

ของเด็กหรือเยาวชนผู้ถูกจับหรือบุคคลอื่น

(๗) ห้ ามมิ ให้ ใช้ เครื่ องพันธนาการ

สำาหรบัเดก็ไมว่า่กรณใีดๆ เวน้แตม่คีวามจำาเปน็อยา่งยิง่อนัมอิาจหลกีเลีย่งได้ 

เพือ่ปอ้งกนัการหลบหนหีรอืเพือ่ความปลอดภยัของเดก็ผูถ้กูจบัหรอืบคุคลอืน่

(๘) นำาตัวเด็กหรือเยาวชนซึ่งถูกจับ 

ไปยังที่ทำาการของพนักงานสอบสวนทันที

(๙) เจ้าหน้าที่ตำารวจผู้จับต้องทำาบันทึก

การจบักมุแจง้ขอ้หาและรายละเอยีดเกีย่วกบัเหตแุหง่การจบัใหผู้ถ้กูจบัทราบ

(๑๐) ห้ามมิ ให้ เจ้าหน้าที่ตำ ารวจผู้จับ 

ถามคำาให้การเด็กหรือเยาวชนผู้ถูกจับ ถ้าขณะนั้นบิดามารดา ผู้ปกครอง 

หรือผู้แทนองค์กรที่เด็กหรือเยาวชนอยู่ด้วย ให้ถามต่อหน้าบุคคลดังกล่าว

๓.๒๘.๒.๒	การสอบสวน

(๑) เมื่ อ เด็กหรือ เยาวชนซึ่ งถูกจับ 

และส่งตัวมาที่พนักงานสอบสวนให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติดังนี้

(๑.๑) สอบถามเบื้องต้น แจ้งข้อ

กล่าวหา และสิทธิตามกฎหมายให้เด็กหรือเยาวชนทราบ รวมทั้งแจ้งให้บิดา 

มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์การที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยทราบ

(๑.๒) แจง้ผูอ้ำานวยการสถานพนิจิ 

เพื่อดำาเนินการตามมาตรา ๘๒ คือ เพื่อให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะ 

ข้อเท็จจริง ทำารายงานแสดงความเห็นไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน

อัยการเกี่ยวกับสาเหตุแห่งการกระทำาความผิด
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(๒) พนักงานสอบสวนต้องนำ า เด็ก 

หรือเยาวชนไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุมภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง 

นับแต่ เวลาที่เด็กหรือเยาวชนไปถึงที่ทำาการของพนักงานสอบสวน แต่มิให้

นับเวลาเดินทางตามปกติจากที่ทำาการของพนักงานสอบสวนมาศาล เว้นแต่ 

พนักงานสอบสวนเห็นว่าคดีอาจเปรียบเทียบได้ ทั้งนี้หากการจับกุมเป็นไป

โดยชอบศาลเป็นผู้ออกหมายควบคุมเด็กหรือเยาวชนหรือมอบตัวเด็กหรือ

เยาวชนให้กับบิดามารดา ผู้ปกครอง รวมทั้งศาลเป็นผู้พิจารณาการปล่อย

ชั่วคราวเด็กหรือเยาวชน

(๓) กรณีเด็กหรือเยาวชนเข้ามอบตัว 

ต่อพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนไม่ต้องนำาเด็กหรือเยาวชนมาศาล 

เพื่อตรวจสอบการจับ แต่หากพนักงานสอบสวนต้องการควบคุมเด็ก 

หรอืเยาวชน กส็ัง่ใหเ้ดก็หรอืเยาวชนไปศาลเพือ่ขอใหศ้าลออกหมายควบคมุได ้

(๔) การถามปากคำาเด็กไว้ในฐานะเป็น 

ผู้เสียหาย พยาน หรือผู้ต้องหา หรือการจัดให้เด็กในฐานะเป็นผู้เสียหาย 

พยาน หรือผู้ต้องหาชี้ตัวบุคคล

(๔.๑) จัดให้มีสหวิชาชีพเข้าร่วม 

ได้แก่ นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงาน

อัยการ

(๔.๒) แยกกระทำา เป็นสัดส่วน 

ในสถานที่เหมาะสมสำาหรับเด็ก โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ปะปนกับผู้ต้องหาอื่น

หรือมีบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ในสถานที่นั้น โดยคำานึงถึงอายุ เพศ สภาวะ

ของเด็กหรือเยาวชน

(๔.๓) ใช้ภาษาและถ้อยคำาที่ทำาให้

เด็กหรือเยาวชนเข้าใจได้ง่ายโดยคำานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
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(๔.๔) ถ้ า เ ด็ กหรื อ เ ย า วชน ไม่

สามารถสือ่สารหรอืไมเ่ขา้ใจภาษาไทยใหจ้ดัหาลา่มใหต้ามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญาหรือจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกหรือ 

ความชว่ยเหลอือืน่ใดใหต้ามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพ

ชีวิตคนพิการ

(๔.๕) ในกรณเีดก็เปน็ผูต้อ้งหา กอ่น

เริม่การถามปากคำาพนกังานสอบสวนตอ้งถามผู้ตอ้งหาวา่มทีนายความหรือ

ไม่ ถ้าไม่มีให้จัดหาทนายความให้และแจ้งสิทธิให้ทราบดังต่อไปนี้

(๔.๕.๑) ผู้ต้องหามีสิทธิ 

ทีจ่ะใหก้ารหรอืไมก่ไ็ด ้ถา้ผูต้อ้งหาใหก้ารถอ้ยคำาทีเ่ดก็หรอืเยาวชนใหก้ารนัน้

อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้

(๔.๕.๒) ผู้ต้องหามีสิทธิ 

ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำาตนได้ 

(๔.๖) การถามปากคำาเด็กคนใด

หรอืคำาถามใดทีน่กัจติวทิยาหรอืนกัสงัคมสงเคราะหเ์หน็วา่อาจจะมผีลกระทบ

กระเทือนตอ่จติใจเดก็อยา่งรนุแรงใหพ้นกังานสอบสวนถามผา่นนกัจติวทิยา

หรือนกัสงัคมสงเคราะหโ์ดยมใิหเ้ดก็ไดย้นิคำาถามและหา้ม   มใิหถ้ามซำา้ซอ้น

หลายครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร

(๔.๗) ใหพ้นกังานสอบสวนจดัใหม้ี

การบนัทกึภาพและเสยีงการถามปากคำาดงักลา่วซึง่สามารถนำาออกถา่ยทอด

ได้อย่างต่อเนื่องไว้เป็นพยาน

(๔.๘) ในกรณีจำ า เป็ น เ ร่ งด่ วน 

อย่างยิ่งซึ่งมีเหตุอันสมควรไม่อาจรอนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 

บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากคำาพร้อมกัน

ได ้ใหพ้นกังานสอบสวนถามปากคำาเดก็โดยมบีคุคลใดบคุคลหนึง่อยูร่ว่มดว้ย
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ก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุที่ไม่อาจรอบุคคลอื่นไว้ในสำานวนการสอบสวน

(๔.๙) การจัดให้ผู้เสียหายพยาน

หรือผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีชี้ตัวบุคคล ให้พนักงานสอบสวน  

จัดให้มีการชี้ตัวบุคคลในสถานที่ที่เหมาะสมสำาหรับเด็กและสามารถป้องกัน

มิให้บุคคลซึ่งจะถูกชี้ตัวนั้นเห็นตัวเด็ก โดยให้มีสหวิชาชีพเข้าร่วมด้วย

๓.๒๙ สิทธิมนุษยชนของสตรี

๓.๒๙.๑		 หลักการ

สตรีจะต้องไม่ถูกกระทำาการใดๆ ที่เกิดอันตรายแก่ร่างกายและ

จิตใจ หรือสุขภาพ หรือไม่ถูกกระทำาการใดๆ ที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อ

รา่งกายและจติใจหรอืสขุภาพของบคุคลดงักลา่ว หรอืถกูบงัคบัหรอืถกูอำานาจ 

ครอบงำาทีผ่ดิคลองธรรมใหส้ตรดีงักลา่วตอ้งกระทำาการ ไมก่ระทำาการหรอืยอมรบั 

การกระทำาอยา่งหนึง่อยา่งใดโดยมชิอบ ทัง้นีไ้มร่วมถงึการกระทำาโดยประมาท 

(โปรดด ูพ.ร.บ. คุม้ครองผูถ้กูกระทำาดว้ยความรนุแรงในครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๐)

๓.๒๙.๒		 แนวทางในการปฏิบัติ

(๑) ผูถ้กูกระทำาความรนุแรงในครอบครวั หรอืผูท้ีพ่บเหน็

หรือทราบการกระทำาความรุนแรงในครอบครัว มีหน้าที่แจ้งต่อพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ เพื่อดำาเนินการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรง

ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๕) 

(๒) การแจ้งต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕ 

วรรคหนึ่ง เมื่อได้กระทำาโดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่ต้อง 

รับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา
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(๓) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้พบเห็นการกระทำา 

ดว้ยความรนุแรงในครอบครวั หรอืไดร้บัแจง้ตามมาตรา ๕ แหง่ พ.ร.บ. คุม้ครอง 

ผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว ให้พนักงาน 

เจ้าหน้าที่มีอำานาจเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ที่เกิดเหตุเพื่อสอบถาม 

ผูก้ระทำาความรนุแรงในครอบครวั ผูถ้กูกระทำาดว้ยความรนุแรงในครอบครวั 

หรือบุคคลอื่นที่อยู่ในสถานที่นั้น เกี่ยวกับการกระทำาที่ได้รับแจ้ง

(๔) รวมทัง้ใหม้อีำานาจจดัใหผู้ถ้กูกระทำาดว้ยความรนุแรง

ในครอบครัวเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์ และขอรับคำาปรึกษาแนะนำา 

จากจิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ 

(๕) ในกรณทีีผู่ถ้กูกระทำาดว้ยความรนุแรงในครอบครวั 

ประสงคจ์ะดำาเนนิคด ีใหจ้ดัใหผู้น้ัน้รอ้งทกุขต์ามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความอาญา แต่ถ้าผู้นั้นไม่อยู่ในวิสัยหรือมีโอกาสที่จะร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ร้องทุกข์แทนได้

(๖)  ถ้ามิได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕ 

หรอืมไิดม้กีารรอ้งทกุขต์ามมาตรา ๖ แหง่ พ.ร.บ. คุม้ครองผูถ้กูกระทำาดว้ยความ 

รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ภายในสามเดือนนับแต่ผู้ถูกกระทำาด้วย

ความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในวิสัยและมีโอกาสที่จะแจ้ง หรือร้องทุกข์ได้ 

ให้ถือว่าคดีเป็นอันขาดอายุความ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรง 

ในครอบครัว หรือผู้มีส่วนได้เสีย จะร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมาย

ว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาเยาวชน 

และครอบครัว

(๗) เมื่อมีการร้องทุกข์ภายในอายุความตามมาตรา ๗ 

แล้วให้พนักงานสอบสวนทำาการสอบสวนโดยเร็วและส่งตัวผู้กระทำา 

ความรุนแรงในครอบครัว สำานวนการสอบสวนพร้อมทั้งความเห็นไปยัง 
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พนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีต่อศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่ได้ตัวผู้ 

กระทำาความรุนแรงในครอบครัว 

(๘) แต่หากมีเหตุจำาเป็นทำาให้ไม่อาจยื่นฟ้องได้ทัน 

ภายในกำาหนดเวลาดังกล่าว ให้ขอผัดฟ้องต่อศาลได้คราวละไม่เกินหกวัน 

แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามคราวโดยให้นำากฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวง

และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๙) ในกรณีที่การกระทำาความผิดตามมาตรา ๔ 

วรรคหนึง่ เปน็ความผดิกรรมเดยีวกบัความผดิตามกฎหมายอืน่ ใหด้ำาเนนิคด ี

ความผิดตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง ต่อศาลรวมไปกับความผิดตามกฎหมาย

อื่นนั้น เว้นแต่ความผิดตามกฎหมายอื่นนั้นมีอัตราโทษสูงกว่า ให้ดำาเนินคดี

ตอ่ศาลทีม่อีำานาจพจิารณาความผดิตามกฎหมายอืน่นัน้ โดยใหน้ำาบทบญัญตัิ

ทั้งหลายแห่ง พ.ร.บ. นี้ไปใช้บังคับโดยอนุโลม

(๑๐) ในการสอบปากคำาผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรง 

ในครอบครัว พนักงานสอบสวนต้องจัดให้มีจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคม 

สงเคราะห ์หรอืบคุคลทีผู่ถ้กูกระทำาดว้ยความรนุแรงในครอบครวัรอ้งขอรว่ม

อยู่ด้วยในขณะสอบปากคำาเพื่อให้คำาปรึกษา

(๑๑) ในกรณีจำาเป็นเร่งด่วน ซึ่งมีเหตุอันควร ไม่อาจ 

รอจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลที่ผู้ถูกกระทำา 

ดว้ยความรนุแรงในครอบครวัรอ้งขอ ใหพ้นกังานสอบสวนทำาการสอบปากคำา

ไปกอ่นโดยไมต่อ้งมบีคุคลดงักลา่วรว่มอยูด่ว้ย แตต่อ้งบนัทกึเหตทุีไ่มอ่าจรอ

บุคคลดังกล่าวไว้ในสำานวนการสอบสวน

หลักเกณฑ์และวิธีการดำาเนินการของพนักงานสอบสวน 

ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนด
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(๑๒) เมื่อมีการแจ้งตามมาตรา ๕ หรือมีการร้องทุกข์

ตามมาตรา ๖ แหง่ พ.ร.บ. คุม้ครองผูถ้กูกระทำาดว้ยความรนุแรงในครอบครวั 

พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดลงพิมพ์โฆษณา หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน

ดว้ยวธิใีดๆ ซึง่ภาพ เรือ่งราว หรอืขอ้มลูใดๆ อนันา่จะทำาใหเ้กดิความเสยีหาย 

แก่ผู้กระทำาความรุนแรงในครอบครัว หรือผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรง 

ในครอบครัวในคดีตาม พ.ร.บ. นี้

(๑๓) ในการดำาเนินการตามมาตรา ๘ ให้พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ซึ่ งมีฐานะเทียบได้ ไม่ตำ่ ากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือ 

ตำารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและได้รับ 

มอบหมายจากรัฐมนตรีมีอำานาจออกคำาสั่งกำาหนดมาตรการหรือวิธีการ 

เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่บุคคลผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

เป็นการชั่วคราว ไม่ว่าจะมีคำาร้องขอจากบุคคลดังกล่าวหรือไม่ โดยให้มี

อำานาจออกคำาสั่งใดๆ ได้เท่าที่จำาเป็นและสมควร ซึ่งรวมถึงการให้ผู้กระทำา 

ความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์ การให้ผู้กระทำา 

ความรุนแรงในครอบครัวชดใช้ เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ เบื้องต้น 

ตามสมควรแก่ฐานะ การออกคำาสั่งห้ามผู้กระทำาความรุนแรงในครอบครัว

เข้าไปในที่พำานักของครอบครัว หรือเข้าใกล้ตัวบุคคลใดในครอบครัว 

ตลอดจนการกำาหนดวิธีการดูแลบุตร

(๑๔) เมื่ อพนั ก งาน เจ้ าหน้ าที่ ออกคำ าสั่ ง กำ าหนด

มาตรการ หรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ เสนอมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์  

ต่อศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่วันออกคำาสั่งกำาหนดมาตรการ 

หรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ หากศาลเห็นชอบกับคำาสั่งกำาหนดมาตรการ

หรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ดังกล่าว ให้คำาสั่งกำาหนดมาตรการหรือวิธีการ

เพื่อบรรเทาทุกข์มีผลต่อไป
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(๑๕) ในกรณีที่ศาลไม่เห็นชอบด้วยกับคำาสั่งกำาหนด

มาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือมี 

ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ เปลี่ยนแปลงไป ให้ศาลทำ าการไต่สวน 

และมีคำาสั่งโดยพลัน หากข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เพียงพอแก่การ

วินิจฉัยออกคำาสั่ง ศาลอาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนคำาสั่ง 

กำาหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์หรือออกคำาสั่งใดๆ รวมทั้ง

กำาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ได้

(๑๖) ผู้ มี ส่ วน ได้ เสี ย เกี่ ยวกับคำ าสั่ ง ของพนักงาน 

เจ้าหน้าที่หรือศาลตามมาตรานี้ สามารถยื่นอุทธรณ์คำาสั่งเป็นหนังสือ 

ขอใหศ้าลทบทวนคำาสัง่ไดภ้ายใน สามสบิวนันบัแตท่ราบคำาสัง่ ใหค้ำาพพิากษา

หรือคำาสั่งของศาลเป็นที่สุด

(๑๗) ในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี

ให้ศาลมีอำานาจออกคำาสั่งกำาหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ 

ตามมาตรา ๑๐ แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรง 

ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือออกคำาสั่งใดๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

(๑๘) ในกรณีที่ เหตุการณ์หรือพฤติการณ์เกี่ยวกับ 

ผู้กระทำาความรุนแรงในครอบครัว หรือผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรง 

ในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป ศาลมีอำานาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 

หรือเพิกถอนคำาสั่งกำาหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ หรือคำาสั่ง

ใดๆ รวมทั้งกำาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ได้

(๑๙) ในกรณีที่มีการยอมความ การถอนคำาร้องทุกข์ 

หรือการถอนฟ้องในความผิดตามมาตรา ๔ ให้พนักงานสอบสวนหรือศาล 

แล้วแต่กรณี จัดให้มีการทำาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความ 

การถอนคำาร้องทุกข์ หรือการถอนฟ้องนั้น และกำาหนดให้นำาวิธีการตาม 

วรรคหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวโดยอนุโลม 
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โดยอาจรับฟังความคิดเห็นของผู้เสียหายหรือบุคคลในครอบครัวประกอบ

ด้วยก็ได้ 

(๒๐) หากได้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงและเงื่อนไข 

ดังกล่าวครบถ้วนแล้วจึงให้มีการยอมความ การถอนคำาร้องทุกข์ หรือการ 

ถอนฟ้องในความผิดตามมาตรา ๔ ได้ หากผู้ต้องหาหรือจำาเลยฝ่าฝืน 

หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวนหรือศาลมีอำานาจ 

ยกคดีขึ้นดำาเนินการต่อไป

(๒๑) วิธีพิจารณา การยื่น และการรับฟังพยานหลักฐาน 

หาก พ.ร.บ. นี้มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้นำากฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง 

ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาใช้

บังโดยอนุโลม

(๒๒) เพื่อประโยชน์ในการยอมความในคดีการกระทำา 

ความรุนแรงในครอบครัว พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาล แล้วแต่กรณี 

อาจตั้งผู้ประนีประนอมประกอบด้วยบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นบิดา

มารดา ผูป้กครอง ญาตขิองคูค่วามหรือบคุคลทีพ่นกังานเจา้หนา้ที ่หรือศาล 

เห็นสมควรเพื่อให้คำาปรึกษา หรือช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยให้คู่ความ 

ได้ยอมความกัน หรืออาจมอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ หน่วยงาน

สังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลใดช่วยเหลือไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ยอมความ 

กันก็ได้

(๒๓) เมื่อผู้ประนีประนอมหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมาย 

ตามวรรคหนึ่งได้ดำาเนินการไกล่เกลี่ยตามคำาสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ 

หรือศาลแล้ว ให้รายงานผลการไกล่เกลี่ยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาล 

แล้วแต่กรณีด้วย ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยเป็นผลสำาเร็จ บุคคลดังกล่าว 

จะจัดให้มีการทำาสัญญายอมความขึ้นหรือจะขอให้เรียกคู่ความมาทำา 

สัญญายอมความกันต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือศาลก็ได้
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(๒๔) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลเห็นว่าสัญญา 

ยอมความไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม 

อันดีของประชาชน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลดำาเนินการให้เป็นไป 

ตามสัญญายอมความนั้น 

๓.๓๐ สิทธิมนุษยชนของเหยื่อ

๓.๓๐.๑	หลักการ

ผู้ เสียหายหรือเหยื่อ  คือผู้ที่ ได้ รับผลร้ายหรือผลกระทบ 

จากการกระทำาผิดนั้นโดยตรง ทั้งผลกระทบทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ 

และด้านสังคม (Siegel, 2000 : 84-85) นอกจากนั้นผู้เสียหายยังหมาย 

รวมถึง บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือร่างกายหรือจิตใจ 

เนื่องจากการกระทำาความผิดอาญาของผู้อื่น โดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

กับการกระทำาความผิดนั้น (พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน 

และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓ วรรคแรก)

ผู้เสียหายจะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจน 

ได้รับการคุ้มครองป้องกันและปราบปรามจากการกระทำาโดยมิชอบ 

ซึ่งเป็นการกระทำาที่แสวงหาผลประโยชน์จากการค้าประเวณี การผลิต 

หรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น 

การเอาคนลงเป็นทาส การนำาคนมาขอทาน การบังคับใช้แรงงานหรือ 

บริการ การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า หรือการอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน 

อันเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
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ความผิดที่กระทำาต่อผู้เสียหาย  ซึ่งทำาให้ผู้เสียหายอาจขอรับ 

ค่าตอบแทนได้ตามมาตรา ๑๗ แห่ง พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้ เสียหาย  

และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔  ได้แก่ 

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒ ความผิดเหล่านี้ คือ

(๑) ลักษณะ ๙  ความผิดเกี่ยวกับเพศ มาตรา ๒๗๖ ถึงมาตรา 

๒๘๗

(๒) ลักษณะ ๑๐ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย

(๒.๑) หมวด ๑ ความผิดต่อชีวิตมาตรา ๒๘๘ ถึงมาตรา 

๒๙๔

(๒.๒) หมวด ๒ ความผิดต่อร่างกาย มาตรา ๒๙๕ ถึง

มาตรา ๓๐๐

(๒.๓) หมวด ๓ ความผิดฐานทำาให้แท้งลูก มาตรา ๓๐๑ 

ถึงมาตรา ๓๐๕

(๒.๔) หมวด ๔ ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บ 

หรือคนชรา มาตรา ๓๐๖ ถึงมาตรา ๓๐๘

๓.๓๐.๒		 แนวทางในการปฏิบัติ

(๑)	 ในการป้องกนัและปราบปรามการกระทำาความผิด

ฐานคา้มนษุย ์ใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีม่อีำานาจหนา้ทีด่งัตอ่ไปนี ้(พ.ร.บ. ปอ้งกนั

และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑)

(๑.๑) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำา 

หรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน

(๑.๒) ตรวจตัวบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า 

เป็นผู้เสียหายจากการกระทำาความผิดฐานค้ามนุษย์เมื่อผู้นั้นยินยอม แต่ถ้า 

ผู้นั้นเป็นหญิงจะต้องให้หญิงอื่นเป็นผู้ตรวจ
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(๑.๓) ตรวจค้นยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควร 

สงสัยตามสมควรว่ามีพยานหลักฐานหรือบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหาย

จากการกระทำาความผิดฐานค้ามนุษย์อยู่ในยานพาหนะนั้น

(๑.๔) เข้ า ไปใน เคหสถานหรือสถานที่ ใดๆ 

เพื่อตรวจค้น ยึด หรืออายัด เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีพยานหลักฐาน 

ในการค้ามนุษย์ หรือเพื่อพบและช่วยบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการ

กระทำาความผิดฐานค้ามนุษย์ และหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ 

พยานหลักฐานนั้นอาจถูกโยกย้าย ซ่อนเร้น หรือทำาลายไปเสียก่อน 

หรือบุคคลนั้นอาจถูกประทุษร้าย โยกย้าย หรือซ่อนเร้น

(๑.๕) ในการใช้อำานาจตามข้อ (๑.๔) พนักงาน

เจ้าหน้าที่ต้องแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้นและรายงานเหตุผล 

ที่ทำาให้สามารถเข้าค้นได้ รวมทั้งผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับ 

บัญชาเหนือขึ้นไป ตลอดจนจัดทำาสำาเนารายงานดังกล่าวให้ไว้แก่  

ผู้ครอบครองเคหสถานหรือสถานที่ค้น ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบสำาเนารายงานนั้นให้แก่ผู้ครอบครองดังกล่าว

ในทันทีที่กระทำาได้

(๑.๖) และหากเป็นการเข้าค้นในเวลาระหว่าง

พระอาทิตย์ตกและขึ้น พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ เป็นหัวหน้าในการเข้าค้น 

ต้องดำารงตำาแหน่งนายอำา เภอ หรือรองผู้กำ ากับการตำารวจขึ้นไป 

หรือเป็นข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับเจ็ดขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ผู้ เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นส่งสำาเนารายงานเหตุผลและ 

ผลการตรวจค้น บัญชีพยานหลักฐาน หรือบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหาย

จากการกระทำาความผิดฐานค้ามนุษย์ และบัญชีทรัพย์ที่ ได้ยึดหรือ 

อายดัไว้ต่อศาลจงัหวดัทีม่ีเขตอำานาจเหนือท้องทีท่ีท่ำาการค้นหรือศาลอาญา 

ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการตรวจค้นเพื่อเป็นหลักฐาน
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ในการดำาเนินการตาม (๑.๒) และ (๑.๓) พนักงาน

เจ้าหน้าที่อาจสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำาแทนได้

(๑.๗) ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ป้องกัน 

และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ นี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะขอ 

ความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียงเพื่อดำาเนินการตาม พ.ร.บ. นี้ก็ได้ 

แต่จะบังคับให้ผู้ใดช่วยโดยอาจเกิดอันตรายแก่ผู้นั้นไม่ได้

(๒) ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. นี้  พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

(มาตรา ๒๘)

บัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบ 

ที่รัฐมนตรีกำาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๓) ในกรณีที่มีเหตุจำาเป็นในการแสวงหาข้อเท็จจริง 

เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยแก่บุคคลที่มี เหตุ 

อันควรเชื่อได้ว่า เป็นผู้เสียหายจากการกระทำาความผิดฐานค้ามนุษย์

พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจัดให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในความคุ้มครองเป็นการ

ชั่วคราวได้แต่ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ทั้งนี้ ให้รายงานให้ผู้บัญชาการ 

ตำารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ อธิบดีกรมพัฒนาสังคม 

และสวัสดิการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ทราบโดยไม่ชักช้า

(๔) ในกรณีที่มีความจำาเป็นต้องให้การคุ้มครองบุคคล

ซึ่งอาจจะเป็นผู้เสียหายเกินกว่ากำาหนดเวลาในวรรคหนึ่ง ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ยื่นคำาร้องต่อศาล  เพื่อมีคำาสั่งอนุญาต ทั้งนี้ ศาลจะอนุญาตได้ 

ไม่เกินเจ็ดวัน โดยจะกำาหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้

(๕) การจัดให้บุคคลซึ่งอาจจะเป็นผู้เสียหายอยู่ใน

ความคุ้มครองเป็นการชั่วคราวตามมาตรานี้ (มาตรา ๒๙) ต้องจัดให้ 
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บุคคลดังกล่าวอยู่ในสถานที่อันสมควรซึ่งมิใช่ห้องขังหรือสถานคุมขัง ทั้งนี้ 

ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำาหนด

การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ (มาตรา ๒๙) ให้คำานึงถึง

หลักสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด

(๖)  ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเอกสารหรือข้อมูล

ข่าวสารอื่นใดซึ่งส่งทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ 

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสารสนเทศ

อื่นใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทำาความผิดฐาน 

ค้ามนุษย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากผู้บัญชาการ 

ตำารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 

แล้วแต่กรณี จะยื่นคำาขอฝ่ายเดียวต่อศาลอาญาหรือศาลจังหวัดที่มี 

เขตอำานาจเพื่อมีคำาสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาซึ่งเอกสาร 

หรือข้อมูลข่าวสารดังกล่าวก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำาหนด 

ในข้อบังคับประธานศาลฎีกา (มาตรา ๓๐)

(๗) การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง (มาตรา ๓๐) ให้ศาล 

พิจารณาถึงผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดประกอบกับ 

เหตุผลและความจำาเป็น ดังต่อไปนี้ 

(๗.๑) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำาความผิด

หรือจะมีการกระทำาความผิดฐานค้ามนุษย์

(๗.๒) มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะได้ข้อมูลข่าวสาร 

เกี่ยวกับการกระทำาความผิดฐานค้ามนุษย์จากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

ดังกล่าว

(๗.๓) ไม่อาจใช้วิธีการอื่นใดที่ เหมาะสมหรือ 

มีประสิทธิภาพมากกว่าได้
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(๘) การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง (มาตรา ๓๐) ให้ศาล 

สั่งอนุญาตได้คราวละไม่เกินเก้าสิบวันโดยจะกำาหนดเงื่อนไขใดๆ ก็ได้ 

และให้ผู้ เกี่ยวข้องกับเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารตามคำาสั่งดังกล่าว 

ให้ความร่วมมือเพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรานี้ ภายหลังที่มีคำาสั่ง 

อนุญาต หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเหตุผลความจำาเป็นไม่เป็นไปตามที่ 

ระบุหรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ให้ศาลมีอำานาจเปลี่ยนแปลงคำาสั่ง 

อนุญาตได้ตามที่เห็นสมควร

(๙) ในการดำาเนินการตามคำาสั่งของศาล ให้พนักงาน 

เจ้าหน้าที่มีอำานาจร้องขอให้บุคคลใดช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ได้ 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำาเนินการตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว ให้พนักงาน 

เจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดผลการดำาเนินการนั้น และให้ส่งบันทึกนั้น 

ไปยังศาลที่มีคำาสั่งโดยเร็ว

(๑๐) บรรดา เอกสารหรือข้ อมูลข่ าวสารที่ ได้ มา 

ตามวรรคหนึ่ง ให้เก็บรักษาและใช้ประโยชน์ในการสืบสวนและใช้เป็น 

พยานหลักฐานในการดำาเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์เท่านั้น ทั้งนี้ 

ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำาหนด

(๑๑) ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. นี้ ให้พนักงาน 

เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

๓.๓๑ สิทธิมนุษยชนของผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้สัญชาติ

๓.๓๑.๑		 หลักการ

ผู้ลี้ภัย หมายถึง บุคคลที่อยู่นอกประเทศแห่งสัญชาติของตน 

เนื่องด้วยความหวาดกลัวที่มีมูลเหตุอันจะกล่าวอ้างได้ว่าจะถูกประหัต 
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ประหารด้วยสาเหตุทางเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ สมาชิกภาพในกลุ่ม 

สังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือความคิดเห็นทางการเมือง และไม่สามารถ 

หรือด้วยความหวาดกลัวนั้น ไม่เต็มใจที่จะได้รับความคุ้มครองจาก 

ประเทศนั้นๆ (อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยขององค์การสหประชาชาติ 

ปี ค.ศ. ๑๙๕๑)

ส่วนคนไร้สัญชาตินั้นคือ บุคคลที่ไม่สามารถระบุได้ว่า เป็นผู้ที่ม ี

สถานะที่เป็นสมาชิกของประเทศใด หรือไม่มีประเทศใดรับว่า  เป็นสมาชิก  

หรือเคยเป็นสมาชิกของประเทศนั้นๆ ไม่มีสัญชาติของรัฐสังกัด หรือเป็น 

คนไร้รัฐ (Stateless) หรือเป็นคนต่างด้าวของทุกประเทศนั่นเอง (UNHCR/ 

The UN Refugee Agency, February, 2012) 

ผู้ลี้ภัยและคนไร้สัญชาติตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

มีสถานะเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย

(๑) คนต่างด้าวจะเข้ามาในราชอาณาจักรและมีสิทธิ 

อยู่ในราชอาณาจักรได้ จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ตามแบบพธิกีาร การตรวจคนเขา้เมอืง ตาม พ.ร.บ. คนเขา้เมอืง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒) การลักลอบเข้าเมืองจึงเป็นความผิดมีโทษถึงจำาคุก 

โดยทั่วไปแล้วคนต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมือง คือ การเข้ามาโดยไม่ได้รับ 

อนุญาต และอยู่โดยไม่ได้รับอนุญาต 

(๓) การจับกุม คุมขังผู้ลี้ภัยและคนไร้สัญชาติโดยอาศัย 

อำานาจจาก พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ในมุมของเจ้าหน้าที่รัฐถือว่า 

เป็นการบังคับตามกฎหมายภายในของประเทศไทย เพื่อรักษาไว้ซึ่ง 

ความมั่ นคงของรั ฐและความสงบสุ ขของรั ฐ  แต่ ในทางกลับกัน 

หากพิเคราะห์จากแง่มุมด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักกฎหมายระหว่าง 

ประเทศแล้ว การจับกุมคุมขังผู้ลี้ภัยและคนไร้สัญชาติถือเป็นการกระทำา 

ที่ขัดกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เช่น 
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สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ สิทธิที่จะแสวงหาและพักพิงในประเทศอื่นๆ 

เพื่อลี้ภัยจากการกดขี่ข่มเหง และสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัย 

ของร่างกายเป็นต้น

๓.๓๑.๒		 แนวทางในการปฏิบัติ

(๑) คนต่างด้าวผู้ใดไม่มีใบสำาคัญคนต่างด้าว และไม่มี 

เอกสารซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต

(๒) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองส่งตัวให้ 

พนักงานสอบสวนดำาเนินคดีหรือเจ้าหน้าที่ตำารวจอื่นๆ จับกุมดำาเนินคดี

(๓) ให้พนักงานสอบสวนผู้ดำาเนินคดีส่งสำาเนาสำานวน 

การสอบสวนให้กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาโดยด่วน โดยไม่ต้องรอให้ 

เสรจ็คด ีเพือ่พจิารณาวา่พนกังานสอบสวนไดต้ัง้ขอ้หาตรงกบัการกระทำาผดิ 

หรือไม่ หากไม่ถูกต้องประการใด กองตรวจคนเข้าเมือง จะได้แนะนำา 

ให้ถูกต้องต่อไป

(๔) คนต่างด้าวที่ถูกดำาเนินคดี ไม่ว่าผลคดีถึงที่สุดจะ

เป็นประการใด ให้พนักงานสอบสวนผู้ดำาเนินคดีคอยติดตามนำาตัวส่งมอบ

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ดำาเนินการตาม พ.ร.บ. 

คนเข้าเมืองต่อไป หากไม่มีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ 

ก็ให้นำาส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ที่ ใกล้ที่สุด 

เพื่อดำาเนินการตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมืองทุกรายไป

(๕) ในกรณีที่คนต่างด้าวถูกจำาคุกให้พนักงานสอบสวน 

มีหน้าที่อายัดตัวและคอยนำาตัวส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 

เมื่อพ้นโทษแล้ว
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(๖) การจัดการตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง ให้ดำาเนินการ 

ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบโดยเคร่งครัด

(๗) ถ้ าคนต่ า งด้ าวนั้ นมิ ต้ องถูกส่ งตั วกลับออกไป 

นอกราชอาณาจักรจึงให้พิจารณาออกใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าวให้

(๘) คนต่างด้าวซึ่งเป็นจำาเลยหรือผู้ต้องหาในความผิด 

อาญาหรือใช้อุบายเล่ห์ เหลี่ยมล้มละลายโดยการกระทำาอันทุจริต 

และหลบหนีออกไปนอกราชอาณาจักร และผู้นั้นเดินทางกลับเข้ามา 

ในราชอาณาจักรอีกก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาจัดการตาม พ.ร.บ. 

คนเข้าเมือง แต่ถ้าปรากฏว่าการกระทำาของผู้นั้นยังไม่ขาดอายุความ 

ฟ้องร้อง หรือยังไม่ล่วงเลยการลงอาญา หรือมีหมายสั่งจับผู้นั้นอยู่ 

ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำาเนินการในกรณีนั้นๆ 

แก่ผู้นั้นก่อน

(๙) การกักตัวคนต่างด้าว พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำานาจ 

กักไว้ได้เท่าที่ตามพฤติการณ์แห่งกรณีแต่ห้ามมิให้กักเกินกว่า  สี่สิบแปด 

ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ถูกกับนั้นมาถึงที่ทำาการของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ในกรณีที่มีเหตุจำาเป็นจะยืดเวลาเกินกว่าสี่สิบแปดชั่วโมงก็ได้ เท่าเหตุ 

จำาเป็น แต่มิเกินเจ็ดวันและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำาบันทึกเหตุจำาเป็น 

ที่ต้องยืดเวลาไว้ให้ปรากฏด้วย

(๑๐) ถ้าเกิดความจำาเป็นที่จะต้องกักตัวคนต่างด้าวไว้ 

เกินกว่ากำาหนดเจ็ดวันให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นคำาร้องต่อศาล ขอให้มี 

อำานาจกักตัวคนต่างด้าวผู้นั้นไว้ต่อไปอีกได้ และศาลอาจสั่งให้มีอำานาจ 

กักตัวได้เท่าที่จำาเป็นครั้งละไม่เกินสิบสองวัน แต่ถ้าศาลเห็นสมควรจะสั่ง 

ให้ปล่อยตวัไปชัว่คราวโดยเรียกประกนั หรือเรียกทั้งประกนัและหลกัประกนั 

ก็ได้
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(๑๑) เมื่ อศาลสั่ ง อนุญาตให้ กั ก  โดยปกติ ให้ นำ าตั ว 

คนต่างด้าวนั้นไปกักไว้อย่างเดิม

(๑๒) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ใดกระทำาความผิดต่อ 

พ.ร.บ. คนเข้าเมือง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำานาจออกหมายเรียก 

หมายจับ หมายค้น หรือจับ หรือค้น หรือควบคุมกักตัว  ผู้นั้นเพื่อปฏิบัติการ 

ให้ เป็นไปตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง และให้มีอำานาจสอบสวนคดีได้ 

เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา

(๑๓) ถ้าปรากฏหลักฐานว่า เป็นผู้มีความผิดอันควร 

ดำาเนินคดีก็ให้ส่งเรื่องพร้อมด้วยผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนดำาเนินคดี 

ต่อไป

(๑๔) คนต่างด้าวผู้ใดต้องโทษตามคำาพิพากษาของศาล 

เมื่อพ้นโทษแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่นำาตัวมาเพื่อดำาเนินการตาม 

พ.ร.บ. คนเข้าเมืองหรือส่งตัวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได้ ในการนี้ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งขออายัดตัวคนต่างด้าวนั้นไว้กับพนักงาน 

สอบสวนเป็นหนังสือ

(๑๕) ในการสอบสวนถ้ามีความจำาเป็นจะต้องให้เจ้าหน้าที่

หน่วยราชการอื่นทำาการสอบสวนให้ หรือขอหลักฐานจากเจ้าหน้าที่อื่น 

ก็ให้ดำาเนินการได้ตามควรแก่กรณี
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บทสรุป



คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำารวจตามหลักสิทธิมนุษยชน

192

 บทสรุป
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เลม่นี ้เปน็คูม่อืทีไ่ดพ้ยายามเสนอแนวทางในการปฏบิตัหินา้ทีห่รอืปฏบิตังิาน 

ของเจ้าหน้าที่ตำารวจ เพื่อมิให้ละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นทั้งในปัจจุบัน 

และในอนาคต  โดยพยายามเชื่อมโยงแนวทางดังกล่าว เข้ากับหลักสิทธิ 

มนุษยชนซึ่งเป็นหลักสากล หลักกฎหมายต่างๆ (เช่นกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ประมวล

ระเบียบการตำารวจเกี่ยวกับคดี พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและ 

วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ร.บ. คุ้มครอง

ผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์ ฯลฯ เหล่านี้) นอกจากนั้นยังรวมไปถึงประมวลจริยธรรม 

และจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ตำารวจที่นับว่าเป็นหลักที่สำาคัญอย่างยิ่ง 

ที่เจ้าหน้าที่ตำารวจจะต้องยึดถือในการปฏิบัติอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่

ตำารวจสามารถนำาไปปฏบิตัไิดใ้นความเปน็จรงิ และเปน็การปฏบิตัทิีไ่มล่ะเมดิ

สิทธิมนุษยชนดังกล่าวมาแล้ว

การเชื่อมโยงเช่นว่านี้ เป็นการเชื่อมโยงบนพื้นฐานของสภาพ 

ปัญหาที่มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเป็นข้อเท็จจริงที่มีการยอมรับ 

ในทางวิชาการ อย่างเช่น การศึกษาของสัญญา บัวเจริญ และคณะ ในเรื่อง 

“สาเหตุการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ 

ตำารวจ” ในปี ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ที่พบว่า สาเหตุที่สำาคัญที่สุดที่เจ้าหน้าที่ตำารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนก็คือ 

การมีเจตนาหรือจงใจ หรือลุแก่อำานาจ หรือใช้อำานาจเกินขอบเขต ไม่ปฏิบัติ 
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หน้าที่ตามกฎหมาย (สัญญา บัวเจริญ และคณะ, ๒๕๕๔: ๙๘-๑๐๑) 

ซึ่ ง เป็น เรื่ องที่ สอดคล้องกับความคิด เห็นของผู้ ที่ เ ข้ าร่ วมประชุม 

เพือ่รบัฟงัความคิดเหน็ในการปรบัปรงุร่างคู่มือฉบบันี้  ทีม่หาวิทยาลยัมหิดล 

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ และอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม 

๒๕๕๖ ที่ผ่านมาคือ มีการทำาร้ายร่างกายโดยปรากฏร่องรอยบาดแผล 

เป็นหลักฐาน ใช้เสื้อคลุมหัว ตบหูทั้งสองข้าง กระทืบหน้าอกและท้อง 

นอกจากนั้นยังมีการจับ โดยไม่มีหมายจับฯ เหล่านี้  ซึ่ งคู่มือเล่มนี้ 

ได้พยายามวางแนวทางและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

ตำารวจเพื่อมิให้ละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าว โดยอาศัยหลักสิทธิมนุษยชน 

หรือมาตรฐานสิทธิมนุษยชนที่เป็นสากล กฎหมายรัฐธรรมนูญ ประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำารวจมาวางเป็นแนวทางเพื่อเน้นยำ้า 

ให้ เจ้าหน้าที่ตำารวจปฏิบัติตามแนวทางนี้ตั้ งแต่ภาคที่  ๑ เป็นต้นมา 

อย่างเช่น ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์หรือคุณค่าของคนในฐานะ 

ที่ เขาเป็นมนุษย์ (หลักการของสิทธิมนุษยชนสากล) ทุกคนมีศักดิ์ศรี 

สิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันและต้องปฏิบัติต่อกันฉันท์พี่น้อง (ปฏิญญาสากล 

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ ๑) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ 

และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง (รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔) บุคคลย่อมมี 

สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การทรมาน ทารุณกรรม หรือการ 

ลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระทำามิได้ (รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๒) นอกจากนั้น 

ไม่เพียงแต่จะอาศัยหลักการของประมวลกฎหมายอาญาที่เจ้าหน้าที่ 

ตำารวจทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่า การกระทำาดังกล่าวเป็นการละเมิดกฎหมาย

หรือผิดกฎหมายมีโทษทางอาญาไม่สามารถกระทำาได้ ยังอาศัยหลักการ 

ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาเป็นแนวทางในการปฏิบัต ิ

ในส่วนที่ ๓ อีกส่วนหนึ่งอย่างเช่น กรณีการจับโดยไม่มีหมายจับดังกล่าว 
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มาแล้ว ในคู่มือเล่มนี้ก็ ได้อาศัยหลักการในเรื่องการจับที่จะต้องใช้ 

หมายจับในมาตรา ๗๘ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 

ตำารวจดังกล่าว ซึ่งในเรื่องนี้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ได้กำาหนดไว้อย่างชัดเจนว่า เจ้าหน้าที่ตำารวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับ 

ไม่ ได้ เ ว้ นแต่  เมื่ อบุ คคลนั้ น ได้ กระทำ าผิ ดซึ่ งหน้ าดั ง ได้บัญญัติ ไ ว้  

ในมาตรา ๘๐ อย่างนี้เป็นต้น

อย่างไรก็ตามนอกจากสัญญา บัวเจริญและคณะ จะพบ 

สาเหตุทางด้านการมีเจตนาหรือจงใจ หรือลุแก่อำานาจ หรือใช้อำานาจ 

เกินขอบเขต ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว ยังพบสาเหตุการละเมิด 

สิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่ตำารวจในลำาดับรองลงมาอีกคือ การขาด 

จิตสำานึกในการสืบสวน สอบสวน กรณีการสืบสวนนั้นคือไม่มีการรวบรวม 

พยานหลักฐานก่อนและหลังเกิดเหตุอย่างเป็นขั้นเป็นตอน  และกรณี 

การสอบสวนนั้นคือ ไม่มีการรวบรวมพยานหลักฐานหลังเกิดเหตุ 

อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ไม่รวดเร็ว ไม่โปร่งใส และไม่เป็นธรรม (สัญญา 

บัวเจริญ และคณะ, ๒๕๕๔: ๑๐๒-๑๐๔) ต่อประเด็นในเรื่องนี้  คู่มือเล่มนี้ 

ได้พยายามนำาหลักสิทธิมนุษยชนสากล มาตรฐานสิทธิมนุษยชน 

กฎหมายรัฐธรรมนูญ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่

ตำารวจ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ประมวลระเบียบการ 

ตำารวจเกี่ยวกับคดี กฎหมาย กฎ-ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องฯ เหล่านี้ 

เช่นเดียวกับแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อมิให้ลุแก่อำานาจที่กล่าวมาแล้ว 

มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในเรื่องนี้อย่างเช่น ในเรื่องความเสมอภาค 

และการห้ามเลือกปฏิบัติในฐานะที่เราเกิดมาเป็นคน จะต้องได้รับการ

ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน (หลักสิทธิมนุษยชนสากล) เป็นหน้าที่ของพนักงาน 

สืบสวนที่จะต้องระลึกเสมอ  และเป็นหลักปฏิบัติในการสืบสวนทั้งกรณี 

ที่จับตัวผู้ต้องหาได้และยังไม่ได้ คือจะต้องสืบสวนหามูลเหตุและเจตนา 

ในการกระทำาผิดคือ สืบว่า  วัตถุประสงค์ หรือความตั้งใจ อันเป็นมูลเหตุ 
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จูงใจให้เกิดการกระทำาผิดนั้นเป็นอย่างไร (ประมวลระเบียบการตำารวจ 

เกี่ยวกับคดี ข้อ ๗) โดยปกติเมื่อเกิดคดีอาญาขึ้น เจ้าหน้าที่ตำารวจผู้มี 

หน้าที่สืบสวนจำาเป็นที่จะต้องไปสืบสวนและตรวจสถานที่ เกิดเหตุ 

เพื่อให้ได้เห็นสภาพของสถานที่หรือค้นหาวัตถุพยานหรือพยานบุคคลฯ 

(ประมวลระเบียบการตำารวจเกี่ยวกับคดี ข้อ ๘) บุคคลย่อมมีสิทธิ 

ที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม 

(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๐ (๓)) 

ในคดีอาญา  ผู้ต้องหาหรือจำาเลยมีสิทธิ์ได้รับการสอบสวนหรือพิจารณา

คดีที่ถูกต้อง  รวดเร็วและเป็นธรรม (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐, มาตรา ๔๐ (๗)) ในการสอบสวนให้เริ่มสอบสวน 

โดยมิชักช้า  จะทำาการในที่ใดเวลาใดแล้วแต่จะเห็นสมควร โดยผู้ต้องหา 

ไม่จำาเป็นต้องอยู่ด้วย (ป.วิ.อ. มาตรา ๑๓๐) และให้พนักงานสอบสวน 

สืบหาหลักฐานอันเกี่ยวแก่คดีทุกชนิดให้เต็มความสามารถ เพื่อที่จะทราบ 

ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหากัน 

เพื่อที่จะรู้ตัวผู้กระทำาผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิด (ประมวลระเบียบการ

ตำารวจเกี่ยวกับคดี ข้อ ๒๐๘, ๒๑๖) พนักงานสอบสวนพึงระลึกเสมอว่า 

การสอบสวนตอ้งรบีกระทำาโดยมชิกัชา้ แมก้ฎหมายจะใหอ้ำานาจการควบคมุ

โดยร้องขอต่อศาลได้ก็ตาม แต่อย่าลืมว่าการสอบสวนล่าช้า   ทำาให้เกิด 

ความเดือดร้อนแก่คู่กรณีและพยาน และอาจทำาให้ข้อเท็จจริงผันแปรไป 

(ประมวลระเบียบการตำารวจเกี่ยวกับคดี ข้อ ๒๐๙ (๑))  พนักงาน 

สอบสวนพึงเต็มใจรับแจ้งความ แสวงหา และรวบรวมพยานหลักฐาน 

ตามหลักเกณฑ์แห่งกฎหมาย ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงแห่งคดี (ประมวล 

ระเบียบการตำารวจเกี่ยวกับคดี ข้อ ๒๐๘ (๔)) พนักงานสอบสวน 

พึงพิเคราะห์ข้อเท็จจริงให้เหตุผลอันน่าเชื่อถือว่า ผู้นั้นได้กระทำาผิด 

ก่อนมีการแจ้งข้อกล่าวหาจับกุมดำาเนินคดี (ประมวลระเบียบการตำารวจ 

เกี่ยวกับคดี ข้อ ๒๐๘ (๕)) พนักงานสอบสวนพึงสำานึกและยึดมั่น 
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ในวิชาชีพการสอบสวน  และอุตสาหพยายาม (ประมวลระเบียบการตำารวจ

เกี่ยวกับคดี ข้อ ๒๐๘ (๘)) เหล่านี้เป็นต้น

ไม่เพียงแต่คู่มือเล่มนี้ จะพยายามวางแนวทางในการปฏิบัติ 

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำารวจเพื่อมิให้ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือป้องกัน 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่อง การใช้อำานาจเกินขอบเขตไม่ปฏิบัติหน้าที ่

ตามกฎหมายหรอืลแุกอ่ำานาจ (ทำารา้ยรา่งกาย จบัโดยไมม่หีมายจบัควบคมุตวั 

หน่วงเหนี่ยวกักขัง ค้นโดยไม่มีหมายค้นฯ)  รวมทั้งการขาดจิตสำานึกในการ

สบืสวนและสอบสวนดงักลา่วมาแลว้  คูม่อืเลม่นีย้งัพยายามทีจ่ะวางแนวทาง

ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำารวจในเรื่องอื่นๆ อีกเช่นเรื่อง การปฏิบัติ 

ต่อเด็กและเยาวชนทั้งในฐานะผู้ต้องหาและผู้เสียหาย  การปฏิบัติต่อ 

ผู้กระทำาผิดหรือผู้ เสียหายในคดีการกระทำารุนแรงภายในครอบครัว 

การปฏิบัติต่อผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้สัญชาติ รวมทั้งการควบคุมฝูงชนในระบบ

ประชาธิปไตย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำารวจเกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนัก 

ต่อแนวทาง และหลักการในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและชอบธรรม 

ตามกฎหมาย ซึ่งการขาดรู้ความเข้าใจต่อหลักการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 

ตามกฎหมายนี้ นับว่าเป็นสาเหตุที่สำาคัญอีกอันหนึ่งที่ทำาให้เจ้าหน้าที่ตำารวจ 

ละเมิดสิทธิมนุษยชนดังที่สัญญา บัวเจริญ และคณะได้ศึกษามาแล้ว 

(สัญญา บัวเจริญ และคณะ, ๒๕๕๔:)

คู่มือเล่มนี้จึงน่าจะเป็นแนวทางพื้นฐานที่สำาคัญ ในการปฏิบัติงาน 

ของเจ้าหน้าที่ตำารวจ เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่ตำารวจละเมิดสิทธิมนุษยชน 

กับประชาชนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
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บรรณานุกรม
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 บรรณานุกรม

ภาษาไทย

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยตุิธรรม และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  

(๒๕๕๔). คู่มือสำาหรับองค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพ: 

สำานักพิมพ์คณะรัฐมนตรี

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และศูนย์วิจัยและพัฒนา

อาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์. 

(๒๕๕๒). คูม่อืเพือ่ดำาเนนิงานแผนสทิธมินษุยชนแหง่ชาต	ิฉบบัที	่๒

สำาหรับองค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชน. สถานที่พิมพ์: ไม่ปรากฎ.

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม. (๒๕๔๐). รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐. กรุงเทพฯ: สำานักนายก

รัฐมนตรี.

กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย.์ (๒๕๔๐).	ขอ้ตกลงความรว่มมอื

การดำาเนินการยุติความรุนแรงในครอบครัวตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว	พ.ศ.	๒๕๕๐.	

(ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: D:\Documents and Settings\UserSH\ 

Desktop\www_violence_ in_th ระบบข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตร ี

และความรนุแรงในครอบครวั. (วนัทีเ่ขา้ถงึขอ้มลู ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖).                                         

กระทรวงมหาดไทย.  (๒๕๐๑). “เรื่องการบันทึกเหตุผลและความจำาเป็นในการ

ขยายระยะเวลาในการทำาสำานวนชันสูตรพลิกศพสำาหรับในส่วน 

ของตำารวจในภาคต่างๆ”. หนังสือที่	มท.	๑๙๘๕๐/๒๕๐๑	ลงวันที่	

๑๒	ธันวาคม	๒๕๐๑. อัดสำาเนา.
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กระทรวงมหาดไทย.  (๒๕๕๑). “เรื่องการบันทึกเหตุผลและความจำาเป็นในการ 

ขยายระยะเวลาในการทำาสำานวนชันสูตรพลิกศพสำาหรับในส่วน 

ของตำารวจในภาคต่างๆ”.	หนังสือที่	มท.	๐๓๐๗.๑/ว	๑๐๘	ลงวันที่	

๔	มกราคม	๒๕๕๑. อัดสำาเนา.

กระทรวงมหาดไทย. (๒๕๒๓). ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย	ระเบียบ

การดำาเนินคดีอาญา	พ.ศ.	๒๕๒๓. อัดสำาเนา.

กระทรวงมหาดไทย. (๒๕๓๖). “เรื่องหารือแนวทางการปฏิบัติในการควบคุม 

การสอบสวนคดเีกีย่วกบัปา่ไมแ้ละทรพัยากรธรรมชาต”ิ.	หนงัสอืที	่มท	

๐๑๐๗/ว	๙๒๘๑ ลงวันที่	๒๖	มกราคม	๒๕๓๖	อัดสำาเนา.

กระทรวงมหาดไทย. (๒๕๓๖). ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบ

การดำาเนนิคดอีาญา	พ.ศ.	๒๕๒๓ แกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที	่๕ อดัสำาเนา.

กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรม. (๒๕๕๐). “กฎกระทรวงกำาหนด 

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการ

จดัหาทนายความใหแ้กผู่ต้อ้งหาในคดอีาญา พ.ศ. ๒๕๔๙”.  ราชกจิจา

นุเบกษา, เล่มที่ ๑๒๔ ตอนที่ ๑๑ ก (๑๖ กุมภาพันธ์):๓๑

กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรม. (๒๕๕๓). “กฎกระทรวงกำาหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการทำาสำานวนการสอบสวนร่วมกัน

ระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ”. ราชกิจจานุเบกษา. 

เล่มที่ ๑๒๗, ตอนที่ ๓๗ ก (๙ มิถุนายน):๑๖.

กองกฎหมาย สำานักงานตำารวจแห่งชาติ. (๒๕๔๕).ประมวลระเบียบการตำารวจ

เกี่ยวกับคดี. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์หรรษา.

กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ชาติ ชัยเดชสุริยะ และ ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์.  (๒๕๔๘). 

มาตรฐานองค์การสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรม 

ทางอาญา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา.

กูเ้กยีรต ิเจรญิบญุ. (๒๕๕๒). ขัน้ตอนการจบัผูต้อ้งหาของเจา้พนกังาน. (ออนไลน)์.

เข้าถึงได้จาก: http://forums.212cafe.com/board/
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24304/4f0d2647846567ae0507d15c.(วันที่เข้าถึงข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔).

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. (๒๕๔๖). รายงานผลการตรวจสอบ

การละเมิดสิทธิมนุษยชน	ลงวันที่	๑๑	มิถุนายน	๒๕๔๖	กรณี 

ความรุนแรงอันเนื่องมาจากโครงการ	ท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย 

ที่อำาเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา. อัดสำาเนา.

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต.ิ (๒๕๕๐). หลกักฎหมายระหวา่งประเทศ

ทัว่ไปเกีย่วกบัสนธสิญัญาดา้นสทิธมินษุยชน	กตกิาระหวา่งประเทศ 

ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฎิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 

และ	Conventional	on	the	Elimination	of	All	Forms	of	Racial	

Discrimination	(CERD). กรุงเทพฯ: เอส. เอ็ม. เซอร์คิทเพลส.  

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต.ิ (๒๕๕๐). หลกักฎหมายระหวา่งประเทศ

ทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน	กติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	และ	UN 

International	Covenant	of	Economic,	Social	and	Cultural	Rights	

(ICESCR).	กรุงเทพฯ: มิราเคิล ครีเอชั่น อินเตอร์ พริ้นท์.  

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต.ิ (๒๕๕๐). หลกักฎหมายระหวา่งประเทศ

ทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน	อนุสัญญาต่อต้าน 

การทรมาน	และการปฏบิตัหิรอืการลงโทษอืน่ทีโ่หดรา้ยไรม้นษุยธรรม

หรอืทีย่ำา่ยศีกัดิศ์ร	ีพธิสีารเลอืกรบัของอนสุญัญาตอ่ตา้นการทรมาน

และการปฎบิตัหิรอืการลงโทษอืน่ทีโ่หดรา้ยไรม้นษุยธรรมหรอืทีย่ำา่ยี

ศกัดิศ์ร	ีConvention	against	Torture	and	Other	Cruel,	Inhuman	

or	Degrading	Treatment	or	Punishment(CAT)	และ	Optional	

Protocol	to	the	Convention	against	Torture	and	Other	Cruel,	

Inhuman	or	Degrading	Treatment	or	Punishment. กรุงเทพฯ: 

เอส. เอ็ม. เซอร์คิทเพลส.
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คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต.ิ (๒๕๕๒). ปฏญิญาวา่ดว้ยสทิธมินษุยชน. 

กรุงเทพฯ: สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.  

คมกรชิ ดลุยพทิกัษ.์ (๒๕๕๑). ขอ้พจิารณาทางกฎหมายในการควบคมุและจดัการ

เกีย่วกบัการชมุนมุและกอ่เหตจุลาจลของฝงูชน. (ออนไลน)์. เขา้ถงึ

ไดจ้าก: www.jehrrming.net. (วนัทีเ่ขา้ถงึขอ้มลู ๑๐ มถินุายน ๒๕๕๔).

พระราชบญัญตัคิณะสงฆ.์ (๒๕๐๕). นคิหกรรมและการสละสมณเพศ:	มาตรา	

๔๒. กรุงเทพฯ: นิติเวช.

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พุทธศักราช ๒๕๒๒. (๒๕๒๒).	ราชกิจจานุเบกษา.	

เล่ม ๙๖, ตอนที่ ๒๘ ฉบับพิเศษ (๑ มีนาคม): ๔๕.

พระราชบญัญตัคิวบคมุการโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสยีง พ.ศ. ๒๔๙๓.  (๒๔๙๓). 

ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ ๘, ตอนที่ ๑๗๒ (๗ กุมภาพันธ์).

พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลย 

ในคดอีาญา พ.ศ. ๒๕๔๔.  (๒๕๔๔). ราชกจิจานเุบกษา. เลม่ที ่๑๑๘, 

ตอนที่ ๑๐๔ ก (๑๒ พฤศจิกายน).

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖. (๒๕๔๖). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 

๑๒๔, ตอนที่ ๗๒ ก (๒ ตุลาคม): ๑๒. 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐. 

(๒๕๕๐). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ ๑๒๔, ตอนที่ ๔๑ ก (๑๔ 

สิงหาคม): ๑. 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒.  (๒๕๒๒). ราชกิจจานุเบกษา.

เล่มที่ ๙๖, ตอนที่ ๘ ฉบับพิเศษ (๒๙ มกราคม): ๑.

พระราชบัญญัติตำารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗.  (๒๕๔๗). ราชกิจจานุเบกษา. 

เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๑๘ก (๑๔ กุมภาพันธ์): ๑.

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑. (๒๕๕๑). 

ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๒๕, ตอนที่ ๒๙ ก (๖ กุมภาพันธ์): ๒๘.
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พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙.  (๒๕๑๙).  

ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ ๙๓, ตอนที่ ๑๔๔ ก (๑๙ พฤศจิกายน).

พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕. (๒๕๔๕). 

ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ ๑๑๙, ตอนที่ ๙๖ ก (๓๐ กันยายน): ๒๖.

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔. (๒๕๓๔). 

ราชกจิจานเุบกษา. เลม่ ๑๐๘, ตอนที ่๑๕๖ ฉบบัพเิศษ (๔ กนัยายน): ๑.

พระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั 

พ.ศ. ๒๕๕๓. (๒๕๕๓). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ ๑๒๔, ตอนที่

๗๒ ก (๒๒ มิถุนายน): ๑๒. 

พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวิติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐.  (๒๕๕๐). 

ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ ๑๒๔, ตอนที่ ๖๑ ก (๒๗ กันยายน).

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙.  (๒๔๙๙). ราชกิจจา

นุเบกษา. เล่มที่ ๗๓, ตอนที่ ๙๕ ฉบับพิเศษ (๑๕ พฤศจิกายน): ๑.

ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานกรณีทหารถูกหา

ว่ากระทำาความผิดอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 

๑๑๘, ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง (๓๐ พฤศจิกายน): ๑.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐. (๒๕๕๐). ราชกิจจา
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็นองค์กรอื่น 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๖ 

และมาตรา ๒๕๗ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอื่น 

อีก ๖ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำาแนะนำาของวุฒิสภา 

ตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ มีวาระดำารงตำาแหน่ง ๖ ปี 

และดำารงตำาแหน่งได้วาระเดียว

อำำานาจหน้าที่
๑. ตรวจสอบและรายงานการกระทำา หรือการละเลยการกระทำา 

อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออันไม่ เป็นไปตามพันธกรณี  

ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และเสนอ

มาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระทำา หรือละเลย

การกระทำาดังกล่าวเพื่อดำาเนินการ ในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการดำาเนินการ

ตามที่เสนอให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อดำาเนินการต่อไป
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๒. เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่ 

เห็นชอบตามที่มีผู้ ร้องเรียนว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบ 

ต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล

รัฐธรรมนูญ

๓. เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่

เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า กฎ คำาสั่ง หรือการกระทำาอื่นใดในทาง 

ปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง

๔. ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เมื่อได้รับการร้องขอ

จากผู้เสียหายและเป็นกรณีที่เห็นสมควร เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิด 

สิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ตามกฎหมายบัญญัติ

๕. เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ 

ต่อรัฐสภา หรือคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

๖. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้าน 

สิทธิมนุษยชน 

๗. ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ 

องค์การเอกชน และองค์การอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน 

๘. จดัทำารายงานประจำาปเีพือ่ประเมนิสถานการณด์า้นสทิธมินษุยชน 

ภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภา
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๙. อำานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

ในการปฏบิตัหินา้ที ่คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิตอ้งคำานงึถงึ 

ผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและประชาชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำานาจเรียกเอกสารหรือ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำารวมทั้ง 

มีอำานาจอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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(สำำาเนา)
ประกาศ

แต่งตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

(พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ปร.

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มพีระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่วุฒิสภาได้ลงมติ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม 

๒๕๕๒ ให้ความเห็นชอบผู้ซึ่งมีความรู้ หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครอง

สิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ โดยคำานึงถึงการมีส่วนร่วม

ของผู้แทนจากองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วยจำานวนเจ็ดคนให้เป็น

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และบุคคลทั้งเจ็ดคนได้ประชุมเลือกกันเอง

ให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๒๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานกรรมการ

และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามคำาแนะนำาของวุฒิสภา ดังต่อไปนี้



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

215

๑. นางอมรา พงศาพิชญ์ เป็นประธานกรรมการ

	 	 	 สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒. นายแท้จริง ศิริพานิช เป็นกรรมการ

	 	 	 สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๓. นายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ เป็นกรรมการ

	 	 	 สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๔. นายปริญญา ศิริสารการ เป็นกรรมการ

	 	 	 สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๕. นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เป็นกรรมการ

	 	 	 สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๖. พลตำารวจเอก วันชัย ศรีนวลนัด เป็นกรรมการ

	 	 	 สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๗. นางวิสา เบ็ญจะมโน เป็นกรรมการ

	 	 	 สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ เป็นปีที่ ๖๔ 

ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

นายประสพสุข  บุญเดช

ประธานวุฒิสภา
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การร้องเรียนเมื่อถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

• สำนักงานคณะกรรมการ
 สิทธิมนุษยชนแหงชาติ
• กรรมการฯ คนใดคนหนึ่ง
• องคการเอกชน
 ดานสิทธิมนุษยชน
 ที่คณะกรรมการฯ กำหนด

• ทางจดหมาย
• ทางโทรศัพท
• ดวยตนเอง ณ สำนักงาน
 คณะกรรมการ
 สิทธิมนุษยชนแหงชาติ
• ทางโทรสาร
• สงขอความทางสื่อ
 อิเล็กทรอนิกส (E-mail) 
 หรือสื่ออื่นๆ

• ชื่อ ที่อยูของผูรองเรียนหรือ
 ผูทำการแทน
 ที่สามารถติดตอกลับได
• ชื่อ ที่อยู บุคคลหรือหนวยงาน
 ที่เปนผูละเมิด
• รายละเอียดการกระทำหรือ
 เหตุการณที่มีการละเมิด

ผูรอง ไดแก
• ผูถูกละเมิด หรือผูแทน
• ผูพบเห็นการละเมิด

สถานที่ติดตอ
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น ๖ และ ๗  ถนนแจงวัฒนะ 
แขวงทุงสองหอง  เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท ๐ ๒๑๔๑ ๓๘๐๐
 ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๐๐
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๗๕
สายดวน  ๑๓๗๗
E-mail : help@nhrc.or.th
Homepage : www.nhrc.or.th
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รอง
เรียน
มายัง

รอง
เรียน
โดย

รอง
เรียน
โดย
ระบุ
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กระบวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
องคกรเครือขายดานสิทธิ
มนุษยชนที่คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ
กำหนดสงเรื่องรองเรียน

ใหพิจารณา

สงเรื่องใหองคกรที่มีอำนาจหนาที่
พิจารณา
หากไมดำเนินการหรือไมรับเรื่อง 
คณะกรรมการฯ อาจรับเรื่องกลับมาพิจารณา 
หากเรื่องนั้นอยูในอำนาจหนาที่

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ไมมีมูลหรือไมอยูในอำนาจหนาที่
คณะกรรมการฯ แจงผูรองและอาจแจง
หนวยงานที่รับผิดชอบใหแกไข

มีมูลและอยูในอำนาจหนาที่
คณะกรรมการฯ พิจารณามอบหมาย
คณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ

ผูเกี่ยวของทุกฝายชี้แจง
และเสนอพยานหลักฐานประกอบการตรวจสอบ

ถาไมเปนไปตามขอตกลง
นำกลับมาตรวจสอบใหม

สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ

รับเรื่องรองเรียน/
รวบรวมขอมูล
จากผูรองเรียน

กรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติหยิบยก

กรณีละเมิดสิทธิมนุษยชน
ขึ้นพิจารณา

รวบรวมบทเรียน การดำเนินงานตรวจสอบ
เรื่องรองเรียนเพื่อ
  ๑. จัดทำรายงานประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชน
 ประจำป 
  ๒. เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
 ตอรัฐบาล รัฐสภา เพื่อสงเสริมคุมครองสิทธิมนุษยชน 
  ๓. ศึกษาวิเคราะหสรางองคความรูดานสิทธิมนุษยชน  
 เพื่อสงเสริมและเผยแพรความรูตอสาธารณชน

มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รับรองหรือคุมครองตาม
รัฐธรรมนูญ หรือตามกฎหมายไทยหรือตามพันธกรณี
ระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานตรวจสอบและเสนอมาตรการ
แกไขปญหาใหหนวยงานหรือบุคคลที่มีหนาที่นำไปปฏิบัติ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งแจงใหผูรองทราบผล

หากไมมีการแกไขตามระยะเวลาที่กำหนด
รายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการ

หากนายกรัฐมนตรีไมดำเนินการ
รายงานตอรัฐสภา

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºàÃ×èÍ§ÃŒÍ§àÃÕÂ¹

ดำเนินการไกลเกลี่ย ในกรณีที่เห็นวาไกลเกลี่ยได
และทำบันทึกขอตกลงระหวางคูกรณี

พิจารณาเบื้องตน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
พิจารณารายงานการตรวจสอบ

หรือใหความเห็นชอบบันทึกขอตกลง
ไกลเกลี่ยของคณะอนุกรรมการ
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คำำาอธบิายความหมายของเครือ่งหมาย
รูปทรงดอกบัว	 คือ ความมีคุณธรรม ความเอื้ออาทรระหว่าง

เพื่ อนมนุษย์ อั น เป็ นจริ ยวั ตรอั นดี ง าม 
ของคนไทย

รูปคนล้อมเป็นวงกลม	 คือ การสร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
สงัคม เพือ่เสรมิสรา้งวฒันธรรมสทิธมินษุยชน 
ให้เป็นส่วนสำำาคัญในกระบวนการพัฒนา
ประเทศ

รูปมือ	 คือ การร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งใน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ ในการ 
โอบอุม้คุม้ครองศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย ์สทิธ ิ
และเสรีภาพ ด้วยหลักแห่งความเสมอภาค
และภราดรภาพ

สีน้ำำาเงิน คือ สีของความเชื่อมั่นของประชาชนและทุก
ภาคส่วนของสังคม

 คือ ความมุง่มัน่ อดทนในการทำำางานเพือ่ประชาชน

 คือ ความสามัคคี และการประสานพลังอย่าง
หนกัแนน่จากทกุภาคสว่นของสงัคม เพือ่เสรมิ
สร้างวัฒนธรรม สิทธิอื่น ๆ ในสังคมไทย





คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิ(กสม.)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  

อาคารรัฐประศาสนภักดี  ชั้น ๖ และ ๗ ถนนแจ้งวัฒนะ 

แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๑๐   

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๓๘๐๐   โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๗๖

E-mail : help@nhrc.or.th   www : nhrc.or.th

สายด่วนร้องเรียน ๑๓๗๗     hotline 1377
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คู่มือ

การปฎิบัติงาน
ของเจา้หนา้ทีต่ำารวจ
ตามหลัก
สิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ




