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ตอนที่ ๒
สิทธิมนุษยชน
๑. ความหมายของสิทธิมนุษยชน
“สิทธิมนุษยชน” (Human Rights) หมายถึง บรรดาสิทธิและเสรีภาพที่บุคคลแตละคนควร
ไดรับจากการเปนมนุษย ซึ่งยอมมีความตองการที่จําเปนในการไดรับการรับรองคุมครองใหตนเอง
สามารถที่จะกระทําหรืองดเวนการกระทําการใด ๆ ตามความประสงคในแนวทางที่ชอบธรรมโดยไม
เปนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอื่นหรือประโยชนสาธารณะ รวมทั้งไมใหบตุ ตลอื่นกระทําการ
หรืองดเวนกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง อันเปนอุปสรรคในการใชสทิ ธิและเสรีภาพของตน ทั้งนี้
เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สิทธิและเสรีภาพเหลานี้ถือวาติดตัวมนุษยทุก
คนมาแตกําเนิด ไมอาจโอนแกกนั ได และไมมีใครลวงละเมิดได
๒. ความสําคัญของสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนเปนเรื่องที่มีความสําคัญในการดํารงชีวิตมนุษย โดยมีผูที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ไดมีความพยายามตอสูดิ้นรน เพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิและเสรีภาพตามที่ตนตองการเพื่อใหผูกระทําละเมิด
ซึ่งสวนใหญ คือผูใชอานาจปกครอง หรือรัฐตองยอมตามไมกระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
ประชาชนอีกตอไป และไมวาการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น จะมีความรายแรงระดับใดก็เปนสิ่งทีถ่ ือวา
เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
๓. ลักษณะของสิทธิมนุษชน
โดยทั่วไปแลว สิทธิมนุษยชนไมมีสภาพบังคับทางกฎหมาย มีลักษณะเปนนามธรรมแตถอื วา
เปนพันธะทางศีลธรรมหรือมโนธรรมที่ประเทศตาง ๆ จะตองปฏิบัตติ าม โดยการนํามาบัญญัติไวใน
กฎหมายระหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชน หรือกฎหมายภายในประเทศ เชน กฏหมาย
รัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายอาญา ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ใหมีสภาพบังคับทางกฏหมาย
เปนรูปธรรมตอไป
๔. ประเภทของสิทธิมนุษยชน
อาจแบงสิทธิและเสรีภาพไดหลายวิธี แตวธิ ีที่ยอมรับกันมากที่สุดและแบงตามกฏหมายระหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชนก็คือ
๔.๑ การแบงเปนสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไดแก สิทธิที่จะมีชีวิตเสรีภาพจากการ
ถูกทรมาน เสรีภาพจากการถูกใชแรงงาน เสรีภาพจากการจะถูกจับกุมโดยอําเภอใจ สิทธิที่จะไดรับ
การพิจารณาพิพากษาอยางเปนธรรม เสรีภาพทางความคิด มโนธรรม ศาสนา และความเชื่อ สิทธิใน
อันที่จะดําเนินชีวิตสวนตัว เสรีภาพในการพูดและการรวมกันเปนสมาคม และสิทธิในอันที่จะมีสว น
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๔.๒ สิทธิทางสังคม สิทธิทางเศรษฐกิจ และสิทธิทางวัฒนธรรม ไดแก สิทธิที่มอี าหาร มี
บริการสาธารณสุข มีมาตฐานความเปนอยูที่พอเพียง ไดรับคาจางแรงงานเทากันสําหรับงานที่เทากัน
ไดรับการประกันสังคม มีงานทํา นัดหยุดงานได มีทอี่ ยูอาศัย ไดรับการศึกษาและมีโอกาสมีสวนรวม
ในชีวิตทางวัฒนธรรม สิทธิทางเศรษฐกิจและสังคมเหลานี้ มักจะเปนสิทธิชนิดที่กําหนดใหรัฐกระทํา
การ หรือใหบริการเมื่อบุคคลไมอาจหาเองได เชน เมือ่ ตกงาน หรือทุพพลภาพ
๕. การจํากัดสิทธิมนุษยชน
ในบางกรณีหรือบางสถานการณ มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ใหรัฐหรือ
ผูปกครองจํากัดสิทธิมนุษยชนบางอยางไดดวยเหตุพิเศษ เชน ความสงบเรียบรอยของบานเมือง
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของชาติ และเพื่อคุมครองสิทธิของผูอื่น หรือเพื่อประโยชน
สาธารณะ แตการจํากัดสิทธิและเสรีภาพนัน้ จะตองอยูภายใตเงื่อนไข ดังนี้
๕.๑ ตองการกระทําโดยมีกฎหมายกําหนด และเปนไปเพื่อวัตถุประสงคที่ชอบธรรมโดยชัดเจน
และสอดคลองกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ
๕.๒ ความจําเปนที่จะตองละเมิดหรือจํากัดสิทธิ ตองเปนไปตามแนวความคิดวาดวยสังคม
ประชาธิปไตย
๕.๓ ในภาวะฉุกเฉินหรือมีสงคราม หรือขณะมีภัยสาธรณะ ซึ่งจะเปนอันตรายตอชีวิตของ
ประชาชนหรือเปนภัยรายแรงตอประเทศ มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ใหงดเวนการ
ประกันสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองบางอยางไดอกี ระดับหนึ่ง ซึ่งการใชอํานาจพิเศษนี้จะตอง
กระทําโดยเครงครัด และในชวงเวลาที่สั้นที่สุด ทั้งตองมีมาตรฐานการปองกันการใชอํานาจในทางที่ผิด
กฏหมายใหมากที่สุด แตอยางไรก็ตามยังจะตองมีการประกันสิทธิบางอยาง อันเปนหลักประกันพืน้ ฐาน
ไมวายามสงครามหรือยามสันติ คือ สิทธิที่จะมีชวี ิต เสรีภาพในความคิด เสรีภาพจากการถูกทรมาน
อันเปนสิทธิเสรีภาพที่ตายตัว
๖. วิวัฒนาการของสิทธิมนุษยชน
๖.๑ มหากฎบัตรแมคนาคาตา เกิดจากความขัดแยงระหวางพระเจา John แหงอังกฤษ กับพวก
พระและขุนนาง เนื่องจากพระองคทรงใชอํานาจเกินขอบเขต จึงบังคับใหลงพระปรมาภิไธยในเอกสาร
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๖.๑.๑ พระมหากษัตริยจะเก็บภาษี โดยไมไดรับความยินยอมจากทีป่ ระชุมของพวก
นักบวชและพวกบารอนชั้นสูงไมได
๖.๑.๒ การงดเวนใชกฎหมาย หรือการยกเวนไมใชกฎหมายบังคับแกบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง จะกระทําไมได
๖.๑.๓ บุคคลใดจะถูกจับกุม กักขัง ขับไล หรือริบทรัพยไมได เวนเสียจะไดรับการ
พิจารณาโดยบุคคลชั้นเดียวกับเขา
๖.๒ ประกาศอิสรภาพของมลรัฐอาณานิคมอังกฤษในทวีปอเมริกา เนื่องจากตองการเปนเอก
ราช อังกฤษจึงสงกําลังมาปราบ จึงเกิดการจลาจลขึ้น และมีการทําเอกสารฉบับหนึ่งใน ค.ศ. ๑๗๗๖
เรียกวา “ The Declaration of Independence ” ประกาศขอความรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ชาวอเมริกา
๖.๓ การปฏิวัติใหญในฝรัง่ เศส ค.ศ. ๑๗๘๙ เนื่องจากพระเจาหลุยสที่ ๑๔ และ ๑๕ ในขณะ
ที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา พระองคนําเงินมาใชอยางสุรุยสุราย จนถึงสมัยพระเจาหลุยสที่ ๑๖ ประชาชน
ไดลุกขึ้นทําการปฏิวัติ มีการทําลายคุกบาสติล ซึ่งเปนที่คุมขังนักโทษทางการเมือง และเปนสัญลักษณ
ของการลงโทษตามอําเภอใจ ตอมาใน ๒๗ สิงหาคม ค.ศ. ๑๗๘๙ มีการประกาศใช “ The Declaration
of The Rights of Man and the Citizen ” รับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวฝรั่งเศสไวอยาง
ชัดเจน
๖.๔ หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ค.ศ. ๑๙๔๕ ประเทศตางๆ ใหการรับรองกฎบัตร
สหประชาชาติ ซึ่งกลาวถึงการสงเสริม คุมครอง และใหการเคารพตอสิทธิมนุษยชน และอิสรภาพขั้น
พื้นฐานโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ ทั้งดานเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ภาษา ฯลฯ
๖.๕ ในป ค.ศ. ๑๙๔๖ สหประชาติไดจดั ตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
๖.๖ ในป ค.ศ. ๑๙๔๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน มีแนวคิดในการจัดทํากฎหมายระหวาง
ประเทศวาดวย International Bill of Human Rights โดยแบงรูปแบบเปน ๒ ลักษณะ คือ ในรูป
ปฏิญญา กําหนดหลักการทั่วไปและมาตรฐานของสิทธิมนุษยชน และในรูปแบบอนุสัญญา กําหนด
สิทธิเฉพาะดาน และขอจํากัดการใชสิทธิ
๖.๗ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๔๘ สมัชชาสหประชาชาติรับรองปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งถือเปน “ Common standard for all peoples and all nations ” ทั้งนี้ปฏิญญาไมมีสถาพ
บังคับเปนกฎหมาย แตถือเปนพันธทางศีลธรรมหรือมโนธรรมที่เปนประเทศตาง ๆ พึงปฏิบัติตามเพื่อ
ยกระดับสิทธิมนุษยชนในประเทศของตน
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๖.๘ ในป ค.ศ. ๑๙๔๖ – ๑๙๖๖ เนื่องจากปฏิญญาไมมีสภาพบังคับเปนกฏหมาย จึงไดมีการยก
ราง และรับรองเอกสารวาดวยสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศเพิ่มเติม เพื่อใหมีผลบังคับทางกฎหมายภาคี
ประเทศตาง ๆ อันไดแก
๖.๘.๑ กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางพลเรือน และสิทธิทางการเมือง
๖.๘.๒ กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
๖.๘.๓ พิธีสารเลือกรับรองของกติการะหวางประเทศ วาดวยสิทธิพลเรือน และสิทธิ
ทางการเมือง
๗. หลักการสําคัญของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
ปฏิญญา ฯ ประกอบดวยคําปรารถและขอบทตางๆ ๓๐ ขอ ตามผนวก ก. ซึ่งตั้งอยูบน
พื้นฐานของการหามเลือกปฏิบัติ หลักการสําคัญ ๆ ปรากฏในขอบทตอไปนี้
๗.๑ ขอ ๑ มนุษยทกุ คนเกิดมาโดยอิสระและเทาเทียมกัน ทั้งในดานสิทธิและศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย มนุษยพึงปฏิบัติตอกันอยางมีสติสัมปชัญญะ
๗.๒ ขอ ๒ หลักความเทาเทียมกันและหลักหามเลือกปฏิบัติ
๗.๓ ขอ ๓ ประกาศสิทธิในชีวิต เสรีภาพ และความปลอดภัย ซึ่งเปนหลักการ
พื้นฐานในการจะมีและใชสทิ ธิพลเรือน และสิทธิทางการเมืองอื่นๆ ซึ่งกําหนดไวใน ขอ ๔ – ๒๑ เชน
สิทธิในการมีอิสรภาพปราศจากถูกทารุนหรือการเหยียบย่ําศักดิ์ศรี สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิ
ความเปนสวนตัว สิทธิในการเปนเจาของทรัพย เสรีภาพในทางความคิด ฯลฯ
๗.๔ ขอ ๒๒ ประกาศสิทธิทางเศรษกิฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ประชาชนทุก
คนพึงไดรับ ในฐานะเปนสวนหนึ่งของสังคม เพื่อดํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและในการพัฒนา
ตนเอง โดยเปนพื้นฐานในการมีและใชสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตามที่กําหนดไว ใน
ขอ ๒๓-๒๗ เชน สิทธิในการประกันสังคม สิทธิในการทํางาน สิทธิในการพักผอนและนันทนาการ
สิทธิในมาตรฐานการดํารงชีวิต สิทธิในการศึกษา และสิทธิในการเขารวมในวัฒนธรรมชุมชน เปนตน
๗.๕ ขอ ๒๘-๓๐ เปนบทซึ่งกําหนดวารัฐสามารถจํากัดการใชสิทธิดังกลาวขางตน
โดยอาศัยกฎหมาย ทั้งนี้ จะตองกระทําโดยมีวัตถุประสงคเพียงเพื่อประกันวาจะมีการเคารพ และยอมรับ
สิทธิและเสรีภาพของทุกคน อยางเปนธรรมเทาเทียมกัน และเปนไปเพื่อใหบรรลุถึงความสงบเรียบรอย
และศิลธรรมอันดีของประเทศในระบอบประชาธิปไตย
๘. หลักการสําคัญของกติการะหวางประเทศ วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และกติกา
ระหวางประเทศ วาดวยสิทธิทางเศรษกิจ สังคม และวัฒนธรรม
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กติการทั้ง ๒ ฉบับ มีหลักเกณฑที่ถือเปน “ หลักมูลฐานรวมกัน” ไดแกหลักการไมเลือกปฏิบัติ
และสิทธิในการกําหนดใจตนเอง โดยมีเงือ่ นไขที่จะตองไมกระทบตอสิทธิของบุคคลอื่น ดังปรากฏอยู
ในคําปรารถ และขอ ๑ , ๓ และ ๕
๘.๑ กติตาระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ประกันสิทธิในการมี
ชีวิต ( ขอ ๖ ) สิทธิที่จะไมถูกทรมานหรือการกระทําทารุนโหดราย ตลอดจนการถูกเหยียบย่ําศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย ( ขอ ๗ ) หามการนําคนไปเปนทาส หรือบังคับใชแรงงาน ( ขอ ๘ ) หามการจับกุมตาม
อําเภอใจ ( ขอ ๙ ) และใหปฏิบัติตอกันอยางมีมนุษยธรรม ( ขอ ๑๐ ) ฯลฯ และใหจดั ตั้งคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน ซึ่งมีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกติกา ฯ
๘.๒ กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประกันสิทธิ
โอกาสการทํางาน ( ขอ ๖ ) สภาพการทํางานที่เปนธรรม ( ขอ ๗ ) การจัดตั้งและเขารวมในสหภาพ
( ขอ ๘ ) ประกันสังคม ( ขอ ๙ ) สิทธิในการไดรับการคุมครองดูแลดานครอบครัว ( ขอ ๑๐ ) และ
มาตรฐานการดํารงชีวิต ( ขอ๑๑ ) การไดรับประกันสุขภาพทั้งดานรางกายและจิตใจ ( ขอ ๑๒ ) และ
การศึกษา ( ขอ ๑๓-๑๔ ) ตลอดการมีสวนรวมทางวัฒนธรรม ( ขอ ๑๕ )
๘.๓ พิธีการเลือกรับของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางพลเรือน และสิทธิทางการเมือง
เปนการสนับสนุนกลไกลระหวางประเทศที่จะใหประเทศภาคียอมรับ และปฏิบัตติ ามสิทธิในกติกามาก
ขึ้น โดยใหอํานาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนรับคํารองเรียนจากเอกชนวาตนถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนที่
กติกาใหความคุมครองอยู
๙. วิวัตนาการสิทธิมนุษยชนของไทย
วิวัฒนาการสิทธิมนุษยชนทีเ่ ปนหลักฐานทางประวัติศาสตร ที่สําคัญของไทยเริ่มตัง้ แตศิลาจารึก
พอขุนรามคําแหงซึ่งจารึกไววา “ ใครใครคา ชางคา ใครใครคามาคา ” ตอมา มีประกาศเลิกทาสในสมัย
รัชกาลที่ ๕ จากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบ
ประชาธิปไตย ในป พ.ศ.๒๔๗๕ หลังจากที่ประเทศไทยไดเขารวมรับรองปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชนของสหประชาชาติในป พ.ศ. ๒๔๙๑ ประเทศไทยไดมกี ารนําหลักการในปฏิญญาฯ มาบัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ. ๒๔๙๒ ซึ่งไดรับการยกยองจากนานาประเทศวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่
คุมครองสิทธิเสรีภาพ ของปวงชนชาวไทยมากที่สุดฉบับหนึ่ง จนกระทั่งถึงในปจจุบันมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสว นรวมในการ
แสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง และมีเนื้อหาสาระรวมทั้งการจัดองคกรตางๆ อันเปนการสงเสริม
คุมครอง สิทธิมนุษยชนอยางกวางขวางกวาฉบับเดิม ๆ เปนอยางมาก
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ตอนที่ ๓
การสงเสริมและการคุมครองสิทธิมนุษยชน
โดยที่การละเมิดสิทธิมนุษยชน เปนปญหาที่มีผลกระทบตอสังคมและตอประชาคมระหวาง
ประเทศมาโดยตลอด ในป ค.ศ. ๑๙๔๘ สหประชาชาติจึงมีมติรับรองปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชนเพื่อประกันศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยขั้นพืน้ ฐาน เชน สิทธิในชีวิต เสรีภาพจากการไมถูก
ทรมาน หลักการไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งแมปฏิญญาฯ จะไมมีผลผูกพันทางกฎหมายที่จะบังคับใหประเทศ
ตาง ๆ ยอมรับสิทธิมนุษยชนเหลานี้ แตก็มีความสําคัญอยางยิ่งในการตีความ และการกําหนดสิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐานดังกลาว ไวในสนธิสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนตาง ๆ ซึ่งสหประชาชาติไดจัดทํา
ขึ้นมาในภายหลัง เพื่อใหมีผลผูกพันทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิมนุษยชนอยางแทจริง เชนกติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิทางการเมือง ค.ศ. ๑๙๖๖ กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ. ๑๙๖๖ และพิธีสารเลือกรับกติการะหวางประเทศ วาดวยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง ดังที่ไดกลาวมาแลว เปนตน
๑. การคุมครองสิทธิมนุษยชนไทย
ประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีสนธิสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนตาง ๆ เนื่องจากเชือ่ มั่นและ
ศรัทธาในขอบทตาง ๆ ของสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชน ซึ่งพันธะกรณีทั้งหลายจะสามารถประกัน
ใหประชาชนไดรับสิทธิที่มนุษยพึงมีโดยครบถวน โดยมีรัฐบาลเปนผูประกันและใหสิทธิดังกลาว และ
ไทยพรอมที่จะใหความรวมมือกับประชาคมระหวางประเทศในการแกไขปญหาดานสิทธิมนุษยชน ใน
ปจจุบันไทยเปนภาคีสนธิสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้น ๑๙ ฉบับ ซึ่งมีทั้งสนธิสัญญาภายใตกรอบ
สหประชาชาติ และภายใตกรอบขององคการแรงงานระหวาประเทศ ดังนี้
๑.๑ สนธิสัญญาภายใตกรอบสหประชาชาติ
๑.๑.๑ อนุสญ
ั ญาวาดวยการปราบปรามการคาทาสผิวขาว ค.ศ. ๑๙๐๔ และ
๑๙๑๐ ไทยเขาเปนภาคีอนุสญ
ั ญา ค.ศ. ๑๙๑๐
๑.๑.๒ อนุสญ
ั ญาวาดวยการปราบปรามการคาหญิงและเด็ก ค.ศ. ๑๙๒๑ ซึ่ง
ไทยเขาเปนภาคีเมื่อ ๑๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ ( ค.ศ.๑๙๒๒ )
๑.๑.๓ อนุสัญญาวาดวยสิทธิทางการเมืองของสตรี ค.ศ. ๑๙๕๒ ไทยเขาเปน
ภาคีเมื่อ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๗ (ค.ศ.๑๙๕๔)
๑.๑.๔ อนุสัญญา วาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ ค.ศ.
๑๙๗๙ ไทยเขาเปนภาคีเมื่อ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ( ค.ศ.๑๙๘๕ )
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๑.๑.๕ อนุสญ
ั ญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๗๙ ไทยเขาเปนภาคีเมื่อ ๒๗
มีนาคม ๒๕๓๕ ( ค.ศ.๑๙๙๒ )
๑.๑.๖ กติการระหวางประเทศวาดวยสิทธิทางพลเมือง และสิทธิทางการเมือง
ไทยเขาเปนภาคีเมื่อ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ( ค.ศ.๑๙๙๖ )
๑.๑.๗ กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ค.ศ.๑๙๖๖ ไทยเขาเปนภาคีเมื่อ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒ ( ค.ศ. ๑๙๙๙ )
๑.๒ สนธิสญ
ั ญาภายใตกรอบขององคการแรงงานระหวางประเทศ ไทยเปนภาคี
อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศทั้งหมด ๑๒ ฉบับ คือ
๑.๒.๑ อนุสญ
ั ญาฉบับที่ ๑๔ วาดวยการหยุดพักผอนประจําสัปดาหในงาน
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๔๖๔ ( ค.ศ.๑๙๒๑ )
๑.๒.๒ อนุสัญญาฉบับที่ ๑๙ วาดวยการปฏิบัติโดยเทาเทียมกันในเรื่องคา
ทดแทน สําหรับคนในชาติบังคับ และคนตางชาติ พ.ศ.๒๔๖๘ ( ค.ศ.๑๙๒๕ )
๑.๒.๓ อนุสญ
ั ยาฉบับที่ ๒๙ วาดวยการเกณฑแรงงาน หรือแรงงานบังคับ
พ.ศ.๒๔๗๓ ( ค.ศ.๑๙๓๐ )
๑.๒.๔ อนุสญ
ั ญาฉบับที่ ๘๐ วาดวยการแกไขบางสวนของอนุสัญญา
พ.ศ. ๒๔๘๙ ( ค.ศ. ๑๙๔๖ )
๑.๒.๕ อนุสญ
ั ญาฉบับที่ ๘๘ วาดวยการจัดตั้งบริการจัดหางาน
พ.ศ. ๒๔๙๑ ( ค.ศ.๑๙๔๘ )
๑.๒.๖ อนุสญ
ั ญาฉบับที่ ๑๐๐ วาดวยการเลิกบังคับทางอาญาแกกรรมกร
พื้นเมืองที่ละเมิดสัญญาจาง พ.ศ. ๒๔๙๘ ( ค.ศ.๑๙๕๕ )
๑.๒.๗ อนุสญ
ั ญาฉบับที่ ๑๐๔ วาดวยการเลิกบังคับทางอาญาแกกรรมกร
พื้นเมืองที่ละเมิดสัญญาจาง พ.ศ. ๒๔๙๘ ( ค.ศ.๑๙๕๕ )
๑.๒.๘ อนุสญ
ั ญาฉบับ ๑๐๕ วาดวยการยกเลิกแรงงานบังคับ
พ.ศ. ๒๕๐๐ ( ค.ศ.๑๙๕๗ )
๑.๒.๙ อนุสญ
ั ญาฉบับที่ ๑๑๖ วาดวยการแกไขบางสวนของอนุสัญญา
พ.ศ. ๒๕๐๔ ( ค.ศ.๑๙๖๑ )
๑.๒.๑๐ อนุสัญญาฉบับที่ ๑๒๒ วาดวยนโยบายการทํางาน พ.ศ.๒๕๐๗
( ค.ศ. ๑๙๖๔ )
๑.๒.๑๑ อนุสัญญาฉบับที่ ๑๒๓ วาดวยอายุขั้นต่ําที่อนุญาตใหทํางานใน
เหมืองใตดิน พ.ศ. ๒๕๐๘ ( ค.ศ.๑๙๖๕ )
๑.๒.๑๒ อนุสัญญาฉบับที่ ๑๒๗ วาดวยน้ําหนักสูงสุดที่อนุญาตใหคนงาน
หนึ่งแบกหามได พ.ศ.๒๕๑๐ ( ค.ศ ๑๙๘๗ )
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๒. การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ
สังคมประชาธิปไตยยอมมีความแตกตางกันในวิธีการที่คดิ คน เพื่อคุมครองสิทธิ
อยางไรก็ตามมาตรฐานระหวางประเทศไทยไดชแี้ นะแนวทางบางอยางไว รวมทั้งขอกําหนดวาบุคคลทุก
คนจะตองไดรบั การเยียวยาหากบุคคลใดรองเรียนวาถูกลิดรอนสิทธิ บุคคลนั้นควรที่จะสามารถอางอิง
สิทธิของตนไดภายใตความตกลงระหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชน ที่รัฐบาลของตนไดเห็นชอบดวย
แลว รัฐหรือประเทศทุกประเทศในโลกที่มรี ัฐธรรมนูญที่เปนลายลักษณอักษร ไดใหคําจํากัดความ และ
ประกันสิทธิมนุษยชนไวเคียงคูกับระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีความสัมพันธที่พึ่งอาศัยและเกื้อกูลกัน
โดยมีศาลเปนสถาบันลําดับแรก ในการปกปองสิทธิบุคคลตามที่จํากัดความไวใน “ ประมวลกฎหมายวา
ดวยสิทธิ ” ซึ่งเปนองคประกอบของรัฐธรรมนูญ บุคคลควรที่จะมีชอ งทางเขาถึงศาลโดยปราศจาก
อุปสรรค รวมทั้งไดรับความชวยเหลือทางกฏหมายเกี่ยวกับการตอสูคดี หากจําเปนเพื่อที่จะปกปองสิทธิ
ของตน นอกจากนี้รัฐบาลควรที่จะนําคําพิพากษาและขอชี้แนะของศาลไปปฏิบัติ ซึ่งรวมตลอดถึงการ
ยกเลิกกฎหมายหากรัฐธรรมนูญเปดชองไวให รวมทั้งการจายคาชดเชยเมื่อปรากฏวาการกระทําของ
บุคคลนั้นไมเปนความผิด อยางไรก็ตามบอยครั้งที่การคุมครองสิทธิตองการการกระทําเชิงบวก โดยรัฐ
เปนผูกระทํา หรือจัดหาใหโดยการออกกฎหมาย หรือมีมาตรการอื่น ๆ ดวย เพื่อทีจ่ ะมั่นใจไดวา สิทธิ
พื้นฐานของกลุมที่ตกอยูในภาวะลอแหลม อันไดแก เด็ก ผูหญิง คนชรา ผูดอยโอกาสทางสังคม และ
ผูทุพพลภาพ เปนตน จะไดรับความคุมครองโดยเทาเทียมกัน
สถาบันสําหรับคุมครองสิทธิ ในระบอบประชาธิปไตยในลําดับตอมาซึ่งประชาชนจะ
หันไปหาผูแทนจากการเลือกตั้ง ใหชว ยในการทําใหไดมาซึ่งความยุตธิ รรม และสิทธิอันพึงมีพึงได
นอกจากนี้ยังมีสื่อมวลชนเปนอีกสถาบันหนึ่ง ที่มีความสําคัญเปนหลักเทา ๆ กัน ในฐานนะผูเฝาระวัง
การละเมิดสิทธิ ในทางปฏิบัติมีสถาบันมากมายหลายอยางที่ถูกใช เพื่อคุมครองสิทธิ เชน สถาบัน
ผูตรวจการรัฐสภา ( ออมบุสแมน ) หรือเจาหนาที่อิสระผูสอดสองตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐบาล
มิใหมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน แตการปกปองประชาธิปไตยที่ดีที่สุด คือ ความเชือ่ ในหลักการ และ
วัตถุประสงคของประชาธิปไตยเอง ดังนัน้ การศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชน และการเปนพลเมืองใน
ระบอบประชาธิไตยของบุคคลทุกระดับ จึงเปนสิ่งที่จําเปน โครงการการใหการศึกษาดานนี้ จึงไมควร
ที่จะมีอยูเ ฉพาะในโรงเรียนและวิทยาลัย หากแตตองขยายไปถึงหนวยงานสาธารณะตาง ๆ รวมทั้ง
หนวยงานของตํารวจและทหารของทุก ๆ ประเทศดวย ซึง่ ในสวนของประเทศไทยก็มีความพยายามใน
ทุกดานทีจ่ ะใหองคกรและเจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้งบุคคลโดยทั่วไปมีความรูความเขาใจและตระหนักใน
คุณคาของสิทธิมนุษยชน ที่บุคคลแตละบุคคลมีอยูและควรไดรับจากการเปนมนุษยในสังคม
ประชาธิปไตย ซึ่งประเทศไทยไดมกี ารนําหลักการสิทธิมนุษยชน มาบัญญัติรับรองคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของปวงชนชาวไทย ไวในรัฐธรรมนูญแหราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ไวอยางกวางขวาง
ทําใหเกิดวิวัฒนาการทางดานสิทธิมนุษยชนทัดเทียมกับนานาประเทศประชาธิปไตยตางๆ

13

๓. สหประชาชาติกับการคุม ครองสิทธิมนุษยชน จากการที่ประเทศตาง ๆ ไดละเมิดสิทธิมนุษยชนเปน
ผลใหสหประชาชาติตองเขาแทรกแซง ดังนี้
๓.๑ กรณีรัฐบาลอัฟริกาใตกําหนดนโยบายการแยกผิว คนผิวขาวมีสทิ ธิปกครอง และใช
เสรีภาพโดยเด็ดขาดไดแตเพียงฝายเดียว เชน หามคนผิวดําเขาอยูอาศัย การมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน การ
ลงลายมือชื่อ การสมาคม ฯลฯ จนนาย เนลสัน แมนเดลลา ผูนําการตอตานถูกพิพากษาจําคุกตลอด
ชีวิต ซึ่งสหประชาชาติไดมมี ติประณามและกดดันโดยหามสงอาวุธ การติดตอทางเศรษฐกิจ และ
มาตรการอื่น ๆ จนในปนี้ พ.ศ. ๒๔๓๓ นายเนลสันฯ ไดรับการปลอยตัวขณะทีไ่ ดรับโทษมาแลว ๒๗
ป และไดเปนประธานาธิบดีในเวลาตอมา
๓.๒ กรณีจีนคอมมิวนิสตละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวธิเบต จีนสงกําลังทหารเขายึดครองและ
ผนวกธิเบตเปนสวนหนึ่งของจีน มีการทารุณฆาชาวธิเบตนับหมื่นคน ซึ่งสหประชาชาติไดประณามการ
กระทําดังกลาวโดยไมไดดําเนินการใด ๆ เนื่อจากประเทศคอมมิวนิสตดวยกัน ลงคะแนนสนับสนุนจีน
๓.๓ กรณีโปรตุเกสกับอาณานิคมในอัฟริกา ไดแก แองโกลา กินี โมซัมมิก ไมยอมใหเอก
ราชตามหลักการของสหประชาติ มีการปราบปราม การบังคับใชแรงงาน สหประชาชาติมีมติ
ประณามชมาตรการแซงซั่น และจะใชกําลังเปนโปรตุเกส ซึ่งตอมาโปรตุเกสไดปลดปลอยประเทศแอง
โกลาและอาณานิคมอื่น ๆ ในอัฟริกา
๓.๔ กรณีรัฐบาลสหภาพโซเวีต ( เดิม ) ไมยินยอมใหหญิงชาวโซเวียตสมรสกับชาวตางชาติ
เดินทางออกนอกประเทศกับสามี โดยสหประชาชาติมีมติวาเปนการหนวงเหนีย่ วหญิงชาวรัสเซีย และ
ใหแกกฏหมายภายใน
๓.๕ กรณีรัฐบาลรูมาเนีย บุลกาเรีย และฮังการี ละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศของตน โดย
ใชมาตรการอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการแสดงออกของผูนําทางศาสนาซึ่งสหประชาชาติมีมติ
ประณามการกระทําดังกลาว
๓.๖ การเขาแทรกแซงของสหประชาติ ในลักษณะการรักษาสันติภาพสมัยใหม สืบเนื่องจาก
การสิ้นสุดของสงครามเย็น และปญหาการไมมีภาคบังคับที่จริงจังตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น
สหประชาชาติจึงมีแนวโนมที่จะจัดตั้งกองกําลัง หรือมีมติในการใชกาํ ลังเพื่อบังคับใหเกิดสันติภาพและ
คุมครองมนุษยชนตางๆ มากยิ่งขึ้น เชน กรณีติเมอรตะวันออก กรณีสังหารหมู ใน กัมพูชา ราวันดา
เชียราเลโอน บอสเนีย และโคโซโว และการใชกําลังทหารโคนลมผูนําทางการเมืองที่มาจากการ
เลือกตั้งในกรณีไฮติ และโซมาเลีย เปนตน
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ตอนที่ ๔
สิทธิมนุษยชนกับทหาร
๑. การปฏิบัตกิ ารทางทหารในฐานะเจาหนาที่ของรัฐ
๑.๑ กฎหมายสิทธิมนุษยชน
ในยามสงบทหารมีหนาที่เตรียมกําลังเพื่อปกปองประเทศ และมีอํานาจบังคับใช
กฏหมายฝายพลเรือนไดเฉพาะเพียงบางฉบับ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกําหนด โดยสวนใหญอํานาจในการ
บังคับใชกฏหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยภายใน จะเปนอํานาจหนาที่ของฝายพลเรือนและฝาย
ปกครองเปนหลัก ทั้งเจาหนาที่ฝายทหาร และฝายพลเรือนจะตองปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญโดยเครงครัด
ในสภาวะสงครามหรือเกิดกรณีขัดแยงดวยอาวุธ กฏหมายสิทธิมนุษชนระหวาง
ประเทศจะมีขอกําหนดที่อนุญาตใหรัฐที่ตอ งเผชิญกับการคุกคาม จากภัยสาธารณะอยางรายแรง
สามารถงดการใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนไวเปนการชั่วคราวได แตสําหรับสิทธิขั้นพื้นฐานบาง
ประการจะตองไดรับการคุมครองตลอดเวลาในทุกสถานการณ และจะยกเวนมิได เชน สิทธิที่จะมีชีวิต
ขอหามการทรมาน และขอหามการลงโทษ หรือการปฏิบัติอยางมิใชมนุษย การนําคนมาเปนทาสหรือ
หรือบังคับใหเปนทาสรับใช หลักความชอบดวยกฎหมายไมมีผลยอนหลัง สิทธิขั้นพื้นฐานเหลานีร้ ัฐ
จะตองผูกพันเคารพ และปฏิบัติตามในทุกสถานการณ แมจะในยามทีม่ ีการขัดกันทางกําลังทหารหรือใน
ยามที่ไมมีความสงบสิทธิขั้นพื้นฐานเหลานี้ ถือเปนแกนหลักของสิทธิมนุษยชนที่ไมอาจละเลยได ซึ่ง
รวมทั้งกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ อันเปนกฎหมายเฉพาะในยามสงคราม หรือเกิดการขัดกัน
ดวยอาวุธ ซึ่งจะตองปฏิบัตโิ ดยแครงครัด
๑.๒ กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ
กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศที่บังคับใชในปจจุบัน ไดเริ่มตนมาจากอนุสญ
ั ญา
เจนีวา ฉบับแรก ค.ศ. ๑๘๖๔ และไดเพิม่ ความสําคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามความตองการในการมี
กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ อันเปนผลมาจากอาวุธและรูปแบบตางๆ ของการสูรบ ไดพัฒนา
ไปมากนั้นเอง ซึ่งกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศนี้ มุงเนนใชเฉพาะยามสงครามหรือเมื่อมีการ
ขัดกันดวยอาวุธที่ยังไมถึงขั้นเปนสงคราม เพื่อบรรเทาความโหดรายทารุณและการสูญเสีย ทั้งฝายที่เปน
คูกรณี และฝายที่ตกเปนเหยือ่ ของสงครามหรือความขัดแยงนั้น ๆ สนธิสัญญาตอไปนี้เปนสนธิสัญญาที่
เรียงตามลําดับเหตุการณของการรับเอาบทบัญญัติของสนธิสัญญา ไดแก
- ค.ศ.๑๘๖๔ อนุสัญญาเจนิวา เพื่อการฟน ฟูสภาพผูบาดเจ็บในกองทัพในสนามรบ
- ค.ศ. ๑๘๖๘ ปฏิญญา เซนตปเตอรสเบอรก ( หามใชอาวุธปนรายแรงบางชนิดในยาม
สงคราม )
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- ค.ศ. ๑๘๙๙ อนุสัญญากรุงเฮก เกีย่ วกับกฎหมายและจารีดประเพณีของสงครามทาง
บก และการปรับใชกับการสูร บทางทะเลตามหลักการของอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. ๑๘๖๔
- ค.ศ. ๑๙๐๖ การทบทวน และพัฒนาของอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.๑๘๖๔
- ค.ศ. ๑๙๐๗ การทบทวนอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.๑๘๙๙ และการรับเอาบทบัญญัติ
ของอนุสัญญาฉบับใหม
- ค.ศ. ๑๙๒๕ พิธีสารเจนีวาเพื่อการหามใชอาวุธแกสพิษสลบ ยาพิษ หรือแกสพิษ
ชนิดอื่นและการหามการใชอาวุธเคมีในการสูรบ
- ค.ศ. ๑๙๒๙ อนุสัญญาเจนีวา ๒ ฉบับ
0
การทบทวน และพัฒนาการของอนุสัญญาเจนีวาฉบับตางๆ ที่ทําขึ้นใน
ค.ศ.๑๙๐๖
0
อนุสัญญาเจนีวาเกีย่ วกับการปฏิบัติตอนักโทษสงคราม
- ค.ศ. ๑๙๔๙ อนุสัญญาเจนีวา ๔ ฉบับ ( ไทยเปนภาคี )
0
การฟนฟูสภาพของผูบาดเจ็บ และผูปวยภายในกองทัพสนามรบ
0
การฟนฟูสภาพของผูบาดเจ็บ ผูปวย กลาสีเรือที่อับปางในทะเล
0
การปฏิบัติตอนักโทษสงคราม ( เชลยศึก )
0
การใหความคุม ครองพลเรือนในยามสงคราม
- ค.ศ. ๑๙๕๔ อนุสัญญากรุงเฮก เพื่อใหการคุมครองทรัพยสินทางวัฒนธรรม ใน
กรณีเกิดเหตุการณขัดกันทางกําลังทหาร (ไทยเปนภาคี)
- ค.ศ. ๑๙๗๒ อนุสัญญาวาดวยการหามใชอาวุธที่พฒ
ั นา ผลิต และเก็นรักษาไวใน
รูปของอาวุธชีวภาพและอาวุธเปนพิษ ที่มอี านุภาพในการทําลายลางรายแรง
- ค.ศ. ๑๙๗๗ พิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวา ๔ฉบับ ซึ่งใหความคุม ครองมากยิ่งขึ้น
แกผูที่ตกเปนเหยื่อของการสูร บระหวางประเทศ ( พิธีสารฉบับที่ ๑ ) และที่มิใชการสูรบระหวางประเทศ
( พิธีสารฉบับที่ ๒ ) ซึ่งไทยกําลังพิจารณาเขาเปนภาคีเฉพาะพิธีสารฉบับที่๑
- ค.ศ. ๑๙๘๐ อนุสัญญา เพื่อการหามหรือการจํากัดการใชอาวุธตามปกติบางชนิดซึ่ง
อาจมีผลทําลายลางเกินความจําเปน หรือมีทําลายลางอยางกวางขวางไมเลือกเปาหมายซึ่งรวมถึง
0
พิธีสารฉบับที่ ๑ วาดวยการหามใชอาวุธทําอันตรายรางกายมนุษยโดย
ที่ไมสามารถคนหาตรวจสอบไดดว ยรังสีเอกซ
0
พิธีสารฉบับที่ ๒ วาดวยการหามหรือจํากัดการใชกับระเบิด กับดัก
รถถัง หรืออุปกรณอื่นที่คลายคลึงกัน
0
พิธีสารฉบับที่ ๓ วาดวยการหามหรือจํากัดใชระเบิดเพลิงชนิดตางๆ
- ค.ศ. ๑๙๙๓ อนุสัญญาวาดวยการหามการพัฒนา การผลิต การเก็บรักษาการใช
และการทําลายอาวุธเคมี
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- ค.ศ. ๑๙๙๕ พิธีสารเกี่ยวกับอาวุธเลเชอรที่ทําใหตาบอด
- ค.ศ. ๑๙๙๖ พิธีสารแกไขเพิ่มเติมเกีย่ วกับการหาม หรือการจํากัดการใชกับระเบิด
กับดักระเบิด และอุปกรณอนื่ ๆ ที่คลายคลึงกัน
- ค.ศ. ๑๙๙๗ อนุสัญญาวาดวยการหามหรือจํากัดการใช การเก็บรักษา การผลิต
การโยกยายและการทําลายกับระเบิดทําลายบุคคล ( ไทยภาคี )
๑.๓ ความแตกตางระหวางกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ กับกฎหมายสิทธิมนุษยชน
๑.๓.๑ กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ กับกฎหมายมนุษยชน ตางมีลักษณะที่
เสริมกัน กฎหมายทั้งสองมุงที่จะคุมครองพลเรือน แมวาตางจะมีกรณีและเงื่อนไขในการใหความ
คุมครองพลเรือนที่แตกตางกันออกไปก็ตาม
๑.๓.๒ กฎหมายมนุษยธรรมนั้น ใชในกรณีที่มีการขัดกันทางกําลังทหารหรือ ในยาม
สงคราม สวนกฎหมายสิทธิมนุษยชนนั้นใชกับการใหความคุมครองพลเรือนในทุกขณะทั้งในยามสันติ
และในยามสงคราม
๑.๓.๓ นอกจากนั้น ในขณะทีก่ ารใหความคุมครองตามกฏหมายมนุษยธรรมระหวาง
ประเทศเปนเรือ่ งที่มุงคุมครองผูที่ตกเปนหยื่อของการสูร บ ดวยการบรรเทาทุกขของผูคนที่ไดรับจากภัย
สงคราม แตกฎหมายสิทธิมนุษยชนมุงทีจ่ ะคุมครองบุคคลเปนรายบุคคล และมุงคุมครองสิทธิของ
บุคคลนั้นตอออกไปหลังจากที่สถานการณสูรบ หรือสงครามยุติลงไปแลวอีกดวย ดังนั้น กฎหมาย
มนุษยธรรมระหวางประเทศจึงเปนเรื่องทีเ่ กี่ยวของกับการปฏิบัติตอบุคคลที่ตกอยูในเงื้อมมือของฝายศัตรู
และวิธีปฏิบัตติ อกันในการเปนศัตรู สวนสิทธิมนุษยชนนั้นเปนเรื่องทีม่ ุงหาวิธีปองกันพฤติกรรมการใช
อํานาจตามอําเภอใจของผูปกครอง หรือรัฐตอบุคคลหรือประชาชนของประเทศ วัตถุประสงคในเรื่องนี้
ของสิทธิมนุษยชน จึงมิใชอยูที่วางกฏเกณฑสําหรับใชกับปฏิบัติการทางทหารในยามศึกสงครามแต
อยางใด
๑.๔ การผสมผสานกันระหวางกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ กับสิทธิมนุษยชน
นับแตที่กฎหมายมนุษยธรรม สามารถนํามาใชไดอยางเฉพาะเจาะจงกับเหตุการณพิเศษ
ตาง ๆ ที่กอใหเกิดการขัดกันทางกําลังทหารหรือสงครามนั้น สาระสําคัญของกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่
กําหนดใหรฐั ตองเคารพและปฏิบัติในทุกสถานการณ ( เชนในเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่เปนแกนนํา
หลักของสิทธิมนุษยชน ) ก็มีแนวโนมที่จะผสมผสานเขากันกับสิทธิขั้นพื้นฐานและหลักประกันทาง
กฏหมายที่มีอยูตามกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศดวย เชนการหามทรมานและหามลงโทษอาญา
โดยใชกระบวนการพิจารณาลงโทษ ที่รวบรัดตัดตอนอยางไมเปนธรรม ซึ่งเปนเรื่องที่ไดกลาวไวใน
กฏหมายสิทธิมนษยชน
๑.๕ การปฏิบัติการทางทหารในการรักษาสันติภาพ หรือการบังคับใหเกิดสันติภาพรวมทั้งการ
ฟนฟูและสถาปนาสันติภาพ ซึ่งดําเนินการโดยหรืออยูภ ายใตการดูแลของสหประชาชาติ ตองใชทั้ง
กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชน ในการสงหนวยทหารเขาปฏิบัติการ
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๑.๖ การปฏิบัติของทหารในระบอบประชาธิปไตย
๑.๖.๑ กองทัพตองไมวางอํานาจเหนือรัฐบาล หรือไมกําหนดคุณคาโดยฉเพาะของตน
ตอสถาบันหรือองคการทางพลเรือน
๑.๖.๒ กองทัพตองถือวาตนเองเปนผูรับใชของประชาชนทั้งหมด และไมเพียงแตเพื่อ
ประโยชนของตนหรือเพียงสวนใดสวนหนึง่ ของสังคม
๑.๖.๓ โครงสรางหรือรัฐธรรมนูญของรัฐบาล จะตองมีกลไกลที่ปองกันฝายทหาร
จากการแยงการควบคุมทางการเมืองไปจากผูนําทางพลเรือน ขณะเดียวกันก็จะตองมีบทบัญญัติทาง
รัฐธรรมนูญที่จะปองกันมิใหอํานาจทางการทหาร ตกไปอยูในมือของผูนําทางพลเรือนคนหนึ่งคนใด
หรือกลุมผูนําทางพลเรือนกลุมหนึ่งกลุมใดโดยฉเพาะ
๑.๖.๔ สาธารณชนและผูน าํ ทางพลเรือน จะตองไดรับการแจงใหทราบในประเด็น
เดียวกับทหาร ดังนั้น ฝายทหารจะตองจัดเตรียมขอมูลและคําแนะนําซึง่ เกี่ยวเนื่องกับประเด็นโดย
เที่ยงตรงและตรงเวลา
๑.๖.๕ กองทัพตองเขาใจวาการตัดสินใจอยางใด จะตองกระทําโดยผูน าํ ทางการเมือง
และจะมีการมอบหมายหรือสั่งการอยางเหมาะสมใหกับผูนําทางทหาร
๑.๖.๖ กองทัพตองมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงขนาด รูปแบบการจัด การ
ฝกซอม และอุปกรณเพื่อตอบสนองตอความตองการของภารกิจที่เปลีย่ นแปลงที่สําคัญที่สุด ก็คือผูนําทาง
พลเรือนจะเปนผูตัดสินวาจะตองใชภารกิจทางทหารใดบาง
๒. เสรีภาพในการแสดงออกของทหาร
เสรีภาพในการแสดงออกนัน้ เปนสิ่งที่สําคัญและจําเปนตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
กําลังพล ขอจํากัดใด ๆ ในเรื่องการแสดงออกอยางเสรีนี้ ควรจะมีความเกี่ยวของโดยตรงกับการ
ปฏิบัติการทางทหารที่สําคัญของทหารและเจาหนาที่ของรัฐอื่นๆ ซึ่งมีความสัมพันธระหวางบุคลากร
เปนไปตามลําดับชั้น โดยผูบ ังคับบัญชาแตละลําดับชั้นที่ตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ของ
ผูใตบังคับบัญชาของตน จึงจําเปนตองมีอาํ นาจสั่งการ และออกกฏขอบังคับจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
ทหารเพื่อรักษาสมรรถภาพและวินยั ทหารไว
๒.๑ เสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็นของทหาร
สังคมที่มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง สวนใหญจะประกันสิทธิของประชาชนในการ
แสดงออกอยางเสรี สิทธิในการแสดงออกอยางเสรีนี้ รวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็น โดยการ
พูด การพิมพ และสิทธิในการรวมกลุมเพื่อสนับสนุนความคิดเห็น แตอยางไรก็ตามในกรณีของทหาร
นั้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอาจแตกตางกันออกไป ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
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อยางไรก็ตามไมมีผูบังคับบัญชาทหารผูใด ที่จะไมเอาใจใสในความประพฤติของผูใตบังคับัญชา
ที่หากปลอยใหดําเนินการตอไปโดยมิไดมีการตรวจสอบแลว ก็อาจทําลายประสิทธิภาพของหนวยของ
ตน ผูบังคับบัญชาจะตองประกันความมีระเบียบและวินยั อันดีของหนวยอีกทั้งจะตองประกันวาหนวยตน
มีความพรอมจะสูรบ สมดุลยที่เหมาะสมระหวางสิทธิในการแสดงออกของทหารกับความจําเปนในเรื่อง
ความพรอมในการปฏิบัติการนั้น สวนใหญแลวจะขึ้นอยูกับการพิจารณาตัดสินใจที่รอบคอบของ
ผูบังคับบัญชาผูรับผิดชอบ แตขอจํากัดนัน้ ตองสอดคลองกับขอปฏิญญาสากลของสหประชาชาติวาดวย
สิทธิมนุษยชน ขอ ๒๙.๒ ทีก่ ําหนดวา “ในการใชสิทธิและเสรีภาพนัน้ จัดอยูภายในบังคับแหงขอจํากัด
แตเฉพาะที่ไดกําหนดไวในกฎหมายเทานัน้ เพื่อเปนไปตามขอกําหนดวาดวยขวัญกําลังใจ ระเบียบ
สาธารณะและสวัสดิการโดยทั่วไปในสังคมประชาธิปไตย”
๒.๒ เสรีภาพในการพูดในกองทัพ
เชนเดียวกับประชาชน ทหารมีสิทธิในการแสดงออกความเปนตนเองออกมาอยางไรก็
ตามสิทธิในการเขารวมกับการพูดอยางมีอิสระนั้น ไมไดคุมครองจากการลงโทษทางแพง ทางอาญา และ
วินัย หากการพูดนั้นละเมิดตอกฎหมายและกอใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น ในทางทหารอาจหมายรวมถึง
- การใชคําพูด/ภาษาทีแ่ สดงถึงการไมเคารพนายทหารเหนือตน
- การใชคําพูดหรือแสดงกิริยา ซึ่งอาจกอใหเกิดการตอสูหรือแตกความสามัคคี
- การเปดเผยขอมูลขาวสารซึ่งถูกจัดอยูใ นชัน้ ความลับ
- การอภิปรายหรือการพูด เกี่ยวกับเรื่องนอกเหนือจากเรื่องทางทหารโดยปราศจาก
อํานาจ
๒.๓ เสรีภาพวาดวยสิ่งพิมพในกองทัพ
การกําลังพลครอบครองเอกสาร ( นอกเหนือไปจากสิ่งพิมพที่จัดอยูในชั้นความลับ )
ใด ๆ ซึ่งตามปกติแลวไมเกิดผลในทางลบตอวินยั หรือประสิทธิภาพทางทหารแตอยางไรก็ตามการนํา
เอกสารออกแสดงหรือแจกจายนัน้ สมควรจะกระทํา ยกเวนเอกสารนั้นจะเปนประโยชนตอการบังคับ
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๒.๔ สิทธิในการรวมตัวอยางสงบในกองทัพ
ผูบังคับบัญชาอาจหามการรวมตัวในหนวยทหาร หากตรวจสอบไดวาการรวมตัว
ดังกลาว อาจเปนอันตรายตอระเบียบวินยั และขวัญกําลังใจอันดีของหนวย ผูบังคับบัญชาอาจหาม
กําลังพลเขารวมในการรวมตัวหรือการชุมชุนนอกหนวยของตน ภายใตสถานการณซึ่งอาจกอใหเกิด
เปนอุปสรรคอันสําคัญตอการปฏิบัติการทางทหารไดอีก เชน
- กําลังพลอาจหามมิใหเขารวมในการชุมนุมขณะปฏิบตั ิหนาที่
- กําลังพลอาจถูกหาม มิใหเขารวมในการชุมนุมซึ่งกอใหมีการละเมิดกฎหมายและ
คําสั่งในกรณีดังกลาวกําลังอาจถูกดําเนินคดีทั้งอาญาและวินัย
- หากมีความจําเปนวาอาจเกิดความรุนแรงกําลังพลอาจถูกหามจากการเขารวมในการ
ชุมนุม เพื่อปองกันมิใหกําลังพลไดรับบาดเจ็บ หรือเกิดการสูญเสียของกําลังพลได
๒.๕ สิทธิในการยื่นทุกขของทหาร
กําลังพลสามารถยื่นคํารองทุกข หรือรองเรียนตอผูบังคับบัญชาโดยผานกระบวนการ
ที่วาเปนแบบแผน ซึ่งมีผูมีอํานาจหนือตนดังกลาวตองดําเนินการตอบสนองกลับ ทั้งนี้เปนไปตาม
พ.ร.บ. วาดวยวินัยทหาร พ.ศ. ๒๔๗๖ และคําชี้แจงที่ กห. กําหนดไว
๒.๖ กิจกรรมทางการเมืองกับกองทัพ
๒.๖.๑ ในขณะปฏิบัติหนาที่ กําลังพลอาจมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองเทาที่
จํากัดไวอยางไรก็ตาม กําลังพลถูกหามมิใหเปนผูสมัครเขารับเลือกตั้งในตําแหนงหนึ่งหรือเขารวม
โดยตรงในการรณรงคหาเสียงสําหรับผูสมัครคนใดเปนการฉเพาะ โดยตองวางตนเปนกลางทั้งนี้
เปนไปตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งหามเจาหนาที่ของรัฐทุกประเภทใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ อันเปนการให
คุณใหโทษแกผูหนึ่งผูใด เชน สั่งการในหนาที่ใหผูใตบังคับบัญชาลงคะแนนเสียงใหแกผูรับสมัคร
เลือกตั้งผูหนึ่งผูใด เปนตน
๒.๖.๒ กิจกรรมทางการเมืองที่สามารถทําได สําหรับกําลังพลที่อยูในระหวางปฏิบตั ิ
หนาที่ คือ การลงคะแนนเสียง และแสดงความเห็นสวนตัวในเรื่องสวนบุคคลในประเด็นใดประเด็น
หนึ่งที่ไมเกี่ยวของกับกองทัพ มีจดหมายถึงบรรณาธิการหนังสื่อพิมพเพื่อแสดงความเห็นสวนตัวใน
เรื่องสาธารณะ และสามารถเขารวมในสมาคมทางการเมืองและการประชุมของสมาคมดังกลาว โดย
ไมไดอยูใ นเครื่องแบบรวมทั้งติดสติกเกอรทางการเมืองบนยานพาหนะสวนบุคคล
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๒.๖.๓ กิจกรรมที่หามกําลังพล ซึ่งอยูในขณะปฏิบัติหนาที่กระทํา ไดแกการรณรงค
ทางการเมืองหรือตีพิมพบทความทางการเมืองซึ่งลงนามหรือประพันธโดยสมาชิก โดยมีความมุงหมาย
เปนการลําเอียง
๓. บทบาทของทหารในการบังคับใชกฎหมายพลเรือน
ความสําเร็จในประวัติศาสตรในบทบาทของกําลังทหารชายแดนในการทําหนาที่เสมือน
วาเปนตํารวจในบริเวณชายแดน ในประวัติศาสตรที่ผานมามีตัวอยางหลายครั้งของการใชอํานาจในทาง
ที่ผิดไมวาจะเปนกรณีที่ทหารทําหนาที่ของตํารวจเสมือนวาเปนหนาที่หลักของตนเอง หรือการที่
ทหารของชาติไดทําการรวมตัวเขากับตํารวจอยูเปนประจํา การที่ทหารเขามามีสวนรวมอยูเปนประจํา
การที่ทหารเขามามีสวนรวมในการดําเนินการปราบปรามอาชญากรรมของตํารวจนั้นอาจเนื่องมาจาก
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นหรืออาชญากรรมที่มีความรุนแรงซึ่งโดยทั่วไปจะใชมาตรการที่รุนแรง อันมี
ผลกระทบกระเทือนอยางรายแรงตอเสรีภาพของบุคคล
แนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติภาระของทหารนั้น ไดกาวไปสูแงมุมใหมๆ และ
กวางไกลขึ้น เมื่อทหารไดรบั ภารกิจซึ่งจะตองดําเนินการติดตอกับประชาชนเปนประจําทุกวัน
ในขณะที่ทหารเองก็มีหนาทีใ่ นการบังคับใชกฎหมายรักษาความสงบ ใหความชวยเหลือทางดาน
มนุษธรรมหรือแมกระทั่งการฝกฝนและเตรียมการใหกับหนวยงานบังคับใชกฎหมายของพลเรือน
รักษาความสงบ ใหความชวยเหลือทางดานมนุษยธรรม หรือแมกระทัง่ ฝกฝนและเตรียมการใหกับ
หนวยงานบังคับใชกฏหมายของพลเรือน เพื่อใหภารกิจบรรลุตามความมุงหมาย โดยพื้นฐานแลวเมื่อ
ทหารไดรับมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจ ทหารมิไดปฏิบัติหนาทีภ่ ายใตอํานาจของสวนทองถิ่น หากแต
ไดปฏิบัติภายใตอํานาจของรัฐ และเปนทีท่ ราบถึงความเสี่ยงของการใชทหารเพื่อบังคับใชกฏหมายวา
สามารถกอใหเกิดผลเสียหายตอหลักการของสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยของรัฐบาลซึ่งมุงสนอง
ตอเจตนารมณของประชาชน ประเทศสวนใหญไดกําหนดแนวทางอยางชัดเจนเพื่อแบงแยกหนาทีข่ อง
ทหารออกจากกิจกรรมของตํารวจ และเพือ่ ประกันวาการใชกําลังทหารอยางเต็มที่นนั้ จะใชใน
สถานการณทถี่ ึงจุดขีดสุดแลวเทานั้น แตอยางไรก็ตามสําหรับประเทศไทยไดมีการมอบอํานาจให
ทหารมีอํานาจบังคับใชกฎหมายฝายพลเรือนเปนจํานวนหลายฉบับ โดยฉเพาะเจาหนาที่ฝายทหาร จะ
ตอปฏิบัติตามหนาที่ ที่ไดรับหมอบหมายโดยไมมกี ารลิดรอนหรือขัดขวางการใชสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
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ตอนที่ ๕
สิทธิมนุษยชนกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ความสัมพันธของสิทธิมนุษยชนกับประชาธิปไตย เปนความสัมพันธที่พึ่งพาอาศัยซึง่ กันและกัน
อาจกลาวไดวา การคุมครองสิทธิมนุษยชนและการปกครองโดยหลักนิติธรรม จะบรรลุผลสําเร็จไดดี
ที่สุดก็โดยมีความยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย และ เนื่องจากรัฐธรรมนูญของประเทศเสรี
ประชาธิปไตยทุกประเทศ ไดบัญญัติรับรองและใหความคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และ
คุมครองสิทธิมนุษยชนดานตางๆไวชัดเจน ซึ่งรวมถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐
ก็มีการบัญญัติเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนอยางชัดเจนและกวางขวาง อาจจําแนก
สิทธิและเสรีภาพตามวัตถุหรือเนื้อหาของสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๕๐ ไดรบั รองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยออกไดเปน ประเภท ดังนี้
๑. สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล ไดแก
๑.๑ บทบัญญัติที่หามลโทษโดยการทรมาณ ทารุณกรรม หรือการลงโทษโหดรายหรือราย
มนุษยธรรม การจับ การคุมขังหรือคนตัวจะกระทํามิไดเวนแตมีคําสั่งหมายของศาล หรือเหตุอยางอื่น
ตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา๓๒)
๑.๒ เสรีภาพในเคหสถาน การเขาไปในเคหสถาน โดยปราศจากการยินยอมของผูค รอบครอง
หรือการตรวจคนเคหสถาน หรือในที่รโหฐานจะกระทํามิไดเวนมีคําคําสั่งหรือหมายของศาล หรือเหตุ
อยางอื่นตามทีก่ ฏหมายบัญญัติ ( มาตรา๓๓ )
๑.๓ เสรีภาพในการเดินทาง การเลือกถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และการเนรเทศ หรือหาม
บุคคลที่มีสัญชาติไทย จะกระทํามิได ( มาตรา๓๔ )
๑.๔ บทบัญญัติคุมครองสิทธิบุคคลในครอบครัว เกียรติยศชื่อเสียง และความเปนอยูสวนตัว
(มาตรา๓๕)
๑.๕ เสรีภาพในการสื่อสาร และหามมิใหลวงรูถึงขอความในสิ่งสื่อสาร ที่บุคคลติดตอถึงกัน
(มาตรา๓๖)
๑.๖ เสรีภาพในการนับถือศาสนา ( มาตรา๓๗ )
๑.๗ การเกณฑแรงงานจะกระทํามิได เวนโดยอาศัยอํานาจแหงบทบัญญัติของกฎหมาย
(มาตรา๓๘)
๒. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ไดแก
๒.๑ สิทธิจะไดรับการคุมครองปองกันจากการใชอํานาจรัฐ ในบทบัญญัติที่วาบุคคลตองโทษ
อาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาทีก่ ระทํานัน้ บัญญัติเปนความผิดและกําหนด
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๒.๒ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ( มาตรา๔๐ )
๒.๒.๑ สิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง
๒.๒.๒ สิทธิพื้นฐานในกระบวนการพิจารณา ในเรื่องการพิจารณาโดยเปดเผย
รับทราบขอเท็จจริง เสนอขอเท็จจริง ขอโตแยง และพยานหลักฐานของตน
๒.๒.๓ สิทธิในคดีของตนไดรับการพิจารณาอยางถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม
๒.๒.๔ ผูเสียหาย ผูตองหา โจทย จําเลย คูกรณี ผูมีสวนไดเสีย หรือพยานในคดีมี
สิทธิไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการยุตธิ รรม ไดรับการสอบสวนอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม และการไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง
๒.๒.๕ ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิไดรับความคุมครอง
ชวยเหลือที่จําเปน และเหมาะสมจากรัฐ
๓. สิทธิในทรัพยสิน ไดแก
๓.๑ สิทธิบุคคลในทรัพยสิน การสืบมรดก ไดรับความคุมครองตามกฎหมายบัญญัติ
( มาตรา๔๑ )
๓.๒ หามการเวนคืนอสังหาริมทรัพย เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย การ
กําหนดคาตอบแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยอยางเปนธรรม ( มาตรา๔๒ )
๔. สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ไดแก
๔.๑ เสรีภาพในการประกอบกิจการหรืออาชีพหรือการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม
( มาตรา ๔๓ )
๔.๒ สิทธิไดรับหลักประกันความปลอดภัย และสวัสดิภาพในการทํางาน ( มาตรา ๔๔ )
๕. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสือ่ มวลชน ไดแก
๕.๑ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และการสื่อ
ความหมายโดยวิธีอื่น การหามปดกิจการหนังสือพิมพ หรือสื่อมวลชนอื่น การหามตรวจสอบขาวหรือ
บทความ ( มาตรา๔๕ )
๕.๒ เสรีภาพของพนักงานหรือลูกจางของเอกชน ที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ วิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ( มาตรา๔๖ )
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๖. สิทธและเสรีภาพในการศึกษา ไดแก
๖.๑ สิทธิในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปจากรัฐ ( มาตรา๔๙ )
๖.๒ เสรีภาพทางวิชาการ ( มาตรา๕๐ )
๗. สิทธิไดรับการสาธารณสุขและสวัสดิภาพจากรัฐ ไดแก
๗.๑ สิทธิเสมอภาคในการรับริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสม และไดมาตรฐาน ( มาตรา๕๑ )
๗.๒ สิทธิของเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว
๗.๓ สิทธิบุคคลอายุเกินหกสิบปบริบูรณ ( มาตรา๕๓ )
๗.๓ สิทธิบุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ ( มาตรา๕๔ )
๗.๔ สิทธิบุคคลซึ่งไรที่อยูอาศัย และมีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ ( มาตรา๕๕ )
๘. สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน ไดแก
๘.๑ สิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารสาธาณะของหนวยงานขาราชการ ( มาตรา๕๖ )
๘.๒ สิทธิมีสวนรวม ในกระบวนการพิจารณาในทางปฏิบัติราชการทางปกครอง อันมี
ผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ ( มาตรา๕๘ )
๘.๓ สิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกข ( มาตรา๕๙ )
๘.๔ สิทธิฟองรองหนวยงานราชการ ( มาตรา๖๐ )
๘.๕ สิทธิของบุคคลซึ่งเปนผูบริโภค ( มาตรา๖๑ )
๘.๖ สิทธิติดตามและรองขอใหตรวจสอบ การปฏิบัติหนาที่ของผูดาํ รงตําแหนงทางการเมือง
( มาตรา ๖๒ )
๙. เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม ไดแก
๙.๑ เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ( มาตรา๖๓ )
๙.๒ เสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ ฯลฯ ( มาตรา๖๔ )
๙.๓ เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง ( มาตรา๖๕ )
๑๐. สิทธิชุมชน ไดแก
๑๐.๑ สิทธิอนุรักษ หรือฟน ฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ( มาตรา๖๖ )
๑๐.๒ สิทธิมีสวนรวม และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ( มาตรา ๖๗ )
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการปฏิบัติและการประสานงานกรณี
ทหารถูกหาวา
กระทําความผิดอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการปฏิบัติและการประสานงานกรณีทหารถูกหาวา
กระทําความผิดอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔
………………………

“ ใหใชบังคับตั้งแต ๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ ” ใหยกเลิกและใชแทน
๑. ขอตกลงระหวางกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การปฏิบัติและประสานงานเกี่ยวกับกรณีทหารเปนผูเสียหาย
หรือเปนผูตองหาในความผิดอาญา พ.ศ. ๒๕๙๘
๒. ระเบียบการตํารวจเกี่ยวคดี ลักษณะ ๒๐ บทที่ ๑
ขอตกลงระหวางกระทรวงกลาโหม กับกระทรวงมหาดไทย
( ดังขอ ๑)
๓. แบบธรรมเนียมทหาร ฯ ( ดังขอ ๑ )
.........................................................................
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการปฏิบัติและประสานงานกรณีทหารถูกหาวากระทําความผิดอาญา
พ.ศ. ๒๕๔๔
...................................................................
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอตกลงระหวางกระทรวงกลาโหมกับกระทรวง
มหาดไทย เรือ่ งการปฏิบัติและประสานงานเกี่ยวกับกรณีที่ทหารเปนผูเสียหายหรือผูตองหาในความผิด
อาญา เนื่องจากบัดนี้มกี ารโอนกรมตํารวจจากกระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งเปนสํานักงานตํารวจแหงชาติ
และมีการปรับปรุงแกไขกฏหมายในสวนที่เกี่ยวกับตํารวจ ทหาร พนักงานฝายปกครอง และวิธีพจิ ารณา
ความอาญาใหมแลว ประกอบกับขอตกลงบางขอไมสอดคลองกับการดําเนินกระบวนการยุติธรรมใน
เวลาปกติอันมิใชภาวะสงคราม จึงสมควรปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสภาพสังคม และกฏหมาย
โดยเฉพาะประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย อีกทัง้ ควร
กําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติใหชัดเจน สะดวกตอผูปฏิบัติและสามารถดําเนินการไดรวดเร็วไมเสียหายตอรูป
คดีโดยคํานึงถึงหลักความสามัคคีปรองดอง และหลักการประสานงานระหวางตํารวจ ทหารกับพนักงาน
ฝายปกครองในการรวมมือและอํานวยความสะดวก เพื่อปองปราม ปองกัน หรือระงับเหตุววิ าทมิให
ลุกลามตอไป อันจะชวยรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมไดประการหนึ่ง ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงแบบ
ธรรมเนียมของแตละฝายตลอดจนความจําเปนขององคกรในการดูแลรักษาสถานที่ ยานพาหนะ และ
อาวุธยุทโธปกรณของตนใหปลอดภัย และปกครองดูแลบุคลากรใหอยูใ นวินัยและไดรับการปฏิบัติอยาง
มีศักดิ์ศรี เปนธรรมตามควรแกกรณี แตทงั้ นี้ตองมิใหกระทบตอสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือฝาฝน
กฏหมายที่มีเพือ่ คุมครองบุคคลทั่วไปโดยเสมอกัน อันเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) และ (๙) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการปฏิบัติและ
ประสานงานกรณีทหารถูกหาวากระทําความผิดอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
๓.๑ ขอตกลงระหวางกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย เรื่องการ
ปฏิบัติและประสานงานเกี่ยวกับกรณีที่ทหารเปนผูเสียหายหรือเปนผูตองหาในความผิดอาญา พ.ศ.
๒๕๙๘
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๓.๒ ขอตกลงระหวางกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย เรื่องการ
ปฏิบัติและประสานงานเกี่ยวกับกรณที่ทหารเปนผูเสียหายหรือเปนผูตองหาในความผิดอาญา พ.ศ.
๒๔๙๘ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๐๗
๓.๓ ขอตกลงระหวางกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย เรื่องการ
ปฏิบัติและประสานงานเกี่ยวกับกรณีที่ทหารเปนผูเสียหายหรือเปนผูตองหาในความผิดอาญา พ.ศ.
๒๔๙๘ ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๑๒
๓.๔ ขอตกลงระหวางกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย เรื่องการ
ปฏิบัติและประสานงานเกี่ยวกับกรณีที่ทหารเปนผเสียหายหรือเปนผูตองหาในความผิดอาญา พ.ศ.
๒๔๙๘ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๑๘
๓.๕ ขอตกลงระหวางกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย เรื่องการ
ปฏิบัติและประสานงานเกี่ยวกับกรณีที่ทหารเปนผูเสียหายหรือเปนผูตองหาในความผิดอาญา พ.ศ.
๒๔๙๘ ( ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๒๕
บรรดาขอตกลง ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว
ในระเบียบนี้ หรือขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“ เขตที่ตั้งทหาร ” หมายความวา อาคาร สถานที่หรือบริเวณซึ่งมี
หนวยทหารตัง้ อยู
“ คณะกรรมการ ” หมายความวา คณะกรรมการวาดวยการปฏิบัติ
และประสานงานกรณีทหารถูกหาวากระทําความผิดอาญา
“ ตํารวจ ” หมายความวา ขาราชการตํารวจตามกฏหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการตํารวจ
“ ทหาร ” หมายความวา ขาราชการทหาร ทหารกองประจําการ
และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ตามกฏหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร
“ พนักงานฝายปกครอง ” หมายความวา เจาพนักงานซึง่ มิใชตํารวจ
และทหารแตมีอํานาจหนาที่ในการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนตามประมวลกฏหมายวิธี
พิจารณาความอาญาหรือกฏหมายอื่น
“ สิ่งสื่อสาร ” หมายความรวมถึง จดหมาย โทรศัพท โทรเลข
โทรสาร โทรพิมพ วิทยุ และการติดตอสือ่ สารสงขอความทางอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด
ขอ ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
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หมวด ๑
คณะกรรมการวาดวยการปฏิบัติและประสานงาน
กรณีทหารถูกหาวากระทําความผิดอาญา
ขอ ๖ องคประกอบของคณะกรรมการ
ใหมีคณะกรรมการวาดวยการปฏิบัติและประสานงานกรณีทหารถูกหาวากระทํา
ความผิดอาญาคณะหนึ่ง ประกอบดวย
๑. รัฐมนตรีวา การกระทรวงกลาโหม
เปนประธานกรรมการ
๒. ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
เปนรองประธานกรรมการ
๓. ปลัดกระทรวงกลาโหม
เปนกรรมการ
๔. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เปนกรรมการ
๕. ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เปนกรรมการ
๖. ผูบัญชาการทหารสูงสุดหรือ
เปนกรรมการ
ผูบัญชาการเหลาทัพที่บัญชาการทหารสูงสุดมอบหมาย
๗. รองอัยการสูงสุดคนหนึง่ ตามที่
เปนกรรมการ
อัยการสูงสุดมอบหมาย
๘. ขาราชการตํารวจระดับผูบัญชาการ
เปนกรรมการ
ขึ้นไปคนหนึ่งตามที่ผูบญ
ั ชาการตํารวจแหงชาติมอบหมาย
๙. อธิบดีกรมการปกครอง
เปนกรรมการ
๑๐. เจากรมพระธรรมนูญ
เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๗. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีหนาที่ ดังนี้
๑. วางมาตราการปองกัน แกไข วินจั ฉัย สั่งการหรือใหคําแนะนําแก
เจาหนาทีห่ รือผูเสียหายที่รองเรียนเมื่อมีปญ
 หาในทางปฏิบัติอันเกิดจากการใชระเบียบนี้ในกรณีที่เห็นวา
ปญหาใดเปนเรื่องสําคัญอันควรไดรับคําวินิจฉัยหรือสั่งการใหมีผลเปนการทั่วไป ใหเสนอนายกรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณา
๒. ออกขอกําหนดเกี่ยวกับแบบของหนังสือ ขั้นตอนหรือรายละเอียดในการ
ปฏิบัติและประสานงานกรณีทหารถูกหาวากระทําความผิดอาญา ตลอดจนขอกําหนดวาดวยการประพฤติ
ปฏิบัติตนของทหาร พนักงานฝายปกครอง และตํารวจ ในการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม
ขอกําหนดดังกลาวใหมีผลเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๓. เสนอนายกรัฐมนตรีใหพิจารณาแกไขกฏ ระเบียบ คําสั่ง หรือขอบังคับ
ซึ่งเกี่ยวของกับการปฏิบัติและประสานงานกรณีทหารถูกหาวากระทําความผิดอาญา
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๔. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายใหบุคคลใดชวยในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บุคคลใดเห็นวาตนหรือสมาชิกในครอบครัวของตนไดรบั ความเสียหายหรือความไมเปน
ธรรม เนื่องจากการที่ทหาร พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ อางการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือละเลย
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ บุคคลนั้นมีสิทธิ์รองเรียนตอคณะกรรมการหรือผูที่คณะกรรมการมอบหมาย
เพื่อแนะนํา วินิจฉัยหรือสั่งการไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๒
การประสานงานระหวาทหารกับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
ขอ ๘ การประสานงานกอนเกิดเหตุ
ใหผูบังคับบัญชาของทหาร พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ สงเสริมและ
สนับสนุนใหเจาหนาที่ทกุ ฝายมีความสามัคคีระหวางกัน และพยายามปองกันหรือระงับความขัดแยงเพื่อ
มิใหเกิดความไมสงบเรียบรอยขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณนอกเขตที่ตั้งทหารในการนี้ พนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจอาจขอใหฝายทหารจัดสงสารวัตรทหารหรือเจาหนาที่ฝายทหารไปรวมรักษาความสงบ
เรียบรอยในบางสถานที่หรือบางโอกาสเพื่อปองปรามหรือปองกันเหตุรายไดตามความจําเปน
ขอ ๙ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจขอความรวมมือจากทหาร
ในกรณีที่พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจสืบทราบวาทหารจะกระทําความผิด
อาญา ใชอิทธิพลในทางมิชอบกอเหตุเดือดรองรําคาญแกประชาชนหรือจะมีการกอเหตุววิ าทนอกเขต
ที่ตั้งทหาร ไมวาจะเปนการกระทําโดยฝายทหารทั้งหมดหรือมีทหารรวมอยูดว ย ใหพนักงานฝาย
ปกครอง หรือตํารวจตักเตือนหามปรามไปตามอํานาจหนาที่ ถาเกรงวาจะไมเปนผลใหแจงเหตุแกฝาย
ทหารโดยดวน เพื่อขอความรวมมือในการสอดสองตรวจตรา ระงับยับยั้งหรือปองกันมิใหมีเหตุราย
เกิดขึ้น
เมื่อมีการรองขอหรือแจงเหตุดังกลาว ใหฝายทหารใหความรวมมือตามความ
จําเปน ทั้งนี้ ทหาร พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจทีป่ ฏิบัติหนาที่เพื่อระงับเหตุตอ งสวมเครื่องแบบ
สวนจะนําอาวุธไปดวยหรือไม ใหอยูใ นดุลพินิจของผูบังคับบัญชาผูเปนหัวหนาหนวยของฝายนั้น ๆ แต
มิใหใชอาวุธ เวนแตจะมีความจําเปนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได หัวหนาชุดของแตละฝายที่จะควบคุมไปตอง
เปนขาราชการ นายทหาร หรือนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร หามมิใหทหาร พนักงานฝายปกครอง หรือ
ตํารวจที่มิไดรับคําสั่ง ไปยังสถานที่นั้นเองเปนอันขาด
ขอ ๑๐ ทหารขอความรวมมือจากพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
เมื่อฝายทหารจับกุมตัวทหารที่ถูกหาวากระทําปดวินัยทหารหรือกระทําความผิด
อาญาได และประสงคจะใชสถานที่ สิ่งสื่อสาร หรือยานพาหนะของพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ
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ขอ ๑๑ หนวยประสานงาน
การรองขอ การขอความรวมมือหรือการแจงเหตุใด ๆ ตอฝายทหาร ตาม
ระเบียบนี้ นอกจากการประสานงานกับผูบ ังคับบัญชาตนสังกัดของทหารผูเกี่ยวของหรือหนวยทหารใน
เขตที่ตั้งทหารซึ่งใกลที่สุดกับบริเวณที่เกิดเหตุ โดยใชสงิ่ สื่อสารแลว พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
อาจประสานโดยใชสิ่งสื่อสารกับหนวยทหารอื่นในพื้นทีไ่ ดตามความจําเปน
ขอ ๑๒ การรายงานคดี
ในกรณีที่นายทหารสัญญาบัตรประจําการหรือขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้น
สัญญาบัตรตองหาวากระทําความผิดอาญาอันมิใชความผิดลหุโทษ ความผิดประเภทที่พนักงานสอบสวน
มีอํานาจเปรียบเทียบได หรือคดีที่เสร็จสิ้นหรือระงับไปในชั้นพนักงานสอบสวนแลว ใหพนักงาน
สอบสวนรายงานคดีตามลําดับถึงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูไดรับมอบหมายเพื่อแจงให
กระทรวงกลาโหมทราบ
หมวด ๓
การจับกุม การควบคุมและการรับตัวทหารไปควบคุม
ขอ ๑๓ การจับกุมทหาร
ในกรณีมีคําสั่งหรือหมายของศาลใหจับทหารผูใด ใหพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจแจงใหผูบังคับบัญชาของทหารผูนั้นทราบในโอกาสแรก เวนแตเปนการกระทําความผิดซึ่ง
หนาหรือมีเหตุจําเปนอยางอื่นที่กฏหมายใหจับไดโดยไมตองมีหมาย หรือมีเหตุอันควรเชื่อวาทหารผูนั้น
จะหลบหนีการจับกุมตามหมาย
ในการจับกุมทหารผูใด ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจแจงใหทหารผูนั้น
ไปยังที่ทําการของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หากไมยอมไป ขัดขวางหรือมีเหตุอันควรเชือ่ วาจะ
หลบหนี ใหจบั กุมไดตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๓๗
โดยอาจรองขอใหสารวัตรทหารชวยควบคุมตัวผูนั้นไปสงพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจก็ได หาก
ทหารมีจํานวนมาก ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจรีบแจงใหฝายทหารทราบโดยเร็วเพื่อมาชวย
ระงับเหตุและรวมมือในการจับกุมทหารผูก ระทําผิดไปดําเนินคดี
ในการจับกุมตามวรรคหนึ่ง หากทหารผูนนั้ สวมเครื่องแบบอยูใหปฏิบตั ิตาม
ขอ ๑๔ โดยอนุโลม และหลีกเลี่ยงการใชเครื่องพันธนาการ เวนแตมคี วามจําเปนอยางยิ่ง และมิใหใช
อาวุธระหวางการจับกุมโดยไมจําเปน
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ถาเปนกรณีทหารและตํารวจหรือพนักงานฝายปกครองกําลังกอการวิวาทกัน
ใหรีบรายงานผูบังคับบัญชาของแตละฝายทราบทันที และใหผูบังคับบัญชาที่เกี่ยวของรีบไประงับเหตุ
โดยเร็ว สวนการดําเนินการขั้นตอไปใหปฏิบัติตามความในวรรคกอน
ขอ ๑๔ การควบคุมตัวทหาร
การควบคุมตัวทหารที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญาและถูกจับกุมตัวไปยัง
ที่ทําการของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ใหเปนไปตามประมวลกฏหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
ถาทหารที่ถูกจับกุมและควบคุมตัวสวมเครือ่ งแบบ ใหพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจดําเนินการดังนี้
( ๑ ) แนะนําใหทหารผูนนั้ ทราบถึงเกียรติของเครื่องแบบทหารและขอให
พิจารณาวาจะถอดเครื่องแบบหรือไม
( ๒ ) ถาทหารไมยอมถอดเครื่องแบบ ใหแจงฝายทหารทราบ เพื่อจัดสง
เจาหนาที่ฝายทหารมาแนะนําใหทหารถอดเครื่องแบบแลวดําเนินการตามวรรคแรก หากฝายทหารไมมา
ภายในระยะเวลาอันสมควรหรือระยะเวลาที่กําหนด หรือดําเนินการใด ๆ แลวไมเปนผล ใหพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจปฏิบัติตามวรรคแรกได และบันทึกเหตุผลไว แลวแจงเหตุนนั้ ใหฝายทหารทราบ
ขอ ๑๕ การปลอยชั่วคราว
การปลอยชั่วคราวหรือการพิจารณาคําขอประกันทหารผูตองหาใหเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๓๙ ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาและระเบียบปฏิบัติวาดวยการนี้
เชนเดียวกับผูตองหาทั่วไป
ขอ ๑๖ การรับตัวทหาร
เมื่อควบคุมตัวทหารไวตามขอ ๑๔ แลว ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
แจงการจับกุมใหฝายทหารที่เปนผูบังคับบัญชาของทหารผูนั้นทราบทางสิ่งสื่อสาร หรือหนังสือโดยไม
ชักชา และใหดําเนินการดังตอไปนี้
( ๑ ) หากฝายทหารแจงวาไมประสงคจะรับตัวผูตองหานั้นไปหรือไมมา
ขอรับตัวภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหพนักงานสอบสวนควบคุมตัวและดําเนินการไปตามประมวล
กฏหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา แตฝายทหารอาจแจงขอรับตัวมาภายหลังจากนัน้ ได ในกรณีเชนนี้ให
ดําเนินการตาม ( ๒ )
( ๒ ) หากฝายทหารแจงวาประสงคจะรับตัวผูตอ งหาไปจากพนักงาน
สอบสวน ก็ใหนําหนังสือขอรับตัวผูตองหามาแสดงตอพนักงานสอบสวน ในกรณีนี้ใหพนักงาน
สอบสวนทําหนังสือสงมอบตัว และใหบนั ทึกเปนหลักฐานรวมเขาสํานวนไวพรอมกับลงบันทึกใน
รายงานประจําวันดวย
( ๓ ) หากพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเห็นวามีความจําเปนในทางคดีที่
จะตองนําตัวทหารไปดําเนินการเพื่อประโยชนแกการรวบรวมพยานหลักฐานนอกจากการสอบปากคํา
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หนังสือขอรับตัวและหนังสือสงมอบตัวผูตองหาตามขอนี้ใหเปนไปตามแบบที่
คณะกรมการกําหนด
ในการรับตัวทหารไปจากพนักงานสอบสวน หากพนักงานสอบสวนเห็นควร
ใหฝายทหารควบคุมตัวผูตองหาไวเพื่อประโยชนทางคดี ก็ใหแจงเปนหนังสือ และใหฝายทหาร
ดําเนินการตามกฏหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร
การรับตัวทหารที่ไดรับบาดเจ็บและถูกควบคุมตัวไว ณ สถานพยาบาลให
ดําเนินการดังกลาวขางตนแตใหพนักงานสอบสวนแจงผูมีหนาที่เกีย่ วของทราบดวย
หมวด ๔
การตรวจคน
ขอที่ ๑๗ การตรวจคนตัวบุคคล
การตรวจคนตัวทหาร ใหมีอาํ นาจหนาที่ปฏิบัติตามประมาลกฏหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
ขอที่ ๑๘ การตรวจคนสถานที่และรโหฐาน
การตรวจคนสถานที่และที่รโหฐานของทหารที่ไมเกีย่ วกับราชการทหารให
เปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๓๘
การตรวจคนสถานที่และที่รโหรฐานอันเปนเขตที่ตั้งทหารหรือของทางราชการ
นอกจากจะตองปฏิบัติตามวรรคกอนแลว ใหผูมีอํานาจหนาที่ในการตรวจคนแจงใหผบู ังคับบัชญาหรือ
ผูรับผิดชอบเขตที่ตั้งทหารนัน้ สงผูแทนไปอยูในการตรวจคนดวย
ขอที่ ๑๙ การตรวจคนยานพาหนะ
การตรวจคนยานพาหนะของทหารไมวาจะเปนของสวนตัวหรือทางราชการ
ทหารหรือการคนตัวทหารทีอ่ ยูในยานพาหนะนัน้ ไมวาจะสวมเครื่องแบบหรือไมก็ตาม ใหผูมีอํานาจ
หนาที่ในการตรวจคนแจงใหผูบังคับบัญชาหรือผูรับผิดชอบเขตที่ตั้งทหารนั้นสงผูแทนไปอยูในการตรวจ
คนดวย
การตรวจคนยานหนะของทางราชการทหาร เชน รถสงคราม เครื่องบิน เรือ
ซึ่งราชนาวี ขณะปฏิบัติหนาที่ราชการ และมีนายทหารขัน้ สัญญาบัตร ควบคุมยานพาหนะนั้นมา ผูม ี
อํานาจหนาทีต่ รวจคนจะตรวจคนไดตอเมือ่ มีหนังสืออนุมัติจากผูบังคับบัญชายานพหนะนั้นๆ ตั้งแตชั้นผู
บัญชาการกองพลหรือเทียบเทาขึ้นไป
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การตรวจคนยานพหนะของทางราชการทหารอันมีผูบังคับบัญชาฝายทหารผู
เปนหัวหนาของหนวยนัน้ มีหนังสือรับรองวาจะเปนเหตุใหการปฏิบัตกิ ารยุทธพึงเสียเปรียบ ใหงดการ
ตรวจคน
ขอที่ ๒๐ การตรวจคนสิ่งของราชการลับ
ในการตรวจคน ถาไดรับแจงจากฝายทหารวาสิ่งของใดเปนราชการลับทาง
ทหาร ใหดําเนินการดังตอไปนี้
( ๑ ) เมื่อนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่เปนเจาหนาที่เกี่ยวของทําหนังสือรับรอง
กํากับสิ่งของนั้น และแจงใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจทราบ ใหผูมีอํานาจหนาที่ตรวจคนงดเวน
การตรวจเฉพาะสิ่งของดังกลาว แลวทําบันทึกเหตุงดเวนการตรวจคน พรอมทั้งลงซื่อรับรองทุกฝายและ
รีบรายงานผูบังคับบัญชาทราบ
(๒) ถาผูมีอํานาจหนาที่ตรวจคนซึ่งมีตําแหนงตั้งแตชั้นปลัดอําเภอ หรือ
หัวหนาสถานีตํารวจขึ้นไปติดใจสงสัยที่จะตรวจคน ใหทําเครื่องหมายลงชื่อทุกฝายปดผนึกหรือกํากับไว
ที่หีบหอหรือภาชนะบรรจุสิ่งของนั้นแลวจัดสงสิ่งของนั้นไปยังสถานที่ปลายทางตามที่ตกลงกัน เพื่อ
รวมกันแตงตั้งคณะกรรมการเปดตรวจสิ่งของนั้นตอไป
ถาสิ่งของใดอาจกอใหเกิดอันตรายแกผูตรวจคนหรือกอใหเกิดความเสียหายอัน
จะทําใหทางราชการไดรับความเสียหาย ไมวาจะเปนสิ่งของทางราชการลับหรือไมก็ตาม ใหดําเนินการ
ตามวรรคกอนโดยอนุโลม
ขอที่ ๒๑ การประสานการตรวจคนในการตรวจคนตัวบุคคล สถานที่และ
รโหฐาน ยานพาหนะหรือสิ่งของตามหมวดนี้ ใหกระทําในเวลาและสถานที่อันสมควร โดยใชความ
สุภาพนุมนวลตามสมควรแกกรณี ถามีสารวัตรทหารอยู ณ สถานที่หรือบริเวณที่ตรวจคน ใหผูมี
อํานาจหนาทีต่ รวจคนประสาน โดยขอสารวัตรทหารมารวมเปนพยานตรวจคนดวย แตถาไมมหี รือมีแต
สารวัตรทหารไมยินยอมรวมเปนพยานก็ใหบันทึกไว และเมื่อผูมีอํานาจหนาที่ตรวจคนดําเนินการเสร็จ
แลว ใหทําบันทึกพรอมกับทุกฝายลงชื่อรับรองและตางยึดถือไวฝายละฉบับ
หมวด ๕
การสอบสวน
ขอที่ ๒๒ การสอบสวนคดีทหาร
ฝายทหารจะทําการสอบสวนการกระทําความผิดของทหารตามกฎหมายวาดวย
ธรรมนูญศาลทหารไดฉเพาะกรณีดังตอไปนี้
( ๑ ) คดีที่อยูใ นอํานาจศาลทหารตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร
( ๒ ) คดีที่ผูกระทําผิดและผูเสียหายตางอยูในอํานาจศาลทหารดวยกันตาม
กฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร ไมวาจะเกิดขึ้นในเขตที่ตั้งทหารหรือไมก็ตาม
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( ๓ ) คดีอาญาที่เกี่ยวดวยวินัยทหารตามกฎหมายวาดวยวินยั ทางทหาร
( ๔ ) คดีอาญาที่เกี่ยวดวยความลับของทางราชการทหาร
ในกรณีที่ฝายทหารรองขอใหพนักงานสอบสวน ทําการสอบสวนโดยลําพัง
หรือรวมกับฝายทหาร หรือชวยดําเนินการอยางอื่นเพื่อประโยชนในการรวบรวมหลักฐาน เชน การ
สืบสวน การคนหรือการจับกุม ใหพนักงานสอบสวนใหความรวมมือตามที่ฝายทหารรองขอ
คดีตามวรรคหนึ่ง ถาฝายปกครองหรือตํารวจไดรบั คํารองทุกขหรือคํากลาวโทษ
ไวกอนแลว หรือไดประสบเหตุและมีความจําเปนตองสอบสวน ใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวน
แลวรีบแจงใหฝายทหารทราบ ถาฝายทหารขอรับตัวทหารผูตองหาไปดําเนินการใหมอบตัวและสํานวน
การสอบสวนใหไป แตถาฝายทหารไมมารับตัวและไมแจงขอขัดของใหทราบ ใหพนักงานสอบสวน
ดําเนินการตอไปจนเสร็จสิ้น
ขอ ๒๓ การสอบสวนคดีอาญา
ในกรณีที่ทหารเปนผูตองหาในคดีอาญา ใหพนักงานสอบสวนแจง
ผูบังคับบัญชาของทหารผูนั้นทราบ แลวดําเนินการสอบสวนไปตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและใหแจงสิทธิของผูตองหาตามรัฐธรรมนูญ ใหผูตองหาทราบ ดังนี้
( ๑ ) สิทธิที่จะขอประกันตัวตามมาตรา ๒๓๙
( ๒ ) สิทธิทจี่ ะพบและปรึกษาทนายความเปนการเฉพาะตัวในกรณีถกู ควบคุม
หรือคุมขังตามมาตรา ๒๓๙
( ๓ ) สิทธิที่จะไดรับการเยีย่ มตามสมควร ในกรณีถูกควบคุมหรือคุมขัง ตาม
มาตรา ๒๓๙
( ๔ ) สิทธิทจี่ ะไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนื่องและเปนธรรม
ตามมาตรา ๒๔๑
( ๕ ) สิทธิที่จะใหทนายความ หรือผูซึ่งตนไววางใจ เชน นายทหารพระ
ธรรมนูญ หรือนายทหารชัน้ สัญญาบัตร เขาฟงการสอบปากคําของตนไดมาตรา ๒๔๑
( ๖ ) สิทธิที่จะตรวจหรือคัดสําเนาคําใหการของตนในชัน้ สอบสวน หรือ
เอกสารประกอบคําใหการของตนตามหลักเกณฑของกฎหมาย เมื่อพนักงานอัยการไดยื่นฟองคดีตอศาล
แลว ตามมาตรา ๒๔๑
( ๗ ) สิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือจากรัฐดวยการจัดหาทนายความใหตาม
หลักเกณฑของกฎหมาย ตามมาตรา ๒๔๒
( ๘ ) สิทธิที่จะไมใหถอยคําเปนปฏิปกษ ตอตนเอง อันอาจทําใหตนถูกฟอง
คดี อนุญาต ตามมาตรา ๒๔๓
( ๙ ) สิทธิที่จะไดรับการเตือนวาถอยคําซึง่ เกิดจากการจูงใจ มีคํามั่นสัญญา ขู
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เข็น หลอกลวง ถูกทรมาณ ใชกําลังบังคับหรือกระทําโดยมิชอบประการใด ไมอาจรับฟงเปน
พยานหลักฐานไดตามมาตรา ๒๔๓
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาทหารผูตองหาไดกระทําหรือจะกระทําความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร หรือกฎหมายวาดวยวินัยทหารดวย ผูบังคับบัญชาของทหารผูตองหา
อาจสงนายทหารพระธรรมนูญหรือนายทหารชั้นสัญญาบัตร อื่นใดเขาฟงการสอบปากคําทหารผูตองหา
ก็ได
ใหนํา ขอ ๑๔ ขอ๑๕ และ ขอ ๑๖ มาใชในการควบคุมตัวและการปลอย
ชั่วคราวทหารผูตองหา ในระหวางการสอบสวนโดยอนุโลม ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงกําหนดเวลาควบคุมตัว
ตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร และประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาดวย ในกรณีที่
ฝายทหารเห็นวาการสอบสวนลาชา จะขอใหพนังงานสอบสวนเรงรัดหรือชี้แจงเหตุผลก็ได
ขอ ๒๔ คดีในอํานาจศาลแขวงและคดีทเี่ ปรียบเทียบ
ถาทหารผูตองหาคดีอาญาซึ่งอยูในอํานาจศาลแขวง ใหการรับสารภาพตลอด
ขอหา ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการตามกฏหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง โดยแจง
ใหฝายทหารทราบการจับกุมและการฟองคดีดวย
ถาคดีอาญาที่ทหารตองหาวากระทําความผิดนั้นในอํานาจของแผนกงาน
สอบสวนที่จะเปรียบเทียบไดตามกฎหมาย ไมวาจะเปนคดีที่อยูในอํานาจศาลทหารหรือไมก็ตาม และ
ทหารผูตองหายินยอมใหเปรียบเทียบได ใหพนักงานสอบสวนทําการเปรียบเทียบตามอํานาจหนาที่ ถา
ผูตองหาไมยินยอมใหเปรียบเทียบ ก็ใหสงสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ หรืออัยการทาง
ทหารเพื่อดําเนินการตอไป
ขอที่ ๒๕ การสอบสวนกรณีทหารและตํารวจกอการวิวาทกัน
ในกรณีที่ทหารและตํารวจกอการวิวาทกันไมวาจะมีบุคคลอื่นรวมกระทํา
ความผิดหรือไดรับความเสียหายดวยหรือไมก็ตาม ใหฝายตํารวจรายงานตามลําดับชัน้ ถึงผูบัญชาการ
ตํารวจนครบาลหากเหตุเกิดในกรุงเทพมหานคร หรือหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด หากเหตุเกิดในจังหวัด
อื่น เพื่อใหแตงตั้งคณะพนักงานสอบสวนรวมกันระหวางฝายตํารวจกับฝายทหาร มีจํานวนตามความ
ความจําเปนแหงรูปคดี โดยใหแตละฝายมีจํานวนเทากัน เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้น ใหพนักงาน
สอบสวนฝายตํารวจสั่งคดีไปตามอํานาจหนาที่ประกอบกับผลการสอบสวนนั้น แตถาความเห็นของคณะ
พนักงานสอบสวนรวมกันของฝายตํารวจไมตรงกับฝายทหาร ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือผู
ไดรับมอบหมายเปนผูมีความเห็นทางคดีแลวสงสํานวนใหพนักงานอัยการดําเนินการตอไป
หากพนักงานสอบสวนฝายหนึ่งฝายใด ไมมารวมกันสอบสวนตามกําหนดนัด
ใหคณะพนักงานสอบสวนรวมกันเทาที่มีอยู ดําเนินการสอบสวนตอไปแลวจนแลวเสร็จ เพื่อมิใหการ
สอบสวนลาชาจนเกิดความเสียหาย หรือเปนผลใหผูตองหาถูกควบคุมตัวไวนาน ทั้งนี้ใหบนั ทึกการที่
ฝายใดไมมารวมทําการสอบสวนติดสํานวณไวดวย
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ในระหวางรอการแตงตั้งหรือรอการประชุมคณะพนักงงานสอบสวนรวมกัน
ตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานสอบสวนฝายตํารวจปฏิบัตหิ นาที่เทาที่จําเปนกอนไดตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา เพื่อมิใหเสียหายแกรูปคดี หรือเพื่อประโยชนแกความเที่ยงธรรมของคดี
ขอ ๒๖ การชันสูตรพลิกศพ
ในกรณีที่ทหารตายโดยการกระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติตามหนาที่
หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึง่ อางวาปฏิบัติการตามหนาที่ ใหจดั ใหมกี าร
สอบสวนและชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และใหพนักงานสอบสวน
แจงใหผูบังคับบัญชาฝายทหารหรือหนวยทหารตามขอ ๑๑ ทราบเพือ่ สงนายทหารสัญญาบัตรเขาฟงการ
สอบสวน และรวมสังเกตการชันสูตรพลิกศพดวย
หมาวด ๖
การสงสํานวนการสอบสวน
ขอที่ ๒๗ การสงสํานวนและผูตองหาใหอัยการ
เมื่อสอบสวนเสร็จสิ้นลง ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการ ดังนี้
( ๑ ) ถาเปนคดีอาญาซึ่งอยูในอํานาจศาลทหารตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญ
ศาลทหาร ใหสงสํานวนการสอบสวนไปยังอัยการทหาร เพื่อดําเนินการตามหนาที่ตอ ไป สวนผูตอ งหา
นั้น ถาไดมอบตัวใหผูบังคับบัญชารับไปควบคุมไวกอนแลวตามขอ ๑๖ ก็อาจไมตองขอรับตัวมา
ดําเนินการอีก แตใหบนั ทึกและแจงใหอยั การทหารทราบวาไดมอบตัวผูตองหาใหผูบังคับบัญชาผูใดรับ
ตัวไปแลวตั้งแตเมื่อใด
( ๒ ) ถาเปนคดีอาญาซึ่งอยูในอํานาจศาลยุธติธรรม ใหสงสํานวนการ
สอบสวนพรอมทั้งตัวทหารผูตองหาไปยังพนักงานอัยการ เพื่อดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาตอไป การสงตัวทหารผูตองหาที่อยูใ นการควบคุมของผูบังคับบัญชา ใหพนักงาน
สอบสวนแจงผูบังคับบัญชาเพื่อสงตัวทหารผูนั้นมายังพนักงานสอบสวนตามสถานที่และเวลาที่กาํ หนด
เพื่อสงใหพนักงานอัยการพรอมกับสํานวน
ในกรณีที่พนักงานอัยการสั่งฟองไมทันในวันนัน้ หากมิไดมีการสั่งใหปลอย
ชั่วคราว ใหพนักงานอัยการมอบตัวผูตองหาใหอยูในความควบคุมของพนักงานสอบสวน สําหรับใน
กรุงเทพมหานคร สวนในจังหวัดอืน่ ใหฝากตัวผูตองหาใหเรือนจําควบคุมไว
ขอที่ ๒๘ การสงสํานวนใหอัยการทหาร
ใหพนักงานสอบสวนสงสํานวนการสอบสวนไปยังอัยการทหาร เพือ่
ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหารตอไป ในกรณีดังตอไปนี้
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( ๑ ) คดีอาญาซึ่งพนักงานสอบสวนมีอํานาจเปรียบเทียบไดและเปรียบเทียบ
เสร็จแลวหรือทหารผูตองหาไมยอมใหเปรียบเทียบ ตามขอ ๒๔ วรรคสอง
( ๒ ) คดีอาญาซึ่งอยูในอํานาจศาลทหารและยังจับตัวทหารผูตองหาไมได
( ๓ ) คดีอาญาซึ่งอยูในอํานาจศาลทหารและจับตัวทหารผูตองหาได แต
หลักฐานไมพอฟองหรือพนักงานสอบสวนเห็นควรสั่งไมฟอง
( ๔ ) กรณีมคี วามตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของฝายทหารซึ่งอางวาปฏิบัติการ
ตามหนาที่
( ๕ ) กรณีที่พนักงานสอบสวนทําการสอบสวนคดีทหารตามที่ฝายทหารรอง
ขอ ตามขอ ๒๒ วรรคสองเสร็จสิ้นแลว
ในกรณีที่ฝายทหารเปนผูทําการสอบสวนเกี่ยวกับคดีที่ตอ งทําการชันสูตรพลิก
ศพ เมื่อพนักงานสอบสวนชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฏหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาเสร็จแลว ให
พนักงานสอบสวนสงสํานวนชันสูตรพลิกศพไปใหเจาหนาที่สอบสวนฝายทหาร ตามที่ไดรับการรองขอ
ขอ ๒๙ การแจงผลคดีเพื่อการประสานงาน
ในคดีอาญาซึ่งทหารเปนผูตองหา และอยูในอํานาจศาลยุติธรรม ใหพนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการแจงผลคดี เพื่อการประสานงานดังนี้
( ๑ ) เมื่อพนักงานสอบสวนเห็นควรสั่งฟองหรือไมฟอ ง ใหหวั หนาพนักงาน
สอบสวนหรือหัวหนาสถานีตํารวจที่เกี่ยวของแจงความเห็นทางคดีชั้นสอบสวนไปยังฝายทหาร
( ๒ ) เมื่อพนักงานอัยการมีคําสั่งฟองหรือมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองแลวให
พนักงานอัยการแจงการ แจงคําสั่งดังกลาวไปยังฝายทหาร
( ๓ ) เมื่อศาลยุติธรรมมีคําพิพากษาประการใด ใหพนักงานอัยการแจงคํา
พิพากษาของทุกชั้นศาลไปยังฝายทหาร
( ๔ ) ในกรณีที่ทหารผูกระทําผิดตองคําพิพากษาถึงที่สดุ ใหลงโทษจําคุกและ
ฝายทหารที่ไดรับแจงตองการที่จะรับตัวทหารผูกระทําผิดนั้นเมื่อพนโทษ ใหแจงการอายัดตัวใหผู
บัญชาการเรือนจําที่ทหารผูก ระทําผิดนัน้ ตองคุมขังอยูไดทราบ และใหผูบัญชาการเรือนจําแจงใหฝาย
ทหารที่แจงการอายัดตัวทราบเมื่อใกลกําหนดวันเวลาทีจ่ ะปลอยตัวไป
( ๕ ) เมื่อจะมีการปลอยตัวทหารผูกระทําผิด หากมีเจาหนาที่ฝายทหารมารับ
ตัวก็ใหมอบตัวไป แตถาไมมีก็ใหผูที่มีอานาจสั่งปลอยหรือพนักงานอัยการในกรณีที่ศาลยุติธรรมเปนผู
สั่งปลอย แจงใหทหารผูนนั้ ไปรายงานตัวตอผูบังคับบัญชาตนสังกัด
( ๖ ) ถาทหารผูนั้น ตองหาในคดีอื่นซึ่งจะตองนําตัวไปฟองยังศาลทหารอีก
ดวย หรือผูบังคับบัญชาฝายทหารตองการตัว ใหฝายทหารมีหนังสืออายัดตัวไวกับพนักงานสอบสวน
และใหพนักงานสอบสวนบันทึกไวในสํานวนการสอบสวนวาทางทหารยังตองการตัว และให
ผูบังคับบัญชาฝายทหาร ติดตอกับพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการเพื่อรับตัวทหารนัน้ ไป
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ขอที่ ๓๐ การดําเนินคดีกับบุคคลบางประเภท
การดําเนินคดีอาญากับบุคคลบางประเภท ใหดําเนินการดังตอไปนี้
( ๑ ) ในกรณีที่ทหารผูตองหาวากระทําผิดคดีอาญาและอยูในอํานาจศาลทหาร
เปนเด็กหรือเยาวชนตามกฏหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชน และครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการไปตามกฎหมายนั้นทุกประการ และแจงให
ผูบังคับบัญชาของทหารผูตองหานั้นทราบ
( ๒ ) ในกรณีที่ผูตองหาเปนพลเรือนในสังกัดราชการทหาร แตการกระทําผิด
คดีอาญาเกิดในขณะที่บุคคลนั้นปฏิบัติหนาที่ยามรักษาสถานที่ราชการทหาร ใหนําความใน ขอ ๗ ขอ
๑๑ และขอ ๑๖ มาใชโดยอนุโลม
( ๓ ) ในกรณีที่ผูตองหาเปนอาสาสมัครทหารพรานที่อยูใ นความควบคุมดูแล
ของทางราชการทหาร และการกระทําผิดคดีอาญาเกิดในขณะที่บุคคลนั้นยังสังกัดอยูในหนวย
อาสาสมัครทหารพราน ใหนําความในขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๙ ขอ ๑๐ ขอ ๑๑ และขอ ๒๓ มาใชโดย
อนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔
(ลงชื่อ) พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
( ทักษิณ ชินวัตร )
นายกรัฐมนตรี
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ผนวก ก.
แนวทางปฏิบัติของกําลังพลตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติและประสานงาน
กรณีทหารถูกหาวากระทําความผิดอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
...............................................
เมื่อเจาพนักงานขอกตรวจคน
๑. เจาพนักงานมีอํานาจตรวคนทหารได เมื่อมีเหตุอันสมควรสงสัยวามีสิ่งของเพื่อจะใชในการ
กระทําความผิด หรือไดมาโดยการกระทําความผิด หรือมีไวเปนความผิด
๒. การตรวจคนทหารตาม ขอ ๑ ใหกระทําในเวลาและสถานที่อันควร ทหารผูถูกตรวจคน
ควรรองขอ สห. หรือบุคคลอื่นในสถานทีน่ ั้นเปนพยานเมื่อถูกตรวจคน
๓. การตรวจคนตัวทหารตองกระทําโดยสุภาพ ถาคนตัวทหารหญิงตองใชผูหญิงปนผูคน
๔. การตรวจคนสถานที่ ตองมีหมายศาล และใหเจาพนักงานแสดงหมายและแสดงความ
บริสุทธิ์เสียกอนทําการตรวจคน
๕. การตรวจคนสถานที่โดยไมตองมีหมายศาลตามที่กฎหมายบัญญัติ เมื่อเสียงรองใหชวยจาก
ขางในสถานที่นั้น หรือปรากฏความผิดซึ่งหนากําลังกระทําขางในสถานที่นั้น หรือผูกระทําความผิดซึ่ง
หนาหนีเขาซุกซอนตัวในสถานที่นั้น หรือมีความสงสัยตามสมควรวาสิ่งของที่ไดมาโดยการกระทํา
ความผิดซอนอยูในสถานทีน่ ั้น หรือมีความสงสัยตามสมควรวาสิ่งของที่ไดมาโดยการกระทําความผิด
ซอนอยูในสถานที่นั้น หากเนิ่นชาจะถูกโยกยายเสียกอน หรือผูจะถูกจับกุมเปนเจาบานที่มีหมายจับ
๖. การตรวจคนสถานที่อันเปนเขตที่ตั้งทหาร หรือของทางราชการ ตองมีหมายศาลและเจา
พนักงานแสดงหมาย หรือมีเหตุใหคนไดโดยไมตองมีหมายศาลที่กฎหมายบัญญัติเชนเดียวกับขอ ๕ แลว
ใหผูบังคับบัญชาหรือผูรับผิดชอบเขตที่ตั้งทหาร สงผูแทนไปอยูดว ยในการตรวจคนทุกครั้ง
๗. การตรวจคนยานพาหนะ ( รถทุกประเภท ยกเวนรถสงคราม ) หรือคนตัวทหารที่อยูใน
ยานพาหนะตองกระทําโดยสุภาพ เมื่อมีเหตุอันสมควรสงสัยวาสิ่งของเพื่อจะใชในการกระทําความผิด
หรือไดมาโดยกระทําความผิด หรือมีไวเปนความผิด
๘. ผูครอบครองหรือควบคุมยานพาหนะ ตองใหความรวมมือและใหความสะดวกจนกวาการ
ตรวจคนจะเสร็จสิ้น
๙. การตรวจคนยานพาหนะของทหารราชการ เชน รถสงคราม ที่มีนายทหารชัน้ สัญญาบัตร
ควบคุมยานพาหนะนั่งมา เจาพนักงานผูตรวจคนตองมีหนังสืออนุมัตจิ าก ผบ.พล. หรือเทียบเทาขึ้นไป
เมื่อเจาพนักงานจับกุม
๑. การจับกุมทหารผูใดตองมีคําสั่งหรือหมายศาลใหจับทหารนั้น
๒. เมื่อคําสั่งหรือหมายศาลตามขอ ๑ เจาพนักงานตองแจงใหผูบังคับบัญชาของทหารผูนั้น
ทราบในโอกาสแรก
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๓. นอกจากการจับกุมตามขอ ๑ แลวถาเปนการกระทําความผิดซึ่งหนา หรือพบวากําลังพยาม
กระทําความผิดหรือมีพฤติการณสงสัยวาจะกระทําความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาไดกระทําความผิด
มาแลวและจะหลบหนี หรือจะหลบหนีการจับกุมตามหมายใหจับกุมไดโดยไมตองมีหมาย
๔. ทหารผูถูกจับกุมตองรับทราบขอหาที่ถูกจับกุมตัวกอน โดยขัน้ ตนตองจดจํา ยศ – ชื่อ
เจาพนักงานผูจ ับกุมและวันเวลาพฤติการณ รวมถึงพยานที่เห็นเหตุการณดวย
๕. ขอใหแจงเจาพนักงานผูจ ับกุม หรือพนักงานสอบสวนวาเปนทหารสังกัดหนวยใด ที่ตั้ง
ตําบล อําเภอ จังหวัด หมายเลขโทรศัพทติดตอหนวยตนสังกัด ผูบังคับบัญชาชื่อ
๖. ขอความรวมมือกับบุคคลอื่นๆ ใหแจงผูบังคับบัญชาของทหารที่ถูกจับกุมใหทราบวามีกําลัง
พลของหนวยถูกจับกุมอยูทใี่ ด
๗ หากมีอันตรายหรือบาดเจ็บจากการจับกุม ใหแจงผูบ ังคับบัญชาในโอกาสแรกเพื่อใหสงตัว
ไปรักษาพยาบาล
๘. เมื่อทหารถูกจับกุมในขณะแตงเครื่องแบบ เจาพนักงานผูจับกุมจะบังคับใหทหารถอด
เครื่องแบบไมได
๙ กรณีทหารสวมเครื่องแบบตองหลีกเลี่ยงการใชเครื่องพันธนาการ หรือใสกุญแจมือ เวนแต
จะหลบหนีหรือขัดขืนการจับกุม
๑๐. กรณีทหารไมสวมเครื่องแบบ ปฏิบัติเชนกับบุคคลพลเรือนทั่วไป
การควบคุมตัวทหาร และการปลอยชั่วคราว
๑. เจาพนักงานจับกุมตัวทหารมาถึงที่ทําการของเจาพนักงานผูจับกุม สามารถควบคุมตัวทหาร
ผูถูกจับกุม ไดเทาที่จําเปนแตไดไมเกิน ๓ วัน
๒. ทหารผูตอ งหา หรือผูมีประโยชนเกี่ยวของ ยื่นคํารองขอใหพนักงานปลอยตัวทหารผูตองหา
ชั่วคราวในชั้นสอบสวนได ตามหลักเกณฑในเรื่องการปลอยชั่วคราวตามที่กฎหมายบัญญัติ
๓. หากฝายทหารไมประสงคจะขอรับตัวทหารผูตอ งหาไปควบคุมในอํานาจฝายทหารและเปน
คดีที่อยูในอํานาจศาลแขวง หรือคดีที่เปรียบเทียบปรับไดตามอํานาจหนาที่ได
๔. คดีที่ไมอยูในอํานาจศาลทหารและฝายทหารไมประสงคจะขอรับตัวทหารผูตองหาพนักงาน
สอบสวนสามารถควบคุมตัวทหารผูตองหาไดไมเกิน ๓ วัน และตองขออํานาจศาลฝากขังตอไปไดไม
เกิน ๗ วัน หรือ ๔๘ วัน หรือ ๘๔วัน แลวแตคดีความผิด
๕. เมื่อฝายทหารขอรับตัวหรือไดรับตัวทหารผูตองหาจากพนักงานสอบสวน ทหารผูตองหา
หรือผูมีประโยชนเกีย่ วของสามารถยื่นคํารองตอผูบังคับบัญชาของผูตองหา เพื่อขอใหปลอยตัวทหาร
ผูตองหาชั่วคราวในชัน้ สอบสวนได
๖. ฝายทหารขอรับตัวหรือไดรับตัวทหารผูตองหาจากพนักงานสอบสวนมาควบคุมตามอํานาจ
ฝายทหาร ผูบังคับบัญชาจะควบคุมตัวทหารผูตองหารวมไมเกิน ๙๐ วัน โดยพนักงานสอบสวนจะรอง
ขอใหควบคุมตัวทหารผูตองหาตอผูบังคับบัญชาทหารไดครั้งละไมเกิน ๑๒ วัน
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การสอบสวนคดี
๑. เมื่อพนักงานสอบสวนแลวแจงขอกลาวหาใหทราบแลว ผูตองหาเต็มใจใหการอยางใด
หรือไมเต็มใจใหการอยางใดก็ได
๒. กอนทีจ่ ะดําเนินการตามขอ ๑ ใหทหารผูตองหาแจงตอพนักงานสอบสวนขอใหมี นธน.
หรือนายทหารสัญญาบัตร หรือ ทนายความ หรือผูซึ่งตนไววางใจเขารวมฟงการสอบสวน
๓. ถาทหารผูตองหาตองการใหมี นธน. หรือนายทหารสัญญาบัตร หรือทนายความ หรือผูซึ่ง
ตนไววางใจอยูดวยในขณะนําชี้สถานที่เกิดเหตุ การที่ผูเสียหายชีต้ ัว การทําแผนที่เกิดเหตุ หรือการทํา
แผนประทุษกรรม ก็ใหรองขอตอพนักงานสอบสวน
๔. เมื่อทหารเปนผูตองหาในคดีอาญา มีสิทธิดังนี้
๔.๑ มีสิทธิขอประกันตัวชัว่ คราว
๔.๒ มีสิทธิที่จะพบหรือปรึกษาทนายความเปนการเฉพาะตัว
๔.๓ มีสิทธิที่จะไดรับการเยีย่ มตามสมควร
๔.๔ มีสิทธิที่จะไดรับการสอบสวนดวนความรวดเร็ว ตอเนื่อง และเปนธรรม
๔.๕ มีสิทธิจะใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจ เชน นธน. หรือนายทหารสัญญา
บัตร เขาฟงการสอบปากคําตน
๔.๖ มีสิทธิที่จะตรวจหรือคัดสําเนาคําใหการของตน และเอกสารประกอบคําใหการ
ของตนในชั้นสอบสวน เมื่อพนักงานอัยการไดยนื่ ฟองคดีตอสารแลว
๔.๗ มีสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือจากรัฐดวยการจัดหาทนายความให
๔.๘ มีสิทธิที่จะใหถอยคําเปนปฏิปกษตอ ตนเองอันอาจทําใหตนถูกฟองคดีอาญา
๕.๙ มีสิทธิที่จะไดรับการเตือนวาดวยถอยคําซึ่งเกิดจากการจูงใจ มีคํามั่นสัญญา หรือการ
กระทําโดยมิชอบดวยประการใด ๆ ไมอาจรับฟงเปนพยานหลักฐานได
.............................................................................
ตรวจถูกตอง
พ.อ. อัมพร พิทักษวงศ
( อัมพร พิทักษวงศ )
ผอ.กอง กพ.ทบ.
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ผนวก ข
รูปแบบบัตรติดตัวทหารกองประจําการกองทัพบก

รูปถาย
ขนาด
๒ x ๓ ซม.

บัตรติดตัวทหารกองประจําการกองทัพบก
พลทหาร....................................................
สังกัด........................................................
คาย.......................................ตําบล........................................................
อําเภอ...................................จังหวัด......................................................
ผูบังคับบัญชาชื่อ.....................................................................................
เบอรโทรศัพทที่ติดตอได.........................................................................

ดานหนา
เมื่อตกเปนผูตอ งหาในคดีอาญาเบื้องตนควรดําเนินการดังนี้
๑. ขอทราบขอกลาวหาที่ถูกจับกุมดําเนินคดี
๒. แจงตอพนักงานสอบสวนขอใหมี นธน.หรือ ผบช.รวมฟง
รวมฟงการสอบสวน
๓. มีสิทธิใหการหรือไมใหการอยางใดก็ได โดยขอปรึกษา นธน.
หรือ ผบช. หรือทนายความ
๔. มีสิทธิขอประกันตัวชั่วคราว
๕. หากไดรับอันตรายจากการจับกุม ใหแจง ผบช. ในโอกาสแรก

ดานหลัง
หมายเหตุ ๑. ใชกระดาษพื้นสีขาวเคลือบดวยพลาสติกใส
๒. ขนาด ๖ x ๙.๕ เซนติเมตร

สําเนาถูกตอง
พ.อ.อัมพร พิทักษวงศ
( อัมพร พิทักษวงศ )
ผอ.กอง กพ.ทบ.
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ครุฑ
ขอกําหนด
เกี่ยวกับแบบของหนังสือตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการปฏิบัติและประสานงานกรณีทหารถูกหาวากระทําความผิดอาญา
พ.ศ. ๒๕๔๔
.................
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗. ( ๒ ) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติและ
ประสานงานกรณีทหารถูกหาวากระทําความผิดอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการวาดวยการปฏิบัติและ
ประสานงานกรณีทหารถูกหาวากระทําความผิดอาญา ออกขอกําหนดเกี่ยวกับแบบของหนังสือขอรับตัว
ผูตองหา แบบของหนังสือสงมอบตัว และแบบของหนังสือขอใหควบคุมตัว ( ตอ ) ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา “ ขอกําหนดเกีย่ วกับแบบของหนังสือตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติและประสานงานกรณีทหารถูกหาวากระทําความผิดอาญา
พ.ศ.๒๕๔๔ “
ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ แบบของหนังสือขอรับตัวผูตองหา ใหเปนไปตามแบบ ๑ ทายขอกําหนดนี้
ขอ ๔ แบบของหนังสือสงมอบตัวผูตองหา ใหเปนไปตามแบบ ๒ ทายขอกําหนดนี้
ขอ ๕ แบบของหนังสือขอใหควบคุมตัว ( ตอ ) ใหเปนไปตามแบบ ๓ ทายขอกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
( ชวลิต ยงใจยุทธ )
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ประธานคณะกรรมการวาดวยการปฏิบัติและประสานงาน
กรณีทหารถูกหาวากระทําความผิดอาญา
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( แบบ ๑ )
หนังสือขอรับตัวผูต องหา
ที่.......................................

( หนวยงานเจาของหนังสือ )
วันที่..................เดือน..............................พ.ศ...................

ขอให........................................................................................................มอบตัวทหารผูตองหา
ตามบัญชีรายชื่อทายหนังสือนี้ รวม............คน ซึ่งควบคุมตัวไว ใหแก ( หนวยที่มีอํานาจควบคุมตัว )
.....................................................ซึ่งไดแตงตั้งให..............................ตําแหนง............................................
เปนผูรับตัวทหารผูตองหาไปตามระเบียบสํานักนายรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติและประสานงานกรณี
ทหารถูกหาวากระทําความผิดอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔
( ยศ , ชื่อ ) ...............................................................
( ตําแหนง ).................................................
บัญชีรายชื่อทหารผูตองหาทีข่ อใหมอบตัวแกฝายทหาร
ที่

ยศ , ชื่อ นามสกุล

สังกัด

ตองหาวา

หมายเหตุ
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( แบบ ๑ )
หนังสือสงมอบตัวผูต องหา
ที่.............................

( หนวยงานเจาของหนังสือ )
วันที่.................เดือน.........................พ.ศ...............................

ตามที่ขอให.......................................................................................มอบตัวทหารผูตองหา
ตามบัญชีรายชื่อทายหนังสือนี้ไปเพื่อควบคุมตัวไวในระหวางสอบสวนครั้งแรกมีกาํ หนด..................วัน
ซึ่ง.................................................................ไดแตงตั้งให.........................................................................
ตําแหนง..................................................................เปนผูรับตัวทหารผูตอ งหาไปเพื่อควบคุมตัวไวแลว
นั้นหากไมไดรับแจงตามหนังสือแบบ ๓ ถึงเหตุผลและความจําเปนที่ขอใหควบคุมตัวทหารผูตอ งหา
ตอตามที่กําหนดไวในกฎหมายแลว ใหผูบังคับบัญชาที่สั่งควบคุมตัวปลอยตัวทหารผูตองหาไปทันที
ลงชื่อ.........................................................ผูรับตัวทหาร
ลงชื่อ..........................................................ผูมอบตัวทหาร
ลงชื่อ...........................................................พยาน
ลงชื่อ............................................................พยาน
บัญชีรายชื่อทหารผูตองหาทีม่ อบใหฝายทหารรับตัวไปควบคุมตัว

ที่

ยศ , ชื่อ นามสกุล

สังกัด

ตองหาวา

โทษสูงสุดตามขอหา
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หมายเหตุ
๑ หนังสือฉบับนี้ทําขึ้น ๒ ฉบับ ขอความตรงกัน ทางฝายทหารนําไปมอบใหผูบังคับบัญชาผูมี
อํานาจสั่งควบคุมตัวฉบับหนึง่ พนักงานสอบสวนติดสํานวนไวฉบับหนึ่ง
๒. กําหนดเวลาตามกฎหมายที่ขอใหผูบังคับบัญชาทหารควบคุมตัวผูต องหาได มีดงั นี้
๒.๑ ความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหารอยบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ ผูบังคับบัญชาสั่งขังไดครั้งเดียวมีกําหนดไมเกินเจ็ดวัน
๒.๒ ความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินกวาหกเดือนแตไมถึง ๑๐ ป หรือปรับ
เกินหารอยบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ ผูบังคับบัญชาสั่งขังหลายครั้งติด ๆ กันได แตครั้งหนึ่งตองไมเกินสิบ
สองวัน และรวมกันทั้งหมดตองไมเกินสี่สิบแปดวัน
๒.๓ ความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแตสบิ ปขึ้นไป จะมีโทษปรับดวย
หรือไมก็ตาม ผูบังคับบัญชาสั่งขังหลายครั้งติด ๆ กันได แตครั้งหนึ่งตองไมเกินสิบสองวัน และรวมกัน
ทั้งหมดไมเกินแปดสิบสี่วนั
กรณีผูบังคับบัญชาสั่งขังครบสี่สิบแปดวันแลว หากพนักงานสอบสวนยังมีความจําเปนตองให
ควบคุมตัวผูตอ งหาตอ ผูบังคับบัญชาจะสั่งขังตอไปไดก็ตอเมื่อพนักงานสอบสวนนําพยานหลักฐานไป
แสดงใหปรากฏเหตุแหงความจําเปนนัน้ โดยผูตองหาจะแตงทนายเพื่อคัดคานและซักถามพยานในวัน
นั้นก็ได เมื่อควบคุมตัวครบสี่สิบแปดวันแลว ใหปลอยตัวผูตองหาไปทันที
พิมพโดย
พ.อ.หญิง ดร.วาทิต ศรีวนั ทา
หัวหนาแผนกวิชาทั่วไป กองการศึกษา
โรงเรียนเสนารักษ กรมแพทยทหารบก
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( แบบ ๓ )
หนังสือขอใหควบคุมตัว ( ตอ )
ที่..................................

( หนวยงานเจาของหนังสือ )
วันที่...................เดือน.............................พ.ศ..................

เรื่อง ขอใหควบคุมตัวตอ ครั้งที่...........
เรียน............................................( ผูบังคับบัญชาทหาร )
อางถึง...........................................................................................................................................................
สิ่งที่สงมาดวย.............................................................................................................................................
ตามที่ขอใหควบคุมตัว.............................................................................ทหารผูตองหา
ไวระหวางสอบสวนตามหนังสือ..........................................นั้น
ดวยการสอบสวนยังไมแลวเสร็จ เนื่องจาก................................................................................
....................................................................................................................................................................
ดังปรากฏหลักฐานตามที่สงมาดวย ( หรือตามที่พนักงานสอบสวนนํามาแสดงเปนหลักฐาน ) จึงขอให
ควบคุมตัวทหารผูตองหาตอไปอีก................................วัน หากไมไดรับแจงถึงเหตุผลความจําเปนที่
ขอใหควบคุมตัวทหารผูตองหาตอตามที่กําหนดไวในกฎหมายแลว ใหผูบังคับบัญชาที่สั่งควบคุมตัว
ปลอยตัวทหารผูตองหาไปทันที

ขอแสดงความนับถือ
( ลงชื่อ ).......................................................
( ตําแหนง )........................................
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