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“ทุกคนมีสิทธิในการมีเสรีภาพและ  

ความมั่นคงแห่งบุคคล” 

“บุคคลใดจะถูกจับกุมหรือกักขัง  
ตามอำเภอใจมิได้” 

“บุคคลจะถูกลิดรอนเสรีภาพของตนมิได้ 
ยกเว้นโดยเหตุและโดยเป็นไป  
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้  

ในกฎหมาย” 

มาตรฐานและหลักการที่ใช้รองรับสิทธิในการมีชีวิตและเสรีภาพ 

มาตรฐานและหลักการที่ใช้รับรอง
สิทธิในการมีชีวิตและเสรีภาพ

สิทธิในการมีชีวิตและเสรีภาพเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิ

และเสรีภาพขั้นพื้นฐานบุคคลใดจะถูกลิดรอนชีวิตและ

เสรีภาพของตนตามโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือโดยพลการ

ไม่ได้ เพราะทุกคนมีความเท่าเทียมกันทางกฎหมายและจะ

ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายด้วยความเสมอภาค 

โดยปราศจากการเลือกประติบัติไม่ว่าด้วยสาเหตุใดอาทิ

เชื้อชาติผิวเพศภาษาศาสนาความคิดเห็นทางการเมือง

หรือทางอื่นพื้นเพทางชาติหรือสังคมทรัพย์สินการเกิด

หรือสถานะอื่น

หลักการเหล่านี้มีนัยยะว่ารัฐสามารถกำหนด 

ข้อจำกัดต่างๆเกี่ยวกับชีวิตและเสรีภาพผ่านทางกฎหมาย

และระเบียบข้อบังคับที่มีการบังคับใช้ด้วยความเหมาะสม

นอกจากนั้น มาตรฐานสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ 

พื้นฐานคือหลักการที่ว่าทุกคนมิสิทธิได้รับการสันนิษฐาน

ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะพิสูจน์ตามกฎหมายได้ว่ามี 

1. ข้อเสนอทั่วไปลำดับที่18 โดยคณะกรรมการกติการะหว่างประเทศ 
วา่ดว้ยสทิธฟิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 
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ความผิดดังนั้นหากรัฐยังคงจำกัดเสรีภาพของบุคคลด้วย

การใช้อำนาจกฎหมายอาญาจับกุมรัฐมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ให้

สิ้นสงสัยว่าบุคคลผู้นั้นกระทำความผิดสมควรได้รับโทษจริง

และบุคคลที่ถูกกล่าวหาต้องได้รับสิทธิเท่าที่จำเป็นโดย

ปราศจากการเลือกประติบัติเพื่อให้สามารถปกป้องตนเอง

และต่อสู้ข้อกล่าวหานั้นได้

หลักการข้างต้นเป็นรากฐานที่ควบคุมกฎหมายและ

วิธีพิจารณาความอาญามีมาตรฐานทั้งระดับประเทศและ

ระดับนานาชาติที่รับรองหลักการดังกล่าวรวมทั้งคุ้มครอง

ปัจเจกบุคคลจากการถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพโดย 

ไม่เป็นธรรมและโดยพลการซึ่งรวมไปถึงบทบัญญัติต่างๆ

เพื่อรับรองการปฏิบัติงานอันเหมาะสมในทุกๆ ขั้นตอน

กระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับคดีอาญา เริ่มตั้งแต่“ก่อน”

“ระหว่าง”และ“หลัง”การพิจารณาคดี

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิของบุคคลจะได้รับ

ความคุ้มครองการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในทุกๆขั้นตอน

ของการพิจารณาคดี เริ่มตั้งแต่ก่อนระหว่างและหลังการ

พิจารณาคดีจึงมีความสำคัญยิ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถช่วย

ประเมินว่าสิทธิของบุคคลที่ถูกจับกุมหรือถูกคุมขังนั้นได้รับ

การคุ้มครองด้วยดีหรือไม่

 

 

รายการสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดี
และการพิจารณาคดีในศาล



ก.
สิทธิก่อนการพิจาณาคดีี
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รายการสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดี
และการพิจารณาคดีในศาล

ก.สิทธิก่อนการพิจาณาคดีี

หลักการที่ 1 บุคคลที่ถูกจับกุมจะต้องได้รับแจ้งถึงเหตุผล

ขณะถูกจับกุม และจะต้องได้รับแจ้งถึงข้อหาที่ถูกจับกุม

โดยพลัน 

1. ขณะจับกุม เจ้าหน้าที่ได้แสดงหมายจับหรือ

เอกสารทางกฎหมายอื่นๆที่ให้เหตุผลเกี่ยวกับ

การจับกุมนั้นหรือไม่?

2. เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาในการจับกุมหรือไม่?หาก

เป็นการคุมขังเพื่อความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ 

ได้แจ้งหรือไม่ว่าเป็นไปเพื่อความปลอดภัยมิได้ 

มีการตั้งข้อหาทางอาญาใดๆทั้งสิ้น?

3. การจับกุมหรือการคุมขังกระทำโดยเจ้าหน้าที่

ของรัฐหรือบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับ

ทางการหรือไม่?

4. ในช่วงของการจับกุมมีเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่น

อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดกี่คน?

5. เจ้าหน้าที่เหล่านั้นสวมเครื่องแบบหรือไม่?

6. เจ้าหน้าที่ได้ค้นตัวผู้ถูกจับกุมหรือไม่?

7. เจ้าหน้าที่ค้นบ้านของผู้ถูกจับกุมหรือไม่?และ 

มีเอกสารหรือหมายค้นเป็นลายลักษณ์อักษร 

หรือไม่?

8. มีการขนย้ายสิ่งของหรือของมีค่าออกจากบ้าน

ของผู้ถูกจับกุมหรือไม่? เจ้าหน้าที่ ได้บันทึก

รายการสิ่งของที่ยึดไปหรือไม่?ตัวท่านได้ลงนาม

ในรายการดงักลา่วหรอืไม?่มบีคุคลอืน่ใดลงนาม 

ในบันทึกรายการสิ่งของดังกล่าวหรือไม่?

9. ในช่วงที่ เกิดการจับกุม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อ

บคุคลอืน่ๆเชน่สมาชกิในครอบครวัหรอืเพือ่นๆ 

ทีอ่ยูใ่นเหตกุารณอ์ยา่งไร?มกีารขม่ขูห่รอืคกุคาม 

บุคคลเหล่านั้นหรือไม่?
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หลกัการที ่2 บคุคลใดจะถกูกระทำทรมานหรอืการปฏบิตั ิ 

หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี

ไม่ได้ 

1. ในช่วงที่เกิดการจับกุมมีการใช้กำลังประทุษร้าย

ท่านหรือไม่?ถ้ามี ให้อธิบายลักษณะของการใช้

กำลังนั้น (เช่นการผลักการตีการผูกผ้าปิดตา

การมัดมือเป็นต้น)

2. การใช้กำลังประทุษร้ายนั้นเกิดขึ้นที่ใด? เป็น

เวลานานเท่าใด?

3. มีการพูดจาด้วยถ้อยคำหยาบคายแก่ครอบครัว

และผู้ถูกจับกุมหรือไม่?

4. มีการใช้ถ้อยคำหรือการกระทำในเชิงล่วงเกิน

ทางเพศหรือไม่?

5. ท่านถูกส่งตัวไปยังสถานที่คุมขังด้วยยานพาหนะ

ชนิดใด? เกิดอะไรขึ้นบ้างในระหว่างการเดิน

ทาง? ใช้เวลาในการเดินทางเท่าใด?ท่านได้รับ

อาหารนำ้หรอืยาจากเจา้หนา้ทีห่รอืไม?่พาหนะ

ที่ใช้ขนส่งมีผู้คนเบียดเสียดมากเกินไปหรือไม่?

สิทธิก่อนการพิจารณาคด ี

6. ท่านถูกพาไปคุมขังที่ไหนและเป็นเวลานาน

เท่าใด?ลักษณะของสถานที่เป็นอย่างไร (เช่น

เป็นสถานที่ที่สร้างเตรียมไว้ก่อน)หรือไม่?

7. ท่านถูกคุมขังร่วมกับใครบ้าง?

8. ท่านโดนคุมขังร่วมกับบุคคลอื่นที่ถูกพิพากษาว่า

มีความผิดแล้วหรือไม่?

9. สภาพการคุมขังเป็นอย่างไร?มีการให้อาหาร

อนุญาตให้พักผ่อน นอนหลับ การสวดมนต์

และการละหมาดหรือไม่

10.ท่านโดนทรมานเในขณะที่คุมขังหรือไม่?ถ้าโดน

โปรดอธบิายลกัษณะหรอืวธิทีรมานทีท่า่นประสบ 

11.ท่านโดนบังคับให้ลงนามในเอกสารหรือคำรับ

สารภาพหรือไม่?

12.มีการบังคับให้ท่านกล่าวโทษผู้อื่นหรือมีการ

ทรมานเพื่อให้ท่านเปิดเผยข้อมูลของบุคคลอื่น

หรือไม่?

13.หลังการคุมขัง เจ้าหน้าที่นำตัวท่านไปแถลงข่าว

หรือไม่?
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14.หากท่านป่วยมีการรักษาหรือให้ความช่วยเหลือ

หรือไม่?

 

หลักการที่ 3 เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องแจ้งให้ครอบครัวของ  

ผู้ถูกจับกุมทราบ 

1. ครอบครัวหรือเพื่อนหรือผู้อื่นรู้เห็นเกี่ยวกับการ

จับกุมตัวท่านหรือไม่?

2. ครอบครัวของท่านรับทราบเกี่ยวกับการจับกุม

ตัวท่านเมื่อใด?

3. เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ครอบครัวของท่านทราบ

เกี่ยวกับสถานที่คุมขังหรือไม่? ถ้าไม่มีการแจ้ง

ทางครอบครัวรับทราบเรื่องนี้เมื่อใดและด้วย 

วิธีใด?

4. ขณะคุมขังครอบครัวหรือเพื่อนของท่านเข้าพบ

ได้หรือไม่?การเข้าพบนั้นมีลักษณะอย่างไรและ

บ่อยครั้งแค่ไหน?มีการติดสินบนหรือใช้อิทธิพล

เพื่อเข้าเยี่ยมท่านหรือไม่?

หลักการที่ 4 บุคคลต้องได้รับการนำตัวขึ้นพิจารณาคดี

ต่อหน้าผู้พิพากษาหรือผู้มีอำนาจอื่นตามกฎหมายเพื่อ

ตัดสินคดีความโดยไม่รอช้า 

1. ท่านถูกคุมขังไปแล้วกี่วันก่อนที่จะได้ไปศาล?

2. ศาลกำหนดให้ยืดระยะเวลาการคุมขังออกไปอีก

กี่ครั้ง?

3. ท่านได้เข้าร่วมการประชุมทางวิดีทัศน์ร่วมกับ

ศาลหรือไม่?ถ้าได้เข้าร่วมได้เข้าร่วมเมื่อใดและ

ด้วยเหตุผลใด?

4. เมื่อท่านมาปรากฏตัวต่อหน้าศาล ศาลได้ให้

โอกาสท่านชี้แจงว่าท่านได้รับการปฏิบัติเช่นใด

ระหว่างที่ถูกคุมขังหรือไม่?ผู้พิพากษาได้ถาม

หรือไม่ว่าท่านโดนทรมานหรือได้รับการปฏิบัติ 

ที่ไม่ถูกต้องถ้ามีการถามในประเด็นนี้ ได้มีการ

บันทึกไว้เป็นหลักฐานหรือไม่?และผู้พิพากษา 

มีปฏิกิริยาอย่างไร?

5. ท่านโดนข่มขู่หรือให้พูดอะไรเป็นพิเศษตอนไป

ปรากฏตัวต่อหน้าศาลหรือไม่?
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6. ถ้าท่านถูกตั้งข้อหาว่ากระทำความผิดท่านได้รับ

รู้ถึงลักษณะของข้อหานั้นๆหรือไม่?และท่าน 

รู้หรือไม่ว่าการพิจารณาคดีจะเริ่มเมื่อใด?

 

หลกัการที ่5 บคุคลมสีทิธคิดัคา้นความชอบดว้ยกฎหมาย  

ของการคุมขัง โดยวิธีใช้หมายสั่งให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมา

ศาลหรือการยื่นคำร้องทุกข์อื่นๆ  

1. ตัวท่านหรือญาติเคยยื่นคำร้องทุกข์ต่อศาล

ว่าการคุมขังนั้นมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่?

2. ท่านหรือญาติเคยยื่นคำร้องทุกข์หรือหนังสือ 

แก่เจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคุมขัง

หรือไม่?

3. ท่านรู้หรือไม่ว่าท่านมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทนในกรณีที่การจับกุมนั้นไม่ชอบด้วย

กฎหมาย?และเคยเริ่มดำเนินการเพื่อเรียกร้อง

ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ในกรณีที่ท่านโดนคุม

ขังโดยผิดกฎหมาย?

หลักการที่ 6 การคุมขังก่อนการพิจารณาคดีไม่ควรเป็น

หลักปฏิบัติ และบุคคลควรได้รับการปล่อยตัวด้วยการ

ประกันหรือวางหลักประกันเพื่อรับรองว่าผู้ถูกคุมขังจะ

มาปรากฏตัวต่อหน้าศาลระหว่างการพิจารณาคดี 

1. ท่านได้ยื่นขอประกันตัวต่อศาลหรือไม่?

2.หากศาลปฏิเสธการประกันตัว ศาลให้เหตุผล

ประการใดในการไม่อนุญาตให้ประกันตัวท่าน?

ถ้าได้ประกันตัวเงื่อนไขการให้ประกันตัวมีอะไร

บ้าง?และหลักทรัพย์ในการประกันตัวมีมูลค่า

เท่าใด?

 

หลักการที่ 7 บุคคลมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทาง

กฎหมายก่อนการพิจารณาคดีรวมทั้งในช่วงของการ

จับกุมหรือการคุมขังด้วย 

1. ท่านมีโอกาสได้ติดต่อทนายหรือไม่?และท่าน 

ได้ติดต่อทนายเป็นครั้งแรกตอนไหน?

 



ข.
สิทธิระหว่างการพิจารณาคดี
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ข.สิทธิระหว่างการพิจารณาคดี

หลักการที่ 8 บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับการสันนิษฐาน  

ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะพิสูจน์ตามกฎหมายได้ว่ามี

ความผิด 

1. ท่านรู้หรือไม่ว่าท่านต้องได้รับการสันนิษฐาน 

ไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะพิสูจน์ตาม

กฎหมายได้ว่ามีความผิด?

2.ท่านจำเป็นต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวท่าน

เองหรือไม่ หรือโจทก์จะต้องพิสูจน์ว่าท่านมี

ความผิด

 

หลักการที่ 9 บุคคลมีสิทธิได้รับการพิจารณาคดีด้วย

ความเที่ยงธรรมและเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยศาลที่เป็น

อิสระและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

1. ท่านถูกจับกุมไปนานเท่าใดก่อนที่จะมีการเริ่ม

พิจารณาคดี?

2. ท่านมีข้อสงสัยหรือไม่เกี่ยวกับความเป็นอิสระ

ของผู้พิพากษา?และผู้พิพากษาแสดงอคติหรือ

ความเอนเอียงเข้าข้างโจทก์ผู้ทำการฟ้องร้องคดี

หรือไม่?

3. ทา่นมทีนายความวา่ความแทนตนเองหรอืไมแ่ละ

ทนายของทา่นไดร้บัเอกสารครบถว้นหรอืไม?่  

4. ศาลปฏิบัติต่อทนายของท่านและของโจทก์ด้วย

ความเท่าเทียมกันหรือไม่?

5. ท่านมีเวลาพอเพียงในการถามค้านพยานโจทก์

หรือไม่?

6. ท่านสามารถดูเอกสารต่างๆ ในแฟ้มคดีหรือไม่?

และท่านถูกปฏิเสธโอกาสในการนำเสนอแง่มุม

ของท่านรวมถึงการนำเสนอพยานบุคคลและ

หลักฐานเอกสารของตนหรือไม่?

7. หากท่านไม่เข้าใจภาษาที่ใช้ในศาล มีการให้

บริการล่ามแปลภาษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือ

ไม่?

8. การพิจารณาคดีเป็นไปโดยเปิดเผยต่อสาธารณะ

หรือไม่?หากบุคคลอื่นไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าฟัง

การพิจารณาคดีมีการแจ้งให้ท่านทราบในเรื่อง

นี้หรือไม่?
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9. พยานของท่านถูกข่มขู่หรือล่วงเกินใดๆหรือไม่?

10.บรรยากาศทั่วไปภายในศาลเป็นอย่างไร?มีเจ้า

หน้าที่ตำรวจและทหารมาปรากฏตัวมากเกินไป

หรือไม่?

11.ท่านได้มาปรากฏตัวในการพิจารณาคดีของตน

ทุกครั้งหรือไม่?

12.หากท่านไม่มีทนาย ศาลได้แจ้งให้ท่านทราบ

หรือไม่ว่าท่านมีสิทธิขอความช่วยเหลือจาก

ทนายความได้?

13.หากศาลให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายความ

ช่วยเหลือดังกล่าวต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่?

ท่านพอใจกับความช่วยเหลือดังกล่าวหรือไม่?

14.ศาลเลื่อนการนั่งพิจารณาคดีกี่ครั้ง?ด้วยเหตุผล

ใด?

15.การพิพากษาคดีเป็นไปโดยเปิดเผยต่อสาธารณะ

หรือไม่?

16.คำพิจารณาคดีใช้ เวลารวมทั้ งสิ้นกี่ วันหรือ 

กี่เดือน?

ค.
สิทธิหลังการพิจารณาคดี
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ค.สิทธิหลังการพิจารณาคดี

หลักการที่ 10 บุคคลที่ต้องโทษมีสิทธิอุทธรณ์ขอทบทวน

คำพิพากษาใหม่ได้จากศาลชั้นสูงขึ้นไป 

1. หลังจากได้รับคำพิพากษาในคดีของท่านแล้ว

ท่านได้ยื่นอุทธรณ์หรือไม่?

2. หากท่านมิได้ยื่นอุทธรณ์สาเหตุคืออะไร?

หลักการที่ 11 บุคคลมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

ในกรณีการเสื่อมเสียความยุติธรรม 

1. หากท่านถูกตัดสินว่าไม่มีความผิด ท่านได้ยื่น

คำร้องทุกข์หรือรายงานเพื่อขอสินไหมทดแทน

เนื่องจากการเสื่อมเสียความยุติธรรมหรือไม่?

หลักการที่ 12 บุคคลย่อมไม่ถูกพิจารณา หรือลงโทษซ้ำ

ในความผดิซึง่บคุคลนัน้ตอ้งคำพพิากษาถงึทีส่ดุใหล้งโทษ

หรือให้ปล่อยตัวแล้วตามกฎหมายและวิธิพิจารณาความ

อาญาของแต่ละประเทศ หรือ สิทธิในการไม่ถูกฟ้องซ้ำ

คดีอาญาในความผิดเดียวกัน 

1. หลงัจากไดร้บัการปลอ่ยตวัไปแลว้มกีารตัง้ขอ้หา 

ซำ้อกีหรอืไม?่ถา้ใช่เปน็ขอ้กลา่วหาเดมิหรอืไม?่  



องค์ประกอบ
ของการพิจารณาคดี
อันเที่ยงธรรม
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องค์ประกอบของ
การพิจารณาคดีอันเที่ยงธรรม

 

ปัจจุบันนี้มีกรอบหลักการต่างๆตามหลักกฏหมาย

ระหว่างประเทศที่รับรอง“สิทธิว่าด้วยการพิจารณาคดีอัน

เที่ยงธรรม”หลักเกณฑ์ดังกล่าวสรุปได้ดังต่อไปนี้2  

1. บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอภาคในการพิจารณาของ

ศาลและคณะตุลาการ3  

2. ในการพิจารณาคดีอาญาซึ่งตนต้องหาว่ากระทำ

ผิดหรือการพิจารณาคดีเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่

ของตนบคุคลทกุคนยอ่มมสีทิธไิดร้บัการพจิารณา 

อย่างเป็นธรรม4  

2 จาก คู่มือฝึกอบรมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนห้องสมุดสิทธิมนุษยชน
มหาวิทยาลัยมินนิโซต้า

3 จากกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ข้อ14(1)

4 เรื่องเดียวกัน

3. การพิจารณาคดีต้องเป็นไปโดยเปิดเผย5  

4. การพจิารณาคดตีอ้งดำเนนิการโดยคณะตลุาการ 

ที่มีอำนาจมีความเป็นอิสระและเป็นกลาง6  

5. การพจิารณาคดตีอ้งดำเนนิการโดยคณะตลุาการ 

ที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย7  

6. บุคคลซึ่งต้องหาว่ากระทำผิดอาญาต้องมีสิทธิ

ได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะ

พิสูจน์ตามกฎหมายได้ว่ามีความผิด8  

5 สื่อมวลชนและสาธารณชนอาจถูกห้ามเข้าฟังการพิจารณาคีทั้งหมด
หรือบางส่วนก็ด้วยเหตุผลทางศีลธรรมความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนหรือความมั่นคงของชาติในสังคมประชาธิปไตยหรือเพื่อ
ความจำเป็นเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องชีวิตส่วนตัวของคู่กรณี
หรือในสภาพการณ์พิเศษซึ่งศาลเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่ง เมื่อการ
พิจารณาโดยเปิดเผยนั้นอาจเป็นการเสื่อมเสียต่อประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรมแต่คำพิพากษาในคดีอาญาหรือคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัย
ข้อพิพาทในคดีอื่นที่เปิดเผยเว้นแต่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของเด็กและ
เยาวชนหรือเป็นกระบวนกระบวนพิจารณาเกี่ยวด้วยข้อพิพาทของคู่
สมรสในเรื่องการเป็นผู้ปกครองเด็ก (จากกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้อ14(1))

6 จากกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ข้อ14(1)

7 เรื่องเดียวกัน

8 จากกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ข้อ14(2)

องค์ประกอบของการพิจารณาคดีอันเที่ยงธรรม 
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7. ในการพิจารณาคดีอาญาบุคคลซึ่งต้องหาว่า

กระทำผดิยอ่มมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัหลกัประกนัขัน้ตำ่ 

ดังต่อไปนี้โดยเสมอภาค9   

ก. สิทธิที่จะได้รับแจ้งโดยพลันซึ่งรายละเอียด

เกี่ยวกับสภาพและเหตุแห่งความผิดที่กล่าว

หาในภาษาซึ่งบุคคลนั้นเข้าใจได้10  

ข. สิทธิที่จะมีเวลาและได้รับความสะดวกเพียง

พอแก่การเตรียมการเพื่อสู้คดี11  

ค. สิทธิที่จะติดต่อกับทนายความที่ตนเลือกได้12  

ง. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีโดยไม่ล่าช้า

เกินความจำเป็น13  

9 จากกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ข้อ14(3)

10 จากกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ข้อ14(3)ก.

11 จากกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ข้อ14(3)ข.

12เรื่องเดียวกัน

13 จากกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ข้อ14(3)ค.

จ. สทิธทิีจ่ะไดร้บัการพจิารณาตอ่หนา้บคุคลนัน้

และสิทธิที่จะต่อสู้คดีด้วยตนเองหรือโดย

ผ่านผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายที่ตนเลือก14  

ฉ. สิทธิที่บุคคลจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึง 

สิทธิในการมีผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายหาก

บุคคลนั้นไม่มีผู้ช่วยเหลือทางกฎหมาย15  

ช. สิทธิที่จะได้รับทนายความช่วยเหลือทาง

กฎหมายซึ่งมีการแต่งตั้งขึ้นโดยไม่เสียค่า

ตอบแทนในกรณีที่บุคคลนั้นไม่สามารถรับ

ภาระในการจ่ายค่าตอบแทนได้16  

ซ. สิทธิที่จะซักถามพยานฝ่ายตรงข้าม และ 

ขอให้เรียกพยานฝ่ายตนมาซักถามภายใต้

เงื่อนไขเดียวกับพยานอีกฝ่ายได้17  

14 จากกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ข้อ14(3)ง.

15 เรื่องเดียวกัน

16 เรื่องเดียวกัน

17 จากกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ข้อ14(3)จ.

องค์ประกอบของการพิจารณาคดีอันเที่ยงธรรม
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ฌ.สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากล่ามโดย

ไม่มีค่าใช้จ่ายหากไม่สามารถเข้าใจหรือพูด

ภาษาที่ใช้ในศาลได้18  

ญ.สทิธทิีจ่ะไมถ่กูบงัคบัใหเ้บกิความเปน็ปรปกัษ์ 

ต่อตนเองหรือให้รับสารภาพผิด19  

8. บุคคลที่ต้องคำพิพากษาลงโทษในความผิด

อาญา ย่อมมีสิทธิที่จะให้คณะตุลาการระดับ

เหนือขึ้นไปพิจารณาทบทวนการลงโทษและคำ

พิพากษาโดยเป็นไปตามกฎหมาย20  

9. เมื่อบุคคลใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ

ในความผิดอาญาและภายหลังจากนั้นมีการ

กลับคำพิพากษาที่ให้ลงโทษบุคคลนั้น หรือ

บุคคลนั้นได้รับอภัยโทษโดยเหตุที่มีข้อเท็จจริง

18 จากกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ข้อ14(3)ฉ.

19 จาก กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ข้อ14(3)ช.

20 จากกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ข้อ14(5)

องค์ประกอบของการพิจารณาคดีอันเที่ยงธรรม 

ใหม่หรือมีข้อเท็จจริงที่ได้ค้นพบใหม่ อันแสดง

ให้เห็นว่าได้มีการดำเนินกระบวนการยุติธรรม 

ที่มิชอบบุคคลที่ได้รับความทุกข์อันเนื่องมาจาก

การลงโทษตามผลของการพิพากษาลงโทษเช่น

ว่าต้องได้รับการชดเชยตามกฎหมาย เว้นแต่ 

จะพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นเป็นเหตุทั้งหมดหรือ 

บางส่วนของการที่ไม่มีการเปิดเผยข้อเท็จจริง

นั้นให้ทันกาล21  

10.บุคคลย่อมไม่ถูกพิจารณาหรือลงโทษซ้ำใน

ความผิดซึ่งบุคคลนั้นต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้

ลงโทษหรือให้ปล่อยตัวแล้วตามกฎหมายและ

วิธีพิจารณาความอาญาของแต่ละประเทศ22  

21 จากกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ข้อ14(6)

22 จาก กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ข้อ14(2)ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในหลักการของการห้ามฟ้องซ้ำคดีอาญา 
(ในความผิดประเภทเดียวกัน) 
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11.บุคคลย่อมไม่ต้องรับผิดทางอาญาเพราะกระทำ

หรืองดเว้นการกระทำซึ่งในขณะที่กระทำหรือ 

งดเว้นการกระทำนั้นยังความผิดทางอาญาตาม

กฎหมายในหรือกฎหมายระหว่างประเทศ23  

12.บทลงโทษใหม่ที่หนักกว่าโทษที่มีอยู่ในขณะที่

บุคคลได้กระทำความผิดทางอาญาไปแล้วนั้น 

จะใช้บังคับมิได้24    

23 จากกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ข้อ 15 (1) อย่างไรก็ตาม ความในข้อนี้ ย่อมไม่กระทบต่อการ
พิจารณาคดีและการลงโทษบุคคลซึ่งได้ก่อคดีอาญาตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศทั่วไปรวมทั้งการฝ่าฝืนกฎหมายเชิงจารีตระหว่าง
ประเทศ เช่นอาชญากรรมสงครามการทรมานการค้าทาสการ
สังหารหมู่ เป็นต้น (ดูเพิ่มเติมที่ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้อ15(2))

24 จากกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ข้อ 15 (1) อย่างไรก็ตาม ความในข้อนี้ ย่อมไม่กระทบต่อการ
พิจารณาคดีและการลงโทษบุคคลซึ่งได้ก่อคดีอาญาตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศทั่วไปรวมทั้งการฝ่าฝืนกฎหมายเชิงจารีตระหว่าง
ประเทศ เช่นอาชญากรรมสงครามการทรมานการค้าทาสการ
สังหารหมู่ เป็นต้น (ดูเพิ่มเติมที่ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้อ15(2))

13.หากภายหลังมีการบัญญัติความผิดของการ 

กระทำนั้นๆ ให้มีโทษเบาลงผู้กระทำผิดย่อม 

ได้รับประโยชน์จากบทบัญญัตินั้น25  

14.บุคคลจะถูกจำคุกเพียงเพราะเหตุว่าไม่สามารถ

ปฏิบัติการชำระหนี้ตามสัญญามิได้26  

 

25 จากกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ข้อ 15 (1) อย่างไรก็ตาม ความในข้อนี้ ย่อมไม่กระทบต่อการ
พิจารณาคดีและการลงโทษบุคคลซึ่งได้ก่อคดีอาญาตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศทั่วไปรวมทั้งการฝ่าฝืนกฎหมายเชิงจารีตระหว่าง
ประเทศ เช่นอาชญากรรมสงครามการทรมานการค้าทาสการ
สังหารหมู่ เป็นต้น (ดูเพิ่มเติมที่ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้อ15(2))

26 จากกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ข้อ11

องค์ประกอบของการพิจารณาคดีอันเที่ยงธรรม



สิทธิได้รับการพิจารณา
คดีอันเที่ยงธรรม

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
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สิทธิได้รับการพิจารณาคดี
อันเที่ยงธรรมในสถานการณ์ฉุกเฉิน27

  

สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอันเที่ยงธรรมไม่ได้

เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิ“ที่ถูกฝ่าฝืนไม่ได้”อย่างไรก็ดีรัฐที่

ทำให้มาตรฐานในการพิจารณาคดีอันเที่ยงธรรมย่อหย่อน

ไปต้องรับรองว่าการกระทำดังกล่าวจะไม่ล่วงล้ำสิทธิ 

ดังกล่าวโดยอ้างความจำเป็นของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

แม้แต่น้อยภายใต้หลักการแห่งกฎหมายและหลักนิติธรรม

รัฐจะต้องเคารพข้อกำหนดพื้นฐานเกี่ยวกับการพิจารณาคดี

อันเที่ยงธรรมแม้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามข้อกำหนด 

พื้นฐานนี้รัฐต้องรับประกันว่า

ก. จะมีการตั้งข้อสันนิษฐานก่อนว่าผู้ต้องหาเป็น 

ผู้บริสุทธิ์

ข. ศาลทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายเทา่นัน้จะมสีทิธพิจิารณา 

คดีและตัดสินลงโทษผู้กระทำผิดอาญาได้

สิทธิได้รับการพิจารณาคดีอันเที่ยงธรรมในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ค. บุคคลมีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาให้ความคุ้มครอง

สิทธิและมาตรฐานที่ถูกฝ่าฝืนไม่ได้สิทธิดังกล่าว

รวมไปถึงสิทธิว่าด้วยการมีชีวิต การห้ามการ

ทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่ 

โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีการ

หา้มคมุขงัเนือ่งจากไมส่ามารถกระทำการไดต้าม

สญัญาและหลกัความถูกตอ้งตามกฎหมายอาญา

หลักความถูกต้องตามกฎหมายนั้นกำหนดว่า

ความรบัผดิและการลงโทษทางอาญาควรมเีฉพาะ

ที่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ชัดเจน

และเจาะจงที่บังคับใช้อยู่ในช่วงเวลาของการ 

มกีาระกระทำหรอืการงดเวน้การกระทำ 

  

ด้วยเหตุนี้ สิทธิว่าด้วยการมีชีวิตต้องได้รับความ

คุ้มครองแม้ในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งหมายความว่าแม้ใน

ระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉินการกำหนดโทษประหารชีวิต

ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกระบวนการพิจารณาคดีอัน

เที่ยงธรรมทุกๆขั้นตอนเช่นเดียวกันการห้ามการทรมาน

ถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถฝ่าฝืนได้และต้องให้ความเคารพ 

แม้ในช่วงที่ เกิดสภาวะฉุกเฉิน ดังนั้น แม้ในช่วงเวลา 
27ข้อสังเกตทั่วไปที่ 29 เกี่ยวกับสภาวะฉุกเฉิน (ข้อ 4) จากกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
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ดังกล่าวการแถลงหรือการสารภาพผิดที่มีสาเหตุมาจาก

การถูกทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดร้ายสามารถใช้เป็นหลัก

ฐานในกระบวนการพิจารณาคดีได้ เช่นเดียวกัน แม้ใน

สถานการณ์ฉุกเฉินหลักการดังกล่าวยังบ่งบอกว่าบุคคลมี

สิทธิคัดค้านต่อศาลเกี่ยวกับการคุมขังที่ชอบด้วยกฎหมาย

ซึ่งกระทำโดยพลการหรือใช้การทรมานเป็นเครื่องมือ 

วา่ชอบดว้ยกฎหมายหรอืไม่ครอบครวัของเหยือ่ทีห่ายสาบสญู 

หรือถูกวิสามัญฆาตกรรมจึงมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจาก

ศาลได้
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แบบสอบถาม
ในการติดตามตรวจสอบการดำเนินคดี
และการพิจารณาคดีในศาล

รายการตรวจสอบสำหรับนักกิจกรรม
ด้านสิทธิมนุษยชน

 

รายละเอียดของจำเลย

ชื่อ(ชื่อ-นามสกุล,ชื่อเล่น):................................................. 

.............................................................................................

วัน/เดือน/ปีเกิด,อายุ:.......................................................

เพศ:.......................... อาชีพ:.............................................

สถานภาพในครอบครัว:......................................................

ที่อยู่: ................................................................................... 

.............................................................................................

...........................................โทรศัพท์:................................

เชื้อชาติ:...............................ศาสนา:................................
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รายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยย่อจากคดี

.............................................................................................

.................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

ก.สิทธิก่อนการพิจารณาคดี

หลักการที่ 1 บุคคลที่ถูกจับกุมจะต้องได้รับแจ้งถึงเหตุผล

ในการจับกุม และจะต้องได้รับแจ้งถึงข้อหาที่ถูกจับกุม

โดยพลัน 

1. ขณะจับกุม เจ้าหน้าที่ได้แสดงหมายจับหรือ

เอกสารทางกฎหมายอื่นๆที่ให้เหตุผลเกี่ยวกับ

การจับกุมนั้นหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่...............................

2. เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาในการจับกุมท่านหรือไม่?  

 ใช่...............................ไม่ใช่...............................

3. หากเป็นการคุมขังเพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่

ได้แจ้งหรือไม่ว่าเป็นไปเพื่อความปลอดภัยมิได้ 

มกีารตัง้ขอ้หาทางอาญาใดๆทัง้สิน้ 

 ใช่...............................ไม่ใช่...............................

4. การจับกุมหรือการคุมขังกระทำโดยเจ้าหน้าที่

ของรัฐหรือบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับ

ทางการหรือไม่? 

 เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ:

 ใช่...............................ไม่ใช่...............................

 บุคคลอื่นๆ(โปรดระบุ) ..................................... 

...........................................................................

5. ในช่วงของการจับกุมมีเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่น

อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดกี่คน?

 ………………………………………………..…………… 

……………………………………..............................…

……………………………………..............................….

6. เจ้าหน้าที่เหล่านั้นสวมเครื่องแบบหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

แบบสอบถามรายการตรวจสอบการติดตามตรวจสอบ
การดำเนินคดีและการพิจารณาคดีในศาล
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7. เจ้าหน้าที่ได้ค้นตัวท่านหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

8. เจ้าหน้าที่ค้นบ้านท่านหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

 ถ้าพวกเขาค้นบ้านพวกเขามีเอกสารหรือหมาย

ค้นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

9. มีการขนย้ายสิ่งของหรือของมีค่าออกจากบ้าน

ของท่านหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

 เจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกรายการของที่ถูกขนย้าย

ลงในบัญชีหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

 ท่านได้ลงนามในบัญชีรายการสิ่งของดังกล่าว

หรือไม่ 

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

 มีบุคคลอื่นคนไหนได้ลงนามในในบัญชีรายการ

สิ่งของด้วยหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

10.ในช่วงที่ เกิดการจับกุม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อ

บคุคลอืน่ๆเชน่สมาชกิในครอบครวัหรอืเพือ่นๆ 

ที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างไร?

 ....................................................................... 

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

........................................................................... 

 มีการข่มขู่หรือคุกคามบุคคลเหล่านั้นหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

 

หลกัการที ่2 บคุคลใดจะถกูกระทำทรมานหรอืการปฏบิตั ิ 

หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี

ไม่ได ้

1. ในช่วงที่เกิดการจับกุมมีการใช้กำลังประทุษร้าย

ท่านหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่...............................

  

แบบสอบถามรายการตรวจสอบการติดตามตรวจสอบ
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 ถ้ามีให้อธิบายลักษณะของการใช้กำลังนั้น(เช่น

การผลกัการตีการผกูผา้ปดิตาการมดัมอืเปน็ตน้) 

 .………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………....……

2. การใช้กำลังประทุษร้ายนั้นเกิดขึ้นที่ใด?

 ………………………….……………………………………… 

………………………...........................…………………. 

……………………………………..............................….

 เป็นเวลานานเท่าใด?

 …………………………….…………………………………… 

……………………………………..............................….

 ……………………………...........................……………

3. มีการพูดจาด้วยถ้อยคำหยาบคายแก่ครอบครัว

และผู้ถูกจับกุมหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

4. มีการใช้ถ้อยคำหรือการกระทำในเชิงล่วงเกิน

ทางเพศหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

5. เจ้าหน้าที่ใช้พาหนะแบบไหนพาตัวคุณไปสถาน

ที่คุมขัง? 

………………………….……………………………………… 

………………………...........................…………………. 

……………………………………..............................….

 เกิดอะไรขึ้นบ้างในระหว่างการเดินทาง?

 ………………………….……………………………………… 

………………………...........................…………………. 

……………………………………..............................….

 ใช้เวลาในการเดินทางเท่าใด?

 ………………………….……………………………………… 

……………………………………..............................….

 ได้รับอาหารน้ำหรือยาจากเจ้าหน้าที่หรือไม่?

 ………………………….……………………………………… 

………………………...........................…………………. 

……………………………………..............................….

 พาหนะที่ใช้ขนส่งมีผู้คนเบียดเสียดมากเกินไป

หรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

แบบสอบถามรายการตรวจสอบการติดตามตรวจสอบ
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6. ท่านถูกพาไปคุมขังไว้ที่ไหน?และเป็นเวลานาน

เท่าใด?

 ………………………….……………………………………… 

………………………...........................…………………. 

……………………………………..............................….

 ลักษณะของสถานที่คุมขังเป็นอย่างไร (เช่น 

เป็นสถานที่ที่สร้างเตรียมไว้ก่อน)หรือไม่?

 ………………………….……………………………………… 

………………………...........................…………………. 

……………………………………..............................….

7. ท่านถูกคุมขังร่วมกับใครบ้าง?

 ………………………….……………………………………… 

………………………...........................…………………. 

……………………………………..............................….

8. ท่านถูกคุมขังร่วมกับบุคคลอื่นที่ถูกพิพากษาว่า 

มีความผิดแล้วหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

9. สภาพการคุมขังเป็นอย่างไร?มีการให้อาหาร

อนุญาตให้พักผ่อน,นอนหลับสวดมนต์ และ

การละหมาดหรือไม่?

 ....……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………….

10.มีการทรมานเกิดขึ้นในขณะที่คุมขังหรือไม่? 

ถา้มีอธบิายลกัษณะหรอืประเภทของการทรมาน

ที่เกิดขึ้น

 .......................................................................... 

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

..........................................................................

11.ท่านโดนบังคับให้ลงนามในเอกสารหรือคำรับ

สารภาพหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

แบบสอบถามรายการตรวจสอบการติดตามตรวจสอบ
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12.มกีารบงัคบัใหท้า่นกลา่วโทษผูอ้ืน่หรอืมกีารทรมาน 

ให้ท่านเปิดเผยข้อมูลของบุคคลอื่นหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

13.หลังการคุมขัง เจ้าหน้าที่นำตัวผู้ถูกคุมขังไป

แถลงข่าวหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

14.หากผู้ถูกคุมขังป่วย มีการรักษาหรือให้ความ

ช่วยเหลือหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

 

หลักการที่ 3 เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องแจ้งให้ครอบครัวของ  

ผู้ถูกจับกุมทราบ 

1. ครอบครัวหรือเพื่อนหรือผู้อื่นรู้ เห็นเกี่ยวกับ 

การจับกุมหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

2. ครอบครัวของท่านรับทราบเกี่ยวกับการจับกุม

เมื่อใด?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

3. เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ครอบครัวของท่านทราบ

เกี่ยวกับสถานที่คุมขังหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

 ถ้าไม่มีการแจ้งทางครอบครัวรับทราบเรื่องนี้

เมื่อใดและด้วยวิธีใด?

 ........................................................................... 

...........................................................................

4. ขณะโดนคุมขัง ครอบครัวหรือเพื่อนของท่าน

สามารถเข้าพบได้หรือไม่?

 การเข้าพบนั้นมีลักษณะอย่างไรและบ่อยครั้ง 

แค่ไหน?

 ………………………………………........................... 

.......................................................................

...........................................................................

...........................................................................

 ต้องมีการติดสินบนหรือใช้อิทธิพลเพื่อเข้าเยี่ยม

ท่านหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

แบบสอบถามรายการตรวจสอบการติดตามตรวจสอบ
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หลักการที่ 4 บุคคลต้องได้รับการนำตัวขึ้นพิจารณาคดี

ต่อหน้าผู้พิพากษาหรือผู้มีอำนาจอื่นตามกฎหมายเพื่อ

ตัดสินคดีความโดยไม่รอช้า 

1. ท่านถูกคุมขังไปแล้วกี่วันก่อนที่จะได้ไปขึ้นศาล?

 ........................................................................... 

...........................................................................

...........................................................................

2. ศาลกำหนดให้ยืดระยะเวลาการคุมขังออกไป 

อีกกี่ครั้ง?

 ........................................................................... 

...........................................................................

3. ท่านได้เข้าร่วมการประชุมทางวิดีทัศน์ร่วมกับ

ศาลหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

 ถ้าได้เข้าร่วม ได้เข้าร่วมเมื่อใดและด้วยเหตุผล

ใด?

 .......................................................................... 

........................................................................... 

...........................................................................

    

แบบสอบถามรายการตรวจสอบการติดตามตรวจสอบ
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4. เมื่อท่านมาปรากฏตัวต่อหน้าศาลศาลได้เปิด

โอกาสให้ท่านได้ชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ตน 

ได้รับในขณะที่ถูกคุมขังหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

 ผู้พิพากษาได้ถามท่านหรือไม่ว่าโดนทรมานหรือ

ได้รับการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ถ้ามีการถาม

ในประเด็นนี้ ได้มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

หรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

 และผู้พิพากษามีปฏิกิริยาอย่างไร?

 ........................................................................... 

........................................................................... 

...........................................................................

5. ก่อนการปรากฏตัวต่อหน้าศาลท่านถูกข่มขู่ให้

พูดอะไรเป็นพิเศษบ้างหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

6. ท่านถูกตั้งข้อหาในความผิดใดๆแล้วหรือยัง?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 
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 ถ้าคำตอบคือใช่ท่านรู้รายละเอียดของข้อหา

นั้นๆหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

7.ทราบหรือไม่ว่าการพิจารณาคดีจะเริ่มเมื่อใด?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

 

หลกัการที ่5 บคุคลมสีทิธคิดัคา้นความชอบดว้ยกฎหมาย  

ของการคุมขังโดยใช้หมายสั่งให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาล

หรือคำร้องทุกข์อื่นๆ  

1. ท่านหรือญาติเคยยื่นคำร้องทุกข์ต่อศาลโดย

กล่าวหาว่าการคุมขังนั้นมิชอบด้วยกฎหมาย

หรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

2. ท่านหรือญาติเคยยื่นคำร้องทุกข์หรือหนังสือ 

แก่เจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคุมขัง

หรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

3. ท่านทราบหรือไม่ว่ามีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหม 

ในกรณีที่การจับกุมนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

 และเคยดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมหรือไม่ 

ในกรณีที่เห็นว่าการคุมขังนั้นผิดกฎหมาย?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

 

หลักการที่ 6 การคุมขังก่อนการพิจารณาคดีต้องไม่เป็น

ปกติวิสัยและผู้ถูกคุมขัง ควรได้รับการปล่อยตัวโดยมี

หลักทรัพย์หรือหลักประกันอื่นใด เพื่อเป็นการให้มั่นใจ  

ได้ว่าผู้ถูกคุมขังจะมาปรากฎตัวต่อหน้าศาล 

1. ท่านได้ยื่นขอประกันตัวต่อศาลหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

2. ถ้ามีการปฏิเสธไม่ให้ประกันตัวศาลให้เหตุผลใด

บ้าง?

 ........................................................................... 

...........................................................................

...........................................................................
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 การประกันตัวนั้นมีเงื่อนไขอะไรบ้าง?

 .......................................................................... 

...........................................................................

...........................................................................

 หลักทรัพย์ในการประกันมีมูลค่าเท่าใด?

 ........................................................................... 

...........................................................................

...........................................................................

 

หลักการที่ 7 บุคคลมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทาง

กฎหมาย ก่อนการพิจารณาคด ี

1. ท่านสามารถติดต่อทนายได้หรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

 และท่านได้ติดต่อทนายเป็นครั้งแรกเมื่อใด?

 ........................................................................... 

...........................................................................

 ...........................................................................

ข.สิทธิระหว่างการพิจารณาคดี

หลักการที่ 8 บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับการสันนิษฐาน  

ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะพิสูจน์ตามกฎหมายได้ว่ามี

ความผิด 

1. ท่านรู้หรือไม่ว่าตัวท่านต้องถูกสันนิษฐานไว้ก่อน

ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะพิสูจน์ตามกฎหมาย

ได้ว่าท่านมีความผิด?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

2.ตัวท่านจำเป็นต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน

เพื่อต่อสู้ความผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 
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หลักการที่ 9 บุคคลมีสิทธิได้รับการพิจารณาคดีด้วย

ความเที่ยงธรรมและเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยศาลที่เป็น

อิสระและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

1.ท่านโดนจับกุมแล้วนานเท่าใดก่อนจะมีการเริ่ม

พิจารณาคดี?

 ........................................................................... 

...........................................................................

...........................................................................

2.ท่านมีข้อสงสัยหรือไม่เกี่ยวกับความเป็นอิสระ

ของผู้พิพากษา? 

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

 และผู้พิพากษามีอคติหรือความเอนเอียงต่อการ

ฟ้องร้องคดีหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

3.ท่านมีทนายว่าความแทนตนตนเองหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

 และทนายของทา่นไดร้บัเอกสารครบถว้นหรอืไม?่ 

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

4. ศาลปฏบิตัติอ่ทนายของทา่นและทนายของโจทก์ 

ด้วยความเท่าเทียมกันหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

5. ท่านมีเวลาพอเพียงในการถามค้านพยานโจทก์

หรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

6. ท่านสามารถดูเอกสารต่างๆ ในแฟ้มคดีหรือไม่?

ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

 ทา่นถกูปฏเิสธโอกาสในการนำเสนอแงม่มุของทา่น 

รวมถึงการนำเสนอพยานบุคคลและหลักฐาน  

เอกสารของตนหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

7.หากทา่นไมเ่ขา้ใจภาษาทีใ่ชใ้นศาลมกีารใหบ้รกิาร

ล่ามแปลภาษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

8. การพิจารณาคดีเป็นไปโดยเปิดเผยต่อสาธารณะ

หรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 
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 หากบุคคลอื่นไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าฟังการ

พิจารณาคดี มีการแจ้งให้ท่านทราบในเรื่องนี้

หรือไม่?

 ใช่......................ไม่ใช่......................... 

 มีการให้ เหตุผลอะไรว่าทำไมถึ งไม่ เปิดให้

สาธารณชนเข้าฟังการพิจารณาคดี

 .......................................................................... 

...........................................................................

9. พยานของทา่นโดนขม่ขูห่รอืลว่งเกนิใดๆหรอืไม?่ 

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

10.บรรยากาศทั่วไปภายในศาลเป็นอย่างไร?

 ........................................................................... 

...........................................................................

 มี เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารมาปรากฏตัว 

มากเกินไปหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

11.ท่านมาปรากฏตัวในการพิจารณาคดีของตน 

ทุกครั้งหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

12.หากท่านไม่มีทนายศาลได้แจ้งให้ทราบหรือไม่

ว่าท่านมีสิทธิขอความช่วยเหลือจากทนายความ

ได้?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

13.หากศาลให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายความ

ช่วยเหลือดังกล่าวต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

 ท่านพอใจกับความช่วยเหลือหาทนายให้หรือ

ไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

14.ศาลเลือ่นการนัง่พจิารณาคดกีีค่รัง้ดว้ยเหตผุลใด? 

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

15.การพิพากษาคดีเป็นไปโดยเปิดเผยต่อสาธารณะ

หรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

16.การพจิารณาคดใีชเ้วลารวมทัง้สิน้กีว่นัหรอืกีเ่ดอืน? 

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 
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ค.สิทธิหลังการพิจารณาคดี

หลักการที่ 10 บุคคลที่ต้องโทษมีสิทธิอุทธรณ์ขอทบทวน

คำพิพากษาใหม่ได้จากศาลชั้นสูงขึ้นไป 

1. หากท่านได้รับคำพิพากษาในคดีของตนแล้ว

ท่านได้ยื่นอุทธรณ์หรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

2.หากท่านมิได้ยื่นอุทธรณ์ด้วยสาเหตุใด?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

 

หลักการที่ 11 บุคคลมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมในกรณี

การเสื่อมเสียความยุติธรรม 

1.ผูถ้กูคมุขงัทีไ่ดร้บัการตดัสนิวา่ไมม่คีวามผดิมกีาร 

ยื่นคำร้องหรือรายงานเพื่อขอสินไหมทดแทน

เนื่องจากการเสื่อมเสียความยุติธรรมหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

 

หลักการที่ 12 บุคคลย่อมไม่ถูกพิจารณา หรือลงโทษซ้ำ

ในความผดิซึง่บคุคลนัน้ตอ้งคำพพิากษาถงึทีส่ดุใหล้งโทษ  

หรือให้ปล่อยตัวแล้วตามกฎหมายและวิธิพิจารณาความ

อาญาของแต่ละประเทศ หรือ สิทธิในการไม่ถูกฟ้องซ้ำ

คดีอาญาในความผิดเดียวกัน 

1. หลงัจากไดร้บัการปลอ่ยตวัไปแลว้มกีารฟอ้งรอ้ง 

ซ้ำอีกหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 

 ถ้ามีการฟ้องร้องดังกล่าวเป็นข้อหาเดิมหรือไม่?

 ใช่...............................ไม่ใช่............................... 
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