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พงึจ ำสทิธขิองท่ำนระหวำ่งถูกควบคุมตวั 
สทิธใินกำรแจง้นี้ไดร้บักำรยนืยนักบัทำ่น ภำยใตก้ฎหมำยแห่งประเทศองักฤษและเวลส์ และปฏบิตัติำม 

ค ำสัง่ของสหภำพยุโรป ค.ศ. 2012/13 (EU Directive 2012/13) 
เกีย่วกบัสทิธใินกำรทรำบขอ้มลูระหวำ่งขัน้ตอนกำรด ำเนินคดทีำงอำญำ  

สทิธขิองท่ำน ณ สถำนตี ำรวจไดร้บักำรสรุปไวใ้นหน้ำนี้ 
ในหน้ำถดัไปมขีอ้มลูเพิม่เตมิอยูใ่นย่อหน้ำ 1 ถงึ 11  

รำยละเอยีดสมบูรณ์อยู่ในประมวลหลกักำรปฏบิตัขิองเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจ ส่วน ซ ี(C) 

1. บอกเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจ หำกท่ำนตอ้งกำรทนำยเพื่อใหค้วำมช่วยเหลอืระหว่ำงอยู่ทีส่ถำนีต ำรวจ  
ไม่เสยีค่ำใชจ้ำ่ย 

2. บอกเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจ หำกท่ำนตอ้งกำรบอกใหค้นทรำบว่ำท่ำนอยู่ทีใ่ด  ไม่เสยีค่ำใชจ้่ำย 

3. บอกเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจ หำกท่ำนตอ้งกำรอ่ำนกฎกำรปฏบิตัขิองเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจ ซึง่เรยีกว่ำ 
ประมวลหลกักำรปฏบิตัขิองเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจ 

4. บอกเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจ หำกท่ำนตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืทำงกำรแพทย ์ บอกเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจ 
หำกท่ำนรูส้กึเจบ็ป่วยหรอืมอีำกำรบำดเจบ็  
กำรใหค้วำมช่วยเหลอืทำงกำรแพทยไ์ม่เสยีค่ำใชจ้่ำย 

5. หำกท่ำนถูกสอบปำกค ำเกีย่วกบักำรกระท ำผดิทีต่อ้งสงสยั 
ท่ำนไมจ่ ำเป็นตอ้งเอ่ยปำกพดูสิง่ใดทัง้สิน้  อย่ำงไรกต็ำม 
กำรไม่พดูอำจเป็นอนัตรำยต่อกำรสูค้ดขีองท่ำน 
หำกท่ำนไม่เอ่ยถงึสิง่ทีท่่ำนอำจใชใ้นศำลต่อมำในภำยหลงั เมื่อถกูซกัถำม  สิง่ใด ๆ 
ทีท่่ำนกล่ำวไว ้อำจถูกใชเ้ป็นพยำนหลกัฐำนได ้

6. เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจตอ้งแจง้ใหท้่ำนทรำบถงึกำรกระท ำผดิของท่ำน และเหตุผลทีท่่ำนถูกจบักุม 
และกกัขงัตวั 

7. เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจตอ้งใหท้่ำนหรอืทนำยของท่ำนเหน็บนัทกึหรอืเอกสำรว่ำ 
เหตุใดท่ำนจงึถูกจบักมุและกกัขงั และระยะเวลำในกำรอยูท่ีส่ถำนทตี ำรวจ 

8. หำกท่ำนตอ้งกำรล่ำม เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจตอ้งหำใหท้่ำน  
ท่ำนยงัสำมำรถขอใหม้กีำรแปลเอกสำรบำงอย่ำงไดอ้กีดว้ย  โดยไมม่คี่ำใชจ้่ำย  

9. ใหบ้อกเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจ หำกท่ำนไม่มสีญัชำตอิงักฤษ 
และหำกท่ำนตอ้งกำรตดิต่อสถำนทตูหรอืกงศุลของท่ำน 
หรอืตอ้งกำรใหบ้อกทำงสถำนทตูหรอืกงศุลว่ำ ท่ำนถูกกกัขงั  ไม่เสยีค่ำใชจ้่ำย 

10. เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจตอ้งบอกท่ำนวำ่ จะสำมำรถกกัขงัท่ำนนำนเท่ำใด 

11. หำกท่ำนถูกฟ้องรอ้ง และมกีำรด ำเนินคดขีองท่ำนต่อศำล 
ท่ำนหรอืทนำยควำมของท่ำนมสีทิธใินกำรเหน็พยำนหลกัฐำนของอยักำรก่อนกำรพจิำรณำคดี
ของศำล 

หำกท่ำนไม่แน่ใจเกีย่วกบัสทิธเิหล่ำน้ี ใหท้่ำนแจ้งเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจทีม่หีน้ำทีคุ่มขงั 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0001:0010:en:PDF
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ส ำหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิว่ำ เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจควรปฏบิตัแิละดแูลท่ำนอย่ำงไร ใหด้หูน้ำต่อจำกกำรสรุป  
 

 หนังสือแจ้งเก่ียวกบัสิทธิและสิทธิอนัชอบธรรมโดยกฎหมายฉบบัน้ีมีผลใช้ตัง้แต่ วนัท่ี 21 สงิหาคม 2019
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กรุณำเกบ็ขอ้มลูนี้และอ่ำนโดยเรว็ทีสุ่ดเท่ำทีท่ ำได ้ ขอ้มลูจะชว่ยในกำรตดัสนิใจระหว่ำงทีท่่ำนอยู่ ณ 
สถำนีต ำรวจ 

1. การหาทนายเพ่ือให้ความช่วยเหลือกบัท่าน 
• ทนำยควำมสำมำรถใหก้ำรช่วยเหลอืและค ำปรกึษำดำ้นกฎหมำยกบัท่ำนได้ 

• กำรขอพดูคุยกบัทนำยไม่ไดท้ ำใหดู้เหมอืนว่ำ  ท่ำนท ำอะไรผดิ 

• เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจทีม่หีน้ำทีคุ่มขงัตอ้งถำมท่ำนว่ำ 
ท่ำนตอ้งกำรขอค ำปรกึษำดำ้นกฎหมำยหรอืไม่  ไม่เสยีค่ำใชจ้่ำย 

• เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจตอ้งอนุญำตใหท้่ำนพูดคุยกบัทนำยไดต้ลอดเวลำ 
เมื่อท่ำนอยู่ทีส่ถำนีต ำรวจ ทัง้เวลำกลำงวนัและกลำงคนื  

• หำกท่ำนขอค ำปรกึษำทำงกฎหมำย  
โดยปรกตแิล้วเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจจะไม่ไดร้บัอนุญำตใหส้อบปำกค ำท่ำน 
จนกว่ำท่ำนจะมโีอกำสไดพ้ดูคุยกบัทนำยเสยีก่อน  เมื่อเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจสอบปำกค ำท่ำน 
ท่ำนสำมำรถขอใหม้ทีนำยอยู่ในหอ้งกบัท่ำนได้ 

• หำกท่ำนบอกกบัเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจว่ำ ท่ำนไม่ตอ้งกำรค ำปรกึษำดำ้นกฎหมำย 
แต่ภำยหลงัท่ำนเปลีย่นใจ 
ใหท้่ำนบอกกบัเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจทีม่หีน้ำทีคุ่มขงัซึง่จะเป็นผูช้่วยใหท้่ำนตดิต่อกบัทนำย 

• หำกทนำยไม่ปรำกฏตวั หรอืไม่ตดิต่อท่ำนทีส่ถำนีต ำรวจ 
หรอืท่ำนจ ำเป็นตอ้งพดูคุยกบัทนำยอกีครัง้ 
ใหท้่ำนขอเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจใหต้ดิต่อทนำยอกีครัง้ 

การให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายเก่ียวกบัความผิดบางอยา่งท่ีร้ายแรงน้อย 
• ในบำงกรณีทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีไ่ม่รำ้ยแรงกำรใหค้ ำปรกีษำทำงกฎหมำยจะจ ำกดัไวเ้พยีงกำ

รใหค้ ำปรกึษำทำงโทรศพัทจ์ำกทีป่รกึษำทีม่คีุณวุฒจิำกหน่วยบรกิำรกำรแกต้่ำงทำงอำญำ 
(Criminal Defence Service หรอื CDS) โดยตรง 
เวน้แต่มกีำรยกเวน้จำกขอ้จ ำกดัเมื่อทนำยมำพบท่ำนทีส่ถำนีต ำรวจ เช่น 
 เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจตอ้งกำรสอบปำกค ำเกี่ยวกบักำรกระท ำผดิหรอืด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน

กำรสบืพยำนผูรู้เ้หน็เหตุกำรณ์ (eye witness identification) 
 ท่ำนจ ำเป็นตอ้งไดร้บัควำมช่วยเหลอืจำก "ผูใ้หญ่ทีม่คีวำมเหมำะสม"  ดู 

"บุคคลทีต่อ้งกำรควำมช่วยเหลอื" 
 ท่ำนไม่สำมำรถสื่อสำรทำงโทรศพัท์ หรอื  
 ท่ำนกล่ำวหำว่ำเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจประพฤตใินทำงมชิอบอย่ำงรำ้ยแรง 

เมื่อใดท่ีการให้ค าปรึกษาจากหน่วยบรกิำรกำรแกต้่ำงทำงอำญำ 
โดยตรงไมจ่ ำกดัอยู่แค่เพยีงกำรคุยโทรศพัท ์
• ท่ำนสำมำรถขอพดูคุยกบัทนำยทีท่่ำนรูจ้กัได ้และท่ำนจะไม่ตอ้งเสยีค่ำใชจ้่ำย 

หำกว่ำทนำยเหล่ำนี้ท ำงำนใหก้ำรช่วยเหลอืทำงกฎหมำย  หำกท่ำนไม่รูจ้กัทนำย 
หรอืไม่สำมำรถตดิต่อทนำยทีท่่ำนรูจ้กัได ้ท่ำนสำมำรถพดูคุยกบัทนำยควำมประจ ำหน้ำทีไ่ด้  
ไม่เสยีค่ำใชจ้่ำย 

• ทนำยควำมประจ ำหน้ำทีไ่ม่มหีน้ำทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจ 
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การจดัการค าปรึกษาดา้นกฎหมายท่ีไม่เสียค่าใช้จ่าย 
• เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจจะตดิต่อกบัศูนยบ์รกิำรขอ้มลูทนำยควำมเพื่อต่อสูค้ดี (Defence 

Solicitor Call Centre หรอื DSCC)  
ศูนยบ์รกิำรขอ้มลูทนำยควำมเพื่อต่อสูค้ดจีะจดักำรใหม้คี ำปรกึษำด้ำนกฎหมำยจำกทนำยที่
ท่ำนขอหรอืจำกทนำยควำมประจ ำหน้ำที่ 

• ศูนยบ์รกิำรขอ้มลูทนำยควำมเพื่อต่อสูค้ดเีป็นบรกิำรทีเ่ป็นอสิระซึง่มหีน้ำทีจ่ดักำรใหค้ ำปรกึ
ษำดำ้นกฎหมำย และไม่มหีน้ำทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจ 

หากท่านต้องการเสียค่าปรึกษาด้านกฎหมายเอง 
• ท่ำนสำมำรถช ำระกำรใหค้ ำปรกึษำดำ้นกฎหมำยได ้หำกท่ำนตอ้งกำร ส ำหรบัทุกคด ี

• เมื่อกำรใหค้ ำปรกึษำทำงกฎหมำยโดยไม่เสยีค่ำใชจ้่ำยกบัหน่วยบรกิำรกำรแกต้่ำงทำงอำญำ
โดยตรงจ ำกดัเพยีงกำรโทรศพัท์ หำกท่ำนตอ้งกำรค ำปรกีษำ 
แต่หน่วยบรกิำรกำรแกต้่ำงทำงอำญำโดยตรงไม่ช่วยช ำระกำรช่วยเหลอืทำงกฎหมำย 
และท่ำนอำจตอ้งช ำระเอง  
ทำงศูนยบ์รกิำรขอ้มลูทนำยควำมเพื่อต่อสูค้ดจีะตดิต่อทนำยของท่ำนในนำมของท่ำน 

• ท่ำนมสีทิธโิดยชอบตำมกฎหมำยในกำรพูดคุยเป็นกำรส่วนตวักบัทนำยทีท่่ำนเลอืกไดท้ำงโ
ทรศพัท ์หรอืทนำยอำจตดัสนิใจมำพบท่ำนทีส่ถำนีต ำรวจ 

• ถำ้ไม่สำมำรถตดิต่อกบัทนำยทีท่่ำนเลอืกได ้
เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจยงัคงสำมำรถโทรไปยงัศูนยบ์รกิำรขอ้มลูทนำยควำมเพื่อต่อสูค้ดเีพื่อจดักำร
หำค ำแนะน ำทำงกฎหมำยจำกทนำยควำมประจ ำหน้ำทีไ่ด้ 

2. การบอกให้ผู้อ่ืนทราบว่าท่านอยู่ท่ีสถานีต ารวจ 
• ท่ำนสำมำรถขอใหเ้จำ้หน้ำทีต่ ำรวจตดิต่อบุคคลทีม่คีวำมจ ำเป็นตอ้งทรำบว่ำท่ำนอยู่สถำนี

ต ำรวจได ้ ไม่เสยีค่ำใชจ้่ำย 

• เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจจะตดิต่อบุคคลนัน้แทนท่ำนโดยเรว็ทีสุ่ดเท่ำทีท่ ำได้ 

3. การขออ่านประมวลหลกัการปฏิบติั 
• ประมวลหลกักำรปฏบิตัคิอืกฎทีจ่ะบอกท่ำนว่ำเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจสำมำรถท ำสิง่ใด 

และไม่สำมำรถท ำสิง่ใดได ้ระหว่ำงทีท่่ำนอยู่ทีส่ถำนต ำรวจ  
ซึง่จะรวมถงึสทิธดิงัทีไ่ดส้รุปไวใ้นหนังสอืแจง้นี้ดว้ย 

• เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจจะใหท้่ำนอ่ำนประมวลหลกักำรปฏบิตัิ แต่ท่ำนจะไม่สำมำรถกระท ำได ้
หำกว่ำ กำรอ่ำนจะหยุดเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจจำกกำรสบืคน้ว่ำท่ำนกระท ำผดิกฎหมำยหรอืไม่   

• หำกท่ำนตอ้งกำรอ่ำนประมวลหลกักำรปฏบิตั ิ
ใหท้่ำนบอกแกเ่จำ้หน้ำทีต่ ำรวจทีม่หีน้ำทีคุ่มขงั 
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4. การขอความช่วยเหลือทางการแพทย ์
หากท่านรู้สึกไม่สบายหรือบาดเจบ็ 
• บอกเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจ หำกท่ำนรูส้กึเจบ็ป่วย หรอืมอีำกำรบำดเจบ็  

เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจจะเรยีกแพทย์หรอืพยำบำล หรอืบุคลำกำรทำงกำรแพทยใ์หท้่ำน 
และไม่เสยีค่ำใชจ้่ำย 

• ท่ำนอำจไดร้บัอนุญำตใหใ้ชย้ำของท่ำนเองแต่เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจตอ้งตรวจสอบก่อน  
โดยปรกตแิล้ว ท่ำนจะพบพยำบำลก่อน แต่เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจจะส่งแพทยใ์หท้่ำน 
หำกจ ำเป็นท่ำนสำมำรถขอพบแพทยท์่ำนอื่นได้  แต่ท่ำนอำจตอ้งเสยีค่ำใชจ้่ำยเองในส่วนนี้ 

5. สิทธิในการไม่เอ่ยอะไร 
หำกท่ำนถกูสอบปำกค ำเกีย่วกบักำรกระท ำผดิทีต่อ้งสงสยั ท่ำนไม่จ ำเป็นตอ้งเอ่ยปำกพดูสิง่ใดทัง้สิน้ 

อย่ำงไรกต็ำม กำรไม่พูดอำจเป็นอนัตรำยต่อกำรสูค้ดขีองท่ำน 
หำกท่ำนไม่เอ่ยถงึสิง่ทีท่่ำนอำจใชใ้นศำลต่อมำในภำยหลงั เมื่อถูกซกัถำม 

สิง่ใด ๆ ทีท่่ำนกล่ำวไว ้อำจถูกใชเ้ป็นพยำนหลกัฐำนได ้

6. การทราบถึงการกระท าผิดท่ีท่านถกูตัง้ข้อสงสยั 
และทราบสาเหตุของการจบักมุและการกกัขงั 
• เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจตอ้งแจง้ใหท้่ำนทรำบถงึลกัษณะกำรกระท ำผดิของท่ำน 

และเหตุผลทีท่่ำนถูกจบักุม และกกัขงัตวั  รวมถงึสถำนทีแ่ละเวลำทีค่ดิว่ำกระท ำผดิดว้ย 

• เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจตอ้งแจง้ใหท้่ำนทรำบว่ำเหตุใดจงึคดิว่ำท่ำนกระท ำผดิ 
และเหตุใดจงึเชื่อว่ำมคีวำมจ ำเป็นในกำรจบักุมตวัท่ำน 

• ทีส่ถำนีต ำรวจ 
เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจตอ้งบอกท่ำนว่ำเหตุใดทำงต ำรวจจงึเชื่อว่ำจ ำเป็นต้องกกัขงัท่ำน 

• ก่อนกำรสอบปำกค ำใด ๆ เกีย่วกบักำรกระท ำผดิ เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจต้องให ้
ขอ้มลูอย่ำงเพยีงพอกบัท่ำนหรอืทนำยควำมของท่ำนเกีย่งกบัสิง่ทีเ่จำ้หน้ำทีต่ ำรวจคดิว่ำท่ำน
ไดก้ระท ำ เพื่อใหท้่ำนสำมำรถสูค้วำมไดเ้อง 
โดยไม่ท ำใหก้ำรสบืสวนของเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจเสยีรปูควำม 

• หลกักำรนี้ยงัน ำมำใชก้บักำรกระท ำผดิอื่นๆ ทีเ่จำ้หน้ำทีต่ ำรวจตัง้ขอ้สงสยักบัท่ำน 

7. การขอดบูนัทึกหรือเอกสารเก่ียวกบัการจบักมุและการกกัขงัขอ
งท่าน 
• เมื่อท่ำนถูกกกัขงัทีส่ถำนีต ำรวจ เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจตอ้ง: 
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 บนัทกึลงในบนัทกึระหว่ำงกำรคุมขงัของท่ำนถงึเหตุผล 
และควำมจ ำเป็นในกำรจบักุมท่ำนและท ำไมเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจจงึเชื่อว่ำท่ำนจ ำเป็นตอ้งถูก
คุมขงั 

 โดยใหท้่ำนและทนำยของท่ำนเหน็เอกสำรกำรบนัทกึเหล่ำนี้  
เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจทีม่หีน้ำทีคุ่มขงัจะเป็นผูจ้ดักำรในส่วนน้ี 

• หลกัการน้ียงัน ามาใชก้บัการกระท าผิดอ่ืนๆ ท่ีเจา้หนา้ท่ีต ารวจตั้งขอ้สงสัยกบัท่าน 
• เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจตอ้งใหท้่ำนหรอืทนำยควำมของท่ำนเขำ้ถงึเอกสำรหรอืสิง่จ ำเป็นเพื่อกำรคดั

คำ้นอย่ำงมปีระสทิธภิำพถงึ 
ควำมชอบธรรมในกำรจบักุมและกกักนัตวัท่ำน   
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8. การขอให้มีลา่มหรอืการแปลเอกสารบางอย่างเพ่ือช่วยท่าน 
• หำกท่ำนไม่สำมำรถพูดหรอืเขำ้ใจภำษำองักฤษ 

เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจจะจดักำรใหม้บีุคคลทีพู่ดภำษำของท่ำนใหค้วำมช่วยเหลอืกบัท่ำน  
ไม่เสยีค่ำใชจ้่ำย 

• หำกท่ำนหูหนวก หรอืมปัีญหำในกำรพูด 
เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจจะจดักำรใหม้ลี่ำมภำษำมอืภำษำองักฤษใหช้่วยท่ำน  ไม่เสยีค่ำใชจ้่ำย 

• หำกท่ำนไม่สำมำรถพูดหรอืเขำ้ใจภำษำองักฤษ 
เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจจะหำล่ำมเพื่อบอกใหท้่ำนทรำบว่ำ ท ำไมเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจจงึกกัขงัท่ำน  
ซึง่ตอ้งท ำในแต่ละครัง้ทีม่กีำรตดัสนิคุมตวัท่ำน   

• หลงัจำกกำรตดัสนิใจควบคุมตวัท่ำนแต่ละครัง้ 
และหลงัจำกทีท่่ำนถูกตัง้ขอ้กล่ำวหำว่ำกระท ำผดิใด ๆ 
เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจยงัตอ้งใหบ้นัทกึกบัท่ำนเป็นภำษำของท่ำนว่ำ 
ท ำไมท่ำนจงึถูกกกัขงัและถูกตัง้ขอ้หำว่ำกระท ำควำมผดิอะไร 
เวน้แต่ว่ำมเีหตุผลเป็นพเิศษทีไ่ม่ต้องมอบบนัทกึใหท้่ำน  เหตุผลพเิศษเหล่ำนี้ไดแ้ก่ 

 หำกท่ำนตดัสนิใจว่ำ ท่ำนไม่ตอ้งกำรบนัทกึเอกสำรเพื่อต่อสูค้ด ี
เพรำะท่ำนเขำ้ใจอย่ำงถ่องแทถ้งึสิง่ทีเ่กดิขึน้และผลทีต่ำมมำจำกกำรไม่มเีอกสำร 
และท่ำนมโีอกำสซกัถำมกบัทนำยเพื่อช่วยในกำรตดัสนิใจ  
ท่ำนยงัตอ้งแสดงควำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรอกีดว้ย 

 หำกมกีำรแปลดว้ยปำกเปล่ำ หรอืมกีำรสรุปผ่ำนล่ำมแทนกำรแปลเป็นเอกสำรนัน้ 
เพยีงพอใหท้่ำนต่อสูค้ดแีละท ำควำมเขำ้ใจอย่ำงถ่องแทถ้งึสิง่ทีเ่กดิขึน้  
เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจทีท่ ำหน้ำทีก่กัขงัต้องอนุญำตใหท้ ำสิง่นี้ได้ 

• เมื่อเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจซกัถำมท่ำน และไม่ไดบ้นัทกึเสยีงไว ้
ล่ำมจะตอ้งเป็นผูจ้ดบนัทกึค ำถำมและค ำตอบของท่ำนเป็นภำษำของท่ำน  
ท่ำนจะสำมำรถตรวจสอบบนัทกึก่อนลงชื่อว่ำเป็นบนัทกึทีถู่กตอ้ง 

• หำกท่ำนตอ้งกำรใหก้ำรกบัเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจ 
ล่ำมจะเป็นผูท้ ำส ำเนำค ำใหก้ำรเป็นภำษำของท่ำนเพื่อใหท้่ำนตรวจสอบและลงชื่อว่ำถูกตอ้ง 

• ท่ำนมสีทิธโิดยชอบธรรมใหม้กีำรแปลหนังสอืแจง้ฉบบันี้  หำกไม่มฉีบบัแปล 
ท่ำนตอ้งใหข้อ้มลูผ่ำนล่ำม และใหม้กีำรแปลโดยไม่ล่ำช่้ำ   

9. การติดต่อสถานทูตหรอืกงศลุ 
หำกท่ำนไม่มสีญัชำตอิงักฤษ ท่ำนสำมำรถบอกเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจใหต้ดิต่อเอกอคัรรำชทูต 
สถำนทูต หรอืกงศุลเพื่อแจง้ใหท้รำบว่ำท่ำนอยู่ทีใ่ด และเหตุใดจงึอยู่ทีส่ถำนีต ำรวจ 
ทำงเอกอคัรรำชทูต สถำนทูต หรอืกงศุลยงัสำมำรถมำพบท่ำนเป็นกำรส่วนตวัได ้
หรอืจดักำรใหม้ทีนำยมำพบท่ำน 
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10. ท่านถกูกกัขงัได้นานเท่าใด 
• โดยปรกตแิล้ว ท่ำนถูกกกัขงัโดยไม่มกีำรตัง้ขอ้กล่ำวหำได้ เป็นเวลำ 24 ชัว่โมง  

ซึง่อำจนำนกว่ำนี้ 
เฉพำะเมื่อกำรกระท ำผดิสำมำรถถูกพจิำรณำไดผู้พ้พิำกษำและคณะลูกขนุในศำลครำวน์ 
และผูก้ ำกบักำรต ำรวจหรอืศำลอนุญำตใหท้ ำได้  หลงัจำก 36 ชัว่โมง 
ศำลเท่ำนัน้ทีม่อี ำนำจใหเ้วลำกบัเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจกกักขงัท่ำนต่อไปโดยไม่มกีำรตัง้ขอ้กล่ำว
หำ 

• เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจระดบัอำวุโสตอ้งตรวจดูเรื่องของท่ำนเป็นระยะ ๆ เพื่อดูว่ำ 
ท่ำนยงัควรถูกกกัขงัทีส่ถำนีต ำรวจหรอืไม่  ซึง่เรยีกว่ำ 
กำรทบทวนเรื่องและเจำ้หน้ำทีผู่ท้ ำหน้ำทีท่บทวนเรื่องคอืเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจผูท้บทวนเรื่อง  
ท่ำนมสีทิธแิสดงควำมคดิเหน็เกี่ยวกบักำรตดัสนิใจเป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรอืแจง้ใหเ้จำ้หน้ำ
ทีต่ ำรวจผูท้บทวนเรื่องทรำบ 
ดว้ยตนเองหรอืทำงจอโทรทศัน์เวน้แต่ว่ำท่ำนไม่อยู่ในสภำพทีม่รี่ำงกำยและจติใจเป็นปรกติ    
ทนำยของท่ำนยงัมสีทิธแิสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรตดัสนิใจในนำมของท่ำนดว้ย 

• หำกเจำ้หน้ำทีผู่ท้บทวนเรื่องของท่ำนไม่ไดป้ล่อยตวัท่ำน ท่ำนตอ้งไดร้บัแจง้เหตุผล 
และมกีำรบนัทกึเหตุผลนัน้ในบนัทกึกำรกกัขงัของท่ำน 

• หำกกำรกกัขงัไม่จ ำเป็นอกีต่อไป  ท่ำนตอ้งไดร้บักำรปล่อยตวั  
หำกเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจบอกท่ำนว่ำ ตอ้งกำรสบืสวนเพิม่เตมิเกีย่วกบักำรกระท ำผดิ 
ท่ำนจะไดร้บักำรปล่อยตวัโดยมกีำรประกนัตวัหรอืไม่มกีำรประกนัตวั  หำกมกีำรประกนัตวั 
ท่ำนตอ้งไดร้บัหนังสอืแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรบอกให้ 
ท่ำนทรำบว่ำท่ำนตอ้งกลบัมำรำยงำนตวัทีส่ถำนีต ำรวจ 
และแจง้ใหท้่ำนทรำบถงึเงื่อนไขทีอ่ำจน ำมำใชก้บักำรประกนัตัวของท่ำน 

• เมื่อเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจตอ้งกำรขอใหศ้ำลยดืเวลำกำรกกัขงัตวัท่ำน 

 ท่ำนตอ้งถูกน ำตวัไปขึน้ศำลเพื่อกำรพจิำรณำคด ี
เวน้แต่มกีำรตดิตัง้กำรเชื่อมทำงจอโทรทศัน์เพื่อใหท้่ำนเหน็และไดย้นิบุคคลในศำล 
และบุคคลในศำลสำมำรถเหน็และไดย้นิท่ำนเช่นกนั 

 ไม่สำมำรถเชื่อมต่อทำงโทรทศัน์ได ้
เวน้แต่ว่ำเจำ้หน้ำทีท่ีท่ ำหน้ำทีก่กัขงัพจิำรณำว่ำมคีวำมเหมำะสม 
ทนำยควำมจะเป็นผูใ้หค้ ำแนะน ำในกำรใชง้ำน และท่ำนไดใ้หค้วำมยนิยอมแลว้   

 ท่ำนจะไดร้บัส ำเนำขอ้มลูทีแ่จง้ใหศ้ำลทรำบถงึพยำนหลกัฐำน 
และสำเหตุของทีเ่จำ้หน้ำทีต่ ำรวจควบคุมตวัท่ำน 

 ท่ำนมสีทิธใิหม้ทีนำยควำมอยู่กบัท่ำนระหว่ำงกำรพจิำรณำคดขีองศำล 

 เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจไดร้บัอนุญำตใหก้กัขงัท่ำนต่อไปได้ หำกศำลเชื่อว่ำมคีวำมจ ำเป็น 
และเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจก ำลงัสบืสวนคดขีองท่ำนดว้ยควำมระมดัระวงัและไม่เสยีเวลำ 

• หำกเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจมหีลกัฐำนเพยีงพอในกำรส่งตวัท่ำนขึน้ศำล 
ท่ำนอำจถูกตัง้ขอ้กล่ำวหำทีส่ถำนีต ำรวจ หรอืทำงไปรษณีย ์
เพื่อใหไ้ปปรำกฎตวัต่อศำลเพื่อกำรพจิำรณำคดี 
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11. การเข้าถึงพยานหลกัฐาน หากเรื่องของท่านต้องขึ้นศาล 
• หำกท่ำนถูกตัง้ขอ้กล่ำวหำว่ำกระท ำควำมผดิ 

ท่ำนหรอืทนำยควำมของท่ำนตอ้งไดร้บัอนุญำตใหเ้หน็พยำนหลกัฐำนทีผ่กูมดัท่ำน 
เช่นเดยีวกบัพยำนหลกัฐำนทีส่ำมำรถใชแ้กต้่ำงคดขีองท่ำนซึ่งตอ้งมก่ีอนกำรพจิำรณำคดทีี่
ศำล  เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจและส ำนักงำนอยักำร (Crown Prosecution Service) 
ตอ้งจดักำรเรื่องนี้และใหท้่ำน เขำ้ถงึเอกสำรหรอืสิง่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีท่านควรทราบระหว่างอยู่ท่ีสถานีต ารวจ 
ท่านควรได้รบัการปฏิบติัและดแูลอย่างไร 
เอกสำรเหล่ำนี้จะบอกท่ำนว่ำท่ำนสำมำรถคำดหวงัอะไรไดบ้ำ้งระหว่ำงถูกกกัตวัทีส่ถำนีต ำรวจ  
เพื่อสอบถำมขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณำขอดูประมวลหลกักำรปฏบิตั ิ 
ซึง่จะรวมถงึรำยชื่อทีท่่ำนสำมำรถหำขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัเรื่องแต่ละเรื่อง  
สอบถำมเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจทีม่หีน้ำทีคุ่มขงั หำกท่ำนมขีอ้สงสยัใด ๆ  

บุคคลท่ีต้องการความช่วยเหลือ 
• หำกท่ำนมอีำยุต ่ำว่ำ 18 ปีหรอืเป็นบุคคลเปรำะบำง ตวัอย่ำงเช่น 

ท่ำนมปัีญหำดำ้นกำรเรยีนรูแ้ละปัญหำสุขภำพจติ 
ท่ำนมสีทิธขิอใหม้คีนอยู่ ่ดว้ยระหว่ำงทีเ่จำ้หน้ำทีต่ ำรวจปฏบิตับิำงอย่ำง  บุคคลนี้เรยีกว่ำ 
"ผูใ้หญ่ทีม่คีวำมเหมำะสม" และจะไดร้บัส ำเนำจดหมำยแจง้นี้ 

• ผูใ้หญ่ทีม่คีวำมเหมำะสมของท่ำนจะช่วยใหท้่ำนเขำ้ใจว่ำเกดิอะไรขึน้ 
และบอกท่ำนว่ำท ำไมท่ำนจงึถูกกกัตวัทีส่ถำนีต ำรวจ บุคคลนี้ ตอ้งอยู่กบัท่ำน 
เมื่อต ำรวจบอกถงึสทิธขิองท่ำนและเหตุผลของกำรกกัตวัท่ำนทีส่ถำนีต ำรวจ  
บุคคลน้ียงัตอ้งอยู่กบัท่ำนเมื่อเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจตกัเตอืนท่ำน 

• ผูใ้หญ่ทีม่คีวำมเหมำะสมของท่ำน ยงัสำมำรถขอทนำยใหท้่ำนในนำมของท่ำนอกีดว้ย 

• หำกท่ำนตอ้งกำร ท่ำนสำมำรถขอพดูกบัทนำยโดยไม่มผีูใ้หญ่ทีม่คีวำมเหมำะสมออยู่ในหอ้งได ้

• เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจยงัอำจตอ้งด ำเนินกำรตำมรำยกำรดำ้นล่ำง ระหว่ำงทีท่่ำนอยู่ทีส่ถำนีต ำรวจอกีดว้ย  
เวน้แต่ว่ำมเีหตุผลอื่นพเิศษ ผูใ้หญ่ทีม่คีวำมเหมำะสมของท่ำน ตอ้งอยู่กบัท่ำนตลอดเวลำ 
หำกเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจกระท ำสิง่หนึ่งสิง่ใดดงัต่อไปนี้ 

 สอบปำกค ำ หรอืขอใหท้่ำนลงชื่อในค ำใหก้ำรทีเ่ป็นหนังสอื หรอืบนัทกึของเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจ 
 ถอดเสือ้ผำ้ทีม่ำกกว่ำโคช้ของท่ำนเพื่อคน้ตวั 
 พมิพล์ำยนิ้วมอื ถ่ำยภำพ หรอืขอตวัอย่ำงดเีอน็เอ หรอืตวัอย่ำงอื่น ๆ  

 ด ำเนินกำรใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขัน้ตอนกำรระบุโดยพยำน 

• ผูใ้หญ่ทีม่คีวำมเหมำะสมของท่ำน ควรมโีอกำสใหค้วำมช่วยเหลอื กบัท่ำนแบบตวัต่อตวั 
หรอืท่ำงโทรศพัท ์เมื่อเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจทบทวนเรื่องของท่ำนเพื่อดูว่ำท่ำนควรถูกกกัขงัต่อไปหรอืไม่ 

• หำกท่ำนมผีูใ้หญ่ทีม่คีวำมเหมำะสมอยู่ดว้ย 
ผูใ้หญ่ของท่ำนตอ้งอยู่ดว้ยเมื่อเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจตัง้ขอ้กล่ำวหำในกำรกระท ำผิดกบัท่ำน 

การขอรายละเอียดเก่ียวกบัการใช้เวลาท่ีสถานีต ารวจ 
• จะมกีำรบนัทกึทุกอย่ำงทีเ่กดิกบัท่ำนทีส่ถำนีต ำรวจ  ซึง่เรยีกว่ำบนัทกึกำรกกัขงั 

• เมื่อท่ำนออกจำกสถำนีต ำรวจ ท่ำน ทนำยควำมของท่ำน 
หรอืผูใ้หญ่ทีม่คีวำมเหมำะสมของท่ำนสำมำรถขอส ำเนำบนัทกึระหว่ำงกำรกกัขงันี้ได้  
เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจตอ้งใหส้ ำเนำบนัทกึระหว่ำงกำรกกัขงักบัท่ำนทนัททีีท่ ำได้ 

• ท่ำนสำมำรถขอส ำเนำบนัทกึระหว่ำงกำรกกัขงัไดจ้นถงึ 12 
เดอืนหลงัจำกท่ำนออกจำกสถำนีต ำรวจแลว้ 
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การติดต่อ 
• โดยปรกตแิล้ว ท่ำนไดร้บัอนุญำตใหโ้ทรศพัทไ์ดห้นึ่งครัง้ เช่นเดยีวกบักำรพดูคุยกบัทนำยควำม 

และกำรแจง้ใหบุ้คคลอื่นทรำบว่ำท่ำนถูกจบักุม 

• ใหบ้อกเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจ หำกท่ำนตอ้งกำรโทรศพัท์ 

• ท่ำนยงัสำมำรถขอปำกกำและกระดำษไดอ้กีดว้ย 

• ท่ำนยงัสำมำรถขอใหม้คีนมำเยีย่มได ้ทว่ำเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจทีท่ ำหน้ำทีก่กัขงัอำจปฏเิสธค ำขอของท่ำน 

ห้องขงัของท่าน 
• หำกเป็นไปได ้ท่ำนควรถูกกกัขงัในหอ้งขงัตำมล ำพงั 

• หอ้งขงัควรมคีวำมสะอำด อุ่น และมไีฟสว่ำง 

• อุปกรณ์ส ำหรบักำรนอนควรมคีวำมสะอำด และอยู่ในสภำพด ี

• ท่ำนตอ้งไดร้บัอนุญำตใหใ้ชห้อ้งน ้ำ และอำบน ้ำได ้

 

Personal needs – health, hygiene and welfare 
• จะตอ้งมกีารถามท่านว่า ท่านตอ้งการพูดคุยกบัเจา้พนักงานผูคุ้มขงัเป็นการส่วนตวัหรอืไม่ 

ในเร ือ่งความตอ้งการส่วนบุคคลใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสุขภาพ อนามยั และสวสัดภิาพ 
ซึง่อาจมผีลกระทบหรอืสรา้งความกงัวลใจกบัท่านระหว่างทีถู่กกกัขงั 

• เจา้หนา้ทีต่ ารวจจะด าเนินการจดัหาผลติภณัฑต่์าง ๆ ทีพ่จิารณาเห็นว่า 
จ าเป็นในการตอบสนองความตอ้งการของท่าน หากท่านมคีวามประสงค ์
ท่านสามารถขอพูดคุยกบับุคคลทีเ่ป็นเพศเดยีวกบัท่านได ้

• หากท่านเป็นหญงิทีม่อีายุ 18 ปีหรอืมากกว่า จะตอ้งมกีารถามท่านว่า ท่านมจี าเป็นตอ้งใช ้
หรอืมคีวามเป็นไปไดว้่า อาจตอ้งใชผ้ลติภณัฑใ์ด ๆ 
เกีย่วกบัการมปีระจ าเดอืนในระหว่างทีท่่านถูกกกัขงัหรอืไม่ และตอ้งไดร้บัการแจง้ว่า: 

~ จะมกีารจดัหาผลติภณัฑต์่าง ๆ ใหโ้ดยไม่มคี่าใชจ้า่ย 

~ มผีลติภณัฑท์ดแทนทีส่ามารถขอได ้และ 

~ ครอบครวัหรอืเพือ่นของท่านอาจจะจดัหาผลติภณัฑต่์าง ๆ ใหไ้ดโ้ดยตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยเอง 
หากเจา้หนา้ทีผู่คุ้มขงัตกลงเห็นชอบ 

• หากท่านเป็นหญงิทีม่อีายุนอ้ยกว่า 18 ปี เจา้พนักงานคุมขงัจะตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า 
มผีูห้ญงิอยู่ในสถานีต ารวจทีส่ามารถใหก้ารดูแลแก่ท่านได ้
และถามท่านในเร ือ่งความตอ้งการส่วนบุคคลของท่าน รวมถงึผลติภณัฑต์่าง ๆ 
เกีย่วกบัการมปีระจ าเดอืน 
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เส้ือผ้า 
หำกมกีำรน ำเสือ้ผำ้ของท่ำนไป เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจตอ้งจดัหำเครื่องแต่งกำยอื่นใหท้่ำน 

อาหารและเครือ่งด่ืม 
ท่ำนตอ้งไดร้บักำรเสนออำหำรใหว้นัละ 3 มือ้ พรอ้มเครื่องดื่ม  
ท่ำนยงัสำมำรถมเีครื่องดื่มระหว่ำงมือ้อำหำรได้ 

การออกก าลงั 
หำกเป็นไปได ้ท่ำนควรไดร้บัอนุญำตใหอ้อกมำขำ้งนอกทุกวนัเพื่อสูดอำกำศบรสิุทธิ ์

เมื่อเจ้าหน้าท่ีต ารวจสอบปากค าท่าน 
• หอ้งตอ้งมคีวำมสะอำด อบอุ่น และมไีฟสว่ำง 

• ท่ำนไม่ควรตอ้งยนื 

• เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจควรแจง้ยศและชื่อใหท้่ำนทรำบ 

• ท่ำนควรมกีำรพกัระหว่ำงมือ้อำหำรตำมปรกติ และมกีำรพกัดื่มเครื่องดื่มหลงัจำกสองชัว่โมงผ่ำนไป 

• ท่ำนควรไดพ้กัอย่ำงน้อย 8 ชัว่โมงในกำรเวลำ 24 ชัว่โมงทีท่่ำนอยู่ในกำรกกัขงั 

ความต้องการทางความเช่ือ 
บอกเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจหำกท่ำนตอ้งกำรควำมช่วยเหลอืในกำรปฏบิตัทิำงศำสนำของท่ำน 
ระหว่ำงทีอ่ยู่ทีส่ถำนีต ำรวจ  เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจสำมำรถจดัหำหนังสอืเกีย่วกบัศำสนำ หรอืสิง่อื่น ๆ 
ตำมควำมจ ำเป็น 
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เวลาท่ีต่างไปจากกฎตามปรกติ 
การขอความช่วยเหลือจากทนายความ 

มเีวลำไม่ปรกตบิำงครัง้ทีเ่จำ้หน้ำทีต่ ำรวจตอ้งสอบปำกค ำท่ำนโดยด่วน 
ก่อนทีท่่ำนจะไดพู้ดคุยกบัทนำยควำม  
ไดม้กีำรใหข้อ้มลูเกีย่วกบัช่วงเวลำไม่ปรกตดินี้ในประมวลหลกักำรปฏบิตัิ  
ซึง่ก ำหนดว่ำเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจสำมำรถท ำสิง่ใด 
และไม่สำมำรถท ำสิง่ใดไดร้ะหว่ำงทีท่่ำนอยู่ทีส่ถำนต ำรวจ  หำกท่ำนตอ้งกำรอ่ำนรำยละเอยีด 
จะอยู่ทีย่่อหน้ำ 6.6  ในประมวล ซ ี(C) ของประมวลหลกักำรปฏบิตั ิ

มเีวลำเดยีวทีไ่ม่ปรกตทิีเ่จำ้หน้ำทีต่ ำรวจไม่สำมำรถอนุญำตใหท้่ำนพูดคุยกบัทนำยควำมทีท่่ำนเลอืกไ
ด ้ หำกเป็นเช่นนี้ ท่ำนตอ้งไดร้บัอนุญำตใหเ้ลอืกทนำยคนอื่น  
หำกท่ำนตอ้งกำรอ่ำนรำยละเอยีดจะอยู่ทีภ่ำคผนวก บ ี(B) ในประมวล ซ ี(C) 
ของประมวลหลกักำรปฏบิตั ิ

การบอกให้ผู้อ่ืนทราบวา่ท่านอยู่ท่ีสถานีต ารวจ 
มบีำงเวลำไม่ปรกตทิีเ่จำ้หน้ำทีต่ ำรวจไม่อนุญำตใหท้่ำนตดิต่อกบัผูใ้ด  
ไดม้กีำรใหข้อ้มลูเกีย่วกบัช่วงเวลำไม่ปรกตดินี้ในประมวลหลกักำรปฏบิตั ิ 
หำกท่ำนตอ้งกำรอ่ำนรำยละเอยีดจะอยู่ทีภ่ำคผนวก บ ี(B) ในประมวล ซ ี(C) 
ของประมวลหลกักำรปฏบิตั ิ

การขบัรถระหวา่งด่ืมสุรา และควำมผดิเกีย่วกบักำรใชย้ำเสพตดิระหว่ำงขบัรถ 
หำกท่ำนถูกจบักุมเนื่องจำกขบัรถระหว่ำงดื่มสุรำ หรอืควำมผดิเกีย่วกบักำรใชย้ำเสพตดิระหว่ำงขบัรถ 
ท่ำนมสีทิธพิูดคุยกบัทนำยควำม  สทิธนิี้ไม่ไดห้มำยควำมว่ำ 
ท่ำนจะสำมำรถปฏเิสธไม่ใหเ้จำ้หน้ำทีต่ ำรวจเกบ็ตวัอย่ำงลมหำยใจ เลอืด หรอืปัสสำวะได ้
แมว่้ำท่ำนจะยงัไม่ไดพ้ดูคุยกบัทนำยควำมกต็ำม 
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การควบคมุตวัตามพระราชบญัญติัว่าด้วยสขุภาพจิต ค.ศ. 1993 
เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจยงัสำมำรถกกัขงัท่ำนทีส่ถำนีต ำรวจไดอ้กีดว้ย 
เพื่อประเมนิตำมพระราชบญัญติัว่าด้วยสุขภาพจิต หำกท่ำนมอีำยุ 18 ปี หรอืมำกกว่ำ 
เน่ืองจำกมคีวำมเสีย่งว่ำพฤตกิรรมของท่ำนจะก่อใหเ้กดิกำรบำดเจบ็หรอืกำรเสยีชวีติของตนเองหรอืผู้
อื่น โดยทีไ่ม่สำมำรถคำดหวงัตำมเหตุอนัควรใหถู้กกกัขงัณ สถำนทีอ่ื่น  
หำกท่ำนถูกควบคุมตวัตำมพระราชบญัญติัว่าด้วยสุขภาพจิต 
ไม่ได้หมายความว่าท่านถกูจบักมุเพ่ือกระท าผิด 

แต่หมำยควำมว่ำเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจตอ้งจดักำรใหท้่ำนไดพ้บแพทย์ 
และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ดำ้นจติเวชทีผ่่ำนกำรรบัรองเพื่อประเมนิท่ำน  
ท่ำนตอ้งไดร้บักำรประเมนิภำยใน 24 นับจำกเมื่อท่ำนมำถงึ หรอืถูกควบคุมตวัทีส่ถำนีต ำรวจ 
แต่เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจจะพยำยำมจดักำรใหเ้รว็ทีสุ่ดเท่ำทีท่ ำได้  
ทีส่ถำนีต ำรวจนัน้ระยะเวลำกำรควบคุมตวั 24 ชัว่โมงอำจถูกยดืเวลำออกไปไดอ้กี 12 ชัว่โมง 
หำกแพทย์พจิำรณำว่ำมคีวำมจ ำเป็น และเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจระดบัอำวุโสใหก้ำรอนุมตั ิ ระหว่ำงนี้ 
เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจอำจยำ้ยท่ำนไปยงัสถำนทีอ่ื่นทีเ่หมำะสมกบัเพื่อใหส้ำมำรถประเมนิได้ 

ระหว่ำงทีท่่ำนก ำลงัรอกำรประเมนิ 
เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจอำจจดักำรใหท้่ำนพบกบัผูป้ระกอบวชิำชพีดำ้นสุขภำพทีผ่่ำนกำรรบัรอง  
เจำ้หน้ำทีไ่ม่สำมำรถประเมนิท่ำนได ้ แต่สำมำรถช่วยท่ำนเกีย่วกบัปัญหำดำ้นกำรแพทยอ์ื่น ๆ 
ทีท่่ำนอำจม ีหรอืช่วยอธบิำยว่ำ กำรประเมนิหมำยถงึอะไร 

ผู้มาเย่ียมการกกัขงัท่ีเป็นอิสระ 
มสีมำชกิในชุมชนบำงท่ำนทีไ่ดร้บัอนุญำตใหเ้ขำ้มำในสถำนต ำรวจโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบ  
บุคคลเหล่ำนี้ รูจ้กักนัดว่ีำเป็นผูม้ำเยีย่มกำรกกัขงัทีเ่ป็นอสิระ 
และท ำงำนแบบอำสำสมคัรเพื่อใหแ้น่ใจว่ำ 
บุคคลทีถู่กกกัขงัไดร้บักำรปฏบิตัอิย่ำงเหมำะสมและสำมำรถเขำ้ถงึสทิธทิีม่ไีด้ 

ท่ำนไม่มสีทิธใินกำรพบผูม้ำเยีย่มกำรกกัขงัทีเ่ป็นอสิระหรอืขอใหม้ำพบท่ำน 
แต่ผูม้ำเยีย่มกำรกกัขงัทีเ่ป็นอสิระอำจขอเขำ้พบท่ำน  
หำกผูม้ำเยีย่มกำรกกัขงัทีเ่ป็นอสิระเขำ้พบท่ำนระหว่ำงทีท่่ำนอยู่ในกำรกกัขงั 
พวกเขำจะปฏบิตัตินโดยไม่ขึน้อยู่กบัเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจเพื่อตรวจสอบว่ำสทิธแิละสวสัดภิำพของท่ำนไดร้ั
บกำรคุม้ครอง  อย่ำงไรกต็ำม ท่ำนไม่จ ำเป็นตอ้งพูดคุยกบัผูม้ำเยีย่มกำรกกัขงัทีเ่ป็นอสิระ 
หำกท่ำนไม่ตอ้งกำร 

การร้องเรียน 
หำกท่ำนตอ้งกำรรอ้งเรยีนเกีย่วกบัสิง่ทีท่่ำนไดร้บักำรปฏบิตัิ 
ขอใหท้่ำนคุยกบัเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจระดบัสำรวตั (inspector) หรอืสงูกว่ำ  หลงัจำกถูกปล่อยตวัแล้ว 
ท่ำนยงัสำมำรถรอ้งเรยีนทีส่ถำนีต ำรวจใดกไ็ด ้
โดยรอ้งเรยีนไปยงัส ำนักงำนอสิระในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจ ( Independent Office 
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for Police Conduct  หรอื IOPC) หรอืผ่ำนทนำยควำม 
หรอืสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรในนำมของท่ำน 


