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พระราชบัญญัตวิา่ดว้ยการกอ่การรา้ย ค.ศ. 2000 
พงึจ าสทิธิข์องทา่นระหวา่งถกูควบคมุตวั 

สทิธิใ์นค ำบอกกล่ำวนี้ไดร้ับการยนืยันกับทา่น ภายใตก้ฎหมายแหง่ประเทศอังกฤษและเวลส ์และเป็นไปตาม ค าสัง่ของสหภาพยโุรป 
ค.ศ. 2012/13 (EU Directive 2012/13) เกีย่วกับสทิธิใ์นการทราบขอ้มลูระหวา่งขัน้ตอนการด าเนนิคดทีางอาญา  

สทิธิข์องทา่น ณ สถานีต ารวจไดส้รุปไวใ้นหนา้นี้ 

หนา้ถัดไปมขีอ้มลูเพิม่เตมิอยูใ่นยอ่หนา้ 1 ถงึ 11  

รายละเอยีดสมบรูณ์อยูใ่นประมวลหลักการปฏบัิตขิองเจา้หนา้ทีต่ ารวจ สว่น เอช (H) 

1. บอกเจา้หนา้ทีต่ ารวจ หากทา่นตอ้งการทนายเพือ่ใหค้วำมชว่ยเหลอืระหวา่งอยู่ทีส่ถานีต ารวจ ไมเ่สยีค่าใชจ่้าย 

2. บอกเจา้หนา้ทีต่ ารวจ หากทา่นตอ้งการบอกใหค้นทราบวา่ท่านอยู่ทีใ่ด ไมเ่สยีคา่ใชจ่้าย 

3. บอกเจา้หนา้ทีต่ ารวจ หากทา่นตอ้งการอ่านกฎการปฏบัิตขิองเจา้หนา้ทีต่ ารวจ ซึง่เรยีกวา่ ประมวลหลักการปฏบัิต ิ

4. บอกเจา้หนา้ทีต่ ารวจ หากทา่นตอ้งการความชว่ยเหลอืทางการแพทย ์บอกเจา้หนา้ทีต่ ารวจ 

หากทา่นรูส้กึเจ็บป่วยหรอืมอีาการบาดเจ็บ การใหค้วามชว่ยเหลอืทางการแพทยไ์มเ่สยีค่าใชจ่้าย 

5. หากทา่นถกูสอบปากค าเกีย่วกับควำมเกีย่วขอ้งทีต่อ้งสงสยัในการกระท า ตระเตรยีม 

หรอืยยุงการกระท าทีเ่ป็นการกอ่การรา้ย ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเอ่ยปากพูดสิง่ใดทัง้สิน้ อยา่งไรก็ตาม 

การไมพู่ดอาจเป็นอันตรายตอ่การสูค้ดขีองทา่น หากทา่นไมเ่อ่ยถงึสิง่ทีท่า่นอาจใชใ้นศาลต่อมาในภายหลังเมือ่ถกูซกัถาม 
สิง่ใด ๆ ทีท่า่นกล่าวไวอ้าจถูกใชเ้ป็นพยานหลักฐาน 

6. เจา้หนา้ทีต่ ารวจตอ้งแจง้ใหท้่านทราบถงึควำมเกีย่วขอ้งทีต่อ้งสงสัย ในการกระท า ตระเตรยีม 
หรอืยยุงการกระท าทีเ่ป็นการกอ่การรา้ย และเหตผุลทีท่า่นถูกจับกมุ และกักขังตัว 

7. เจา้หนา้ทีต่ ารวจตอ้งใหท้่านหรอืทนายของท่านอ่ำนบันทกึหรอืเอกสารวา่เหตใุดทา่นจงึถูกจับกมุและกักขัง 

และระยะเวลาในการอยู่ทีส่ถานีต ารวจ 

8. หากทา่นตอ้งการลา่ม เจา้หนา้ทีต่ ารวจตอ้งจัดหาให ้ทา่นยังสามารถขอใหแ้ปลเอกสารบางอยา่งไดอ้กีดว้ย 

โดยไมม่คี่าใชจ่้าย 

9. บอกเจา้หนา้ทีต่ ารวจ หากทา่นไมม่สีญัชาตอัิงกฤษ และหากทา่นตอ้งการตดิตอ่สถานทตูหรอืกงสลุของทา่น 
หรอืตอ้งการใหบ้อกทางสถานทตูหรอืกงสลุว่าท่านถกูกักขัง ไมเ่สยีค่าใชจ่้าย 

10. เจา้หนา้ทีต่ ารวจตอ้งบอกทา่นว่าจะสามารถกักขังทา่นไดน้านเทา่ใด 

11. หากทา่นถกูฟ้องรอ้ง และมกีารยืน่คดขีองท่านตอ่ศาล 

ทา่นหรอืทนายความของทา่นมสีทิธิใ์นการเห็นพยานหลักฐานของอัยการกอ่นการพจิารณาคดขีองศาล 

หากทา่นไมแ่น่ใจเกีย่วกับสทิธิใ์ด ๆ เหลา่นี้ ใหท้่านบอกเจา้หนา้ทีต่ ารวจทีม่หีนา้ทีค่มุขัง 

                                  
 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิวา่เจา้หนา้ทีต่ ารวจควรปฏบัิตแิละดแูลท่านอย่างไร ใหด้หูนา้ตอ่จากการสรุป 

 หนงัสอืแจง้เกีย่วกบัสทิธิแ์ละสทิธอินัชอบธรรมโดยกฎหมายฉบบันีม้ผีลใชต้ ัง้แต ่วนัที ่21 สงิหาคม 2019 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0001:0010:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0001:0010:en:PDF
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กรุณาเก็บขอ้มูลนี้และอ่านทันทเีทา่ทีท่ าได ้ขอ้มลูจะชว่ยในการตัดสนิใจระหวา่งทีท่่านอยู ่ณ สถานีต ารวจ 

1. การหาทนายเพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืแกท่า่น 

• ทนายความสามารถชว่ยเหลอืและใหค้ าปรกึษาดา้นกฎหมายแกท่่านได ้

• การขอพูดคุยุกับทนายไม่ไดห้มำยควำมวา่ท่านท าอะไรผดิ 

• เจา้หนา้ทีต่ ารวจทีม่หีนา้ทีค่มุขังตอ้งถามทา่นว่าทา่นตอ้งการขอค าปรกึษาดา้นกฎหมายหรอืไม่ 

ไมเ่สยีค่าใชจ่้าย 

• เจา้หนา้ทีต่ ารวจตอ้งอนุญาตใหท้า่นพูดคุยกับทนายไดต้ลอดเวลา เมือ่ทา่นอยู่ทีส่ถานีต ารวจ 

ทัง้เวลากลางวันและกลางคนื  

• หากทา่นขอค าปรกึษาทางกฎหมาย โดยปกตแิลว้เจา้หนา้ทีต่ ารวจจะไมไ่ดร้ับอนุญาตใหส้อบปากค าทา่น 

จนกว่าท่านจะมโีอกาสไดพู้ดคุยกับทนายเสยีกอ่น เมือ่เจา้หนา้ต ารวจสอบปากค าท่าน 
ทา่นสามารถขอใหม้ทีนายอยูใ่นหอ้งกับท่านได ้

• หากทา่นบอกเจา้หนา้ทีต่ ารวจวา่ท่านไม่ตอ้งการค าปรกึษาดา้นกฎหมายแตภ่ายหลังทา่นเปลีย่นใจ 

ใหท้า่นบอกกับเจา้หนา้ทีต่ ารวจทีม่หีนา้ทีค่มุขังซึง่จะเป็นผูช้ว่ยใหท้า่นตดิตอ่กับทนาย 

• หากทนายไมป่รากฏตัวหรอืไม่ตดิตอ่ทา่นทีส่ถานีต ารวจ หรอืทา่นจ าเป็นตอ้งพูดคุยกับทนายอกีครัง้ 

ใหท้า่นขอเจา้หนา้ทีต่ ารวจใหต้ดิตอ่ทนายอกีครัง้ 

• ทา่นสามารถขอพูดคยุกับทนายทีท่า่นรูจั้กได ้และท่านจะไม่ตอ้งเสยีคา่ใชจ่้าย 

หากว่าทนายเหลา่นี้ท างานใหก้ารชว่ยเหลอืทางกฎหมาย หากท่านไมรู่จ้ักทนาย 
หรอืไมส่ามารถตดิต่อทนายทีท่่านรูจ้ัก ทา่นสามารถพูดคยุกับทนายความประจ าหนา้ที ่ไมเ่สยีคา่ใชจ่้าย 

• ทนายความประจ าหนา้ทีไ่มม่หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้งกับเจา้หนา้ทีต่ ารวจ 

การจดัการค าปรกึษาดา้นกฎหมายทีไ่มเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 

• เจา้หนา้ทีต่ ารวจจะตดิต่อกับศูนยบ์รกิารขอ้มลูทนายความเพือ่ตอ่สูค้ด ี(Defence Solicitor Call Centre หรอื 
DSCC) ศนูยบ์รกิารขอ้มูลทนายความเพือ่ตอ่สูค้ดจีะจัดการใหม้คี าปรกึษาดา้นกฎหมายจากทนายทีท่า่นขอ 

หรอืจากทนายความประจ าหนา้ที่ 

• ศนูยบ์รกิารขอ้มูลทนายความเพือ่ตอ่สูค้ดเีป็นบรกิารทีเ่ป็นอสิระซึง่มหีนา้ทีจั่ดการใหค้ าปรกึษาดา้นกฎหมาย 
และไมม่หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้งกับเจา้หนา้ทีต่ ารวจ 

หากทา่นตอ้งการช ำระคา่ปรกึษาดา้นกฎหมายเอง 

• ทา่นสามารถช าระคำ่บรกิารใหค้ าปรกึษาดา้นกฎหมายหากทา่นตอ้งการ ส าหรับทกุคด ี

• ทางศนูยบ์รกิารขอ้มูลทนายความเพือ่ตอ่สูค้ดจีะตดิต่อทนายในนามของทา่น 

• ทา่นมสีทิธิโ์ดยชอบตามกฎหมายในการพูดคยุทางโทรศัพทเ์ป็นการสว่นตัวกับทนายทีท่า่นเลอืก 
หรอืทนายอาจตัดสนิใจมาพบทา่นทีส่ถานีต ารวจ 

• หำกไม่สามารถตดิต่อกับทนายทีท่่านเลอืกได ้เจา้หนา้ทีต่ ารวจยังคงสามารถโทรศัพทไ์ปยัง 
ศนูยบ์รกิารขอ้มูลทนายความเพือ่ตอ่สูค้ดเีพือ่จัดการหาค าแนะน าทางกฎหมายจากทนายความประจ าหนา้ทีไ่ด ้

2. การบอกใหผู้อ้ ืน่ทราบวา่ทา่นอยูท่ ีส่ถานตี ารวจ 

• ทา่นสามารถขอใหเ้จา้หนา้ทีต่ ารวจตดิต่อบุคคลทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งทราบวา่ทา่นอยู่สถานีต ารวจได ้
ไมเ่สยีค่าใชจ่้าย 

• เจา้หนา้ทีต่ ารวจจะตดิต่อบคุคลนัน้แทนทา่นโดยเร็วทีส่ดุ 

3. การขออา่นประมวลหลกัการปฏบิตั ิ

• ประมวลหลักการปฏบัิตคิอืกฎทีจ่ะบอกทา่นวา่เจา้หนา้ทีต่ ารวจสามารถท าสิง่ใดและไม่สามารถท าสิง่ใด 
ระหวา่งทีท่่านอยู่ทีส่ถานต ารวจ ซึง่จะรวมถงึสทิธิดั์งทีไ่ดส้รุปไวใ้นหนังสอืแจง้นี้ดว้ย 

• เจา้หนา้ทีต่ ารวจจะปล่อยใหท้่านอา่นประมวลหลักการปฏบัิต ิ

แตท่่านจะไม่สามารถกระท าไดห้ากว่าการท ำเชน่นี้เป็นกำรขัดขวำงเจา้หนา้ทีต่ ารวจจากการสบืคน้ว่าท่านกระ
ท าผดิกฎหมายหรอืไม่  
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• หากทา่นตอ้งการอ่านประมวลหลักการปฏบัิต ิใหท้า่นบอกเจา้หนา้ทีต่ ารวจทีม่หีนา้ทีค่มุขัง 

4. การขอความชว่ยเหลอืทางการแพทย ์
หากทา่นรูส้กึไมส่บายหรอืบาดเจ็บ 

• บอกเจา้หนา้ทีต่ ารวจ หากทา่นรูส้กึเจ็บป่วยหรอืมอีาการบาดเจ็บ เจา้หนา้ทีต่ ารวจจะเรยีกแพทยห์รอืพยาบาล 
หรอืบคุลากรทางการแพทยใ์หท้า่น และไมเ่สยีคา่ใชจ่้าย 

• ทา่นอาจไดร้ับอนุญาตใหใ้ชย้าของท่านเองแตเ่จา้หนา้ทีต่ ารวจตอ้งตรวจสอบกอ่น โดยปกตแิลว้ 

ทา่นจะพบพยาบาลกอ่น แตเ่จา้หนา้ทีต่ ารวจจะสง่ตัวแพทยใ์หท้า่น หากจ าเป็น 
ทา่นสามารถขอพบแพทยท์า่นอืน่ได ้แต่ทา่นอาจตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายเองในสว่นนี้ 

5. สทิธิใ์นการไมเ่อย่อะไร 

หากทา่นถกูสอบปากค าเกีย่วกับการมสีว่นร่วมทีต่อ้งสงสัยในการกระท า ตระเตรยีม 

หรอืยยุงในการกระท าการกอ่การรา้ย ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเอ่ยปากพูดสิง่ใดทัง้สิน้ 

อยา่งไรก็ตาม การไมพู่ดอาจเป็นอันตรายตอ่การสูค้ดขีองทา่น 
หากทา่นไมเ่อย่ถงึสิง่ทีท่า่นอาจใชใ้นศาลตอ่มาในภายหลังเมือ่ถกูซักถาม 

สิง่ใดก็ตามทีท่่านกลา่วไวอ้าจถกูใชเ้ป็นพยานหลักฐาน 

6. การทราบสาเหตขุองการจบักุมและการกกัขงั 

• เจา้หนา้ทีต่ ารวจตอ้งใหข้อ้มลูแกท่่านเพือ่ใหท้่านเขา้ใจไดว้่าเหตใุดทา่นจงึถกูจับกมุและตอ้งสงสัยวำ่มสีว่นร่ว

มในการกระท า ตระเตรยีม หรอืยยุงการกระท ากอ่การรา้ย 

• ทีส่ถานีต ารวจ เจา้หนา้ทีต่ ารวจตอ้งบอกทา่นว่าเหตใุดทางต ารวจจงึเชือ่ว่าจ าเป็นตอ้งกักขังทา่น 

• กอ่นการสอบปากค าใด ๆ กับท่านเกีย่วกับการมสีว่นร่วมทีต่อ้งสงสัยในการกระท ากอ่การรา้ย 

เจา้หนา้ทีต่ ารวจตอ้งใหข้อ้มลูอยา่งเพยีงพอแกท่า่นหรอืทนายความของท่าน 
เกีย่วกับสิง่ทีเ่จา้หนา้ทีต่ ารวจคดิวา่ทา่นไดก้ระท า เพือ่ใหท้่านสามารถสูค้วามไดเ้อง 

โดยไม่ท าใหก้ารสบืสวนของเจา้หนา้ทีต่ ารวจเสยีรูปความ  

• หลักการนี้ยังน ามาใชกั้บการกระท าผดิอืน่ๆ ทีเ่จา้หนา้ทีต่ ารวจตัง้ขอ้สงสัยกับท่าน 

7. การขอดบูนัทกึหรอืเอกสารเกีย่วกบัการจบักุมและการกกัขงั 

ของทา่น 

• เมือ่ทา่นถูกกักขังทีส่ถานีต ารวจ เจา้หนา้ทีต่ ารวจตอ้ง: 

 บันทกึลงในบันทกึระหวา่งการคมุขังของทา่น 

ถงึเหตผุลและความจ าเป็นในการจับกมุท่านและเหตใุดเจา้หนา้ทีต่ ารวจจงึเชือ่วา่ทา่นจ าเป็นตอ้งถกูคุ
มขัง 

 ใหท้า่นและทนายของท่านอ่ำนเอกสารการบันทกึเหล่านี้ 

เจา้หนา้ทีต่ ารวจทีม่หีนา้ทีค่มุขังจะเป็นผูจั้ดการในสว่นนี้ 

• เจา้หนา้ทีต่ ารวจตอ้งใหท้า่นหรอืทนายความของท่านเขา้ถงึเอกสารหรอืสิง่จ าเป็นเพือ่การคัดคา้น 
อยา่งมปีระสทิธภิาพถงึความชอบธรรมในการจับกมุและกักกันตัวท่าน 

8. การขอใหม้ลีา่มหรอืการแปลเอกสารบางอยา่งเพือ่ชว่ยทา่น 

• หากทา่นไมส่ามารถพูดหรอืเขา้ใจภาษาอังกฤษ 

เจา้หนา้ทีต่ ารวจจะจัดการใหม้บีคุคลทีพู่ดภาษาของท่านเพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืแกท่า่น ไมเ่สยีค่าใชจ่้าย 

• หากทา่นหหูนวก หรอืมปัีญหาในการพูด 
เจา้หนา้ทีต่ ารวจจะจัดการใหม้ลีา่มภาษามอืภาษาอังกฤษเพือ่ชว่ยทา่น ไมเ่สยีค่าใชจ่้าย 

• หากทา่นไมส่ามารถพูดหรอืเขา้ใจภาษาอังกฤษ เจา้หนา้ทีต่ ารวจจะหาลา่มเพือ่บอกใหท้่านทราบวา่ 

เหตใุดเจา้หนา้ทีต่ ารวจจงึกักขังทา่น ซึง่ตอ้งท าในแตล่ะครัง้ทีม่กีารตัดสนิคมุตัวท่าน  
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• หลังจากการตัดสนิใจควบคมุตัวทา่นแตล่ะครัง้ และหลังจากทีท่า่นถกูตัง้ขอ้กล่าวหาวา่กระท าผดิใด ๆ 

เจา้หนา้ทีต่ ารวจยังตอ้งใหบั้นทกึกับท่านเป็นภาษาของทา่นวา่ 

เหตใุดทา่นจงึถูกกักขังและถกูตัง้ขอ้หาวา่กระท าความผดิประกำรใด 
เวน้แตว่า่มเีหตุผลเป็นพเิศษที่ไมต่อ้งมอบบันทกึใหท้า่น เหตุผลพเิศษเหลา่นี้ไดแ้ก ่

 หากทา่นตัดสนิใจวา่ทา่นไมต่อ้งการบันทกึเอกสารเพือ่ตอ่สูค้ด ี

เพราะทา่นเขา้ใจอย่างถอ่งแทถ้งึสิง่ทีเ่กดิขึน้และผลทีต่ามมาจากการไมม่เีอกสาร 
และทา่นมโีอกาสซกัถามกับทนายเพือ่ชว่ยในการตัดสนิใจ 

ทา่นยังตอ้งแสดงความยนิยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอกีดว้ย 

 หากการแปลดว้ยปากเปลา่หรอืการสรุปผ่านล่ามแทนการแปลเป็นเอกสารนัน้ 
เพยีงพอใหท้า่นตอ่สูค้ดแีละท าความเขา้ใจอย่างถอ่งแทถ้งึสิง่ทีเ่กดิขึน้ 

เจา้หนา้ทีต่ ารวจทีท่ าหนา้ทีกั่กขังตอ้งอนุญาตใหท้ าสิง่นี้ได ้

• เมือ่เจา้หนา้ทีต่ ารวจซักถามท่าน และไมไ่ดบั้นทกึเสยีงไว ้

ลา่มจะตอ้งเป็นผูจ้ดบันทกึค าถามและค าตอบของทา่นเป็นภาษาของทา่น 
ทา่นจะสามารถตรวจสอบบันทกึกอ่นลงชือ่ว่าเป็นบันทกึทีถู่กตอ้ง 

• หากทา่นตอ้งกำรใหก้ารกับเจา้หนา้ทีต่ ารวจ ล่ามจะท าส าเนาค าใหก้ารนี้เป็นภาษาของท่าน 

เพือ่ใหท้า่นตรวจสอบและลงชือ่วา่ถูกตอ้ง 

• ทา่นมสีทิธิโ์ดยชอบธรรมในกำรขอใหม้กีารแปลหนังสอืแจง้ฉบับนี้ หากไมม่ฉีบับแปล 
ทา่นตอ้งใหข้อ้มูลผ่านลา่มและใหม้กีารแปลโดยไมล่า่ช่า้  

9. การตดิตอ่สถานทตูหรอืกงสลุ 

หากทา่นไมไ่ดถ้อืสัญชาตอัิงกฤษ ทา่นสามารถบอกเจา้หนา้ทีต่ ารวจใหต้ดิต่อเอกอัครราชทูต สถานทตู 
หรอืกงสลุเพือ่แจง้ใหท้ราบว่าทา่นอยู่ทีใ่ด และเหตใุดจงึอยู่ทีส่ถานีต ารวจ ทางเอกอัครราชทตู สถานทตู 

หรอืกงสลุยังสามารถมาพบทา่นเป็นการสว่นตัวได ้หรอืจัดการใหม้ทีนายมาพบท่าน 

10. ทา่นสามารถถกูกกัขงัไดน้านเทา่ใด 

• ทา่นสามารถถกูกักขังนำนกวา่ 48 ชั่วโมง 

โดยไมม่กีารตัง้ขอ้หาเฉพาะเมือ่ศาลอนุญาตใหเ้จา้หนา้ทีต่ ารวจมเีวลากักขังท่านไดย้าวนานขึน้ 

ศาลมอี านาจในการยดืระยะเวลาการกักขังโดยไมม่กีารตัง้ขอ้หาไดน้านทีส่ดุ 14 วัน นับจากวันทีถ่กูจับกมุ 

• เจา้หนา้ทีต่ ารวจระดับอาวโุสตอ้งตรวจดเูรือ่งของท่านเป็นระยะ ๆ เพือ่ดวูา่ทา่นยังสมควรถกูกักขังหรอืไม่ 
ซึง่เรยีกวา่การทบทวนเรือ่ง ท่านมสีทิธิแ์สดงความคดิเห็นเกีย่วกับการตัดสนิใจ 

เวน้แตว่า่ท่านไม่อยูใ่นสภาพทีม่รี่างกายและจติใจเป็นปกต ิ
ทนายของทา่นยังมสีทิธิแ์สดงความคดิเห็นเกีย่วกับการตัดสนิใจในนามของทา่นดว้ย 

• หากเจา้หนา้ทีผู่ท้บทวนเรือ่งของท่านไม่ไดป้ล่อยตัวท่าน ท่านตอ้งไดร้ับแจง้เหตผุล 

และมกีารบันทกึเหตุผลนัน้ในบันทกึการกักขังของทา่น 

• หากการกักขังไมจ่ าเป็นอกีตอ่ไป ท่านตอ้งไดร้ับการปล่อยตัว 

• เมือ่เจา้หนา้ทีต่ ารวจขอใหศ้าลยดืเวลาการกักขังตัวทา่น 

 ทา่นตอ้งไดร้ับหนังสอืแจง้เป็นลายลักษณ์อักษรว่าการพจิารณาคดขีองท่านจะเกดิขึน้เมือ่ใด 

และมลูเหตขุองการขอยดืเวลาการกักขังนัน้คอืสิง่ใด 

 ทา่นตอ้งถกูน าตัวไปขึน้ศาลเพือ่การพจิารณาคด ี
เวน้แตม่กีารตดิตัง้การเชือ่มโยงทางจอโทรทัศนเ์พือ่ใหท้า่นเห็นและไดย้นิบุคคลในศาล 

และบคุคลในศาลสามารถเห็นและไดย้นิทา่นเชน่กัน 

 ทา่นมสีทิธิข์อใหม้ทีนายความอยูกั่บทา่นในศาล 

 เจา้หนา้ทีต่ ารวจไดร้ับอนุญาตใหกั้กขังทา่นต่อไปไดห้ากศาลเชือ่ว่ามคีวามจ าเป็นเทำ่นัน้ 
และเจา้หนา้ทีต่ ารวจก าลังสบืสวนคดขีองท่านดว้ยความระมัดระวังและปราศจากความลา่ชำ้ที ่

ไมเ่หมาะสม 

• หากเจา้หนา้ทีต่ ารวจมหีลักฐานเพยีงพอในการสง่ตัวท่านขึน้ศาล ทา่นอาจถูกตัง้ขอ้กลา่วหาทีส่ถานีต ารวจ 
หรอืทางไปรษณียเ์พือ่ใหไ้ปปรากฏตัวตอ่ศาลเพือ่การพจิารณาคด ี

การทบทวนและการยดืระยะเวลาการกกัขงั  

• บางกรณี ทา่นอาจถกูกักขังเป็นเวลานานกว่า 48 ชัว่โมงหลังจากถูกจับกมุตัว ในสถานการณ์เหลา่นี้ 

ทา่นตอ้งไดร้ับสิง่ต่อไปนี้  
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 เอกสารทีเ่ป็นลำยลักษณ์อักษรทีแ่จง้ใหท้ราบวา่มกีารยืน่ค ารอ้งตอ่ศาลใหย้ดืระยะเวลาการกักขัง 

 เวลาทีย่ืน่ค ารอ้ง 

 เวลาทีม่กีารพจิารณาค ารอ้งในศาล 

 เหตผุลในการยืน่ค ารอ้ง  

ตอ้งมกีารมอบหนังสอืแจง้ใหท้่าน (หรอืใหกั้บตัวแทนทางกฎหมายของทา่น) 

ทกุครัง้ทีม่กีารยืน่ค ารอ้งขอกำรยดืระยะเวลาการกักขังหรอืมกีารยดืเวลาการกักขังตอ่ไป 

11. การเขา้ถงึพยานหลกัฐาน หากเรือ่งของทา่นตอ้งถงึศาล 

• หากทา่นถกูตัง้ขอ้กล่าวหาวา่กระท าความผดิ 

ทา่นหรอืทนายความของทา่นตอ้งไดร้ับอนุญาตใหเ้ห็นพยานหลักฐานทีผู่กมัดท่าน 
เชน่เดยีวกับพยานหลักฐานทีส่ามารถใชแ้กต้า่งคดขีองทา่น ซึง่ตอ้งมกีอ่นการพจิารณาคดทีีศ่าล 

เจา้หนา้ทีต่ ารวจและส านักงานอัยการ (Crown Prosecution Service) ตอ้งจัดการเรือ่งนี้และใหท้า่น 

เขา้ถงึเอกสารหรอืสิง่ทีเ่กีย่วขอ้ง
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สิง่อืน่ ๆ ทีท่า่นควรทราบระหวา่งอยูท่ ีส่ถานตี ารวจ 

ทา่นควรไดร้บัการปฏบิตัแิละดแูลอยา่งไร 

เอกสารเหลา่นี้จะบอกทา่นวา่ท่านสามารถคาดหวังอะไรไดบ้า้งระหวา่งถกูกักตัวทีส่ถานีต ารวจ 

หำกตอ้งกำรสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาขอดปูระมวลหลักการปฏบัิต ิ

ซึง่จะรวมถงึรายชือ่ทีท่า่นสามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับแต่ละเรือ่ง สอบถามเจา้หนา้ทีต่ ารวจทีม่หีนา้ทีค่มุขัง 

หากทา่นมขีอ้สงสยัใด ๆ  

บคุคลทีต่อ้งการความชว่ยเหลอื 

• หากทา่นมอีายตุ ่าว่า 18 ปีหรอืเป็นบคุคลเปราะบาง ตัวอย่างเชน่ ทา่นมปัีญหาดา้นการเรยีนรูแ้ละปัญหาสขุภาพจติ 
ทา่นมสีทิธิข์อใหม้คีนอยููด่ว้ยระหวา่งทีเ่จา้หนา้ทีต่ ารวจปฏบัิตบิางอยา่ง บคุคลนี้เรยีกว่า "ผูใ้หญท่ีม่คีวามเหมาะสม" 

และจะไดร้ับส าเนาจดหมายแจง้นี้ 

• ผูใ้หญท่ีม่คีวามเหมาะสมของท่านจะชว่ยใหท้่านเขา้ใจว่าเกดิอะไรขึน้ และดแูลผลประโยชนข์องท่ำน 

บคุคลนี้ตอ้งอยู่กับทา่น เมือ่ต ารวจบอกถงึสทิธิข์องทา่น และเหตผุลของการกักตัวท่านทีส่ถานีต ารวจ 

บคุคลนี้ยังตอ้งอยู่กับท่านเมือ่เจา้หนา้ทีต่ ารวจตักเตอืนทา่น 

• ผูใ้หญท่ีม่คีวามเหมาะสมของท่านยังสามารถขอทนายใหท้า่นในนามของท่านอกีดว้ย 

• หากทา่นตอ้งการ ท่านสามารถขอพูดกับทนายโดยไมม่ผีูใ้หญ่ทีม่คีวามเหมาะสมอยูใ่นหอ้งได ้

• เจา้หนา้ทีต่ ารวจยังอาจตอ้งด าเนนิการตามรายการดา้นลา่งระหวา่งทีท่า่นอยู่ทีส่ถานีต ารวจเชน่กัน เวน้แตว่า่ 

มเีหตผุลอืน่พเิศษ ผูใ้หญ่ทีม่คีวามเหมาะสมของทา่นตอ้งอยู่กับทา่นตลอดเวลา 
หากเจา้หนา้ทีต่ ารวจกระท าสิง่หนึง่สิง่ใดดังต่อไปนี้ 

 สอบปากค า หรอืขอใหท้่านลงชือ่ในค าใหก้ารทีเ่ป็นหนังสอืหรอืบันทกึของเจา้หนา้ทีต่ ารวจ 

 ถอดเสือ้ผา้ทีม่ากกว่าเสือ้โคท้ของท่านเพือ่คน้ตัว 

 พมิพล์ายนิว้มอื ถา่ยภาพ หรอืขอตัวอย่างดเีอ็นเอหรอืตัวอย่างอืน่ ๆ จากท่าน 

 ด าเนนิการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับขัน้ตอนการระบโุดยพยาน 

• ผูใ้หญท่ีม่คีวามเหมาะสมของท่านควรมโีอกาสใหค้วามชว่ยเหลอืแกท่ำ่นแบบตัวต่อตัวหรอืทางโทรศัพท ์
เมือ่เจา้หนา้ทีต่ ารวจทบทวนเรือ่งของทา่นเพือ่ดวู่าท่านสมควรถกูกักขังตอ่ไปหรอืไม่ 

• หากทา่นมผีูใ้หญ่ทีม่คีวามเหมาะสมอยูด่ว้ย 
ผูใ้หญข่องทา่นตอ้งอยูด่ว้ยเมือ่เจา้หนา้ทีต่ ารวจตัง้ขอ้กล่าวหาในการกระท าผดิกับทา่น 

การขอรายละเอยีดเกีย่วกบัการใชเ้วลาทีส่ถานตี ารวจ 

• จะมกีารบันทกึทกุสิง่ทีเ่กดิกับท่านทีส่ถานีต ารวจ ซึง่เรยีกว่าบันทกึการกักขัง 

• เมือ่ทา่นออกจากสถานีต ารวจ ทา่น ทนายความของทา่น 

หรอืผูใ้หญ่ทีม่คีวามเหมาะสมของท่านสามารถขอส าเนาบันทกึระหวา่งการกักขังนี้ 
เจา้หนา้ทีต่ ารวจตอ้งใหส้ าเนาบันทกึระหว่างการกักขังกับท่านทันททีีท่ าได ้

• ทา่นสามารถขอส าเนาบันทกึระหวา่งการกักขังไดจ้นถงึ 12 เดอืนหลังจากทา่นออกจากสถานีต ารวจแลว้ 

การตดิตอ่ 

• โดยปกตแิลว้ทา่นไดร้ับอนุญาตใหโ้ทรศัพทไ์ดห้นึง่ครัง้ เชน่เดยีวกับการพูดคุยกับทนายความ 

และการแจง้ใหบ้คุคลอืน่ทราบวา่ท่านถกูจับกมุ 

• ใหบ้อกเจา้หนา้ทีต่ ารวจหากท่านตอ้งการโทรศัพท ์

• ทา่นยังสามารถขอปากกาและกระดาษไดอ้กีดว้ย 
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• ทา่นยังสามารถขอใหม้คีนมาเยีย่มได ้ทว่าเจา้หนา้ทีต่ ารวจทีท่ าหนา้ทีกั่กขังอาจปฏเิสธค าขอของท่าน 

หอ้งขงัของทา่น 

• หากเป็นไปได ้ทา่นควรถกูกักขังในหอ้งขังตามล าพัง 

• หอ้งขังควรสะอาด อบอุน่ และมไีฟสวา่ง 

• อปุกรณ์การนอนควรสะอาดและอยูใ่นสภาพด ี

• ทา่นตอ้งไดร้ับอนุญาตใหใ้ชห้อ้งน ้าและอาบน ้าได ้

ความตอ้งการสว่นบคุคล – สขุภาพ อนามยั และสวสัดภิาพ 

• จะตอ้งมกีารถามทา่นวา่ ทา่นตอ้งการพูดคยุกับเจา้พนักงานผูค้มุขังเป็นการสว่นตัวหรอืไม ่
ในเรือ่งความตอ้งการสว่นบคุคลใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับสขุภาพ อนามัย และสวัสดภิาพ 

ซึง่อาจมผีลกระทบหรอืสรา้งความกังวลใจใหท้า่นในระหว่างทีถ่กูกักขัง  

• จา้หนา้ทีต่ ารวจจะด าเนนิการจัดหาผลติภัณฑต์่าง ๆ ทีพ่จิารณาเห็นวา่ จ าเป็นในการตอบสนองความตอ้งการของทา่น 
หากทา่นมปีระสงค ์ท่านสามารถขอพูดคยุกับบคุคลทีเ่ป็นเพศเดยีวกับท่านได ้

• หากทา่นเป็นหญงิอาย ุ18 ปีหรอืมากกวา่ จะตอ้งมกีารถามวา่ ทา่นจ าเป็นตอ้งใช ้

หรอืมคีวามเป็นไปไดว้า่อาจตอ้งใชผ้ลติภัณฑใ์ด ๆ เกีย่วกับการมปีระจ าเดอืนในระหวา่งทถีกูกักขังหรอืไม่ 

และทา่นตอ้งไดร้ับการแจง้วา่: 

~ จะมกีารจัดหาผลติภัณฑต์า่ง ๆ ใหโ้ดยไมม่คีา่ใชจ่้าย 

~ มผีลติภัณฑท์ดแทนทีส่ามารถขอได ้และ 

~ ครอบครัวหรอืเพือ่นของท่านอาจจะจัดหาผลติภัณฑต์า่ง ๆ ใหไ้ดโ้ดยตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเอง 

หากเจา้พนักงานผูค้มุขังตกลงเห็นชอบ 

• หากทา่นเป็นหญงิทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 18 ปี เจา้หนา้ทีผู่ค้มุขังจะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ 

มผีูห้ญงิในสถานีต ารวจทีส่ามารถใหก้ารดแูลแกท่่าน และสอบถามทา่นในเรือ่งความตอ้งการสว่นบคุคลของทา่น 
รวมถงึผลติภัณฑต์า่ง ๆ เกีย่วกับการมปีระจ าเดอืน 

เสือ้ผา้ 

หากมกีารน าเสือ้ผา้ของท่านไป เจา้หนา้ทีต่ ารวจตอ้งจัดหาเครือ่งแตง่กายอืน่ใหท้่าน 

อาหารและเครือ่งดืม่ 

ทา่นตอ้งไดร้ับอาหารวันละ 3 มือ้ พรอ้มเครือ่งดืม่ ท่านยังสามารถดืม่เครือ่งดืม่ระหวา่งมือ้อาหารได ้

การออกก าลงั 

หากเป็นไปได ้ทา่นควรไดร้ับอนุญาตใหอ้อกมาขา้งนอกทุกวันเพือ่สดูอากาศบรสิทุธิ ์

เมือ่เจา้หนา้ทีต่ ารวจสอบปากค าทา่น 

• หอ้งตอ้งสะอาด อบอุน่ และมไีฟสว่าง 

• ทา่นไมค่วรตอ้งยนื 

• เจา้หนา้ทีต่ ารวจควรแจง้ชือ่และยศใหท้่านทราบ 

• ทา่นควรมกีารพักระหว่างมือ้อาหารตามปกต ิและมกีารพักดืม่เครือ่งดืม่หลังจากสองชัว่โมงผา่นไป 

• ทา่นควรไดพ้ักอยา่งนอ้ย 8 ชัว่โมงในเวลา 24 ชัว่โมงทีท่า่นอยูใ่นการกักขัง 
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ความตอ้งการทางความเชือ่ 

• บอกเจา้หนา้ทีต่ ารวจหากทา่นตอ้งการความชว่ยเหลอืในการปฏบัิตทิางศาสนาของท่าน ระหวา่งทีอ่ยู่ทีส่ถานีต ารวจ 

เจา้หนา้ทีต่ ารวจสามารถจัดหาหนังสอืเกีย่วกับศาสนา หรอืสิง่อืน่ ๆ ตามความจ าเป็น 
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ชว่งเวลาทีต่า่งไปจากกฎตามปกต ิ

การขอความชว่ยเหลอืจากทนายความ 

มบีางกรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่ ารวจจ าเป็นตอ้งสอบปากค าทา่นอยา่งเร่งดว่นกอ่นทีท่่านจะไดพู้ดคยุกับทนายความ 

ขอ้มลูเกีย่วกับเรือ่งนี้ระบไุวใ้นประมวลหลักการปฏบัิต ิซึง่ก าหนดวา่เจา้หนา้ทีต่ ารวจสามารถท าสิง่ใด 

และไมส่ามารถท าสิง่ใดระหวา่งอยู่ทีส่ถานีต ารวจ หากท่านตอ้งกำรคน้หารายละเอยีด ขอ้มูลดังกลำ่วจะอยูใ่นย่อหนา้ 6.7 

ของประมวล เอช (H) ในประมวลหลักการปฏบัิต ิ

มชีว่งเวลำหนึง่ทีเ่จา้หนา้ทีต่ ารวจไม่สามารถอนุญาตใหท้่านพูดคยุกับทนายความทีท่า่นเลอืกได ้หากเป็นเชน่นี้ 

ทา่นตอ้งไดร้ับอนุญาตใหเ้ลอืกทนายคนอืน่ หากทา่นตอ้งการอา่นรายละเอยีด ขอ้มลูดังกล่ำวจะอยูใ่นภาคผนวก บ ี(B) 

ในประมวล เอช (H) ของประมวลหลักการปฏบัิต ิ

มชีว่งเวลำหนึง่ทีเ่จา้หนา้ทีต่ ารวจไม่อนุญาตใหท้่านพูดคยุกับทนายความเป็นกำรสว่นตัว 

ซึง่เป็นเวลาทีเ่จา้หนา้ทีต่ ารวจระดับอาวโุสอนุญาตใหพ้นักงานสอบสวนในเครือ่งแบบปรากฏกายอยูด่ว้ย 

หากทา่นตอ้งการอ่านรายละเอยีด ขอ้มูลดังกลำ่วจะอยูใ่นย่อหนา้ 6.5 ในประมวล เอช (H) ของประมวลหลักการปฏบัิต ิ

การบอกใหผู้อ้ ืน่ทราบวา่ทา่นอยูท่ ีส่ถานตี ารวจ 

มบีางเวลาทีเ่จา้หนา้ทีต่ ารวจไมอ่นุญาตใหท้า่นตดิต่อกับผูใ้ด ขอ้มลูเกีย่วกับเรือ่งนี้ระบไุวใ้นประมวลหลักการปฏบัิต ิ

หากทา่นตอ้งการอ่านรายละเอยีด ขอ้มูลดังกลำ่วจะอยูใ่นภาคผนวก บ ี(B) ในประมวล เอช (H) 

ของประมวลหลักการปฏบัิต ิ

ผูม้าเยีย่มการกกัขงัทีเ่ป็นอสิระ 

มสีมาชกิในชมุชนบางทา่นทีไ่ดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้มาในสถานีต ารวจโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ บคุคลเหล่านี้ 

รูจ้ักกันดวีา่เป็นผูม้าเยีย่มการกักขังทีเ่ป็นอสิระ และท างานแบบอาสาสมัครเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ 

บคุคลทีถ่กูกักขังไดร้ับการปฏบัิตอิย่างเหมาะสมและสามารถเขา้ถงึสทิธิท์ีม่ไีด ้

ทา่นไมม่สีทิธิใ์นการพบผูม้าเยีย่มการกักขังทีเ่ป็นอสิระหรอืขอใหม้าพบท่าน 

แตผู่ม้าเยีย่มการกักขังทีเ่ป็นอสิระอาจขอเขา้พบท่าน 

หากผูม้าเยีย่มการกักขังทีเ่ป็นอสิระเขา้พบท่านระหวา่งทีท่่านอยูใ่นการกักขัง บคุคลเหลำ่นี้ 

จะปฏบัิตตินโดยไมข่ึน้อยู่กับเจา้หนา้ทีต่ ารวจเพือ่ตรวจสอบวา่สทิธแิละสวัสดภิาพของทา่นไดร้ับการคุม้ครอง 

อยา่งไรก็ตาม ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งพูดคยุกับผูม้าเยีย่มการกักขังทีเ่ป็นอสิระหากทา่นไมต่อ้งการ 

การรอ้งเรยีน 

หากทา่นตอ้งการรอ้งเรยีนเกีย่วกับสิง่ทีท่่านไดร้ับการปฏบัิต ิขอใหท้า่นคยุกับเจา้หนา้ทีต่ ารวจระดับสารวัตร (Inspector) 

หรอืสงูกวา่ หลังจากถกูปล่อยตัวแลว้ ท่านยังสามารถรอ้งเรยีนทีส่ถานีต ารวจใดก็ได ้

โดยรอ้งเรยีนไปยังส านักงานอสิระในการปฏบัิตหินา้ทีข่องเจา้หนา้ทีต่ ารวจ (Independent Office for Police Conduct 

หรอื IOPC) หรอืผ่านทนายความหรอืสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรในนามของท่าน 


