
ประมวลหลกัปฏบิตัสิ ำหรบัเจำ้หนำ้ทีผู่บ้งัคบัใชก้ฎหมำย 

รบัรองโดยสมชัชำสหประชำชำต ิมตทิี ่34/169 ลงวนัที ่17 ธนัวำคม พ.ศ. 2522 

ขอ้ 1  

เจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายตอ้งปฏบิัตหินา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมายตามกฎหมายตลอดเวลาดว้ยการบรกิารชมุชน

และดว้ยการปกป้องบุคคลทุกคนจากการกระท าที่ผิดกฎหมาย เทียบเท่ากับความรับผิดชอบสูงสุดตาม

ขอ้ก าหนดแหง่วชิาชพีของพวกเขา 

ค ำชีแ้จง  

(ก) ค าว่า “เจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมาย” หมายรวมถงึ เจา้หนา้ทีทุ่กคนทีป่ฏบิัตงิานเกีย่วกับกฎหมาย ไม่ว่า

จะไดรั้บการแต่งตัง้หรือคัดเลอืกซึง่ใชอ้ านาจของเจา้หนา้ทีต่ ารวจในการปฏบิัตหินา้ที่ โดยเฉพาะการใช ้

อ านาจในการจับกมุหรอืการคมุตัว  

(ข) ในประเทศทีท่หารหรอืกองก าลงัรักษาความม่ันคงแหง่ชาตเิป็นผูป้ฏบิัตหินา้ทีใ่นการใชอ้ านาจหนา้ทีข่อง

เจา้หนา้ทีต่ ารวจ ไมว่า่จะสวมใสเ่ครือ่งแบบหรอืไมก่็ตาม ใหถ้อืวา่เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิัตหินา้ทีด่ังกลา่วอยูภ่ายใต ้

ค าจ ากัดความของเจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายดว้ยเชน่กัน  

(ค) การบรกิารชมุชนนัน้มเีจตนาครอบคลุมถงึการใหบ้รกิารต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลอืสมาชกิในชมุชนผูซ้ ึง่โดย

เหตผุลสว่นบคุคล เศรษฐกจิ สงัคม หรอืเหตฉุุกเฉนิอืน่ซึง่ตอ้งไดรั้บความชว่ยเหลอืในทันททีันใด 

(ง) ขอ้ก าหนดฉบับน้ีมเีจตนาครอบคลุมไม่เพียงแต่ความรุนแรง ภัยคุกคาม และการกระท าทีเ่ป็นอันตราย

ทัง้หมด แต่รวมถงึขอ้หา้มทัง้หมดภายใตก้ฎหมายที่มีความผดิและโทษทางอาญา ขอ้ก าหนดฉบับน้ียัง

ครอบคลมุถงึการกระท าของบคุคลซึง่ไดรั้บการยกเวน้ความรับผดิทางอาญา  

ขอ้ 2 

ในการปฏบิัตหินา้ทีข่องตนนัน้ เจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายตอ้งเคารพและปกป้องศักดิศ์รีความเป็นมนุษย ์

รวมทัง้รักษาและสง่เสรมิสทิธมินุษยชนของบคุคลทกุคน  

ค ำชีแ้จง 

(ก) สทิธมินุษยชนไดรั้บการระบุและการปกป้องโดยกฎหมายของประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ 

ท่ามกลางตราสารระหว่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน กตกิาระหว่าง



ประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมืองและสทิธทิางการเมือง ปฏญิญาว่าดว้ยการคุม้ครองบุคคลทุกคนจากการถูก

ทรมาน และการถกูปฏบิัตหิรอืการลงโทษทีโ่หดรา้ย ไรม้นุษยธรรม หรอืทีย่ ่ายศีักดิศ์ร ีปฏญิญาสหประชาชาติ

วา่ดว้ยการขจัดการเลอืกปฏบิัตทิางเชือ้ชาตใินทกุรูปแบบ อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการขจัดการเลอืก

ปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการปราบปรามและการลงโทษ

อาชญากรรมการเหยียดผิว อนุสัญญาว่าดว้ยการป้องกันและลงโทษอาชญากรรมการฆ่าลา้งเผ่าพันธุ์ 

หลักเกณฑม์าตรฐานขัน้ต ่าว่าดว้ยการปฏบิัตติ่อผูต้อ้งขัง อนุสัญญากรุงเวยีนนาว่าดว้ยความสัมพันธท์าง

กงสลุ 

(ข) ค าชีแ้จงขอ้ก าหนดฉบับน้ีของแตล่ะประเทศพงึระบถุงึขอ้ก าหนดหรอืกฎหมายระดับภูมภิาคหรอืประเทศ

ซึง่รับรองและคุม้ครองสทิธดิังกลา่วขา้งตน้  

ขอ้ 3 

การใชก้ าลังของเจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายจะกระท าไดเ้ฉพาะกรณีทีจ่ าเป็นอยา่งยิง่และเทา่ทีจ่ าเป็นตอ่การ

ปฏบิัตหินา้ทีเ่ทา่นัน้ 

ค ำอธบิำย  

(ก) ขอ้ก าหนดฉบับน้ีเนน้ย ้าว่า การใชก้ าลังของเจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายนัน้เป็นขอ้ยกเวน้ ถงึแมจ้ะบอก

เป็นนัยว่า เจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายอาจจะไดรั้บอ านาจในการใชก้ าลังดว้ยเหตุผลเท่าทีจ่ าเป็นภายใตใ้น

สถานการณ์ในการต่าง ๆ เพือ่ป้องกันอาชญากรรม หรอืการด าเนนิการหรอืการสนับสนุนการจับกุมผูก้ระท า

ผดิหรอืผูต้อ้งสงสยัโดยชอบดว้ยกฎหมาย และตอ้งไมใ่ชก้ าลังเกนิกวา่เหต ุ 

(ข) โดยปกตกิฎหมายของประเทศจะจ ากัดการใชก้ าลังของเจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายใหเ้ป็นไปตามหลัก

สดัสว่นทีเ่หมาะสม โดยใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจวา่ การตคีวามขอ้ก าหนดน้ีตอ้งอยูภ่ายใตห้ลักสดัสว่นทีเ่หมาะสมของ

ประเทศนัน้ ๆ แตไ่มว่า่ในกรณีใดก็ตาม หา้มมใิหต้คีวามขอ้ก าหนดน้ีเพือ่อา้งอ านาจในการอนุญาตใหใ้ชก้ าลงั

ทีไ่มไ่ดส้ดัสว่นตอ่วัตถปุระสงคอ์ันชอบดว้ยกฎหมายทีต่อ้งการใหบ้รรล ุ  

(ค) การใชอ้าวธุปืนถอืเป็นมาตรการขัน้สดุทา้ย ดังนัน้จงึควรพยายามทกุวถิทีางเพือ่หลกีเลีย่งการใชอ้าวธุปืน

โดยเฉพาะเมือ่ปฏบิัตติอ่เด็ก  โดยทั่วไปแลว้ไม่ควรใชอ้าวธุปืน ยกเวน้กรณีทีผู่ต้อ้งสงสยัใชอ้าวธุเพือ่ขัดขนื

การจับกุม หรือกรณีทีม่คีวามเสีย่งต่อชวีติของผูอ้ืน่และมาตรการอืน่ ๆ ทีอ่ันตรายนอ้ยกว่าไม่เพียงพอทีจ่ะ

ยับยัง้หรือจับกมุผูต้อ้งสงสัยได ้ นอกจากน้ีทุกครัง้ทีม่กีารใชอ้าวุธปืนจะตอ้งส่งรายงานใหแ้ก่เจา้หนา้ทีผู่ม้ี

อ านาจทันท ี

ขอ้ 4 



เรือ่งทีเ่ป็นความลับซึง่อยู่ในการครอบครองของเจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมาย ตอ้งถูกเก็บรักษาเป็นความลับ 

ยกเวน้กรณีจ าเป็นอยา่งยิง่ตอ้งเปิดเผยเน่ืองจากการปฏบิัตหินา้ทีห่รอืกระบวนการยตุธิรรม  

ค ำอธบิำย 

ในการปฏบิัตหินา้ทีโ่ดยปกตเิจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายมักไดรั้บรูข้อ้มูลซึง่อาจจะเกีย่วของกับชวีติสว่นตัว

หรอืขอ้มูลทีอ่าจจะเป็นภัยตอ่ผลประโยชน์และชือ่เสยีงของบคุคลอืน่ ดังนัน้จงึควรระมัดระวังอย่างยิง่ในการ

เก็บรักษาและการใชข้อ้มูลเหล่านัน้ในการปฏบิัตหินา้ที ่ซึง่ควรจะเปิดเผยขอ้มูลเหล่านัน้แค่ในขอบเขตของ

การปฏบิัตหินา้ที่หรือความจ าเป็นในกระบวนการยุตธิรรมเท่านั้น การเปิดเผยขอ้มูลความลับเหล่าน้ีดว้ย

เหตผุลอืน่นัน้ไมเ่หมาะสมดว้ยประการทัง้ปวง  

ขอ้ 5  

หา้มเจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายกระท า ยุยง หรอืยนิยอมใหเ้กดิการทรมานหรอืการปฏบิัตหิรอืการลงโทษที่

โหดรา้ย ไรม้นุษยธรรม หรือย ่ายศีักดิศ์รี หรือหา้มเจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายอา้งค าสั่งจากผูบ้ังคับบัญชา

หรอืสถานการณ์พเิศษไมว่า่จะเป็นภาวะสงคราม สภาพคกุคามทีจ่ะเกดิสงคราม สภาพคกุคามตอ่ความมั่นคง

ของชาต ิการขาดเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ หรือสภาวะฉุกเฉินสาธารณะอื่นใด เพื่อสรา้ง

ความชอบธรรมในการทรมานหรอืการปฏบิัตหิรอืการลงโทษทีโ่หดรา้ย ไรม้นุษยธรรม หรอืย ่ายศีักดิศ์ร ี 

ค ำอธบิำย 

(ก) ขอ้หา้มน้ีน ามาจากปฏญิญาวา่ดว้ยการคุม้ครองบคุคลทกุคนจากการถกูทรมานและการถกูปฏบิัตหิรอืการ

ลงโทษทีโ่หดรา้ย ไรม้นุษยธรรม หรอืย ่ายศีักดิศ์ร ีทีรั่บรองโดยสมัชชาใหญส่หประชาชาต ิซึง่ระบวุา่  

“[การกระท าดังกล่าวเป็น]…การกระท าผดิต่อศักดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์และควรถูกประณามว่าเป็นการปฏเิสธ

ต่อวัตถุประสงคข์องกฎบัตรสหประชาชาตแิละเป็นการละเมดิต่อสทิธมินุษยชนและเสรีภาพขัน้พื้นฐาน ซึง่

ประกาศไวใ้นปฏญิญาสากลว่าดว้ยดว้ยสทิธมินุษยชน [และตราสารระหว่างประเทศดา้นสทิธมินุษยชนอืน่ 

ๆ]” 

(ข) ปฏญิญาไดใ้หค้ าจ ากัดความ การทรมาน วา่ 

“...การทรมาน หมายถงึ การกระท าใดก็ตามโดยเจตนาทีท่ าใหเ้กดิความเจ็บปวดหรอืความทกุขท์รมานอยา่ง

สาหัส ไม่วา่ทางกายหรอืทางจติใจต่อบุคคลใดบุคคลหนึง่โดยเจา้หนา้ทีรั่ฐเป็นผูก้ระท าหรอืยุงยงใหก้ระท า 

เพือ่ความประสงคท์ีจ่ะใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มูลหรอืค าสารภาพจากบคุคลนัน้หรอืจากบุคคลทีส่าม เพือ่การลงโทษ

บุคคลนัน้ส าหรับการกระท าซึง่บคุคลนัน้กระท าหรือถูกสงสัยวา่ไดก้ระท า หรือเพื่อเป็นการขม่ขูใ่หก้ลัวหรอื



เป็นการบังคับขูเ่ข็ญบคุคลนัน้หรอืบคุคลอืน่ ทัง้น้ีไม่รวมถงึความเจ็บปวดหรอืความทกุขท์รมานทีเ่กดิเป็นผล

ปกตหิรอืเป็นผลสบืเน่ืองมาจากการลงโทษทัง้ปวงทีช่อบดว้ยกฎหมายซึง่สอดคลอ้งกับหลักเกณฑม์าตรฐาน

ขัน้ต ่าวา่ดว้ยการปฏบิัตติอ่ผูต้อ้งขัง” 

(ค) สมัชชาใหญแ่หง่สหประชาชาตยิังไม่ไดใ้หค้ าจ ากัดความของ “การปฏบิัตหิรอืการลงโทษทีโ่หดรา้ย ไร ้

มนุษยธรรม หรือทีย่ ่ายศีักดิศ์รี” แต่การตคีวามควรกระท าโดยใหม้คีวามหมายครอบคลุมมากทีส่ดุเท่าทีจ่ะ

เป็นไปไดเ้พือ่ป้องกันการละเมดิแกก่ายหรอืจติใจ   

ขอ้ 6  

เจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายตอ้งรับรองใหม้กีารคุม้ครองสุขภาพของผูอ้ยู่ภายใตก้ารคุมขังอย่างครอบคลุม

และตอ้งจัดหาการดแูลทางการแพทยใ์หท้ันททีีจ่ าเป็น  

ค ำอธบิำย  

(ก) “การดูแลทางการแพทย”์ ซึง่หมายถงึการบรกิารโดยบุคลากรทางการแพทย ์รวมถงึแพทยท์ีผ่่านการ

รับรองและนักปฏบิัตกิารฉุกเฉนิการแพทย ์ตอ้งถกูจัดหาเมือ่จ าเป็นหรอืเมือ่ไดรั้บการรอ้งขอ   

(ข) แมบุ้คลากรทางการแพทยด์ังกลา่วขา้งตน้มักเกีย่วขอ้งกับปฏบิัตกิารบังคับใชก้ฎหมาย เจา้หนา้ทีบ่ังคับ

ใชก้ฎหมายตอ้งพจิารณารับฟังวจิารณญาณของบุคลากรดังกล่าวหากบุคลากรนัน้แนะน าใหจั้ดหาการรักษา

อย่างเหมาะสมแก่ผูอ้ยู่ภายใตก้ารคุมขังโดยหรือตามค าแนะน าของบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่มีความ

เกีย่วพันกับปฏบิัตกิารบังคับใชก้ฎหมาย  

(ค) โดยเป็นทีเ่ขา้ใจทั่วไปว่า เจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายตอ้งจัดใหม้กีารดูแลทางการแพทยแ์กผู่เ้สยีหาย

จากการละเมดิกฎหมายหรอืผูเ้สยีหายจากอบุัตเิหตทุีเ่กดิจากการละเมดิกฎหมายดว้ยเชน่กัน  

ขอ้ 7  

เจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายตอ้งไม่กระท าการทุจรติใด ๆ รวมทัง้ตอ้งต่อตา้นและปราบปรามการทุจรติอยา่ง

เต็มความสามารถ  

ค ำอธบิำย  

(ก) การทจุรติใด ๆ ซึง่เป็นไปในทางเดยีวกันกับการใชอ้ านาจโดยมชิอบทกุประการ ไมส่อดคลอ้งกับวชิาชพี

ของเจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมาย เจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายซึง่กระท าการทุจรติจะตอ้งถูกด าเนินการทาง



กฎหมายอย่างเต็มที ่เน่ืองหากจากรัฐบาลไม่สามารถหรือไม่บังคับใชก้ฎหมายต่อเจา้หนา้ทีห่รือหน่วยงาน

ของรัฐเอง ยอ่มไมส่ามารถคาดหวังทีจ่ะบังคับใชก้ฎหมายกับพลเมอืงได ้ 

(ข) ในขณะทีค่วามหมายของการทุจรติตอ้งเป็นไปตามทีบ่ัญญัตไิวใ้นกฎหมายของแตล่ะประเทศ อย่างไรก็

ตาม ควรตอ้งเป็นทีเ่ขา้ใจโดยทั่วกันวา่ ค านยิามนัน้ตอ้งครอบคลมุถงึการปฏบิัตหิรอืการละเวน้การปฏบิัตติาม

หนา้ทีห่รอืการกระท าอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับหนา้ทีข่องตน เพือ่แลกเปลีย่นกับการเรยีกรอ้งหรอืการรับของขวัญ 

ค าสญัญา หรอืสิง่จูงใจ หรอืการไดรั้บสิง่เหลา่นัน้โดยมชิอบหลังจากการปฏบิัตหิรอืละเวน้การปฏบิัต ิ

(ค) ค าว่า “การทุจรติ”  ดังกล่าวขา้งตน้ ควรเขา้ใจตรงกันว่าหมายรวมถงึความพยายามในการกระท าการ

ทจุรติดว้ยเชน่กัน  

ขอ้ 8  

เจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายและประมวลหลักปฏบิัตฉิบับนี้ และควรป้องกันและยับยัง้

การฝ่าฝืนกฎหมายและประมวลหลักปฏบิัตฉิบับนี้อยา่งเต็มความสามารถ 

เจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายทีม่เีหตใุหเ้ชือ่วา่ไดเ้กดิหรอืก าลงัจะเกดิการฝ่าฝืนประมวลหลกัปฏบิัตฉิบับน้ี ตอ้ง

รายงานใหผู้บ้ังคับบัญชาของตนรับทราบ รวมถงึหากเห็นว่าจ าเป็น ใหร้ายงานใหเ้จา้หนา้ทีห่รอืหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งอืน่ ๆ ซึง่มอี านาจในการตรวจสอบหรอืแกไ้ขสถานการณ์ 

ค ำอธบิำย  

(ก) เจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายตอ้งปฏบิัตติามประมวลหลักปฏบิัตฉิบับน้ีเมือ่ใดก็ตามทีม่กีารรวมเขา้ไวใ้น

กฎหมายหรือกฎระเบียบภายในของประเทศ หากกฎหมายหรือกฎระเบยีบภายในของประเทศมมีาตรการ

เขม้งวดกวา่ประมวลหลักปฏบิัตฉิบับนี้ ใหย้ดึถอืการปฏบิัตติามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบนัน้  

(ข) ขอ้ก าหนดน้ีมจีุดมุ่งหมายเพือ่แสวงหาสมดุลระหว่าง การรักษาระเบยีบวนัิยภายในองคก์รซึง่ก ากับดแูล

ความม่ันคงปลอดภัยของสาธารณะ กับความจ าเป็นในการจัดการกับการละเมดิสทิธมินุษยชนขัน้พื้นฐาน  

ดังนัน้โดยปกตแิลว้เจา้หนา้ทีบ่งัคับใชก้ฎหมายจงึตอ้งรายงานการละเมดิตามสายบังคับบญัชาของตน ยกเวน้

เมือ่ไม่มวีธิกีารอืน่ ๆ ในการตรวจสอบหรอืแกไ้ขสถานการณ์นัน้ หรอืวธิกีารอืน่ ๆ ใชไ้ม่ไดผ้ล ในกรณีเช่นน้ี

เจา้หนา้ที่บังคับใชก้ฎหมายจงึจะด าเนินการทางกฎหมายอื่น ๆ ที่อยู่ ภายนอกสายบังคับบัญชาของตน 

นอกจากน้ีเจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายจะตอ้งไมถ่กูลงโทษทางปกครองหรอืทางอืน่ใด เน่ืองจากการรายงาน

วา่มหีรอืก าลังจะมกีารละเมดิประมวลหลักปฏบิัตฉิบับนี้ 



(ค) ค าว่า “เจา้หนา้ทีห่รือหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ ๆ ซึง่มอี านาจในการตรวจสอบหรือแกไ้ขสถานการณ์” 

หมายถงึเจา้หนา้ทีห่รอืหน่วยงานทีม่อียู่แลว้ภายใตก้ฎหมายของประเทศ ไม่ว่าจะอยู่ภายใตห้น่วยงานบังคับ

ใชก้ฎหมายหรอืหน่วยงานอสิระอืน่ ซึง่มอี านาจตามรัฐธรรมนูญ ขนบธรรมเนียมประเพณี หรอือ านาจอืน่ ๆ ใน

การตรวจสอบการรอ้งเรยีนและการรอ้งทกุขอ์ันเกดิจากการละเมดิในขอบเขตของประมวลหลักปฏบิัตฉิบับนี้ 

(ง) ในบางประเทศ สือ่มวลชนอาจถอืว่ามบีทบาทในการตรวจสอบขอ้รอ้งเรียนดังทีก่ล่าวถงึในขอ้ย่อย (ค) 

ขา้งตน้ ดังนัน้อาจเป็นการสมควรทีเ่จา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายจะน าเสนอการละเมดิไปสู่ความสนใจของ

สาธารณชนผา่นสือ่มวลชน โดยตอ้งเป็นมาตรการสดุทา้ยและตอ้งสอดคลอ้งกับกฎหมายและขนบธรรมเนียม

ประเพณีของประเทศนัน้ ๆ รวมถงึขอ้ก าหนดขอ้ 4 ของประมวลหลักปฏบิัตฉิบับนี้ 

(จ) เจา้หนา้ที่บังคับใชก้ฎหมายซึง่ปฏิบัตติามประมวลหลักปฏิบัตฉิบับน้ีสมควรไดรั้บความเคารพ การ

สนับสนุนอยา่งเต็มที ่และความร่วมมอืจากชมุชนทีต่นรับผดิชอบและหน่วยงานบังคับใชก้ฎหมายซึง่ตนสงักดั

อยู ่ รวมทัง้จากผูป้ฏบิัตวิชิาชพีดา้นการบังคับใชก้ฎหมาย  


