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ความหมายและขอบเขตของสิทธิมนุษยชน
ตาม พ.ร.บ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 
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มาตรา 3 

                  “ สิทธิมนุษยชน” หมายความวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ของบุคคลที่ไดรับการ

รับรอง 
หรือคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือ

ตาม
กฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณี   
ที่จะตองปฏิบัติตาม
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รัฐธรรมนูญ

กฎหมายไทย

สนธิสัญญาที่
ประเทศไทยมีพันธกรณี

ที่ตองปฏิบัติตาม

สิทธิมนุษยชน

ศักด์ิศรีความเปน
มนุษย 

สิทธิ
เสรีภาพ 
ความเสมอภาค



หลักการดานสิทธิมนุษยชนหลักการดานสิทธิมนุษยชน

11. . หลักการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  หลักการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช พุทธศักราช 25502550  และกฎหมายที่เกี่ยวของ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
        11..11  หลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน หลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน 
        11..22  หลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม หลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม 
22. . หลักการตามหลักการตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณี   
ที่จะตองปฏิบัติตาม
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หลักการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2550

มาตรา 4  : ศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค

มาตรา 26 : หลักการใชอํานาจขององคกรของรัฐ

มาตรา 27 : ความผูกพันของสิทธิเสรีภาพ

มาตรา 28 : หลักการอางศักด์ิศรีความเปนมนุษย หรือใชสิทธิ เสรีภาพ

มาตรา 29 : หลักเกณฑเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญ

หลักสิทธมินุษยชนพ้ืนฐาน



หลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม  
มาตรา มาตรา 30 30 ::  ความเสมอภาคตามกฎหมาย  ความเสมอภาคตามกฎหมาย  

มาตรา มาตรา 39 39 และ มาตรา และ มาตรา 40 40 ::  สิทธิในกระบวนการสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม ยุติธรรม 

6



7

กระบวนการยุติธรรม
1. ขั้นตอนกอนพิจารณา
   - การสืบสวน รวบรวม

พยานหลักฐาน 
   - การคน
   - การจับกุม
   - การควบคุมตัว
   - การสงฟอง
2. ขั้นตอนการพิจารณา
  พิพากษาคดี
3. ขั้นตอนการบังคับคดี

พนักงาน
สอบสวน/        
พนักงานอัยการ

 ผูพิพากษา

เจาหนาที่บังคับคดี / 
เจาหนาที่ราชทัณฑ /
เจาหนาที่คุมประพฤติ
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หลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550
มาตรา 39
 สิทธิท่ีจะไมถูกกลาวหาวากระทําความผิด และไม

ถูกลงโทษโดยไมมีกฎหมาย
 สิทธิท่ีจะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผู

บริสุทธิ์
 สิทธิท่ีกอนมีคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงวาบุคคล

ใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลน้ันเสมือน
เปนผูกระทําผิดมิได
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หลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550

มาตรา 40  
 สิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก 

รวดเร็ว และทั่วถึง
 สิทธิพ้ืนฐานในกระบวนการยุติธรรม
    - ไดรับการพิจารณาโดยเปดเผย
    - ไดรับทราบขอเท็จจริงและตรวจเอกสารอยางเพียงพอ
    - เสนอขอเท็จจริง ขอโตแยง และพยานหลักฐานของตน
    - การคัดคานผูพิพากษา/ตุลาการ
    - การไดรับการพิจารณาโดยผูพิพากษา/ตุลาการครบองค

คณะ
    - การไดรับทราบเหตุผลประกอบคําวินิจฉัย คําพิพากษา 

หรือ 
   คําส่ัง
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มาตรา 40  (ตอ)
 สิทธิที่จะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาอยางถูกตอง 

รวดเร็ว และเปนธรรม
 สิทธิของผูเสียหาย ผูตองหา โจทก จําเลย คูกรณี ผูมี

สวนไดเสียหรือพยานในคดีที่จะไดรับการปฏิบัติที่
เหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม

 สิทธิที่จะไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง
 สิทธิของผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย และพยานใน

คดีอาญาที่จะไดรับความคุมครองและความชวยเหลือที่
จําเปนและเหมาะสมจากรัฐ

 สิทธิของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการ หรือ
ทุพพลภาพที่จะไดรับความคุมครองในการดําเนิน
กระบวนการพิจารณาคดีอยางเหมาะสมในคดีเก่ียวกับ
ความรุนแรงทางเพศ
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มาตรา 40  (ตอ)

 สิทธิของผูตองหา หรือจําเลยที่จะไดรับการสอบสวน
หรือการพิจารณาคดีที่ถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม

 สิทธิที่จะไดรับโอกาสในการตอสูคดี ไดตรวจสอบ 
หรือ ไดรับทราบพยานหลักฐาน

 สิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือในทางคดีจาก
ทนายความ

 สิทธิที่จะไดรับการปลอยตัวช่ัวคราว
 สิทธิของบุคคลที่จะไดรับความชวยเหลือทางกฎหมาย

อยางเหมาะสมจากรัฐในคดีแพง
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อํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 257 และ

พ.ร.บ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 
มาตรา 15

 สงเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งใน
ประเทศ และระหวางประเทศ

 ตรวจสอบและรายงานการกระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชน          
หรือไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน       ที่ประเทศไทยเปนภาคี และเสนอมาตรการการ
แกไข

 เสนอเร่ืองพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ และศาล
ปกครอง

 ฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหาย
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ (ตอ) 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 257 และ

  พ.ร.บ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 
มาตรา 15

 เสนอแนะนโยบาย และขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และ
กฎ        ตอรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี

 สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิ
มนุษยชน

 สงเสริมความรวมมือและประสานงานระหวางหนวยราชการ       
องคการเอกชน และองคการอ่ืนในดานสิทธิมนุษยชน

 จัดทํารายงานประจําปเพ่ือประเมินสถานการณดานสิทธิ
มนุษยชน

  ภายในประเทศและเสนอตอรัฐสภา
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ (ตอ) 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 257 และ

  พ.ร.บ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 
มาตรา 15

 ประเมินผลและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปเสนอ
ตอรัฐสภา

 เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในกรณีที่ประเทศ
ไทย  จะเขาเปนภาคีสนธิสัญญาเกี่ยวกับการสงเสริมและ
คุมครองสิทธิมนุษยชน

 แตงตั้งอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย

 อํานาจหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ
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ขอมูลการรองเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรม 

 สถิติเร่ืองรองเรียนจําแนกตามประเภทสิทธิท่ีถูก
ละเมิด ปงบประมาณ 2545 - 2554
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ขอมูลการรองเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม 

 สถิติเร่ืองรองเรียนจําแนกตามประเภทขาราชการท่ีถูก
รองเรียนปงบประมาณ 2545 - 2554
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มาตรฐานสากลที่เก่ียวของกับสิทธิมนุษยชน
ในกระบวนการยุติธรรม

 Universal Declaration of Human Rights
(ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน)

 International Covenant on Civil and Political Rights
(กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง)

 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment
(อนุสัญญาตอตานการทรมาน และการประติบัติ

หรือ    
  การลงโทษอื่นท่ีโหดราย ไรมนุษยธรรม  หรือท่ีย่ํายี
  ศักด์ิศรี)
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 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination
(อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อ
ชาติในทุกรูปแบบ)

 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women             
(อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี
ในทุกรูปแบบ) 

 Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse
of Power
(ปฏิญญาวาดวยหลักการพื้นฐานของความ
ยุติธรรมสําหรับเหยื่ออาชญากรรมและการใช
อํานาจโดยมิชอบ)
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 Declaration on the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance
(ปฏิญญาวาดวยการคุมครองจากการถูกบังคับให  
สูญหาย)

 Declaration on the Elimination of Violence against Women
(ปฏิญญาวาดวยการขจัดความรุนแรงตอสตรี)

 Code of Conduct for Law Enforcement Officials
(ประมวลหลักการประพฤติปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ี   
ผูบังคับใชกฎหมาย)

 Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal,
Arbitrary and Summary Executions

(หลักการวาดวยการปองกันและการสอบสวน    การ
วิสามัญฆาตกรรม)
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 Guidelines on the Role of Prosecutors
(แนวทางวาดวยบทบาทของพนักงานอัยการ)

 Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement
Officials

(หลักการพื้นฐานในการใชกําลังและอาวุธปนโดย
เจาหนาท่ีผูบังคับใชกฎหมาย)

 Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of
Detention or Imprisonment
(หลักการเพื่อการคุมครองบุคคลท่ีถูกกักขังและ

จําคุก)
 United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures

(The Tokyo Rules)
(มาตรฐานขั้นตํ่าของสหประชาชาติวาดวย
มาตรการ ไมควบคุมตัว หรือกฎโตเกียว
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 United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of
Juvenile Justice (“The Beijing Rules”)

(มาตรฐานขั้นตํ่าของสหประชาชาติวาดวยการ
บริหารงานยุติธรรมคดีเด็กและเยาวชน หรือกฎ
ปกกิ่ง)

 United Nations Rules for the Protection of Juveniles deprived of their
liberty    

(กฎของสหประชาชาติวาดวยการคุมครองเด็กและ
เยาวชนซ่ึงถูกลิดรอนเสรีภาพ)

 Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence 
against Women in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice 

(รูปแบบ กลยุทธและมาตรการปฏิบัติวาดวยการ
ขจัดความรุนแรงตอสตรีในเร่ืองการปองกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา) 
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กลุมงานพัฒนานโยบายและมาตรการ  สํานักวิจัย
และวิชาการ 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

สวัสดีคะ 


