โปรดจดจำสิ ทธิของคุณ ในขณะถูกกักขัง
สิ ทธิ ต่าง ๆ ในประกาศฉบับนี้ ได้รับ ความคุม้ ครองภายใต้กฎหมายในอังกฤษและเวลส์และสอดคล้องกับ อนุสญ
ั ญายุโรป ค.ศ. 2012/13
ว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการดาเนินการทางอาญา

มีการสรุ ปสิ ทธิของคุณ ณ ที่สถานีตารวจในหน้านี้
มีขอ้ มูลเพิ่มเติมอยูใ่ นย่อหน้าที่ 1 ถึง 11 ในหน้าถัดไป
รายละเอียดฉบับเต็มอยูใ่ นระเบียบการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ (Code of Practice C)
1. แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจ ถ้าคุณต้องการทนายความเพื่อช่วยเหลือคุณ
ขณะที่คุณอยูท่ ี่สถานีตารวจ โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
2. แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจ ถ้าคุณต้องการบอกใครสักคนว่าคุณอยูท่ ี่ไหน โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
3. แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจ ถ้าคุณต้องการดูกฎระเบียบของพวกเขา- กฎระเบียบนี้ เรี ยกว่า
ระเบียบการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ (Codes of Practice)
4. แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจ ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจ
ถ้าคุณรู ้สึกไม่สบายหรื อได้รับอาการบาดเจ็บ
โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายด้านความช่วยเหลือทางการแพทย์ใดๆทั้งสิ้ น
5. ถ้าคุณถูกถามคาถามเกี่ยวกับข้อสงสัยในการกระทาความผิดกฎหมาย
คุณไม่จาเป็ นต้องกล่าวอะไร อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณไม่กล่าวอ้างถึงอะไรหรื อตอบคาถามของเจ้าหน้าที่ตารวจ
อาจมีผลต่อรู ปคดีของคุณ
ถ้าข้อมูลนั้นเป็ นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อคดี แล้วต่อมาคุณก็กล่าวถึงข้อมูลนั้นกับศาล
ข้อมูลนั้นอาจจะถูกเก็บเป็ นหลักฐานประกอบคดี
6. เจ้าหน้าที่ตารวจต้องบอกกับคุณเกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมายนั้นที่พวกเขาคิดว่าคุณได้กระทาผิดและ
ทาไมคุณถึงได้ถกู จับกุมและมีการกักขังอยู่
7. เจ้าหน้าที่ตารวจต้องอนุญาตให้คุณหรื อทนายความของคุณเห็นบันทึกและเอกสารเกี่ยวกับว่า
ทาไมคุณถึงได้ถูกจับกุมและมีการกักขังอยูพ่ ร้อมทั้งเวลาที่อยู่ ณ ที่สถานี ตารวจด้วย
8. ถ้าคุณมีความจาเป็ นที่จะต้องการล่าม เจ้าหน้าที่ตารวจต้องจัดหาให้คุณ
คุณสามารถที่จะได้เอกสารที่สาคัญจาเป็ นให้แปลได้ดว้ ย โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ
9. แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจถ้าคุณไม่ใช่คนสัญชาติองั กฤษและคุณต้องการที่จะติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูต
หรื อสถานกงศุลของคุณหรื อต้องการให้หน่วยงานเหล่านั้นทราบว่าคุณได้ถูกควบคุมตัวอยู่
โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ กับการดาเนินการนี้
10. เจ้าหน้าที่ตารวจต้องบอกกับคุณว่าเวลายาวนานเท่าไรที่พวกเขาสามารถที่จะกักขังคุณอยูไ่ ด้
11. ถ้าได้มีการกล่าวหาคุณและคดีของคุณส่ งไปที่ศาล
คุณหรื อทนายความของคุณมีสิทธิที่จะเห็นหลักฐานการดาเนิ นการฟ้ องร้องดาเนิ นคดีน้ นั ก่อนการขึ้นศาล
ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิ ทธิ ใด ๆ ในสิ ทธิ เหล่านี้ แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจผูก้ ระทาการกักขัง

ดูหน้าต่อไปจากเรื่ องสรุ ปสาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีที่เจ้าหน้าที่ตารวจควรปฏิบตั ิและดูแลเอาใจใส่ ต่อคุณ
ประกาศเรื่ องสิ ทธิ และการได้รับสิ ทธิฉบับนี้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557
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โปรดเก็บข้อมูลนี้ไว้และอ่านโดยเร็ วที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ ซึ่ งจะช่วยให้คุณกระทาการตัดสิ นใจได้ในขณะที่คุณอยู่ ณ ที่สถานี ตารวจ

1. กำรจัดหำทนำยควำมเพือ่ ให้ ควำมช่ วยเหลือคุณ
 ทนายความสามารถให้ความช่วยเหลือและให้คาปรึ กษาแก่คุณเกี่ยวกับเรื่ องกฎหมาย
 การร้องขอที่จะพูดกับทนายความไม่ได้หมายความว่าคุณได้กระทาความผิดใดๆ
 เจ้าหน้าที่ตารวจเวรประจาห้องคุมขังจะต้องถามคุณ ถ้าคุณต้องการคาปรึ กษาทางด้านกฎหมาย โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
 เจ้าหน้าที่ตารวจต้องอนุญาตให้คุณสามารถพูดคุยกับทนายความได้ในเวลาใดก็ได้ กลางวันหรื อกลางคืน
ในขณะที่คุณอยูท่ ี่สถานีตารวจ
ถ้าคุณได้มีการขอคาปรึ กษาทางด้านกฎหมายตามปกติแล้วเจ้าหน้าที่ตารวจไม่มีสิทธิที่จะไตร่ สวนคุณ
จนกว่าที่คุณจะได้มีโอกาสพูดคุยกับทนายความเรี ยบร้อยแล้ว และเมื่อเจ้าหน้าที่ตารวจจะทาการสอบถามคุณ
คุณสามารถขอร้องให้ทนายความอยูใ่ นห้องกับคุณได้
 ถ้าคุณแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตารวจว่าคุณไม่ตอ้ งการได้รับคาปรึ กษาทางด้านกฎหมายแล้วต่อมาคุณได้เปลี่ยนใจ
กรุ ณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตารวจประจาเวรห้องคุมขังผูซ้ ่ ึงจะช่วยให้คุณได้ทาการติดต่อกับทนายความได้
 ถ้าทนายความไม่ได้มาพบคุณหรื อทาการติดต่อกับคุณที่สถานีตารวจ หรื อคุณจาเป็ นต้องพูดคุยกับทนายความอีกครั้ง
กรุ ณาขอเจ้าหน้าที่ตารวจให้ทาการติดต่อกับทนายความอีกครั้งหนึ่ง

บริกำรให้ คำปรึกษำฟรีทำงด้ ำนกฎหมำยเกีย่ วกับคดีทไี่ ม่ ร้ำยแรง
 ในคดีบางคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องราวที่ไม่รุนแรงมากนัก การได้รับคาปรึ กษาทางกฎหมายโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ใด ๆ
มีขอ้ จากัดเฉพาะการได้รับคาปรึ กษาทางโทรศัพท์จากผูเ้ ชี่ยวชาญจากหน่วยงาน Criminal Defence Service (CDS)
โดยตรง เว้นแต่วา่ ข้อจากัดได้มีการยกเว้นเมื่อทนายความควรมาที่สถานีตารวจ อย่างเช่น:
~ เจ้าหน้าที่ตารวจต้องการสอบถามคาถามเกี่ยวกับการกระทาผิดหรื อดาเนินกระบวนการระบุประจักษ์พยาน
~ คุณต้องการความช่วยเหลือจาก"ผูใ้ หญ่ที่มีความเหมาะสม" ดูที่"ผูท้ ี่ตอ้ งการความช่วยเหลือ"
~ คุณไม่สามารถสื่ อสารทางโทรศัพท์ได้ หรื อ
~ คุณถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมที่ร้ายแรงโดยตารวจ

เมือ่ กำรให้ คำปรึกษำฟรีด้ำนกฎหมำยไม่ จำกัดเพียงแค่ กำรได้ รับคำปรึกษำทำงโทรศัพท์ จำกหน่ วยงำน CDS DIRECT เท่านั้น:
 คุณสามารถขอที่จะพูดกับทนายความที่คุณรู้จกั และคุณไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้ นถ้าพวกเขาทางานในหน่วยงานที่ให้บริ การด้านให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายฟรี
ถ้าคุณไม่รู้จกั ทนายความหรื อคุณไม่สามารถติดต่อกับทนายความประจาตัวของคุณได้
คุณสามารถพูดคุยกับทนายความประจาเวรในขณะนั้นได้โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ
 ทนายความประจาเวรไม่ได้ทางานเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตารวจ

2

กำรเตรียมกำรให้ คำปรึกษำทำงด้ ำนกฎหมำยฟรี :
 เจ้าหน้าที่ตารวจจะติดต่อกับหน่วยงานคอลเซ็นเตอร์สานักทนายความกลาโหม (Defence Solicitor Call Centre) (DSCC) แล้ว
DSCC จะจัดเตรี ยมการสาหรับให้คาปรึ กษาด้านกฎหมาย อาจมาจากหน่วยงาน CDS Direct
จากทนายความที่คุณได้ขอไว้หรื อจากทนายความประจาเวร
 DSCC และCDS Direct
เป็ นหน่วยงานอิสระที่รับผิดชอบสาหรับการจัดเตรี ยมการให้คาปรึ กษาด้านกฎหมายฟรี และไม่ได้ทางานเกี่ยวข้องกับตารวจ

คุณสำมำรถจ้ ำงทนำยควำมส่ วนตัวเพือ่ ทีจ่ ะให้ คำปรึกษำทำงด้ ำนกฎหมำยแก่ คุณได้
 ในคดีทุกคดีคุณสามารถที่จะจ่ายสาหรับการจัดหาที่ปรึ กษาทางกฎหมายถ้าคุณต้องการ
 เมื่อคุณได้รับคาปรึ กษาด้านกฎหมายฟรี ทางโทรศัพท์จากCDS
Direct และคาปรึ กษานั้นมีขอ้ มูลจากัดคุณสามารถปรึ กษาทนายความส่วนตัวของคุณที่คุณได้เลือกไว้ทางโทรศัพท์
คุณอาจจะต้องชาระค่าใช้จ่ายเหล่านั้น DSCC จะช่วยติดต่อทนายส่ วนตัวของคุณในนามของคุณ
 คุณมีสิทธิที่จะได้รับคาปรึ กษาส่ วนตัวจากทนายความที่คุณเลือกไว้ ไม่วา่ จะเป็ นทางโทรศัพท์
หรื อพวกเขาอาจตัดสิ นใจที่จะมาพบกับคุณที่สถานีตารวจก็ได้
 ถ้าไม่สามารถติดต่อกับทนายความส่ วนตัวของคุณที่คุณได้เลือกไว้ เจ้าหน้าที่ตารวจยังคงสามารถติดต่อกับDSCC
เพื่อจัดเตรี ยมการให้คาปรึ กษากฎหมายฟรี จากทนายความประจาเวร

2.

บอกใครสั กคนว่ ำคุณอยู่ทสี่ ถำนีตำรวจ
 คุณสามารถขอความกรุ ณากับเจ้าหน้าที่ตารวจเพือ่ ทาการติดต่อกับบุคคลผูซ้ ่ ึงจาเป็ นต้องทราบว่าคุณอยูท่ ี่สถานีตารวจ
โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
 เจ้าหน้าที่ตารวจจะทาการติดต่อกับผูน้ ้ นั ให้คุณโดยเร็ วที่สุดเท่าที่พวกเขาทาได้

3. กำรขอดูกฎระเบียบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ ำหน้ ำที่ (Codes of Practice)
 กฎระเบียบการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ เป็ นกฎระเบียบที่จะบอกคุณว่า
เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถปฏิบตั ิการและไม่สามารถปฏิบตั ิการได้ ในขณะที่คุณอยูท่ ี่สถานีตารวจ
พวกเขารวมถึงรายละเอียดของสิ ทธิที่ได้สรุ ปไว้ในเอกสารนี้
 เจ้าหน้าที่ตารวจอนุญาตให้คุณสามารถอ่านกฎระเบียบการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ได้แต่คุณไม่สามารถใช้เวลาอ่านยาวนานเกินไป
เพราะจะเป็ นการถ่วงเวลาเจ้าหน้าที่ตารวจที่จะพิสูจน์วา่ คุณทาผิดกฎหมายหรื อไม่
 ถ้าคุณต้องการอ่านกฎระเบียบการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจประจาเวรห้องคุมขัง

4.

กำรแสวงหำควำมช่ วยเหลือทำงกำรแพทย์ ถ้ำคุณไม่ สบำยหรือได้ รับบำดเจ็บ
 แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจ ถ้าคุณรู้สึกป่ วยหรื อต้องการยารักษา เจ้าหน้าที่ตารวจจะเรี ยกคุณหมอ
หรื อพยาบาลหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุ ขภาพอนามัยอื่นๆ โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าบริ การใด ๆ


คุณอาจได้รับอนุญาตให้ทานยาของคุณเองแต่ตารวจจะต้องตรวจสอบก่อน ปกติเจ้าหน้าที่พยาบาลจะพบกับคุณก่อน
แต่วา่ ตารวจจะส่ งคุณไปหาคุณหมอถ้าเห็นว่าคุณจาเป็ นต้องพบกับคุณหมอ
คุณสามารถขอพบกับคุณหมอประจาตัวของคุณแต่คุณอาจต้องชาระค่าจ่ายใช้น้ ีเอง
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5.

สิ ทธิที่จะไม่กล่าวอะไรทั้งสิ้ น
ถ้าคุณถูกถามคาถามเกี่ยวกับข้อสงสัยในการกระทาความผิดกฎหมาย คุณไม่จาเป็ นต้องกล่าวอะไร
อย่างไรก็ตาม
ถ้าคุณไม่กล่าวอ้างถึงอะไรหรื อตอบคาถามของเจ้าหน้าที่ตารวจอาจมีผลต่อรู ปคดีของคุณถ้าข้อมูลนั้นเป็ นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อคดีแล้วต่อ
มาคุณก็กล่าวถึงข้อมูลนั้นกับศาล
ข้อมูลนั้นอาจจะถูกเก็บเป็ นหลักฐานประกอบคดี

6. กำรล่ วงรู้ เกีย่ วกับกำรกระทำผิดกฎหมำยทีค่ ุณได้ เป็ นผู้ต้องสงสั ยในกำรกระทำผิดและ
ล่ วงรู้ ว่ำทำไมคุณจึงได้ ถูกจับกุมและถูกกักขัง
 เจ้าหน้าที่ตารวจจะต้องแจ้งคุณเกี่ยวกับธรรมชาติของการกระทาผิดกฎหมายที่พวกเขาคิดว่าคุณกระทาผิด
สิ่ งนี้รวมทั้งเวลาและสถานที่ซ่ ึงพวกเขาคิดว่า มีการกระทาผิดขึ้น
 เจ้าหน้าที่ตารวจต้องแจ้งคุณว่าทาไมพวกเขาจึงคิดว่าคุณกระทาผิดกฎหมายและทาไมพวกเขาจึงเชื่อว่ามีความจาเป็ นที่จะจับกุมคุณ
 ณ ที่สถานีตารวจ เจ้าหน้าที่ตารวจจะต้องแจ้งคุณว่าทาไมจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องกักขังคุณ
 ก่อนที่จะมีการสอบสวนคุณใด ๆ เกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมายนั้น ๆ
เจ้าหน้าที่ตารวจจะต้องให้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอกับคุณและทนายความของคุณเกี่ยวกับสิ่ งที่เจ้าหน้าที่ตารวจคิดว่าคุณได้กระทาลงไปเ
พื่อให้คุณสามารถที่จะแก้ต่างตนเองได้แต่วา่ ไม่ใช่ในเวลาอันที่อาจจะเกิดอันตรายกับการสื บสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจได้
 การกระทาเช่นนี้ใช้ปฏิบตั ิกบั การกระทาผิดกฎหมายใด ๆ ที่เจ้าหน้าที่ตารวจคิดว่าคุณได้กระทาผิด

7.

กำรพบเห็นบันทึกและเอกสำรใด ๆ เกีย่ วกับกำรจับกุมและกักขังคุณ


ในเวลาตอนที่มีการจับกุมคุณที่สถานีตารวจ เจ้าหน้าที่ตารวจจะต้อง:
 ทาการบันทึกการบันทึกการกักกันคุณ เหตุผลและความจาเป็ นสาหรับการจับกุมคุณ
และทาไมพวกเขาจึงเชื่อว่าจาเป็ นที่จะต้องมีการกักขังคุณไว้
 ยอมให้คุณและทนายความของคุณดูการบันทึกเหล่านี้ เจ้าหน้าที่ตารวจผูก้ ระทาการกักขังจะจัดเตรี ยมการดาเนินการนี้



การดาเนินการเช่นนี้ใช้ปฏิบตั ิตามการกระทาผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่เจ้าหน้าที่ตารวจคิดว่าคุณได้กระทาผิด



เจ้าหน้าที่ตารวจจะต้องอนุญาตให้คุณหรื อทนายความของคุณเข้าถึงเอกสารและวัสดุต่าง ๆ
ที่มีความจาเป็ นที่จะกระทาการเผชิญได้อย่างมีประสิ ทธิภาพตามกฎหมายของการจับกุมและกักขังคุณ

4

8. กำรจัดหำล่ ำม และกำรแปลเอกสำรทีส่ ำคัญจำเป็ น เพือ่ ช่ วยเหลือคุณ
 ถ้าคุณไม่พดู หรื อเข้าใจภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่ตารวจจะจัดหาล่ามแปลภาษาเพื่อช่วยเหลือคุณโดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น
 ถ้าคุณหูหนวกหรื อมีปัญหาในการพูด เจ้าหน้าที่ตารวจจะจัดหาล่ามภาษามือคนอังกฤษ
เพื่อช่วยเหลือคุณโดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น
 ถ้าคุณไม่พดู หรื อเข้าใจภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่ตารวจจะจัดหาล่ามแปลภาษา เพือ่ บอกกับคุณว่า
ทาไมพวกเขาถึงได้กาลังจับกุมขังคุณไว้อยู่ และข้อกล่าวหาการกระทาผิดใด ๆ ของคุณด้วย
สิ่ งนี้จะต้องกระทาในแต่ละครั้งที่เจ้าหน้าที่ตารวจตัดสิ นใจที่จะเก็บตัวคุณไว้ที่สถานกักกัน
 หลังจากที่มีการตัดสิ นใจที่จะเก็บตัวคุณไว้ในสถานกักกันและหลังจากที่คุณได้มีขอ้ กล่าวหาการกระทาผิดใด ๆ
เจ้าหน้าที่ตารวจจะต้องให้บนั ทึกในภาษาของคุณกับคุณด้วยว่าทาไมคุณถึงกาลังถูกจับกุมขังไว้ และข้อกล่าวหาการกระทาผิดใด ๆ
ของคุณยกเว้นถ้ามีเหตุผลข้อพิเศษใด ๆ ที่ไม่ตอ้ ง ดังต่อไปนี้:





ถ้าคุณตัดสิ นใจว่าคุณไม่จาเป็ นต้องได้บนั ทึกนั้นเพื่อแก้ต่างตนเองเพราะว่าคุณเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าเกิดอะไรขึ้นและผลที่ตามมาของการสละสิ
ทธิ์ ที่จะไม่รับบันทึกนั้นและเจ้าหน้าที่ตารวจได้ให้คุณได้ถามกับทนายความเพื่อช่วยเหลือในการตัดสิ นใจแล้ว
คุณจะต้องให้การยอมรับเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย



ถ้าการแปลทางวาจาหรื อการสรุ ปผ่านล่ามแทนที่การแปลทางลายลักษณ์อกั ษรเพียงพอสารับคุณในการแก้ต่างตนเอง
และเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าเกิดอะไรขึ้นและเจ้าหน้าที่กกั ขังอนุมตั ิสิ่งนี้

เมื่อตำรวจถำมคำถำมกับคุณและไม่ ได้ กระทำกำรบันทึกเสี ยง ล่ ำมจะทำกำรบันทึกคำถำมและคำตอบของคุณในภำษำของคุณเอง
คุณสำมำรถที่จะทำกำรตรวจสอบบันทึกนีก้ ่ อนที่คุณจะลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้ องของบันทึก

 ถ้ ำคุณต้ องกำรให้ ปำกคำ แก่ เจ้ ำหน้ ำที่ตำรวจ ล่ ำมจะแปลปำกคำนั้นในภำษำของคุณแล้ วให้ คุณตรวจสอบ
และเซ็นชื่อรับรองควำมถูกต้ อง
 คุณยังมีสิทธิที่จะได้ รับกำรแปลเอกสำรของประกำศฉบับนี้ ถ้ ำยังไม่ มีกำรแปลเอกสำร
คุณจะต้ องได้ รับข้ อมูลผ่ ำนทำงล่ ำมและจะต้ องได้ รับเอกสำรฉบับแปลโดยปรำศจำกควำมล่ ำช้ ำ

9.

กำรติดต่ อกับสถำนเอกอัครรำชทูตหรือสถำนกงศุลของคุณ
ถ้าคุณไม่ใช่คนสัญชาติองั กฤษ คุณสามารถที่จะบอกกับเจ้าหน้าที่ตารวจว่าคุณต้องการที่จะติดต่อกับข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่
สถานเอกอัครราชทูตหรื อสถานกงสุ ล เพื่อแจ้งให้พวกเขาทราบว่าคุณอยูท่ ี่ไหนและเหตุใดคุณจึงอยูท่ ี่สถานีตารวจ นอกจากนี้
พวกเขายังสามารถมาเยีย่ มเยือนคุณเป็ นการส่ วนตัวหรื อเพื่อจัดเตรี ยมการให้ทนายความมาพบคุณได้
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10.

คุณมีโอกำสถูกกักขังได้ ยำวนำนเท่ ำไร
 ปกติ คุณสามารถถูกกักขังได้จนถึง 24 ชัว่ โมง
ถึงแม้วา่ เจ้าหน้าที่ตารวจยังไม่ตดั สิ นว่าคุณทาผิดกฎหมายหรื อไม่ และสามารถถูกกังขังยาวนานกว่านั้นได้
ถ้าการกระทาผิดกฎหมายนี้ได้รับการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนในศาลสูงคดีอาญาและเจ้าหน้าที่ตารวจระดับสูงหรื อทางศาลอ
นุญาตให้ถูกกักขังได้ และในกรณีที่เกินกว่า 36
ชัว่ โมงเฉพาะศาลเท่านั้นที่สามารถอนุญาตให้ตารวจใช้เวลากักขังตัวคุณได้โดยยังไม่มีการตัดสิ นว่ากระทาผิดกฎหมาย
 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตารวจอาวุโสมีเวลาตรวจสอบคดีของคุณเพื่อดูวา่ คุณยังคงสมควรที่จะถูกควบคุมตัวไว้ในที่สถานีตารวจหรื อไ
ม่ สิ่ งนี้เรี ยกว่าการตรวจทาน
นอกจากว่าคุณไม่ได้อยูใ่ นสถานภาพที่แข็งแรงทั้งร่ างกายและจิตใจคุณมีสิทธิ์ที่จะกล่าวเกี่ยวกับการตัดสิ นใจนี้
ทนายของคุณมีสิทธิที่จะกล่าวเกี่ยวกับการตัดสิ นใจนี้ในนามของคุณด้วยเหมือนกัน


ถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจทานไม่ปล่อยคุณไป คุณจะต้องได้รับการบอกกล่าวว่า
ทาไมและเหตุผลที่มีการบันทึกไว้ในบันทึกการกักขังของคุณ



ถ้าไม่มีความจาเป็ นในการกักขังตัวคุณแล้วคุณจะต้องถูกปลดปล่อยไป
ถ้าเจ้าหน้าที่ตารวจต้องการสื บสวนสอบสวนการกระทาผิดกฎหมายต่อไป
คุณสามารถที่จะถูกปลดปล่อยได้โดยการประกันตัว



ในตอนที่เจ้าหน้าที่ตารวจสอบถามทางศาล เพื่อให้ขยายเวลาการกักขังตัวคุณ:
 คุณจะต้องถูกนาตัวมาที่ศาลเพือ่ รับฟังขึ้นศาล
 คุณจะต้องได้รับสาเนาของข้อมูลอันที่แจ้งกับทางศาลเกี่ยวกับหลักฐานและทาไมเจ้าหน้าที่ตารวจจึงต้องการที่จะควบคุมคุ
ณไว้ที่สถานกักกัน
 คุณมีสิทธิที่จะมีทนายความอยูก่ บั คุณได้ดว้ ยที่ศาล
 เจ้าหน้าที่ตารวจจะได้รับการอนุญาตเพื่อควบคุมตัวคุณไว้ที่สถานกักกันเพียงแค่ถา้ ศาลเชื่อว่าเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นและสิ่ งนั้นเจ้า
หน้าที่ตารวจกาลังสื บสวนสอบสวนคดีของคุณอย่างรอบคอบและปราศจากการสูญเสี ยเวลาเท่านั้น



ถ้าเจ้าหน้าที่ตารวจมีหลักฐานเพียงพอที่จะส่ งคุณไปที่ศาล คุณอาจจะถูกฟ้ องร้องดาเนินคดีที่สถานีตารวจหรื อทางไปรษณี ย ์
ให้ไปปรากฏตัวที่ศาล เพื่อการพิจารณาคดี

11.

กำรเข้ ำถึงหลักฐำนได้ ถ้ ำคดีของคุณไปอยู่ที่ศำล
 ถ้าได้มีการฟ้ องร้องดาเนินคดีคุณด้วยข้อหาในการกระทาผิดกฎหมายใดแล้ว
คุณหรื อทนายความของคุณจะต้องได้รับการอนุญาตให้เห็นหลักฐานที่ใช้ในการกล่าวหาคุณ
พร้อมทั้งหลักฐานอันที่อาจจะช่วยให้คุณแก้ต่างได้ดว้ ย
การกระทาเช่นนี้จะต้องดาเนินการก่อนการเริ่ มต้นการอุทธรณ์ของคุณ
เจ้าหน้าที่ตารวจและหน่วยงานให้บริ การฟ้ องร้องดาเนินคดีศาลสูงสุ ด (Crown Prosecution Service)
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดเตรี ยมการกระทานี้และให้การจัดหาการเข้าถึงกับเอกสารและวัสดุที่เชื่อมโยงพัวพันด้วย
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สิ่ งอืน่ ๆ ทีต่ ้ องทรำบขณะทีถ่ ูกคุมตัวอยู่ทสี่ ถำนีตำรวจ
คุณควรได้ รับกำรปฏิบัตแิ ละกำรดูแลเอำใจใส่ อย่ ำงไร
ต่อไปนี้คือข้อความสั้นๆเกี่ยวกับสิ่ งที่คุณสามารถคาดว่าจะได้รับในขณะที่คุณถูกกักตัวไว้ที่สถานีตารวจ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม
โดยขอดูกฎระเบียบการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ (Codes of Practice) รวมด้วยรายการที่จะค้นหาข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆเหล่านั้น
ถ้าคุณมีคาถามใดๆสามารถสอบถามได้กบั เจ้าหน้าที่ตารวจประจาเวรที่คุมขัง

ผู้ทตี่ ้ องกำรควำมช่ วยเหลือ
 ถ้าคุณอายุต่ากว่า18 ปี หรื อเป็ นผูท้ ี่มีความเปราะบางทางด้านจิตใจ
ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีความยากลาบากในการเรี ยนรู้หรื อมีปัญหาทางสุ ขภาพจิต
แล้วคุณมีสิทธิที่จะมีใครสักคนอยูก่ บั คุณในขณะที่เจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินการไตร่ สวนคุณ บุคคลนี้เรี ยกว่า"ผูใ้ หญ่ที่เหมาะสม"
ของคุณและพวกเขาก็จะได้รับสาเนาของประกาศฉบับนี้ดว้ ย
 ·ผูใ้ หญ่ที่เหมาะสมของคุณต้องอยูก่ บั คุณในขณะที่เจ้าหน้าที่ตารวจบอกคุณเกี่ยวกับสิ ทธิของคุณและบอกคุณว่าทาไมคุณถึงถูกควบคุมตัวไว้ใ
นที่สถานีตารวจ เขาจะต้องอยูก่ บั คุณในขณะที่เจ้าหน้าที่ตารวจอ่านข้อควรระวังเกี่ยวกับตารวจให้คุณทราบ
 ผูใ้ หญ่ที่เหมาะสมของคุณสามารถขอทนายความในนามของคุณ
 คุณสามารถพูดกับทนายความของคุณโดยไม่มีผใู้ หญ่ที่เหมาะสมของคุณอยูใ่ นห้องด้วยได้ถา้ คุณต้องการ
 เจ้าหน้าที่ตารวจอาจจาเป็ นที่จะดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในรายการด้านล่างนี้ขณะที่คุณอยูท่ ี่สถานีตารวจ ผูใ้ หญ่ที่เหมาะสมของคุณต้อง
เว้นแต่มีเหตุผลพิเศษ อยูก่ บั คุณตลอดเวลาถ้าเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินการกระทาสิ่ งต่างๆเหล่านี้:
 สอบสวนคุณหรื อขอให้คุณลงชื่อบนเอกสารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อบันทึกของตารวจ
 ถอดเสื้ อผ้ามากกว่าชุดชั้นนอกของคุณเพื่อทาการค้นหาในตัวคุณ
 พิมลายนิ้วมือ ถ่ายรู ป หรื อตรวจดีเอ็นเอ (DNA) หรื อตรวจกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ ของคุณ
 ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการระบุประจักษ์พยาน
 ควรมีการให้โอกาสกับผูใ้ หญ่ที่เหมาะสมของคุณได้พบกับตัวจริ งหรื อพูดคุยทางโทรศัพท์
ในตอนที่เจ้าหน้าที่ตารวจทบทวนคดีของคุณเพื่อดูวา่ คุณควรถูกกักขังต่อไปหรื อไม่
 ถ้าผูใ้ หญ่ที่เหมาะสมของคุณว่าง พวกเขาจะต้องมาปรากฏตัวในตอนที่เจ้าหน้าที่ตารวจฟ้ องร้องดาเนินคดีกบั คุณด้วยการกระทาผิดกฎหมาย

รำยละเอียดของกำรใช้ เวลำของคุณ ณ ทีส่ ถำนีตำรวจ


ทุกสิ่ งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณในเวลาที่คุณอยู่ ณ ที่สถานีตารวจได้ถูกบันทึกไว้ บันทึกนี้เรี ยกว่า บันทึกการปฏิบตั ิตวั ของผูถ้ ูกคุมขัง (Custody
Record)



เมื่อคุณออกจากสถานีตารวจ คุณ ทนายความของคุณหรื อผูใ้ หญ่ที่มีความเหมาะสมสามารถขอสาเนาของบันทึกการปฏิบตั ิตวั ของผูถ้ กู คุมขัง
(Custody Record) ได้ เจ้าหน้าที่ตารวจต้องให้สาเนาบันทึกของการถูกควบคุมตัวกับคุณโดยเร็ วที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทาได้

 คุณสามารถขอสาเนาของบันทึกการปฏิบตั ิตวั ของผูถ้ กู คุมขัง (Custody Record) ของคุณกับเจ้าหน้าที่ตารวจภายใน 12
เดือนหลังจากที่คุณได้ออกจากสถานีตารวจแล้ว
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กำรดำเนินกำรติดต่ อ
 ทั้งการพูดคุยกับทนายความและการบอกใครสักคนเกี่ยวกับการจับกุมของคุณปกติคุณจะได้รับอนุญาตให้ทาการใช้โทรศัพท์โทรออกได้หนึ่
งครั้ง
 แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจถ้าคุณต้องการโทรศัพท์
 คุณสามารถขอปากกาและกระดาษได้
 คุณอาจจะมีผมู้ าเยีย่ มได้แต่ตอ้ งได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตารวจประจาเวรที่คุมขังก่อน

ห้ องคุมขังของคุณ
 ถ้าเป็ นไปได้คุณควรถูกควบคุมตัวอยูใ่ นห้องคุมขังซึ่งแยกเป็ นส่ วนตัว
 ห้องคุมขังควรสะอาด อบอุ่นและสว่าง
 เตียงนอนของคุณควรสะอาดและอยูใ่ นสภาพที่ดี
 คุณต้องได้รับอนุญาตให้ใช้หอ้ งส้วมและให้มีการชาระล้างทาความสะอาดตัวได้

เสื้อผ้ ำ
ถ้าเสื้ อผ้าของคุณได้ถูกยึดไปแล้ว เจ้าหน้าที่ตารวจจะต้องจัดหาเสื้ อผ้าสารองให้กบั คุณ

อำหำรและเครื่องดืม่
คุณจะต้องได้รับอาหาร 3 มื้อต่อวันพร้อมกับเครื่ องดื่ม นอกจากนี้คุณยังได้รับเครื่ องดื่มระหว่างอาหาร

กำรออกกำลังกำย
ถ้าเป็ นไปได้คุณควรได้รับอนุญาตให้ออกไปข้างนอกในแต่ละวันเพือ่ สูดอากาศบริ สุทธิ์ทุกวัน

เมื่อตำรวจตั้งข้ อสงสั ยกับคุณ


ห้องควรจะสะอาด อบอุ่นและสว่าง



คุณไม่ควรยืนขึ้น



เจ้าหน้าที่ตารวจควรบอกชื่อและยศของพวกเขาให้ทราบ



คุณควรมีเวลาพักรับประทานอาหารทุกมื้อและเวลาพักสาหรับเครื่ องดื่มหลังจากสองชัว่ โมงผ่านไป



คุณควรได้รับอนุญาตให้มีเวลาพักผ่อนอย่างน้อย 8 ชัว่ โมงในทุก24 ชัว่ โมงในขณะที่คุณถูกควบคุมตัว
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ควำมจำเป็ นแห่ งควำมเลือ่ มใสศรัทธำ
 แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจถ้าคุณมีความจาเป็ นใด ๆ เพือ่ ให้ความช่วยเหลือคุณในการปฏิบตั ิทางศาสนาของคุณในขณะอยูท่ ี่สถานีตารวจ
พวกเขาสามารถที่จะจัดหาหนังสื อทางศาสนานั้น ๆ และวัตถุอื่น ๆที่จาเป็ น

เวลำทีก่ ฎปกติเปลีย่ นแปลง
กำรจัดหำทนำยควำมเพือ่ ช่ วยเหลือคุณ
มีบางครั้งที่พิเศษเมื่อตารวจต้องการถามคาถามกับคุณอย่างรี บด่วนก่อนที่คุณจะได้พดู คุยกับทนายความ
ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาพิเศษเหล่านี้ถูกกาหนดในกฎระเบียบการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
กฎระเบียบการปฏิบตั ิงานเหล่านี้กาหนดสิ่ งที่เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถกระทาได้และไม่สามารถกระทาได้ ในขณะที่คุณอยูท่ ี่สถานีตารวจ
ถ้าคุณต้องการค้นหารายละเอียด รายละเอียดเหล่านั้นอยูใ่ นย่อหน้า 6.6 ของรหัส C ของกฎระเบียบการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
มีเวลาพิเศษเวลาหนึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตารวจไม่อนุญาตให้คุณสามารถพูดคุยกับทนายความที่คุณได้เลือก
ถ้าเกิดเหตุการณ์น้ ีข้ ึนคุณต้องได้รับอนุญาตให้เลือกทนายความคนอื่น ถ้าคุณต้องการค้นหารายละเอียด อยูใ่ นภาคผนวก B ของรหัส C
ของกฎระเบียบการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่

บอกใครสั กคนว่ ำคุณอยู่ทสี่ ถำนีตำรวจ
มีบางครั้งที่พิเศษเมื่อเจ้าหน้าที่ตารวจไม่อนุญาตให้คุณสามารถติดต่อกับใครได้
ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาพิเศษเหล่านี้ได้ถกู กาหนดในกฎระเบียบการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ ถ้าคุณต้องการค้นหารายละเอียด อยูใ่ นภาคผนวก B
ของรหัส C ของนั้น กฎระเบียบการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่

กำรทดสอบลมหำยใจ
ถ้าคุณอยูภ่ ายใต้การจับกุม เนื่องจากเมาในขณะขับรถ คุณมีสิทธิที่จะพูดคุยกับทนายความ
สิ ทธิน้ นั ไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถปฏิเสธกับเจ้าหน้าที่ตารวจที่จะให้ตวั อย่างของลมหายใจ เลือด
หรื อปั สสาวะถึงแม้วา่ คุณจะยังไม่ได้พดู กับทนายความก็ตาม
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หมำยขังภำยใต้ บันทึกเรื่องสุ ขภำพทำงจิต ค.ศ. 1983
เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถกักขังประชาชนที่สถานีตารวจเพื่อการประเมินผลภายใต้บนั ทึกเรื่ องสุ ขภาพทางจิต
ถ้าคุณได้ถูกกักตัวภายใต้บนั ทึกเรื่ องสุ ขภาพทางจิตนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณได้ถูกจับกุมในฐานะการกระทาความผิดทางกฎหมาย
หมายความว่าเจ้าหน้าที่ตารวจต้องการดาเนินการจัดเตรี ยมให้คุณพบกับนายแพทย์
และผูเ้ ชี่ยวชาญในการแสดงความเห็นทางด้านสุ ขภาพจิตเพื่อดาเนินการประเมินผล คุณต้องได้รับการประเมินผลภายใน 72 ชัว่ โมง (3 วัน)
นับจากวันที่คุณมาถึงที่สถานีตารวจแต่วา่ เจ้าหน้าที่ตารวจจะพยายามจัดเตรี ยมการกระทานี้โดยเร็ วที่สุดเท่าที่เร็ วได้
ในช่วงเวลานี้เจ้าหน้าที่ตารวจอาจย้ายคุณไปยังสถานที่ ที่เหมาะสมเพือ่ สามารถทาให้การประเมินผลดาเนินการได้
ขณะที่คุณกาลังรอการประเมินผล เจ้าหน้าที่ตารวจอาจจัดเตรี ยมให้คุณได้พบกับพยาบาลผูด้ ูแลด้านสุ ขภาพร่ างกาย
พวกเขาไม่สามารถทาการประเมินผลแต่พวกเขาจะช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับปั ญหาด้านสุ ขภาพร่ างกายอื่น
ๆ และช่วยอธิบายการประเมินผลว่าคืออะไร

ผู้เยีย่ มเยียนผู้ถูกกักขังอิสระ
มีสมาชิกของชุมชนผูไ้ ด้รับอนุญาตให้เข้าถึงสถานีตารวจได้โดยไม่ตอ้ งแจ้ง พวกเขาถูกเรี ยกว่า
ผูเ้ ยีย่ มเยียนผูถ้ ูกกักขังอิสระซึ่งเป็ นงานอาสาสมัครเพือ่ ให้แน่ใจว่าผูถ้ ูกคุมขังได้รับการดูแลปฏิบตั ิอย่างถูกต้องและมีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ห
รื อไม่
คุณไม่มีสิทธิ ที่จะพบกับผูเ้ ยีย่ มเยียนผูถ้ ูกกักขังอิสระและไม่สามารถร้องขอให้ ผูเ้ ยีย่ มเยียนผูถ้ ูกกักขังอิสระมาเยีย่ มเยียนคุณ
ถ้าหากผูเ้ ยีย่ มเยียนผูก้ กั ขังอิสระเยีย่ มเยียนคุณในขณะที่คุณถูกจับกุม พวกเขาจะปฏิบตั ิการอย่างเป็ นอิสระไม่ข้ ึนกับตารวจ
เพื่อตรวจสอบสวัสดิการและสิ ทธิของคุณได้ถูกป้ องกันหรื อไม่ อย่างไรก็ตาม คุณไม่จาเป็ นต้องพูดคุยกับคนเหล่านั้น ถ้าคุณไม่ตอ้ งการ

วิธีกำรร้ องทุกข์
ถ้าคุณต้องการร้องเรี ยนเกี่ยวกับวิถีทางที่คุณได้ถกู ปฏิบตั ิดูแลจากเจ้าหน้าที่ตารวจ ให้ขอพูดกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
ผูเ้ ป็ นผูต้ รวจสอบการหรื อเจ้าหน้าที่ ที่มียศสูงกว่า หลังจากที่มีการปล่อยตัว คุณยังสามารถทาการร้องเรี ยนที่สถานีตารวจได้ทุกเขต
กับหน่วยงานตารวจอิสระแผนกรับคาร้องเรี ยน Independent Police Complaints Commission (IPCC) หรื อผ่านทางทนายความหรื อ ส.ส
(MP) ในเขตของคุณ เพื่อเป็ นตัวแทนของคุณ
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