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UNHCR 

ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ล้ีภยัแห่งสหประชาชาติ 

 

UNHCR ไดก้ ำหนด แนวทางปฏบิตัสิ าหรบักฎเกณฑแ์ละมาตรฐานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุมตวัผู้

ขอลี้ภยัและทางเลอืกอืน่ๆ แทนการควบคุมตวั(Guidelines on the Applicable Criteria and Standards 

Relating to the Detention of Asylum-seekers and Alternatives to Detention) ตำมอ ำนำจทีไ่ด้ระบุไว้

ใน ธรรมนูญส านักงานขา้หลวงใหญ่ผูล้ ี้ภยัสหประชาชาติ(Statute of the Office of the United Nations 

High Commissioner for Refugees) รวมถงึ ขอ้ที ่35 ของอนุสญัญาว่าด้วยสถานภาพผูล้ ี้ภยั 1951 

(1951 Convention Relating to the Status of Refugee) และขอ้ที่ 2 ใน พธิสีาร 1967 แนบท้าย
อนุสญัญาฯ 1951 ว่าด้วยสถานะของผู้ลี้ภยั (1967 Protocol) แนวทำงปฏบิตัฯิ นี้จะน ำมำใช้แทนที ่

แนวทางปฏบิตัสิ าหรบักฎเกณฑแ์ละมาตรฐานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุมตวัผูข้อลี้ภยั ฉบบัเดอืน

กุมภำพนัธ ์ค.ศ. 1999 

แนวทำงปฏบิตัิฯ นี้มไีว้เพื่อเป็นแนวทำงให้กบัรฐับำล สมำชกิสภำนิติบญัญตัิ นักกฎหมำย และผู้ที่มี

อ ำนำจตดัสนิใจ ซึง่รวมถงึฝำ่ยตุลำกำร องคก์รระดบัชำตแิละระดบันำนำชำตทิีท่ ำงำนดำ้นกำรควบคุมตวั

และงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูล้ ีภ้ยั รวมถงึองคก์รเอกชน สถำบนัดำ้นสทิธมินุษยชนและเจำ้หน้ำที ่UNHCR 

ท่ำนสำมำรถดำวน์โหลดแนวทำงปฏบิตัฯิ ฉบบัอเิลค็โทรนิกสไ์ดท้ี:่ 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/503489533b8.html 
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บทน า 
 

1. สทิธใินเสรภีำพและควำมมัน่คงของมนุษย ์ (rights to liberty and security) เป็นสทิธมินุษยชนขัน้

พื้นฐำน ซึ่งปรำกฎในข้อห้ำมในทำงระหว่ำงประเทศมใิห้มกีำรควบคุมตัวโดยพลกำร (arbitrary 

detention) และสอดคลอ้งกบัหลกัเสรภีำพในกำรเคลื่อนที่ (right to freedom of movement) ทัง้นี้  

UNHCR ตระหนักดถีงึปญัหำและควำมท้ำทำยของกำรเคลื่อนยำ้ยถิน่ฐำนอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมำย 

อนัส่งผลกระทบต่อระบบกำรด ำเนินงำนด้ำนผู้ลี้ภยัของรฐั และในขณะเดยีวกนัก็ตระหนักถึงสทิธิ

ต่ำงๆ ของรฐัในกำรควบคุมกำรเดนิทำงเขำ้ประเทศและกำรพ ำนกัอยูใ่นประเทศของบุคคลทีไ่ม่ไดถ้อื

สัญชำติของรฐันัน้ ซึ่งกระท ำได้ภำยใต้กรอบมำตรฐำนด้ำนสิทธิมนุษยชนและสิทธิของผู้ลี้ภัย  

UNHCR ได้จดัท ำแนวปฏิบตัิฯ นี้ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นพฒันำกำรของกฎหมำยระหว่ำงประเทศ

เกีย่วกบักำรควบคุมตวัผูข้อลีภ้ยั โดยมุง่เสนอต่อ :  

 

(ก) รฐับำล ในกำรออกนโยบำยและใชน้โยบำยเกี่ยวกบักำรลีภ้ยัและกำรเขำ้เมอืงในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบักำรควบคุมตวับุคคล และ 

(ข) ผูม้อี ำนำจในกำรออกค ำสัง่ควบคุมตวัรวมถงึผูพ้พิำกษำ ในกำรพจิำรณำถงึควำมจ ำเป็นของกำร

ควบคุมตวัในแต่ละกรณ ี

 

2. เมื่อพิจำรณำถึงควำมยำกล ำบำกที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถูกควบคุมตัว รวมถึงมำตรฐำนและกฎหมำย

ระหว่ำงประเทศว่ำดว้ยผูล้ ีภ้ยัและสทิธมินุษยชนทีม่อียู่ รฐัควรหลกีเลีย่งกำรควบคุมตวัผูข้อลีภ้ยัและ

ใช้วิธีกำรดังกล่ำวเป็นมำตรกำรขัน้สุดท้ำย เนื่องจำกกำรแสวงหำที่ลี้ภัยไม่ใช่กำรกระท ำที่ผิด

กฎหมำย กำรจ ำกัดเสรีภำพของผู้ที่ใช้สิทธิขอลี้ภยัจงึควรมีบทบญัญัติรบัรองไว้ในกฎหมำย มี

ขอบเขตก ำหนดอย่ำงชดัเจน และมกีำรทบทวนอยู่เสมอ กำรด ำเนินกำรควบคุมตวัจะเกดิขึ้นได้ก็

ต่อเมือ่มวีตัถุประสงคท์ีช่อบดว้ยกฎหมำย และไดร้บักำรพจิำรณำแลว้ว่ำมคีวำมจ ำเป็นและไดส้ดัส่วน

ตำมแต่กรณ ีกำรเคำรพสทิธใินกำรแสวงหำทีล่ ีภ้ยันัน้หมำยรวมถงึกำรมรีะบบกำรจดักำรผูข้อลีภ้ยัที่

เปิดกวำ้งและมมีนุษยธรรม และกำรปฏบิตัต่ิอบุคคลเหล่ำนัน้โดยค ำนึงถงึควำมปลอดภยั ศกัดิศ์รขีอง

ควำมเป็นมนุษยแ์ละควำมสอดคลอ้งกบัหลกัสทิธมินุษยชนระหว่ำงประเทศ 
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3. นอกเหนือจำกวธิกีำรควบคุมตวั  ยงัมวีธิกีำรอื่นอกีหลำกหลำยที่รฐับำลสำมำรถเลอืกใช้จดักำรกบั

ปญัหำกำรเขำ้เมอืงผดิกฎหมำย ซึง่อำจตอบสนองต่อขอ้กงัวลต่ำงๆ ของรฐับำล รวมถงึสถำนกำรณ์

เฉพำะของบุคคลที่เกี่ยวข้องนัน้ ทัง้นี้  ไม่เคยมีหลักฐำนปรำกฏว่ำกำรควบคุมตัวใช้ยบัยัง้กำร

เคลื่อนย้ำยถิ่นฐำนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยได้ โดยทัว่ไปแล้ว นโยบำยกำรควบคุมตวับุคคลเพื่อ

วตัถุประสงค์ดังกล่ำวมกัขดัต่อหลกักฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศเนื่องจำกนโยบำย

เหล่ำนัน้ไมม่กีำรพจิำรณำควำมจ ำเป็นในกำรควบคุมตวัของบุคคลในแต่ละกรณี นอกจำกกำรปฏบิตัิ

ใหส้อดคลอ้งกบัมำตรฐำนดำ้นสทิธมินุษยชนแลว้ รฐับำลควรทบทวนนโยบำยในกำรควบคุมตวัและ

แนวปฏิบัติต่ำงๆ โดยสำมำรถอ้ำงอิงจำกผลกำรศึกษำวิจัยล่ำสุดเกี่ยวกับทำงเลือกอื่นๆ 

นอกเหนือจำกกำรควบคุมตวั (ซึ่งบำงส่วนมอียู่ในแนวทำงปฏบิตัิฯ เล่มนี้แล้ว) ในกำรนี้ UNHCR 

พรอ้มที่จะให้ควำมช่วยเหลอืรฐับำลในกำรรเิริม่แนวทำงปฏบิตัทิีส่ำมำรถน ำมำใชแ้ทนที่กำรควบคุม

ตวัต่อไป (alternative to detention programmes) 
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ขอบข่าย 
 

4. แนวทำงปฏบิตัฯิ นี้สะทอ้นให้เหน็ถงึควำมเป็นไปของกฎหมำยระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวเนื่องกบักำร

ควบคุมตวัเพรำะกำรเขำ้เมอืงผดิกฎหมำยของผู้ขอลี้ภยั และบุคคลอื่นๆ ที่แสวงหำควำมคุ้มครอง

ระหว่ำงประเทศ แนวทำงปฏิบตัิฯ นี้ปรบัใช้ได้กับผู้ลี้ภยัและผู้ที่แสวงหำควำมคุ้มครองระหว่ำง

ประเทศหำกว่ำบุคคลเหล่ำนัน้ถูกควบคุมตวัดว้ยเหตุทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรเขำ้เมอืง และยงัใชก้บับุคคล

ไร้สญัชำติซึ่งแสวงหำที่ลี้ภยั อย่ำงไรก็ตำม แนวทำงปฏบิตัิฯ นี้ไม่ได้เฉพำะเจำะจงใช้กบับุคคลไร้

สญัชำตทิีไ่มไ่ดข้อลีภ้ยั  รวมถงึผูท้ีพ่จิำรณำแลว้ว่ำไมจ่ ำเป็นตอ้งไดร้บัควำมคุม้ครองระหว่ำงประเทศ 

และผูอ้พยพอื่นๆ แมว้่ำมำตรกำรหลำยๆ ขอ้ในแนวทำงปฏบิตัฯิ นี้อำจบงัคบัใชก้บับุคคลเหล่ำนี้ได้

โดยอนุโลม โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในกรณีของบุคคลไรส้ญัชำติทีม่ใิช่ผูล้ ี้ภยัซึง่เผชญิกบัควำมเสีย่งสูงที่

จะถูกควบคุมตวัโดยพลกำรในบรบิทของกำรอพยพยำ้ยถิน่ ทัง้นี้ แนวทำงปฏบิตัฯิ นี้ไม่ครอบคลุมถงึ

กรณทีีผู่ข้อลีภ้ยัหรอืผูล้ ีภ้ยัถูกจ ำคุกอนัเนื่องมำจำกกำรกระท ำควำมผดิทำงอำญำอื่นๆ  
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ค าศพัท ์
 

“การควบคมุตวั” (Detention) 

5. ในแนวทำงปฏบิตัฯิ เล่มนี้ ค ำว่ำ “การควบคุมตวั” หมำยถงึกำรพรำกเสรภีำพไปจำกบุคคลหรอื

กำรกักขงัให้อยู่ในพื้นที่จ ำกดัโดยไม่ได้รบัอนุญำตให้ออกไปจำกพื้นที่นัน้ พื้นที่ดงักล่ำวนี้รวมถึง

เรอืนจ ำ อำคำรทีส่รำ้งไวเ้พื่อกำรควบคุมตวั พืน้ทีร่องรบัแบบปิด ศูนยห์รอืสถำนทีร่องรบัต่ำงๆ 

 

6. สถำนทีค่วบคุมตวัอำจบรหิำรจดักำรโดยองคก์รของรฐัหรอืผูร้บัจำ้งเอกชน กำรควบคุมตวัอำจเกดิ

จำกกระบวนกำรทำงกำรปกครองหรอืกระบวนกำรยุตธิรรม หรอืบุคคลผูน้ัน้อำจถูกควบคุมตวัโดย

ผ่ำนหรอืไม่ผ่ำนกระบวนกำร “โดยชอบดว้ยกฎหมำย” ก็ได้ กำรควบคุมตวัหรอืกำรคุมขงัอย่ำงเต็ม

ขัน้ (full confinement) ถอืเป็นกำรพรำกเสรภีำพจำกบุคคลในระดบัสูงสุด (ดูรปูที ่1) ทัง้นี้ ในบรบิท

ของกำรอพยพยำ้ยถิน่ กำรจ ำกดัเสรภีำพในกำรเคลื่อนที่ในแบบอื่นๆ ก็อยู่ภำยใต้มำตรฐำนระหว่ำง

ประเทศเช่นกนั กำรพรำกเสรภีำพ (กำรควบคุมตวั) และกำรจ ำกัดกำรเคลื่อนที่แบบอื่นที่มคีวำม

เขม้ขน้น้อยกว่ำแตกต่ำงกนัที่ “ระดบั (degree) หรอืความเขม้ขน้ (intensity) ไม่ใช่สภาพ (nature) 

หรอืวธิกีาร (substance)” แมว้่ำแนวทำงปฏบิตัิฯ นี้จะมุ่งเน้นที่เรื่องของกำรควบคุมตวั (หรอืกำรคุม

ขงัอยำ่งเตม็ขัน้) แต่กม็บีำงส่วนอธบิำยถงึมำตรกำรอื่นทีเ่ขม้ขน้น้อยกว่ำกำรคุมขงัอยำ่งเตม็ขัน้ดว้ย 

 

7. กำรควบคุมตวัอำจเกดิขึน้ไดใ้นหลำยสถำนที ่เช่น พรมแดนทำงบกและทำงทะเล ใน “พืน้ที่ระหว่ำง

ประเทศ” ในสนำมบนิ บนเกำะ ในเรอื รวมถงึในค่ำยผู้ลี้ภยัแบบปิด ในบ้ำนพกัอำศยัของบุคคลนัน้ 

(กำรคุมตวัให้อยู่ในบ้ำน) หรอืแม้แต่นอกอำณำเขตของประเทศ ไม่ว่ำสถำนที่ควบคุมตวัจะมชีื่อ

เรยีกว่ำอย่ำงไร ค ำถำมส ำคญัคอืผู้แสวงหำที่ลี้ภยัถูกพรำกเสรภีำพ โดยพฤตินัย หรอืไม่ และกำร

พรำกเสรภีำพนัน้เป็นไปตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศหรอืไม่ 

 

 

 

 

                                                    รปูท่ี 1 

 

เสรีภาพ 

 

 

การจ ากดัเสรีภาพ 

 

 

การควบคมุตวั 
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“มาตรการทางเลือกอ่ืนนอกเหนือจากการควบคมุตวั” (Alternatives to Detention) 

8. “มาตรการทางเลือกอ่ืนนอกเหนือจากการควบคุมตัว” ไม่ใช่ศัพท์กฎหมำย แต่ในแนวทำง

ปฏบิตัฯิ เล่มนี้จะใช้เป็นค ำสัน้ๆ ที่สื่อถงึกฎหมำย นโยบำย หรอืทำงปฏบิตัใิดๆ ที่อนุญำตใหผู้้ขอลี้

ภยัอำศัยอยู่ในชุมชน โดยอยู่ภำยใต้เงื่อนไขหรอืข้อจ ำกัดด้ำนเสรภีำพในกำรเคลื่อนที่บำงอย่ำง 

เนื่องจำกทำงเลือกบำงประกำรที่นอกเหนือจำกกำรควบคุมตัวเป็นกำรจ ำกัดกำรเคลื่อนที่หรือ

เสรภีำพ (และบำงประเภทอำจจดัเป็นกำรควบคุมตวัอย่ำงหนึ่ง) ทำงเลอืกเหล่ำนี้จงึต้องเป็นไปตำม

มำตรฐำนในทำงระหว่ำงประเทศดำ้นสทิธมินุษยชนเช่นกนั (ดรูปูทีส่องในหน้ำ19) 
 

“ผูข้อลี้ภยั” (Asylum-Seeker) 

9. ค ำว่ำ “ผู้ขอล้ีภยั” ในแนวทำงปฏิบตัิฯ เล่มนี้หมำยถึงบุคคลที่ก ำลงัอยู่ในขัน้ตอนกำรขอรบัรอง

สถำนะผูล้ ีภ้ยัตำมทีอ่ำ้งถงึในค ำจ ำกดัควำมของ “ผูล้ ีภ้ยั” ในอนุสญัญำว่ำดว้ยสถำนภำพผูล้ ีภ้ยั 1951 

(อนุสัญญำฯ 1951) และพิธีสำรแนบท้ำยฯ 1967 (พิธีสำร 1967) หรือบทบัญญัติระดับภูมิภำค 

เกี่ยวกับกำรลี้ภยัระดบัภูมภิำค รวมถึงบุคคลใดๆ ที่แสวงหำควำมคุ้มครองในรูปแบบที่เป็นกำร

เยยีวยำควำมเดอืดรอ้นหรอืกำรใหค้วำมคุม้ครองชัว่ครำว แนวทำงปฏบิตัฯิ เล่มนี้ครอบคลุมถงึบุคคล

ที่ก ำลงัอยู่ในระหว่ำงรอกำรพจิำรณำสถำนภำพผู้ลี้ภยั กระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตให้เข้ำเมอืง 

กระบวนกำรคดักรองเบือ้งต้น หรอืกระบวนกำรอื่นๆ ทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั และยงัรวมถงึบุคคลที่

ใช้สทิธใินทำงศำลขอตรวจสอบควำมชอบด้วยกฎหมำยในกำรพิจำรณำค ำร้องขอควำมคุ้มครอง

ระหว่ำงประเทศ 

 

“บคุคลไร้สญัชาติ” (Stateless Person) 

10. ค ำว่ำ “บุคคลไร้สญัชาติ” ตำมที่นิยำมไว้ในกฎหมำยระหว่ำงประเทศ หมำยถงึ บุคคลที ่“ไม่ไดร้บั

กำรรับรองว่ำมีสัญชำติของรัฐใดๆ ตำมกฎหมำยของรัฐเหล่ำนัน้” บุคคลไร้สัญชำติที่ขอลี้ภัย 

หมำยถงึ บุคคลไรส้ญัชำตทิีข่อกำรรบัรองสถำนะผูล้ ีภ้ยัตำมอนุสญัญำฯ 1951 หรอืควำมคุม้ครองใน

รปูแบบอื่น 
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ข้อเสนอของ UNHCR 

เก่ียวกบัแนวทางปฏิบติัในการควบคมุตวั 

แนวทางท่ี 1 กำรเคำรพสทิธใินกำรแสวงหำทีล่ ีภ้ยัของบุคคล 
แนวทางท่ี 2 สทิธใินเสรภีำพและสวสัดภิำพของบุคคลและสทิธใินกำรมเีสรภีำพในกำรเคลื่อนทีข่อง

ผูข้อลีภ้ยั 

แนวทางท่ี 3 กำรควบคุมตวัตอ้งมกีฎหมำยอนุญำตและเป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 
แนวทางท่ี 4 กำรควบคุมตวัจะตอ้งไม่กระท ำโดยพลกำรและค ำสัง่ควบคุมตวับุคคลตอ้งมกีำร

พจิำรณำสถำนกำรณ์แวดลอ้มตำมแต่กรณีของแต่ละบุคคล 
 แนวทาง 4.1 

กำรควบคุมตวัเป็นมำตรกำร
พเิศษและตอ้งเป็นไปตำม
วตัถุประสงคข์องกำรควบคุม
ตวัทีช่อบดว้ยกฎหมำยเท่ำนัน้ 

 

แนวทาง 4.2 

กำรควบคุมตวัจะกระท ำไดก้็
ต่อเมื่อไดร้บักำรพจิำรณำแลว้
ว่ำมคีวำมจ ำเป็น มเีหตุผลตำม
ควรแก่พฤตกิำรณ์ ไดส้ดัสว่น 
และเป็นไปตำมวตัถุประสงค์
อนัชอบดว้ยกฎหมำย 

 

แนวทาง 4.3 

มำตรกำรอื่นๆ ทีค่วรน ำมำ

พจิำรณำแทนกำรควบคมุตวั 

 

แนวทางท่ี 5 กำรควบคุมตวัตอ้งไมเ่ป็นกำรเลอืกปฏบิตั ิ
แนวทางท่ี 6 กำรควบคุมตวัโดยไม่มกี ำหนดระยะเวลำเป็นกำรกระท ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยและ

ควรมกีฎหมำยก ำหนดกรอบระยะเวลำสงูสุดในกำรควบคุมตวั 

แนวทางท่ี 7 กำรออกค ำสัง่ควบคุมตวัหรอืกำรขยำยระยะเวลำกำรควบคุมตวั 
ตอ้งเคำรพสทิธขิ ัน้พืน้ฐำนในเชงิกระบวนกำร  (Procedural safeguards)  
ของผูข้อลีภ้ยั 
 

แนวทางท่ี 8 กำรควบคุมตวัจะต้องค ำนึงถงึหลกัมนุษยธรรมและเคำรพในศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนุษย์
ของผูข้อลีภ้ยั  

แนวทางท่ี 9 กำรควบคุมตวัตอ้งมกีำรพจิำรณำสถำนกำรณ์แวดลอ้มและควำมตอ้งกำรเฉพำะดำ้น  
ของผูข้อลีภ้ยั 

แนวทางท่ี 10 กำรควบคุมตวัตอ้งสำมำรถสอดส่องดแูลและตรวจสอบไดอ้ยำ่งเป็นอสิระ 
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แนวทางท่ี 1: การเคารพสิทธิในการแสวงหาท่ีล้ีภยัของบคุคล 

11. มนุษยท์ุกคนมสีทิธใินกำรแสวงหำทีล่ ีภ้ยัในประเทศอื่น และมสีทิธใินกำรไดร้บัควำมคุม้ครองจำกภยั

ประหตัประหำร กำรละเมดิสทิธิมนุษยชนขัน้ร้ำยแรง รวมถึงภยัอนัตรำยร้ำยแรงอื่นๆ ดงันัน้กำร

แสวงหำทีล่ ีภ้ยัจงึไมใ่ช่กำรกระท ำทีผ่ดิกฎหมำย นอกจำกนี้ อนุสญัญำฯ 1951 ยงัก ำหนดว่ำผูข้อลีภ้ยั

จะไมต่อ้งรบัโทษจำกกำรเขำ้เมอืงและพกัอำศยัโดยไม่ไดร้บัอนุญำตตำมกฎหมำย หำกบุคคลเหล่ำนี้

ได้รำยงำนตวักบัทำงกำรโดยไม่ชกัช้ำและได้ชี้แจงถงึเหตุผลอนัสมควรในกำรเขำ้เมอืงหรอืกำรอยู่

อำศัยโดยผิดกฎหมำย ในกำรใช้สิทธิแสวงหำที่ลี้ภยั ผู้ขอลี้ภยัอำจถูกสถำนกำรณ์บงัคบัให้ต้อง

เดนิทำงไปถงึเขตแดนหรอืเขำ้เมอืงโดยที่ยงัไม่ได้รบัอนุญำต ดงันัน้ ผู้ขอลี้ภยัจงึมสีถำนะแตกต่ำง

จำกผู้อพยพยำ้ยถิน่ทัว่ไป เนื่องจำกบุคคลเหล่ำนี้ตกอยู่ในสภำวะที่ไม่อำจปฏบิตัติำมกระบวนทำง

กฎหมำยในกำรเข้ำเมอืงตำมปกติได้ ตัวอย่ำงเช่น บุคคลเหล่ำนี้อำจไม่สำมำรถจดัหำเอกสำรที่

จ ำเป็นก่อนกำรหลบหนีเนื่องด้วยหวำดกลวักำรถูกจบั และ/หรอืดว้ยควำมเร่งด่วนของกำรเดนิทำง 

เรำจงึต้องพจิำรณำปจัจยัเหล่ำน้ีและพจิำรณำขอ้เทจ็จรงิที่ว่ำผู้ขอลี้ภยัมกัผ่ำนเหตุกำรณ์ที่เจบ็ปวด

สะเทอืนใจอยำ่งรนุแรงก่อนทีจ่ะก ำหนดวธิจี ำกดัเสรภีำพในกำรเคลื่อนทีข่องบุคคลเหล่ำนี้ 

  

แนวทางท่ี 2: สิทธิในเสรีภาพและสวสัดิภาพของบุคคลและสิทธิในการมีเสรีภาพในการเคล่ือนท่ี
ของผูข้อล้ีภยั 

 

12. สทิธขิ ัน้พืน้ฐำนในเสรภีำพและควำมมัน่คงของบุคคลและเสรภีำพในกำรเคลื่อนที่เป็นสทิธทิีไ่ดร้บักำร

รบัรองตำมบทบญัญตัิด้ำนสทิธมินุษยชนที่ส ำคัญในระดบัภูมภิำคและระดบันำนำชำติทุกฉบบัและ

เป็นองค์ประกอบที่ส ำคญัของระบบกฎหมำยทีต่ ัง้อยู่บนหลกันิตธิรรม สทิธต่ิำงๆ ดงักล่ำวเป็นสทิธิ

ขัน้พื้นฐำนที่มนุษย์ทุกคนพงึม ีไม่ว่ำบุคคลเหล่ำนัน้จะเป็นผู้อพยพยำ้ยถิ่น ผู้ลี้ภยั ผู้ขอลี้ภยั หรอื

บุคคลทีอ่ยูใ่นสถำนภำพอื่นๆ และคณะกรรมกำรบรหิำรโครงกำรของขำ้หลวงใหญ่ฯ (The Executive 

Committee of the High Commissioner’s Programme) ไดก้ล่ำวถงึเรือ่งนี้ไวใ้นหลำยโอกำส 

 

13. ตำมขอ้ที ่31 ของอนุสญัญำฯ 1951 มกีำรระบุไวอ้ย่ำงชดัเจนเกี่ยวกบักำรไม่ลงโทษผูล้ ีภ้ยั (หรอืผู้ขอ

ลี้ภยั) ที่เข้ำเมอืงหรอือยู่อำศยัโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย  หำกว่ำบุคคลเหล่ำนัน้ได้รำยงำนตวัต่อ

ทำงกำรโดยไม่ล่ำช้ำและแสดงเหตุผลอนัสมควรต่อกำรเขำ้เมอืงหรอือยู่อำศยัอย่ำงผดิกฎหมำยนัน้           

อนุสญัญำฯ ยงัระบุด้วยว่ำจะต้องไม่มกีำรจ ำกดัเสรภีำพในกำรเคลื่อนที่ของผู้ลี้ภยั (หรอืผู้ขอลี้ภยั) 

นอกเสยีจำกกรณีที่มคีวำมจ ำเป็น โดยกำรจ ำกดัเสรภีำพนัน้จะสำมำรถกระท ำได้จนกระทัง่บุคคล



12 

 

เหล่ำนี้ได้รบัรองสถำนภำพตำมกฎหมำยหรอืได้รบักำรอนุญำตให้เดนิทำงไปยงัประเทศอื่นเท่ำนัน้ 

ขอ้ที่ 26 ของอนุสญัญำฯ 1951 ระบุให้รฐัภำคขีองอนุสญัญำฯ ให้เสรภีำพในกำรเคลื่อนที่และ

ทำงเลอืกด้ำนที่พกัอำศยัแก่ผู้ลี้ภยัที่เข้ำเมอืงและพ ำนักภำยในอำณำเขตของรฐัอย่ำงถูกต้องตำม

กฎหมำย นอกจำกนี้ เพื่อให้เป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องขอ้ก ำหนดนี้ ใหถ้อืว่ำผูข้อลี้ภยัมอีสิระทีจ่ะ

พกัอำศยัในอำณำเขตของรฐัไดอ้ยำ่งถูกตอ้งตำมกฎหมำยดว้ยเช่นกนั 

 

14. เมื่อพจิำรณำถงึสทิธเิหล่ำนี้ร่วมกนั อนัได้แก่ สทิธใินกำรแสวงหำทีล่ ี้ภยั สทิธิที่จะไม่ต้องรบัโทษใน

กำรเขำ้เมอืงหรอืพ ำนักอำศยัโดยมชิอบดว้ยกฎหมำย สทิธใินเสรภีำพและควำมมัน่คงปลอดภยัของ

บุคคล และเสรภีำพในกำรเคลื่อนที ่ยอ่มหมำยควำมรวมว่ำกำรควบคุมตวัผูข้อลีภ้ยัควรเป็นมำตรกำร

สุดทำ้ยทีจ่ะน ำมำใชโ้ดยใหค้ ำนึงถงึเสรภีำพของผูข้อลีภ้ยัเป็นประกำรแรก 

 

แนวทางท่ี 3: การควบคมุตวัต้องมีกฎหมายอนุญาตและเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
15. กำรควบคุมตวัหรอืพรำกเสรภีำพของบุคคลจะตอ้งด ำเนินกำรโดยชอบดว้ยกฎหมำยและไดร้บัอ ำนำจ

จำกกฎหมำย กำรพรำกเสรภีำพของบุคคลโดยปรำศจำกกฎหมำยรองรบัเป็นกำรกระท ำที่ผดิต่อ
กฎหมำยภำยในและกฎหมำยระหว่ำงประเทศ  ขณะเดยีวกนั กำรทีก่ฎหมำยภำยในใหอ้ ำนำจในกำร
ควบคุมตัวบุคคลได้นัน้ “มิใช่องค์ประกอบทีช่ี้ขาดความถูกต้องเหมาะสมของการพรากไปซึง่
เสรภีาพ” สิง่ส ำคญัทีค่วรพจิำรณำคอืวตัถุประสงคแ์ทจ้รงิทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัขอ้กฎหมำยนัน้ๆ ซึง่กค็อืกำร 
ป้องกนัมใิหบุ้คคลถูกพรำกเอำเสรภีำพไปโดยพลกำร 
 

16. กฎหมำยที่เกี่ยวเนื่องกบักำรควบคุมตวัจะต้องสอดคล้องกบัหลกัควำมแน่นอนของกฎหมำย (legal 
certainty) ควำมแน่นอนดงักล่ำวจะมไีด้เมื่อกฎหมำยและผลทีเ่กดิขึน้ตำมมำจำกกำรใชก้ฎหมำยนัน้
สำมำรถคำดเหน็และคำดกำรณ์ได ้ตวัอยำ่งเช่น กฎหมำยทีอ่นุญำตใหม้กีำรควบคุมตวัจะต้องไม่มผีล
บงัคบัใช้ย้อนหลงั กำรระบุเหตุผลในกำรควบคุมตัวอย่ำงชดัเจนในกฎหมำยภำยในจึงเป็นสิ่งที่
ถูกตอ้งตำมหลกัควำมแน่นอนทำงกฎหมำย  

 

17. กำรที่กฎหมำยไม่มหีลกัประกนัอย่ำงเพยีงพอที่จะป้องกนัไม่ใหเ้กดิกำรควบคุมตวัโดยพลกำร เช่น 
ไม่มกีำรก ำหนดขอ้จ ำกดัด้ำนระยะเวลำในกำรควบคุมตวั หรอืกำรให้โอกำสผู้ถูกควบคุมตวัในกำร
โตแ้ยง้กำรใชอ้ ำนำจ อำจท ำใหเ้กดิขอ้โตแ้ยง้เรือ่งควำมชอบดว้ยกฎหมำยของกำรควบคุมตวัได ้

 



13 

 

แนวทางท่ี 4: การควบคุมตวัจะต้องไม่กระท าโดยพลการและค าสัง่ควบคมุตวับุคคลต้องมีการ
พิจารณาสถานการณ์แวดล้อมตามแต่กรณีของแต่ละบคุคล 
 
18. กำรควบคุมตวับุคคลในกรณีกำรเขำ้เมอืงผดิกฎหมำยไม่ได้เป็นขอ้ห้ำมปฏบิตัิในกฎหมำยระหว่ำง

ประเทศและสทิธใินเสรภีำพของบุคคลนัน้ก็ไม่เป็นสทิธเิด็ดขำด อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยระหว่ำง
ประเทศได้บญัญตัิเนื้อหำอนัมสีำระส ำคญัในกำรคุ้มครองบุคคลจำกกำรควบคุมตวัที่ ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย (ดูแนวทำงที ่3) เช่นเดยีวกบักำรควบคุมตวัโดยพลการ ค ำว่ำ “โดยพลกำร” จะต้องมกีำร
ตีควำมโดยกว้ำง และมิได้จ ำกัดเพียงควำมไม่ชอบด้วยกฎหมำยเท่ำนัน้ แต่ยงัรวมถึงควำมไม่
เหมำะสม ไม่ยุติธรรม และไม่สำมำรถกำรคำดกำรณ์ได้ ทัง้นี้ เพื่อมใิห้กำรควบคุมตวัเป็นไปโดย
พลกำร ผูเ้กี่ยวขอ้งจะต้องพจิำรณำควำมจ ำเป็นตำมแต่กรณีของแต่ละบุคคล ควำมสมเหตุสมผลกบั
สถำนกำรณ์แวดล้อม และควำมได้สัดส่วนเหมำะสมกับวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมำย (ดู
แนวทำง 4.1 และ 4.2) นอกจำกนี้ กำรควบคุมตวัอำจถูกพจิำรณำไดว้่ำเป็นกำรกระท ำโดยพลกำร 
(แนวทำง 4.3) หำกมกีำรด ำเนินกำรไปโดยมไิด้พจิำรณำถงึวธิกีำรอื่นๆ ที่รุนแรงและก้ำวก่ำยน้อย
กว่ำ  
 

19. ตำมสทิธขิ ัน้พื้นฐำน ค ำสัง่ควบคุมตวับุคคลจะต้องเกิดจำกกำรพจิำรณำอย่ำงละเอียดและเป็นรำย
กรณีว่ำกำรควบคุมตัวนัน้มคีวำมจ ำเป็นตำมวตัถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมำยหรอืไม่ กำรวำง
แนวทำงพจิำรณำหรอืกำรคดักรองที่เหมำะสมจะช่วยให้ผู้มอี ำนำจออกค ำสัง่ท ำหน้ำที่ได้ดขีึน้ โดย
แนวทำงพจิำรณำเหล่ำนี้ควรประกอบไปด้วยข้อพจิำรณำเกี่ยวกบัสถำนกำรณ์แวดล้อมและควำม
ต้องกำรเฉพำะด้ำนของผู้ขอลี้ภยับำงกลุ่ม (ดูแนวทำงที่ 9) ปจัจยัที่สำมำรถเป็นแนวทำงในกำร
ตดัสนิใจอำจรวมถึงระยะที่บุคคลนัน้ๆ อยู่ในกระบวนกำรขอลี้ภยั จุดหมำยปลำยทำงสุดท้ำยของ
บุคคลผูน้ัน้ ควำมเชื่อมโยงกบัครอบครวัและชุมชน พฤตกิรรมที่ผ่ำนมำในด้ำนกำรใหค้วำมร่วมมอื
กบัรฐัและลกัษณะนิสยั รวมถงึควำมเสีย่งในกำรหลบหนีหรอืกำรแสดงออกอย่ำงชดัแจง้ถงึควำมเตม็
ใจและควำมเขำ้ใจทีจ่ะปฏบิตัติำมกฎระเบยีบ 

 

20. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัทำงเลอืกอื่นที่นอกเหนือจำกกำรควบคุมตวัโดยวธิใีช้ชุมชนควบคุมดูแล (ดู
แนวทำงที ่4.3 และภำคผนวก ก) ระดบัและควำมเหมำะสมของกำรให้บุคคลเขำ้สู่ชุมชนจะต้องได้
สมดุลระหว่ำงสถำนกำรณ์แวดล้อมของแต่ละบุคคลและควำมเสี่ยงใดๆที่อำจเกดิขึน้กบัชุมชนนัน้ๆ 
กำรเลอืกชุมชนที่เหมำะสมที่บุคคลและครอบครวัจะพกัอำศยั รวมไปถึงกำรประเมนิระดบัควำม
ต้องกำรบรกิำรและกำรสนับสนุนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นและสำมำรถจดัหำได้ควรเป็นส่วนหนึ่งของกำร
ประเมนิเสมอ กำรควบคุมตวัตำมขอ้บงัคบัหรอืโดยอตัโนมตัถิอืเป็นกำรกระท ำโดยพลกำร เนื่องจำก
ไมไ่ดม้กีำรพจิำรณำควำมจ ำเป็นในกำรควบคุมตวัของแต่ละบุคคลก่อน 
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แนวทางท่ี 4.1 การควบคมุตวัเป็นมาตรการพิเศษและต้องเป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องการ
ควบคมุตวัโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านัน้ 

 

21. กำรควบคุมตวัเป็นมำตรกำรที่จะน ำไปใช้ได้เฉพำะในกรณียกเว้นและเมื่อมวีตัถุประสงค์ที่ถูกต้อง
ตำมกฎหมำย หำกปรำศจำกวตัถุประสงค์ดงักล่ำวจะถือว่ำกำรควบคุมตวันัน้เป็นกำรกระท ำโดย
พลกำรแมว้่ำบุคคลจะเขำ้เมอืงอย่ำงผดิกฎหมำยก็ตำม วตัถุประสงค์ในกำรควบคุมตวัจะต้องมกีำร
ระบุอยำ่งชดัเจนในกฎหมำยและ/หรอืกฎระเบยีบต่ำงๆ (ดูแนวทำงที ่3) ในบรบิทของกำรควบคุมตวั
ผู้ขอลี้ภัย กฎหมำยระหว่ำงประเทศยอมให้มกีำรควบคุมตัวบุคคลเพื่อวตัถุประสงค์ 3 ประกำร 
กล่ำวคอื เพื่อคุม้ครอง ความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ สขุอนามยัส่วนรวม และความมัน่คง
ของชาติ 

 
4.1.1 เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการคุ้มครองความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ 
การป้องกนัการหลบหนีและ/หรือกรณีท่ีมีแนวโน้มจะเกิดการไม่ให้ความร่วมมือ 
 

22. ในกรณีที่มเีหตุผลหนักแน่นพอจะเชื่อได้ว่ำผู้ขอลีภ้ยับำงคนมแีนวโน้มที่จะหลบหนีหรอือำจปฏเิสธ
ไมใ่หค้วำมรว่มมอืกบัทำงกำร กำรควบคุมตวัอำจเป็นสิง่จ ำเป็นส ำหรบับุคคลนัน้ๆ  ประเดน็ต่ำงๆ ที่
ต้องน ำมำประกอบกำรพจิำรณำถงึควำมจ ำเป็นในกำรควบคุมตวันัน้ อำจรวมถงึประวตักิำรใหค้วำม
รว่มมอืหรอืไมใ่หค้วำมรว่มมอื กำรปฏบิตัติำมหรอืไมป่ฏบิตัติำมเงือ่นไขกำรปล่อยตวัหรอืกำรประกนั
ตวัในอดตี ควำมเชื่อมโยงกบัครอบครวัและชุมชน หรอืเครอืข่ำยสนับสนุนอื่นๆ ในประเทศที่ลี้ภยั 
ควำมเตม็ใจหรอืกำรปฏเิสธทีจ่ะใหข้อ้มลูเกีย่วกบัองคป์ระกอบพืน้ฐำนในกำรขอลีภ้ยั หรอืเนื้อหำของ
ค ำรอ้งขอลี้ภยัว่ำมเีหตุอนัสมควรหรอืไม่และเป็นกำรหำประโยชน์จำกระบบโดยไม่เหมำะสมหรอืไม ่
วธิกีำรประเมนิและคดักรองอย่ำงเหมำะสมเป็นสิง่จ ำเป็นอย่ำงยิง่เพื่อใหแ้น่ใจว่ำผู้ขอลีภ้ยัทีป่ระพฤติ
ตำมหลกัสุจรติจะไมถู่กควบคุมตวัอยำ่งไมถู่กตอ้งตำมหลกักำร 
 
กรณีเก่ียวเน่ืองกบักระบวนการพิจารณาค าขอล้ีภยัแบบเร่งรดัในกรณีค าขอขาดเหตุผลอนั
สมควร (manifestly unfounded) หรือเหน็โดยชดัแจ้งว่ามีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
(clearly abusive claims)  

  

23. กำรควบคุมตวัผู้ขอลี้ภยัระหว่ำงพจิำรณำค ำขอลี้ภยัแบบเร่งรดัในกรณีค ำขอขำดเหตุผลอนัสมควร
หรอืเหน็ได้โดยชดัว่ำเป็นกำรแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบต้องอยู่ภำยใต้กฎหมำยและต้องมกีำรชัง่
น ้ำหนักของส่วนได้ส่วนเสียต่ำงๆ ตำมหลักกำรพิจำรณำเรื่องควำมได้สัดส่วน (proportionality 
considerations) กำรควบคุมตวัใดๆ ระหว่ำงกระบวนกำรพจิำรณำค ำขอลีภ้ยัแบบเร่งรดัควรน ำมำใช้
เฉพำะกรณีทีม่กีำรพจิำรณำแลว้ว่ำ เป็นกำรขอลีภ้ยัโดย “ขำดเหตุผลอนัสมควรในกำรขอลีภ้ยั” และ 
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“เป็นกำรแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบ” เท่ำนัน้ และผู้ทีถู่กควบคุมตวัจะต้องได้รบักำรคุม้ครองสทิธิ
ตำมทีไ่ดร้ะบุไวใ้นแนวทำงปฏบิตัฯิ เล่มนี้ 
 
เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการตรวจสอบอัตลกัษณ์ในเบื้องต้นและ/หรือการตรวจสอบความ
ปลอดภยั 
 

24. กำรควบคุมตวัระยะสัน้ๆ นัน้อำจกระท ำได้เพื่อกำรตรวจสอบตวัตนของบุคคลและตรวจสอบควำม
ปลอดภยัในกรณีที่ไม่อำจระบุตวัตนได้หรอืยงัขำดควำมแน่นอนด้ำนข้อมูล หรอืเมื่อมสีิง่บ่งชี้ว่ำมี
ปจัจยัเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัย ในขณะเดียวกัน กำรควบคุมตัวจะด ำเนินไปจนกระทัง่ได้มกีำร
ด ำเนินกำรอย่ำงสมเหตุสมผลเพื่อตรวจสอบตวัตนหรอืตรวจสอบควำมปลอดภยัเท่ำนัน้ และควรอยู่
ในระยะเวลำทีจ่ ำกดัตำมทีก่ฎหมำยระบุไว ้(ดดูำ้นล่ำง) 
 

25. เรำควรตระหนักว่ำผู้ขอลี้ภยัส่วนใหญ่มเีหตุจ ำเป็นในกำรเขำ้เมอืงหรอืกำรยำ้ยถิน่โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมำย รวมถงึกำรเดนิทำงโดยปรำศจำกเอกสำรระบุตวัตน จ ำเป็นอยำ่งยิง่ทีบ่ทบญัญตัวิ่ำดว้ยกำร
เขำ้เมอืงจะไม่รอ้งขอใหผู้้ขอลีภ้ยัต้องแสดงเอกสำรระบุตวัตนในปรมิำณและคุณภำพทีเ่ป็นไปไม่ได้ 
แมว้่ำผูข้อลีภ้ยัจะขำดเอกสำรดงักล่ำว กำรระบุตวัตนกส็ำมำรถท ำไดจ้ำกขอ้มลูอื่นๆ เช่นกนั กำรทีผู่้
ขอลีภ้ยัไมส่ำมำรถยืน่แสดงเอกสำรไมค่วรเป็นเหตุใหต้คีวำมโดยอตัโนมตัวิ่ำบุคคลนัน้ๆ ไม่ยนิดทีีจ่ะ
ให้ควำมร่วมมอื หรอืเป็นเหตุให้ประเมนิบุคคลดงักล่ำวในทำงลบ ผู้ขอลี้ภยัที่ไม่มเีอกสำรมำแสดง
อำจจะหำเอกสำรนัน้ไม่ได้ในประเทศที่บุคคลเหล่ำนัน้จำกมำ ดงันัน้จงึไม่ควรถูกควบคุมตวัเพรำะ
เหตุผลนี้เพยีงอย่ำงเดยีว สิง่ทีค่วรประเมนิคอื ผู้ขอลีภ้ยัมคี ำอธบิำยที่สมเหตุสมผลหรอืไม่ว่ำเหตุใด
บุคคลดงักล่ำวจงึไม่มเีอกสำร เหตุใดเอกสำรจงึถูกท ำลำยหรอืเพรำะเหตุใดจงึครอบครองเอกสำร
ปลอม ควรประเมนิว่ำบุคคลนัน้มเีจตนำทีจ่ะท ำให้ทำงกำรเขำ้ใจผดิหรอืไม่ หรอืปฏเิสธทีจ่ะใหค้วำม
รว่มมอืกบักระบวนกำรตรวจสอบอตัลกัษณ์หรอืไม ่

 

26. ควรใหม้กีำรก ำหนดระยะเวลำทีช่ดัเจนแน่นอนในกำรควบคุมตวัเพื่อตรวจสอบอตัลกัษณ์ เนื่องจำก
กำรขำดเอกสำรมกัจะท ำใหต้้องมกีำรควบคุมตวัโดยไม่มกี ำหนดเวลำหรอืกำรควบคุมตวัที่ต่อเนื่อง
ยดืยำว 
 

27. โดยปกตแิล้ว สญัชำติเป็นส่วนหนึ่งของสิง่ที่ใช้ระบุตวัตนของบุคคล แต่อำจเป็นประเด็นที่มคีวำม
ยุ่งยำกซบัซ้อนโดยเฉพำะในกรณีของผู้ลี้ภยัที่เป็นคนไร้สญัชำติ จงึควรมกีระบวนกำรที่เหมำะสม
ตำมแต่กรณ ี
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เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการท าบนัทึกกรณีการสมัภาษณ์เบื้องต้นเก่ียวกบัข้อเทจ็จริงอนัเป็นท่ีมา
ของเหตุผลในการขอความคุ้มครองระหว่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจได้มาโดยปราศจากการ
ควบคมุตวั 

 
28. กำรควบคุมตวัผู้ขอลี้ภยัเป็นระยะเวลำสัน้ๆ ในเบื้องต้นสำมำรถท ำได้เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรท ำ

บนัทกึกำรสมัภำษณ์เบื้องต้นเพื่อรบัทรำบค ำรอ้งขอควำมคุ้มครองระหว่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม 
กำรควบคุมตวัเพื่อวตัถุประสงคด์งักล่ำวจะชอบธรรมกต่็อเมื่อขอ้มลูนัน้เป็นสิง่หำไมไ่ดถ้้ำไม่ควบคุม
ตวัผูข้อลีภ้ยั ทัง้นี้ อำจมกีำรสมัภำษณ์เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีส่ ำคญัและจ ำเป็น เช่น เหตุผลในกำรแสวงหำ
ทีล่ ีภ้ยั แมว้่ำโดยปกตแิล้วจะยงัไม่จ ำเป็นต้องพจิำรณำค ำรอ้งโดยละเอยีดในขัน้นี้ อนึ่ง กำรควบคุม
ตวัในลกัษณะนี้ถอืเป็นขอ้ยกเว้นจำกหลกักำรทัว่ไปที่ว่ำกำรควบคุมตวัผู้ขอลี้ภยัควรเป็นมำตรกำร
สุดทำ้ยเท่ำนัน้ เพรำะฉะนัน้กำรควบคุมตวัผูข้อลีภ้ยัตลอดกระบวนกำรพจิำรณำค ำรอ้งหรอืพจิำรณำ
สถำนภำพหรอืโดยไมม่กี ำหนดระยะเวลำแน่นอนจงึไมส่ำมำรถกระท ำได ้

   
4.1.2 เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการคุ้มครองสขุอนามยัส่วนรวม 

 
29. กำรตรวจสุขภำพผูข้อลีภ้ยัถอืเป็นเหตุผลทีช่อบดว้ยกฎหมำยในกำรควบคุมตวัในระยะเวลำหนึ่ง แต่

กำรควบคุมตวัเพื่อวตัถุประสงค์นี้ต้องมเีหตุผลตำมสมควรแก่กรณี หรอืเป็นส่วนหนึ่งของมำตรกำร
ป้องกนัโรคตดิต่อหรอืโรคระบำดในบรบิทของกำรอพยพยำ้ยถิน่ ในกรณีนี้ อำจต้องด ำเนินกำรตรวจ
สุขภำพโดยเรว็ที่สุดทนัททีีบุ่คคลนัน้เขำ้สู่ประเทศ กำรขยำยระยะเวลำกำรควบคุมตวัหรอืจ ำกดักำร
เคลื่อนทีข่องบุคคลดว้ยเหตุนี้กระท ำไดเ้มือ่มคีวำมจ ำเป็นในกำรรกัษำตำมควำมเหน็ของบุคลำกรทำง
กำรแพทย์ที่เหมำะสม และในสถำนกำรณ์เช่นนี้  ควรควบคุมตวับุคคลไว้จนเมื่อกำรรกัษำเสรจ็สิ้น
สมบูรณ์แล้วเท่ำนัน้ นอกจำกนัน้ กำรควบคุมตัวต้องกระท ำในสถำนที่อนัเหมำะสม เช่น คลินิก 
โรงพยำบำล หรอืศูนยก์ำรแพทยท์ีเ่ป็นสดัเป็นส่วนในสนำมบนิหรอืบรเิวณชำยแดน กำรออกค ำสัง่ให้
ยดืระยะเวลำกำรควบคุมตวัดว้ยเหตุผลเรื่องสุขภำพทีอ่ยู่นอกเหนือจำกกำรตรวจสุขภำพเบือ้งต้นท ำ
ได้โดยบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่เหมำะสมเท่ำนัน้ และกำรออกค ำสัง่นัน้ต้องถูกตรวจสอบได้ตำม
กระบวนกำรยตุธิรรม 
  
4.1.3 เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการคุ้มครองความมัน่คงของชาติ 

 
30. รฐับำลอำจจ ำเป็นต้องควบคุมตวับุคคลที่ดูจะเป็นภยัต่อควำมมัน่คงของชำติ (national security) 

แม้ว่ำรฐับำลจะเป็นผู้ก ำหนดว่ำสิง่ใดเป็นภยัต่อควำมมัน่คงของชำติ แต่มำตรกำรที่น ำไปใช้ (เช่น 
กำรควบคุมตวั) จะต้องสอดคล้องกบัมำตรฐำนในแนวทำงปฏิบตัิฯ เล่มนี้ โดยกำรควบคุมตวันัน้
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จะต้องมคีวำมจ ำเป็น ได้สดัส่วนเหมำะสมกบัระดบัของภยัควำมมัน่คง ไม่เลอืกปฏบิตั ิและสำมำรถ
ตรวจสอบไดต้ำมกระบวนกำรยตุธิรรม 

 
4.1.4 วตัถปุระสงคข์องการควบคมุตวัอนัไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 
31. กำรควบคุมตวัทีไ่ม่มวีตัถุประสงค์อนัชอบดว้ยกฎหมำยถอืเป็นกำรกระท ำโดยพลกำร ดงัจะกล่ำวถงึ

ต่อไปนี้ 
  
การควบคุมตัวโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นบทลงโทษส าหรบัการเข้าเมืองโดยไม่ได้รบั
อนุญาตและ/หรือเพ่ือยบัยัง้การแสวงหาท่ีล้ีภยั 

 
32. ตำมทีร่ะบุไวใ้นแนวทำงที ่1 และ 2 กำรควบคุมตวัเพยีงเพรำะเหตุผลว่ำบุคคลผูน้ัน้ขอลีภ้ยัเป็นสิง่ที่

ขดัต่อกฎหมำยระหว่ำงประเทศ กำรเขำ้เมอืงหรอือยูอ่ำศยัอยำ่งผดิกฎหมำยของผู้ขอลีภ้ยัไม่ท ำใหร้ฐั
มอี ำนำจโดยอตัโนมตัทิีจ่ะควบคุมตวัหรอืจ ำกดัเสรภีำพในกำรเคลื่อนที่ของผูข้อลีภ้ยั กำรควบคุมตวั
ทีก่ระท ำเพื่อขดัขวำงยบัยัง้ไม่ใหม้กีำรแสวงหำที่ลี้ภยัในอนำคต หรอืเพื่อห้ำมมใิห้ผูท้ี่ไดเ้ริม่ต้นกำร
ขอลีภ้ยัไปแลว้ด ำเนินกำรต่อถอืว่ำไม่สอดคล้องกบัมำตรฐำนในทำงระหว่ำงประเทศ นอกจำกนี้ ยงั
ไมอ่นุญำตใหใ้ชก้ำรควบคุมตวัเป็นกำรลงโทษ เช่น เป็นมำตรกำรทำงอำญำในกำรลงโทษผูข้อลีภ้ยัที่
เขำ้เมอืงหรอืพ ำนกัในประเทศโดยไมไ่ดร้บัอนุญำต กำรกระท ำเช่นนี้นอกจำกจะเป็นควำมผดิตำมขอ้
ที ่35 แห่งอนุสญัญำฯ 1951 แลว้ อำจยงัถอืเป็นกำรลงโทษแบบเหมำรวม (collective punishment) 
ซึง่ละเมดิกฎหมำยสทิธมินุษยชนระหว่ำงประเทศดว้ย 

 
การควบคมุตวัผูข้อล้ีภยัโดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือขบัออกนอกประเทศ 

  
33. ตำมหลกักำรโดยทัว่ไป กำรควบคุมตวัผู้ขอลี้ภยัที่ก ำลงัอยู่ในกระบวนกำรขอลี้ภยัเพื่อขบัออกนอก

ประเทศ (grounds of expulsion) เป็นกำรกระท ำทีผ่ดิกฎหมำย เพรำะผูข้อลีภ้ยัจะถูกผลกัดนักลบั
ไมไ่ด ้จนกว่ำจะมกีำรตดัสนิชีข้ำดค ำรอ้งขอลีภ้ยั กำรควบคุมตวัเพื่อขบัออกนอกประเทศจะเกดิขึน้ได้
หลงัจำกมกีำรตดัสนิและปฏเิสธค ำรอ้งขอลีภ้ยันัน้จนครบตำมกระบวนกำรแลว้ อย่ำงไรกต็ำม หำกมี
เหตุผลที่เชื่อได้ว่ำผู้ขอลี้ภยัยื่นอุทธรณ์หรอืสรำ้งเรื่องที่จะขอลี้ภยัขึ้นมำเพยีงเพื่อจะถ่วงเวลำหรอื
ขดัขวำงกำรออกค ำสัง่ขบัออกนอกประเทศหรอืกำรเนรเทศ ทำงกำรอำจพจิำรณำด ำเนินกำรควบคุม
ตวัตำมที่เหน็ว่ำจ ำเป็นและในสดัส่วนที่เหมำะสมในแต่ละกรณี เพื่อป้องกนักำรหลบหนีระหว่ำงที่มี
กำรพจิำรณำค ำรอ้งขอลีภ้ยั 
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แนวทางท่ี 4.2 การควบคมุตวัจะกระท าได้กต่็อเม่ือได้รบัการพิจารณาแล้วว่ามีความจ าเป็น มี
เหตผุลสมควรแก่พฤติการณ์ ได้สดัส่วน และเป็นไปตามวตัถปุระสงคอ์นัชอบด้วยกฎหมาย 
 
34. ในกำรพจิำรณำออกค ำสัง่ควบคุมตวัในแต่ละกรณีตัง้แต่เริม่ต้นและตลอดทัง้กระบวนกำรนัน้ ต้อง

ค ำนึงถงึควำมจ ำเป็น ควำมสมเหตุสมผล และควำมได้สดัส่วน (ดูแนวทำงที ่6) กำรพจิำรณำควำม
จ ำเป็นในกำรควบคุมตัวในแต่ละกรณีจะต้องพิจำรณำถึงวัตถุประสงค์ในกำรควบคุมตัวนัน้ (ดู
แนวทำงที่ 4.1) รวมถงึควำมสมเหตุสมผลทัง้ปวงของกำรควบคุมตวันัน้ในสถำนกำรณ์แวดล้อม
ทัง้หมด ซึ่งกำรพจิำรณำส่วนหลงันี้จ ำเป็นต้องประเมนิควำมต้องกำรเฉพำะด้ำนหรอืพจิำรณำเป็น
รำยบุคคล(ดูแนวทำงที่ 9) หลกักำรโดยทัว่ไปของควำมได้สดัส่วน (general principle of 
proportionality) ก ำหนดให้ต้องมกีำรหำสมดุลระหว่ำงกำรเคำรพสทิธใินเสรภีำพ ควำมมัน่คงของ
มนุษย ์และเสรภีำพในกำรเคลื่อนที่ รวมถึงเป้ำประสงค์ในเชงินโยบำยสำธำรณะที่ท ำให้ต้องจ ำกดั
หรอืปฏเิสธสทิธเิหล่ำนี้ ผู้มอี ำนำจตดัสนิใจจะต้องไม่ด ำเนินกำรใดๆ ที่เกนิกว่ำควำมจ ำเป็นอย่ำง
แทจ้รงิในกำรบรรลุวตัถุประสงค์ในแต่ละกรณี กำรพจิำรณำควำมจ ำเป็นและควำมได้สดัส่วนยงัต้อง
ประเมนิว่ำมมีำตรกำรควบคุมแบบอื่นหรอืไม่ที่มขี้อจ ำกดัหรอืควำมเข้มข้นน้อยกว่ำ (มำตรกำร
ทำงเลอืกอื่นนอกเหนือจำกกำรควบคุมตวั) ทีส่ำมำรถน ำมำใช้กบับุคคลนัน้และใช้ไดผ้ลในกรณีนัน้ 
(ดแูนวทำง 4.3 และภำคผนวก ก)  

 
แนวทางท่ี 4.3 มาตรการอ่ืนๆ ท่ีควรน ามาพิจารณาแทนการควบคมุตวั 
 
35. กำรพจิำรณำมำจรกำรทางเลือกอ่ืนนอกเหนือจากการควบคมุตวั เช่น กำรเรยีกใหม้ำรำยงำนตวั 

กำรควบคุมดูแลโดยชุมชนอย่ำงเป็นระบบ และ/หรือกำรจัดให้มีผู้ดูแลเป็นรำยกรณี (case 
management) (ดูภำคผนวก ก) ถอืเป็นส่วนหนึ่งของกำรประเมนิควำมจ ำเป็น ควำมสมเหตุสมผล 
และควำมได้สดัส่วนของกำรควบคุมตวั (ดูแนวทำงที ่4.2) กำรพจิำรณำเช่นนี้จะช่วยใหแ้น่ใจไดว้่ำ
กำรควบคุมตวัผูข้อลีภ้ยัจะเป็นมำตรกำรสุดทำ้ย ไมใ่ช่มำตรกำรแรกทีเ่ลอืกใช ้ทัง้นี้ ต้องแสดงใหเ้หน็
ว่ำเมือ่พจิำรณำจำกสถำนกำรณ์แวดลอ้มของผูข้อลีภ้ยัตำมแต่กรณแีลว้ ไม่มวีธิกีำรอื่นใดที่มขีอ้จ ำกดั
หรือควำมเข้มข้นน้อยกว่ำซึ่งสำมำรถน ำมำใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันนี้ได้  ดังนัน้กำร
พจิำรณำควำมเป็นไปได ้ประสทิธภิำพ และควำมเหมำะสมของมำตรกำรทำงเลอืกอื่นนอกเหนือจำก
กำรควบคุมตวัในแต่ละกรณจีงึมคีวำมจ ำเป็นอยำ่งยิง่ 
 

36. เช่นเดียวกับกำรควบคุมตัว มำตรกำรทำงเลือกอื่นนอกเหนือจำกกำรควบคุมก็ต้องเป็นไปตำม
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อหลกีเลีย่งกำรจ ำกดัเสรภีำพหรอือสิรภำพในกำรเคลื่อนที่โดย
พลกำร และเพื่อให้สอดคล้องกับหลกัควำมแน่นอนทำงกฎหมำย จงึต้องมกีำรก ำหนดข้อบงัคบั
เกี่ยวกบักำรปฏบิตัิตำมทำงเลอืกเหล่ำนี้ (ดูแนวทำงที่ 3) ขอ้บงัคบัทำงกฎหมำยควรมลีกัษณะ
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เฉพำะเจำะจงและอธบิำยถงึทำงเลอืกอื่นๆ อนัหลำกหลำยทีม่อียู่ หลกัเกณฑท์ีค่วบคุมกำรบงัคบัใช้
ทำงเลอืกเหล่ำนัน้ ตลอดจนบุคคลหรอืองค์กรที่มอี ำนำจในกำรปฏบิตัิตำมกฎหมำยและบงัคบัใช้
กฎระเบยีบต่ำงๆ 

 

37. มำตรกำรทำงเลอืกอื่นที่นอกเหนือจำกกำรควบคุมตวัที่จ ำกดัเสรภีำพของผู้ขอลี้ภยัอำจกระทบต่อ
สทิธมินุษยชนของบุคคลเหล่ำนัน้ จงึต้องตกอยู่ภายใต้มาตรฐานสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ต้องมกีำร
พิจำรณำทบทวนค ำสัง่ภำยในระยะเวลำที่เหมำะสมโดยองค์กรอิสระ ผู้ที่ได้ร ับผลกระทบจำก
มำตรกำรทำงเลอืกอื่นๆ นี้จะต้องสำมำรถเขำ้ถึงกลไกกำรรอ้งเรยีนที่มปีระสทิธภิำพและทนัท่วงท ี
รวมถงึมำตรกำรเยยีวยำควำมเสยีหำยหำกมคีวำมจ ำเป็น ทำงเลอืกอื่นทีน่อกเหนือจำกกำรควบคุม
ตวัไมค่วรเป็นเพยีงบทบญัญตัเิท่ำนัน้ แต่ตอ้งน ำมำใชใ้นทำงปฏบิตัไิดด้ว้ย 

 

38. สิ่งที่ควรระลึกคือ มำตรกำรทำงเลือกนอกเหนือจำกกำรควบคุมตัวจะต้องไม่ถกูน าไปใช้เป็น
รูปแบบหน่ึงในการควบคุมตัว และไม่ควรกลำยเป็นมำตรกำรแทนกำรปล่อยตัว นอกจำกนี้ 
มำตรกำรเหล่ำนี้ยงัไม่ควรน ำมำใช้แทนทีม่ำตรกำรตำมปกตใินกำรรองรบัผูข้อลี้ภยัแบบเปิด (open 
reception arrangements) ซึง่ไมต่อ้งมกีำรจ ำกดัเสรภีำพในกำรเคลื่อนทีข่องบุคคลเหล่ำนัน้ 
 

รปูท่ี 2 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

เสรีภาพ 

 

การก าหนดที่อยู่

อาศยั 

การใช้เคร่ือง

ติดตาม

ตวัอิเลค็โทรนิกส ์

การลงทะเบยีน

และ/หรือการมอบ

เอกสารให้เก็บไว้ 

การวางเงิน

ประกนั/การ

ประกนัตวั 

การปลอ่ยตวัสู่

ชมุชน/การ

ควบคมุดแูล 

การกกับริเวณให้

อยูเ่ฉพาะในบ้าน 

 

การรายงานตวั 

 

การควบคมุตวั 
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39. ในกำรออกแบบมำตรกำรทำงเลอืกอื่นทีน่อกเหนือจำกกำรควบคุมตวั รฐัจะต้องใช้วิธีการท่ีกระทบ
กบัเสรีภาพของบคุคลให้น้อยท่ีสดุ และจะตอ้งค ำนึงถงึสถำนกำรณ์เฉพำะของกลุ่มบุคคลทีม่คีวำม
เปรำะบำงบำงกลุ่ม เช่น เดก็ หญงิมคีรรภ ์ผูสู้งอำยุ คนพกิำร หรอืผูท้ีเ่ผชญิกบัเหตุกำรณ์สะเทอืนใจ 
(ดแูนวทำงที ่9)  
 

40. มำตรกำรทำงเลอืกอื่นทีน่อกเหนือจำกกำรควบคุมตวัอาจมีได้หลายรปูแบบ ขึน้อยู่กบัพฤตกิำรณ์

แห่งกรณี มำตรกำรทำงเลอืกต่ำงๆ นี้อำจเป็นกำรลงทะเบยีนและ/หรอืกำรส่งมอบ/ฝำกเอกสำรให้

เกบ็ไว ้กำรวำงเงนิประกนั/กำรประกนัตวั/กำรค ้ำประกนั กำรรำยงำนตวัตำมทีก่ ำหนด กำรปล่อยตวั

ใหอ้ยู่ในชุมชนโดยมกีำรควบคุมดูแล กำรก ำหนดที่พกัอำศยั กำรตดิตำมด้วยอุปกรณ์อเิลก็โทรนิกส์ 

หรือกำรกักบริเวณให้อยู่เฉพำะในบ้ำน (ส ำหรับค ำอธิบำยเกี่ยวกับทำงเลือกเหล่ำนี้  ดูได้จำก

ภำคผนวก ก) เนื่องจำกมำตรกำรต่ำงๆ เหล่ำนี้มคีวำมเขม้งวดทีไ่ม่เท่ำกนั ดงันัน้จงึอำจส่งผลใหเ้กดิ

กำรจ ำกดัเสรภีำพในกำรเคลื่อนที่ของบุคคลมำกน้อยแตกต่ำงกนั (ดูรูปที่ 2) ตวัอย่ำงเช่น กำร

รำยงำนตวัทำงโทรศพัทแ์ละกำรใชเ้ทคโนโลยทีี่ทนัสมยัอื่นๆ อำจถอืเป็นแนวปฏบิตัทิีด่ ีโดยเฉพำะ

อยำ่งยิง่กบัผูท้ีม่คีวำมยำกล ำบำกในกำรเดนิทำง ขณะเดยีวกนั กำรตดิตำมตวัดว้ยอุปกรณ์อเิลก็โทร

นิกสท์ีข่อ้มอืหรอืขอ้เทำ้อำจท ำใหบุ้คคลถูกตรำว่ำเป็นผูก่้ออำชญำกรรม จงึควรหลกีเลีย่งใหม้ำกทีสุ่ด

เท่ำทีจ่ะท ำได ้

 

41. ตวัอย่ำงของกำรปฏบิตัทิีด่ ี (best practice) ชีใ้หเ้หน็ว่ำมำตรกำรทำงเลอืกอื่นทีน่อกเหนือจำกกำร

ควบคุมตวัอำจมปีระสทิธภิำพและเหมำะสมกว่ำเมือ่ผูข้อลีภ้ยั : 

 ได้รบักำรปฏบิตัิอย่ำงอย่ำงมมีนุษยธรรม และเคำรพศักดิศ์รคีวำมเป็นมนุษย์ตลอด

กระบวนกำรขอลีภ้ยั 

 ได้ร ับแจ้งอย่ำงชัดเจนตัง้แต่ต้นถึงสิทธิและหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำรอื่นที่

นอกเหนือจำกกำรควบคุมตวั รวมถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้หำกไมป่ฏบิตัติำม 

 ไดร้บัโอกำสทีจ่ะไดร้บัค ำปรกึษำทำงกฎหมำยตลอดกระบวนกำรขอลีภ้ยั 

 ได้รบักำรสนับสนุนทำงวตัถุที่จ ำเป็น ที่อยู่อำศยั และปจัจยัอื่นๆ ที่เพยีงพอ รวมถึง

ควำมช่วยเหลอือื่นๆ ทีจ่ ำเป็นต่อกำรแรกรบั (reception conditions) ไดร้บัโอกำสในกำร

ยงัชพี (สทิธใินกำรท ำงำน) และ 

 ไดร้บัประโยชน์จำกกำรบรหิำรจดักำรเป็นรำยกรณี (case management services) ใน

เรือ่งกำรขอลีภ้ยั (มคี ำอธบิำยเพิม่เตมิในภำคผนวก ก) 
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42. การออกเอกสารรบัรองให้ ถือเป็นมำตรกำรส ำคญัอย่ำงหนึ่งในกำรด ำเนินกำรตำมทำงเลอืกอื่น

นอกเหนือจำกกำรควบคุมตวั เพื่อใหแ้น่ใจว่ำผูข้อลีภ้ยั (และสมำชกิทุกคนในครอบครวัของผูข้อลีภ้ยั) 

มหีลกัฐำนทีแ่สดงถงึสทิธใินกำรอำศยัอยู่ในชุมชน นอกจำกนี้  เอกสำรดงักล่ำวยงัช่วยป้องกนัไม่ให้

เกิดกำรควบคุมตัว และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช่ำที่พัก หำงำน รับบริกำรด้ำนสุขภำพ 

กำรศกึษำ และ/หรอืบรกิำรอื่นๆ ตำมสมควร โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัมำตรกำรประเภทต่ำงๆ 

นอกเหนือจำกกำรควบคุมตวั รวมถงึมำตรกำรเสรมิอื่นๆ มอียูใ่นภำคผนวก ก 

 

แนวทางท่ี 5: การควบคมุตวัจะต้องไม่มีลกัษณะเลือกปฏิบติั 

 

43. กฎหมำยระหว่ำงประเทศหำ้มมใิห้ควบคุมตวัหรอืจ ำกดัเสรภีำพในกำรเคลื่อนทีข่องบุคคลด้วยเหตุ

ทำงเชือ้ชำต ิสผีวิ เพศ ภำษำ ศำสนำ ควำมคดิเหน็ทำงกำรเมอืงหรอืควำมคดิเหน็ดำ้นอื่นๆ ประเทศ

หรอืสงัคมต้นก ำเนิด (social origin) ทรพัยส์นิ สถำนภำพกำรเกดิหรอืสถำนภำพอื่นๆ (birth or 

other status) เช่น กำรเป็นผู้ขอลี้ภยัหรอืผู้ลี้ภยั กำรควบคุมตวัจะต้องไม่เป็นกำรเลอืกปฏบิตัิ

แมก้ระทัง่ในช่วงเวลำที่มเีหตุฉุกเฉินเกดิขึน้ รฐัอำจมคีวำมผดิโทษฐำนเลอืกปฏบิตัทิำงเชือ้ชำตหิำก

ท ำกำรควบคุมตวับุคคลเนื่องจำก “เชื้อชำตใิดเชื้อชำติหนึ่ง” อย่ำงน้อยที่สุด บุคคลต้องมสีทิธทิี่จะ

โตแ้ยง้เมือ่ถูกควบคุมตวัดว้ยสำเหตุดงักล่ำว  ในกรณีทีม่กีำรปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงกนัระหว่ำงคนชำตกิบั

บุคคลทีไ่ม่ไดม้สีญัชำตขิองรฐั หรอืระหว่ำงบุคคลทีไ่ม่ไดม้สีญัชำตขิองรฐัดว้ยกนัเอง รฐัต้องอธบิำย

เหตุผลและสำเหตุอนัเป็นรปูธรรมในกำรปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงได ้

 

แนวทางท่ี 6: การควบคุมตวัโดยไม่มีก าหนดระยะเวลาเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบและควรมีการ
ก าหนดกรอบระยะเวลาสงูสดุในการควบคมุตวัไว้ในกฎหมาย 

 

44. ตำมทีร่ะบุไวใ้นแนวทำงที ่4.2 กำรพจิำรณำควำมไดส้ดัส่วนต้องท ำทัง้ก่อนกำรออกค ำสัง่ควบคุมตวั

ครัง้แรกและเมือ่มกีำรขยำยระยะเวลำกำรควบคุมตวัในเวลำต่อมำ ระยะเวลำของกำรควบคุมตวัทีไ่ม่

เหมำะสมอำจท ำใหค้ ำสัง่ควบคุมตวัทีถู่กต้องตำมกฎหมำยกลำยเป็นกำรควบคุมตวัที่ไม่เป็นไปตำม

หลกัควำมไดส้ดัส่วน และเป็นกำรควบคุมตวัโดยพลกำรได ้กำรควบคุมตวัโดยไม่มกี ำหนดระยะเวลำ

อนัเนื่องมำจำกควำมผดิเกี่ยวกบักำรเขำ้เมอืงถอืเป็นกำรกระท ำโดยพลกำรซึ่งขดัต่อกฎหมำยสทิธิ

มนุษยชนระหว่ำงประเทศ 
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45. ผู้ขอลี้ภยัจะต้องไม่ถูกควบคุมตวัยำวนำนเกนิจ ำเป็น หำกไม่มเีหตุผลอนัชอบธรรมที่จะควบคุมตวั

บุคคลไวอ้กีต่อไป ควรตอ้งปล่อยตวัผูข้อลีภ้ยัโดยทนัท ี(แนวทำงที ่4.1) 

 

46. เพื่อป้องกนัไม่ใหม้กีำรควบคุมตวัโดยพลกำร ควรมกีำรก ำหนดระยะเวลำกำรควบคุมตวัสูงสุดไวใ้น

กฎหมำยของประเทศนัน้ๆ หำกไม่มกี ำหนดเวลำเช่นว่ำนัน้ กำรควบคุมตัวอำจยำวนำนออกไป

เรื่อยๆ และในบำงกรณีกลำยเป็นกำรควบคุมตวัโดยไม่มกี ำหนด (indefinite detention) กำรก ำหนด

ระยะเวลำควบคุมตวัเช่นว่ำน้ีปรบัใชก้บักรณีผูข้อลีภ้ยัทีเ่ป็นคนไรส้ญัชำตเิช่นกนั ทัง้นี้ รฐัไม่สำมำรถ

ทีจ่ะขยำยเวลำต่อจำกระยะเวลำกำรควบคุมตวัสูงสุดได้อกีโดยกำรปล่อยตวัผูข้อลีภ้ยัเป็นระยะเวลำ

สัน้ๆ เพื่อน ำตวักลบัมำควบคุมตวัใหมด่ว้ยเหตุผลเดมิ 

 

แนวทางท่ี 7: การออกค าสัง่ควบคมุตวัหรือการขยายระยะเวลาการควบคมุตวั 
ต้องเคารพสิทธิขัน้พื้นฐานในเชิงกระบวนการ  (Procedural safeguards) ของผูข้อลี้ภยั 
 
47. หำกผู้ขอลี้ภยัตกอยู่ในสถำนกำรณ์ที่ก ำลงัจะถูกควบคุมตวัหรอืระหว่ำงที่ถูกควบคุมตวั ผู้ขอลี้ภยัมี

สทิธทิีจ่ะไดร้บักำรประกนัสทิธขิ ัน้พืน้ฐำนในเชงิกระบวนกำรดงัต่อไปนี้  
 

(1) ไดร้บัแจง้เหตุผลในกำรควบคุมตวัเมื่อมกีำรจบักุมหรอืระหว่ำงที่ถูกควบคุมตวั รวมทัง้รบัทรำบ
ขอ้มลูเรือ่งสทิธต่ิำงๆ ในกำรโตแ้ยง้ค ำสัง่และกระบวนกำรพจิำรณำทบทวนค ำสัง่ควบคุมตวั ดว้ย
ภำษำและค ำศพัทท์ีบุ่คคลเหล่ำนัน้สำมำรถเขำ้ใจได ้
 

(2) ได้รบัแจ้งถึงสทิธทิี่จะได้รบัค ำปรกึษำทำงกฎหมำย รฐัควรจดัให้มกีำรให้ควำมช่วยเหลอืทำง
กฎหมำยโดยไม่มคี่ำใชจ้่ำย เช่นเดยีวกบัในกรณีที่ปฏบิตัต่ิอบุคคลทีเ่ป็นพลเมอืงในสถำนกำรณ์
เดียวกันและโดยเร็วที่สุดเท่ำที่จะท ำได้หลงัจำกถูกจบักุมหรอืเมื่อถูกควบคุมตวัเพื่อให้ผู้ถูก
ควบคุมตวัเขำ้ใจถงึสทิธขิองตนเอง กำรสื่อสำรระหว่ำงผูใ้หค้ ำปรกึษำทำงกฎหมำยและผู้ขอลีภ้ยั
จะต้องอยู่ภำยใต้หลกักำรรกัษำควำมลบัระหว่ำงทนำยควำมและลูกควำม ทนำยควำมจะต้อง
สำมำรถเขำ้ถงึตวัลูกควำม บนัทกึต่ำงๆ เกี่ยวกบัลูกควำม และสำมำรถพบปะกบัลูกควำมไดใ้น
สถำนทีท่ีป่ลอดภยัและเป็นส่วนตวั 
 

(3) ผู้ถูกควบคุมตัวจ ำเป็นต้องปรำกฏตวัต่อศำลหรอืองค์กรอิสระอื่นๆ โดยเร็วเพื่อขอพจิำรณำ
ทบทวนค ำสัง่ในกำรควบคุมตวันัน้ กำรพจิำรณำทบทวนดงักล่ำวควรเป็นไปโดยอตัโนมตัแิละ
เกดิขึน้ภำยใน 24-48 ชัว่โมงแรกหลงัมคี ำสัง่ควบคุมตวัผูข้อลี้ภยั องค์คณะผู้พจิำรณำทบทวน
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ค ำสัง่จะตอ้งเป็นอสิระและไมข่ึน้กบัผูม้อี ำนำจสัง่ควบคุมตวั และองคค์ณะดงักล่ำวต้องมอี ำนำจใน
กำรออกค ำสัง่ปล่อยตวัหรอืเปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ในกำรปล่อยตวั 
 

(4) หลงัจำกพจิำรณำทบทวนค ำสัง่ให้ควบคุมตวัในครัง้แรกแล้ว ควรต้องให้ศำลหรอืองค์กรอิสระ
อื่นๆ พจิำรณำทบทวนควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรควบคุมตวับุคคลต่อไปเป็นระยะๆ โดยทีผู่้
ขอลีภ้ยัและทีป่รกึษำทำงกฎหมำยมสีทิธทิีจ่ะเขำ้รว่มฟงักำรพจิำรณำดว้ย ตวัอย่ำงกำรปฏบิตัทิีด่ ี
ระบุว่ำหลงัจำกมกีำรยนืยนัจำกศำลให้มกีำรควบคุมตวัในครัง้แรกแล้ว จะต้องมกีำรพจิำรณำ
ทบทวนทุกๆ 7 วันจนกระทัง่ครบ 1 เดือน จำกนัน้ให้มกีำรทบทวนทุกเดือนจนกว่ำจะครบ
ระยะเวลำสงูสุดในกำรควบคุมตวัตำมทีร่ะบุไวใ้นกฎหมำย 
 

(5) สทิธใินกำรโต้แยง้ควำมชอบด้วยกฎหมำยของค ำสัง่ควบคุมตวัในชัน้ศำลของผู้ทีถู่กควบคุมตวั
หรอืทนำยควำมต้องได้รบัควำมเคำรพ โดยเป็นสทิธทิี่แยกต่ำงหำกจำกกำรพจิำรณำทบทวน
ค ำสัง่ใหค้วบคุมตวัทีก่ล่ำวในขอ้ย่อยที ่(3) และ (4) ผูม้อี ำนำจสัง่ควบคุมตวัมภีำระในกำรพสิูจน์
ควำมชอบดว้ยกฎหมำยในกำรควบคุมตวั ตำมทีก่ล่ำวไวใ้นแนวทำงที ่4 เจำ้หน้ำทีผู่้ออกค ำสัง่
จะตอ้งแสดงใหเ้หน็โดยชดัว่ำมพีืน้ฐำนทำงกฎหมำยรองรบักำรควบคุมตวันัน้ และสำมำรถแสดง
ใหเ้หน็ว่ำกำรควบคุมตวัเป็นไปตำมหลกัควำมจ ำเป็น หลกัควำมสมเหตุสมผล และหลกัควำมได้
สดัส่วน และไมม่มีำตรกำรอื่นทีร่นุแรงน้อยกว่ำในกำรทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงค์เดยีวกนัในกรณีของ
บุคคลนัน้ๆ 
 

(6) บุคคลทีถู่กควบคุมตวัจะตอ้งสำมำรถเขำ้ถงึกระบวนกำรขอลีภ้ยั และกำรควบคุมตวันัน้จะต้องไม่
เป็นอุปสรรคต่อกำรขอลี้ภัย กำรเข้ำถึงกระบวนกำรขอลี้ภัยจะต้องปฏิบัติได้จริงและมี
ประสทิธภิำพ และมกีรอบเวลำกำรยื่นหลกัฐำนสนับสนุนทีเ่หมำะสมส ำหรบัผูท้ีก่ ำลงัถูกควบคุม
ตัว นอกจำกนี้  บุคคลดังกล่ำวจะต้องสำมำรถเข้ำถึงควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยและล่ำม
แปลภำษำ นอกจำกนี้ ผู้ขอลี้ภยัซึ่งก ำลงัถูกควบคุมตวัจ ำเป็นต้องได้รบัขอ้มูลทำงกฎหมำยที่
ถูกตอ้งเกีย่วกบัขัน้ตอนต่ำงๆ ในกำรขอลีภ้ยัและสทิธต่ิำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
 

(7) ผูท้ีถู่กควบคุมตวัตอ้งสำมำรถตดิต่อหรอืไดร้บักำรตดิต่อจำก UNHCR รวมทัง้ตอ้งสำมำรถตดิต่อ
องค์กรอื่นๆ เช่น องค์กรรฐัที่ดูแลผู้ลี้ภยั หรอืองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรที่มหีน้ำที่
ตรวจสอบ คณะกรรมำธกิำรสทิธมินุษยชน หรอืองคก์รไมแ่สวงหำผลก ำไรต่ำงๆ ได ้นอกจำกนัน้ 
บุคคลเหล่ำนี้ควรได้รบัสทิธใินกำรสื่อสำรกบัผู้แทนของผู้ถูกควบคุมตวัอย่ำงเป็นส่วนตวั และ
ไดร้บักำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรตดิต่อผูแ้ทนดงักล่ำว 
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(8) กำรคุม้ครองขอ้มูลและหลกักำรในกำรรกัษำควำมลบัของขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผู้ขอลีภ้ยั รวมถงึ
เรือ่งสุขภำพของผูล้ ีภ้ยัจะตอ้งไดร้บักำรดแูล  
 

(9) หำกผูข้อลีภ้ยัไมส่ำมำรถอ่ำนออกเขยีนได ้รฐัจ ำเป็นต้องมกีลไกทีท่ ำใหผู้้ขอลีภ้ยั “ด ำเนินกำรยื่น
ค ำรอ้ง” ได ้รวมถงึกำรขอพบทนำยควำม แพทย ์ผูเ้ขำ้เยีย่ม หรอืกำรยืน่เรือ่งรอ้งเรยีน 

 
แนวทางท่ี 8: การควบคมุตวัจะต้องค านึงถึงหลกัมนุษยธรรมและเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์
ของผูข้อล้ีภยั  
 
48. ในกรณทีีม่กีำรควบคุมตวัผูข้อลีภ้ยั ผูข้อลีภ้ยัมสีทิธทิีจ่ะไดร้บักำรปฏบิตัติำมมำตรฐำนดงัต่อไปนี้เป็น

อยำ่งน้อย  
 

(1) กำรควบคุมตวัจะถูกต้องตำมกฎหมำยก็ต่อเมื่อเกดิขึน้ในสถำนที่ซึ่งได้รบักำรยอมรบัอย่ำงเป็น
ทำงกำรว่ำเป็นสถำนที่ส ำหรบัควบคุมตวั กำรควบคุมตวัในห้องขงัของสถำนีต ำรวจถอืเป็นกำร
ควบคุมตวัทีไ่มเ่หมำะสม 
 

(2) ผูข้อลีภ้ยัตอ้งไดร้บักำรปฏบิตัอิยำ่งเคำรพในศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนุษยแ์ละสอดคลอ้งกบัมำตรฐำน
ในทำงระหว่ำงประเทศ 
 

(3) กำรควบคุมตวัผู้ขอลี้ภยัด้วยเหตุผลที่เกี่ยวกบักำรเขำ้เมอืงต้องไม่มีลกัษณะเป็นการลงโทษ 
ควรหลกีเลี่ยงกำรใช้เรอืนจ ำ ห้องขงั หรอืสถำนที่ซึง่ออกแบบไว้หรอืท ำหน้ำทีเ่ป็นเรอืนจ ำหรอื
หอ้งขงั แต่หำกผู้ขอลี้ภยัจ ำเป็นต้องถูกควบคุมตวัอยู่ในสถำนทีด่งักล่ำวมำนี้ กค็วรมกีำรแยกผู้
ขอลี้ภยัจำกผู้ถูกควบคุมตวัคนอื่นๆ กำรน ำมำตรกำรทำงอำญำมำใช้ถอืว่ำเป็นกำรไม่เหมำะสม 
(เช่น ใหส้วมเครือ่งแบบนกัโทษ หรอืล่ำมโซต่รวน) 
 

(4) ขอ้มลูของผู้ถูกควบคุมตวั สถำนที่ทีใ่ชใ้นกำรควบคุมตวั และผูร้บัผดิชอบด ำเนินกำรควบคุมตวั
จะตอ้งมกีารบนัทึกไว้ในทะเบียน ซึง่ทุกฝำ่ยทีเ่กี่ยวขอ้งรวมถงึญำตแิละทีป่รกึษำทำงกฎหมำย 
สำมำรถเขำ้ถงึได้เสมอ แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรเขำ้ถงึขอ้มูลเหล่ำนี้จะต้องเป็นไปตำมหลกัควำม
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (confidentiality) 
 

(5) ในสถำนทีค่วบคุมตวัซึง่มทีัง้ชำยและหญงิ ควรมกีำรแบ่งแยกชายหญิงเวน้แต่ในกรณีที่บุคคล
เหล่ำนี้เป็นครอบครวัเดยีวกนั  เดก็กค็วรแยกจำกผูใ้หญ่เวน้แต่ว่ำเป็นเครอืญำตกินั หำกเป็นไป
ได้ ควรจดัหำที่พกัซึ่งรองรบัได้ทัง้ครอบครวั เพรำะที่พกัส ำหรบัครอบครวันัน้จะช่วยป้องกัน
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ไม่ใหบ้ำงครอบครวั (โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ครอบครวัที่พ่อเดนิทำงมำกบัลูกๆ ตำมล ำพงั) ต้องถูก
ขงัเดีย่วเนื่องจำกปรำศจำกทำงเลอืกอื่น 
 

(6) จะต้องมีการดแูลทางการแพทยอ์ย่างเหมาะสมเม่ือมีความจ าเป็น รวมถงึกำรใหค้ ำปรกึษำ
ทำงจติเวชด้วย ควรมกีำรส่งตัวผู้ถูกควบคุมตวัที่ต้องได้รบักำรดูแลทำงกำรแพทย์ไปอยู่ใน
สถำนทีท่ีเ่หมำะสมต่อกำรรกัษำ หรอืไดร้บักำรรกัษำในสถำนทีค่วบคุมตวักรณีทีส่ถำนทีน่ัน้มสีิง่
อ ำนวยควำมสะดวกครบถ้วน ควรมกีำรตรวจวนิิจฉัยสุขภำพร่ำงกำยและจติใจผู้ถูกควบคุมตวั
ตัง้แต่วนัแรกรบัโดยผูเ้ชีย่วชำญทำงกำรแพทย ์และระหว่ำงทีถู่กควบคุมตวั ผูถู้กควบคุมตวัควร
ไดร้บักำรตรวจประเมนิสุขภำพร่ำงกำยและจติใจเป็นระยะ เนื่องจำกผู้ขอลี้ภยัจ ำนวนมำกไดร้บั
ควำมกระทบกระเทอืนต่อร่ำงกำยและจติใจจำกกำรถูกควบคุมตวั ดงันัน้ จงึมคีวำมจ ำเป็นต้อง
ประเมนิสุขภำพเป็นระยะแม้ว่ำบุคคลนัน้จะไม่ได้แสดงอำกำรเจบ็ป่วยใดๆ เมื่อไปถึงสถำนที่
ควบคุมตวัในตอนแรก หำกตรวจพบปญัหำหรอืควำมเสี่ยงด้ำนสุขภำพหรอืในกรณีที่ปญัหำน้ี
เกดิขึน้ขณะทีถู่กควบคุมตวั บุคคลนัน้จะตอ้งไดร้บักำรรกัษำดแูลอย่ำงเหมำะสม ทัง้นี้รวมทัง้กำร
พจิำรณำปล่อยตวัดว้ย 
 

(7) ผู้ขอลี้ภยัที่ถูกควบคุมตวัจะต้องสามารถติดต่อ(ทำงโทรศพัท์และอินเตอร์เน็ตถ้ำเป็นไปได้) 
และได้รบัอนุญาตให้เข้าเย่ียมจากญาติ คนรู้จกัและองค์กรศาสนา องค์กรระหว่าง
ประเทศและ/หรือองค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไรได้อย่างสม า่เสมอหำกบุคคลเหล่ำนี้ต้องกำร 
นอกจำกนี้ ยงัต้องให้บุคคลเหล่ำนี้สำมำรถติดต่อและรบักำรติดต่อจำก UNHCR ได้  ควรมี
สถำนทีจ่ดัเตรยีมไวส้ ำหรบักำรเขำ้เยีย่ม และปกตแิลว้กำรเยีย่มควรมคีวำมเป็นส่วนตวั เวน้แต่มี
เหตุผลจ ำเป็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมมัน่คงและควำมปลอดภยัจนไมอ่ำจอนุญำตเช่นนัน้ได ้
 

(8) ควรจดัให้มกิีจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยให้มกีิจกรรมนันทนำกำรสนัทนำกำรทัง้ในร่มและ
กลำงแจ้ง รวมถึงให้ผู้ที่ถูกควบคุมตวัได้ใช้เวลำในพื้นที่กลำงแจง้ที่เหมำะสม และสถำนที่ๆ มี
อำกำศถ่ำยเทและมแีสงสว่ำงตำมธรรมชำติ นอกจำกนี้  ยงัจ ำเป็นต้องมกีิจกรรมที่ได้รบักำร
ออกแบบมำเฉพำะส ำหรบัผูห้ญงิและเดก็โดยพจิำรณำถงึปจัจยัทำงวฒันธรรมดว้ย 
 

(9) เคำรพสทิธใินกำรปฏิบติักิจทางศาสนาของผูถู้กควบคุมตวั 
 

(10)  มกีำรจดัส่ิงจ าเป็นพื้นฐาน เช่น เตยีง ฟูกนอนที่เหมำะสมกบัภูมอิำกำศ สถำนที่อำบน ้ำ และ
เสื้อผ้ำสะอำดให้กบัผู้ขอลี้ภยัที่ถูกควบคุมตวั บุคคลเหล่ำนี้ควรได้รบัสทิธใินกำรสวมใส่เสื้อผ้ำ
ของตนเอง มคีวำมเป็นส่วนตัวในกำรใช้ห้องน ้ ำ โดยสอดคล้องกับกำรบรหิำรจดักำรควำม
ปลอดภยัของสถำนที ่
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(11)  มกีำรจดัหาอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ เหมำะสมกับอำยุ สุขภำพ และพื้นฐำนทำง
วฒันธรรม/ศำสนำ ควรมอีำหำรพเิศษส ำหรบัผูห้ญงิมคีรรภแ์ละผูห้ญงิทีใ่หน้มบุตรด้วย สถำนที่
ซึง่เป็นบรเิวณทีใ่ชส้ ำหรบัจดัอำหำรและรบัประทำนอำหำรจะตอ้งสะอำดและถูกสุขอนำมยั 
 

(12)  ผูข้อลี้ภยัควรจะได้เขำ้ถงึส่ิงพิมพแ์ละข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบนัหำกเป็นไปได ้(เช่น หนังสอืพมิพ ์
อนิเตอรเ์น็ต และโทรทศัน์) 
 

(13)  ผู้ขอลี้ภยัควรได้รบัสทิธทิี่จะเข้าถึงการศึกษาและ/หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ ซ่ึงเหมาะสม
กบัระยะเวลาท่ีจะถกูควบคุมตัว เด็กๆ ทุกคนไม่ว่ำจะอยู่ในสถำนภำพใดหรอืมีก ำหนดถูก
ควบคุมตวันำนเพยีงใดจะตอ้งไดร้บักำรศกึษำระดบัประถมศกึษำเป็นอย่ำงน้อย เดก็ควรจะไดร้บั
กำรส่งไปศกึษำนอกสถำนทีซ่ึง่ถูกควบคุม เช่น โรงเรยีนประจ ำทอ้งถิน่ 
 

(14)  ควรหลกีเลีย่งกำรยำ้ยผู้ขอลีภ้ยัจำกสถำนที่ควบคุมตวัแห่งหนึ่งไปยงัอกีแห่งหนึ่งบ่อยๆ เพรำะ
อำจกดีขวำงกำรเขำ้ถงึและกำรตดิต่อตวัแทนดำ้นกฎหมำยของผูข้อลีภ้ยั 
 

(15)  จะตอ้งมกีลไกการร้องทุกข ์(หรอืกระบวนกำรรอ้งทุกข)์ ทีไ่มเ่ป็นกำรเลอืกปฏบิตั ิโดยสำมำรถ
แจง้รอ้งทุกขต่์อผูม้อี ำนำจในกำรควบคุมตวัไดโ้ดยตรงและเป็นควำมลบั หรอืต่อองคก์รอสิระหรอื
องค์กรที่ควบคุมดูแลผู้ใช้อ ำนำจ และจ ำเป็นต้องมกีำรติดประกำศขัน้ตอนกำรยื่นค ำร้องทุกข ์
รวมถึงกระบวนกำรอุทธรณ์และก ำหนดเวลำต่ำงๆ ที่ได้รบักำรแปลเป็นภำษำต่ำงๆ ให้ผู้ถูก
ควบคุมตวัไดร้บัทรำบและเขำ้ถงึขอ้มลูได ้
 

(16)  เจ้ำพนักงำนทุกคนที่ท ำงำนกับผู้ถูกควบคุมตัวจะต้องได้ร ับการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม 
โดยเฉพำะในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรขอลีภ้ยั ควำมรุนแรงทำงเพศ ควำมรุนแรงอนัเนื่องมำจำก
เพศสภำพ กำรระบุอำกำรของผูท้ีถู่กกระทบกระเทอืนทำงจติใจอย่ำงรุนแรงและหรอืผูท้ีต่กอยู่ใน
ควำมเครยีด รวมถงึมำตรฐำนต่ำงๆ ดำ้นสทิธมินุษยชนและผูล้ ี้ภยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรควบคุมตวั 
สัดส่วนระหว่ำงพนักงำนและผู้ถูกควบคุมตัวจะต้องได้มำตรฐำนในทำงระหว่ำงประเทศ 
นอกจำกนี้ ควรให้เจำ้หน้ำที่ลงชื่อรบัทรำบเนื้อหำของจรรยำบรรณและให้ปฏบิตัตินด้วยควำม
เคำรพในจรรยำบรรณของกำรท ำงำน 
 

(17)  กำรก ำหนดใหผู้ร้บัจำ้งเอกชนมหีน้ำทีใ่นทำงกฎหมำย (statutory duty) ทีจ่ะดูแลควำมเป็นอยู่
ของผู้ถูกควบคุมตัวถือเป็นแนวปฏิบตัิที่ดี อย่ำงไรก็ด ีหน่วยงำนรฐัที่มีหน้ำที่รบัผิดชอบไม่
สำมำรถหลกีเลีย่งภำระควำมรบัผดิชอบของรฐัภำยใต้กฎหมำยผูล้ ี้ภยัระหว่ำงประเทศและสทิธิ
มนุษยชนได้ แมว้่ำจะได้จำ้งบุคคลภำยนอกมำท ำหน้ำที่นี้ และยงัคงควำมรบัผดิตำมกฎหมำย
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ระหว่ำงประเทศ ด้วยเหตุนี้  รฐัจงึควรมมีำตรกำรในกำรควบคุมดูแลกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของ
ผู้รบัจำ้งเอกชนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยจดัให้มกีลไกกำรสอดส่องดูแลและกลไกตรวจสอบที่
เพียงพอและเป็นอิสระ รวมถึงกำรยกเลิกสญัญำว่ำจ้ำงหรอืข้อตกลงต่ำงๆ หำกผู้รบัจ้ำงไม่
สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดอ้ยำ่งเหมำะสม 
 

(18)  เด็กที่เกิดระหว่ำงกำรถูกควบคุมตัวจะต้องได้รบักำรจดทะเบียนเกิดทนัทีหลงัคลอด โดย
สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ รวมทัง้ไดร้บักำรออกใบสตูบิตัรดว้ย 
 

แนวทางท่ี 9: การควบคุมตวัต้องมีการพิจารณาสถานการณ์แวดล้อมและความต้องการเฉพาะ
ด้านของผูข้อล้ีภยั  
 

แนวทางท่ี 9.1 เหย่ือท่ีตกอยู่ในสภาวะบอบช า้ทางจิตใจหรือถกูทรมาน 
 
49. ผู้ขอลี้ภยัอำจมคีวำมเจบ็ป่วยทำงจติใจ ได้รบัควำมกระทบกระเทอืนทำงจติใจ อยู่ในภำวะซมึเศร้ำ 

วติกกงัวล ก้ำวรำ้ว รวมถึงได้รบัผลกระทบอื่นๆ ทำงร่ำงกำย จติใจ และอำรมณ์ อนัเป็นผลมำจำก
ประสบกำรณ์ในกำรแสวงหำทีล่ ีภ้ยัและเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ทีอ่ำจกระทบกระเทอืนจติใจอย่ำงรุนแรงใน
อดีต จงึควรให้ควำมส ำคญักับปจัจยัเหล่ำน้ีในกำรพิจำรณำควำมจ ำเป็นของกำรควบคุมตัว (ดู
แนวทำงที ่4) เหยื่อทีถู่กทรมำน ถูกท ำรำ้ยร่ำงกำยและจติใจอย่ำงรุนแรง หรอืถูกกระท ำรุนแรงทำง
เพศและทำงจติใจจะตอ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ และโดยทัว่ไปแลว้จะตอ้งไมถู่กควบคุมตวั 
 

50. กำรควบคุมตวัท ำให้ควำมเจบ็ป่วยและอำกำรต่ำงๆ ของผู้ถูกควบคุมตวัทรุดหนักลงหรอืก่อให้เกดิ
ควำมเจบ็ป่วยและอำกำรต่ำงๆ ดงัที่กล่ำวมำ ทัง้ที่บุคคลนัน้ไม่ได้แสดงอำกำรเจบ็ป่วยออกมำใน
ขณะที่ถูกควบคุมตัว ผู้ควบคุมตัวต้องได้รบักำรตรวจสุขภำพร่ำงกำยและจติใจโดยแพทย์หรือ
ผู้เชี่ยวชำญอย่ำงเหมำะสมทัง้ในตอนต้นและเป็นครัง้ครำวเนื่องจำกผลกระทบอนัรุนแรงของกำร
ควบคุมตัวต่อสุขภำพ หลงัจำกนัน้จะต้องให้บุคคลนัน้ได้รบักำรรกัษำเยยีวยำที่เหมำะสมและมี
รำยงำนทำงกำรแพทยเ์พื่อน ำมำใชป้ระกอบกำรพจิำรณำทบทวนกำรควบคุมตวันัน้ 

 
แนวทางท่ี 9.2 เดก็ 
 
51. หลกักำรทัว่ไปที่เกี่ยวขอ้งกบักำรควบคุมตวัที่มอียู่ในแนวทำงปฏบิตัเิล่มนี้ควรจะต้องน ำไปใช้อย่ำง

เคร่งครดัยิง่ขึน้ในกรณีของกำรควบคุมตวัเดก็ ซึ่งโดยหลกัแล้วไม่สมควรถูกควบคุมตวั อนุสญัญำ
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ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสทิธเิดก็ (CRC) ได้ก ำหนดพนัธะกรณีทำงกฎหมำยระหว่ำงประเทศอนั
เกีย่วขอ้งกบัเดก็ และก ำหนดหลกักำรไวห้ลำยขอ้ดว้ยกนัในกำรใหค้วำมคุม้ครองเดก็ 
 

 กำรกระท ำใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัเดก็ รวมถงึเดก็ทีเ่ป็นผูข้อลีภ้ยัและผู้ลีภ้ยัควรค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของเดก็ (best interest of the child) (ขอ้ที ่3 ประกอบกบัขอ้ที ่22 
ของ CRC) 
 

 จะต้องไม่มีการเลือกปฏิบติัด้วยเหตุผลด้ำนเชื้อชำติ สผีวิ เพศ ภำษำ ศำสนำ ควำม
คดิเห็นทำงกำรเมอืง ควำมคิดเห็นด้ำนอื่นๆ ชนชำติ ชำติพนัธุ์หรอืสงัคมต้นก ำเนิด 
ทรพัย์สิน ทุพพลภำพ สถำนภำพกำรเกิด หรอืสถำนภำพอื่นๆ หรอืด้วยเหตุผลอัน
เนื่องมำจำกสถำนะ กจิกรรมทีท่ ำ ควำมคดิเหน็ทีไ่ดแ้สดงออก หรอืควำมเชื่อของพ่อแม ่
ผูป้กครอง หรอืสมำชกิในครอบครวัของเดก็ (ขอ้ที ่2 ของ CRC)  

 เดก็แต่ละคนมสิีทธิขัน้พื้นฐานท่ีจะมีชีวิต อยู่รอด และพฒันาเติบโตมำกทีสุ่ดเท่ำที่
จะเป็นไปได ้(ขอ้ที ่6 ของ CRC) 
 

 เดก็ควรไดร้บักำรรบัรองสิทธิในการแสดงความคิดเหน็ของตนเองอย่างอิสระ และ
ควำมคิดเห็นของเด็กควรได้รบั “กำรให้น ้ ำหนักหรือควำมส ำคัญตำมสมควร” โดย
สอดคลอ้งกบัอำยแุละระดบัวุฒภิำวะของเดก็ (ขอ้ที ่12 ของ CRC) 

 

 เดก็มสิีทธิท่ีจะได้อยู่กบัครอบครวั (ขอ้ที ่5 ขอ้ที ่8 และ ขอ้ที ่16 ของ CRC ประกอบ
กบัขอ้อื่นๆ) และสทิธทิี่จะไม่ถูกพรำกไปจำกพ่อแม่ของตนโดยไม่เต็มใจ (ขอ้ที่ 9 ของ 
CRC) ขอ้ที ่20 (1) ของ CRC ระบุว่ำเดก็ทีถู่กพรำกจำกครอบครวัโดยชัว่ครำวหรอื
ถำวร หรอืเด็กที่พจิำรณำแล้วว่ำไม่ควรอยู่ร่วมกบัครอบครวัตำมหลกัประโยชน์สูงสุด
ของเดก็ จะตอ้งไดร้บัการคุ้มครองและความช่วยเหลือเป็นพิเศษจำกรฐั 

 

 ขอ้ 20 (2) และ (3) ของ CRC เรยีกรอ้งให้รฐัภำคดี ำเนินกำรเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำเดก็ใน
กรณีดงักล่าวจะได้รบัการดแูล โดยสอดคล้องกบักฎหมำยของประเทศ กำรดูแลนัน้
รวมถงึ กำรส่งไปอยูก่บัครอบครวัอุปถมัภ ์หรอืในกรณทีีจ่ ำเป็นอำจเป็นกำรส่งเดก็ไปอยู่
กับหน่วยงำนที่เหมำะสมที่จะดูแลเด็ก เมื่อพิจำรณำทำงเลือกต่ำงๆ แล้ว  ควรให้
ควำมส ำคญัเป็นพเิศษกบัควำมควำมต่อเนื่องในกำรเลี้ยงดู และภูมหิลงัทำงเชื้อชำต ิ
ศำสนำ วฒันธรรม และภำษำของเดก็ 
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 ขอ้ที ่22 ของ CRC เรยีกรอ้งใหฝ้ำ่ยต่ำงๆ ของรฐัใชม้ำตรกำรทีเ่หมำะสมเพื่อใหแ้น่ใจว่ำ
เดก็ที่ขอลี้ภยัหรอืได้รบักำรรบัรองสถำนะผู้ลี้ภยัแล้วได้รบัความคุ้มครองและความ
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ไมว่่ำเดก็จะมผีูป้กครองมำดว้ยหรอืไมก่ต็ำม 

 

 ขอ้ที ่37 ของ CRC เรยีกรอ้งให้รฐัภำคใีหค้วำมมัน่ใจว่ำการควบคุมตวัเดก็จะเป็น
มาตรการสุดท้ายท่ีจะน ามาใช้ โดยให้ด าเนินไปในระยะเวลาท่ีสัน้ท่ีสุดเท่าท่ี
เป็นไปได้ 

 

 ในกรณีที่กำรแยกเด็กออกจำกพ่อแม่เป็นสิ่งที่ไม่อำจหลีกเลี่ยงได้ในบรบิทของกำร
ควบคุมตวั ทัง้พ่อแม่และเดก็มสีทิธทิี่จะได้รบัทรำบขอ้มูลที่จ ำเป็นจำกรฐัเกี่ยวกบัที่อยู่
ของอกีฝำ่ยหน่ึง เวน้แต่ถำ้ขอ้มลูนัน้จะเป็นอนัตรำยหรอืเป็นภยักบัเดก็ (ขอ้ที ่9 (4) ของ 
CRC)  

 
52. โดยรวมแล้ว กำรปฏสิมัพนัธ์กบัเดก็ที่เป็นผู้ขอลี้ภยัและเดก็ที่อยู่กบัครอบครวัควรวำงอยู่บนหลกั

แห่งความเอ้ืออาทร ไมใ่ช่กำรบงัคบั  โดยเหน็แก่ประโยชน์สูงสุดของเดก็เป็นหลกั ควำมเปรำะบำง
เป็นพิเศษของเด็กจะต้องมำก่อนสถำนะควำมเป็น “คนต่ำงด้ำวผิดกฎหมำย” รฐัควรที่จะ “ใช้
กระบวนการทีเ่หมาะสมในการพจิารณาก าหนดประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัเดก็ภายใต้ขอบข่ายของ
ระบบคุ้มครองเดก็ ซึง่เอื้อใหเ้กดิการมสี่วนร่วมของเดก็อย่างเพยีงพอโดยปราศจากการเลอืกปฏบิตั ิ
และมกีารให้ความส าคญักบัความคดิเห็นของเด็กตามสมควรแก่อายุและวุฒภิาวะ และชัง่น ้ าหนัก
ระหว่างปจัจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ทีจ่ะประเมนิหาทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ด” 
 

53. รฐัควรพจิำรณำมำตรกำรทำงเลอืกอื่นทีเ่หมำะสมในกำรดแูลเดก็ในกรณีทีเ่ดก็เดินทางมากบัพ่อแม่ 
ทัง้นี้ มหีลกัฐำนยนืยนัว่ำกำรควบคุมตวัส่งผลกระทบในทำงลบต่อสภำพควำมเป็นอยู่ของเดก็รวมถงึ
พฒันำกำรด้ำนร่ำงกำยและจติใจ กำรควบคุมตวัเดก็ไว้กบัพ่อแม่หรอืผู้ปกครองต้องค ำนึงถงึควำม
สมดุลระหว่ำงสทิธใินกำรอยู่ร่วมเป็นครอบครวัและควำมเป็นส่วนตวัของครอบครวัโดยรวม ควำม
เหมำะสมของสถำนทีใ่นกำรควบคุมตวัเดก็ และประโยชน์สงูสุดของเดก็ 

 

54. โดยทัว่ไปแล้ว ไม่ควรควบคุมตวัเด็กท่ีพลดัพรากจากพ่อแม่หรือไม่มีผู้ปกครองมาด้วย กำร
ควบคุมตัวไม่อำจกระท ำได้โดยยึดเหตุผลเพียงว่ำเด็กนัน้พลัดพรำกจำกผู้ปกครองหรือไม่มี
ผูป้กครองมำดว้ย หรอืดว้ยเหตุผลจำกสถำนภำพกำรอยู่อำศยัหรอืกำรเขำ้เมอืง หำกเป็นไปได ้ควร
ปล่อยตวัเดก็ให้อยู่ภำยใต้กำรดูแลของสมำชกิในครอบครวัที่พ ำนักอำศยัอยู่ในประเทศนัน้อยู่แล้ว 
หำกไม่อำจกระท ำเช่นนัน้ได้ ควรให้เจำ้หน้ำที่ซึ่งมคีวำมเชี่ยวชำญในกำรดูแลเดก็พจิำรณำหำทำง
เลอืกอื่นในกำรดูแลเดก็ต่อไป เช่น ส่งไปอยู่กบัครอบครวัอุปถมัภห์รอืบ้ำนพกัอำศยัเพื่อใหแ้น่ใจว่ำ
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เด็กจะได้รบักำรติดตำมดูแลอย่ำงเหมำะสม บ้ำนพกัอำศยัหรอืครอบครวัอุปถมัภ์ต้องจดัหำสิง่ที่
จ ำเป็นเพื่อให้เด็กมพีฒันำกำรอย่ำงที่ควรจะเป็น (ทัง้ด้ำนร่ำงกำยและจติใจ) ในระหว่ำงที่มกีำร
พจิำรณำหำทำงออกส ำหรบัปญัหำในระยะยำว ทัง้นี้ มเีป้ำหมำยหลกัอยูท่ีป่ระโยชน์สงูสุดส ำหรบัเดก็ 

 
55. กำรประเมนิอำยุของเดก็ทีเ่ป็นผูข้อลีภ้ยัเป็นควำมทำ้ทำยในหลำยสถำนกำรณ์ และจ ำเป็นต้องอำศยั

วธิกีำรประเมนิที่เหมำะสมซึง่ไม่ขดัต่อมำตรฐำนสทิธมินุษยชน กำรประเมนิอำยุทีไ่ม่เหมำะสมหรอืดี
เพยีงพออำจน ำไปสู่กำรควบคุมตวัเดก็โดยพลกำร และกำรเอำผูใ้หญ่มำอยู่ปะปนกบัเดก็ นอกจำกนี้ 
จ ำเป็นทีจ่ะตอ้งมทีีอ่ยูอ่ำศยัอนัเหมำะกบัอำยแุละเพศของเดก็ 

 

56. เด็กที่ถูกควบคุมตัวจะต้องได้รับการประกันสิทธิขัน้พื้นฐาน(minimum procedural 
guarantees) เช่นเดยีวกับผู้ใหญ่ แต่กำรประกนัเหล่ำนัน้จะต้องถูกปรบัให้เหมำะสมกับควำม
ต้องกำรเฉพำะของเดก็ (ดูแนวทำงที ่9) ควรมกีำรจดัหำผู้ดแูลและผู้ให้ค าปรึกษาทางกฎหมายที่
มคีุณสมบตัทิีเ่หมำะสมและเป็นกลำงใหก้บัเดก็ทีพ่ลดัพรำกจำกครอบครวัหรอืไม่มผีู้ปกครองมำดว้ย 
ในขณะที่ถูกควบคุมตัวนัน้ เด็กมีสิทธิท่ีจะได้รบัการศึกษา ซึ่งทำงที่ดีที่สุดก็คือให้เด็กได้ร ับ
กำรศกึษำภำยนอกสถำนที่ควบคุมตวัเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรศกึษำต่อใหก้บัเดก็ๆ หลงัจำก
ไดร้บักำรปล่อยตวัแลว้ นอกจำกนี้ ควรจดัใหม้กิีจกรรมนันทนาการและสนัทนาการ รวมทัง้เปิด
โอกาสให้ท ากิจกรรมกบัเดก็คนอ่ืนๆ ซึ่งส ำคญัอย่ำงยิง่ต่อกำรพฒันำด้ำนจติใจของเดก็ และจะ
ช่วยบรรเทำควำมเครยีดและสภำวะบอบช ้ำทำงจติใจ (ดแูนวทำงที ่8) 

 

57. ควรพยำยำมทุกวถิทีำงใหม้กีำรปล่อยตวัเดก็จำกกำรควบคุมตวัโดยทนัทแีละจดัให้เดก็ไดอ้ยู่ในทีพ่กั
อำศยัในรปูแบบอื่นทีเ่หมำะสม ทัง้นี้ ควรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของค ำรอ้งของผูข้อลีภ้ยัทีเ่ป็นเดก็ไว้
ในล ำดบัตน้ๆ และใหม้กีำรพจิำรณำรบัรองสถำนภำพใหเ้สรจ็สิน้โดยไมช่กัชำ้  

 

แนวทางท่ี 9.3 ผูห้ญิง 
 
58. โดยหลกักำรแลว้ ผูห้ญงิมคีรรภแ์ละผูห้ญงิทีก่ ำลงัใหน้มบุตร เป็นกลุ่มทีม่คีวำมตอ้งกำรพเิศษ และไม่

ควรถูกควบคุมตวั ในกำรจดัหำมำตรกำรอื่นนอกเหนือจำกกำรควบคุมตวันัน้ ควรพจิำรณำควำม
ต้องกำรเฉพำะด้ำนของบุคคลเหล่ำนี้ รวมทัง้มำตรกำรป้องกันภยัจำกควำมรุนแรงทำงเพศหรอื
เกีย่วกบัเพศสภำพ รวมทัง้กำรถูกแสวงหำประโยชน์ นอกจำกนี้ ควรมกีำรพจิำรณำถงึมำตรกำรอื่นที่
นอกเหนือจำกกำรควบคุมตวั โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในกรณีทีไ่ม่มสีถำนทีค่วบคุมตวัทีแ่ยกออกมำเป็น
สดัส่วนส ำหรบัผูห้ญงิและ/หรอืครอบครวั 
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59. เมือ่ไม่สำมำรถหลกีเลีย่งกำรควบคุมตวัผูห้ญงิทีข่อลีภ้ยัได ้ควรจดัสถำนทีแ่ละจดัหำสิง่อ ำนวยควำม
สะดวกและสิง่ของต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต่อสุขอนำมยัของผูห้ญงิ ควรสนับสนุนให้มกีำรใชเ้จำ้หน้ำทีร่กัษำ
ควำมปลอดภยัและผู้คุมที่เป็นผู้หญิง พนักงำนทุกคนที่ปฏิบตัิหน้ำที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่ถูก
ควบคุมตวัจ ำเป็นต้องไดร้บักำรฝึกอบรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัควำมต้องกำรเฉพำะตำมเพศสภำพและสทิธิ
มนุษยชนของผูห้ญงิ 

 

60. ผู้ขอลี้ภยัที่เป็นหญงิและถูกควบคุมตวัที่ได้แจง้ว่ำตนถูกท ำร้ำยจะต้องได้รบัควำมคุ้มครอง รวมถึง
ควำมช่วยเหลอืและและค ำปรกึษำโดยทนัท ีค ำรอ้งเรยีนของบุคคลเหล่ำนี้ต้องไดร้บักำรสอบสวนโดย
องคก์รอสิระทีม่คีวำมเชีย่วชำญและด ำเนินกำรโดยเคำรพต่อหลกักำรรกัษำขอ้มลูใหเ้ป็นควำมลบั ซึง่
รวมถงึในกรณีที่ผู้หญงิถูกควบคุมตวัพรอ้มกบัสำม/ีคู่ครอง/หรอืญำติ มำตรกำรกำรคุ้มครองบุคคล
เหล่ำนี้จะตอ้งพจิำรณำถงึควำมเสีย่งในกำรถูกตอบโตก้ลบัหรอืกำรแกแ้คน้จำกอกีฝำ่ยดว้ย 

 

61. ผูข้อลี้ภยัทีเ่ป็นหญงิซึ่งถูกควบคุมตวัและเคยถูกล่วงละเมดิทำงเพศ รวมถงึในกรณีที่มกีำรตัง้ครรภ์
เกดิขึน้จะต้องไดร้บัค ำแนะน ำและควำมช่วยเหลอืทำงกำรแพทย ์รวมทัง้ได้รบักำรดูแลสุขภำพกำย
และใจ กำรสนบัสนุน และควำมช่วยเหลอืทำงกฎหมำย 

 

แนวทางท่ี 9.4 เหย่ือหรือผูท่ี้มีโอกาสตกเป็นเหย่ือของการค้ามนุษย ์

 
62. กำรป้องกนับุคคลจำกกำรคำ้มนุษยห์รอืกำรตกเป็นเหยื่อของกำรคำ้มนุษย์ซ ้ำๆ (re-trafficking) ไม่

ควรถูกน ำมำใช้เป็นเหตุผลแบบเหมำรวมเพื่อควบคุมตวับุคคล เว้นแต่กำรควบคุมตวันัน้มเีหตุอนั
ชอบธรรมตำมแต่กรณีของบุคคลนัน้ (ดูแนวทำงที่ 4.1) บำงครัง้อำจมคีวำมจ ำเป็นที่จะต้องใช้
ทำงเลอืกอื่น อำท ิบ้ำนพกัฉุกเฉิน และกำรจดักำรดูแลแบบอื่นๆ ส ำหรบัเหยื่อหรอืผู้ที่มโีอกำสตก
เป็นเหยือ่ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในกลุ่มของเดก็ 

 
แนวทางท่ี 9.5 ผูข้อล้ีภยัท่ีทุพพลภาพ 
 
63. ผูข้อลี้ภยัที่ทุพพลภำพต้องไดร้บัสทิธต่ิำงๆที่ระบุไว้ในแนวทำงปฏบิตัเิล่มนี้โดยไม่มกีำรกดีกนัหรอื

เลอืกปฏบิตั ิบุคคลเหล่ำนี้อำจรอ้งขอใหร้ฐัจดัหำ “ทีพ่กัที่เหมำะสม” หรอืเปลี่ยนแปลงนโยบำยและ
แนวปฏบิตัใินกำรควบคุมตวัใหเ้หมำะสมกบัควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรเฉพำะของบุคคลเหล่ำนี้ 
นอกจำกนี้ รฐัควรท ำกำรระบุตัวบุคคลและขึ้นทะเบยีนบุคคลในกลุ่มนี้โดยเร็วและเป็นระบบเพื่อ
หลกีเลี่ยงกำรควบคุมตวัโดยพลกำร กำรจดัหำทำงเลือกอื่นๆ แทนกำรควบคุมตวัอำจต้องมกีำร
ปรบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกบัควำมต้องกำรพเิศษของบุคคลเหล่ำนี้ เช่น กำรรำยงำนตวัทำงโทรศพัท์
ส ำหรบัผูท้ีม่ขีอ้จ ำกดัทำงกำยภำพ ตำมหลกักำรทัว่ไป ผู้ขอลีภ้ยัทีม่คีวำมพกิำรระยะยำวดำ้นร่ำงกำย 
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จติใจ สมอง และประสำทสมัผัสไม่ควรถูกควบคุมตัว นอกจำกนี้ ผู้ที่มคีวำมทุพพลภำพจะต้อง
สำมำรถเขำ้ถงึกระบวนกำรต่ำงๆ ในกำรตรวจคนเขำ้เมอืงรวมถงึในกรณีที่ต้องมกีำรด ำเนินกำรตำม
ขัน้ตอนต่ำงๆ เพื่อใหบุ้คคลเหล่ำนี้ไมถู่กจ ำกดัเสรภีำพในกำรเคลื่อนที ่

 
แนวทางท่ี 9.6 ผูข้อล้ีภยัท่ีเป็นผูส้งูอายุ 
 
64. ผู้ขอลี้ภยัที่เป็นผู้สูงอำยุอำจจ ำเป็นต้องมกีำรดูแลช่วยเหลอืเป็นพเิศษเนื่องจำกมอีำยุมำก มคีวำม

เปรำะบำงและควำมคล่องแคล่วที่ลดลง รวมถงึมสีุขภำพกำยและสุขภำพจติ และสภำวะอื่นๆ ที่ไม่
สมบูรณ์ กำรควบคุมตวัอำจไม่ชอบด้วยกฎหมำยหำกปรำศจำกกำรช่วยเหลือดูแลนี้ และในกำร
พจิำรณำทำงเลอืกอื่นๆ จะต้องค ำนึงถงึควำมต้องกำรทีจ่ ำเพำะของบุคคลเหล่ำนี้ รวมถงึสวสัดภิำพ
ดำ้นรำ่งกำยและจติใจดว้ย 

 
แนวทางท่ี 9.7 ผู้ขอล้ีภยัท่ีเป็นหญิงรกัร่วมเพศ ชายรกัร่วมเพศ ผู้ท่ีรกัร่วมสองเพศ ผู้ท่ีผ่านการ
ผา่ตดัแปลงเพศ และผูท่ี้มีทัง้สองเพศ 
 
65. กรณีกำรควบคุมตวัผู้ขอลี้ภยัที่เป็นหญงิรกัหญงิ ชำยรกัชำย คนที่รกัได้มำกกว่ำหนึ่งเพศ คนขำ้ม

เพศ และคนที่มลีกัษณะเพศทำงชวีวทิยำไม่ตรงตำมนิยำมเพศชำยหญงิ (lesbian, gay, bisexual, 
transgender และ intersex) ควรก ำหนดใหม้มีำตรำกำรต่ำงๆ เพื่อคุม้ครองบุคคลเหล่ำนี้จำกควำม
เสีย่งต่อกำรถูกกระท ำรนุแรง กำรถูกท ำรำ้ยทำงรำ่งกำยและจติใจ และกำรล่วงละเมดิทำงเพศ บุคคล
เหล่ำนี้ควรได้รบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรแพทยแ์ละกำรให้ค ำปรกึษำเมื่อมคีวำมจ ำเป็น บุคลำกรที่
เกี่ยวข้องในงำนควบคุมตัว รวมถึงเจ้ำหน้ำที่รฐัและเจ้ำหน้ำที่เอกชนที่ท ำงำนเกี่ยวข้องกับกำร
ควบคุมตวัตอ้งมคีุณสมบตัเิหมำะสมและไดร้บักำรฝึกอบรมเกี่ยวกบัมำตรฐำนสทิธมินุษยชนระหว่ำง
ประเทศ หลกักำรดำ้นควำมเสมอภำค และกำรไม่เลอืกปฏบิตั ิโดยเฉพำะในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเพศ
วถิแีละอตัลกัษณ์ทำงเพศ หำกมกีรณีทีผู่ค้วบคุมตวัไม่สำมำรถให้กำรรบัรองด้ำนควำมปลอดภยัแก่
บุคคลเหล่ำนี้ได ้ควรพจิำรณำปล่อยตวัหรอืใชท้ำงเลอืกอื่นนอกเหนือจำกกำรควบคุมตวั ในประเดน็
นี้ กำรขงัเดีย่วไมใ่ช่วธิกีำรจดักำรทีเ่หมำะสมหรอืถอืเป็นวธิกีำรใหค้วำมคุม้ครองบุคคลเหล่ำนี้ 
 

แนวทางท่ี 10: การควบคมุตวัต้องสามารถสอดส่องดแูลและตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระ 
 
66. เพื่อให้กำรควบคุมตวัในส่วนของกำรตรวจคนเขำ้เมอืงสอดคล้องกบัหลกักำรของกฎหมำยระหว่ำง

ประเทศ สถำนควบคุมตัวของหน่วยงำนตรวจคนเข้ำเมอืงจ ำเป็นต้องได้รบักำรตรวจสอบและ
สอดส่องดูแลโดยสถำบนัและองค์กรอสิระทัง้ในระดบัประเทศและในทำงระหว่ำงประเทศ ทัง้นี้ แนว
ทำงกำรสอดส่องดูแลและตรวจสอบ อำจรวมถงึกำรอนุญำตใหม้กีำรเยีย่มผูถู้กควบคุมตวัเป็นประจ ำ 
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โดยเคำรพซึ่งหลกักำรคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลและควำมเป็นส่วนตวัของผูถู้กควบคุมตวั หรอืกำร
อนุญำตให้มกีำรตรวจสอบโดยไม่บอกกล่ำวล่วงหน้ำ เพื่อปฏบิตัติำมพนัธกรณีตำมสนธสิญัญำและ
มำตรฐำนกำรคุ้มครองระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้ง ผู้ถูกควบคุมตวัจะต้องสำมำรถเข้ำถงึ UNHCR 
และองค์กรระดบัภูมภิำคและระดบันำนำชำติที่มอี ำนำจในกำรตรวจสอบกำรควบคุมตัวหรอืกำร
ปฏิบัติอย่ำงมีมนุษยธรรมได้ นอกจำกนี้  ควรอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถูกควบคุมตัวเข้ำถึง
ผู้ปฏบิตัิงำนภำคประชำสงัคมและองค์กรไม่หวงัผลก ำไรซึ่งต้องท ำกำรติดตำมดูแลผู้ขอลี้ภยัตำม
ควำมเหมำะสม ทัง้นี้ กำรประเมนิผลและกำรตรวจสอบตดิตำม (evaluation and monitoring) อย่ำง
เป็นอิสระและโปร่งใสยงัเป็นองค์ประกอบส ำคญัของมำตรกำรทำงเลือกอื่นๆ นอกเหนือจำกกำร
ควบคุมตวัไมว่่ำจะโดยวธิใีด  
 

67. ในด้ำนกำรตรวจสอบสภำพกำรควบคุมตัวและกำรปฏบิตัิต่อผู้ถูกควบคุมตวัที่เป็นผู้หญิง กลุ่มผู้
ตรวจสอบจะตอ้งมสีมำชกิทีเ่ป็นเพศหญงิดว้ย 
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ภาคผนวก ก. 

ทางเลือกอ่ืนนอกเหนือจากการควบคมุตวั 

มำตรกำรทำงเลอืกอื่นๆ ที่สำมำรถน ำมำใช้แทนกำรควบคุมตวัมหีลำยหลำกวธิกีำรตำมที่จะกล่ำวถงึ
ดงัต่อไปนี้นัน้ บำงมำตรกำรสำมำรถน ำมำปรบัใชร้่วมกนัได้ และตำมที่ได้ระบุไวใ้นส่วนเนื้อหำของเล่ม 
ทำงเลอืกบำงอย่ำงมกีำรจ ำกดัอิสรภำพและเสรภีำพในกำรเคลื่อนที่มำกกว่ำแบบอื่น ทัง้นี้ มำตรกำร
ทำงเลอืกทีจ่ะกล่ำวถงึต่อไปนี้เป็นเพยีงมำตรกำรบำงส่วนเท่ำนัน้  

(1) การฝากหรือการส่งมอบเอกสารกบัรฐั  รฐัอำจขอให้ผู้ขอลี้ภัยฝำกหรือส่งมอบเอกสำร
ประจ ำตวัหรอืเอกสำรกำรเดนิทำง (เช่น หนังสอืเดนิทำง) ของตนไว้กบัหน่วยงำนของรฐั ใน
กรณีเช่นนี้ ผู้ขอลี้ภยัจะต้องได้รบักำรออกเอกสำรทดแทนที่แสดงกำรอนุญำตให้บุคคลเหล่ำนี้
พ ำนกัอำศยัในอำณำเขตของรฐั และ/หรอืปล่อยตวัใหอ้ำศยัอยูร่ว่มกบัชุมชน 
 

(2) การรายงานตวักบัรฐั รฐัอำจก ำหนดให้ผู้ขอลี้ภยับำงคนไปรำยงำนตวักบัส ำนักงำนตรวจคน
เขำ้เมอืงหรอืองคก์รอื่นๆ (เช่น ต ำรวจ) เป็นระยะๆ ในขณะทีผู่ข้อลีภ้ยัรอผลกำรพจิำรณำสถำนะ 
กำรรำยงำนตัวดงักล่ำวสำมำรถท ำเป็นระยะหรอืนัดหมำยให้มำในช่วงใกล้กับกำรพจิำรณำ
รบัรองสถำนะผูล้ ี้ภยัและ/หรอืนัดหมำยที่เป็นทำงกำรอื่นๆ อำจเป็นกำรรำยงำนตวัต่อองค์กรไม่
หวงัผลก ำไร หรอืผู้รบัจำ้งเอกชนที่ท ำงำนร่วมกบัหน่วยงำนรฐัในกำรควบคุมดูแลผู้ขอลี้ภยัใน
ชุมชน 

อย่างไรกต็าม การรายงานตวัท่ีสร้างภาระมากเกินไป อำจท ำใหไ้ม่ไดร้บัควำมร่วมมอืจำกผู้
ขอลีภ้ยั และท ำให้บุคคลทีต่ ัง้ใจจะปฏบิตัติำมเงื่อนไขไม่สำมำรถท ำตำมขอ้ก ำหนดได ้เช่น กำร
รำยงำนตวัทีบ่งัคบัใหผู้ร้ำยงำนตวัและครอบครวัตอ้งมภีำระในกำรเดนิทำงและต้องเสยีค่ำใชจ้่ำย
ในกำรเดนิทำงเอง กำรก ำหนดใหบุ้คคลต้องไปรำยงำนตวัในสภำวะดงักล่ำวยงัถอืเป็นกำรเลอืก
ปฏบิตับินพืน้ฐำนของฐำนะทำงเศรษฐกจิอกีดว้ย 

หลงัจากพ้นระยะหน่ึงแล้ว อาจเว้นระยะการรายงานตวัให้ห่างขึ้นได้ ไม่ว่ำจะโดยอตัโนมตัิ
หรอืตำมค ำรอ้งขอ ทัง้นี้ เพื่อตรวจสอบว่ำสิง่ทีบุ่คคลถูกก ำหนดใหต้้องปฏบิตัติำมนัน้ยงัมคีวำม
จ ำเป็น สมเหตุสมผล และได้สดัส่วนที่เหมำะสมอยู่หรอืไม่ กำรขอให้รำยงำนตวัถี่ขึ้นหรอืกำร
เพิม่เงื่อนไขอื่นๆ จะต้องได้สดัส่วนทีเ่หมำะสมกบัวตัถุประสงค ์และต้องมกีำรพจิำรณำเป็นรำย
กรณตีำมเหตุผล เช่น กรณคีวำมเสีย่งของกำรหลบหนี  

(3) การก าหนดท่ีพกัอาศยั ผู้ขอลี้ภยัอำจได้รบักำรปล่อยตัวภำยใต้เงื่อนไขว่ำต้องพกัอำศัยใน
สถำนที่ซึ่งก ำหนดไว้หรอือยู่ภำยในพื้นที่เฉพำะในขณะที่รอกำรพิจำรณำค ำขอลี้ภยั บุคคล
เหล่ำนี้อำจต้องขออนุมตัิล่วงหน้ำถ้ำจะย้ำยที่อยู่จำกเขตพื้นที่กำรปกครองนัน้ หรือแจ้งให้
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ทำงกำรทรำบหำกมกีำรเปลี่ยนที่อยู่ภำยในพืน้ทีก่ำรปกครองเดมิ ในกำรพจิำรณำก ำหนดทีพ่กั
อำศยั ควรค ำนึงถึงหลกัควำมเป็นเอกภำพของครอบครวั ควำมใกล้ชดิในหมู่ญำติ และ/หรอื
เครอืข่ำยสนับสนุนอื่นๆ ทีพ่กัอำศยัอำจหมำยรวมถงึกำรอยู่ในพืน้ทีร่องรบัทีก่ ำหนดไวโ้ดยไม่มี
กำรควบคุมตวัหรอืสถำนทีพ่กัส ำหรบัผูข้อลีภ้ยัตำมกฎเกณฑท์ีไ่ดว้ำงไว้ 
 

(4) การอยู่อาศยัในสถานรองรบัแบบเปิดหรือก่ึงเปิด หรือการอยู่ในสถานท่ีพกัส าหรบัผู้ขอล้ี
ภยั กำรอนุญำตใหอ้ยูใ่นสถำนรองรบัแบบเปิดหรอืกึง่เปิด หรอืกำรอยูใ่นสถำนทีพ่กัส ำหรบัผูข้อลี้
ภยัถือเป็นรูปแบบหนึ่งของกำรก ำหนดที่พกัอำศัย อำจมกีฎข้อบงัคบัเพื่อกำรบรหิำรจดักำร
ภำยในสถำนที่ เช่น ก ำหนดเวลำห้ำมออกนอกที่พกั และ/หรอืกำรลงชื่อเขำ้-ออก แต่กระนัน้ก็
ตำม รฐัควรให้ควำมเคำรพในเสรภีำพในกำรเคลื่อนที่โดยทัว่ไปของผู้ขอลี้ภยัทัง้ภำยในและ
ภำยนอกสถำนรองรบัเพื่อมใิห้กำรอยู่อำศยัในสถำนที่ดงักล่ำวกลำยเป็นกำรควบคุมตวัในอีก
รปูแบบหน่ึง 
 

(5) การจดัหาผูร้บัรอง/ผูค้ า้ประกนั ทำงเลอืกอกีทำงหนึ่งกค็อื กำรใหผู้ข้อลีภ้ยัมผีูร้บัรองหรอืผูค้ ้ำ
ประกนัที่จะรบัรองได้ว่ำผูข้อลี้ภยัจะมำรำยงำนตวัตำมนัดหมำยและนัดไต่สวนเรื่องกำรขอลี้ภยั
กบัทำงกำร หรอืมำรำยงำนตวัตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในกำรปล่อยตวั โดยอำจมกีำรก ำหนด
บทลงโทษกบัผูร้บัรองหรอืผูค้ ้ำประกนัหำกผูข้อลีภ้ยัไม่มำรำยงำนตวัตำมทีต่กลงไว้ เช่น กำรยดึ
เงนิประกนั ผู้รบัรองหรอืผู้ค ำประกนัอำจเป็นสมำชกิในครอบครวั เจ้ำหน้ำที่องค์กรไม่หวงัผล
ก ำไร หรอืกลุ่มชุมชน กไ็ด ้
 

(6) การวางเงินประกนั ผู้ขอลี้ภยัที่ถูกควบคุมตวัสำมำรถยื่นขอปล่อยตวัโดยกำรวำงเงนิประกนั 
โดยอำจน ำเงื่อนไขในขอ้ (2) และ (5) มำใชร้่วมด้วยก็ได ้กำรพจิำรณำกำรให้ประกนัตวัควร
เป็นไปโดยอัตโนมตัิเพื่อให้ผู้ขอลี้ภยัทุกคนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรประกันตัวได้อย่ำง
แท้จรงิ อกีวธิหีนึ่งคอืกำรแจ้งให้ผู้ขอลี้ภยัได้ทรำบถึงทำงเลอืกในกำรวำงเงนิประกนัแทนกำร
ควบคุมตวั ทัง้นี้ ผู้ขอลี้ภยัต้องเข้ำถึงสทิธินี้ได้และใช้สิทธนิี้ได้ในทำงปฏบิตัิ ทัง้นี้ กำรมผีู้ให้
ค ำปรกึษำทำงกฎหมำยเป็นองคป์ระกอบส ำคญัทีท่ ำใหผู้ข้อลีภ้ยัเขำ้ถงึกำรประกนัตวัได ้จ ำนวน
เงนิที่ใช้ในกำรประกนัตวัต้องก ำหนดให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ของบุคคลนัน้และไม่ควรสูง
เกินไป มเิช่นนัน้ระบบกำรอนุญำตให้ประกนัตวัแทนกำรควบคุมตวัก็จะเป็นเพยีงทฤษฎีที่ไม่    
สำมำรถปฏบิตัไิดจ้รงิ 
 

กำรประกนัตวัและกำรใชผู้ร้บัรอง/ผูค้ ้ำประกนับำงครัง้อำจกลำยเป็นกำรเลอืกปฏบิตัิต่อผูท้ีม่ทีุน
ทรพัย์จ ำกัดหรอืผู้ที่ไม่มคีวำมเกี่ยวข้องใดๆ กบัชุมชนมำก่อน ท ำให้ไม่สำมำรถหำบุคคลมำ
รบัรองหรอืค ้ำประกนัได้ ในกรณีทีป่ระเทศนัน้ๆ มกีฎหมำยหรอืขอ้ก ำหนดให้มกีำรวำงเงนิเพื่อ
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ประกนัตวั รฐับำลควรจะพจิำรณำทำงเลอืกอื่นๆ นอกเหนือจำกนี้ทีไ่มก่ ำหนดใหผู้ข้อลีภ้ยัต้องน ำ
เงนิมำมอบใหท้ำงกำร ตวัอยำ่งเช่น กำรใหอ้งคก์รทีไ่ม่หวงัผลก ำไร (NGO) เป็นผูค้ ้ำประกนัหรอื
ผู้รบัรอง (ดูข้อ (5)) หรอืกำรให้ประกันตัวภำยใต้ข้อตกลงอื่นๆ ทัง้นี้ กำรตรวจสอบและ
ควบคุมดูแลกำรด ำเนินกำรโดยองคก์รทีไ่ม่หวงัผลก ำไรและองคก์รอื่นๆ มคีวำมจ ำเป็นอย่ำงยิง่
เพื่อป้องกนัมใิหม้กีำรน ำกำรประกนัตวัไปใชใ้นทำงทีผ่ดิหรอืในทำงแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบ 
กำรก ำหนดให้ผู้ขอลี้ภยัต้องวำงเงนิประกนัหรอืหำผู้ค ้ำประกนัหรอืหลกัประกนัในทุกกรณีแทน
กำรควบคุมตวัโดยไม่มกีำรประเมนิควำมจ ำเป็นในแต่ละกรณีอำจถอืได้ว่ำเป็นกำรควบคุมตวั
โดยพลกำร 
  

(7) การควบคุมดูแลขณะพักอาศัยในชุมชน หมำยถึงแนวปฏิบัติต่ำงๆ ที่ให้ผู้ขอลี้ภัยและ
ครอบครวัได้รบักำรปล่อยตวัออกไปอยู่ร่วมกบัชุมชน โดยมกีำรสนับสนุนและใหค้ ำปรกึษำและ
แนะแนวตำมสมควร (ซึง่กค็อื กำรควบคุมดูแล) กำรสนับสนุนนี้อำจรวมถงึกำรจดัหำทีพ่กัอำศยั 
สถำนศกึษำ และงำน หรอื ในบำงกรณ ีเป็นกำรจดัหำของใชต่้ำงๆ ทีจ่ ำเป็นใหโ้ดยตรง ตลอดจน
กำรออกเงนิประกนัสงัคม ค่ำสำธำรณูปโภคอื่นๆ ให้ กำรควบคุมดูแลท ำไดใ้นพืน้ทีร่องรบัแบบ
เปิดหรอืกึ่งเปิด หรอืในสถำนที่พกัส ำหรบัผูข้อลีภ้ยั หรอืภำยในส ำนักงำนขององค์กรที่มหีน้ำที่
จดัหำบรกิำรต่ำงๆ โดยทีผู่ข้อลีภ้ยัสำมำรถใชช้วีติอย่ำงมอีสิระในชุมชนได้ กำรควบคุมดูแลอำจ
เป็นเงือ่นไขในกำรปล่อยตวั โดยก ำหนดใหผู้ข้อลีภ้ยัตอ้งไปรำยงำนตวัโดยตรงกบัผู้จดัหำบรกิำร
หรอืกบัส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมอืง หรอืเจำ้หน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง  
 
รฐัอำจก ำหนดให้กำรควบคุมดูแลเป็นขอ้ก ำหนดทีเ่ลอืกได ้กล่ำวคอื ผู้ขอลี้ภยัจะไดร้บัทรำบถงึ
มำตรกำรทำงเลอืกที่มอียู่ แต่ไม่ถูกบงัคบัให้ต้องเขำ้ร่วม กำรควบคุมดูแลอำจจะรวมไปถงึกำร
บรหิำรจดักำรเป็นรำยกรณี (case management) ด้วยเช่นกนั (โปรดดูรำยละเอียดในส่วน
ต่อไป) 

 

มาตรการเสริมหรือข้อควรพิจารณาอ่ืนๆ 

การบริหารจดัการเป็นรายกรณี (Case Management) 

กำรบรหิำรจดักำรเป็นรำยกรณี ถอืเป็นองคป์ระกอบแห่งควำมส ำเรจ็ของนโยบำยและโครงกำรต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับทำงเลือกนอกเหนือจำกกำรควบคุมตัว และเป็นส่วนส ำคัญของระบบกำรด ำเนินงำน
เกี่ยวกบัผูข้อลี้ภยัทีด่ ีกำรบรหิำรจดักำรเป็นรำยกรณีเป็นกลยุทธ์ทีใ่ชส้นับสนุนกำรบรหิำรจดักำรบุคคล
และค ำรอ้งขอลี้ภยัในระหว่ำงทีม่กีำรพจิำรณำสถำนภำพผูล้ ี้ภยัของผู้รอ้ง โดยมุ่งเน้นที่กำรตดัสนิใจบน
พืน้ฐำนของขอ้มลู กำรหำค ำตอบดำ้นสถำนภำพของบุคคลอย่ำงทนัท่วงทแีละยุตธิรรม กำรปรบัตวัและ
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สวสัดภิำพทีด่ขี ึน้ของบุคคลเหล่ำนัน้ นโยบำยเช่นทีว่่ำสนับสนุนใหเ้กดิกำรมสี่วนร่วมอย่ำงสรำ้งสรรค์ใน
กระบวนกำรลีภ้ยั และเพิม่อตัรำกำรใหค้วำมรว่มมอืและกำรปฏบิตัติำมกฎขอ้บงัคบัของผูข้อลีภ้ยั 

การบริหารจดัการเป็นรายกรณี เป็นกระบวนกำรแบบบูรณำกำร (integrated process) โดยเริม่ตัง้แต่
ขัน้ตอนแรกของกระบวนกำรขอลีภ้ยั สบืเนื่องไปจนบุคคลไดร้บัสถำนภำพผูล้ ีภ้ยัหรอืไดร้บัอนุญำตใหอ้ยู่
อำศยัอย่ำงถูกกฎหมำย หรอืกระทัง่มกีำรด ำเนินกำรให้บุคคลออกนอกประเทศ (deportation) แนวคดิ
หลกัของกำรบรหิำรจดักำรเป็นรำยกรณีคอื กำรก ำหนดให้ผู้ขอลี้ภยัแต่ละคนม ี“ผู้จดักำรเป็นรำยกรณี” 
เป็นผูด้แูลรบัผดิชอบผูข้อลีภ้ยัโดยตลอดทุกขัน้ตอน ทัง้ในเรื่องกำรใหข้อ้มลูทีช่ดัเจน เทีย่งตรง แก่ผูข้อลี้
ภยั รวมถงึกำรให้ค ำปรกึษำเกี่ยวกบัขัน้ตอนต่ำงๆ ในกำรขอลี้ภยั ขัน้ตอนกำรอพยพยำ้ยถิน่และ/หรอื
กระบวนกำรขอคนืถิน่เดมิ เงื่อนไขในกำรปล่อยตวัและผลทีจ่ะตำมมำจำกกำรไม่ให้ควำมร่วมมอื แมว้่ำ
กำรบรหิำรจดักำรรำยกรณีอำจมลีกัษณะเป็นกระบวนกำรทีเ่ป็นเอกเทศ (stand-alone process) แต่ก็
ไดร้บักำรยอมรบัว่ำเป็นทำงเลอืกนอกเหนือกำรควบคุมตวัทีป่ระสบควำมส ำเรจ็ เนื่องจำกมกีำรแบ่งปนั
ขอ้มลูอย่ำงโปร่งใส สม ่ำเสมอ และมกีำรร่วมมอืกนัระหว่ำงผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทุกฝ่ำยท ำใหเ้กดิควำมไวว้ำงใจ
ซึง่กนัและกนัและอตัรำกำรปฏบิตัติำมกฎขอ้บงัคบัทีส่งูขึน้ 

 
ทกัษะและบคุลิกภาพของเจ้าหน้าท่ี 

ทกัษะและบุคคลกิภำพของเจ้ำหน้ำที่อำจส่งผลต่อควำมส ำเรจ็หรอืควำมล้มเหลวของมำตรกำรที่เป็น
ทำงเลอืกอื่น จงึตอ้งมกีำรสรรหำและฝึกอบรมพนกังำนเป็นอย่ำงดผี่ำนกำรฝึกอบรม หลกัสูตรกำรเรยีนรู ้
และกำรออกประกำศนียบตัรรบัรอง ตำมบรบิทและสถำนกำรณ์ กำรออกและบงัคบัใช้จรรยำบรรณและ
กฎขอ้บงัคบัอื่นๆ เกีย่วกบัพฤตกิรรมของพนกังำนเป็นองคป์ระกอบทีส่ ำคญัของมำตรกำรควบคุมตวัและ
มำตรกำรทีเ่ป็นทำงเลอืกอื่นๆ 

 
ทางเลือกอ่ืนท่ีจดัการโดยองคก์รไม่หวงัผลก าไรและผูร้บัจ้างเอกชน 

ในกรณีทีม่ำตรกำรทำงเลอืกอื่นแทนกำรควบคุมตวัไดร้บักำรด ำเนินกำรโดยองค์กรเอกชนหรอืองคก์รที่
ไม่ใช่ของรฐั กำรท ำขอ้ตกลงทีม่ผีลบงัคบัในทำงกฎหมำยระหว่ำงองค์กรดงักล่ำวกบัหน่วยงำนของรฐัที่
เกี่ยวข้องเป็นเรื่องจ ำเป็น นอกจำกนี้ ต้องก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบดูแลกำรท ำงำนโดยรฐับำล ผู้
ตรวจสอบอสิระ และ/หรอืองคก์รระหว่ำงประเทศ (เช่น UNHCR) สญัญำหรอืขอ้ตกลงนัน้ควรระบุหน้ำที่
และควำมรบัผดิชอบของแต่ละฝำ่ย รวมทัง้กำรจดักำรค ำรอ้งทุกขแ์ละกำรตรวจสอบตดิตำม โดยเปิดใหม้ี
กำรยกเลกิสญัญำหำกเงือ่นไขไมไ่ดร้บักำรปฏบิตัติำม ทีส่ ำคญัคอืขอ้ตกลงนัน้จะต้องไม่สรำ้งแรงจงูใจให้
มกีำรใชม้ำตรกำรทีเ่ขม้งวดหรอืควบคุมเกนิควำมจ ำเป็น แมว้่ำองคก์รเอกชนหรอืองคก์รทีไ่ม่ใช่ของรฐัจะ
มบีทบำทในกำรบรหิำรจดักำรและ/หรอืกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรทำงเลอืกเหล่ำนี้ และแนวปฏบิตัทิีด่ ี
กม็กัจะระบุไวว้่ำองคก์รเหล่ำนัน้มหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยในกำรดูแลสวสัดภิำพของผูถู้กควบคุมตวั ในทำง
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กฎหมำยระหว่ำงประเทศรฐักย็งัเป็นผู้ทีต่้องดูแลรบัผดิชอบใหม้กีำรเคำรพสทิธมินุษยชนและมำตรฐำน
ต่ำงๆ ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยผู้ลีภ้ยั นอกจำกนี้ จ ำเป็นที่จะต้องระลกึไวเ้สมอว่ำองค์กรใดๆที่ไม่ใช่ของรฐั 
ไมม่สีทิธจิะด ำเนินกำรใดๆ ทีเ่ป็นกำรจ ำกดัเสรภีำพหรอือสิรภำพในกำรเคลื่อนทีข่องบุคคล 

องค์กรเอกชนหรอืองค์กรที่ไม่ใช่ของรฐัมบีทบำทที่หลำกหลำยในกระบวนการบงัคบัให้เป็นไปตาม
ค าสัง่เม่ือเกิดกรณีไม่ปฏิบติัตามค าสัง่นัน้ๆ (enforcement of non-compliance orders) (เช่น กำร
รำยงำนกำรไม่มำปรำกฏตวัหรอืกำรหลบหนีเพื่อให้องค์กรผู้มอี ำนำจด ำเนินกำรตดิตำม) อย่ำงไรก็ตำม 
องคก์รเหล่ำนี้ไมจ่ ำเป็นตอ้งมสี่วนรว่มในกระบวนกำรบงัคบัดงักล่ำว 
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