


คำ�นำ�
คู่มือ เรื่อง “ทำ�อย่�งไรเมื่อมีคดีอ�ญ�” ฉบับนี้ จัดทำ�ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

ประช�ชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ�โดยก�รนำ�เสนอผ่�นบทบ�ทต่�ง ๆ  

ที่ประช�ชนทุกคนอ�จมีโอก�สที่จะต้องตกเป็นบุคคลในสถ�นะต่�ง ๆ ในกระบวนก�รยุติธรรม 

ไมว่�่จะเปน็ในฐ�นะผูเ้สยีห�ย โจทก ์ผูต้อ้งห� จำ�เลย หรอืพย�นในคดอี�ญ�ก็ต�ม คู่มอืฉบบันี ้จะทำ� 

ให้ท่�นได้มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับ “กติก�” ของกระบวนก�รยุติธรรมในบริบทต่�ง ๆ ที่ครบถ้วน 

ไม่ว่�จะเป็นสิทธิและหน้�ที่ต�มกฎหม�ย หลักเกณฑ์พื้นฐ�น ขั้นตอน กระบวนก�ร และข้อควร

ระวังเมื่อเข้�สู่กระบวนก�รยุติธรรม ด้วยภ�ษ�ที่เข้�ใจง่�ย ไม่มีคว�มจำ�เป็นต้องมีคว�มรู้ด้�น 

กฎหม�ยม�ก่อนก็ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ ท่ีได้รับจ�กคู่มือฉบับน้ีไปปรับใช้กับสถ�นก�รณ์และ 

ก�รปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุหรือต้องเผชิญหน้�กับคดีอ�ญ�ได้

เมื่อท่�นได้เจอกับคู่มือประช�ชน “ทำ�อย่�งไรดีเมื่อมีคดีอ�ญ�” วิธีอ่�นง่�ย ๆ  

ให้ได้ใจคว�มรวดเร็ว คือ เจ�ะจงลงไปอ่�นบทที่เกี่ยวข้องกับสถ�นก�รณ์ของตัวท่�น เช่น ท่�น

เป็นจำ�เลย ก็ข้�มไปอ่�นในบทที่ 9 เพื่อทร�บสิทธิและหน้�ที่ของท่�นในฐ�นะจำ�เลยคร่�ว ๆ เสีย

ก่อน แล้วค่อย ๆ  กลับไปอ่�นหลักพื้นฐ�นในบทที่ 1 ถึง 4 และอ่�นเจ�ะจงลงร�ยละเอียดต�มที่ได ้

ชี้เป้�ไว้ว่�หัวข้อนี้อยู่ในบทใด ข้อใดบ้�ง ท่�นไม่จำ�เป็นต้องอ่�นทุกบท ก็ส�ม�รถนำ�เอ�ไปปฏิบัต ิ

ใช้ได้ในเบื้องต้น ดีกว่�ก�รที่ท่�นไปสถ�นีตำ�รวจหรือไปศ�ลโดยไม่รู้เรื่องใด ๆ เลย แต่ถ้�ท่�น 

ส�ม�รถอ่�นทุกบทจนจบได้ท่�นก็จะมีคว�มรู้เทียบเท่�กับประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ� 

คว�มอ�ญ�ทั้งเล่มสรุปย่อม�เลยทีเดียว

สำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม หวังอย่�งยิ่งว่�คู่มือนี้จะให้ประโยชน์
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ทำ�อย่�งไร เมื่อมีคดีอ�ญ�คู่มือประช�ชน



บทที่ 1
ทำาอย่างไรดี
เมื่อมีคดีอาญา?
	 เมื่อเร�เอ่ยถึงคดีอ�ญ�	แน่นอนว่�เป็นสิ่งที่ทุกคน

ไม่อย�กให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเร�	 ไม่ว่�จะในฐ�นะโจทก์	

จำ�เลย	 ผู้กล่�วห�	 ผู้ต้องห�	 หรือพย�น	 เพร�ะคดีอ�ญ� 

มักหม�ยถึง	ก�รกระทำ�ของบุคคลนั ้น	ๆ	ได้ไปสร้�ง 

คว�มเดือดร้อนเสียห�ยต่อบุคคลอื่นหรือต่อสังคม	 นำ�ไปสู่ 

ก�รติดคุกหรือก�รถูกปรับ	ทำ�ให้เสียท้ังช่ือเสียง	เวล�	เงินทอง	

หรือแม้แต่ชีวิต

	 กระนั้นเลยอย่�ตกใจไปแม้ว่�คดีอ�ญ�อ�จฟัง

ดูน่�กลัวและดูเสมือนว่�ทุกอย่�งอยู่นอกคว�มควบคุม	

ห�กมีก�รเตรียมพร้อมที่ดีเหม�ะสมแล้ว	 เร�ย่อมมั่นใจได้ 

ว่�เร�จะปกป้องสิทธิของตนเองในคดีอ�ญ�ได้อย่�ง 

เต็มที่ด้วยคู่มือประช�ชนฉบับนี้ที่อยู่ในมือของผู้อ่�นจะเป็น 

เข็มทิศให้ท่�นตั้งหลักรับมือกับคดีอ�ญ�ในเบื้องต้นก่อนที่

ท่�นจะต้องไปรับศึกหนักในด่�นข้�งหน้�ต่อไป

 ในบทที่	1	นี้	เร�จะได้รู ้จักกับพื้นฐ�นของ 

คดีอ�ญ�และก�รเตรียมตัวเมื่อมีคดีอ�ญ�กันให้ม�กข้ึน

ก่อนลงลึกในร�ยละเอียดในบทถัดไป

1 2ทำ�อย่�งไร เมื่อมีคดีอ�ญ�คู่มือกฎหม�ยฉบับประช�ชน



 คดีอ�ญ�เป็นคำ�รวม ๆ ของคดีที่เป็นไปต�มกฎหม�ยอ�ญ� ได้แก่ ประมวลกฎหม�ยอ�ญ� 

รวมทั้งพระร�ชบัญญัติอื่นที่มีโทษท�งอ�ญ� ซึ่งบัญญัติโดยชัดแจ้งและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

ว่�ก�รกระทำ� หรือก�รไม่กระทำ� (งดเว้น) หรือก�รที่ควรจะกระทำ�แต่ไม่ทำ� (ละเว้น) เป็น 

คว�มผิดและกฎหม�ยนั้นมีบทลงโทษผู้ฝ่�ฝืนเอ�ไว้1

 นอกจ�กนี้ กฎหม�ยอ�ญ�จะไม่มีผลย้อนหลัง ในท�งที่เป็นโทษแก่ผู้กระทำ�ผิด และต้อง

ตีคว�มโดยเคร่งครัดไปในท�งที่เป็นคุณแก่ผู้กระทำ�ผิด2

 เมือ่เกดิเหตกุ�รณ์ทีเ่ข้�ข่�ยผดิกฎหม�ยอ�ญ� “กระบวนก�รยตุธิรรมท�งอ�ญ�” อ�จเร่ิมต้น

ขึน้ เพื่อดำ�เนินคดีอ�ญ�ต�มข้ันตอนของกฎหม�ยอีกฉบับ  ได้แก่  ประมวลกฎหม�ยวิธี

พิจ�รณ�คว�มอ�ญ� ซึ่งเร�จะได้ทำ�คว�มรู้จักถึงกระบวนก�รเหล่�นี้ในบทที่ 2 อย่�งละเอียด

 ตัวอย่�งคดีอ�ญ� เช่น คว�มผิดต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ� ภ�ค 2 อย่�งคว�มผิดเกี่ยว

กับเพศ ชีวิตและร่�งก�ย เสรีภ�พและชื่อเสียง ทรัพย์ รวมถึงคว�มผิดต�มกฎหม�ยอื่นที่มีโทษ

ท�งอ�ญ� เช่น คว�มผดิต่อพระร�ชบญัญตักิ�รพนนั พทุธศกัร�ช 2478 คว�มผิดต่อพระร�ชบญัญตั ิ

ควบคุมอ�ค�ร พ.ศ. 2522 คว�มผิดต่อพระร�ชบัญญัติจร�จรท�งบก พ.ศ. 2522 คว�มผิดต่อ

พระร�ชบัญญัติย�เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 คว�มผิดต่อพระร�ชบัญญัติว่�ด้วยคว�มผิด 

อันเกิดจ�กก�รใช้เช็ค พ.ศ. 2534 ฯลฯ ซึ่งในประเทศไทย ยังมีกฎหม�ยอ�ญ�อีกเป็นจำ�นวนม�ก

 ส่วนคดีอื่น ๆ ที่ไม่ใช่คดีอ�ญ� เช่น คดีแพ่ง หรือคดีที่เก่ียวข้องกับก�รปกครองของรัฐ 

ต่อประช�ชน เช่น คดีปกครองต่�ง ๆ ที่ขึ้นศ�ลปกครอง

 

ก�รกระทำ�ผิดท�งอ�ญ�	จะต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง	4	อย่�ง	ดังนี้

ดูว่�มีก�รกระทำ�เกิดขึ้นหรือไม่

 ก�รกระทำ�ในท�งกฎหม�ยอ�ญ� มีอยู่ 2 ลักษณะคือ ก�รกระทำ�ก�ร และ ก�รละเว้นไม่

กระทำ�ก�ร

ก�รกระทำ�ก�ร ได้แก่ ก�รลงมือทำ�ให้เกิดขึ้น ก�รกระทำ�ก�ร ยังรวมไปถึง ก�รงดเว้น 

ไม่กระทำ�ก�รเพื่อป้องกันผลร้�ย ได้แก่ ก�รไม่ลงมือทำ�หรือเพิกเฉยที่จะไม่ทำ�ส่ิงที่เป็นหน้�ที ่

1 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคแรก ประกอบ มาตรา 59
2 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคสอง และ มาตรา 3

1.2 อะไรคอืการกระทำาผดิทางอาญา?

01

ที่ต้องทำ�เพื่อป้องกันผลร้�ยที่จะต�มม� เช่น ก�รที่พ่อแม่ทอดทิ้งเด็กเล็กไม่ดูแล จนทำ�ให้เด็กเสียชีวิต 

ก�รไม่ช่วยเหลือเจ้�หน้�ที่ที่ขอให้ช่วยดับเพลิงไหม้แม้ว่�ตนเองจะช่วยได้  หรือ ก�รพ�คนเม�สุร� 

ไปส่งทีบ้่�นแต่ทิง้เข�ไว้กล�งท�งแล้วคนเม�นัน้ตกนำ�้ต�ย แบบนีก้ถ็อืว่�รบัหน้�ทีม่�แล้วแต่งดเว้น

ไม่กระทำ�ก�รให้ครบถ้วนต�มหน้�ที่นั้น ฯลฯ จะเห็นได้ว่�ก�รงดเว้นไม่กระทำ�ก�รนี้ ถึงจะไม่ได้

ลงมือปฏิบัติ ไม่มีก�รขยับร่�งก�ยใด ๆ ก็ถือว่�ได้กระทำ�ผิดอ�ญ�ไปแล้ว

 ส่วนก�รละเว้นไม่กระทำ�ก�ร	ได้แก่ ก�รไม่ทำ�หน้�ที่ แล้วกฎหม�ยลงโทษว่�เป็นคว�มผิด 

ต้องรับโทษต่อก�รไม่ทำ�หน้�ที่นั้น เช่น กฎหม�ยบังคับว่�ต้องบอกชื่อที่อยู่ของตนเอง 

ต่อเจ้�หน้�ที่ที่ปฏิบัติก�รต�มกฎหม�ย ถ้�ไม่บอกถือว่�กระทำ�ผิดอ�ญ�ในข้อห�นี้

ดูว่�กฎหม�ยกำ�หนดว่�ก�รกระทำ�นั้นเป็นคว�มผิดหรือไม่

 ก�รกระทำ�ที่กฎหม�ยกำ�หนดว่�เป็นคว�มผิด จะเป็นก�รกระทำ�เท่�ที่แสดงออกม�

ภ�ยนอก หม�ยถึง เท่�ที่เห็นได้ด้วยต� หู จมูก ลิ้น และก�ยสัมผัสเท่�นั้น เห็นได้ว่�กฎหม�ย

จะไม่ได้เอ�ผิดกับคว�มคิดที่ไม่ได้แสดงออกม� โดยกฎหม�ยจะกำ�หนดว่� ก�รกระทำ�เช่นนี้เป็น

คว�มผิด เช่น ในข้อห�ฆ่�คนต�ย ต้องมีก�รกระทำ�ที่แสดงออกภ�ยนอกว่�ได้กระทำ�ก�รฆ่�  

และต้องเป็นก�รฆ่�คน ถ้�สิ่งที่ฆ่�นั้นไม่ใช่คน ก็ยังไม่ถือว่�ผิดข้อห�ฆ่�คนต�ย

ดูว่�กฎหม�ยกำ�หนดว่�ก�รกระทำ�นั้นเป็นคว�มผิดสำ�เร็จเมื่อใด 

 กฎหม�ยมีก�รกำ�หนดคว�มผิดเอ�ไว้ 2 ประเภท คือ ประเภทแรก คว�มผิดที่เมื่อกระทำ�

ก�รไปแล้วเป็นก�รฝ่�ฝืน ไม่จำ�เป็นว่�ต้องเกิดผลหรือไม่ ก็ถือว่�เป็นคว�มผิดสำ�เร็จแล้ว เช่น  

ก�รไม่ยอมบอกชื่อที่อยู่ของตนเองต่อเจ้�หน้�ที่ที่ปฏิบัติก�รต�มกฎหม�ย3 กฎหม�ยไม่ต้องก�ร 

ผลว่�ไม่ยอมบอกชื่อแล้วเกิดผลเสียอย่�งไร เพียงแค่ไม่บอก ก็ถือว่�ก�รกระทำ�นั้นเป็นคว�มผิด

สำ�เร็จแล้ว

 ประเภทที่สอง คือ ก�รกระทำ�ที่เป็นคว�มผิด ต้องเกิดผลที่มีคว�มสัมพันธ์กับก�รกระทำ� 

นั้นด้วย จึงจะถือว่�เป็นคว�มผิดสำ�เร็จ เช่น ฆ่�คนต�ยโดยเจตน� ก�รกระทำ� คือ ก�รตั้งใจ 

ฆ่�คนต�ย คว�มต�ย คือ ผลของก�รฆ่� เช่นนี้ถือว่�เป็นคว�มผิดสำ�เร็จ ผลของก�รกระทำ� สัมพันธ ์

โดยตรงกับก�รกระทำ�นั้น

ดูว�่มีคว�มประสงค์ของก�รกระทำ�หรือไม่	และกฎหม�ยกำ�หนดว่�

เป็นคว�มผิดหรือไม่

 โดยหลักทั่วไป บุคคลจะต้องรับผิดในท�งอ�ญ�เมื่อกระทำ�ผิดอ�ญ�โดยเจตน� เว้นแต่

กฎหม�ยบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทำ�โดยประม�ท หรือกฎหม�ยบัญญัติไว้โดยชัดเจนว่� 

 
3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 367

02

03

04

1.1 คดีอาญา	คืออะไร?	คดีหรือปัญหาของเรา		
เป็นคดีอาญาหรือไม่นะ?
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ให้ต้องรับผิดแม้ได้กระทำ�โดยไม่มีเจตน�4

ก�รกระทำ�โดยเจตน� คือ กระทำ�โดยรู้สำ�นึกในก�รที่กระทำ�และในขณะเดียวกัน 

ผู้กระทำ�ประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของก�รกระทำ�นั้น5

ก�รกระทำ�โดยประม�ท คือ ก�รกระทำ�ที่ไม่มีเจตน� แต่กระทำ�โดยปร�ศจ�ก

คว�มระมัดระวังที่บุคคลในสภ�วะนั้นควรจะมีต�มวิสัยและพฤติก�รณ์ แม้ว่�ตน

จะได้ระมัดระวังแล้ว ใช้คว�มระมัดระวังไม่ม�กเพียงพอ6 

 ตัวอย่�งเช่น ข้อห�ฆ่�คนต�ยโดยเจตน� ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ� ม�ตร� 288  

ห�กไม่มีเจตน�ฆ่� ก็ไม่ถือว่�ผิดข้อห�นี้ แต่จะไปผิดข้อห�ฆ่�คนต�ยโดยไม่เจตน� ม�ตร� 290 

หรือห�กฆ่�คนต�ยโดยประม�ท จะผิดม�ตร� 291 ย่อมต้องพิจ�รณ�ว่�ไม่มีเจตน� หรือว่�

กระทำ�ไปโดยประม�ท

 หล�ยครั้งที่ข่�วร�ยง�นว่�ในบ�งคดีอ�ญ�ผู้เสียห�ยยอมคว�มไม่เอ�ผิด แต่บ�งข่�ว แม้ว่�

ผู้เสียห�ยจะไม่ติดใจเอ�คว�ม แต่ตำ�รวจก็ยังดำ�เนินคดีอ�ญ�ต่อ ทำ�ให้เกิดคว�มสับสนว่�แล้วคดี

อะไรบ้�งที่เร�จะยอมคว�มได้ หรือคดีใดที่เร�จะต้องรอให้รัฐม�ช่วยจัดก�ร

 ขอให้ผู้อ่�นยึดหลักง่�ย ๆ ว่�คดีอ�ญ�คดีใดที่เป็น “คว�มผิดต่อส่วนตัว” หรือคดีอ�ญ�

ที่ยอมคว�มได้ จะเป็นคว�มผิดต่อบุคคลโดยตรง ไม่ได้กระทบเดือดร้อนกับสังคมโดยทั่วไป  

ส่วนคดีที่เป็น “คว�มผิดอ�ญ�ต่อแผ่นดิน” จะเป็นคว�มผิดที่นอกจ�กจะกระทบต่อบุคคลแล้ว 

ยังส่งผลกระทบต่อสังคมหรือประเทศด้วย 

 คว�มผิดต่อส่วนตัว ผู้เสียห�ยส�ม�รถฟ้องร้องคดีเองต่อศ�ลหรือร้องทุกข์ต่อตำ�รวจ 

เพื่อทำ�ก�รสอบสวนและให้พนักง�นอัยก�รฟ้องคดีเอ�ผิดแทนได้7 โดยที่ผู้เสียห�ยมีสิทธิที่จะหยุด 

ก�รดำ�เนินคดีอ�ญ�นั้นได้ ไม่ว่�จะเป็นก�รถอนคำ�ร้องทุกข์ ถอนคำ�ฟ้อง หรือยอมคว�มกันอย่�ง

ถูกกฎหม�ย8 และผู้เสียห�ยต้องร้องทุกข์ภ�ยใน 3 เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องคว�มผิด และรู้ตัว 

ผู้กระทำ�คว�มผิด (แค่รู้รูปร่�งหน้�ต�ก็เพียงพอ)

4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคแรก
5 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสอง
6 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสี่
7 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 121 วรรคท้าย ประกอบ มาตรา 120 
8 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 35 วรรคท้าย และ มาตรา 39 (2)

1.3 คดีอาญาที่ยอมความได้	กับ	คดีอาญาแผ่นดิน		
คืออะไร?	ต่างกันอย่างไร?

 คดีอ�ญ�ที่เป็นคว�มผิดต่อส่วนตัว กฎหม�ยจะเขียนเอ�ไว้ชัดเจนว่�ให้ยอมคว�มได้  

ห�กกฎหม�ยมิได้กำ�หนดไว้ให้ยอมคว�มได้ คว�มผิดนั้นถือเป็นคว�มผิดอ�ญ�ต่อแผ่นดิน

 ตัวอย่�งคดีอ�ญ�ที่ยอมคว�มได้9 เช่น คดีคว�มผิดท�งเพศบ�งประเภท คดีฉ้อโกงเงิน  

คดียักยอกทรัพย์ คดีหมิ่นประม�ท คดีบุกรุกบ้�น หรือในกรณีที่ผู้กระทำ�ผิดเป็นญ�ติกับ 

ผู้เสียห�ย ส�ม�รถยอมคว�มในคดีบ�งอย่�งได้ เช่น คดีลักทรัพย์ คดีรับของโจร10 เป็นต้น

 จะเห็นว่�คดีอ�ญ�ที่ยอมคว�มได้ มักจะเกี่ยวกับคว�มเสียห�ยต่อทรัพย์ ต่อเรื่องส่วนบุคคล 

หรือเรื่องเกี่ยวกับญ�ติพี่น้อง ซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่ม�ตร� คว�มผิดอ�ญ�ส่วนใหญ่ในประเทศไทย

จึงเป็นคว�มผิดที่ยอมคว�มไม่ได้ หรือคว�มผิดต่อแผ่นดินหรือต่อรัฐทั้งสิ้น อ�ทิเช่น คดีฆ่�คนต�ย 

คดีข่มขืนเด็กอ�ยุไม่เกิน 15 ปี คดีเม�แล้วขับ คดีค้�ย�เสพติด คดีบุกรุกป่�สงวน11 เป็นต้น

 ประเด็นสำ�คัญที่เร�ควรคำ�นึงถึงเกี่ยวกับคดีที่ยอมคว�มได้ คือ ห�กผู้เสียห�ย 

ได้ถอนคำ�ร้องทุกข์ ตกลงยอมคว�ม หรือถอนฟ้องคดีอ�ญ�ประเภทนี้ไปแล้ว ผู้เสียห�ยจะไม่มี

สิทธินำ�คดีนั้นม�ร้องทุกข์ให้เกิดก�รสอบสวนหรือฟ้องร้องซำ้�ได้อีกเป็นก�รตัดสิทธิโดยเด็ดข�ด 

ทำ�ให้พนักง�นสอบสวนจะไม่ส�ม�รถสอบสวนต่อไปได้อีก พนักง�นอัยก�รก็ไม่ส�ม�รถทำ� 

ก�รฟ้องร้องคดีนั้นได้อีก

 ดังนั้น ผู้เสียห�ยควรให้คว�มสำ�คัญและใช้เวล�ในก�รพิจ�รณ�ให้ละเอียดถี่ถ้วน 

ห�กต้องก�รจะดำ�เนินก�รเช่นนี้ ไม่ว่�ด้วยเหตุผลคว�มประสงค์ของตัวผู้เสียห�ยเอง หรือก�รร้องขอ

จ�กฝ่�ยผู้กระทำ�ผิดที่อ�จมีข้อเสนอที่จะชดใช้เยียวย�ให้แก่ผู้เสียห�ยโดยไม่ต้องดำ�เนินคดีอ�ญ� 

เนื่องจ�กผู้เสียห�ยไม่ส�ม�รถจะนำ�คดีอ�ญ�นี้ม�ฟ้องร้องหรือร้องทุกข์ซำ้�ได้อีกห�กเกิดเปลี่ยนใจ

ในภ�ยหลัง หรือมีปัญห�ที่ผู้กระทำ�ผิดไม่ยอมชดใช้คว�มเสียห�ยต�มที่ตกลงกันไว้

 ส่วนคดีคว�มผิดอ�ญ�ต่อแผ่นดิน ห�กผู้เสียห�ยได้ถอนคำ�ร้องทุกข์ หรือถอนฟ้อง 

คดีอ�ญ�ประเภทนี้ไปแล้ว ผู ้เสียห�ยก็จะหมดสิทธินำ�คดีม�ร้องทุกข์ใหม่หรือฟ้องซำ้�ได้อีก 

เช่นกัน แต่ต่�งกับคดีคว�มผิดที่ยอมคว�มได้ ตรงที่พนักง�นสอบสวนยังมีอำ�น�จสอบสวนคดีต่อไป 

และพนักง�นอัยก�รยังมีอำ�น�จฟ้องคดีอ�ญ�ต่อไปได้ เพร�ะต�มกฎหม�ยถือว่�คว�มผิดนั้นเป็น

คว�มผิดอ�ญ�ต่อแผ่นดิน รัฐและสังคมเป็นผู้เสียห�ยด้วยผู้เสียห�ยท่ีเป็นบุคคลในคดีจะไป 

 

9 ความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ มาตรา 272, 276 วรรคแรก และ 278 วรรคสอง ซึ่งเป็นการกระทำาระหว่างคู่สมรส ถ้ามิได้

เกิดต่อหน้าธารกำานัล หรือไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำารับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย, 278 วรรคแรก ถ้ามิได้เกิดต่อหน้าธารกำานัล ไม่เป็นเหตุให ้

ผู้ถูกกระทำารับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย หรือมิได้เป็นการกระทำาแก่บุคคลดังระบุไว้ในมาตรา 285 และมาตรา 285/2, 283 ทวิ วรรคแรก  

และ วรรคสาม เฉพาะกรณีที่กระทำาแก่บุคคลอายุเกิน 15 ปี, 284, 322, 323, 324, 326, 327, 328, 341, 342, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 352, 

353, 354, 355, 358, 359, 362, 363, 364
10 ความผิดต่อส่วนตัวที่ยอมความได้เมื่อผู้เสียหายและผู้ต้องหาเป็นญาติกัน ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334, 335, 336 วรรคแรก, 341 ถึง 

364 ประกอบ มาตรา 71
11 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 และ มาตรา 277, พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522, พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522,  

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
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ยอมคว�มให้คดีนั้นสิ้นสุดไปอย่�งเช่นคดีอ�ญ�ต่อส่วนตัวไม่ได้ นี่เป็นเหตุผลที่ทำ�ให้บ�งคดีอ�ญ�

ที่ผู้เสียห�ยได้ถอนคำ�ร้องทุกข์ (ภ�ษ�ช�วบ้�นเรียกว่�ถอนแจ้งคว�ม)12 ไปแล้ว ตำ�รวจและ

พนักง�นอัยก�รยังคงทำ�ก�รดำ�เนินคดีอ�ญ�ต่อไป

 ไม่มีใครอย�กจะเกี่ยวข้องกับคดีอ�ญ� แต่ชีวิตคนเร�นั้นไม่มีอะไรที่แน่นอน เมื่อผู้อ่�น 

เจอคดีอ�ญ�ขึ้นแล้ว ขอให้มีสติและเตรียมตัวให้พร้อมในทุกด้�น ไม่ว่�จะอยู่ในฐ�นะใดใน

กระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ�ก็ต�ม โดยอ�ศัยต�มแนวท�ง ดังนี้

การเตรียมพร้อมทางจิตใจและร่างกาย	

 ก่อนเร�จะออกรบ สิ่งที่สำ�คัญที่สุดคือกำ�ลังใจและกำ�ลังก�ยของเร�เอง ก�รเกิดคดีคว�มขึ้น 

โดยเฉพ�ะคดีอ�ญ� ย่อมเกิดคว�มกดดันจ�กหล�ยด้�น ทั้งครอบครัว ผู้ใกล้ชิด เพื่อนฝูง สังคม

ภ�ยนอก หรือแม้แต่สังคมออนไลน์ เนื่องจ�กคดีอ�ญ�หล�ยประเภท เป็นคดีที่ขัดต่อศีลธรรม 

จรรย�ของสังคมไทย หรือสร้�งคว�มหว�ดกลัว โกรธแค้น สะเทือนใจ หรือหว�ดระแวงให้แก่สังคม

คดีอ�ญ�บ�งประเภทมีโทษสถ�นหนัก มีค่�ใช้จ่�ยสูง หรือห�กอยู่ในฐ�นะผู้เสียห�ย อ�จเกิด 

คว�มอับอ�ย เสื่อมเสีย ส่งผลกระทบต่อก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วันได้ จึงควรเตรียมพร้อม 

ด้�นจิตใจและร่�งก�ยควบคู่กับก�รเตรียมคดีอ�ญ�

 สิ่งที่เป็นอุปสรรคม�กของคนที่อยู่ในระหว่�งก�รดำ�เนินคดีอ�ญ� คือ คว�มเครียด อันเป็น 

ภ�วะที่จิตใจและร่�งก�ยเสียสมดุล จ�กคว�มไม่สบ�ยใจ เป็นทุกข์ กังวล ซึ่งส่งผลทำ�ให้เร�

ตัดสินใจเรื่องต่�ง ๆ ได้ไม่ดีเท่�ที่ควร และยังส่งผลด้�นลบต่อร่�งก�ย จิตใจ และพฤติกรรม  

ผู้ท่ีต้องรับมือกับคดีอ�ญ� ควรรู้ทันกับคว�มเครียดของตนเองและคนใกล้ชิด สร้�งคว�มผ่อนคล�ย 

แก้ไขปัญห�ไปทีละอย่�ง ปรับแง่คิดให้อยู่ในด้�นบวกม�กขึ้น ห�ที่ปรึกษ�ที่ไว้ใจได้เพื่อพูดคุย 

รวมถึงขอรับก�รช่วยเหลือจ�กคลินิกคล�ยเครียดหรือบริก�รส�ยด่วนสุขภ�พจิต โทร 1323  

จะช่วยให้เร�ไม่จมอยู่กับคว�มเครียดที่ต้องเผชิญกับคดีอ�ญ�

 ในกรณีของผู้เสียห�ยที่เป็นเด็ก ผู้พิก�ร ผู้มีปัญห�คว�มบกพร่องท�งจิตหรือสติปัญญ� 

รวมถึงผู้สูงอ�ยุ หรือผู้ที่ถูกล่วงละเมิดท�งเพศ ควรได้รับก�รดูแลใกล้ชิดจ�กผู้ดูแลและญ�ติพี่น้อง 

รวมถึงควรสังเกตพฤติกรรม และควรปรึกษ�ผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะท�งเพื่อเยียวย�คว�มเสียห�ย

ท�งร่�งก�ยและจิตใจ เพื่อเฝ้�ระวังคว�มเครียดให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ และช่วยฟื้นฟ ู

ให้ผู้เสียห�ยก้�วข้�มเหตุก�รณ์ในคดีอ�ญ�ไปได้จนกระทั่งคดีสิ้นสุดลงและในอน�คตภ�ยหน้�

12 โปรดดูรายละเอียดวิธีการถอนคำาร้องทุกข์ ถอนฟ้องคดี หรือ การยอมความ ในบทที่ 2 ข้อ 2.2 การระงับคดีอาญา

1.4 การเตรียมพร้อมเมื่อมีคดีอาญา

การเตรียมพร้อมในการดำาเนินคดีอาญา

 ก�รเตรียมพร้อมในคดีอ�ญ�เป็นสิ่งสำ�คัญ	เร�ไม่อ�จจะไปให้ก�รหรือไปศ�ลได้โดยท่ี 

ไมท่ร�บต้นส�ยปล�ยเหตุใด	ๆ	เลย	เพร�ะจะเป็นก�รเสียสิทธิของตนเองหรือของบุคคลอื่นที่

เร�ช่วยเหลือในคดีอ�ญ�หล�ยประก�ร	 ผู้อ่�นควรทำ�คว�มเข้�ใจถึงหลักก�รพื้นฐ�นของคดี

อ�ญ�และแนวท�งปฏิบัติที่เหม�ะสมก่อนจะดำ�เนินก�รในขั้นใด	ๆ	ต่อไป

 ขั้นที่	1	อย่�นำ�คดีอ�ญ�ของคนอื่นไปขอคำ�ปรึกษ�แทนเข�
 คำ�ถ�มแรกท่ีหล�ยคนชอบถ�มนักกฎหม�ย ได้แก่ คดีอ�ญ�ท่ีตนนำ�ม�ปรึกษ�น้ี มีท�งออก 

หรือท�งแก้ไขอย่�งไร ควรจะเตรียมพร้อมอย่�งไร ในคว�มเป็นจริงแล้ว คำ�ถ�มที่ควรจะถ�ม 

ตัวเร�เองก่อน น่ันคือ คดีอ�ญ�น้ี เป็นคดีของใครกันแน่?! ด้วยคว�มท่ีคนไทยใจดี มักมีคว�มเดือดเน้ือ 

ร้อนใจแทนครอบครัวและเพื่อนฝูงเมื่อเกิดปัญห�ขึ้น จึงนิยมนำ�ปัญห�ในคดีอ�ญ�ไปสอบถ�ม

จ�กหล�ยแห่งเพื่อห�หนท�งม�นำ�เสนอ แต่ไม่ทันฉุกคิดว่�ข้อเท็จจริงหรือปัญห�ที่นำ�ไปปรึกษ�

ตรงกับข้อเท็จจริงในคดีอ�ญ�นั้น ๆ หรือไม่ แน่นอนว่� บุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้เสียห�ยหรือไม่ได้อยู่

ในเหตุก�รณ์ ย่อมไม่อ�จทร�บข้อเท็จจริงที่ชัดเจนได้ และอ�จให้ข้อมูลที่คล�ดเคลื่อนไปทำ�ให ้

คำ�ปรึกษ�ที่ได้รับไม่เป็นประโยชน์ต่อคดีนั้น ๆ อีกทั้ง อ�จเป็นก�รเปิดเผยคว�มลับหรือก้�วก่�ย 

คว�มเป็นส่วนตัวของบุคคลในคดีอ�ญ�ด้วย

 ในขั้นต้น เร�จึงควรสำ�รวจเสียก่อนว่�คดีอ�ญ�นี้เป็นของใคร ขอแนะนำ�ว่� ควรนำ�คด ี

ที่เร�เป็นผู้เสียห�ยโดยตรง หรือที่เร�เป็นผู้มีอำ�น�จดำ�เนินก�รแทนผู้เสียห�ย หรือคดีที่เร� 

เป็นโจทก์ จำ�เลย ผู้ต้องห� หรือ พย�น ไปรับคำ�ปรึกษ�ด้วยตนเองเท่�นั้น ห�กเร�ไม่ได้อยู่ใน

ฐ�นะเหล่�นี้เร�ไม่ควรนำ�ข้อมูลในคดีที่ได้รับรู้ม� ไม่ว่�จะเป็นของแฟน ของส�มีภรรย� ของพ่อ

แม่ ของเพื่อนสนิท ของคนข้�งบ้�น หรือ คนในข่�วไปขอรับคำ�ปรึกษ�แทนบุคคลที่เกี่ยวข้องใน

คดีอ�ญ�นั้นโดยพลก�ร เพื่อหลีกเลี่ยงก�รได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและถูกต้อง อีกทั้งเสียเวล�

และอ�จเสียทรัพย์สินถูกหลอกหรือต้องเสียค่�ใช้จ่�ยโดยไม่จำ�เป็นได้

 ขั้นที่	2	ห�คว�มรู้กฎหม�ย	รวบรวมข้อมูล	ข้อเท็จจริงในคดีอ�ญ�
 เป้�หม�ยของก�รดำ�เนินคดีอ�ญ�ในชั้นก�รสอบสวน คือ เพื่อสอบสวนห�ผู้กระทำ�ผิด

อ�ญ�และนำ�ส่งฟ้องต่อศ�ล ส่วนในชั้นศ�ล ก็มีเป้�หม�ยเพื่อให้จำ�เลยรับผิดต่อก�รกระทำ�

ผิดอ�ญ� ถูกลงโทษต�มกฎหม�ย โดยศ�ลจะพิจ�รณ�พย�นหลักฐ�นว่�มีก�รกระทำ�ผิดอ�ญ�

จริงหรือไม่ และจำ�เลยเป็นผู้กระทำ�ผิดนั้นหรือไม่ห�กยังมีข้อสงสัยว่�จำ�เลยไม่ได้กระทำ�ผิด  

ก็ต้องยกประโยชน์แห่งคว�มสงสัยแก่จำ�เลยด้วยก�รยกฟ้องคดีเสีย13 ดังนั้น เมื่อเจอกับคดีอ�ญ�  

เร�ควรมีก�รศึกษ�หลักกฎหม�ยและข้อปฏิบัติในเบื้องต้น ก�รรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

และเตรียมพย�นหลักฐ�นเพื่อใช้ประกอบคดีอ�ญ� ไม่ว่�จะเป็นก�รใช้พย�นหลักฐ�นม�พิสูจน์

หรือหักล้�งข้อกล่�วห�ก็ต�ม ต่�งส�ม�รถปรับใช้แนวท�งดังต่อไปนี้เพื่อเตรียมคว�มพร้อม

ในคดอี�ญ�ได้

13 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227
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 ศึกษ�ห�คว�มรู้ด้�นกฎหม�ยเบื้องต้น
 มีคำ�เปรียบเปรยแต่โบร�ณม�ว่� “คว�มรู้ คือ อ�วุธท�งปัญญ�” เมื่อเจอคดี

อ�ญ�ก็เช่นกันเร�จำ�เป็นต้องมีวิช�คว�มรู้ด้�นกฎหม�ยอ�ญ�พื้นฐ�นเป็นอ�วุธประจำ�

ก�ยเพื่อรับมือกับกระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ�ต่�ง ๆ ในอน�คต นอกจ�กนี้ เร�ยัง

แก้ตัวว่�ไม่รู้กฎหม�ยเพื่อให้พ้นจ�กคว�มรับผิดในท�งอ�ญ�ไม่ได้อีกด้วย14 ก�รศึกษ�

ห�คว�มรู้กฎหม�ยจึงเป็นส่ิงจำ�เป็นในก�รปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภ�พของตัวเร�ไม่ให้มี

ใครม�ละเมิดให้เกิดคว�มเสียห�ยม�กขึ้นไปอีก

 สำ�หรับผู้ที่ไม่เคยอ่�นเรื่องกฎหม�ยเลย ขอแนะนำ�ให้ใช้ช่องท�งก�รห�คว�มรู้

กฎหม�ย เช่น

	 1)	อินเทอร์เน็ต

 เป็นแหล่งก�รเรียนรู้ข่�วส�รและบทคว�มด้�นกฎหม�ยที่ดีและครอบคลุม  

รวมถึงส�ม�รถเข้�ถึงตัวบทกฎหม�ยที่ถูกต้องและทันสมัย เช่น จ�กเว็บไซต์สำ�นักง�น

คณะกรรมก�รกฤษฎีก� ซึ่งเป็นหน่วยง�นเผยแพร่กฎหม�ยโดยตรงของรัฐได้ทันที  

เร�อ�จลองอ่�นหรือรับชมข่�วส�รและบทคว�มที่ใกล้เคียงกับคดีอ�ญ�ที่ท่�นกำ�ลังเจอ

อยู่ผ่�นเว็บไซต์ต่�ง ๆ รวมถึงวิดีโอด้�นกฎหม�ย ค้นคว้�บทคว�มกฎหม�ยจ�กเว็บไซต์ 

LAMP15 ของสำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม ปรึกษ�ปัญห�ท�งกฎหม�ยท�งออนไลน์กับกรม

คุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ กระทรวงยุติธรรม 

 ก�รพูดคุยกับคนอื่น ๆ ที่อยู่ในสถ�นก�รณ์คล้�ยกันเพื่อให้เกิดคว�มคุ้นเคย

กับหัวข้อดังกล่�วและเปิดประสบก�รณ์ด้�นกฎหม�ยให้ม�กขึ้น ไม่ว่�จะผ่�นเว็บบอร์ด

ส�ธ�รณะอย่�ง Pantip.com หรือช่องท�งโซเชียลมีเดียอย่�ง Twitter และ Facebook 

ที่มีกลุ่มผู้ใช้ท้ังประช�ชนทั่วไปและผู้ที่เป็นนักกฎหม�ยและนักวิช�ก�รโพสต์เผยแพร่

คว�มรู้กฎหม�ย รวมถึงรับปรึกษ�ปัญห�ข้อกฎหม�ยทั่วไป นอกจ�กนี้ ยังมีบริก�รที ่

ทันสมัยผ่�นในโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน (แอป) ท�งโทรศัพท์มือถืออีกด้วย เช่น

แอปมือถือ “รู้หมด กฎหม�ย” ของกระทรวงยุติธรรม ที่รองรับทั้ง

ระบบปฏิบัติก�ร iOS และระบบแอนดรอยด์ที่ให้คว�มรู้ข้อกฎหม�ยที่

ประช�ชนควรรู้ มีบริก�รร้องทุกข์ ติดต�มผลเรื่องร้องทุกข์ ให้บริก�ร

ด�วน์โหลดกฎหม�ยทั้งหมด อัพเดตข่�วส�รเกี่ยวกับกระบวนก�ร

ยุติธรรม และรวบรวมคำ�ถ�มที่พบบ่อยเกี่ยวกับกฎหม�ยไว้ในแอปเดียว 

ฟรีไม่มีค่�ใช้จ่�ย16

14 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 64
15 เข้าไปที่ http://lamp.oja.go.th/
16ดาวน์โหลดได้ที่ http://apps.moj.go.th 

ก
ระบบสอบถ�มด้�นกฎหม�ยฟรีผ่�นบัญชีแชท LINE (ไลน์) “ผู้ใหญ่ลอว์ 

(LAW MAN)” ของสำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม17

บริก�รปรึกษ�ปัญห�กฎหม�ยฟรีผ่�นบัญชีแชท LINE (ไลน์) ของสภ�

ทน�ยคว�มมีทน�ยคว�มประจำ�ให้คำ�ปรึกษ�วันละ 5 คน ต่อวัน18

 อย่�งไรก็ต�ม ผู้อ่�นควรต้องตรวจสอบข้อมูลข่�วส�ร ข้อกฎหม�ย รวมถึง 

คว�มคิดเห็นบนโลกออนไลน์ว่�มีแหล่งที่ม�ที่ชัดเจน เชื่อถือได้ เช่น จ�กเว็บไซต์ของ

มห�วิทย�ลัย หรือสำ�นักพิมพ์ หรือสำ�นักข่�วที่เป็นที่รู้จัก เพื่อหลีกเลี่ยงก�รได้รับข้อมูล

ปลอมหรือคล�ดเคลื่อนหรือล้�สมัยท่ีอ�จสร้�งผลเสียกับคดีอ�ญ�ท่ีท่�นห�ข้อมูลอยู่  

และควรระวังผู้ที่แอบอ้�งจะให้คว�มช่วยเหลือท�งกฎหม�ยซึ่งอ�จเป็นมิจฉ�ชีพได้

	 2)	สื่อสิ่งพิมพ์

 จ�กหนังสือเรียนกฎหม�ยที่ออกแบบม�เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถเรียนด้วยตนเองได ้

เช่น ชุดสื่อก�รเรียนก�รสอนวิช�กฎหม�ยต่�ง ๆ ของมห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช 

หรือตำ�ร�เรียนวิช�กฎหม�ยต่�ง ๆ ของมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง ที่มีร�ค�ถูกและเนื้อห�

ทันสมัย รวมไปถึงยังมีตัวเลือกม�กม�ยที่เป็นหนังสือสรุปกฎหม�ยเอ�ไว้ให้ประช�ชน

อ่�นเข้�ใจง่�ย หรือหนังสือติวเตรียมสอบกฎหม�ยของนักเรียนนักศึกษ� ก็ถือว่�เป็น

แหล่งข้อมูลที่ดีเช่นกัน ผู้อ่�นส�ม�รถห�โอก�สเข้�ไปอ่�นหนังสือและตำ�ร�กฎหม�ย

เหล่�นี้ได้อย่�งฟรี ๆ ในห้องสมุดส�ธ�รณะ หรือห้องสมุดของมห�วิทย�ลัยต่�ง ๆ

	 	 3)	ศูนย์บริก�รให้คำ�ปรึกษ�กฎหม�ยของหน่วยง�นต่�ง	ๆ

	 	 ทั้งภ�ครัฐและเอกชน

 เป็นอีกหน่ึงแหล่งเรียนรู้กฎหม�ยท่ีเร�ส�ม�รถพูดคุยสอบถ�มเรื่องกฎหม�ย

อ�ญ�ของเร�ได้โดยตรงกับนักกฎหม�ยหรือผู้เชี่ยวช�ญโดยไม่มีค่�ใช้จ่�ย ตัวอย่�งเช่น

บริก�รปรึกษ�คดีคว�มโดยทน�ยคว�มอ�ส�ที่ศ�ลยุติธรรมประจำ�จังหวัด

บริก�รช่วยเหลือด้�นกฎหม�ยของสภ�ทน�ยคว�ม

คลินิกหรือศูนย์นิติศ�สตร์ รับปรึกษ�ปัญห�กฎหม�ยโดยคณ�จ�รย์และ 

ผู้เชี่ยวช�ญของคณะนิติศ�สตร์ต�มมห�วิทย�ลัยต่�ง ๆ

ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พในคดีอ�ญ� ตั้งอยู่ที่ศ�ลอ�ญ� และ

ศ�ลยุติธรรมประจำ�จังหวัด ท่�นส�ม�รถเข้�รับคว�มรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

กระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ� เช่น ขั้นตอนก�รดำ�เนินคดี กระบวนก�ร 

พิจ�รณ� สิทธิหน้�ที่ของผู้เสียห�ย จำ�เลย และพย�น สิทธิก�รได้รับ 

 

 
17เพิ่มเพื่อนได้ที่ https://line.me/R/ti/p/7tvXxL3uDk 
18เพิ่มเพื่อนได้ที่ https://line.me/R/ti/p/%40173bkjju 
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ก�รเยียวย�ในท�งแพ่ง และสิทธิและหน้�ที่ต�มกฎหม�ยอ�ญ�ต่�ง ๆ  

ศูนย์แห่งนี้ ยังช่วยเหลือในก�รเจรจ�ไกล่เกลี่ย เพื่อบรรเท�คว�มเสียห�ย

ทน�ยคว�มอ�ส�ประจำ�สถ�นีตำ�รวจ เป็นโครงก�รภ�ยใต้แผนก�ร

ปฏิรูปประเทศที่มีคว�มจำ�เป็นเร่งด่วน (Quick Win) โดยสภ�ทน�ยคว�ม 

จัดทน�ยคว�มอ�ส�ปฏิบัติหน้�ที่ให้คำ�ปรึกษ�แก่ประช�ชนทั่วไป  

ผู้ต้องห� หรือผู้เสียห�ย ประจำ�สถ�นีตำ�รวจวันละ 1 คน ปฏิบัติง�น

ตั้งแต่เวล� 8.30-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดร�ชก�ร ประจำ�สถ�นี

ตำ�รวจ 150 สถ�นี ได้แก่ สถ�นีตำ�รวจนครบ�ล 1-9 จำ�นวน 35 สถ�นี 

และ สถ�นีตำ�รวจภูธร 1-9 จำ�นวน 115 สถ�นี

 ท่�นควรสอบถ�มเร่ืองเบ้ืองต้นทั่วไปในข้อกฎหม�ยที่ท่�นสงสัยหรือติดขัด 

เนื่องจ�กอ�ส�สมัครเหล่�นี้มีเวล�ให้คำ�ปรึกษ�จำ�กัด และไม่ส�ม�รถให้คำ�แนะนำ�ได้

อย่�งละเอียด และก�รเข้�รับคำ�ปรึกษ�จ�กหล�ยแห่ง อ�จทำ�ให้ท่�นสับสนได้

 รวบรวมข้อมูล	คว�มรู้	และเรียบเรียงข้อเท็จจริงในคดี
 ในระหว่�งที่ทำ�ก�รศึกษ�ห�คว�มรู้ด้�นกฎหม�ยอ�ญ� ควรมีก�รจดบันทึก

เรียบเรียงก�รกระทำ�ผิดอ�ญ� เริ่มจ�กใคร? ทำ�อะไร? อย่�งไร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?  

ร�ยละเอียดของก�รกระทำ�ผิดอ�ญ� หรือผู้ต้องห� หรือผู้กระทำ�ผิด เท่�ที่จำ�ได้ รวมถึง 

ข้อสังเกตต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีอ�ญ�ของเร� เช่น จำ�นวนคนในที่เกิดเหตุ แรงจูงใจใน

ก�รกระทำ�ผิด หลักฐ�นที่อยู่ของเร�ในกรณีที่เป็นจำ�เลย ร�ยก�รพย�นหลักฐ�นอื่นที่เร� 

คิดว่�น่�จะเป็นประโยชน์ต่อคดีอ�ญ�ของเร� เป็นต้น ข้อมูลเหล่�นี้ จะเป็นแนวท�ง

ก�รเตรียมพย�นหลักฐ�นในขั้นต่อไป ทำ�ให้เร�มีพย�นหลักฐ�นที่ใช้พิสูจน์คว�มผิด หรือ

ปฏิเสธคว�มผิด หรือ มีข้อมูลที่เร�ต้องให้ก�รในฐ�นะพย�นในคดีได้ดีขึ้น และเป็นระบบ

ระเบียบ รวมถึงช่วยให้ก�รรวบรวมพย�นหลักฐ�นเร็วขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อคว�มผิดต่อ 

ส่วนตัวที่มีอ�ยุคว�มแจ้งคว�มเพียง 3 เดือน และยังช่วยให้ตำ�รวจหรือทน�ยคว�มของ

เร�ดำ�เนินคดีอ�ญ�ได้รวดเร็วขึ้น

 นอกจ�กนี้ เร�อ�จจดบันทึกเกี่ยวกับข้อกฎหม�ยที่เรียนรู้ม�จ�กก�รค้นคว้� 

คว�มรู้ด้�นกฎหม�ยในขั้นตอนที่แล้วที่อ�จเกี่ยวข้องกับคดีอ�ญ�ของเร� เช่น  

สิทธิของจำ�เลยในคดีอ�ญ� ขั้นตอนก�รประกันตัว ก�รปฏิบัติตนในศ�ล ก�รขอออก

หม�ยเรียกพย�น อ�ยุคว�มของคดี ฯลฯ เพื่อนำ�ไปใช้ปรึกษ�กับทน�ยคว�มหรือเพื่อเป็น

แนวท�งในก�รดำ�เนินคดีอ�ญ�ขั้นต่อไป

ข

 ขั้นที่	3	เตรียมพย�นหลักฐ�น

 ประเภทของพย�นหลักฐ�น

       พย�นหลักฐ�นที่ใช้พิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีอ�ญ� อ�จแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

	1)	พย�นวัตถุ

หม�ยถึง สิ่งของ หรือชิ้นส่วนของร่�งก�ยคนหรือสัตว์ หรือสถ�นที่ต่�ง ๆ 

ที่ให้ข้อมูลว่�มีก�รกระทำ�ผิดอ�ญ�เกิดขึ้น เช่น พย�นหลักฐ�นท�ง

นิติวิทย�ศ�สตร์ แนวเขตแดนที่ดิน คลิปเสียงพูดคุย เป็นต้น

	2)	พย�นเอกส�ร

หม�ยถึง พย�นที่เป็นข้อคว�มในเอกส�รหรือสิ่งอื่น ๆ อ�จจะเป็นตัว

อักษร ภ�พ ตัวเลข หรือ สัญลักษณ์ใด ๆ ที่สื่อคว�มหม�ยให้รู้ถึงข้อมูล

ได้ เช่น ภ�พถ่�ยหน้�จอโทรศัพท์มือถือ แสดงให้เห็นข้อคว�มแชทข่มขู่ 

กระด�ษใบโพยหวยใต้ดิน เป็นต้น

	3)	พย�นบุคคล

อ�จแบ่งเป็นพย�นบุคคลธรรมด� คือ คนที่เป็นพย�นรู้เห็นเหตุก�รณ์

ไม่ว่�จะโดยตรง หรือว่�โดยอ้อม เช่น พลเมืองดีที่เห็นก�รกระทำ�ผิดใน

ที่เกิดเหตุ ตัวผู้เสียห�ยที่ได้รับผลร้�ยจ�กก�รกระทำ�ผิด เพื่อนร่วมชั้น

ของจำ�เลยที่ทร�บพฤติกรรมเป็นอย่�งดี เป็นต้น กับ พย�นบุคคลที่เป็น

ผู้ชำ�น�ญก�รพิเศษ คือ ผู้เชี่ยวช�ญที่มีประสบก�รณ์คว�มรู้ในส�ข�ต่�ง ๆ  

ม�เบิกคว�มให้คว�มเห็นต่อข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นในคดีต�มหลักวิช�  

แต่ไม่ได้รู้เห็นในเหตุก�รณ์หรือข้อเท็จจริง เช่น แพทย์ผู้ทำ�ก�รชันสูตร

พลิกศพ นักบัญชีที่ทำ�ก�รตรวจสอบเส้นท�งก�รฟอกเงิน นักจิตวิทย�

ที่ทำ�ก�รตรวจสภ�พจิตใจของจำ�เลย เป็นต้น

 ก�รตรวจพิสูจน์พย�นหลักฐ�นท�งนิติวิทย�ศ�สตร์
 ปัจจุบัน นิติวิทย�ศ�สตร์มีคว�มก้�วหน้�สูงม�ก ส�ม�รถทำ�ก�รตรวจสอบพย�นวัตถุ  

พย�นเอกส�ร และพย�นบุคคลได้อย่�งละเอียดและเท่ียงตรงม�กขึ้น เช่น ก�รตรวจสอบ 

เอกส�รปลอม ก�รตรวจชิ้นเนื้อระบุดีเอ็นเอว่�เป็นของผู้ต�ยหรือไม่ ก�รตรวจร่�งก�ยผู้เสียห�ย 

เพื่อเก็บตัวอย่�งอสุจิและร่องรอยก�รถูกทำ�ร้�ย ก�รตรวจกู้คืนข้อมูลที่ถูกลบทิ้งไปแล้วจ�กระบบ

คอมพิวเตอร์ ก�รตรวจรอยนิ้วมือ ก�รตรวจสอบคว�มแข็งแรงของอ�ค�รที่สร้�งผิดแบบ เป็นต้น 

ซึ่งจะทำ�ให้ข้อเท็จจริงในคดีอ�ญ�ชัดเจนขึ้น

 ก�รตรวจพิสูจน์พย�นหลักฐ�นท�งนิติวิทย�ศ�สตร์ ส่วนใหญ่แล้วตำ�รวจมีอำ�น�จเก็บ

พย�นหลักฐ�นเพื่อนำ�ไปตรวจสอบท่ีกองพิสูจน์หลักฐ�นของสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ  

 

ก

ข
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หรือส่งไปยังสถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์19 ขณะที่ศ�ลมีอำ�น�จสั่งให้ตรวจพิสูจน์พย�นหลักฐ�นด้วย

นติิวิทย�ศ�สตร์ได้เช่นกัน20 แต่ห�กเร�เห็นว่�มพีย�นหลกัฐ�นอืน่ทีค่วรได้รบัก�รตรวจสอบด้วยวธีินี้  

เร�อ�จทำ�ก�รส่งพย�นหลักฐ�นไปยังห้องแล็บที่เชี่ยวช�ญเพื่อตรวจเองแล้วนำ�ผลก�รตรวจ 

ม�ประกอบคดีได้ แต่วิธีนี้ต้องเสียค่�ใช้จ่�ยด้วยตนเอง 

 อีกวิธีหนึ่ง คือ ยื่นคำ�ร้องไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้ดำ�เนินก�รตรวจสอบ 

พย�นหลักฐ�นด้วยวิธีนิติวิทย�ศ�สตร์21 เช่น ในกรณีคดีก�รต�ยของพริตตี้ส�วลัลล�เบล  

ที่ญ�ติได้ร้องขอให้กระทรวงยุติธรรม ดำ�เนินก�รชันสูตรพลิกศพครั้งที่ 2 เพื่อยืนยันส�เหต ุ

ก�รต�ย เป็นต้น ซึ่งม�ตรฐ�นก�รให้บริก�รด้�นนิติวิทย�ศ�สตร์ของสถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร ์

จะเป็นไปต�มที่มีระเบียบคณะกรรมก�รกำ�กับก�รให้บริก�รด้�นนิติวิทย�ศ�สตร์กำ�หนดเอ�ไว้22  

ก�รขอให้ตรวจซำ้�จะต้องขอดำ�เนินก�รหลังจ�กที่ก�รตรวจพิสูจน์พย�นหลักฐ�นที่กำ�ลังดำ�เนิน

อยู่เสร็จสิ้นลงแล้ว (คือ ตรวจพย�นหลักฐ�นเดียวกันจ�กสถ�บัน 2 แห่งพร้อมกันไม่ได้)  

และมีค่�ธรรมเนียม แต่สถ�บันอ�จพิจ�รณ�งดหรือลดค่�ธรรมเนียมก�รให้บริก�รได้ห�ก 

ผู้ร้องขอเข้�ต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดเอ�ไว้

 คว�มสำ�คัญของพย�นหลักฐ�น
 ก�รสืบห�ข้อเท็จจริงกฎหม�ยไทย ศ�ลทำ�หน้�ที่คล้�ยกับกรรมก�รบนเวทีมวยที่เป็น 

กล�งคอยกำ�กับกฎระเบียบและชั่งนำ้�หนักของพย�นหลักฐ�นในคดีอ�ญ� เพื่อวินิจฉัยตัดสินคดี 

ในขณะที่โจทก์และจำ�เลย มีหน้�ที่สู้กันด้วยก�รเอ�พย�นหลักฐ�นม�พิสูจน์ข้อเท็จจริงสนับสนุน

ข้อกล่�วอ้�งของฝ่�ยตนให้ฟังขึ้น (ในภ�ษ�กฎหม�ย เรียกว่� ภ�ระก�รพิสูจน์)23 พย�นหลักฐ�น

จึงมีคว�มสำ�คัญม�กต่อก�รตัดสินคดีของผู้พิพ�กษ�

 ในคดีอ�ญ� โจทก์เป็นฝ่�ยอ้�งว่�จำ�เลยกระทำ�ผิดอ�ญ�ต�มฟ้อง โจทก์จึงมีภ�ระนำ�พย�น

หลักฐ�นต่�ง ๆ เข้�ม�พิสูจน์ให้ศ�ลเชื่อในข้อเท็จจริงของโจทก์ว่�จำ�เลยกระทำ�ผิดจริง24 เช่น 

โจทก์ฟ้องว่�จำ�เลยเจตน�ฆ่�คนต�ยโดยไตร่ตรองเอ�ไว้ก่อน โจทก์จึงเอ�อ�วุธเป็นไม้เบสบอล

โลหะม�นำ�สืบว่�พบรอยนิ้วมือของจำ�เลยเพียงคนเดียวบนอ�วุธ และเบิกตัวพย�นที่เป็นคนรับใช้

ในบ้�นม�ยืนยันว่�ผู้ต�ยไม่ใช่เจ้�ของไม้เบสบอลและไม่เคยพบไม้เบสบอลม�ก่อนในบ้�นของ 

ผู้ต�ย เพื่อแสดงให้ศ�ลเห็นว่�จำ�เลยคิดไว้แล้วว่�จะม�ฆ่�ผู้ต�ยจึงได้นำ�ไม้เบสบอลม�ด้วยใน 

วันเกิดเหตุ เป็นต้น

 ก�รรวบรวมพย�นหลักฐ�นที่เร�ส�ม�รถทำ�ได้ ยังมีประโยชน์ในชั้นสอบสวนของตำ�รวจ

อีกด้วย ทำ�ให้ก�รสอบสวน สืบห�ผู้กระทำ�ผิด หรือพย�นหลักฐ�นสำ�คัญอย่�งอื่นรวดเร็วขึ้น และ 

 

19ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 
20ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 244/1
21เป็นการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามที่ผู้ส่วนได้เสียร้องขอ ตามบัญญัติในมาตรา 5(4) ของพระราชบัญญัติการให้บริการด้าน

นิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559
22พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559 มาตรา 15
23 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84/1 ประกอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15
24ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226

ค

เมื่อมีพย�นหลักฐ�นม�กเพียงพอ ตำ�รวจส�ม�รถนำ�พย�นต่�ง ๆ ไปประกอบก�รขอหม�ยจับ 

ผู้ต้องห�ต่อศ�ลได้

 ในกรณีของผู้ต้องห� หรือ จำ�เลยในคดีอ�ญ� ยังอ�จต้องใช้พย�นหลักฐ�นม�พิสูจน์คว�ม

บริสุทธิ์ของตนด้วย เพร�ะข้อห�บ�งประเภท กฎหม�ยกำ�หนดให้สันนิษฐ�นว่�จำ�เลยเป็น

ผูก้ระทำ�ผิดเอ�ไว้ก่อน เช่น กฎหม�ยสันนิษฐ�นว่�ผู้ที่อยู่ในวงไพ่ ถือว่�เป็นผู้ร่วมเล่นด้วย25 

จำ�เลยปฏิเสธว่�นั่งอยู่ในบ้�นที่เล่นไพ่เพร�ะต้องดูแลคนป่วยติดเตียงในบ้�นนั้น จำ�เลยก็ต้องนำ� 

พย�นหลักฐ�น เช่น ก�รขอให้ศ�ลอนุญ�ตให้สืบพย�นท�งวิดีโอท�งไกลถึงคนป่วยที่จำ�เลย 

อ้�งถึง แสดงใบรับรองแพทย์ของคนป่วย หรือหลักฐ�นก�รโอนเงินค่�จ้�งดูแลคนป่วย ม�นำ�เสนอ 

ต่อศ�ลว่�ตนไม่ได้กระทำ�ผิดเป็นผู้ร่วมเล่นไพ่ เป็นต้น

 ก�รเรียกพย�นหลักฐ�นม�ประกอบคดีอ�ญ�
 เมื่อมีก�รฟ้องคดีอ�ญ�แล้ว ทั้งฝ่�ยโจทก์และจำ�เลย ต้องยื่นบัญชีระบุพย�นที่จะนำ�สืบ 

ในก�รพิจ�รณ�คดี โดยเร�ใส่ร�ยก�รพย�นที่ต้องก�รยื่นลงไปแล้วส่งให้ศ�ล แต่พย�นหลักฐ�น 

บ�งอย่�งไม่ได้อยู่กับเร� เช่น ใบเสร็จรับเงินอยู่กับบริษัทที่เป็นเจ้�ของห้�ง หรือ มีพย�น

เห็นเหตุก�รณ์ที่เร�ทร�บชื่อ เร�ส�ม�รถยื่นคำ�ร้องขอหม�ยเรียกพย�นก่อนที่จะสืบพย�นได้  

เพื่อให้ศ�ลออกหม�ยเรียกให้พย�นม�เบิกคว�มต่อศ�ล ส่วนในชั้นสอบสวน ตำ�รวจและอัยก�ร 

มีอำ�น�จในก�รออกหม�ยเรียกพย�นต่�ง ๆ ได้เพื่อประกอบก�รสอบสวนคดีต�มสมควร

 พย�นหลักฐ�นที่ห้�มศ�ลรับฟังในคดีอ�ญ�
 กฎหม�ยห้�มศ�ลรับฟังพย�นหลักฐ�นบ�งอย่�งในคดีอ�ญ�ม�พิจ�รณ�พิพ�กษ�คดี26 

เนื่องจ�กเป็นพย�นหลักฐ�นที่ได้ม�อย่�งไม่ถูกกฎหม�ย ละเมิดสิทธิเสรีภ�พของประช�ชน27  

มีคว�มน่�เชื่อถือน้อย ทำ�ให้ข้อเท็จจริงที่ได้อ�จไม่มีคว�มยุติธรรม ดังนั้น แม้ว่�ก�รเตรียมพย�น

หลักฐ�นจะเป็นเรื่องสำ�คัญ เร�ก็ไม่ควรนำ�พย�นหลักฐ�นม�ด้วยวิธีเหล่�นี้

ก�รล่อลวง หลอกลวง

ก�รขู่เข็ญ

ก�รสัญญ�ว่�จะให้สิ่งตอบแทน หรือติดสินบน

ก�รทรม�น ใช้กำ�ลังบังคับ

พย�นหลักฐ�นปลอม หรือเป็นเท็จ ก�รใช้พย�นหลักฐ�นที่ปลอมหรือไม่

เป็นคว�มจริง เช่น คำ�ให้ก�รของพย�นที่เป็นเท็จ หรือเอกส�รปลอม 

หรือก�รปลอมล�ยมือชื่อ ถือว่�เป็นคว�มผิดท�งอ�ญ�28 และส�ม�รถ

ถูกดำ�เนินคดีภ�ยหลังได้

25พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 มาตรา 6
26ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226, 226/1, 226/2, 226/3 และ มาตรา 226/4
27รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 4 และ มาตรา 25 ประกอบ มาตรา 68
28ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 และ มาตรา 180

ง

จ

13 14ทำ�อย่�งไร เมื่อมีคดีอ�ญ�คู่มือกฎหม�ยฉบับประช�ชน



นอกจ�กนี้ พย�นหลักฐ�นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องในคดี ก็ไม่ควรนำ�เสนอต่อศ�ลเช่นกัน

  

การเตรียมพร้อมด้านค่าใช้จ่ายในคดีอาญา

	 ก�รดำ�เนินคดีอ�ญ�	 ต้องมีค่�ใช้จ่�ยทั่วไป	 เช่น	 ค่�อ�ห�ร	 ค่�เดินท�ง	 ค่�จัดเตรียม

เอกส�ร	ค่�ธรรมเนียมต่�ง	ๆ	และยังมีค่�ใช้จ่�ยที่เกี่ยวข้องต่�ง	ๆ	ได้แก่

(1)	ค่�ใช้จ่�ยในก�รขอปล่อยชั่วคร�วหรือก�รประกันตัวผู้ต้องห�และจำ�เลย
 เมื่อมีก�รจับกุมหรือควบคุมตัวผู้ต้องห�หรือจำ�เลย ผู้ต้องห�และจำ�เลยมีสิทธิยื่นคำ�ร้องขอ

ปล่อยตัวชั่วคร�ว หรือที่เรียกว่�ก�รประกันตัวได้ โดยก�รขอปล่อยชั่วคร�วมีได้ทั้งในชั้นพนักง�น

สอบสวน และในชั้นศ�ล ซึ่งผู้ต้องห� หรือจำ�เลย อ�จได้รับอนุญ�ตให้ได้รับก�รปล่อยชั่วคร�ว 

ในทั้งสองชั้น หรือเฉพ�ะชั้นพนักง�นสอบสวน หรือชั้นศ�ลก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศ�ล

 ก�รขอปล่อยตัวชั่วคร�ว ผู้ต้องห�หรือจำ�เลยจะมีค่�ใช้จ่�ยในส่วนของหลักทรัพย์ที่จะใช้

เป็นประกันซึ่งจะต้องใช้จำ�นวนวงเงินประกันตัวม�กน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับจำ�นวนโทษจำ�คุกต�ม

คว�มผิดอ�ญ�ข้อห�ที่ตกเป็นผู้ต้องห�หรือจำ�เลย ประกอบกับค่�ใช้จ่�ยในก�รขอออกหนังสือ

รับรองหลักทรัพย์ประกันต่�ง ๆ ม�ยื่นประกอบกับหลักทรัพย์ด้วย โดยศ�ลฎีก�ได้กำ�หนดอัตร�

วงเงินประกันตัวเอ�ไว้ต�มต�ร�งวงเงินประกันตัวด้�นล่�งนี้29

 กรณีที่ท่�นไม่มีหลักประกัน ท่�นอ�จเช่�หลักประกันจ�กน�ยประกันอ�ชีพ ซึ่งจะมีค่� 

ใช้จ่�ยเพื่อตอบแทนก�รให้ยืมใช้หลักทรัพย์ของน�ยประกันต�มแต่ที่ตกลงกัน หรือซื้อกรมธรรม์

ประกันภัยอิสรภ�พจ�กบริษัทประกันภัยต่�ง ๆ ม�ยื่นเป็นหลักประกันขอปล่อยชั่วคร�วก็ได้30 

ต�ร�งที่	1		บัญชีเกณฑ์ม�ตรฐ�นกล�งหลักประกันก�รปล่อยชั่วคร�ว

ผู้ต้องห�หรือจำ�เลยสำ�หรับศ�ลอ�ญ�		

ศ�ลอ�ญ�ธนบุรี	ศ�ลอ�ญ�กรุงเทพใต้	ศ�ลจังหวัด	และศ�ลแขวง31

คดีระว�งโทษต�มกฎหม�ย วงเงินประกัน	/	บ�ท

จำ�คุกไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000

จำ�คุกไม่เกิน 10 ปี ไม่เกิน 200,000

จำ�คุก 10-15 ปี 200,000 - 300,000

29วงเงินประกันตัวตามกฎหมายฉบับอื่น ๆ นอกเหนือไปจากความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอาจแตกต่างออกไป จึงควรตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์ของศาลก่อน
30โปรดดูในบทที่ 9 เรื่องช่วยด้วย! เราตกเป็น “ผู้ต้องหา/จำาเลยในคดีอาญา”!รายละเอียดในหลักเกณฑ์ ขั้นตอน หลักประกันและเอกสารที่ใช้ในการ

ปล่อยชั่วคราวหรือการประกันตัวผู้ต้องหาและจำาเลย
31อ้างอิงจากบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำาเลย ตามคำาแนะนำาของประธานศาลฎีกา ส่วนที่ 1

จำ�คุก 5-20 ปี 100,000 - 400,000

จำ�คุก 10-20 ปี 200,000 - 400,000

จำ�คุก 15-20 ปี 300,000 - 400,000

จำ�คุก 5-20 ปี จำ�คุกตลอดชีวิต 100,000 - 800,000

จำ�คุก 15-20 ปี จำ�คุกตลอดชีวิต 300,000 - 800,000

จำ�คุก 5-20 ปี จำ�คุกตลอดชีวิต หรือประห�รชีวิต 100,000 - 1,000,000

จำ�คุก15-20 ปี จำ�คุกตลอดชีวิต หรือประห�รชีวิต 300,000 - 1,000,000

จำ�คุกตลอดชีวิต 500,000 - 800,000

ประห�รชีวิต 500,000 - 1,000,00

 (2)	ค่�ใช้จ่�ยในก�รคัดถ่�ยสำ�เน�เอกส�รในคดีอ�ญ�
 ค่�รับรองสำ�เน�เอกส�รต่�ง ๆ โดยหัวหน้�ประจำ�ศ�ลยุติธรรม เช่น ก�รคัดรับรองสำ�เน�

คำ�พิพ�กษ� คำ�ฟ้อง คำ�ร้อง หรือคำ�ขออื่น ๆ ในคดีอ�ญ� หรือใบสำ�คัญเพื่อแสดงว่�คำ�พิพ�กษ�

หรือคำ�สั่งได้ถึงที่สุดแล้ว อยู่ที่ฉบับละ 50 บ�ท32 ส่วนค่�ถ่�ยเอกส�รทั่วไป อยู่ที่แผ่นละ 1 – 5 บ�ท 

แล้วแต่ขน�ดกระด�ษและต้นทุนของก�รให้บริก�รของศ�ลหรือร้�นถ่�ยเอกส�รแต่ละแห่ง

 เร�ยังส�ม�รถขอคัดสำ�เน�เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) ได้โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ยรวมถึง

ขอคัดรับรองสำ�เน�ต่�ง ๆ พร้อมบริก�รจัดส่งถึงบ้�นไม่จำ�เป็นต้องไปศ�ล โดยผ่�นระบบบริก�ร

ข้อมูลคดีศ�ลยุติธรรม (Case Information Online Service หรือ CIOS)33 ท�งอินเทอร์เน็ต  

ซึ่งมีค่�ธรรมเนียมต�มที่ระบบได้กำ�หนดเอ�ไว้

 สำ�หรับก�รขอสำ�เน�ข้อมูลจ�กหน่วยง�นร�ชก�รอื่น ๆ ที่เร�จำ�เป็นต้องใช้ เช่น สำ�เน�

ทะเบียนบ้�นของจำ�เลย สำ�เน�โฉนดที่ดิน เป็นต้น ซึ่งอัตร�ม�ตรฐ�นของก�รทำ�สำ�เน�ต่อหนึ่ง

หน้�กระด�ษ A4 จะไม่เกินหน้�ละ 1 บ�ท และขน�ดสูงสุดเช่นกระด�ษพิมพ์เขียว A0 จะไม่เกิน

หน้�ละ 30 บ�ท แต่อัตร�อ�จสูงกว่�นี้ก็ได้ ขอให้ตรวจสอบจ�กเจ้�หน้�ที่ของหน่วยง�นร�ชก�ร

นั้นโดยตรง ส่วนค่�ธรรมเนียมก�รให้คำ�รับรองถูกต้องของข้อมูลข่�วส�ร อยู่ที่คำ�รับรองละ 

ไม่เกิน 5 บ�ท และห�กเป็นผู้มีร�ยได้น้อย ส�ม�รถขอให้หน่วยง�นพิจ�รณ�ลดค่�ธรรมเนียม 

หรือไม่เก็บค่�ธรรมเนียมเหล่�นี้ก็ได้34

32อ้างอิงตามตาราง 2 ค่าธรรมเนียมศาล (ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ) ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 15  
33เข้าใช้บริการระบบ CIOS ได้ที่ https://cios.coj.go.th 
34 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำาเนา หรือขอสำาเนาท่ีมีตำารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ

คดีระว�งโทษต�มกฎหม�ย วงเงินประกัน	/	บ�ท
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 (3)	ค่�ทน�ยคว�ม
 ค่�จ้�งทน�ยคว�มในคดีอ�ญ� จะไม่มีประก�ศหรือโฆษณ�อัตร�ค่�จ้�งเอ�ไว้ เพร�ะเป็น 

ก�รผิดกฎของสภ�ทน�ยคว�ม (เรียกว่� ผิดมรรย�ททน�ยคว�ม) เร�จะต้องนำ�คดีอ�ญ�

ของเร�อย่�งคร่�ว ๆ ไปปรึกษ�กับทน�ยคว�มเสียก่อน แล้วทน�ยคว�มดูว่�มีคว�มย�กง่�ย 

เพียงใด คว�มหนักเบ�ของโทษ คว�มยุ่งย�ก จำ�นวนพย�นหลักฐ�นที่ต้องจัดก�ร คว�มเสี่ยง 

ในก�รทำ�ง�น ค่�ใช้จ่�ยที่เกี่ยวข้องอย่�งค่�เดินท�ง และค่�เช่�ที่พักของทน�ยคว�มที่ต้อง 

ไปรวบรวมพย�นหลักฐ�น หรือไปต�มนัดศ�ลต่�ง ๆ ค่�จัดเตรียมเอกส�ร ระยะเวล�ก�รดำ�เนิน

คดีตั้งแต่ต้นจนจบในแต่ละชั้นศ�ล ห�กคดีอ�ญ�มีก�รอุทธรณ์หรือฎีก� ก็จะมีก�รเรียกค่�จ้�ง

ทน�ยคว�มในชั้นศ�ลอุทธรณ์และฎีก�นี้ภ�ยหลังอีก อัตร�ค่�จ้�งจึงไม่มีจำ�นวนที่เป็นม�ตรฐ�น

แน่นอน ขึ้นอยู่กับก�รตกลงและคว�มพึงพอใจระหว่�งทน�ยคว�มและผู้ว่�จ้�งเป็นหลัก

 นอกจ�กนี้ ห�กมีค่�ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้นในภ�ยหลังม�อีก ทน�ยคว�มอ�จมีก�รเรียกค่�จ้�ง

เพิ่มเติมอีกก็ได้

 (4)	ค่�ขึ้นศ�ล	ค่�ธรรมเนียมศ�ล	ค่�ใช้จ่�ยพย�นต�มหม�ยเรียก
 กฎหม�ยห้�มไม่ให้ศ�ลเรียกค่�ธรรมเนียมในคดีอ�ญ�ใด ๆ เว้นแต่ที่กำ�หนดเอ�ไว้ ได้แก่  

ค่�ธรรมเนียมเพื่อก�รบังคับให้คืนหรือใช้ร�ค�ทรัพย์สินที่ติดม�กับฟ้องอ�ญ� ค่�ธรรมเนียมในคด ี

ที่ผู้เสียห�ยเรียกให้คืนหรือใช้ร�ค�ทรัพย์สินที่ติดม�กับฟ้องอ�ญ� หรือค่�เสียห�ยที่ฟ้องเป็น

คดีแพ่งแยกออกไป โดยให้คิดค่�ธรรมเนียมต�มอัตร�ในคดีแพ่ง ซึ่งผู้เสียห�ยที่เป็นโจทก์จะขอ 

ยกเว้นค่�ธรรมเนียมศ�ลเหล่�นี้ก็ได้ โดยยื่นคำ�ขอต่อศ�ลขั้นต้น ซึ ่งศ�ลจะพิจ�รณ�ต�ม 

คว�มเหม�ะสมและสุจริต นอกจ�กน้ีฝ่�ยชนะคดีส�ม�รถย่ืนคำ�ขอให้ฝ่�ยแพ้คดีจ่�ยค่�ธรรมเนียม 

เหล่�นี้แทนได้35

 ส่วนพย�นซึ่งม�ศ�ลต�มหม�ยเรียก ศ�ลจะจ่�ยค่�พ�หนะ ค่�ป่วยก�ร และค่�เช่�ที่พัก 

ที่จำ�เป็นและสมควรแก่พย�นต�มระเบียบที่กำ�หนด36

 นอกจ�กนี้ ในคดีซึ่งร�ษฎรเป็นโจทก์ โจทก์จะต้องเสียค่�ใช้จ่�ยในก�รส่งสำ�เน�คำ�ฟ้อง

และหม�ยเรียกให้แก่จำ�เลย37

	(5)	ถ้�ไม่มีเงินดำ�เนินคดีอ�ญ�	จะทำ�อย่�งไร
 ก�รดำ�เนินคดีอ�ญ�เป็นสิ่งที่กระทบต่อสิทธิเสรีภ�พของประช�ชน แต่ก็มีค่�ใช้จ่�ยหล�ย

อย่�ง ทำ�ให้คนที่มีเงินน้อย หรือย�กจนอ�จเข้�ไม่ถึงกระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ� หรือไม่ได้

รับคว�มยุติธรรมเท่�ที่ควรจะได้รับในฐ�นะมนุษย์คนหนึ่ง ประเทศไทยจึงให้คว�มช่วยเหลือท�ง

กฎหม�ยแก่ผู้ย�กไร้หรือผู้ด้อยโอก�สในก�รเข้�ถึงกระบวนก�รยุติธรรม ซึ่งรวมถึงก�รจัดห�

ทน�ยคว�มให้ด้วย38 ซึ่งในหน่วยง�นภ�ครัฐได้ให้คว�มช่วยเหลือ ได้แก่

35ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 252 ถึง 255 และ มาตรา 258
36ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 256 ประกอบ มาตรา 258
37ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 257
38รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 68 

กองทุนยุติธรรม

ทั้งโจทก์และจำ�เลยในคดีอ�ญ� ส�ม�รถขอคว�มช่วยเหลือใน 

ก�รดำ�เนินคดี39 ได้แก่ ค่�จ้�งทน�ย ค่�ท่ีปรึกษ�กฎหม�ย ค่�ธรรมเนียมศ�ล 

และค่�ใช้จ่�ยอื่น ๆ  จ�กกองทุนยุติธรรมในก�รฟ้องร้อง บังคับคดี ต่อสู้คด ี

หรือดำ�เนินก�รส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  ต่อกองทุนยุติธรรม โดยจะพิจ�รณ� 

จ�กฐ�นะผู้ขอคว�มช่วยเหลือและลักษณะคดี

กองทุนยุติธรรม ยังให้คว�มช่วยเหลือเรื่องเงินประกันตัวเพื่อขอ 

ปล่อยชั่วคร�วผู้ต้องห�หรือจำ�เลย  เต็มจำ�นวนหรือบ�งส่วน โดยพิจ�รณ� 

จ�กประวัติ ฐ�นะ และพฤติกรรมของผู ้ต ้องห�หรือจำ�เลยที ่ไม่ม ี

ก�รหลบหนี ไม่ยุ่งเหยิงกับพย�นหลักฐ�น น่�เชื่อว่�ไม่ได้กระทำ�ผิด

ก�รขอรับคว�มช่วยเหลือจ�กกองทุนยุติธรรม ส�ม�รถยื่นคำ�ขอ

ได้ที่สำ�นักง�นกองทุนยุติธรรม สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ 

และส่วนร�ชก�รอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม สอบถ�มติดต่อขอรับ

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กระทรวงยุติธรรม โทร. 1111 กด 77

ทน�ยขอแรง

ผู้ต้องห�หรือจำ�เลยในคดีอ�ญ�ที่ไม่ส�ม�รถห�ทน�ยคว�มได้ 

พนักง�นสอบสวนหรือศ�ลจะเป็นผู้จัดห�ทน�ยคว�ม หรือทน�ยขอแรง 

โดยผู้ต้องห�หรือจำ�เลยไม่ต้องจ่�ยเงินให้แก่ทน�ยคว�มท่ีพนักง�น

สอบสวนจัดห�ให้ หรือที่ศ�ลแต่งตั้งให้ในกรณีดังนี้40

ในคดีที่มีโทษประห�รชีวิต หรือคดีที่ผู้ต้องห�หรือจำ�เลยมีอ�ยุ

ไม่เกิน 18 ปี ในวันที่พนักง�นสอบสวนแจ้งข้อห� หรือ ถูกฟ้อง

ต่อศ�ล พนักง�นสอบสวนหรือศ�ลจะถ�มผู้ต้องห�หรือจำ�เลย

ว่�มีทน�ยคว�มหรือไม่ ถ้�ไม่มีให้พนักง�นสอบสวนจัดห�

ทน�ยคว�มให้ หรือศ�ลตั้งทน�ยคว�มให้41

ในคดีที่มีอัตร�โทษจำ�คุก ก่อนพิจ�รณ�ให้ศ�ลถ�มจำ�เลยว่� 

มีทน�ยคว�มหรือไม่ ถ้�ไม่มีและจำ�เลยต้องก�รทน�ยคว�ม  

ให้ศ�ลตั้งทน�ยคว�มให้42

39พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มาตรา 9 (1)
40ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 วรรคสาม และ 173 วรรคสาม
41ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 วรรคแรก และ 173 วรรคแรก 
42ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 วรรคสอง และ 173 วรรคสอง
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สภ�ทน�ยคว�ม

ห�กท่�นเป็น ผู้ที่ ต้ องก�รคว�มช่วยเหลือท�งคดีอ�ญ�  

ที่เป็นคนย�กไร้ ไม่มีเงินจ้�งทน�ยคว�ม และไม่ได้รับคว�มเป็นธรรม 

ส�ม�รถไปติดต่อขอรับคว�มช่วยเหลือจ�กสภ�ทน�ยคว�มได้ โดยท�ง

สภ�ทน�ยคว�มจะพิจ�รณ�ให้คว�มช่วยเหลือโดยไม่มีค่�ใช้จ่�ยเป็นร�ย ๆ ไป

 

 

การเรียกเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือในคดี

 เมื่อท่�นเดินท�งไปสถ�นีตำ�รวจหรือศ�ล อ�จพบเจอบุคคลเข้�ม�ตีสนิท โดยอ้�งว่�ตน

เป็นทน�ยคว�ม ผู้พิพ�กษ� ตำ�รวจ เจ้�หน้�ที่รัฐ หรือผู้ที่รู้จักบุคคลที่ส�ม�รถช่วยเหลือวิ่งเต้นคดี

อ�ญ�ให้ได้รับก�รประกันตัว หรือชนะคดี แลกกับเงินตอบแทน หรือน�ยประกัน ซึ่งเรียกเอ�เงิน 

ค่�ตอบแทนหลักประกันตัวจำ�นวนสูงม�ก หรือน่�สงสัยว่�จะใช้หลักทรัพย์ปลอมม�ประกันตัว 

ให้กลุ่มคนดังกล่�วนี้เป็นมิจฉ�ชีพที่ควรหลีกเลี่ยง ให้แจ้งเจ้�หน้�ที่ศ�ล เพื่อให้ศ�ลดำ�เนินก�ร

เอ�ผิดกับบุคคลเหล่�นี้ต่อไป

ทนายความ	(ทั้งเก๊และไม่เก๊)	ปอกลอกเอาเงิน
 

 บุคคลที่ไม่ใช่ทน�ยคว�ม ไม่มีสิทธิว่�คว�มแทนบุคคลอื่นในศ�ลได้ และข�ดคว�มรู้

คว�มส�ม�รถที่จะช่วยเหลือคดีอ�ญ�ได้ ทำ�ให้ท่�นเสียเวล�และเสียเงินไปโดยเปล่�ประโยชน์ 

นอกจ�กนี้ ทน�ยคว�มที่ไม่มีจรรย�บรรณ และทำ�ตัวเป็นมิจฉ�ชีพ ก็จะทำ�ให้ท่�นเสียประโยชน ์

ในคดีอ�ญ�ได้ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อย ไปจนถึงขั้นติดคุก ดังนั้น ก่อนก�รจ้�งทน�ยคว�ม และระหว่�ง

ดำ�เนินคดีอ�ญ� ควรดำ�เนินก�รดังนี้

 (1)	ขอดูใบอนุญ�ตว่�คว�ม	
 พร้อมบัตรประจำ�ตัวทน�ยคว�มของบุคคลท่ีแสดงตนว่�เป็นทน�ยคว�มว่�จริงหรือไม่ 

โดยจะมีระบุเลขที่ใบอนุญ�ตว่�คว�มเอ�ไว้

1.5 ระวังมิจฉาชีพ!!	คนบาปในคราบนักบุญ

 (2)	บ�งครั้งท่�นอ�จถูกหลอกด้วยใบอนุญ�ตว่�คว�มปลอม
 หรือหมดอ�ยุหรือทน�ยคว�มน้ันไม่ได้มีฐ�นะเป็นทน�ยคว�มอีกต่อไป ควรนำ�ช่ือน�มสกุล  

ของบุคคลน้ันไปตรวจสอบท่ีสภ�ทน�ยคว�มว่�ได้ขึ้นทะเบียนเป็นทน�ยคว�มถูกต้อง 

หรือไม่ หรือเคยเป็นทน�ยคว�มจริง แต่ใบอนุญ�ตว่�คว�มหมดอ�ยุไปแล้ว (ใบอนุญ�ตว่�คว�ม

มีทั้งประเภทอ�ยุ 2 ปี และประเภทตลอดชีพ) หรือ ทน�ยคว�มนั้นได้ถูกสภ�ทน�ยคว�ม 

สั่งลงโทษให้ลบชื่อออกจ�กทะเบียนทน�ยคว�มไปแล้ว หรือถูกสั่งพักก�รใช้ใบอนุญ�ตว่�คว�ม 

ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถทำ�หน้�ที่เป็นทน�ยคว�มได้

 (3)	ก�รว่�จ้�งทน�ยคว�ม	
 ควรมีสัญญ�จ้�ง หรือทำ�ข้อตกลงระบุร�ยละเอียดก�รจ้�งให้ชัดเจนว่�ค่�จ้�งจะจ่�ยกี่งวด 

หรือทำ�ง�นอะไรบ้�ง เพื่อให้ทร�บว่� ง�นที่ทน�ยคว�มนั้นได้ทำ�จริงมีอะไรบ้�ง สอดคล้องกับ

จำ�นวนเงินในส่วนของค่�ใช้จ่�ยที่เรียกไปหรือไม่

 (4)	ห�กพบทน�ยคว�มมีพฤติกรรมอ้�งว่�ส�ม�รถวิ่งเต้นคดีอ�ญ�
 หรือเรียกนำ�เงินไปประกันตัวให้ในจำ�นวนม�กเกินกว่�จำ�นวนท่ีแท้จริง ถือว่�เป็นพฤติกรรม 

ที่ผิดกฎหม�ย ให้ทำ�ก�รแจ้งแก่ศ�ลเพื่อร�ยง�นก�รกระทำ�ผิด หรือทำ�ก�รร้องเรียนไปยัง 

สภ�ทน�ยคว�ม

 (5)	ควรทำ�ก�รติดต�มก�รดำ�เนินง�นในคดีว่�เป็นไปต�มที่แจ้งหรือไม่	
 โดยคู่คว�มส�ม�รถเข้�ไปในระบบออนไลน์ CIOS ของศ�ลยุติธรรม หรือไปยังศ�ลที่มี

ก�รฟ้องคดีว่�ให้เจ้�หน้�ท่ีตรวจสอบหม�ยเลขคดีและกระบวนพิจ�รณ�คดีว่�อยู่ในขั้นตอนใด

แล้ว เนื่องจ�กทน�ยคว�มบ�งคน อ�จรับเงินค่�จ้�งไปแล้ว ทิ้งคดี ไม่ติดต�ม ไม่แจ้งเรื่องวันนัด

ศ�ลให้ทร�บ ทำ�ให้ท่�นอ�จเสียสิทธิในคดีอ�ญ� เช่น ไม่ได้ยื่นคำ�ให้ก�ร หรือมีก�รระบุว่�รับ

ส�รภ�พแทนที่จะเป็นก�รปฏิเสธ และอ�จถึงขั้นคำ�พิพ�กษ�ถูกลงโทษโดยไม่รู้ตัวได้ ห�กพบว่�

ทน�ยคว�มในคดีอ�ญ�ของท่�นไม่ดำ�เนินคดีต�มที่ควรจะเป็น ควรยื่นคำ�ร้องขอถอนทน�ยคว�ม

ต่อศ�ล แจ้งเหตุที่ทำ�ก�รถอนทน�ยคว�ม และทำ�ก�รร้องเรียนไปยังสภ�ทน�ยคว�มต่อไป
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(1) ควรแต่งตัวให้สุภ�พเรียบร้อย ไม่นุ่งก�งเกงหรือกระโปรงสั้นม�กเกินไป ไม่ใส่เสื้อแขนกุดหรือ 

เสื้อกล้�มโดยไม่มีเสื้อคลุมทับ เจ้�หน้�ที่หรือพนักง�นอ�จปฏิเสธไม่ให้บริก�รได้

(2) ไม่ส่งเสียงดัง หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหม�ะสมในสถ�นที่ร�ชก�ร หน่วยง�น หรือต่อเจ้�หน้�ที ่

ผู้ปฏิบัติง�น

(3) เตรียมสำ�เน�ทะเบียนบ้�น บัตรประจำ�ตัวประช�ชน และเอกส�รท�งคดีอื่น ๆ พร้อมทำ�สำ�เน�

ไว้หล�ย ๆ ชุด

(4) นำ�หม�ยนัดหรือหม�ยเรียก และสำ�เน�คำ�ฟ้องไปศ�ลทุกครั้ง

(5) ผู้ต้องห�หรือจำ�เลยควรเตรียมหลักทรัพย์เพื่อประกันตัว เมื่อเข้�มอบตัว หรือไปศ�ลครั้งแรก

(6) ไม่ควรเสนอก�รติดสินบน หรือสัญญ�ว่�จะให้ส ิ ่งตอบแทนในก�รช่วยเหลือคดีอ�ญ� 

แก่เจ้�หน้�ที่รัฐคนใดก็ต�ม ถือเป็นก�รกระทำ�ผิดอ�ญ�

(7) ควรเตรียมเงินสดไปให้เพียงพอเป็นค่�ใช้จ่�ยระหว่�งก�รติดต่อหน่วยง�นร�ชก�ร เนื่องจ�ก

หน่วยง�นส่วนใหญ่รับชำ�ระค่�ธรรมเนียมต่�ง ๆ ด้วยเงินสดเท่�นั้น และในบ�งพื้นที่อ�จห� 

ตู้กดเงินสดหรือส�ข�ธน�ค�รได้ย�ก ทำ�ให้ท่�นเสียเวล�ได้

1.6 การปฏิบัติตนเมื่อไปติดต่อหน่วยงานราชการ

21 คู่มือกฎหมายฉบับประชาชน



บทที่ 2
ทำาความรู้จักกับ	“กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา”

เมื่อเกิดคดีอ�ญ�ขึ้น	 ย่อมมีก�รแสวงห�คว�มยุติธรรมม�คืนสู่สังคมและผู้เสียห�ย	 
แต่ก�รดำ�เนินก�รเหล่�นี้จะต้องอยู่ภ�ยใต้หลักก�รคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พของประช�ชนด้วย	 
รัฐไม่ส�ม�รถจะดำ�เนินคดีอ�ญ�ด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหม�ย	 วิธีที่ไปลิดรอนสิทธิเสรีภ�พของ
ประช�ชนเกินคว�มจำ�เป็น	 หรือวิธีที่ทำ�ให้ได้ม�ซึ่งคว�มยุติธรรมที่ไม่ถูกต้อง	 หรือทำ�ให้ผู้บริสุทธิ์ต้อง
ได้รับโทษโดยไม่เป็นธรรม	 ดังนั้น	 กฎหม�ยจึงได้บัญญัติให้มีกระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ�ที่ชัดเจน 
ตรวจสอบได้	 มีก�รทบทวนคว�มเห็นของเจ้�หน้�ที่แต่ละขั้นตอน	 และใช้วิธีก�รที่เหม�ะสม 
ในก�รเส�ะห�ข้อเท็จจริงและผู้กระทำ�ผิดม�ลงโทษและให้คว�มยุติธรรมแก่ผู้เสียห�ยในท้�ยที่สุด

	 	 	 	 		

คำ�ว่� “ยุติธรรม” หม�ยถึง คว�มเที่ยงธรรม คว�มชอบธรรม คว�มชอบด้วยเหตุผล  

ในคดีอ�ญ� คว�มยุติธรรม เป็นสิ่งจำ�เป็นอย่�งม�ก เพื่อให้เกิดคว�มเป็นธรรมกับทุกฝ่�ย 

ที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้ใครต้องรับโทษโดยไม่ถูกต้อง จึงต้องมีขั้นตอนและก�รดำ�เนินก�รของ 

หน่วยง�นต่�ง ๆ ในก�รบังคับใช้กฎหม�ยท�งอ�ญ�ต่�ง ๆ ขึ้นม�เพื่อให้คดีอ�ญ�เกิดคว�มเที่ยงธรรม 

ม�กท่ีสุด ข้ันตอนเหล่�น้ี เรียกว่� “กระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ�” ซ่ึงมีเป้�หม�ยในก�รสร้�ง

คว�มยุติธรรม คว�มเสมอภ�คเป็นธรรมอย่�งรวดเร็ว มีประสิทธิภ�พ สร้�งคว�มปลอดภัย 

ให้สังคม ปร�บปร�มก�รกระทำ�ผิด และคุ้มครองปกป้องเหยื่อในคดีอ�ญ�

2.1 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา	คืออะไร?

	 	 	 	
	 	 	 	 				

กระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ�อ�จแบ่งออกได้เป็นในชั้นสอบสวนโดยพนักง�น

สอบสวน	และในชั้นศ�ล	โดยมีกระบวนก�รต่�ง	ๆ	ที่สำ�คัญดังต่อไปนี้

การสืบสวน

เมื่อเกิดคดีอ�ญ�ขึ้น ผู้เสียห�ยหรือคนทั่วไป ส�ม�รถร้องทุกข์หรือกล่�วโทษ (แจ้งคว�ม) 

กับตำ�รวจหรือพนักง�นฝ่�ยปกครอง ให้มีก�รสอบสวน ตรวจค้น จับกุม ผู้ที่ถูกห�ว่�กระทำ�ผิด

การออกหมายค้นหรือหมายจับ

ตำ�รวจหรือพนักง�นฝ่�ยปกครอง ต้องม�ยื่นขอหม�ยค้น43 และหม�ยจับ44 ต่อศ�ล

ยุติธรรม ก่อนจะนำ�หม�ยไปค้นหรือจับกุมในคดีอ�ญ�ได้

43ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 57 ถึง 64 ประกอบมาตรา 69, 70 , 91 ถึง 105 
44ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 57 ถึง 68 ประกอบมาตรา 77 ถึง 90, 117 และ 134 วรรคท้าย

2.2 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา	มีอะไรบ้าง?
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การขอผัดฟ้องหรือฝากขังผู้ต้องหาและการปล่อยชั่วคราวหรือ
ประกันตัว

เมื่อถูกจับ ผู้ต้องห�มีสิทธิยื่นขอให้ศ�ลปล่อยชั่วคร�วในระหว่�งก�รดำ�เนินคดีอ�ญ�ได้45 

ห�กผู้ถูกจับหรือผู้ต้องห�ไม่ได้รับก�รปล่อยชั่วคร�วหรือประกันตัว พนักง�นสอบสวนมีอำ�น�จ

ควบคุมตัว ผู้ต้องห�ไว้ที่สถ�นีตำ�รวจได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมง46 หลังจ�กนั้นห�กยังจำ�เป็นต้องคุมตัวไว ้

พนักง�นสอบสวนหรืออัยก�ร จะต้องนำ�ผู้ต้องห�ไปขอศ�ลผัดฟ้อง (เลื่อนเวล�ก�รฟ้อง) หรือ

ฝ�กขังเป็นครั้ง ๆ ไป ซึ่งจำ�นวนวันฝ�กขังที่เรือนจำ�ได้ จะขึ้นอยู่กับอัตร�โทษของคว�มผิดอ�ญ�

นั้น ๆ  แต่ห�กไม่ได้ดำ�เนินก�รขอฝ�กขังต�มกำ�หนดผู้ต้องห�จะต้องถูกปล่อยตัวเป็นอิสระไปก่อน 

การสอบสวน

พนักง�นสอบสวน ทำ�ก�รรวบรวมพย�นหลักฐ�นโดยวิธีที่ชอบด้วยกฎหม�ย47  

เพื่อสอบสวน รวมไปถึงก�รตรวจท�งนิติวิทย�ศ�สตร์ ได้เท่�ที่จำ�เป็นและสมควร48 เพื่อให ้

รู้ข้อเท็จจริง หรือเพื่อห�ตัวผู้กระทำ�ผิดม�ลงโทษ

กรณีที่ผู้เสียห�ย ผู้ต้องห� จำ�เลย หรือพย�นบุคคลที่ไม่ส�ม�รถพูดหรือเข้�ใจภ�ษ�ไทย 

หรือพูดหรือเข้�ใจเฉพ�ะภ�ษ�ไทยท้องถิ่นหรือภ�ษ�ถิ่น รวมถึงบุคคลที่ไม่ส�ม�รถพูดหรือได้ยิน

หรือสื่อคว�มหม�ยได้ พนักง�นสอบสวนจะจัดห�ล่�มแปล ล่�มภ�ษ�มือ หรือวิธีก�รสื่อส�ร 

ในท�งอื่น ม�แปลหรือช่วยเหลือในก�รให้ป�กคำ�

ในก�รสอบสวนเด็กและเย�วชน จะต้องดำ�เนินก�รต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดเอ�ไว้ โปรดดู

ร�ยละเอียดในข้อ 10

การสั่งฟ้องคดีอาญา

เมื่อพนักง�นสอบสวนสอบสวนแล้ว ไม่ว่�จะมีคว�มเห็นว่�ควรสั่งฟ้องหรือไม่ก็ต�ม  

จะต้องส่งสำ�นวนก�รสอบสวนไปยังอัยก�รทำ�ก�รพิจ�รณ�ต่อไป ว่�จะสั่งฟ้อง สั่งสอบสวนเพิ่มเติม 

สั่งให้ทำ�เปรียบเทียบปรับ หรือสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องห�เป็นจำ�เลย ต�มข้อเท็จจริงและพย�นหลักฐ�น

ที่ตำ�รวจส่งม�

นอกจ�กนี้ ผู้เสียห�ย รวมถึงผู้มีอำ�น�จจัดก�รแทนผู้เสียห�ย อ�จฟ้องร้องคดีอ�ญ�เองได ้

โดยไม่ต้องไปแจ้งคว�ม หรือห�กแจ้งคว�มแล้วประสงค์จะดำ�เนินคดีเองในภ�ยหลังก็ต�ม หรือ

จะขอเข้�ร่วมเป็นโจทก์ในคดีที่อัยก�รสั่งฟ้อง ก่อนศ�ลชั้นต้นพิพ�กษ�คดีก็ได้

45ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 72 (1) (2) (7), 88, 106 ถึง 119 ทวิ, 142, 143, 170 วรรคท้าย, 182 วรรคท้าย, 185 และ 207
46ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87
47ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 135  ในการถามคำาให้การผู้ต้องหา ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนทำาหรือจัดให้ทำาการใด ๆ ซึ่งเป็น 

การให้คำามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้กำาลังบังคับ  หรือกระทำาโดยมิชอบประการใด ๆ เพื่อจูงใจให้เขาให้การอย่างใด ๆ ในเรื่องที่ต้องหานั้น
48ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1
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การฟ้องคดีอาญา

ก�รฟ้องคดีอ�ญ�เป็นขั้นตอนที่คดีอ�ญ�เริ่มอยู่ในชั้นศ�ลแล้ว	ซึ่งก�รฟ้องคดีอ�ญ� 

มีขั้นตอนร�ยละเอียดที่ควรรู้	ดังนี้

1)	เขตอำ�น�จศ�ลที่รับฟ้องคดีอ�ญ�
เมื่อมีก�รฟ้องคดีอ�ญ� จะต้องทำ�ก�รฟ้องต่อศ�ลที่มีเขตอำ�น�จพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดี

อ�ญ�นั้น โดยมีหลักเกณฑ์อยู่ว่�49

ต้องฟ้องคดีอ�ญ�ต่อศ�ลที่มีเขตอำ�น�จพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีเหนือท้องที ่

ที่คว�มผิดนั้นเชื่อว่�หรืออ้�งว่�เกิดขึ้น

หรืออ�จฟ้องคดีอ�ญ�ต่อศ�ลที่มี เขตอำ�น�จพิจ�รณ�พิพ�กษ� 

เหนือท้องที่ที่จำ�เลยมีที่อยู่อ�ศัย หรือท้องที่ที่จำ�เลยถูกจับกุม หรือท้องที ่

ที่พนักง�นสอบสวนนั้นได้ทำ�ก�รสอบสวนไปแล้วก็ได้

ถ�้คดอี�ญ�นัน้เกดินอกร�ชอ�ณ�จกัร และศ�ลไทยมอีำ�น�จพจิ�รณ�

พิพ�กษ�คดี ให้ฟ้องที่ศ�ลอ�ญ� หรือฟ้องที่ศ�ลที่มีเขตอำ�น�จเหนือท้องที ่

ที่พนักง�นสอบสวนไดท้ำ�ก�รสอบสวนไปแล้วก็ได้

2)	ก�รไต่สวนมูลฟ้อง
ในคดีที่ร�ษฎรเป็นโจทก์ฟ้องคดี ศ�ลจะทำ�ก�รไต่สวนมูลฟ้อง จำ�เลยจะม�ฟังก�รไต่สวน

มูลฟ้องหรือไม่ก็ได้ โดยห�กศ�ลพบว่�มีมูล ศ�ลจะประทับฟ้อง และผู้ถูกฟ้องเปลี่ยนไปอยู่ใน

ฐ�นะจำ�เลย ส่วนในคดีที่พนักง�นอัยก�รเป็นโจทก์ ศ�ลไม่จำ�เป็นต้องทำ�ก�รไต่สวนมูลฟ้องก็ได้50 

ในท�งปฏิบัติจะประทับฟ้องไปเลย

ห�กโจทก์ไม่ม�ในวันนัดไต่สวนมูลฟ้อง หรือห�กคดีไม่มีมูล ศ�ลจะพิพ�กษ�ยกฟ้อง

หลังศ�ลประทับฟ้องแล้ว จะออกหม�ยเรียกจำ�เลยม�สอบคำ�ให้ก�ร ห�กไม่ม�ต�มวันนัด 

ศ�ลจะออกหม�ยจับจำ�เลยม�ศ�ล

การพิจารณาคดีอาญา

ก�รพิจ�รณ�และสืบพย�นในศ�ล	ต้องทำ�โดยเปิดเผย	และจำ�เลยต้องม�อยู่ต่อหน้�

ศ�ล	จะพิจ�รณ�ลับหลังจำ�เลยไม่ได้51	โดยอ�จแบ่งกระบวนก�รในศ�ลได้ดังนี้

49ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 22
50ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 162 (2)
51ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 วรรคแรก
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1)	ก�รนัดพร้อมสอบคำ�ให้ก�ร
ในวันนัดพร้อมสอบคำ�ให้ก�ร ศ�ลจะอ่�นอธิบ�ยฟ้อง และสอบถ�มจำ�เลยเร่ือง

ทน�ยคว�ม และถ�มคำ�ให้ก�รว่�กระทำ�ผิดจริงต�มฟ้องหรือไม่52

กรณีจำ�เลยให้ก�รรับส�รภ�พว่�ได้กระทำ�ผิดต�มฟ้อง ศ�ลจะพิพ�กษ�ลงโทษจำ�เลย

โดยไม่สืบพย�นก็ได้ แต่ห�กเป็นคดีที่โทษขั้นตำ่�จำ�คุกตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป หรือโทษประห�รชีวิต 

ศ�ลต้องฟังก�รสืบพย�นโจทก์ประกอบคำ�รับส�รภ�พของจำ�เลย จนแน่ใจว่�จำ�เลยกระทำ�ผิด

จริง53 ส่วนในคดีที่มีจำ�เลยหล�ยคน ศ�ลจะพิพ�กษ�จำ�เลยที่ส�รภ�พไปก่อน แล้วสั่งจำ�หน่�ยคดี

จำ�เลยที่ปฏิเสธให้โจทก์ฟ้องเป็นคดีใหม่ในเวล�ที่ศ�ลกำ�หนด54

กรณีจำ�เลยให้ก�รปฏิเสธ ศ�ลจะนัดพิจ�รณ�คดีต่อเนื่องเพื่อสืบพย�นโจทก์และพย�น

จำ�เลยต่อไป ซึ่งโดยทั่วไปกำ�หนดวันนัดภ�ยในไม่เกิน 1 ปี และในกรณีที่จำ�เลยถูกขังอยู่ระหว่�ง

คดี จะกำ�หนดนัดภ�ยในไม่เกิน 6 เดือน

2)	ก�รตรวจพย�นหลักฐ�นก่อนก�รสืบพย�น
คู่คว�มอ�จยื่นคำ�ร้องหรือศ�ลอ�จเห็นสมควร ให้กำ�หนดวันตรวจพย�นหลักฐ�นก่อนนัด

ก�รสืบพย�นก็ได้ โดยแจ้งคู่คว�มล่วงหน้�ไม่น้อยกว่� 14 วัน พร้อมยื่นบัญชีพย�นพร้อมสำ�เน�

ต่อศ�ลไม่น้อยกว่� 7 วัน ซึ่งในวันตรวจพย�นหลักฐ�น คู่คว�มจะต้องส่งพย�นเอกส�รและ 

พย�นวัตถุที่อยู่ในคว�มครอบครองของตนให้อีกฝ่�ยตรวจสอบ และแถลงแนวท�งก�รเสนอพย�น 

หลักฐ�นให้ศ�ลทร�บ

3)	ก�รระบุบัญชีพย�น
คู่คว�มต้องระบุพย�นหลักฐ�นให้ชัดเจนว่�เป็นพย�นหลักฐ�นใด เช่น พย�นบุคคล  

ต้องระบุชื่อ น�มสกุล ที่อยู่ หรือพย�นเอกส�ร เป็นสำ�เน�โฉนดที่ดิน ต้องระบุว่�เป็นเอกส�ร 

ท้�ยคำ�ฟ้องหม�ยเลขอะไร โฉนดเลขที่เท่�ไหร่ ที่อยู่ใด ให้ชัดเจน เป็นต้น ห�กเขียนม�ลอย ๆ 

ศ�ลจะสั่งไม่รับบัญชีพย�นนั้น

4)	แนวท�งก�รเสนอพย�นหลักฐ�น
ในวันตรวจพย�นหลักฐ�น คู่คว�มควรนำ�เสนอข้อมูล ปัญห� คว�มขัดข้องเกี่ยวกับพย�น

หลักฐ�นที่ต้องก�รนำ�สืบหรือสืบแก้ เช่น

จำ�นวนพย�นหลักฐ�นที่จะนำ�สืบ และจำ�นวนวันนัดที่คู่คว�มจำ�เป็นต้อง

ใช้ในก�รสืบพย�น

52ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 วรรคสอง
53ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 วรรคแรก
54ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 วรรคท้าย

พย�นหลักฐ�นที่อ้�งอิงเกี่ยวข้องหรือพย�นบุคคลท่ีเบิกคว�มเกี่ยวกับ

ประเด็นต�มข้อห�หรือข้อต่อสู้

พย�นหลักฐ�นหรือข้อเท็จจริงใดที่ต้องก�รให้คู่คว�มอีกฝ่�ยหนึ่งยอมรับ

พย�นหลักฐ�นท�งนิติวิทย�ศ�สตร์

พย�นหลักฐ�นที่ต้องนำ�สืบไว้ก่อนหรือส่งประเด็นไปสืบที่ศ�ลอื่น

ลำ�ดับก�รนำ�พย�นบุคคลเข้�สืบก่อนหลัง

พย�นบุคคลที่เป็นเด็กหรือเย�วชนอ�ยุไม่เกิน 18 ปี หรือพย�นที่ต้องใช้

ล่�มแปลภ�ษ� หรือพย�นที่มีคว�มพิก�รท�งร่�งก�ยต้องใช้วิธีก�รสื่อส�รอื่น ๆ

พย�นที่ต้องขอให้ศ�ลออกหม�ยเรียกและวันที่พย�นต้องม�ศ�ล

วิธีป้องกัน แก้ไขปัญห� คว�มขัดข้องเกี่ยวกับก�รนำ�พย�นม�ศ�ลหรือ

เหตุอื่นที่อ�จทำ�ให้คดีล่�ช้�

หลังจ�กนั้น ศ�ลจะกำ�หนดวันนัดสืบพย�นให้คู่คว�มทร�บล่วงหน้�ไม่น้อยกว่� 7 วัน

กรณีโจทก์ไม่ม�ศ�ลในวันนัดตรวจพย�นหลักฐ�น ศ�ลจะสั่งยกฟ้องคดี55

5)	ก�รสืบพย�น
หลังนัดพร้อมสอบคำ�ให้ก�ร หรือหลังจ�กตรวจพย�นหลักฐ�นแล้ว ศ�ลจะกำ�หนด 

วันนัดสืบพย�นต่อไป ฝ่�ยโจทก์ มีหน้�ที่นำ�พย�นหลักฐ�นเข้�สืบก่อนเสมอ56 หลังจ�กนั้นจำ�เลย

จึงนำ�พย�นหลักฐ�นเข้�สืบแก้พย�นโจทก์

กรณีที่โจทก์ไม่ม�ศ�ลในวัดนัดสืบพย�นโจทก์ ศ�ลจะสั่งยกฟ้องคดี

ศ�ลจะสืบพย�นโดยเปิดเผยต่อหน้�จำ�เลย เว้นแต่ศ�ลอนุญ�ตให้พิจ�รณ�และสืบพย�น 

ลับหลังจำ�เลยเป็นคร�ว ๆ ไป ต�มเงื่อนไขของกฎหม�ย57 หรือสืบพย�นลับหลังจำ�เลยที ่

ไม่เกี่ยวข้องในประเด็นนั้น หรือสั่งให้ก�รพิจ�รณ�คดีเป็นก�รลับ ไม่ให้ประช�ชนทั่วไปเข้�ฟังได้ 

เพื่อประโยชน์แห่งคว�มสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประช�ชน หรือเพื่อป้องกันคว�มลับ

อันเกี่ยวกับคว�มปลอดภัยของประเทศ58

กรณีที่จำ�เลยหลบหนี หรือ ไม่ม�ฟังก�รพิจ�รณ�และสืบพย�นโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

ศ�ลจะออกหม�ยจับจำ�เลย ห�กไม่ได้ตัวจำ�เลยม�ภ�ยใน 3 เดือนนับแต่วันออกหม�ยจับ เมื่อศ�ล 

เห็นเป็นก�รสมควรเพื่อประโยชน์แห่งคว�มยุติธรรมท่ีจะให้ก�รพิจ�รณ�เป็นไปโดยไม่ล่�ช้� 

และจำ�เลยมีทน�ยคว�ม ให้ศ�ลมีอำ�น�จพิจ�รณ�และสืบพย�นลับหลังจำ�เลยได้ และเมื่อ

ศ�ลพิจ�รณ�คดีเสร็จแล้ว ให้ศ�ลมีคำ�พิพ�กษ�ในคดีนั้นต่อไป ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่คดีที่มีอัตร�โทษ

ประห�รชีวิต หรือคดีที่จำ�เลยมีอ�ยุไม่เกิน 18 ปี ในวันที่ถูกฟ้องต่อศ�ล59

55ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173/1 และ 173/2  ประกอบ มาตรา 166 และ มาตรา 181
56ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 174
57ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ทวิ, 172 ทวิ/1 และ มาตรา 172 ทวิ/2
58ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 177 และ มาตรา 178
59ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ทวิ/1

27 28ทำ�อย่�งไร เมื่อมีคดีอ�ญ�คู่มือกฎหม�ยฉบับประช�ชน



ก�รสืบพย�นจะทำ�ในศ�ลหรือนอกศ�ลก็ได้60 ขึ้นอยู่กับลักษณะของพย�น ก�รสืบพย�น

นอกศ�ล เช่น ก�รเดินเผชิญสืบพย�น (ศ�ลลงพื้นที่ไปสืบพย�นเอง เช่น สอบถ�มพย�นที่ป่วย

ติดเตียง หรือพย�นวัตถุที่ไม่ส�ม�รถเคลื่อนย้�ยได้) ก�รส่งประเด็นไปให้ศ�ลอื่นที่อยู่นอกเขต

อำ�น�จสืบพย�นประเด็นคู่คว�มให้แทน เป็นต้น

ในคดีท่ีมีอัตร�โทษจำ�คุกไม่ถึง  5  ปี และคู่คว�มตกลงกัน ห�กมีเหตุจำ�เป็น ศ�ลอ�จอนุญ�ต

ให้พย�นเบิกคว�มที่ศ�ลอื่น สถ�นที่ทำ�ก�รของท�งร�ชก�รหรือสถ�นที่แห่งอื่นในลักษณะ 

ก�รประชุมท�งจอภ�พ ภ�ยใต้ก�รควบคุมของศ�ลที่มีเขตอำ�น�จเหนือท้องที่นั้น รวมทั้งศ�ล

อ�จอนุญ�ตให้เสนอบันทึกถ้อยคำ�ยืนยันข้อเท็จจริงหรือคว�มเห็นของพย�นบุคคลซึ่งอยู่ใน 

ต่�งประเทศแทนก�รม�เบิกคว�มต่อหน้�ศ�ลก็ได้61

ศ�ลอ�จให้ถือเอ�บันทึกคำ�เบิกคว�มพย�นในช้ันไต่สวนมูลฟ้องเป็นคำ�เบิกคว�มใน 

ชั้นพิจ�รณ� โดยพย�นไม่ต้องเบิกคว�มใหม่หรือให้พย�นเบิกคว�มตอบคำ�ถ�มค้�นของจำ�เลย

ไปทันทีก็ได้62 รวมถึงอ�จรับฟังบันทึกคำ�เบิกคว�มในชั้นไต่สวนมูลฟ้องหรือบันทึกคำ�เบิกคว�ม

ของพย�นในคดีอื่นประกอบพย�นหลักฐ�นอื่น63 ห�กไม่ส�ม�รถสืบพย�นเสร็จสิ้นในนัดเดียว 

ศ�ลจะเลื่อนคดีและกำ�หนดวันนัดสืบพย�นครั้งต่อไปใหม่แล้วแจ้งให้คู่คว�มทร�บ64 นอกจ�กนี ้

คู่คว�มต้องส่งพย�นเอกส�รที่อ้�งอิงซึ่งอยู่ในคว�มครอบครองของคู่คว�มให้แก่ศ�ล ก่อนวัน

ไต่สวนมูลฟ้องหรือวันสืบพย�นไม่น้อยกว่� 15 วัน ห�กไม่ยอมส่ง ศ�ลมีอำ�น�จไม่รับฟังพย�น

เอกส�รนั้น65

6)	ก�รพิจ�รณ�คดีของศ�ล
ศ�ลทำ�ก�รพิจ�รณ�คดีหลังสืบพย�นเสร็จสิ้น โดยใช้ดุลพินิจวินิจฉัยชั่งนำ้�หนักพย�น

หลักฐ�นทั้งหมดแล้วทำ�คำ�พิพ�กษ�หรือคำ�สั่งต�มรูปคดี กล่�วง่�ย ๆ คือ ศ�ลจะต้องเอ�พย�น

หลักฐ�นทั้งหมดและข้อเท็จจริง ม�คิดรวมกันให้แน่ใจว่�จำ�เลยที่ถูกฟ้องได้มีก�รกระทำ�ผิดจริง 

และจำ�เลยเป็นผู้กระทำ�คว�มผิดนั้นด้วยหรือไม่

7)	ก�รพิพ�กษ�คดี
เมื่อศ�ลได้ข้อสรุปแห่งคดีแล้ว มีคว�มเห็นอย่�งไร ศ�ลจะมีคำ�พิพ�กษ�หรือคำ�สั่งในคดี

อ�ญ�นั้น โดยคำ�พิพ�กษ�แบ่งได้เป็น คำ�พิพ�กษ�ยกฟ้องจำ�เลย หรือ คำ�พิพ�กษ�ลงโทษจำ�เลย 

ศ�ลอ�จพิพ�กษ�ยกฟ้องจำ�เลยทั้งหมด ยกฟ้องจำ�เลยบ�งข้อห�แล้วลงโทษบ�งข้อห� หรือ 

ลงโทษจำ�เลยทุกข้อห�ก็ได้

60ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 230
61ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 230/1 และ 230/2
62ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 237
63ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226/5
64ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 179
65ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 240

ห�กศ�ลเห็นว่�จำ�เลยไม่ได้กระทำ�ผิด ก�รกระทำ�ของจำ�เลยไม่เป็นคว�มผิด คดีข�ดอ�ยุ

คว�มแล้ว มีเหตุต�มกฎหม�ยที่จำ�เลยไม่ควรต้องรับโทษ หรือมีคว�มสงสัยต�มสมควรว่�จำ�เลย

ได้กระทำ�ผิดหรือไม่ และยกประโยชน์แห่งคว�มสงสัยนั้นให้จำ�เลย ศ�ลจะพิพ�กษ�ยกฟ้อง

ปล่อยตัวจำ�เลยไป66

กฎหม�ยได้ห้�มมิให้ศ�ลพิพ�กษ� หรือ สั่งเกินคำ�ขอ หรือที่ไม่ได้กล่�วไว้ในคำ�ฟ้อง67  

ถ้�ศ�ลเห็นว่�ข้อเท็จจริงในคดีที่พิจ�รณ�แตกต่�งกับข้อเท็จจริงที่กล่�วในฟ้อง ให้ศ�ล

ยกฟ้องคดีนั้น หรือห�กโจทก์ฟ้องผิดไปแล้วจำ�เลยหลงต่อสู้ในข้อส�ระสำ�คัญ ศ�ลก็ต้องยกฟ้อง

คดีนั้น ห�กข้อแตกต่�งนั้นมิใช่ในข้อส�ระสำ�คัญและทั้งจำ�เลยมิได้หลงต่อสู้ ศ�ลจะลงโทษจำ�เลย

ต�มข้อเท็จจริงที่ได้คว�มนั้นก็ได้ แต่ต้องไม่เกินอัตร�โทษที่กฎหม�ยกำ�หนดไว้สำ�หรับคว�มผิด

ท่ีโจทก์ฟ้องเอ�ไว้ ข้อแตกต่�งท่ีไม่ใช่ส�ระสำ�คัญ เช่น เก่ียวกับเวล�และสถ�นท่ีในก�รกระทำ�ผิด 

คว�มแตกต่�งระหว่�งก�รกระทำ�ผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คว�มแตกต่�งระหว่�งก�รกระทำ�ผิดโดย

เจตน�กับประม�ท ฯลฯ

ตัวอย่�งก�รพิพ�กษ�คดีในข้อห�ที่ไม่แตกต่�งกันในส�ระสำ�คัญ เช่น โจทก์ฟ้องขอให ้

ลงโทษจำ�เลยข้อห�ทำ�ให้เกิดเพลิงไหม้บ้�นของตนเอง จนน่�จะเป็นอันตร�ยแก่บุคคลอื่นหรือ 

ทรัพย์ของผู้อื่น ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ� ม�ตร� 220 แต่ได้คว�มว่�จำ�เลยทำ�ให้เกิดเพลิงไหม้

โดยประม�ท ศ�ลส�ม�รถพิพ�กษ�จำ�เลยในข้อห�ทำ�ให้เกิดเพลิงไหม้โดยประม�ท และเป็นเหตุ

ให้ทรัพย์ของผู้อื่นเสียห�ย หรือก�รกระทำ�โดยประม�ทนั้นน่�จะเป็นอันตร�ยแก่ชีวิตของบุคคล

อื่นได้ ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ� ม�ตร� 225 เพร�ะว่�โทษของทั้งสองข้อห�นั้นเท่�กัน คือ  

จำ�คุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บ�ท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ และข้อห�ทั้งสองไม่ได ้

แตกต่�งในข้อส�ระสำ�คัญระหว่�งก�รกระทำ�โดยเจตน�กับประม�ท ไม่ถือว่�ศ�ลพิพ�กษ� 

เกินคำ�ขอ

กรณีตัวอย่�งที่ศ�ลไม่อ�จพิพ�กษ�ต�มฟ้องโจทก์ได้เพร�ะเกินคำ�ขอ	เช่น
โจทก์ฟ้องอ้�งกฎหม�ยที่ถูกยกเลิกไปแล้ว หรืออ้�งกฎหม�ยคนละฉบับกัน

กับคว�มผิดที่บรรย�ยฟ้อง ศ�ลพิพ�กษ�ลงโทษจำ�เลยไม่ได้ เพร�ะถือว่�โจทก ์

ไม่ได้อ้�งกฎหม�ยในฟ้องเลย

โจทก์ไม่ได้ขอให้ศ�ลริบของกล�ง ศ�ลจะพิพ�กษ�ให้ริบของกล�งเองไม่ได้ 

ถือว่�เกินคำ�ขอ

โจทก์ขอให้ลงโทษเฉพ�ะบ�งข้อห� ก็ห้�มลงโทษในข้อห�อื่นที่ไม่ได้ขอใน

คำ�ขอท้�ยฟ้อง

กรณีคดีฟ้องขอให้ลงโทษจำ�เลยข้อห�ปล้นทรัพย์ แต่ได้คว�มว่� จำ�เลย 

วิ่งร�วทรัพย์ จะลงโทษจำ�เลยข้อห�วิ่งร�วทรัพย์ไม่ได้ เพร�ะโจทก์ไม่ได้ขอเอ�ไว ้  

 

 

66 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 วรรคแรก และ มาตรา 227
67ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192
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แต่ศ�ลอ�จลงโทษข้อห�ลักทรัพย์ได้ เนื่องจ�กข้อห�ลักทรัพย์มีโทษเบ�กว่�และเป็น

ข้อห�เกี่ยวกับคว�มผิดต่อทรัพย์ที่มีร�ยละเอียดต่�งกันเล็กน้อยไม่ใช่ข้อส�ระสำ�คัญ

เมื่อศ�ลได้อ่�นคำ�พิพ�กษ�แล้ว ห้�มไม่ให้แก้ไขคำ�พิพ�กษ�หรือคำ�สั่งดังกล่�ว นอกจ�ก

เป็นก�รแก้ถ้อยคำ�หรือก�รพิมพ์ผิดพล�ด  หรือแก้ไขก�รคำ�นวณโทษให้ถูกต้อง68

การขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือประกันตัวในชั้นศาล

เมื่อได้ตัวจำ�เลยม�แล้ว ศ�ลจะสั่งขังในระหว่�งพิจ�รณ� จำ�เลยมีสิทธิขอให้ศ�ลปล่อย

ชั่วคร�วหรือประกันตัวในระหว่�งพิจ�รณ�คดีของศ�ล โดยอ�จใช้หลักประกันเดิมจ�กชั้น

สอบสวนต�มเดิมได้69

การมีทนายความและที่ปรึกษาที่จะเป็นทนายความ

ผู้ต้องห�หรือจำ�เลย มีสิทธิพบทน�ยคว�มและให้ทน�ยคว�มเข้�ฟังก�รให้ก�รในชั้น 

สอบสวน และแต่งตั้งทน�ยคว�มว่�คว�มแก้ต่�งในชั้นศ�ลได้ ซึ่งสิทธิก�รพบนี้ รวมไปถึงที่

ปรึกษ�ที่จะเป็นทน�ยคว�มให้แก่ผู้ต้องห�หรือจำ�เลยด้วย

ในคดีที่มีโทษประห�รชีวิตหรือจำ�เลยอ�ยุไม่เกิน 18 ปี ในตอนสั่งฟ้อง และจำ�เลยไม่มี

ทน�ยคว�ม ให้ศ�ลตั้งทน�ยคว�มให้จำ�เลย ส่วนในคดีที่มีโทษจำ�คุก ถ้�จำ�เลยม�ศ�ลโดยไม่มี

ทน�ยคว�ม และต้องก�รทน�ยคว�ม ให้ศ�ลตั้งทน�ยคว�มให้จำ�เลย70

การดำาเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีเด็กและเยาวชน	
เป็นผู้เสียหาย	ผู้ต้องหา	จำาเลย	หรือ	พยาน

เด็กและเย�วชน	 เป็นกลุ่มบุคคลที่ยังมีสภ�วะท�งจิตใจที่ไม่แข็งแกร่ง	 และต้องได้รับ 

ก�รปฏิบัติในกระบวนก�รยุติธรรมท่ีเหม�ะสม	กฎหม�ยจึงได้กำ�หนดวิธีก�รเฉพ�ะต่�ง	ๆ	ดังน้ี

(1)	ก�รร้องทุกข์และกล่�วโทษของเด็ก
เด็กอ�ยุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับก�รจัดสถ�นที่ให้ทำ�ก�รร้องทุกข์หรือกล่�วโทษ  

แยกออกเป็นสัดส่วนเหม�ะสมไม่ว่�จะร้องทุกข์คดีประเภทใดก็ต�ม โดยให้มีนักจิตวิทย� หรือ 

นักสังคมสงเคร�ะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักง�นอัยก�รร่วมอยู่ด้วยในก�รร้องทุกข์ของเด็กนั้น 

ยกเว้นกรณีมีเหตุจำ�เป็นไม่ส�ม�รถจัดห� หรือรอบุคคลเหล่�นี้ได้ และเด็กไม่ต้องก�รรอหรือให้มี

บุคคลเหล่�นี้ในระหว่�งก�รร้องทุกข์อีกต่อไป ให้บันทึกเหตุนี้เอ�ไว้ด้วย71

68ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 143 ประกอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15
69ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 113/1 
70ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165/1 
71ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 124/1 ประกอบ มาตรา 133 ทวิ วรรคแรก วรรคสอง และวรรคสาม
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(2)	ก�รชี้ตัวผู้ต้องห�ของเด็ก
ก�รให้เด็กอ�ยุไม่เกิน 18 ปี ชี้ตัวผู้ต้องห� ต้องจัดในสถ�นที่เหม�ะสม ไม่ให้ผู้ต้องห� 

เห็นตัวเด็ก และต้องมีนักจิตวิทย�หรือนักสังคมสงเคร�ะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักง�น

อัยก�รร่วมอยู่ด้วยในก�รชี้ตัว เว้นแต่จะมีเหตุจำ�เป็นไม่อ�จนำ�บุคคลเหล่�นี้ม�พร้อมกัน

ได้ในขณะชี้ตัว จะต้องมีบุคคลเหล่�นี้อย่�งน้อย 1 คนในก�รชี้ตัว และต้องบันทึกเหตุนี้เอ�ไว้ใน

สำ�นวนก�รสอบสวนด้วย72

(3)	ก�รสอบป�กคำ�	หรือให้ถ้อยคำ�ของเด็ก
ในก�รสอบป�กคำ�ผู้เสียห�ย	พย�น	หรือ	ผู้ต้องห�ที่เป็นเด็กอ�ยุไม่เกิน	18	ปี	ในคดี

ต่อไปนี้	ได้แก่

คดคีว�มผิดเกี่ยวกับเพศ

คว�มผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่�งก�ยอันมิใช่คว�มผิดที่เกิดจ�กก�รชุลมุนต่อสู้

คว�มผิดเกี่ยวกับเสรีภ�พ คว�มผิดฐ�นกรรโชก ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย ์

ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�

คว�มผิดต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�ประเวณี

คว�มผิดต�มกฎหม�ยว่�ด้วยม�ตรก�รในก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�

หญิงและเด็ก

คว�มผิดต�มกฎหม�ยว่�ด้วยสถ�นบริก�ร

คดีคว�มผิดอื่นที่มีอัตร�โทษจำ�คุก

พนักง�นสอบสวนจะต้องดำ�เนินก�รดังนี้73

ก�รสอบป�กคำ�ต้องทำ�ในสถ�นที่ที่เหม�ะสมและแยกออกเป็นสัดส่วน

พนักง�นสอบสวนต้องจัดให้มีนักจิตวิทย�หรือนักสังคมสงเคร�ะห์ 

บุคคลท่ีเด็กร้องขอ และพนักง�นอัยก�รร่วมอยู่ด้วยในก�รถ�มป�กคำ�เด็กนั้น

พร้อมกันทั้งหมดในคร�วเดียว พร้อมทั้งแจ้งบุคคลเหล่�นี้ รวมถึงเด็กให้ทร�บ

ถึงสิทธิเกี่ยวกับก�รให้ป�กคำ�ต�มกฎหม�ยก่อนด้วย 

นกัจติวทิย�หรือนกัสงัคมสงเคร�ะห์ มหีน้�ทีค่ดักรองคำ�ถ�มของพนกัง�นสอบสวน 

ห�กคำ�ถ�มใดจะกระทบกระเทือนต่อจิตใจของเด็กอย่�งรุนแรง พนักง�นสอบสวน 

จะต้องปรึกษ�กับนักจิตวิทย�หรือนักสังคมสงเคร�ะห์เสียก่อนและต้องไม่ให้เด็ก

ได้ยินคำ�ถ�มนั้นจ�กพนักง�นสอบสวน นักจิตวิทย� หรือนักสังคมสงเคร�ะห ์

จะเป็นคนถ�มคำ�ถ�มนั้นให้เด็กตอบ และห้�มไม่ให้ถ�มคำ�ถ�มซำ้�ซ้อนหล�ยครั้ง 

โดยไม่มีเหตุอันควร

72ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ตรี
73ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทวิ ประกอบ มาตรา 134/2 
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เด็กอ�จตั้งรังเกียจนักจิตวิทย�หรือนักสังคมสงเคร�ะห์ หรือพนักง�นอัยก�ร

ที่เข้�ร่วมก�รถ�มป�กคำ� พนักง�นสอบสวนจะต้องเปลี่ยนตัวบุคคลนั้นออกไป

ต้องมีก�รบันทึกภ�พและเสียงก�รถ�มป�กคำ�เด็กเอ�ไว้เป็นพย�นหลักฐ�น

กรณีจำ�เป็นเร่งด่วนอย่�งยิ่งที่ไม่ส�ม�รถจะรอให้นักจิตวิทย� หรือนักสังคม 

สงเคร�ะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักง�นอัยก�รร่วมในก�รถ�มป�กคำ�พร้อมกัน 

ทั้งหมดได้ จะต้องมีบุคคลเหล่�นี้อย่�งน้อย 1 คน อยู่ในก�รถ�มป�กคำ�และบันทึก

เหตุนี้เอ�ไว้ในสำ�นวนก�รสอบสวน

(4)	ก�รสืบพย�นที่เป็นเด็ก
ในก�รไต่สวนมูลฟ้องคดีอ�ญ�74 และก�รสืบพย�นคดีอ�ญ�ที่ผู้เสียห�ยหรือพย�นที่เป็น

เด็กอ�ยุไม่เกิน 18 ปี ทั้งในคดีที่พนักง�นอัยก�รเป็นโจทก์และที่ประช�ชนฟ้องเอง ศ�ลจะต้อง

ดำ�เนินก�รแบบเดียวกันกับก�รสอบป�กคำ�เด็กในชั้นสอบสวน และศ�ลอ�จปฏิบัติต่อเด็ก ดังนี้75

จัดให้เด็กอยู่ในสถ�นที่ที่เหม�ะสม

ศ�ลอ�จเป็นผู้ถ�มประเด็นและข้อเท็จจริงที่ต้องก�รสืบโดยตรงกับเด็กเอง

ให้เด็กเบิกคว�มตอบเป็นข้อ ๆ  หรือถ�มผ่�นนักจิตวิทย�หรือนักสังคมสงเคร�ะห์ก็ได้

คู่คว�มต้องถ�มเด็กผ่�นนักจิตวิทย�หรือนักสังคมสงเคร�ะห์

ศ�ลต้องถ่�ยทอดภ�พและเสียงก�รเบิกคว�มของเด็กไปยังห้องพิจ�รณ� 

พร้อมแจ้งให้นักจิตวิทย�หรือนักสังคมสงเคร�ะห์ทร�บถึงก�รถ่�ยทอดด้วย

ศ�ลอ�จเห็นสมควร หรือเด็กหรือคู่คว�มอ�จร้องขอให้ศ�ลอนุญ�ตให้ถ่�ยทอด 

ภ�พและเสียงที่บันทึกก�รให้ป�กคำ�ในชั้นสอบสวนหรือชั้นไต่สวนมูลฟ้องของ

เด็กที่อ�ยุไม่เกิน 18 ปี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเด็ก และให้ถือว่�เป็นส่วนหนึ่งของ 

คำ�เบิกคว�มของพย�นเด็กในชั้นพิจ�รณ�ของศ�ล คู่คว�มส�ม�รถถ�มพย�นเกี่ยวกับ 

ก�รให้ป�กคำ�ในชั้นสอบสวนหรือช้ันไต่สวนมูลฟ้องน้ันได้เท่�ที่จำ�เป็นและใน

ขอบเขตต�มที่ศ�ลเห็นว่�สมควร

ห�กเด็กไม่ส�ม�รถม�เบิกคว�มเป็นพย�นในชั้นพิจ�รณ�คดีได้ด้วยเหตุ

จำ�เป็นอย่�งยิ่ง ให้ศ�ลรับฟังบันทึกภ�พและเสียงคำ�ให้ก�รของเด็กในชั้นสอบสวน

หรือชั้นไต่สวนมูลฟ้อง เสมือนเป็นคำ�เบิกคว�มของเด็กอ�ยุไม่เกิน 18 ปีนั้น ในชั้น

พิจ�รณ�ของศ�ลประกอบกับพย�นอื่นในก�รพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีได้

ศ�ลอ�จอนุญ�ตให้มีก�รสืบพย�นที่เป็นเด็กอ�ยุไม่เกิน 18 ปี นอกศ�ล โดยใช ้

วิธีก�รเช่นเดียวกับก�รสืบพย�นเด็กในศ�ล76

74ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 171 ประกอบ มาตรา 133 ทวิ และ 172 ตรี
75ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ตรี
76ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 จัตวา ประกอบ 172 ตรี

ก�รสืบพย�นที่เป็นเด็กอ�ยุไม่เกิน 18 ปี เอ�ไว้ล่วงหน้�ก่อนก�รนัดสืบพย�น

ปกติ จะต้องใช้วิธีก�รเช่นเดียวกันกับก�รสืบพย�นเด็กในศ�ล77

การอุทธรณ์และฎีกาคดีอาญา

ก�รอุทธรณ์และฎีก� คือ กระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ�เพื่อก�รทบทวนคำ�พิพ�กษ�

ว่�เป็นไปต�มกฎหม�ยต�มข้อเท็จจริงแล้วหรือไม่ คู่คว�ม (โจทก์และจำ�เลย) จะต้องยื่นอุทธรณ์

ต่อศ�ลอุทธรณ์อันเป็นศ�ลที่ตรวจสอบคำ�พิพ�กษ�ศ�ลชั้นต้นและต้องยื่นฎีก�ต่อศ�ลฎีก� 

อันเป็นศ�ลที่ตรวจสอบคำ�พิพ�กษ�ของทั้งศ�ลชั้นต้นและศ�ลอุทธรณ์เมื่อศ�ลมีคำ�พิพ�กษ� 

ในคดีอ�ญ�แล้ว จะมีผลท�งคดีอยู่ 2 อย่�ง ได้แก่ พิพ�กษ�ลงโทษจำ�เลย และพิพ�กษ�ยกฟ้อง

โจทก์

กรณีศ�ลพิพ�กษ�ยกฟ้องโจทก์ โจทก์มีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีก�คำ�พิพ�กษ�ยกฟ้องนั้น  

โดยจำ�เลยมีสิทธิยื่นคำ�แก้อุทธรณ์โจทก์ได้

กรณีศ�ลพิพ�กษ�ลงโทษจำ�เลย จำ�เลยมีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีก�คำ�พิพ�กษ�ที่ลงโทษนั้น 

พนักง�นอัยก�รหรือผู้เสียห�ยที่เป็นโจทก์ มีสิทธิยื่นคำ�แก้อุทธรณ์จำ�เลยได้เช่นกัน

นอกจ�กนี ้ กรณีศ�ลชั ้นต้นพิพ�กษ�ลงโทษประห�รชีว ิตหรือจำ�คุกตลอดชีว ิต 

แม้ว่�คู ่คว�มไม่ได้ทำ�ก�รอุทธรณ์คำ�พิพ�กษ� ศ�ลชั ้นต้นก็ต้องส่งคดีไปยังศ�ลอุทธรณ์  

ให้ศ�ลอุทธรณ์มีคำ�พิพ�กษ�ยืนหรือกลับคำ�พิพ�กษ�ศ�ลชั้นต้นทุกคดี78

ก�รยื่นอุทธรณ์ หรือฎีก� จะต้องทำ�เป็นคำ�อุทธรณ์ หรือคำ�ฎีก� ต�มแบบและเป็นไป

ต�มหลักเกณฑ์ที่กฎหม�ยกำ�หนด โดยยื่นภ�ยใน 1 เดือน นับแต่วันอ่�นหรือวันที่ถือว่�ได้อ่�น

คำ�พิพ�กษ�หรือคำ�สั่งนั้น ในคำ�อุทธรณ์และฎีก�ต้องระบุข้อเท็จจริงโดยย่อหรือข้อกฎหม�ยที ่

ยกขึ้นอ้�งอิงเป็นลำ�ดับ79 และต้องยกขึ้นอ้�งในประเด็นที่ต่อสู้กันม�โดยชอบด้วยกฎหม�ยในศ�ล 

ชั้นต้นเท่�นั้น ห�กเป็นข้อเท็จจริงใหม่ที่ม�เพิ่มเติมในภ�ยหลัง ไม่ได้สู ้กันม�ในศ�ลชั้นต้น  

ถือว่�เป็นเร่ืองนอกประเด็น ศ�ลอุทธรณ์หรือศ�ลฎีก�จะไม่อ�จพิจ�รณ�ข้อเท็จจริงน้ีได้ เว้นแต่จะมี 

กฎหม�ยอนุญ�ตให้นำ�ข้อเท็จจริงใหม่เข้�ม�ในคดีได้ 

แต่คดีอ�ญ�บ�งคดี	กฎหม�ยห้�มไม่ให้อุทธรณ์หรือฎีก�	เช่น

ห้�มมิให้อุทธรณ์ในปัญห�ข้อเท็จจริงในคดีซึ่งอัตร�โทษอย่�งสูงต�มที่

กฎหม�ยกำ�หนดไว้ให้จำ�คุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บ�ท หรือทั้งจำ� 

ทั ้งปรับ เว้นแต่จำ�เลยต้องคำ�พิพ�กษ�ให้ลงโทษจำ�คุก หรือมีคว�มผิดแต่รอ 

ก�รลงโทษไว้ หรือต้องคำ�พิพ�กษ�ให้ลงโทษปรับเกิน 1,000 บ�ท80

77ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 237 ทวิ ประกอบ 172 ตรี
78ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245
79ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 วรรคสอง ประกอบ มาตรา 225
80ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ
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ห้�มมิให้คู่คว�มฎีก�ในปัญห�ข้อเท็จจริงในคดีที่ศ�ลอุทธรณ์พิพ�กษ� 

ยืนต�มศ�ลล่�งหรือเพียงแต่แก้ไขเล็กน้อย และให้ลงโทษจำ�คุกจำ�เลยไม่เกิน 5 ปี 

หรือปรับหรือทั้งจำ�ทั้งปรับแต่โทษจำ�คุกไม่เกิน 5 ปี81

ห้�มมิให้ฎีก�ในคดีที่ศ�ลชั้นต้นและศ�ลอุทธรณ์พิพ�กษ�ยกฟ้องทั้ง 2 ศ�ล82

นอกจ�กนี้ กฎหม�ยยังได้เปิดช่องให้คู่คว�มอ�จอุทธรณ์หรือฎีก�ในปัญห�

ข้อเท็จจริงได้ในบ�งกรณี เช่น ถ้�มีผู้พิพ�กษ�คนใดซึ่งลงชื่อในคำ�พิพ�กษ�หรือเป็น

ผู้พิพ�กษ�ที่ทำ�คว�มเห็นแย้งว่�เป็นปัญห�สำ�คัญควรขึ้นสู่ศ�ลอุทธรณ์หรือฎีก�

พิจ�รณ� และผู้พิพ�กษ�ลงล�ยมือชื่อในอุทธรณ์หรือฎีก�อนุญ�ตให้อุทธรณ์หรือ

ฎีก�ได้ ก็ให้รับอุทธรณ์หรือฎีก�ไว้พิจ�รณ�

ห�กมีข้อสงสัยว่�คดีอ�ญ�ของเร�จะส�ม�รถอุทธรณ์หรือฎีก�ได้หรือไม่ ควรปรึกษ�กับ

ทน�ยคว�มที่เป็นทน�ยคว�มในคดี หรือที่ปรึกษ�ท�งกฎหม�ย หรือเจ้�หน้�ที่ของศูนย์คุ้มครอง

สิทธิเสรีภ�พในคดีอ�ญ�ประจำ�ศ�ล เพื่อขอทร�บข้อกฎหม�ยให้แน่ชัด เนื่องจ�กเป็นเรื่องที ่

คนทั่วไปอ�จทำ�คว�มเข้�ใจได้ย�ก และอ�จเกิดคว�มคล�ดเคลื่อนจนเสียสิทธิอุทธรณ์หรือฎีก�ก็ได้

กรณีพนักง�นอัยก�รเป็นโจทก์ในคดีอ�ญ�และศ�ลพิพ�กษ�ยกฟ้องโจทก์ หรือพิพ�กษ�

ลงโทษจำ�เลยในข้อห�หรือโทษที่เบ�กว่�ที่ขอไว้แล้ว พนักง�นอัยก�รจะพิจ�รณ�ว่�จะอุทธรณ์

ฎีก�คำ�พิพ�กษ�นั้นได้หรือไม่ ห�กพนักง�นอัยก�รเห็นว่�ควรดำ�เนินคดีอ�ญ�ต่อไปและ 

คดีอ�ญ�นั้นไม่ต้องห้�มอุทธรณ์ฎีก�ในข้อเท็จจริง ก็จะทำ�ก�รยื่นอุทธรณ์หรือฎีก�ในฐ�นะโจทก ์

ต่อไป ในคดีที่ผู้เสียห�ยที่ยังประสงค์ดำ�เนินคดีอ�ญ�ต่อไป ควรติดต่อกับพนักง�นอัยก�รเพื่อมี

คว�มเห็นร่วมกันจะเป็นก�รดีที่สุด

ในก�รยื ่นอุทธรณ์หรือฎีก� ให้ยื ่นที ่ศ�ลชั ้นต้นที ่พิจ�รณ�คดีอ�ญ� โดยศ�ลจะ 

ทำ�ก�รตรวจอุทธรณ์หรือฎีก�ก่อนจะมีคำ�ส่ังรับหรือไม่รับอุทธรณ์หรือฎีก� บ�งกรณีศ�ลอ�จให้คู่คว�ม 

หรือทน�ยคว�มทำ�ก�รแก้ไขเล็กน้อยในอุทธรณ์หรือฎีก�ก่อนจะมีคำ�สั่งรับอุทธรณ์หรือฎีก�ก็ได้

การระงับของคดีอาญา

(1) เหตุแห่งก�รระงับสิทธิฟ้องคดีอ�ญ�
สิทธิในก�รฟ้องคดีอ�ญ�สิ้นสุดหรือระงับลงได้ด้วยเหตุต่�ง	ๆ	ได้แก่

1) โดยคว�มต�ยของผู้กระทำ�ผิด83 (แต่สิทธิเรียกร้องค่�สินไหมทดแทนในท�งแพ่งของ 

ผู้เสียห�ย หรือท�ย�ทของผู้เสียห�ยในกรณีที่เสียชีวิต ยังคงมีอยู่ ท�ย�ทของผู้กระทำ�ผิดส�ม�รถ

ถูกฟ้องท�งแพ่งได้โดยเรียกเอ�จ�กทรัพย์มรดก)

81ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง
82ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220
83ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (1)
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2) สิทธิในก�รฟ้องคดีคว�มผิดต่อส่วนตัวระงับลง เมื่อได้ถอนคำ�ร้องทุกข์ ถอนฟ้องหรือ

ยอมคว�มกันโดยถูกต้องต�มกฎหม�ย84

กรณีที่ผู้เสียห�ยถอนคำ�ร้องทุกข์หรือถอนฟ้องในคดีที่ไม่ใช่คว�มผิดต่อส่วนตัว พนักง�น

อัยก�รยังคงมีสิทธินำ�คดีอ�ญ�นั้นม�ฟ้องใหม่ได้85 หรือในท�งกลับกัน พนักง�นอัยก�รถอนฟ้อง

คดีที่ไม่ใช่คว�มผิดส่วนตัว หรือถอนคดีที่เป็นคว�มผิดต่อส่วนตัวโดยไม่ได้รับคว�มยินยอมเป็น

หนังสือจ�กผู้เสียห�ย ก็ไม่เป็นก�รตัดสิทธิผู้เสียห�ยจะนำ�คดีนั้นม�ฟ้องเองเช่นกัน86

3) เมื่อคดีเลิกกันต�มประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ�ม�ตร� 3787 ซึ่งเป็นคดีที่

พนักง�นสอบสวน หรือพนักง�นเจ้�หน้�ที่ที่มีอำ�น�จเปรียบเทียบปรับได้ และผู้ต้องห�ได้ชำ�ระ

ค่�ปรับครบถ้วนแล้ว เช่น คดีคว�มผิดกฎจร�จรบ�งข้อห� คดีก�รสูบบุหรี่ในที่ห้�มสูบ คดีที่มี

โทษปรับเพียงอย่�งเดียว คดีลหุโทษ เป็นต้น ถือว่�คดีนั้นได้สิ้นสุดลง

4) เมื่อมีคำ�พิพ�กษ�เสร็จเด็ดข�ดในคว�มผิดซึ่งได้ฟ้อง88 หม�ยถึง คดีที่ศ�ลชั้นต้น 

ได้มีคำ�พิพ�กษ�แล้วและไม่มีก�รอุทธรณ์ คดีที่ศ�ลอุทธรณ์มีคำ�พิพ�กษ�แล้วและไม่มีก�รฎีก� 

หรือศ�ลฎีก�ได้มีคำ�พิพ�กษ�ถึงที่สุดแล้ว

5) เมื่อมีกฎหม�ยออกใช้ภ�ยหลังก�รกระทำ�ผิดยกเลิกคว�มผิดเช่นนั้น89

6) เมื่อคดีข�ดอ�ยุคว�ม90

7) เมื่อมีกฎหม�ยยกเว้นโทษ91

(2)	ก�รถอนคำ�ร้องทุกข์
ก�รถอนคำ�ร้องทุกข์ ทำ�ได้โดยผู้เสียห�ยทั้งในคดีคว�มผิดต่อส่วนตัว (ยอมคว�มได้) และ

คว�มผิดอ�ญ�ต่อแผ่นดิน แสดงเจตน�ถอนคำ�ร้องทุกข์ไม่ประสงค์ให้ผู้กระทำ�ผิดได้รับโทษอีก 

ต่อไป โดยทำ�ก�รถอนคำ�ร้องทุกข์ต่อพนักง�นสอบสวน พนักง�นอัยก�ร หรือศ�ลเมื่อใดก็ได้  

แต่ต้องก่อนคดีถึงที่สุด ไม่ว่�จะด้วยว�จ�หรือทำ�เป็นหนังสือ92

(3)	ก�รถอนฟ้องคดี
ก�รถอนฟ้องคดี คือ ก�รเลิกไม่ต้องดำ�เนินคดีต่อ หรือสละข้อกล่�วห� หรือคำ�กล่�วห� 

โดยอ�จถอนฟ้องทั้งหมด หรือเฉพ�ะบ�งข้อห�ก็ได้

84ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (2)
85ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 36 (3)
86ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 36 (1) และ (2)
87ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (3)
88ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (4)
89ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (5)
90ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (6)
91ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (7)
92ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 126 วรรคแรก
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ในคดีอ�ญ�ต่อแผ่นดิน ผู้เสียห�ยหรือโจทก์ ส�ม�รถยื่นคำ�ร้องขอถอนฟ้องเวล�ใด 

ก่อนมีคำ�พิพ�กษ�ของศ�ลชั้นต้นก็ได้ ศ�ลจะมีคำ�สั่งอนุญ�ตหรือไม่อนุญ�ตให้ถอนฟ้องคดีก็ได้ 

และถ้�คำ�ร้องขอถอนฟ้องคดีนั้นยื่นหลังจ�กจำ�เลยได้แก้คดีแล้ว ศ�ลจะถ�มจำ�เลยว่�คัดค้�น

ก�รถอนฟ้องคดีหรือไม่ กรณีที่จำ�เลยคัดค้�นก�รถอนฟ้อง ศ�ลจะยกคำ�ร้องขอถอนฟ้องนั้นเสีย93

ในคดีคว�มผิดต่อส่วนตัว ผู้เสียห�ยหรือโจทก์จะถอนฟ้องหรือยอมคว�มในเวล�ใด 

ก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้ (ไม่ว่�คดีจะอยู่ในศ�ลชั้นต้น ศ�ลอุทธรณ์ หรือศ�ลฎีก� ตร�บเท่�ที่ยังไม่ม ี

คำ�พิพ�กษ�ตัดสิน) แต่ถ้�จำ�เลยคัดค้�น ศ�ลจะยกคำ�ร้องขอถอนฟ้องนั้น94

   

(4)	ก�รยอมคว�ม
ก�รยอมคว�ม95 คือ ก�รระงับคดีอ�ญ� โดยก�รที่ผู ้เสียห�ยและผู้กระทำ�คว�มผิด 

ตกลงจะยุติคดีต่อกัน ก�รยอมคว�มทำ�ได้เฉพ�ะกับคดีอ�ญ�ที่เป็นคว�มผิดต่อส่วนตัวเท่�นั้น  

(คว�มผิดอันยอมคว�มได้) ส�ม�รถทำ�ยอมคว�มได้ในเวล�ใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้

ก�รยอมคว�มโดยชอบด้วยกฎหม�ยต้องเป็นก�รตกลงยอมคว�มกันอย่�งชัดแจ้งว่� 

ผู้เสียห�ยไม่ติดใจเอ�คว�ม หรือสละสิทธิก�รดำ�เนินคดีอ�ญ�กับจำ�เลยอีกต่อไป และต้องเป็น 

ก�รยอมคว�มโดยไม่มีเงื่อนไข96

โทษและสภาพบังคับทางอาญา

กฎหม�ยอ�ญ� จะต้องมีก�รกำ�หนดโทษหรือสภ�พบังคับเอ�ไว้ด้วย โดยในกฎหม�ยไทย 

มีโทษท�งอ�ญ�อยู่ 5 อย่�ง ได้แก่ ประห�รชีวิต จำ�คุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน97

1)	โทษประห�รชีวิต98 คือ ก�รทำ�ให้จำ�เลยต�ย ปัจจุบันใช้วิธีฉีดย�เข้�สู่ร่�งก�ย

2)	 โทษจำ�คุก99 คือ จำ�เลยจะถูกจำ�คุกไว้ในเรือนจำ� ก�รคำ�นวณระยะเวล�จำ�คุกจะนับ

วันเริ่มจำ�คุกรวมเข้�ด้วยและนับเป็น 1 วันเต็ม โดยไม่คำ�นึงถึงจำ�นวนชั่วโมง ถ้�ระยะเวล�จำ�คุก

กำ�หนดเป็นเดือนให้นับ 30 วันเป็น 1 เดือน ถ้�กำ�หนดเป็นปี คำ�นวณต�มปีปฏิทิน

3)	 โทษกักขัง100 คือ จำ�เลยจะถูกกักขังไว้ในสถ�นที่กักขังซึ่งกำ�หนดไว้อันมิใช่เรือนจำ� 

เช่น สถ�นีตำ�รวจหรือสถ�นที่ควบคุมผู้ต้องห�ของพนักง�นสอบสวน

93ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 35 วรรคแรก 
94ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 35 วรรคสอง
95ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (2) ประกอบ มาตรา 35 วรรคท้าย
96อาทิตยา ศุภวัชโรบล, 2559, หน้า 86.
97ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 ถึง 38
98ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 19
99ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 21 และ 22
100ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 23 ถึง มาตรา 27
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4)	 โทษปรับ101 คือ จำ�เลยต้องชำ�ระเงินต�มจำ�นวนที่ศ�ลมีคำ�พิพ�กษ� ห�กจำ�เลย 

ไมช่ำ�ระค่�ปรับภ�ยใน 30 วันนับแต่วันที่ศ�ลมีคำ�พิพ�กษ� จำ�เลยอ�จถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่�ปรับ

หรือถูกกักขังแทนค่�ปรับ (ถืออัตร� 500 บ�ทต่อวัน)

ห�กศ�ลมีเหตุสงสัยว่�จำ�เลยจะไม่ชำ�ระค่�ปรับ ศ�ลอ�จสั่งให้กักขังจำ�เลยแทนค่�ปรับ

ไปก่อนก็ได้ และห�กจำ�เลยเคยถูกควบคุมตัวม�ก่อนไม่ว่�จะเป็นชั้นสอบสวนหรือชั้นพิจ�รณ�

ของศ�ลศ�ลจะนำ�วันที่จำ�เลยถูกควบคุมตัวม�หักวันคุมขังให้ด้วยก�รกักขังแทนค่�ปรับนั้น

ห้�มมิให้กักขังแทนค่�ปรับเกินกำ�หนด 1 ปี เว้นแต่กรณีศ�ลพิพ�กษ�ให้ปรับตั้งแต่ 

200,000 บ�ทขึ้นไป ศ�ลจะสั่งกักขังแทนค่�ปรับเป็นระยะเวล�เกินกว่� 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี ก็ได้

นอกจ�กนี้ ห�กจำ�เลยที่ไม่ใช่นิติบุคคลซึ่งต้องคำ�พิพ�กษ�ลงโทษปรับและไม่มีเงินชำ�ระ

ค่�ปรับ จำ�เลยอ�จยื่นคำ�ร้องต่อศ�ลเพื่อขอทำ�ง�นบริก�รสังคมหรือทำ�ง�นส�ธ�รณประโยชน์

แทนค่�ปรับได้102 เมื่อศ�ลพิจ�รณ�และเห็นสมควรก็จะอนุญ�ตให้จำ�เลยทำ�ง�นบริก�รสังคม

แทนค่�ปรับโดยกำ�หนดจำ�นวนชั่วโมงที่ถือเป็นหนึ่งวันทำ�ง�นต่อไป

5)	 โทษริบทรัพย์สิน103 คือ ห�กเป็นทรัพย์ซึ ่งบุคคลได้ใช้ หรือมีไว้เพื ่อใช้ใน 

ก�รกระทำ�คว�มผิดหรือเป็นทรัพย์สินซ่ึงบุคคลได้ม�โดยก�รกระทำ�คว�มผิด ศ�ลมีอำ�น�จส่ังริบได้ 

เว้นแต่ทรัพย์เหล่�นั้นเป็นทรัพย์สินของเจ้�ของที่แท้จริงและมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในก�รกระทำ� 

คว�มผิด อ�จยื่นคำ�ร้องขอคืนต่อศ�ลได้ ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินซึ่งกฎหม�ยบัญญัติไว้ว่�ผู้ใดทำ�

หรือมีไว้เป็นคว�มผิดให้ศ�ลสั่งริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่�ทรัพย์นั้นจะเป็นของผู้ใดก็ต�มและผู้เป็น

เจ้�ของที่แท้จริงไม่อ�จร้องขอคืนได้ คำ�พิพ�กษ�ของศ�ลจะทำ�เป็นหนังสือ 

ส่วนสภ�พบังคับอื่นในกฎหม�ยอ�ญ�	ได้แก่

ก�รทำ�ง�นบริก�รสังคมหรือส�ธ�รณประโยชน์แทนค่�ปรับ104

วิธกี�รเพื่อคว�มปลอดภัย105 ได้แก่ ก�รกักกัน106 ก�รห้�มเข้�เขตกำ�หนด107 

ก�รเรียกประกันทัณฑ์บน108 ก�รคุมตัวไว้ในสถ�นพย�บ�ล109 และก�รห้�ม 

ก�รประกอบอ�ชีพบ�งอย่�ง110

101ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 28 ถึง มาตรา 31
102ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30/1
103ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 ถึง มาตรา 37
104ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30/1 ประกอบ มาตรา 30
105ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 12 ถึง มาตรา 17 ประกอบ มาตรา 39 ถึง มาตรา 50
106ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 40 การกักกัน คือ การควบคุมผู้กระทำาความผิดติดนิสัยไว้ภายในเขตกำาหนด เพื่อป้องกันการกระทำาความผิด เพื่อดัด

นิสัย และเพื่อฝึกหัดอาชีพ
107ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 44 และ มาตรา 45
108ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 46 และ มาตรา 47 
109ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 48 และ มาตรา 49
110ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 50

37 38ทำ�อย่�งไร เมื่อมีคดีอ�ญ�คู่มือกฎหม�ยฉบับประช�ชน



วิธีก�รคุมคว�มประพฤติ111 ใช้ในกรณีจำ�เลยถูกลงโทษจำ�คุกไม่เกิน 5 ปี  

ไม่ว่�จะลงโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ต�ม หรือถูกลงโทษปรับ ถ้�ปร�กฏว่�จำ�เลยไม่

เคยรับโทษจำ�คุกม�ก่อน หรือเคยรับโทษจำ�คุกม�ก่อนแต่เป็นโทษสำ�หรับคว�มผิด

ที่ได้กระทำ�โดยประม�ท หรือคว�มผิดลหุโทษ หรือเป็นโทษจำ�คุกไม่เกิน 6 เดือน 

หรือเคยรับโทษจำ�คุกม�ก่อนแต่พ้นโทษจำ�คุกม�แล้วเกินกว่� 5 ปี แล้วม�กระทำ� 

คว�มผิดอีก โดยคว�มผิดในครั้งหลังเป็นคว�มผิดที่ได้กระทำ�โดยประม�ทหรือคว�มผิด 

ลหุโทษ ศ�ลส�ม�รถพิจ�รณ�ให้รอลงอ�ญ� (รอก�รลงโทษ) จำ�เลยไว้ โดยศ�ล

อ�จกำ�หนดเงื่อนไขในก�รคุมคว�มประพฤติ เช่น ต้องไปร�ยง�นตัวต่อพนักง�น 

คุมประพฤติต�มที่ศ�ลกำ�หนด เข้�รับก�รฟื้นฟูแก้ไขพฤติกรรม ก�รมีอ�ส�สมัคร

คอยช่วยเหลือผู้ถูกคุมคว�มประพฤติให้มีคว�มประพฤติดีขึ้น ก�รเข้�เยี่ยมเยียนผู้ถูก

คุมคว�มประพฤติที่บ้�นเป็นครั้งคร�วโดยพนักง�นคุมประพฤติ เป็นต้น

วิธีก�รสำ�หรับเด็กและเย�วชน112 เช่น ก�รรอก�รกำ�หนดโทษหรือลงโทษ

เด็กหรือเย�วชนที่เคยได้รับโทษท�งอ�ญ�ต�มคำ�พิพ�กษ�ม�ก่อนแล้ว กรณีเด็ก 

อ�ยุเกินกว่� 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี ศ�ลอ�จว่�กล่�วตักเตือนแล้วปล่อยตัวไป  

และถ้�ศ�ลเห็นสมควรจะเรียกบิด�ม�รด� ผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอ�ศัยอยู ่

ม�ตักเตือนด้วย113

คำ�สั่งในคดีหมิ่นประม�ท114 เช่น สั่งให้ยึด และทำ�ล�ยใบปลิวที่มีข้อคว�ม

หมิ่นประม�ท หรือ ให้โฆษณ�คำ�พิพ�กษ�ทั้งหมด หรือแต่บ�งส่วนในหนังสือพิมพ์ 

โดยให้จำ�เลยจ่�ยค่�โฆษณ� ศ�ลจะพิจ�รณ�พิพ�กษ�ลงโทษต�มอัตร�โทษที่ข้อห�

ในฟ้องนั้นกำ�หนดต�มกฎหม�ย หรือสั่งบังคับต�มวิธีก�รที่กฎหม�ยกำ�หนด

การบังคับคดีอาญา

หลังจ�กคดีถึงที่สุดแล้ว หม�ยถึง ศ�ลได้อ่�นคำ�พิพ�กษ�แล้ว และไม่มีฝ่�ยใดอุทธรณ์

หรือฎีก�คำ�พิพ�กษ�ต่อไปอีก หรือศ�ลฎีก�ได้มีคำ�พิพ�กษ�แล้ว จะต้องมีก�รบังคับคดีอ�ญ�

โดยไม่ชักช้�115 เว้นแต่จะมีเหตุทุเล�ก�รบังคับคดี เช่น งดเว้นโทษประห�รชีวิต หรือจำ�คุกใน

กรณีจำ�เลยเป็นผู้วิกลจริต หรือตั้งครรภ์116 

111ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ถึง มาตรา 58, 74, 75 ประกอบพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559
112ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74 ถึง มาตรา 77 ประกอบพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 

2553
113ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74 (1)
114ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 332
115ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245
116ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 246 ถึง มาตรา 248
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ก�รบังคับคดีต�มคำ�พิพ�กษ�หรือคำ�สั่งของศ�ลในคดีอ�ญ�	จะดำ�เนินก�รดังนี้

1)	 คดีอ�ญ�ที่ศ�ลพิพ�กษ�ลงโทษประห�รชีวิต หรือจำ�คุก เจ้�พนักง�นเรือนจำ�  

กรมร�ชทัณฑ์ เป็นผู้มีหน้�ที่ดำ�เนินก�รบังคับให้เป็นไปต�มคำ�พิพ�กษ�117

2)	 คดีอ�ญ�ที่ศ�ลพิพ�กษ�ลงโทษกักขัง เป็นอำ�น�จของศ�ลจะบังคับคดีและกำ�หนด

ว่�จะให้กักขังจำ�เลยไว้ ณ สถ�นที่ใด และเป็นอำ�น�จของเจ้�ของสถ�นที่นั้นเป็นผู้ดำ�เนินก�ร118

3)	คดีอ�ญ�ที่ศ�ลพิพ�กษ�ลงโทษปรับ จำ�เลยต้องชำ�ระค่�ปรับภ�ยใน 30 วัน นับแต ่

วันที่ศ�ลพิพ�กษ� ห�กเกินกำ�หนด ผู้นั้นจะต้องถูกยึดทรัพย์สินหรืออ�ยัดสิทธิเรียกร้อง 

ในทรัพย์สินเพื่อใช้ค่�ปรับหรือจะต้องถูกกักขังแทนค่�ปรับ ถ้�ศ�ลเห็นเหตุอันควรสงสัยว่�ผู้นั้น

จะหลีกเลี่ยงไม่ชำ�ระค่�ปรับ ศ�ลจะสั่งเรียกประกันหรือจะสั่งให้กักขังผู้นั้นแทนค่�ปรับไปพล�ง

ก่อนก็ได้119

เป็นอำ�น�จหน้�ที่ของพนักง�นอัยก�ร สำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด ดำ�เนินก�รบังคับคดีที่

เป็นโทษปรับ รวมไปถึงก�รอ�ยัดสิทธิเรียกร้องหรือยึดทรัพย์เมื่อไม่มีก�รจ่�ยค่�ปรับ และให ้

เจ้�พนักง�นบังคับคดีมีอำ�น�จหน้�ท่ียึดทรัพย์สินหรืออ�ยัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินของผู้ต้อง

โทษปรับและข�ยทอดตล�ดต�มที่ได้รับแจ้งจ�กศ�ลหรือพนักง�นอัยก�ร120

4)	 คดีอ�ญ�ที่ศ�ลพิพ�กษ�ลงโทษริบทรัพย์สิน ผู้ใดเป็นผู้เก็บรักษ�ทรัพย์สินดังกล่�ว

ไว้จะต้องส่งดำ�เนินก�รต่อไป เช่น ให้ตกเป็นของแผ่นดินหรือของหน่วยง�นใด ห�กผู้เก็บรักษ�

ไว้ดังกล่�วไม่ส่งหรือไม่ดำ�เนินก�ร ศ�ลอ�จมีคำ�สั่งให้ยึดทรัพย์สินนั้น หรือให้ผู้นั้นชำ�ระร�ค�หรือ

สั่งยึดทรัพย์สินอื่นของผู้นั้นชดใช้ร�ค�ทรัพย์สินดังกล่�วหรือสั่งกักขังผู้นั้นไว้จนกว่�จะปฏิบัติ

ต�มคำ�สั่งนั้น121

5)	ก�รบังคับคดีกรณีผิดสัญญ�ประกันต่อศ�ล ศ�ลมีอำ�น�จสั่งบังคับต�มสัญญ�

ประกันหรือต�มที่ศ�ลเห็นสมควรโดยมิต้องฟ้อง โดยศ�ลอ�จสั่งงดก�รบังคับต�มสัญญ�

ประกันหรือลดจำ�นวนเงินที่ต้องใช้ต�มสัญญ�ประกันก็ได้ โดยคำ�นึงถึงคว�มพย�ย�มของ 

ผู้ประกันในก�รติดต�มตัวผู้ต้องห�หรือจำ�เลยที่หลบหนี รวมทั้งคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นว่� 

มีม�กน้อยเพียงใดประกอบด้วย และเมื่อศ�ลสั่งประก�รใดแล้ว ฝ่�ยผู้ถูกบังคับต�มสัญญ�

ประกันหรือพนักง�นอัยก�รมีอำ�น�จอุทธรณ์ได้ โดยในกรณีที่จำ�เป็นต้องมีก�รบังคับคด ี

เพร�ะผิดสัญญ�ประกัน พนักง�นอัยก�รมีอำ�น�จและหน้�ที่ในก�รดำ�เนินก�รบังคับคด ี

ต�มสัญญ�ประกัน122

117พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 
118ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 24 และ มาตรา 25 
119ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 ประกอบ มาตรา 29/1
120พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 14 (7)
121ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 37 
122ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 ประกอบ พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 14 (8)

39 40ทำ�อย่�งไร เมื่อมีคดีอ�ญ�คู่มือกฎหม�ยฉบับประช�ชน



การเยียวยาความเสียหายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ผู้เสียห�ยในคดีอ�ญ� มีสิทธิเรียกร้องท�งแพ่งให้ผู้กระทำ�ผิดอ�ญ�ชดใช้ค่�สินไหม

ทดแทนคว�มเสียห�ยได้ รวมถึงก�รขอให้ศ�ลคืนทรัพย์สินหรือใช้ร�ค�ทรัพย์สินที่เสียไปจ�ก

ก�รกระทำ�ผิดอ�ญ�นั้นคืน 

นอกจ�กนี้ ผู้เสียห�ยในคดีอ�ญ� กับ จำ�เลยในคดีอ�ญ�ซึ่งมีข้อเท็จจริงว่�ตกเป็นแพะ 

ในคดีและติดคุกฟรีโดยไม่ได้กระทำ�ผิดจริง ทั้งสองกรณีมีสิทธิขอรับค่�ตอบแทน ค่�ทดแทน 

และค่�ใช้จ่�ยจ�กกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ กระทรวงยุติธรรมได้เช่นกัน123 โดยผู้เสียห�ย

และจำ�เลยที่เข้�ข่�ยต�มหลักเกณฑ์ได้รับก�รเยียวย� ส�ม�รถยื่นคำ�ขอได้ที่กรมคุ้มครองสิทธ ิ

และเสรีภ�พ ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ�ฯ (ศูนย์ร�ชก�รฯ แจ้งวัฒนะ)  

สำ�นักง�นคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ พื้นที่ 1 – 4 (พระนครศรีอยุธย� ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขล�) 

สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ สถ�นีตำ�รวจทุกสถ�นี ทั้งนี้ ส�ม�รถยื่นคำ�ขอได้

ภ�ยใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รู้ถึงก�รกระทำ�คว�มผิด หรือ นับแต่วันที่ศ�ลอนุญ�ตให้ถอนฟ้อง 

หรือศ�ลมีคำ�พิพ�กษ�ถึงที่สุด124

พนักง�นฝ่�ยปกครองหรือตำ�รวจ รวมถึงพัศดี เจ้�พนักง�นกรมสรรพส�มิต กรมศุลก�กร 

กรมเจ้�ท่� พนักง�นตรวจคนเข้�เมือง ปลัดอำ�เภอ ทห�รเรือ มีอำ�น�จหน้�ที ่หลัก 

ในก�รสืบสวนป้องกันปร�บปร�มจับกุมผู้กระทำ�ผิดต�มกฎหม�ยอ�ญ�ต่�ง ๆ แล้วส่งตัวผู้ถูกจับ 

พร้อมด้วยของกล�งต่อพนักง�นสอบสวน

พนักง�นสอบสวน สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ และเจ้�หน้�ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

(ดีเอสไอ) กระทรวงยุติธรรม125 โดยพนักง�นสอบสวนมีหน้�ที่หลักในก�รควบคุม ผัดฟ้องหรือ 

ฝ�กขังผู้ต้องห�ต่อศ�ล และรวบรวมพย�นหลักฐ�นและก�รดำ�เนินก�รท้ังหล�ยอ่ืนเก่ียวกับคว�มผิด 

ที่กล่�วห� แล้วทำ�คว�มเห็นต�มสำ�นวนคดีว่�ควรสั่งฟ้อง สั่งไม่ฟ้อง งดก�รสอบสวน หรือเปรียบ

เทียบคดี เพื่อส่งสำ�นวนก�รสอบสวนต่อไปยังพนักง�นอัยก�ร

นอกจ�กนี้ ยังมีเจ้�พนักง�นที่เป็นหรือมีอำ�น�จเช่นเดียวกับพนักง�นสอบสวน เช่น  

เจ้�พนักง�นพิทักษ์ทรัพย์126 กรรมก�ร อนุกรรมก�ร หรือพนักง�นเจ้�หน้�ที่ป้องกันและ 

123พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
124โปรดดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และเอกสารในการขอรับการเยียวยาของผู้เสียหายในคดีอาญา ในบทที่ 5 เมื่อเราตกเป็น “ผู้เสียหาย” ในคดีอาญา และ 

ในการขอรับการเยียวยาของจำาเลยในคดีอาญา ในบทที่ 9 เรื่อง ช่วยด้วย! เราตกเป็น “ผู้ต้องหา/จำาเลยในคดีอาญา”!
125พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
126พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 160
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2.3 บุคคลและองค์กร
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ (ป.ป.ช.)127 พนักง�นอัยก�ร128 เจ้�พนักง�นป้องกันและ 

ปร�บปร�มย�เสพติด (ป.ป.ส.)129 เป็นต้น

พนักง�นอัยก�ร สำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด130 มีหน้�ที่หลักในก�รพิจ�รณ� สั่งสำ�นวน

ก�รสอบสวนที่ส่งม�จ�กพนักง�นสอบสวน แล้วทำ�คว�มเห็นสั่งสอบสวนเพิ่มเติม สั่งไม่ฟ้อง  

สั่งฟ้อง หรือสั่งฟ้องและสั่งให้พนักง�นสอบสวนพย�ย�มเปรียบเทียบคดี และทำ�หน้�ที่ว่�ต่�ง

และแก้ต่�งคดีในศ�ล รวมทั้งบังคับคดีต�มสัญญ�ประกันตัวหรือปล่อยชั่วคร�ว

ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ หรือ รองผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ หรือผู ้ช่วย 

ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ หรือผู้บัญช�ก�ร หรือรองผู้บัญช�ก�ร ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญช�ของ 

พนักง�นสอบสวนผู้รับผิดชอบ มีหน้�ที่ทำ�คว�มเห็นในกรณีที่มีคำ�สั่งไม่ฟ้องรวมทั้งในก�รอุทธรณ์ 

ฎีก�หรือถอนฟ้องหรือถอนอุทธรณ์ฎีก�ผู้ต้องห� ซึ่งถ้�บุคคลดังกล่�วมีคว�มเห็นแย้งคำ�สั่ง

พนักง�นอัยก�ร ต้องส่งสำ�นวนพร้อมกับคว�มเห็นที่แย้งกันไปยังอัยก�รสูงสุดเพื่อชี้ข�ด แต่ถ้�

คดีจะข�ดอ�ยุคว�มหรือมีเหตุอย่�งอื่นอันจำ�เป็นต้องรีบฟ้อง ก็ให้ฟ้องคดีนั้นต�มคว�มเห็นของ 

ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ หรือผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดไปก่อน131

ผู้พพิ�กษ� หรือ ศ�ล สำ�นักง�นศ�ลยุติธรรม มีหน้�ที่หลักในก�รพิจ�รณ�พิพ�กษ�

อรรถคดีทั้งปวงที่อยู่ในเขตอำ�น�จ (เว้นแต่คดีอยู่ในอำ�น�จของศ�ลอื่น เช่น ศ�ลทห�ร  

ศ�ลปกครอง เป็นต้น)

ศ�ลยุติธรรมมีอยู่	3	ชั้น132	คือ

1)	ศ�ลชั้นต้น	 ได้แก ่ ศ�ลแพ่ง ศ�ลแพ่งกรุงเทพใต้ ศ�ลแพ่งธนบุรี ศ�ลอ�ญ� 

ศ�ลอ�ญ�กรุงเทพใต้ ศ�ลอ�ญ�ธนบุรี ศ�ลจังหวัด ศ�ลแขวง ศ�ลเย�วชนและ

ครอบครัวประจำ�จังหวัด และศ�ลชำ�นัญพิเศษซึ่งแบ่งเขตอำ�น�จต�มตัวบุคคล 

ผูก้ระทำ�ผิดและประเภทคดี ได้แก่ ศ�ลเย�วชนและครอบครัวกล�ง ศ�ลเย�วชน

และครอบครัวจังหวัด ศ�ลแรงง�นกล�ง ศ�ลแรงง�นภ�ค ศ�ลภ�ษีอ�กรกล�ง  

ศ�ลทรัพย์สินท�งปัญญ�และก�รค้�ระหว่�งประเทศกล�ง ศ�ลล้มละล�ยกล�ง  

ศ�ลอ�ญ�คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ศ�ลอ�ญ�คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภ�ค

127พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 15
128พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526 มาตรา 7
129พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 15
130พระราชบัญญัติองค์กรอัยการ และพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
131ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145 และ มาตรา 145/1
132พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 1 ประกอบ มาตรา 2 ถึง มาตรา 4
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2)	ศ�ลอุทธรณ ์ได้แก่ ศ�ลอุทธรณ์ และศ�ลอุทธรณ์ภ�ค 1 ถึงศ�ลอุทธรณ์

ภ�ค 9 และ ศ�ลอุทธรณ์คดีชำ�นัญพิเศษ รวม 11 ศ�ล โดยศ�ลอุทธรณ์มีอำ�น�จ

พิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีท่ีอุทธรณ์คัดค้�นคำ�พิพ�กษ�หรือคำ�ส่ังของศ�ลชั้นต้นต�มที่

กฎหม�ยกำ�หนด

3)	ศ�ลฎีก� เป็นศ�ลยุติธรรมชั้นสูงสุด มีอำ�น�จพิจ�รณ�พิพ�กษ�คด ี

ที่อุทธรณ์คำ�พิพ�กษ�หรือคำ�สั่งของศ�ลอุทธรณ์และศ�ลอุทธรณ์ภ�คต�มกฎหม�ย

กำ�หนด และพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีที่อุทธรณ์คำ�พิพ�กษ�หรือคำ�สั่งของศ�ลชั้นต้น 

โดยตรงต่อศ�ลฎีก�ไม่ต้องผ่�นศ�ลอุทธรณ์หรือศ�ลอุทธรณ์ภ�คต�มกฎหม�ย

เฉพ�ะ เช่น คดีอ�ญ�ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมือง คดีทรัพย์สินท�งปัญญ�และ

ก�รค้�ระหว่�งประเทศ

เจ้�พนักง�นเรือนจำ� กรมร�ชทัณฑ์133 มีหน้�ที่คุมขังผู้ต้องห�หรือจำ�เลยต�มหม�ยศ�ล 

รวมทั้งก�รบังคับคดีอ�ญ�ต�มคำ�พิพ�กษ� โดยเฉพ�ะโทษประห�รชีวิตและจำ�คุก

พนักง�นคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ134 มีหน้�ที่สืบห�และพิจ�รณ�เกี่ยวกับ 

ก�รคุมคว�มประพฤติสอดส่องผู้กระทำ�ผิดเสนอข้อเท็จจริงเพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ของศ�ล 

รวมถึงติดต�มและช่วยเหลือแก้ไขพฤติกรรมของผู้กระทำ�ผิดให้กลับคืนสู่เส้นท�งที่ถูกต้อง เช่น 

ก�รฝึกอบรมอ�ชีพ ก�รบำ�เพ็ญส�ธ�รณประโยชน์

เจ้�พนักง�นพินิจ  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเย�วชน135 มีหน้�ที่ดูแลเด็กและเย�วชน 

ที่อยู่ในสถ�นพินิจ อบรม บำ�บัดและฟื้นฟูเด็กและเย�วชนที่กระทำ�ผิดอ�ญ�ให้กลับคืนสู่สังคม 

และอยู่ร่วมกับสังคมได้ในเชิงบูรณ�ก�ร อีกทั้งส่งเสริมก�รคุ้มครองสวัสดิภ�พของเด็กและ

เย�วชนที่กระทำ�ผิด

ทน�ยคว�ม	ที่ได้รับใบอนุญ�ตว่�คว�มจ�กสภ�ทน�ยคว�ม136 มีหน้�ที่รับว่�คว�มแก้ต่�ง 

คดีอ�ญ�แทนผู้ต้องห� จำ�เลย และผู้เสียห�ย ส่วนสภ�ทน�ยคว�ม มีแผนกให้คำ�แนะนำ�ปรึกษ�

ให้ก�รช่วยเหลือประช�ชนท�งกฎหม�ย โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในคดีที่มีก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน 

หรือคดีที่จะเป็นประโยชน์ต่อประช�ชน

พย�นผู้ชำ�น�ญก�รพิเศษในก�รตรวจพิสูจน์พย�นหลักฐ�น เช่น แพทย์ เจ้�หน้�ที่

วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ตำ�รวจวิทย�ก�รหรือกองพิสูจน์หลักฐ�น สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ หรือ

สถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์ กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น

133พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
134พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559
135พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำาบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำาผิด พ.ศ. 2561
136พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528

เจ้�หน้�ที่ทีมสหวิช�ชีพ ได้แก่ นักสังคมสงเคร�ะห์ นักจิตวิทย� นักกฎหม�ย และแพทย์ 

มีหน้�ที่ดำ�เนินก�รร่วมกัน เพื่อช่วยในก�รสอบสวนและสืบพย�นเด็กและเย�วชน อ�ยุไม่เกิน 18 ป ี

ที่เป็นผู้เสียห�ยหรือพย�น รวมถึงก�รรักษ�เยียวย�ด้�นสุขภ�พร่�งก�ยและจิตใจผู้เสียห�ย 

ที่เป็นเด็กและเย�วชน รวมถึงผู้ถูกทำ�ร้�ยท�งเพศ137

ล่�ม รวมทั้งล่�มภ�ษ�มือ และผู้เชี่ยวช�ญก�รสื่อส�รด้วยวิธีอื่น เนื่องจ�กภ�ษ�

ไทยเป็นภ�ษ�ที่ใช้ในก�รสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง และพิจ�รณ�คดีของศ�ลต�มกฎหม�ย  

โดยล่�มจะต้องส�บ�นหรือปฏิญ�ณตนก่อนแปล และต้องลงล�ยมือชื่อในคำ�แปลด้วย138

คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนผู้เสียห�ย และค่�ทดแทนและค่�ใช้จ่�ยแก่จำ�เลย 

ในคดีอ�ญ� และพนักง�นเจ้�หน้�ที่สำ�นักง�นช่วยเหลือท�งก�รเงินแก่ผู้เสียห�ยและจำ�เลย

ในคดีอ�ญ� กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ กระทรวงยุติธรรม139 มีหน้�ที่พิจ�รณ�ก�รจ่�ย 

ค่�ตอบแทนผู้เสียห�ย และค่�ทดแทนและค่�ใช้จ่�ยแก่จำ�เลยในคดีอ�ญ� รวมถึงสนับสนุน 

ก�รช่วยเหลือผู้เสียห�ยและจำ�เลยในคดีอ�ญ�ในท�งอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำ�นักง�นคุ้มครองพย�น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ กระทรวงยุติธรรม140 มีหน้�ที ่

ให้คว�มคุ้มครองพย�นบุคคล ให้ได้รับคว�มปลอดภัยในก�รเข้�เป็นพย�นในคดีต่�ง ๆ ให้พย�น 

ได้รับก�รปฏิบัติที่เหม�ะสมจ�กรัฐ และจ่�ยค่�ตอบแทนที่จำ�เป็นและสมควรจ�กรัฐให้แก่พย�น

คณะกรรมก�รกองทุนยุต ิธรรม และเจ ้�หน้�ที ่ส ำ�น ักง�นกองทุนยุต ิธรรม 

กระทรวงยุติธรรม141 มีหน้�ท่ีช่วยเหลือประช�ชนในก�รดำ�เนินคดี ก�รขอปล่อยช่ัวคร�วผู้ต้องห�หรือ 

จำ�เลย ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือผู้ได้รับผลกระทบจ�กก�รถูกละเมิดสิทธิ 

มนุษยชนและให้คว�มรู้ท�งกฎหม�ยแก่ประช�ชนท่ีไม่ได้รับคว�มเป็นธรรมให้ส�ม�รถเข้�ถึง 

คว�มยุติธรรมต�มกฎหม�ยและม�ตรฐ�นส�กล

กรมบังคับคด ีกระทรวงยุติธรรม และเจ้�หน้�ที่กรมบังคับคดี142 โดยหลักมีหน้�ที ่

เกี่ยวกับก�รบังคับคดีแพ่ง เช่น ก�รข�ยทอดตล�ดทรัพย์ลูกหนี้เพื่อนำ�ไปชำ�ระหนี้ เป็นต้น 

และทำ�หน้�ท่ีส่งเสริมช่วยเหลือหน่วยง�นรัฐท่ีดำ�เนินก�รด้�นคดีอ�ญ�ในก�รข�ยทอดตล�ด

ทรัพย์สินที่ม�จ�กก�รกระทำ�ผิดอ�ญ� เช่น ทรัพย์สินที่ถูกริบจ�กคว�มผิดเกี่ยวกับย�เสพติด 

โดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มย�เสพติด เป็นต้น

137ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทวิ, 133 ตรี, 172 วรรคสาม และ มาตรา 172 ตรี ประกอบ มาตรา 171 วรรคสอง, 172 

จัตวา และ 237 ทวิ วรรคท้าย
138ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 13
139พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
140พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 
141พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
142กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2561
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บทที่ 3
ทำาความรู้จักกับ	“สิทธิและหน้าที่”	
ในคดีอาญา

“สิทธิ”	 คือ อำ�น�จที่ได้รับก�รรับรองจ�กกฎหม�ยว่�เร�ส�ม�รถทำ�ได้อย่�งอิสระ โดยไมไ่ป

ก้�วก่�ยคนอื่น และคนอื่นก็ไม่มีอำ�น�จม�ก้�วก่�ยอำ�น�จนี้ของเร� คนเร�มีสิทธิขั้นพื้นฐ�นหลัก ๆ  

(สิทธิมนุษยชน) ได้แก่ สิทธิในชีวิตและร่�งก�ย สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในที่อยู่อ�ศัยส่วนตัว และ สิทธ ิ

ในก�รประกอบอ�ชีพ

กรณีของสิทธิในชีวิตและร่�งก�ยของเร� เร�มีอำ�น�จทีจ่ะใช้ชีวิตอย่�งมนุษย์คนหนึ่ง คนอ่ืน

ไม่มีอำ�น�จม�ทำ�ร้�ยร่�งก�ยหรือฆ่�เร� ห�กมีคนม�ทำ�ร้�ยเร� เท่�กับคนนั้นได้ม�ละเมิดสิทธิของเร�

ในทำ�นองเดียวกัน คนอื่นก็มีสิทธิในชีวิตและร่�งก�ยของเข� เร�ไม่มีอำ�น�จไปทำ�ร้�ยร่�งก�ยหรือทำ�ให้

เข�ต�ย โดยสิทธิในชีวิตและร่�งก�ย

นอกเหนือจ�กนี้ เร�ยังได้รับสิทธิต่�ง ๆ ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดรับรองเอ�ไว้ เพื่อส่งเสริม 

ก�รคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐ�น สิทธิในคดีอ�ญ� เพร�ะกระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ� อ�จไปกระทบกับ

สทิธขิัน้พ้ืนฐ�น เช่น ก�รถูกคุมขัง กฎหม�ยจงึกำ�หนดว่�ให้ผูต้้องห�หรือจำ�เลยมสีทิธใินก�รขอประกันตวั 

ต�มหลักเกณฑ์ หรือกฎหม�ยเห็นว่�มีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องคุ้มครองสิทธิบ�งอย่�งให้ม�กขึ้นเม่ือเกิด 

คดีอ�ญ� เช่น ผู้เสียห�ยมีสิทธิร้องทุกข์เอ�ผิดกับผู้กระทำ�ผิดได้ และมีสิทธิได้รับค่�ทดแทนจ�กทั้ง 

ผู้กระทำ�ผิดและรัฐ สิทธิที่พย�นในคดีอ�ญ�จะได้รับคว�มคุ้มครองจ�กรัฐ เป็นต้น

ส่วน “หน้าที่”	คือ สิ่งที่ควรทำ� สิ่งที่ต้องทำ�ต�มบทบ�ทของแต่ละคน โดยหน้�ที่ของคนทั่วไป 

อ�จเป็นหน้�ที่ในฐ�นะที่เป็นคน และหน้�ที่ที่กฎหม�ยกำ�หนดให้ทำ� ห�กไม่ทำ�จะเป็นคว�มผิดหรือถูก

จำ�กัดสิทธิบ�งอย่�ง เช่น เป็นพ่อแม่มีหน้�ที่ต้องดูแลลูก ห�กทอดทิ้งลูก ก็เป็นคว�มผิดได้ เพร�ะถือว่�ไม่

ทำ�ต�มหน้�ที่ที่กฎหม�ยกำ�หนด และยังผิดศีลธรรม หรือ หน้�ที่ในก�รเลือกตั้ง ห�กไม่ไปเลือกตั้ง จะไม่

ส�ม�รถใช้สิทธิท�งก�รเมืองในก�รลงสมัครรับเลือกตั้งได้ เป็นต้น

เร�มักจะเห็นคำ�ว่� สิทธิ และ หน้�ที่ ม�คู่กันเสมอ เนื่องจ�กสิทธิส�ม�รถก่อให้เกิดหน้�ที่ได้ เช่น  

สิทธิในก�รได้รับก�รคุ้มครองท�งอ�ญ�จ�กรัฐ ก็ทำ�ให้รัฐมีหน้�ที่ในก�รอำ�นวยคว�มยุติธรรมให้เกิดขึ้น 

แต่ “สิทธิ” กับ “หน้�ที่” มีคว�มแตกต่�งกัน คือ สิทธิที่เร�มี เร�อ�จจะใช้สิทธินั้นหรือไม่ก็ได้ ถ้�ไม่ใช้

สิทธิ ก็ไม่ถือว่�เป็นก�รผิดกฎหม�ย แต่ห�กเร�ไม่ทำ�ต�มหน้�ที่ที่กฎหม�ยกำ�หนด มักจะมีผลกระทบที่

เป็นโทษกับเร�ต�มม�

ยกตัวอย่�งเช่น สิทธิในทรัพย์สินของเร� เร�มีสิทธิที่จะทำ�อะไรกับทรัพย์สินที่เป็นของเร�ก็ได้

อย่�งอิสระ เช่น เอ�ไปข�ย ไปจำ�นำ� เอ�ไปให้คนอื่น ในขณะเดียวกัน คนอื่นย่อมมีหน้�ที่ที่จะไม่ละเมิด

สิทธิในทรัพย์สินของเร� ไม่เช่นนั้นจะถูกลงโทษต�มกฎหม�ย เช่น คนอื่นไม่ส�ม�รถจะขโมยเอ�

ทรัพย์สินของเร�ไปข�ย ไปจำ�นำ� เอ�ไปให้คนอื่นได้

หรือสิทธิในคดีอ�ญ� เช่น สิทธิที่ผู้ต้องห�จะไม่ให้ก�ร ผู้ต้องห�อ�จจะใช้สิทธิไม่ให้ก�รก็ได้ หรือ

จะให้ก�รโดยสมัครใจก็ได้ ไม่ผิดกฎหม�ย ตำ�รวจมีหน้�ที่ต้องแจ้งสิทธินี้ให้ผู้ต้องห�ทร�บและต้องไม่

บังคับให้ผู้ต้องห�ให้ก�ร ห�กทำ�เช่นนั้น คำ�ให้ก�รย่อมไม่อ�จรับฟังในชั้นศ�ลได้ และตำ�รวจอ�จถูก

ดำ�เนินคดีข้อห�ปฏิบัติหน้�ที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ย

สิทธิและหน้�ที่ในคดีอ�ญ� ในคู่มือเล่มนี้ ได้แบ่งต�มประเภทของบุคคลที่อยู่ในคดีอ�ญ�นั้น และ

จะได้อธิบ�ยอย่�งละเอียดในบทต่อ ๆ ไป ได้แก่

 สิทธิและหน้�ที่ของผู้เสียห�ย และโจทก์ในคดีอ�ญ� โปรดดูบทที่ 5 และ 7

 สิทธิและหน้�ที่ของประช�ชนในก�รกล่�วโทษคดีอ�ญ� โปรดดูบทที่ 6

 สิทธิและหน้�ที่ของผู้ต้องห� และจำ�เลยในคดีอ�ญ� โปรดดูบทที่ 9

 สิทธิและหน้�ที่ของพย�นบุคคลในคดีอ�ญ� โปรดดูบทที่ 10
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บทที่ 4
ทำาความรู้จักกับ	“อายุความ”

เมื่อเร�เข้�ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับคดีอ�ญ�	อย่�งแรก	ๆ	ที่ได้ยิน	 คือ	 “คดีหมดอ�ยุ

คว�มหรือยัง?”	หรือเคยได้ฟังข่�วว่�ผู้ต้องห�หนีคดีจนเกือบครบอ�ยุคว�มแล้วม�ถูก

จับได้	15	ปี	ต่อม�	ช�วบ้�นฟังแล้วก็จะงง	ๆ	ว่�อ�ยุคว�มมันคืออะไร	ในบทนี้	เร�จะม�

ทำ�คว�มรู้จักกับอ�ยุคว�มในคดีอ�ญ�กัน

	 	 	 	

อ�ยุคว�ม คือ ระยะเวล�ที่กฎหม�ยกำ�หนดให้ใช้สิทธิเรียกร้อง สิทธิฟ้อง 

หรือสิทธิร้องทุกข์ ซึ่งเร�จะต้องใช้สิทธิเหล่�นี้ภ�ยในเวล�ที่กฎหม�ยกำ�หนดไว้

																																			

อ�ยุคว�มในคดีอ�ญ� เกิดจ�กหลักที่ว่� ก�รพิสูจน์คว�มจริง ควรทำ�ให้เร็ว

ที่สุดตอนที่พย�นหลักฐ�นยังใหม่อยู่ เพื่อลดคว�มผิดพล�ดในก�รตัดสิน ห�กเวล� 

เนิ่นน�นเกินไปแล้ว พย�นหลักฐ�นสูญห�ยไป ยิ่งทำ�ให้ก�รตัดสินของศ�ลผิดพล�ด

ม�กยิ่งขึ้น จึงมีก�รกำ�หนดอ�ยุคว�มเอ�ไว้ต�มคว�มร้�ยแรงของข้อห� ข้อห�ที่โทษเบ�

ก็จะมีอ�ยุคว�มสั้นกว่�ข้อห�ที่โทษหนัก

ดังนั้น อ�ยุคว�มจึงมีคว�มสำ�คัญต่อคดีอ�ญ� คือ เจ้�หน้�ที่รัฐ และประช�ชน 

เมื่อเจอคดีอ�ญ�จะต้องรีบดำ�เนินก�รใช้สิทธิร้องทุกข์แจ้งคว�มในเวล�ที่กำ�หนด  

และดำ�เนินคดี รวบรวมพย�นหลักฐ�นให้รวดเร็ว จับกุมผู้กระทำ�ผิดม�ฟ้องศ�ล

ภ�ยในเวล�ที่กฎหม�ยกำ�หนดเอ�ไว้ ห�กคดีอ�ญ�ข�ดอ�ยุคว�ม ประช�ชนและ 

เจ้�หน้�ที่รัฐย่อมไม่ส�ม�รถนำ�เหตุน้ันม�ดำ�เนินคดีอ�ญ�ต่อไปได้อีก143 ผู้เสียห�ย 

ก็จะไม่ได้รับคว�มเป็นธรรม

143ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 และ มาตรา 96

4.1 ความหมายของ	“อายุความ”

4.2 ทำาไมต้องมีอายุความ
และมีความสำาคัญอย่างไรกับคดีอาญา?
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ผู้เสียห�ย ไม่ส�ม�รถนำ�คดีอ�ญ�ที่ข�ดอ�ยุคว�มแล้วม�แจ้งคว�มร้องทุกข์หรือฟ้องเป็น

คดีอ�ญ�ได้144 ห�กมีก�รร้องทุกข์ไป แล้วพบว่�คดีหมดอ�ยุคว�ม พนักง�นสอบสวนจะไม่มี

อำ�น�จสอบสวนในเรื่องดังกล่�ว หรือห�กฟ้องคดีอ�ญ�ไป ศ�ลจะต้องพิพ�กษ�ยกฟ้อง 

นอกจ�กนี้ ห�กไม่มีผู้ใดใช้สิทธิฟ้องคดีอ�ญ�จนกระทั่งหมดอ�ยุคว�ม สิทธิในก�รฟ้อง

คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอ�ญ�นั้น ย่อมหมดสิ้นไปด้วยพร้อมกับคดีอ�ญ� โดยให้ยึดอ�ยุคว�ม

คดีแพ่งต�มอ�ยุคว�มของคดีอ�ญ�145 เช่น ข้อห�ทำ�ร้�ยร่�งก�ยจนบ�ดเจ็บส�หัส ต�มประมวล

กฎหม�ยอ�ญ� ม�ตร� 297 มีโทษจำ�คุกสูงสุด 10 ปี มีอ�ยุคว�มฟ้องคดีอ�ญ� 15 ปี ห�กไม่ได้

ฟ้องคดีอ�ญ�ภ�ยในอ�ยุคว�มอ�ญ� 15 ปี สิทธิในก�รเรียกค่�สินไหมทดแทนจ�ก 

ก�รทำ�ร้�ยร่�งก�ยข้อห�นี้ก็มีอ�ยุคว�ม 15 ปี นับแต่วันที่เกิดก�รกระทำ�ผิดขึ้น146

จึงอ�จสรุปได้คร่�ว	ๆ	ว่�	หมดอ�ยุคว�มคดีอ�ญ�	=	หมดหนท�งก�รดำ�เนินคดีแพ่งด้วย			

(ยกเว้นจะมีกฎหม�ยกำ�หนดเอ�ไว้เป็นอย่�งอื่น)

อย่�งไรก็ต�ม ก่อนจะฟันธงว่�คดีอ�ญ�ของเร�ได้หมดอ�ยุคว�มไปแล้ว ขอให้ท่�น 

ไปปรึกษ�กับทน�ยคว�ม หรือนักกฎหม�ยเสียก่อน เนื่องจ�กยังอ�จมีหนท�งอื่น ๆ ที่ส�ม�รถ

ดำ�เนินก�รได้ต�มรูปคดีของท่�น เพื่อรักษ�ผลประโยชน์ในท�งคดีของท่�นให้ถึงที่สุด

คดีอ�ญ�แต่ละข้อห� มีอ�ยุคว�มม�กน้อยไปต�มอัตร�โทษ และยังมีก�รนับอ�ยุคว�ม

แตกต่�งไปต�มเงื่อนไขที่กฎหม�ยกำ�หนด นอกจ�กนี้ ยังมีอ�ยุคว�มเกี่ยวกับก�รบังคับคดีอ�ญ� 

และอ�ยุคว�มก�รฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเน่ืองกับคดีอ�ญ�ด้วย ในข้อ 4.4 น้ี ได้สรุประยะเวล� 

อ�ยุคว�มในคดีอ�ญ�ต�มหลักกฎหม�ยให้ผู้อ่�นได้ทร�บเป็นคว�มรู้เบื้องต้นเท่�น้ัน ท่�นควร

ทำ�ก�รปรึกษ�เรื่องอ�ยุคว�มในคดีอ�ญ�ของท่�นกับนักกฎหม�ยโดยตรงเพื่อคว�มถูกต้อง 

และตรงกับข้อเท็จจริงในคดีของท่�นเป็นก�รเฉพ�ะ เนื่องจ�กเป็นหัวข้อที่มีร�ยละเอียดท�ง

กฎหม�ยค่อนข้�งซับซ้อน

144ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (6)
145ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 51 วรรคแรก
146ตามบังคับของ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายทางละเมิดที่เกิดจากการกระทำาผิดอาญา และมีกำาหนด 

อายุความทางอาญายาวกว่าอายุความละเมิด 1 ปี นับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้กระทำาผิด หรือ 10 ปี นับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิด ให้ถือเอาอายุ

ความทางอาญามาใช้แทน

4.3 คดีอาญาหมดอายุความแล้ว
มีหนทางอื่นในการดำาเนินคดีหรือไม่?

4.4 ระยะเวลาของอายุความในคดีอาญาต่าง	ๆ

อายุความร้องทุกข์	(แจ้งความ)	

คดีอ�ญ�คว�มผิดต่อส่วนตัว (คว�มผิดยอมคว�มได้) ผู้เสียห�ยร้องทุกข์ต่อพนักง�น

สอบสวนหรือฟ้องร้องคดีเองต่อศ�ล ภ�ยใน 3 เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องคว�มผิดและรู้ตัวผู้กระทำ�

คว�มผิด ห�กยังไม่รู้ตัวผู้กระทำ�ผิด อ�ยุคว�มร้องทุกข์ยังไม่เริ่มนับ แต่อ�ยุคว�มของคดีอ�ญ�จะ

ไม่เกินอ�ยุคว�มก�รฟ้องคดีอ�ญ�ข้อห�นั้น ๆ 

กรณีที่ผู้เสียห�ยได้ร้องทุกข์ต่อพนักง�นสอบสวน ผู้เสียห�ยหรือพนักง�นอัยก�ร ส�ม�รถ 

ฟ้องคดีอ�ญ�ที่ร้องทุกข์ไว้ได้ แม้ว่�จะผ่�นเกินระยะเวล� 3 เดือนไปแล้ว โดยให้ดูต�มอ�ยุคว�ม

ฟ้องคดีอ�ญ�ของข้อห�นั้น ๆ ซึ่งอยู่ในต�ร�งที่ 2 ด้�นล่�งนี้

อายุความฟ้องและดำาเนินคดีอาญาทั่วไป

ผู้เสียห�ยหรือพนักง�นอัยก�รต้องฟ้องคดีและได้ตัวผู้กระทำ�คว�มผิดม�ยังศ�ลภ�ยเวล�

ต�มต�ร�งที่ 2 นับแต่วันกระทำ�คว�มผิด เมื่อเกินระยะเวล�ดังกล่�วถือว่�คดีอ�ญ�ข�ดอ�ยุคว�ม 

โดยระยะเวล�เป็นไปต�มอัตร�โทษสูงสุดของข้อห�นั้น ดังนั้น ก�รฟ้องคดีอ�ญ�อย่�งเดียว 

แม้ว่�ศ�ลจะประทับรับฟ้อง แต่ห�กยังไม่ได้ตัวผู้กระทำ�ผิดม�ขึ้นศ�ลอ�ยุคว�มยังคงนับต่อไป

เรื่อย ๆ ห�กต้องก�รจะให้ผู้กระทำ�ผิดได้รับโทษ จึงจำ�เป็นต้องติดต�มตัวผู้กระทำ�ผิดม�ก่อนจะ

หมดอ�ยุคว�มฟ้องคดีอ�ญ� เนื่องจ�กก�รพิจ�รณ�คดีอ�ญ�จะต้องทำ�ต่อหน้�จำ�เลยและให้

โอก�สจำ�เลยแก้ข้อกล่�วห�147

ถ้�ได้ทำ�ก�รฟ้องและได้ตัวผู้กระทำ�คว�มผิดม�ยังศ�ลแล้ว แต่ผู้กระทำ�คว�มผิดหลบหนี

จนเกินระยะเวล�ต�มต�ร�งที่ 2 หรือวิกลจริตและศ�ลสั่งให้งดก�รพิจ�รณ�เอ�ไว้จนเกินกำ�หนด

เวล�ต�มต�ร�งที่ 2 นี้ นับแต่วันที่หลบหนีหรือวันที่ศ�ลสั่งงดก�รพิจ�รณ� ให้ถือว่�ฟ้องคดีอ�ญ�

นั้นข�ดอ�ยุคว�ม148

กรณีฟ้องขอให้กักกันจำ�เลยภ�ยหลังจ�กก�รฟ้องคดีอ�ญ�ไปแล้ว ให้ฟ้องภ�ยใน 6 เดือน 

นับแต่ฟ้องคดีอ�ญ�ข้อห�ที่จะให้มีก�รกักกัน ห�กเกินกำ�หนด ถือว่�ข�ดอ�ยุคว�มฟ้องคดีขอให้

กักกันจำ�เลย

อายุความฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องจากคดีอาญา

คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องอ�ญ� คือ คดีแพ่งท่ีมีต้นเหตุคว�มรับผิดในท�งแพ่งม�จ�ก

ก�รกระทำ�ผิดท�งอ�ญ� เช่น ค่�เสียห�ย ก�รเรียกคืนทรัพย์สินที่ถูกขโมยไป หรือ 

ค่�สินไหมทดแทนกรณีต่�ง ๆ149

147ปวีณา วิโรจน์ธนะชัย, 2551, หน้า 71, อ้างอิงจาก คณิต ณ นคร (2549). กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพ์ครั้งที่ 7). หน้า 64.
148ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 วรรคสอง
149โปรดดูรายละเอียดการฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา ในบทที่ 8 การชดเชยเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา

1

2

3
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กรณีไม่มีผู้ใดฟ้องคดีอ�ญ� อ�ยุคว�มก�รฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเน่ืองคดีอ�ญ� 

จะเท่�กับอ�ยุคว�มฟ้องคดีอ�ญ�ข้อห�นั้น ๆ150 ยกเว้นในกรณีที่อ�ยุคว�มคดีอ�ญ�นั้น

สั้นกว่�อ�ยุคว�มคดีแพ่ง เช่น คว�มผิดต่อส่วนตัวที่ยอมคว�มได้ ห�กไม่มีก�รร้องทุกข์ 

หรือฟ้องคดีโดยผู้เสียห�ย ภ�ยใน 3 เดือน จะหมดอ�ยุคว�มฟ้องคดีอ�ญ�ในก�รกระทำ�

ผิดนั้น ในส่วนของคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องจ�กก�รกระทำ�ผิดนั้น อ�ยุคว�มจะมีกำ�หนด 1 ปี 

นับจ�กวันที่รู้ว่�มีก�รกระทำ�ผิดและรู้ตัวผู้กระทำ�ผิด หรือ กำ�หนด 10 ปี นับแต่วันที่มี

ก�รกระทำ�ผิด เป็นไปต�มบังคับของอ�ยุคว�มสิทธิเรียกร้องท�งละเมิด151

อ�ยคุว�มคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องคดีอ�ญ�จะสะดุดหยุดลง เมื่อได้ฟ้องร้องคดีอ�ญ�

และนำ�ตัวผู้กระทำ�ผิดม�ยังศ�ลแล้ว หม�ยถึง อ�ยุคว�มคดีแพ่งเดิมที่นับจ�กวันกระทำ�ผิด

อ�ญ�ได้จบลง และจะเริ่มนับอ�ยุคว�มคดีแพ่งใหม่ต�มเงื่อนไขที่กฎหม�ยกำ�หนด152

กรณทีีจ่ำ�เลยถกูศ�ลพพิ�กษ�คดอี�ญ�จนคดเีสร็จเดด็ข�ดว่�ให้ลงโทษจำ�เลยก่อนท่ี

จะมีก�รฟ้องคดีแพ่ง อ�ยุคว�มฟ้องคดีแพ่งของผู้เสียห�ยเริ่มนับใหม่ มีกำ�หนด 10 ปี 

นับแต่วันที่อ่�นคำ�พิพ�กษ�153

ต�ร�งที่	2	อ�ยุคว�มก�รฟ้องคดีอ�ญ�

ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ม�ตร�	95

โทษสูงสุดของข้อห�อ�ญ� อ�ยุคว�มฟ้องคดีอ�ญ�

โทษประห�รชีวิต จำ�คุกตลอดชีวิต หรือจำ�คุก 20 ปี 20 ปี

โทษจำ�คุกกว่� 7 ปีแต่ยังไม่ถึง 20 ปี 15 ปี

โทษจำ�คุกกว่� 1 ปีถึง 7 ปี 10 ปี

โทษจำ�คุกกว่� 1 เดือนถึง 1 ปี 5 ปี

โทษจำ�คุกตั้งแต่ 1 เดือนลงม� หรือโทษอย่�งอื่น 

เช่น กักขัง ปรับ

1 ปี

 

กรณีที่ศ�ลมีคำ�พิพ�กษ�คดีอ�ญ�จนคดีเสร็จเด็ดข�ดว่�ให้ยกฟ้องจำ�เลยก่อนที่

จะมีก�รฟ้องคดีแพ่ง เท่�กับว่�จำ�เลยไม่มีคว�มผิดอ�ญ� จึงไม่ถือว่�เป็นคดีแพ่ง 

เกี่ยวเนื่องคดีอ�ญ� แต่เป็นคดีแพ่งเรียกร้องค่�เสียห�ยท�งละเมิดต�มปกติ อ�ยุคว�ม

คดีแพ่งเดิมจึงเดินต่อจ�กวันที่มีก�รกระทำ�ผิด โดยมีกำ�หนด 1 ปี นับจ�กวันที่รู้ว่�ม ี

ก�รกระทำ�ผิดและรู้ตัวผู้กระทำ�ผิด หรือ กำ�หนด 10 ปี นับแต่วันที่มีก�รกระทำ�ผิด154

150ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 51 วรรคแรก
151ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 51 วรรคท้าย ประกอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 488 วรรคแรก
152ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 51 วรรคสอง
153ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 51 วรรคสาม ประกอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/32
154ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 51 วรรคท้าย ประกอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 488 วรรคแรก

อายุความบังคับคดีอาญาตามคำาพิพากษา

คดีอ�ญ�ท่ีมีคำ�พิพ�กษ�ถึงท่ีสุดให้ลงโทษจำ�เลย แล้วจำ�เลยหลบหนีไปหรือ 

รับโทษยังไม่ครบแล้วไม่ส�ม�รถนำ�ตัวกลับม�รับโทษได้จนเกินกำ�หนดเวล�ของกฎหม�ย

ต�มต�ร�งที่ 3 แม้ว่�จะจับตัวม�ได้ในภ�ยหลัง ก็ไม่ส�ม�รถจะลงโทษจำ�เลยได้อีก155

คดทีี่มีก�รยึดทรัพย์สินใช้ค่�ปรับหรือก�รกักขังแทนค่�ปรับ ต้องทำ�ภ�ยใน 5 ปี 

นับแต่วันที่ได้มีคำ�พิพ�กษ�ถึงที่สุด มิเช่นนั้นจะยึดทรัพย์สินหรือกักขังไม่ได้156

คดีท่ีมีคำ�พิพ�กษ�ถึงท่ีสุดให้กักกันจำ�เลย ต้องบังคับกักกันจำ�เลยภ�ยใน 3 ปี 

ห�กจำ�เลยหลบหนีโดยยังไม่ได้ถูกกักกัน หรือพ้นโทษจำ�คุกแล้วไม่ได้ถูกกักกันเกิน 3 ปี 

นบัแต่วนัทีจ่ำ�เลยหลบหน ีหรือวนัทีพ้่นโทษออกม� กไ็ม่ส�ม�รถไปกักกนัจำ�เลยนัน้ได้อกี157

กรณีศ�ลสั่งให้จำ�เลยทำ�ทัณฑ์บน หรือ ก�รขอให้ศ�ลสั่งให้ผู ้ประพฤติผิด

ทัณฑ์บนชำ�ระเงินต�มกำ�หนดในทัณฑ์บน ต้องบังคับหรือร้องขอต่อศ�ลภ�ยใน 2 ปี  

นับแต่วันท่ีศ�ลมีคำ�สั่ง หรือวันท่ีทำ�ผิดทัณฑ์บน มิเช่นน้ันจะไม่ส�ม�รถบังคับให้ทำ�

ทัณฑ์บนหรือมีคำ�สั่งให้ชำ�ระเงินนั้นได้158

ต�ร�งที่	3	สรุปอ�ยุคว�มก�รบังคับคดีอ�ญ�

ต�มประมวลกฎหม�ยคว�มอ�ญ�

โทษ/วิธีก�รต�มคำ�พิพ�กษ� อ�ยุคว�มบังคับคดี

โทษประห�รชีวิต จำ�คุกตลอดชีวิต หรือจำ�คุก 20 ปี 20 ปี

โทษจำ�คุกกว่� 7 ปีแต่ยังไม่ถึง 20 ปี 15 ปี

โทษจำ�คุกกว่� 1 ปีถึง 7 ปี 10 ปี

โทษจำ�คุกตั้งแต่ 1 ปี ลงม� หรือโทษอย่�งอื่น 5 ปี

โทษปรับ (ยึดทรัพย์สินหรือกักขังแทนค่�ปรับ) 5 ปี

ก�รกักกัน 3 ปี

ก�รบังคับให้ทำ�ทัณฑ์บน / ขอให้ศ�ลบังคับชำ�ระเงิน

ที่ผิดทัณฑ์บน

2 ปี

155ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 98
156ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 99 วรรคแรก
157ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 100
158ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 101 ประกอบมาตรา 46 และ มาตรา 47 การทำาทัณฑ์บน คือ การที่พนักงานอัยการ ขอให้ศาลกำาหนดหลักประกัน

เป็นเงินไม่เกิน 50,000 บาท ให้จำาเลยซึ่งไม่ว่าจะถูกลงโทษตามฟ้องหรือไม่ก็ตาม ต้องไม่ก่อเหตุร้ายหรือกระทำาผิดตามที่ฟ้องข้อหาบางประเภท ตลอด

ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายต่อสังคม หากผู้ทำาทัณฑ์บนไม่ทำาตาม (ประพฤติผิดทัณฑ์บน) ศาลสามารถสั่งให้ชำาระเงินตามจำานวน

ที่กำาหนดไว้ในทัณฑ์บนได้
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วิธีเริ่มนับอ�ยุคว�ม ให้นับในวันรุ่งขึ้นของวันที่กฎหม�ยกำ�หนด วันแรกไม่นับ159 เช่น  

เร�ทร�บว่�น�ย ก. ได้ยักยอกเงินไปเมื่อวันท่ี 1 มกร�คม พ.ศ.2563 ให้เริ่มนับระยะเวล� 

แจ้งคว�มได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกร�คม พ.ศ. 2563 ไป 3 เดือน จะครบอ�ยุคว�มแจ้งคว�มหรือ 

ฟ้องคดีวันที่ 2 เมษ�ยน พ.ศ.2563

วิธีก�รนับอ�ยุคว�มว่�ถึงวันท่ีเท่�ไหร่ ให้นับต�มจำ�นวนวัน หรือ เดือน หรือ ปี ต�มที่

กฎหม�ยกำ�หนดพูดอย่�งง่�ย คือ

นบัวันชนวัน
เช่น คู่คว�มต้องยื่นบัญชีระบุพย�นหลักฐ�นพร้อมสำ�เน�ต่อศ�ลก่อนวันตรวจพย�น 

หลักฐ�นไม่น้อยกว่� 7 วัน กรณีวันตรวจพย�นหลักฐ�นตรงกับวันที่ 8 ธันว�คม พ.ศ. 2563  

ให้นับจ�กวันที่ 7 ธันว�คม พ.ศ. 2563 ย้อนหลังไป 7 วัน คู่คว�มจึงต้องยื่นบัญชีระบุพย�น 

หลักฐ�นอย่�งน้อยในวันที่ 31 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2563 หรืออ�จยื่นก่อนวันที่ 31 พฤศจิก�ยน 

พ.ศ. 2563 ก็ได้ เพื่อรักษ�ประโยชน์ของคู่คว�ม

นับเดือนชนเดือน
ไมต่้องคำ�นึงว่�เดือนนั้นจะมีกี่วัน เช่น ระยะเวล�ยื่นอุทธรณ์ ภ�ยใน 1 เดือน นับแต่วันที่

ได้อ่�นคำ�พิพ�กษ�หรือคำ�สั่ง กรณีวันที่อ่�นคำ�พิพ�กษ� ตรงกับวันที่ 15 มิถุน�ยน พ.ศ. 2563 

ให้นับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุน�ยน พ.ศ. 2563 ไปอีก 1 เดือน จะครบกำ�หนดยื่นอุทธรณ์ในวันที่  

16 กรกฎ�คม พ.ศ. 2563

นับปีชนปี
ให้นับเป็นร�ยปีไป ไม่ต้องคำ�นึงว่�ปีนั้นจะมีกี่วัน เช่น น�ย ก. ได้ขัง น�ย ข. เอ�ไว้ มัดข้อ

เท้�จนแน่น และทำ�ให้ต้องตัดข�ทิ้ง (บ�ดเจ็บส�หัส) เมื่อวันที่ 29 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2563 คดีนี้มี

โทษสูงสุด 20 ปี มีอ�ยุคว�มฟ้องคดีอ�ญ� 15 ปี ให้นับไปอีก 15 ปี ข้�งหน้� เริ่มจ�กวันที่  

1 มีน�คม พ.ศ. 2563 คดีนี้จะหมดอ�ยุคว�มฟ้องคดีในวันที่ 1 มีน�คม พ.ศ. 2577

ส่วนกรณีที่วันครบอ�ยุคว�มฟ้องคดี ไปตรงกับวันหยุดร�ชก�ร อย่�งวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

หรือ วันหยุดเส�ร์ - อ�ทิตย์ ให้นับวันทำ�ง�นวันแรกหลังจ�กวันหยุดร�ชก�รนั้นเป็นวันครบ 

อ�ยุคว�ม เช่น คดีจะครบอ�ยุคว�มฟ้องร้องในวันที่ 13 เมษ�ยน พ.ศ. 2563 แต่เนื่องจ�กเป็น 

วันหยุดร�ชก�ร คือ วันสงกร�นต์ตั้งแต่วันที่ 13 – 15 เมษ�ยน พ.ศ. 2563 จึงไม่ส�ม�รถ 

ไปยื่นฟ้องคดีอ�ญ�ที่ศ�ลได้ ให้ถือว่�วันที่ 16 เมษ�ยน พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นทำ�ง�นวันแรกหลังจ�ก

วันหยุดร�ชก�รนั้น เป็นวันครบอ�ยุคว�มแทน

แต่กรณีเช่นนี้ ไม่รวมถึงอ�ยุคว�มก�รแจ้งคว�มร้องทุกข์ เนื่องจ�กสถ�นีตำ�รวจไม่ม ี

วันหยุดทำ�ก�ร ส�ม�รถร้องทุกข์ได้ตลอดเวล� แม้ว่�วันครบอ�ยุคว�มร้องทุกข์จะตรงกับวันหยุด

ร�ชก�รก็ไม่ทำ�ให้อ�ยุคว�มร้องทุกข์ขย�ยออกไป
159ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 193/3 วรรคสอง ประกอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15

4.5 วิธีนับอายุความ
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บทที่ 5
เมื่อเราตกเป็น	“ผู้เสียหาย”	
ในคดีอาญา

เมื่อเกิดก�รไม่เค�รพกฎหม�ย	 เกิดก�รกระทำ�ผิดอ�ญ�หรือพย�ย�ม

กระทำ�ผิดขึ้นบุคคลแรกที่จะต้องได้รับผลกระทบ	คือ	ผู้เสียห�ย	ซึ่งไม่มีใครอย�ก

ตกอยู่ในสถ�นะเช่นนี้เพร�ะผลร้�ยจ�กก�รกระทำ�ผิดอ�ญ�	 อ�จถึงขั้นเสียชีวิต	

ส่งผลกระทบต่อคนรอบข้�งและรบกวนคว�มสงบสุขของสังคม	 แต่เมื่อคดี

อ�ญ�ได้เกิดขึ้นแล้ว	 ผู้เสียห�ยส�ม�รถพ่ึงพ�กระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ�

จ�กรัฐเพื่อเยียวย�คว�มเสียห�ยได้	 ไม่ต้องไปต�มแก้แค้นกันเอ�เองแบบสมัย

โบร�ณ	ในบทที่	5	นี้	จะได้ให้คว�มรู้ท�งกฎหม�ยและข้อเสนอแนะในก�รปฏิบัติ

ตัวเมื่อเร�ตกเป็นผู้เสียห�ยในคดีอ�ญ�

		 	 	 	

ในท�งกฎหม�ย	ผู้เสียห�ย	หม�ยรวมถึง

1. คนที่ได้รับคว�มเสียห�ยจ�กก�รกระทำ�ผิดอ�ญ�160 รวมไปถึงผู้เสียห�ยที่อ�ย ุ

ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ก็ส�ม�รถใช้สิทธิร้องทุกข์ได้ต�มกฎหม�ย ไม่ต้องขออนุญ�ตจ�กบิด�

ม�รด� หรือผู้ปกครอง

2. ส�มีที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องต�มกฎหม�ย มีสิทธิฟ้องคดีอ�ญ�แทนภรรย�ได ้

เมื่อได้รับอนุญ�ตเป็นหนังสือจ�กภรรย� และมีอำ�น�จดำ�เนินคดีอ�ญ�แทนในกรณีภรรย� 

เป็นผู้เสียห�ยถูกทำ�ร้�ยถึงต�ยหรือบ�ดเจ็บจนไม่ส�ม�รถจัดก�รเองได้161

3.	ภรรย�ที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องต�มกฎหม�ย มีอำ�น�จดำ�เนินคดีอ�ญ�แทน 

ในกรณีส�มีเป็นผู้เสียห�ยถูกทำ�ร้�ยถึงต�ยหรือบ�ดเจ็บจนไม่ส�ม�รถจัดก�รเองได้162

4.	ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เย�ว์163 มีอำ�น�จดำ�เนินคดีอ�ญ�ในคว�มผิดที่ได้กระทำ� 

ต่อผู้เย�ว์164 หม�ยถึงบุคคล ดังนี้

บิด�โดยชอบด้วยกฎหม�ย ซึ่งต้องจดทะเบียนสมรสกับม�รด� หรือ จดทะเบียน

สมรสกับม�รด� ในภ�ยหลัง หรือได้จดทะเบียนรับรองบุตร หรือศ�ลพิพ�กษ�ว่�ผู้เย�ว์

นั้นเป็นบุตรแล้ว165 เพียงแค่มีชื่อเป็นบิด�ในสูติบัตร หรือให้ใช้น�มสกุล ยังไม่ถือว่�เป็น

บิด�โดยถูกต้องต�มกฎหม�ย ไม่มีอำ�น�จดำ�เนินคดีอ�ญ�แทนบุตรผู้เย�ว์

ม�รด�ของผู้เย�ว ์ โดยทั่วไปแล้ว ม�รด�มีสถ�นะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของ

บุตรเสมอยกเว้นกรณีม�รด�ถูกศ�ลสั่งถอนอำ�น�จปกครองบุตร ม�รด�ไม่ส�ม�รดำ�เนินก�ร

แทนได้

ผู้ปกครองของผู้เย�ว ์ คือ คนที่ไม่ใช่บิด�ม�รด�ที่ศ�ลสั่งให้มีอำ�น�จปกครอง 

ผู้เย�ว์ได้ อ�จเป็นญ�ติ หรือ บุคคลที่ศ�ลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง จะมีขึ้นในกรณีที ่

ผู้เย�ว์กำ�พร้�บิด�ม�รด� หรือ บิด�ม�รด�ถูกศ�ลถอนอำ�น�จปกครองด้วยเหตุต่�ง ๆ

ผู้รับบุตรบุญธรรม (พ่อหรือแม่บุญธรรม) ที่ได้จดทะเบียนรับผู้เย�ว์นั้นเป็นบุตร

บุญธรรมถูกต้องต�มกฎหม�ย166

160ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4)
161ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) ประกอบ มาตรา 3, 4 วรรค 2 และ มาตรา 5 (2)
162ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5 (2) ประกอบ มาตรา 3
163ผู้เยาว์ หมายถึง บุคคลที่อายุตำา ่ กว่า 20 ปีบริบูรณ์
164ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) ประกอบ มาตรา 5 (1)
165ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1547
166ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1598/28 ผู้รับบุตรบุญธรรม เป็นผู้ใช้อำานาจปกครองผู้เยาว์ที่เป็นบุตรบุญธรรม บิดามารดาโดยกำาเนิดหมด

อำานาจปกครองนับตั้งแต่ที่เด็กเป็นบุตรบุญธรรมแล้ว

5.1 ใคร	คือ	ผู้เสียหายในคดีอาญา?
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5. ผู้อนุบ�ล167 มีอำ�น�จดำ�เนินคดีอ�ญ�ในคว�มผิดที่ได้กระทำ�ต่อผู้ไร้คว�มส�ม�รถ168

6. ผู้บพุก�ร ีคือ ญ�ติท�งส�ยเลือดโดยตรงขึ้นไป ได้แก่ บิด�ม�รด� ปู่ย่� ต�ย�ย ทวด 

ของผู้เสียห�ย มีอำ�น�จดำ�เนินคดีแทนผู้เสียห�ยที่ถูกทำ�ร้�ยถึงต�ยหรือบ�ดเจ็บจนไม่ส�ม�รถ

จัดก�รเองได้169

7. ผู้สืบสันด�น คือ ญ�ติท�งส�ยเลือดโดยตรงขึ้นไป ได้แก่ ลูก หล�น เหลน ลื่อ  

ของผู้เสียห�ย มีอำ�น�จดำ�เนินคดีแทนผู้เสียห�ยที่ถูกทำ�ร้�ยถึงต�ยหรือบ�ดเจ็บจนไม่ส�ม�รถ

จัดก�รเองได้170

8. ผู้จัดก�รหรือผู้แทนอื่น	ๆ	ของนิติบุคคล กรณีคว�มผิดอ�ญ�ต่อนิติบุคคล171

นิตบิุคคล เป็นคนที่กฎหม�ยสมมติว่�มีคว�มส�ม�รถ สิทธิ หน้�ที่ และคว�ม

รับผิดชอบได้ต�มกฎหม�ยเหมือนกับบุคคลธรรมด� แต่ไม่มีชีวิต ร่�งก�ย สติปัญญ�

เหมือนกับคนธรรมด� จึงต้องมีผู้แทนนิติบุคคล เพื่อแสดงออกถึงสิทธิ หน้�ที่ และ

คว�มประสงค์ของนิติบุคคล

นิติบุคคลต�มประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ ได้แก่ ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด 

ห้�งหุ้นส่วนส�มัญ บริษัทจำ�กัด

ตัวอย่�งคดีอ�ญ�ที่ทำ�ต่อนิติบุคคล เช่น คดีละเมิดลิขสิทธิ์ภ�พยนตร ์

ของบริษัทจำ�กัด ที่เป็นเจ้�ของลิขสิทธ์ิเพื่อฉ�ยและจัดจำ�หน่�ยในประเทศไทย 

กรรมก�รผู้จัดก�รบริษัท ต้องต้ังผู้แทนนิติบุคคลไปร้องทุกข์เพื่อดำ�เนินคดีอ�ญ� 

ต่อผู้ละเมิดลิขสิทธิ์เนื่องจ�กบริษัทจำ�กัด ไม่มีชีวิต ไปแจ้งคว�มเองไม่ได้

บคุคลทีก่ฎหม�ยถอืว่�เป็นผูเ้สยีห�ยดงักล่�วม�ข้�งต้น มอีำ�น�จจดัก�รต่อไปนีแ้ทนผู้เสยีห�ย 

ได้แก่172 

1) รอ้งทุกข์

2) เปน็โจทก์ฟ้องคดีอ�ญ� หรือเข้�ร่วมเป็นโจทก์กับพนักง�นอัยก�ร

3) เปน็โจทก์ฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอ�ญ�

4) ถอนฟ้องคดีอ�ญ�หรือคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอ�ญ�

5) ยอมคว�มในคดีคว�มผิดต่อส่วนตัว

ส่วนญ�ติของผู้เสียห�ยที่ไม่ได้มีอำ�น�จปกครองดูแลใด ๆ หรือไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิดำ�เนิน

ก�รแทนผู้เสียห�ยต�มกฎหม�ย แม้จะไม่มีสิทธิแจ้งคว�มร้องทุกข์หรือฟ้องคดีอ�ญ�แทนผู้เสียห�ย  

 
167ผู้อนุบาล คือ ผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้มีอำานาจดูแลผู้ไร้ความสามารถ
168ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) ประกอบมาตรา 5 (1)
169ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5 (2)
170ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5 (2)
171ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5 (3)
172ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 3 ประกอบ มาตรา 4 ถึง มาตรา 6

แต่ยังส�ม�รถใช้สิทธิกล่�วโทษว่�มีก�รกระทำ�ผิดอ�ญ�ต่อพนักง�นสอบสวนได้ในฐ�นะ

ประช�ชนทั่วไป เพื่อให้มีก�รสอบสวนคดีอ�ญ�เกิดขึ้น173

	 	 	 								

เมื่อเร�ตกเป็นผู้เสียห�ยในคดีอ�ญ� ไม่ว่�จะเป็นผู้เสียห�ยโดยตรง หรือว่�เป็นผู้มีอำ�น�จ

ดำ�เนินคดีแทนผู้เสียห�ย เร�มีสิทธิโดยทั่วไปดังนี้

1. สิทธิในก�รร้องทุกข์ (แจ้งคว�ม) ต่อพนักง�นสอบสวนให้ดำ�เนินคดีอ�ญ�กับ 

ผู้กระทำ�ผิด174

2. สิทธใินก�รเป็นโจทก์ฟ้องคดีอ�ญ�175

3. สิทธใินก�รเข้�เป็นโจทก์ร่วมกับพนักง�นอัยก�ร กรณีที่พนักง�นอัยก�รเป็นโจทก์176

4. สิทธใินก�รเป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอ�ญ� (เรียกค่�สินไหมทดแทน)177

5. สิทธใินก�รถอนฟ้องคดีอ�ญ�หรือคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอ�ญ�178 

6. สิทธิในก�รยอมคว�มในคดีอ�ญ�ที่เป็นคว�มผิดต่อส่วนตัว ต้องทำ�ก�รยอมคว�ม 

ก่อนคดีถึงที่สุด179 

7. สิทธใินก�รถอนคำ�ร้องทุกข์ตอนไหนก็ได้180 

8. สทิธขิอให้พนกัง�นอัยก�รมคีำ�ขอให้ศ�ลสัง่ให้จำ�เลยคนืหรอืใช้ร�ค�ทรัพย์ทีจ่ำ�เลยเอ�ไป 

หรือทำ�ให้เสียห�ยจ�กก�รกระทำ�ผิดคดีอ�ญ�นั้น181 

9. สิทธใินก�รคัดค้�นก�รปล่อยตัวชั่วคร�วผู้ต้องห�หรือจำ�เลย182

10. สิทธิในก�รยื่นคำ�ร้องต่อศ�ลเพื่อเรียกค่�สินไหมทดแทนจ�กจำ�เลยในคดีอ�ญ�  

ต้องยื่นก่อนมีก�รสืบพย�น หรือห�กไม่มีก�รสืบพย�น ต้องยื่นก่อนศ�ลมีคำ�พิพ�กษ�183

173 โปรดดูรายละเอียดการกล่าวโทษ ในบทที่ 6
174ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 123 วรรคแรก
175ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28 (2) ประกอบ มาตรา 2 (14)  
176ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 30
177ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด มาตรา 438 ถึง มาตรา 448 ประกอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา มาตรา 3 (3)
178ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 35 ประกอบ มาตรา 3 (4) และ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 175
179ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 35 วรรคท้าย ประกอบ มาตรา 3 (5)
180ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 126
181ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 และ มาตรา 44
182ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 (7) และ มาตรา 109
183ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1

5.2 สิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา
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11. สิทธทิี่จะอนุญ�ตให้ตรวจตัวเพื่อใช้เป็นพย�นหลักฐ�น ผู้เสียห�ยจะยินยอมให้ตรวจตัว

หรือไม่ก็ได้ และห�กผู้เสียห�ยเป็นหญิง มีสิทธิได้รับก�รตรวจตัวจ�กเจ้�พนักง�นหญิง184

12. สิทธิที่จะชี้ตัวผู้ต้องห� ในสถ�นที่เหม�ะสมและปกปิดตัวผู้เสียห�ยไม่ให้ผู้ต้องห�

เห็น185

13. สทิธใินก�รยืน่อทุธรณ์ ฎีก� คำ�พพิ�กษ�หรือคำ�สัง่ของศ�ลในคดทีีผู่เ้สียห�ยเป็นโจทก์ 

หรือเข้�เป็นโจทก์ร่วมกับพนักง�นอัยก�ร เว้นแต่จะต้องห้�มอุทธรณ์หรือฎีก�ต�มกฎหม�ย186

14. สทิธใินก�รตรวจหรือคดัสำ�เน�คำ�ให้ก�รของตนในชัน้สอบสวนหรอืเอกส�รประกอบ

คำ�ให้ก�รของตนเมื่อพนักง�นอัยก�รฟ้องคดีแล้ว187

15. สิทธขิอรับค่�ตอบแทนผู้เสียห�ยจ�กรัฐ188 

16. สิทธขิอรับสนับสนุนค่�ดำ�เนินคดีอ�ญ�จ�กกองทุนยุติธรรม189 

																															

1.	ก�รร้องทุกข์ต่อพนักง�นสอบสวน

ผู้เสียห�ย ส�ม�รถเข้�ร้องทุกข์ (แจ้งคว�ม) กับพนักง�นเจ้�หน้�ที่ว่�มีผู้กระทำ�ผิดอ�ญ� 

ซึ่งทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ย ไม่ว่�จะรู้ตัวผู ้กระทำ�ผิดหรือไม่ก็ต�ม โดยผู้เสียห�ยจะต้องมี 

คว�มประสงค์ที่จะดำ�เนินคดีให้ผู้กระทำ�ผิดได้รับโทษ190

ก�รร้องทกุข์	จะทำ�ด้วยป�กเปล่�	หรอื	ทำ�เป็นหนงัสอืกไ็ด้	โดยควรมรี�ยละเอยีด	ดงันี้

- วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์

- ชื่อ - น�มสกุลผู้ร้องทุกข์ พร้อมทั้งระบุคว�มสัมพันธ์ของผู้ร้องทุกข์กับผู้

เสียห�ย ห�กเป็นผู้ร้องทุกข์แทนผู้เสียห�ย เช่น เป็นผู้ปกครองของเด็กผู้

เสียห�ย เป็นกรรมก�รผู้จัดก�รบริษัทจำ�กัด เป็นลูกของผู้ต�ย

- ที่อยู่ปัจจุบัน และหม�ยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

- ลักษณะก�รกระทำ�ผิดอ�ญ� และร�ยละเอียดเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้น เช่น 

วัน เดือน ปี เวล� สถ�นที่เกิดเหตุ ฯลฯ

184ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 132 (1)
185ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 วรรคท้าย
186ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 4 อุทธรณ์ และฎีกา
187ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 8 วรรคแรก (6) และ วรรคท้าย
188พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
189พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
190ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (7)

5.3 การดำาเนนิคดอีาญาของผูเ้สยีหายในคดอีาญา

- คว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นแก่ผู้เสียห�ย

- ชื่อสกลุผู้กระทำ�ผิด หรือลักษณะของผู้กระทำ�ผิด (ถ้�ทร�บ)

- ระบวุ่�ต้องก�รให้ดำ�เนินคดีนำ�ผู้กระทำ�ผิดม�รับโทษ

- ล�ยมือชื่อของผู้ร้องทุกข์

ห�กเร�เพียงแค่ขอแจ้งคว�มลงบันทึกประจำ�วันไว้เป็นหลักฐ�น ยังไม่ถือว่�เป็นคำ�ร้อง

ทุกข์ต�มกฎหม�ย เนื่องจ�กไม่มีเจตน�จะดำ�เนินคดีอ�ญ�ให้ผู้กระทำ�ผิดม�รับโทษ

สิ่งที่ควรนำ�ไปประกอบก�รร้องทุกข์	เช่น

เอกส�รระบุตัวตนของผู้เสียห�ย หรือเอกส�รที่แสดงคว�มสัมพันธ์ของ 

ผู้ร้องทุกข์กับผู้เสียห�ยอย่�งบัตรประจำ�ตัวประช�ชน ใบขับขี่ หรือบัตรอื่นๆ 

ของผู้เสียห�ยที่ท�งร�ชก�รออกให้ รวมถึงบัตรเหล่�น้ีของผู้มีอำ�น�จ

ดำ�เนินคดีแทนผู้เสียห�ย สำ�เน�สูติบัตรของผู้เสียห�ย (กรณีผู้เสียห�ย

เป็นผู้เย�ว์) สำ�เน�คำ�สั่งศ�ลแสดงก�รเป็นผู้อนุบ�ล (กรณีผู้เสียห�ย 

เป็นผู้ไร้คว�มส�ม�รถ)

หนังสือมอบอำ�น�จให้ส�มีดำ�เนินคดีอ�ญ�แทนภรรย�ที่เป็นผู้เสียห�ย

หรือหนังสือมอบอำ�น�จจ�กนิติบุคคลให้ผู้ที่ม�ร้องทุกข์ดำ�เนินก�รแทน

หนังสือร้องทุกข์ (ถ้�มี)

พย�นหลักฐ�นต่�ง ๆ  เท่�ที่มี ไม่ว่�จะเป็นวัตถุต่�ง ๆ  ที่ใช้กระทำ�ผิด รูปถ่�ย

คว�มเสียห�ยหรือวัตถุที่สูญห�ย วิดีโอจ�กกล้องวงจรปิด พย�นบุคคล 

ในเหตุก�รณ์ที่ส�ม�รถพ�ม�ได้ ผลก�รตรวจร่�งก�ยและใบรับรองแพทย์ ฯลฯ 

ควรทำ�สำ�เน�เอกส�รต่�ง ๆ เตรียมไว้ให้พนักง�นสอบสวนด้วย 1 ชุด

ผู้เสียห�ย	ส�ม�รถไปร้องทุกข์กับพนักง�นเจ้�หน้�ที่	ได้แก่

พนักง�นสอบสวน191 ซึ่งเป็นผู ้มีอำ�น�จสอบสวนคดีอ�ญ�ที่เกิดขึ้น 

ในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ

เจ้�พนักง�นฝ่�ยปกครอง เช่น น�ยอำ�เภอ ปลัดอำ�เภอ กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�น 

หรือ ตำ�รวจ น�ยใดก็ได้ โดยเจ้�พนักง�นฝ่�ยปกครอง หรือตำ�รวจที่รับ

หนงัสือร้องทกุข์ไว้ จะจดัส่งเร่ืองไปยงัพนกัง�นสอบสวนพร้อมร�ยละเอยีด 

โดยเร็ว ห�กร้องทุกข์ด้วยว�จ� จะจัดก�รให้ผู้เสียห�ยไปพบพนักง�น

สอบสวนโดยเรว็เพือ่ทำ�คำ�ร้องทกุข์ต�มกฎหม�ย หรอืกรณเีร่งด่วน จะจด 

บันทึกเรื่องร้องทุกข์แล้วรีบส่งไปยังพนักง�นสอบสวนก็ได้192

191ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 123 วรรคแรก 
192ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 124 วรรคแรก
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เมื่อผู้เสียห�ยไปร้องทุกข์ ต�มกฎหม�ยถือว่�ได้มีก�รร้องทุกข์โดยชอบแล้ว แม้ว่�จะยัง

ไม่ได้ลงบันทึกประจำ�วันก็ต�ม พนักง�นสอบสวนย่อมมีอำ�น�จสอบสวนคำ�ร้องทุกข์นั้น

ในก�รร้องทุกข์ ผู้เสียห�ยควรรีบไปร้องทุกข์ทันทีเมื่อเกิดก�รกระทำ�ผิดอ�ญ�หรือทร�บ

ถึงก�รกระทำ�ผิดอ�ญ� เพร�ะข้อเท็จจริงและพย�นหลักฐ�นยังสดใหม่อยู่ ทำ�ให้ติดต�มผู้กระทำ�

ผิดม�ลงโทษได้รวดเร็วและมีพย�นหลักฐ�นเพียงพอในก�รฟ้องคดีต่อศ�ล และ สำ�หรับคดี

อ�ญ�ที่เป็นคว�มผิดต่อส่วนตัวหรือคว�มผิดยอมคว�มได้ มีอ�ยุคว�มร้องทุกข์ภ�ยใน 3 เดือน 

นับจ�กวันที่รู้ถึงก�รกระทำ�ผิดอ�ญ� และรู้ตัวผู้กระทำ�ผิด

ผู้เสียห�ยไม่ต้องทร�บว่�ใครเป็นผู้กระทำ�ผิด หรือว่�ก�รกระทำ�ผิดอ�ญ�นั้นเป็นคว�มผิด

ข้อห�อะไร เพียงบอกเล่�ข้อเท็จจริงของเหตุที่เกิดขึ้นให้พนักง�นสอบสวน ถือว่�เพียงพอแล้ว 

พนักง�นสอบสวนจะเป็นผู้สอบสวนห�ผู้กระทำ�ผิด และปรับบทกฎหม�ยว่�ก�รกระทำ�ดังกล่�ว

ผิดกฎหม�ยข้อห�ใดบ้�ง

เพ่ือคว�มรวดเร็วในก�รดำ�เนินคดีอ�ญ� ผู้เสียห�ยอ�จทำ�ก�รตรวจสอบว่�คดีอ�ญ� 

ของตนอยู่ในท้องที่ของสถ�นีตำ�รวจใด โดยส�ม�รถโทรศัพท์ไปสอบถ�มยังสถ�นีตำ�รวจใกล้เคียง 

เสียก่อน

กรณีที่ผู้เสียห�ยทร�บถึงก�รกระทำ�ผิดหลังจ�กออกนอกพื้นที่ที่เกิดเหตุม�แล้ว ผู้เสียห�ย

ยังคงมีสิทธิต�มกฎหม�ยไปร้องทุกข์กับตำ�รวจที่สถ�นีตำ�รวจแห่งใดก็ได้ในประเทศไทย ตำ�รวจ

จะต้องรับเรื่องร้องทุกข์เอ�ไว้ แล้วส่งต่อไปยังพนักง�นสอบสวนที่รับผิดชอบในท้องที่ที่เกิดเหตุ

ไปทำ�ก�รสอบสวนต่อไป เพื่อไม่ให้คดีหมดอ�ยุคว�มแจ้งคว�ม โดยเฉพ�ะในคดีคว�มผิดต่อส่วน

ตัวที่ยอมคว�มได้ที่มีอ�ยุคว�มเพียง 3 เดือน ซึ่งหลังจ�กได้ร้องทุกข์ไว้แล้ว ผู้เสียห�ยยังคงจำ�เป็น

จะต้องเดินท�งไปพบพนักง�นสอบสวนในภ�ยหลัง

ในท�งปฏิบัติก�รรับคำ�ร้องทุกข์ที่สถ�นีตำ�รวจ	 เม่ือผู้เสียห�ยแจ้งคว�มต้องก�รว่� 

จะร้องทุกข์เพื่อเอ�โทษกับผู้กระทำ�ผิดอ�ญ�	จะมีก�รดำ�เนินก�ร	คือ

ตำ�รวจสอบถ�มร�ยละเอยีด แล้วลงบนัทกึ “ร�ยง�นประจำ�วนัเกีย่วกบัคด”ี เอ�ไว้ 

โดยระบุวันเดือนปีที่ร้องทุกข์ และร�ยละเอียดต่�ง ๆ  แบบเดียวกันกับหนังสือ 

ร้องทุกข์ข้�งต้น ผูร้้องทุกข์ควรตรวจสอบร�ยละเอยีดก�รกระทำ�ผดิว่�พนกัง�น

สอบสวนได้บันทึกครบถ้วนหรือไม่ เนื่องจ�กข้อเท็จจริงมีผลต่อทิศท�งใน 

ก�รสอบสวนของพนกัง�นสอบสวนและพนกัง�นอยัก�ร ควรให้พนกัง�นสอบสวน 

หรือตำ�รวจบันทึกให้ครบถ้วนในเรื่องที่ผู้เสียห�ยเห็นว่�สำ�คัญ

หลังบันทึกเสร็จแล้ว ตำ�รวจจะให้ผู้ร้องทุกข์ลงล�ยมือชื่อในบันทึกนั้น

ตำ�รวจส่งบันทึกคดีให้ตำ�รวจฝ่�ยสืบสวน (พนักง�นสอบสวน) ทำ�สำ�นวน

สอบสวน และร�ยง�นผู้บังคับบัญช�

ตำ�รวจมอบสำ�เน�ร�ยง�นประจำ�วันเกี่ยวกับคดีดังกล่�วให้ผู้ร้องทุกข์ม�เป็น

หลักฐ�นว่�ได้ร้องทุกข์คดีดังกล่�วแล้ว

หลงัจ�กร้องทกุข์แล้ว ผูเ้สยีห�ยควรตดิต�มคว�มคบืหน้�ของก�รสอบสวนได้กบัพนกัง�น

สอบสวนทีม่ชีือ่ลงในร�ยง�นประจำ�วนัเกีย่วกบัคด ีรวมไปถงึควรตดิต่อในกรณท่ีีมพีย�นหลักฐ�น

เพิ่มเติมหรือมีเหตุจำ�เป็นอื่น ๆ เกี่ยวกับคดี เพื่อให้พนักง�นสอบสวนส�ม�รถช่วยท่�นดำ�เนินก�ร

ได้อย่�งเหม�ะสม ทัง้น้ีผูเ้สยีห�ยและผูใ้กล้ชดิควรทร�บว่� ขณะนีพ้นกัง�นสอบสวนในประเทศไทย 

มีจำ�นวนไม่เพียงพอต่อจำ�นวนคดีอ�ญ�ที่เกิดขึ้น คว�มล่�ช้�อ�จเกิดขึ้นได้

ห�กท่�นพบปัญห�ในก�รร้องทุกข์คดีอ�ญ� ให้ติดต่อผู้บังคับบัญช�ของสถ�นีตำ�รวจนั้น ๆ

หรือพนักง�นฝ่�ยปกครองอื่นในท้องที่ หรือร้องเรียนไปยังสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ  

หรือศูนย์ดำ�รงธรรมประจำ�จังหวัด ให้ช่วยเหลือดำ�เนินก�รในเบื้องต้น

2.	ก�รฟ้องคดีอ�ญ�ของพนักง�นอัยก�รแทนผู้เสียห�ย

เมื่อผู้เสียห�ยได้ร้องทุกข์และพนักง�นสอบสวนทำ�ก�รสืบสวนสอบสวนรวบรวมข้อเท็จ

จริงและพย�นหลักฐ�นแล้ว พนักง�นสอบสวนจะทำ�คว�มเห็นว่�สมควรจะงดก�รสอบสวนหรือ

สั่งฟ้องคดีอ�ญ�นั้นต่อผู้กระทำ�ผิดหรือไม่ แล้วส่งสำ�นวนคดีพร้อมคว�มเห็นไปให้พนักง�น

อัยก�รพิจ�รณ�ว่�จะสั่งฟ้องคดีอ�ญ�หรือไม่อีกชั้นหนึ่ง

พนักง�นสอบสวนและพนักง�นอัยก�รอ�จมีคว�มเห็นตรงกันหรือไม่ตรงกันก็ได้ ขึ้นอยู่

กับดุลพินิจและพย�นหลักฐ�นในสำ�นวนคดี ห�กพนักง�นอัยก�รมีคว�มเห็นแย้งกับพนักง�น

สอบสวน จะมีกระบวนก�รส่งสำ�นวนคดีไปยังผู้มีอำ�น�จทบทวนคว�มเห็นดังกล่�วต�มกฎหม�ย

ต่อไป193

กรณีมีคำ�สั่งฟ้องคด ี พนักง�นอัยก�รจะเป็นผู้ดำ�เนินก�รฟ้องคดีอ�ญ� เสมือนเป็น

ตัวแทนของรัฐทำ�ก�รให้แก่ผู้เสียห�ย ผู้เสียห�ยจะเป็นพย�นบุคคลในคดีนั้น และผู้เสียห�ย 

มสีิทธิขอเข้�ร่วมเป็นโจทก์กับพนักง�นอัยก�รด้วย

ในบ�งคดีที่ทำ�ก�รเปรียบเทียบคดีได้ พนักง�นอัยก�รอ�จสั่งให้พนักง�นสอบสวนพย�ย�ม

ทำ�ก�รเปรียบเทียบคดี (อ�จเป็นก�รเสียค่�ปรับ) แทนก�รฟ้องคดีต่อศ�ล (เท่�กับได้ลงโทษ 

ผู้กระทำ�ผิดไปเลย ไม่ต้องขึ้นศ�ลอีก)194

กรณีมีคำ�สั่งเด็ดข�ดไม่ฟอ้งคด ีพนักง�นอัยก�รจะแจ้งให้ผู้เสียห�ยและผู้ร้องทุกข์ทร�บ 

ซึ่งคำ�สั่งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้เสียห�ยที่จะฟ้องคดีอ�ญ�ด้วยตนเองในภ�ยหลัง โดยผู้เสียห�ยและผู้มี

ส่วนได้เสียในคดีอ�ญ�นั้น มีสิทธิทำ�คำ�ร้องไปยังพนักง�นอัยก�รขอทร�บสรุปพย�นหลักฐ�น

พร้อมคว�มเห็นของพนักง�นสอบสวน และพนักง�นอัยก�รในก�รสั่งคดี โดยต้องดำ�เนินก�ร

ภ�ยในอ�ยุคว�มฟ้องร้องคดีอ�ญ�นั้น195

193ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 140 ถึง มาตรา 145/1
194ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 144
195ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 146
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3.	ก�รฟ้องคดีอ�ญ�ด้วยตนเอง

กรณท่ีีผูเ้สยีห�ยจะไม่ใช้สทิธร้ิองทกุข์คดีอ�ญ� หรอืเหน็ว่�ก�รดำ�เนนิคดอี�ญ�ของรฐัเป็นไป

ล่�ช้� หรอืพนกัง�นอยัก�รสัง่ไม่ฟ้องคดี196 หรือพนกัง�นอยัก�รถอนฟ้องคดี197 ผูเ้สยีห�ยมสิีทธฟ้ิอง

คดอี�ญ�ต่อศ�ลเองได้โดยตรง แต่ส�ม�รถฟ้องได้เฉพ�ะคดอี�ญ�ท่ีเป็นผูไ้ด้รบัคว�มเสยีห�ยโดยตรง 

และไม่มส่ีวนเกีย่วข้องหรือได้ให้คว�มยนิยอมในคว�มผดิทีเ่กดิข้ึน198 เช่น ผู้เสยีห�ยเป็นประช�ชนที่

เดินผ่�นม�ถูกกระสุนปืนลูกหลงจ�กผู้กระทำ�ผิดอ�ญ�ได้รับบ�ดเจ็บ ถือว่�เป็นผู้เสียห�ยโดยตรง 

เป็นต้น และไม่ส�ม�รถฟ้องคดีอ�ญ�ที่ประช�ชนไม่มีอำ�น�จฟ้อง (ส่วนใหญ่เป็นคดีที่รัฐและสังคม 

โดยรวมเป็นผูเ้สยีห�ย) เช่น ผูเ้สยีห�ยทีถู่กกระสนุปืนลกูหลง จะฟ้องได้เฉพ�ะแต่ข้อห�ทำ�ร้�ยร่�งก�ย

จนทำ�ให้บ�ดเจบ็ แต่ไม่ส�ม�รถฟ้องในข้อห�ครอบครองอ�วธุปืนโดยไม่ได้รบัอนญุ�ต เป็นต้น199

4.	ก�รเข้�เป็นโจทก์ร่วมกับพนักง�นอัยก�รในคดีอ�ญ�

คดีอ�ญ�ที่พนักง�นอัยก�รยื่นฟ้องต่อศ�ลแล้ว ผู้เสียห�ยมีสิทธิยื่นคำ�ร้องขอเข้�ร่วมเป็น

โจทก์ร่วมในระยะเวล�ใดกไ็ด้ระหว่�งทีม่กี�รพิจ�รณ� และต้องยืน่ก่อนทีศ่�ลช้ันต้นพิพ�กษ�คดี200

โดยผู้เสียห�ยควรแจ้งให้พนักง�นอัยก�รทร�บ เพื่อช่วยเหลือในก�รทำ�และยื่นคำ�ร้องที่ศ�ลที่

พิจ�รณ�พิพ�กษ�คดี หรืออ�จขอคว�มช่วยเหลือในก�รทำ�คำ�ร้องจ�กเจ้�หน้�ที่ศ�ล ทน�ยคว�ม

อ�ส�ประจำ�ศ�ล หรือเจ้�หน้�ที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิเสรีภ�พในคดีอ�ญ�ที่ตั้งอยู่ในศ�ลนั้น (ถ้�มี)

ในท�งกลับกัน คดีอ�ญ�ที่มิใช่คว�มผิดต่อส่วนตัวซึ่งผู้เสียห�ยยื่นฟ้องแล้ว พนักง�น

อัยก�รจะยื่นคำ�ร้องขอเข้�ร่วมเป็นโจทก์ในระยะใดก่อนคดีเสร็จเด็ดข�ดก็ได้201

เมื่อศ�ลสั่งอนุญ�ตให้ผู้เสียห�ยเข้�เป็นโจทก์ร่วมกับพนักง�นอัยก�ร ผู้เสียห�ยจะมีสถ�นะ 

กล�ยเป็นโจทก์ มีหน้�ที่นำ�เสนอพย�นหลักฐ�นเพื่อพิสูจน์คว�มผิดของจำ�เลยได้เช่นเดียวกัน  

แต่ห�กพนักง�นอัยก�รเห็นว่� ก�รกระทำ�หรือก�รงดเว้นกระทำ�ก�รในระหว่�งก�รพิจ�รณ�คดี

ของผู้เสียห�ยที่เป็นโจทก์ร่วม จะสร้�งคว�มเสียห�ยแก่รูปคดี พนักง�นอัยก�รส�ม�รถร้องขอต่อ

ศ�ลสั่งให้ผู้เสียห�ยหยุดกระทำ�หรือให้กระทำ�ก�รที่ควรทำ�ได้202

5.	ก�รให้ป�กคำ�ในฐ�นะพย�นผู้เสียห�ย

ผู้เสียห�ยเป็นบุคคลที่สำ�คัญที่สุดในคดีอ�ญ� โดยเฉพ�ะผู้เสียห�ยโดยตรงที่ได้รับผลกระทบ

จ�กก�รกระทำ�ผิดอ�ญ�นั้น ๆ ผู้เสียห�ยจึงควรเตรียมตัวและให้คว�มสำ�คัญต่อก�รให้ป�กคำ� 

ในฐ�นะพย�นไม่ว่�ต่อพนักง�นสอบสวน พนักง�นอัยก�ร หรือต่อหน้�ศ�ล เพื่อช่วยใน 

ก�รพิสูจน์คว�มผิดของผู้ต้องห�หรือจำ�เลยได้ม�กที่สุด

196ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 34
197ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 36 (1) และ (2)
198ศุภษา กีรติวรายศ, 2560, หน้า 78.
199โปรดดูรายละเอียดคร่าว ๆ ในการยื่นฟ้องเป็นโจทก์คดีอาญาด้วยตนเองในบทที่ 7
200ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 30
201ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 31
202ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 32

(1)	ก�รให้ป�กคำ�ในชั้นสอบสวน

หลังจ�กผู้เสียห�ยร้องทุกข์ ในท�งปฏิบัติ พนักง�นสอบสวนอ�จโทรศัพท์แจ้ง 

ผู้เสียห�ยม�ให้ป�กคำ� หรือ อ�จออกหม�ยเรียกผู้เสียห�ยม�ถ�มป�กคำ�ในเวล�และ

สถ�นที่ที่กำ�หนดในหม�ยเรียก203กรณีที่ไม่ส�ม�รถติดต่อผู้เสียห�ยในท�งอื่นได้

ผู้เสียห�ยอ�จมีทน�ยคว�มหรือที่ปรึกษ�ไปร่วมฟังก�รให้ป�กคำ�ก็ได้ และควร

แจ้งให้พนักง�นสอบสวนทร�บล่วงหน้� ห�กต้องใช้ล่�มแปลภ�ษ�หรือเครื่องมือสื่อส�ร

ในท�งอื่นเพื่อช่วยในก�รให้ป�กคำ� เพื่อพนักง�นสอบสวนจะได้จัดเตรียมเอ�ไว้ให้ 

พนักง�นสอบสวนอ�จจะให้ผู้เสียห�ยส�บ�นหรือปฏิญ�ณตนก่อนให้ป�กคำ�ต�มลัทธิ

คว�มเชื่อหรือศ�สน�ของผู้เสียห�ย204 ห�กไม่ยอมส�บ�นตน พนักง�นสอบสวนจะ

หม�ยเหตุเอ�ไว้ในบันทึก หลังจ�กนั้น พนักง�นสอบสวนจะสอบถ�มข้อเท็จจริงต่�ง ๆ 

เกี่ยวกับคดี และปล่อยให้ผู้เสียห�ยให้ป�กคำ�ด้วยคว�มเต็มใจ พนักง�นสอบสวนจะต้อง

ไม่ตักเตือน พูดให้ท้อใจหรือทำ�ก�รหลอกล่อให้ผู้เสียห�ยให้ป�กคำ�ในท�งใดท�งหนึ่ง205

ผู้เสียห�ยควรตอบคำ�ถ�มของพนักง�นสอบสวนด้วยคว�มซื่อสัตย์ ให้ก�รตรงกับ   

ข้อเท็จจริงของคว�มผิดอ�ญ�ที่เกิดขึ้น ผู้เสียห�ยอ�จนำ�พย�นหลักฐ�นที่มีอยู่ไปประกอบ

ก�รให้ป�กคำ�ก็ได้

ผู้เสียห�ยมีสิทธิที่จะไม่ตอบคำ�ถ�มที่อ�จปรักปรำ�ว่�ผู้เสียห�ยกระทำ�ผิดอ�ญ� 

หรืออ�จถูกฟ้องเป็นคดีอ�ญ�ก็ได้ ห�กไม่แน่ใจในคำ�ตอบหรือข้อมูลที่จะตอบ ก็ส�ม�รถ

งดตอบ หรือแจ้งกับพนักง�นสอบสวนว่�ไม่ทร�บข้อมูลดังกล่�ว ไม่ควรให้ก�รใส่ร้�ย

หรือให้ข้อมูลที่ร้�ยแรงเกินกว่�คว�มเป็นจริง แม้ว่�ผู้เสียห�ยจะกำ�ลังโกรธแค้นผู้กระทำ�ผิด

อยู่ก็ต�ม เพื่อให้พนักง�นสอบสวนส�ม�รถนำ�ข้อเท็จจริงไปดำ�เนินก�รจับกุมตัวผู้กระทำ�ผิด

ได้อย่�งถกูตวั รวดเรว็ และมีก�รตัง้ข้อห�เอ�ผดิทีเ่หม�ะสม นอกจ�กน้ี ก�รให้ป�กคำ�เทจ็ 

หรือข้อมูลที่ไม่เป็นจริง อ�จเป็นคว�มผิดอ�ญ�ข้อห�ให้ก�รเท็จ206 รวมถึงห�กนำ�เรื่อง 

ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงไปร้องทุกข์ ย่อมเป็นคว�มผิดอ�ญ�ข้อห�แจ้งคว�มเท็จได้207

ระหว่�งก�รสอบสวน พนักง�นสอบสวนอ�จขอตรวจตัวผู้เสียห�ย หรือตรวจวัตถ ุ

สิ่งของของผู้เสียห�ยที่อ�จเป็นประโยชน์ในคดี ผู้เสียห�ยจะให้คว�มยินยอมในก�รตรวจตัว 

หรือไม่ก็ได้ และห�กเป็นผู้เสียห�ยผู้หญิง ให้พนักง�นสอบสวนที่เป็นหญิงเป็นผู้ตรวจตัว 

ผู้เสียห�ย รวมถึงอ�จให้บุคคลที่ผู้เสียห�ยไว้ใจม�อยู่ในขณะตรวจตัวก็ได้208

ห�กพนักง�นสอบสวนมีผู้ต้องสงสัยม�ให้ผู้เสียห�ยชี้ตัวขณะก�รให้ป�กคำ� จะม ี

ก�รจัดห้องชี้ตัวผู้ต้องห�เอ�ไว้ โดยปิดบังไม่ให้ผู้ต้องห�เห็นตัวผู้เสียห�ย ยกเว้นกรณีที ่

 

 

203ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 วรรคแรก
204ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 วรรคสอง
205ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 วรรคสาม
206ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 172
207 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 173
208ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 132 (1)
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ผู้เสียห�ยให้คว�มยินยอมไว้ในบันทึกของพนักง�นสอบสวน ผู้เสียห�ยอ�จชี้ตัวต่อหน้�

ผูต้้องห� หรือในสถ�นที่อื่น นอกเหนือไปจ�กสถ�นีตำ�รวจก็ได้209

พนักง�นสอบสวน อ�จขอให้ผู้เสียห�ย ม�ให้ป�กคำ�เพิ่มเติมอีกภ�ยหลังเมื่อมี  

คว�มคืบหน้�ของคดี หรือ ต้องก�รข้อมูลพย�นหลักฐ�นเพิ่มเติม ผู้เสียห�ยควรให้ข้อมูล

ติดต่อกลับที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันแก่พนักง�นสอบสวน เพื่อประโยชน์ในก�รติดต�มคดี

(2)	ก�รให้ป�กคำ�ในชั้นสั่งคดีของพนักง�นอัยก�ร

เมื่อพนักง�นสอบสวนมีคว�มเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีอ�ญ� แล้วส่งเรื่องไปยัง

พนักง�นอัยก�ร ฝ่�ยพนักง�นอัยก�รมีหน้�ที่ดูว่�คดีอ�ญ�นั้นควรสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง

หรือไม่ โดยก�รทบทวนดูว่�มีพย�นหลักฐ�นเพียงพอหรือไม่เป็นหลัก พนักง�นอัยก�ร 

จึงอ�จขอเรียกผู ้เสียห�ยม�ให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อพิจ�รณ�ทำ�คว�มเห็นต่อไป  

ผู้เสียห�ยควรปฏิบัติตนในก�รให้ก�รในลักษณะเดียวกันกับก�รให้ป�กคำ�ต่อพนักง�น

สอบสวน คือ ให้ป�กคำ�อย่�งซื่อสัตย์ต�มคว�มเป็นจริง ไม่ให้ก�รเท็จ

(3)	ก�รเบิกคว�มเป็นพย�นในชั้นศ�ล

ในคดีอ�ญ�โดยทั่วไป ฝ่�ยโจทก์ไม่ว่�จะเป็นพนักง�นอัยก�ร หรือเป็นผู้เสียห�ย

ฟ้องคดีเอง จะอ้�งผู้เสียห�ยเป็นพย�นบุคคลในคดีอ�ญ� เพร�ะเป็นประจักษ์พย�น

สำ�คัญที่รู้เห็นก�รกระทำ�ผิด และเป็นผู้ที่ร้องทุกข์ว่�เกิดก�รกระทำ�ผิดอ�ญ�ขึ้น ผู้เสียห�ย

ที่เป็นพย�นในบัญชีระบุพย�น มีหน้�ที่ต้องม�ศ�ลเพื่อเบิกคว�มเป็นพย�นหลักฐ�น

ประกอบในคดีอ�ญ�ต�มกำ�หนดวันนัดสืบพย�นที่กำ�หนด ห�กผู้เสียห�ยมีคว�มจำ�เป็น

ยิ่งยวดประก�รใดที่ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถม�ต�มวันนัดได้ ควรรีบแจ้งพนักง�นอัยก�รเจ้�ของคด ี

แจ้งทน�ยคว�มของตน หรือแจ้งแก่ศ�ลให้ทร�บ

ผู้เสียห�ยควรเบิกคว�มด้วยคว�มซื่อสัตย์ ใช้ถ้อยคำ�ที่สุภ�พ และตอบคำ�ถ�ม

พนักง�นอัยก�รและทน�ยจำ�เลยให้ครบถ้วนต�มข้อเท็จจริงเท่�ที่ตนเองทร�บในขณะท่ี

เกิดเหตุ แต่ห�กมีคำ�ถ�มที่อ�จจะปรักปรำ�ตนเองในคดีอ�ญ�ได้ ผู้เสียห�ยย่อมมีสิทธิที่

จะไม่ตอบคำ�ถ�มนั้น (ศ�ลอ�จจะเตือนทน�ยจำ�เลยให้งดถ�มคำ�ถ�มในทำ�นองนี้)

6.	ก�รคัดค้�นก�รขอปล่อยชั่วคร�ว	(ประกันตัว)	ผู้ต้องห�หรือจำ�เลย

ผู้เสียห�ยมีสิทธิคัดค้�นก�รขอปล่อยตัวชั่วคร�วผู้ต้องห� หรือจำ�เลย ได้ท้ังในชั้น

สอบสวนและชั้นพิจ�รณ�คดีหลังจ�กฟ้องศ�ลแล้ว โดยทำ�คำ�ร้องยื่นต่อศ�ล แจ้งเหตุผลว่�ทำ�ไม

ศ�ลจงึไม่ควรให้ประกนัตวัผูต้้องห� หรอืจำ�เลย210 เช่น ข้อห�ทีผู่ต้้องห�กระทำ�ผดิมคีว�มร้�ยแรง

เป็นอันตร�ยต่อสังคม กลัวว่�จะยุ่งเหยิงกับพย�นหลักฐ�น กลัวว่�จะไม่ปลอดภัยต่อผู้เสียห�ย

และพย�นบุคคล หรือ จำ�เลยเคยหลบหนีก�รจับกุมม�ก่อน เกรงว่�จะหลบหนีออกนอกประเทศ 

ห�กได้รับก�รประกันตัว เป็นต้น ซึ่งศ�ลจะนำ�คำ�คัดค้�นก�รปล่อยชั่วคร�วของผู้เสียห�ยม� 

 

 

209ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 วรรคท้าย
210ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 (7)

ประกอบก�รพิจ�รณ�ให้ประกันตัวผู้ต้องห� หรือจำ�เลยด้วย แต่ก�รตัดสินใจสุดท้�ย ขึ้นอยู่กับ

คว�มเห็นของศ�ลว่�จะปล่อยตัวชั่วคร�วจำ�เลยหรือผู้ต้องห�หรือไม่211

7. ก�รอุทธรณ์ฎีก�

ผู้เสียห�ยจะมีสิทธิอุทธรณ์ฎีก�คำ�พิพ�กษ�ได้ ก็ต่อเมื่อเข้�เป็นโจทก์ร่วมกับพนักง�น

อัยก�ร หรือ เป็นโจทก์ฟ้องคดีอ�ญ�เอง ห�กเป็นผู้เสียห�ยในคดีท่ีพนักง�นอัยก�รเป็นโจทก์  

จะขึ้นอยู่กับก�รพิจ�รณ�ของพนักง�นอัยก�รเจ้�ของสำ�นวนคดีน้ัน ๆ 

ส่วนคดีอ�ญ�ที่ศ�ลพิพ�กษ�ลงโทษจำ�เลย และจำ�เลยไม่ได้อุทธรณ์ฎีก�อีกต่อไป ถือว่�

เป็นคดีที่เสร็จเด็ดข�ดแล้ว หน่วยง�นรัฐที่มีหน้�ที่ จะบังคับคดีต่อจำ�เลยทันที

1.	คดีก�รกระทำ�ผิดอ�ญ�ท�งเพศ

ผู้เสียห�ยที่เป็นหญิง มีสิทธิได้รับก�รสอบสวน212 และตรวจตัว213โดยพนักง�น

สอบสวนที่เป็นหญิง

ผู้เสียห�ยมีสิทธิไม่ถูกถ�มด้วยคำ�ถ�มเกี่ยวกับพฤติกรรมท�งเพศของผู้เสียห�ย

กับบุคคลอ่ืนนอกจ�กจำ�เลยหรือผู้ต้องห� เช่น ก�รถ�มว่�ผู้เสียห�ยเคยร่วมหลับนอน 

กับคนอื่นที่ไม่ใช่จำ�เลยม�แล้วกี่ครั้ง คำ�ถ�มแบบนี้ผู้เสียห�ยมีสิทธิที่จะไม่ตอบ และไม่ควร

ถูกถ�มเกี่ยวกับเรื่องนี้

เมื่อถูกทำ�ร้�ยท�งเพศม� ขอให้ผู้เสียห�ยตั้งสติให้ดี รีบนำ�ตัวเองไปในสถ�นท่ี

ปลอดภัย ผู้เสียห�ยควรรีบร้องทุกข์ต่อตำ�รวจ ขอคว�มช่วยเหลือจ�กคนในพื้นที่  

ญ�ตพิี่น้อง เพื่อน หรือหน่วยง�นและองค์กรที่ช่วยเหลือผู้หญิงและผู้ถูกทำ�ร้�ยท�งเพศ 

ม�ช่วยเหลือในเบื้องต้น

หลังเกิดเหตุ ผู้เสียห�ยควรหลีกเลี่ยงก�รทำ�คว�มสะอ�ดร่�งก�ย (ยกเว้นห�กมี

ก�รบ�ดเจบ็จำ�เป็นต้องปฐมพย�บ�ลเบือ้งต้นทีบ่�ดแผล) ให้รบีเก็บพย�นหลกัฐ�น ได้แก่ 

อุปกรณ์หรืออ�วุธที่ผู้ต้องสงสัยใช้ในก�รทำ�ร้�ย รวมถึงเสื้อผ้�ที่ใส่ในขณะเกิดเหตุ และ

เก็บไว้ในถุงพล�สติกที่สะอ�ด แล้วรีบไปแจ้งคว�ม พนักง�นสอบสวนจะสอบถ�ม 

ในเบื้องต้น และทำ�ก�รส่งผู้เสียห�ยไปให้แพทย์ทำ�ก�รตรวจร่�งก�ยที่โรงพย�บ�ล  

เพื่อรวบรวมพย�นหลักฐ�นในก�รดำ�เนินคดีอ�ญ� ติดต�มผู้กระทำ�ผิดม�ลงโทษ

211ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 วรรคสอง
212 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 วรรคสี่
213ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 132 (1)

5.4 ข้อแนะนำาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เสียหาย
ในคดีอาญาบางประเภท
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ผู้เสียห�ยมีสิทธิที่จะไม่ให้ตรวจตัวเพื่อเป็นพย�นหลักฐ�นก็ได้ ไม่ต้องระบุเหตุผล 

ว่�เพร�ะอะไร อย่�งไรก็ต�ม อ�จมีผลทำ�ให้รวบรวมพย�นหลักฐ�นในคดีได้น้อยลง

ในก�รตรวจร่�งก�ยในคดีคว�มผิดอ�ญ�ท�งเพศ214	แพทย์จะมีขั้นตอนคร่�ว	ๆ	ดังนี้

1) ทำ�ก�รประเมินสภ�พจิตใจของผู้เสียห�ยก่อนตรวจร่�งก�ย

2) ตรวจเสื้อผ้�ชุดที่ใส่ในขณะเกิดเหตุ ซึ่งแพทย์อ�จพบคร�บอสุจิ หรือเศษ

เส้นผมเส้นขนติดอยู่ หรืออ�จพบหลักฐ�นอื่น ๆ ที่อ�จใช้ระบุตัวผู้ต้องสงสัย รวมไปถึง 

ห�กมีก�รฉีกข�ดกระดุมข�ดห�ยไป เพร�ะอ�จร่วงหล่นที่สถ�นที่เกิดเหตุ หรือติดไปกับตัว 

ผู้ต้องสงสัย เสื้อเปื้อนคร�บดินโคลนหรือไม่อย่�งไร มีใบไม้หรือสิ่งอื่นใดติดม�กับเสื้อผ้�

หรือไม่ ซึ่งอ�จใช้ยืนยันสถ�นที่เกิดเหตุ รวมถึงนำ�ไปเปรียบเทียบกับพย�นหลักฐ�นที่เก็บได ้

จ�กก�รตรวจร่�งก�ยและที่พักของผู้ต้องสงสัย

3) ทำ�ก�รตรวจร่�งก�ยผู้เสียห�ยทั่วไปเพื่อตรวจบ�ดแผลท�งก�ย เน้นร่องรอย

ที่ฝ่�มือ เล็บมือ แขน ข� และต้นข�ด้�นในซึ่งอ�จเป็นหลักฐ�นแสดงก�รขัดขืนต่อ 

ก�รร่วมเพศ บ�ดแผลที่อวัยวะเพศอ�จเป็นหลักฐ�นแสดงก�รร่วมเพศ (ก�รไม่ปร�กฏ 

บ�ดแผลที่อวัยวะเพศไม่ได้หม�ยคว�มว่�ไม่มีก�รทำ�ร้�ยท�งเพศ) รวมถึงตรวจเพื่อเก็บ

พย�นหลักฐ�นที่เกี่ยวข้อง เช่น นำ้�อสุจิ เส้นขน คร�บอสุจิจ�กร่�งก�ยของผู้เสียห�ย 

แล้วจัดเก็บพย�นหลักฐ�นด้วยวิธีท�งนิติวิทย�ศ�สตร์ส่งตรวจต่อไป และบันทึกผลก�ร

ตรวจร่�งก�ย

4) เมื่อก�รตรวจร่�งก�ยและเก็บพย�นหลักฐ�นเสร็จสิ้น แพทย์จะให้ก�รรักษ�

เกี่ยวกับบ�ดแผล ก�รป้องกันก�รตั้งครรภ์ ก�รป้องกันก�รติดโรคท�งเพศสัมพันธ์  

และก�รส่งต่อเพื่อฟื้นฟูสภ�พจิตใจของผู้เสียห�ย ห�กผู้เสียห�ยมีสภ�พจิตใจยำ่�แย่ม�ก 

แพทย์อ�จแนะนำ�ให้นอนพักโรงพย�บ�ลหลังเกิดเหตุ

ผู้เสียห�ยควรรับคำ�ปรึกษ�กับผู้เชี่ยวช�ญด้�นจิตวิทย� ซึ่งนอกจ�กจะช่วยเรื่อง

ก�รเยียวย�ท�งจิตใจแล้ว คว�มเห็นของจิตแพทย์ยังส�ม�รถนำ�ม�เป็นพย�นหลักฐ�นใน

คดีได้

ขอให้ผูเ้สยีห�ยในคดที�งเพศ ระลกึเสมอว่� สิง่ทีเ่กดิขึน้กบัตวัผูเ้สยีห�ยนัน้ ไม่ใช่

คว�มผิดของตัวผู้เสียห�ย ก�รแจ้งคว�มร้องทุกข์ไม่ใช่เรื่องน่�อับอ�ย และคุณค่�ของ 

ผู้เสียห�ยไม่ได้ลดลงไปจ�กก�รถูกทำ�ร้�ยนั้นเลย

ในชั้นพิจ�รณ�คดีของศ�ล ศ�ลมีอำ�น�จป้องกันไม่ให้ผู้เสียห�ยในคดีท�งเพศ

ต้องเผชิญหน้�กับจำ�เลยโดยตรงในระหว่�งก�รสืบพย�นได้ ไม่ว่�จะโดยก�รใช้ก�ร

ถ่�ยทอดสดผ่�นโทรทัศน์วงจรปิด หรือวิธีก�รอื่น รวมถึงสอบถ�มผ่�นนักจิตวิทย� 

นักสังคมสงเคร�ะห์ หรือบุคคลอื่นที่พย�นไว้ว�งใจด้วยก็ได้215 เพื่อลดคว�มเกรงกลัว 

ต่อจำ�เลย และป้องกันคว�มบอบชำ้�ท�งจิตใจให้เกิดม�กขึ้น

214เลี้ยง หุยประเสริฐ, ม.ป.ป. ออนไลน์.
215ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 172 วรรคสาม

2.	คดีอ�ญ�ที่ผู้เสียห�ยเป็นผู้เย�ว์

ผู้เสียห�ยที่เป็นผู้เย�ว ์ (อ�ยุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์) มีสิทธิแจ้งคว�มร้องทุกข ์

คดอี�ญ�ได้ เนือ่งจ�กไม่ใช่ก�รทำ�นติกิรรมทีต้่องได้รบัอนญุ�ตจ�กบดิ�ม�รด�หรอืผูป้กครอง 

เช่น ก�รทำ�สัญญ�ซื้อข�ย

ผู้ปกครอง หรือญ�ติผู้ใหญ่ของผู้เย�ว์ รวมถึงครูบ�อ�จ�รย์ ควรให้คว�มสำ�คัญ

กับสิ่งที่ผู้เย�ว์เล่� อย่�เพิ่งไปตัดบทหรือสรุปว่�สิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นคว�มจริงหรือเชื่อถือ 

ไม่ได้ และไม่ควรชี้นำ�ผู้เย�ว์ให้ไขว้เขวในข้อเท็จจริง เพร�ะจะมีผลต่อข้อเท็จจริงในคดีได้

ทุกฝ่�ยควรให้คว�มสำ�คัญในก�รบำ�บัด	ฟื้นฟู สภ�พร่�งก�ยและจิตใจของ

ผู้เสียห�ยที่เป็น ผู้เย�ว์ควบคู่ไปกับก�รดำ�เนินคดีอ�ญ� โดยเฉพ�ะในคดีที่ผู้เย�ว์จะเกิด

คว�มบอบชำ้�ท�งจิตใจในระยะย�ว มีคว�มรู้สึกอับอ�ย หรือโทษตัวเองที่ทำ�ให้ผู้กระทำ�ผิด

ทำ�ร้�ยเอ�ได้ ญ�ติผู้ใหญ่และผู้เกี่ยวข้องควรปรึกษ�ผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะท�งเพื่อลดคว�มเสี่ยง

ด้�นคว�มเครียด ภ�วะซึมเศร้� ที่อ�จกระทบต่อก�รดำ�เนินชีวิต และอ�จทำ�ให้ผู้เย�ว์

เกิดพฤติกรรมทำ�ร้�ยตนเองได้

ในก�รฟ้องคด ีห�กผู้เสียห�ยไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรม หรือมีผู้แทนโดยชอบธรรม

แต่บุคคลนั้นมีผลประโยชน์ขัดกันกับผู้เย�ว์ (เช่น เป็นผู้กระทำ�ผิดอ�ญ�ต่อผู้เย�ว์)  

ญ�ติของผู้เย�ว์ หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้เย�ว์ส�ม�รถทำ�คำ�ร้องต่อศ�ลให้ตั้งตนเอง

เป็นผู้แทนเฉพ�ะคดี เพื่อจัดก�รแทนผู้เย�ว์ในคดีอ�ญ�นั้น ๆ ได้ โดยไม่มีค่�ธรรมเนียม

ในก�รขอตั้งเป็นผู้แทนคดีห�กไม่มีใครม�ร้องขอเป็นผู้แทนเฉพ�ะคดีให้ ศ�ลจะแต่งตั้ง

พนักง�นฝ่�ยปกครอง (ส่วนใหญ่ คือ พนักง�นอัยก�ร) เป็นผู้แทนเฉพ�ะคดีให้แก่ผู้เย�ว์216

ในขั้นตอนก�รร้องทุกข์ สอบป�กคำ� ชี้ตัวผู้ต้องห� และก�รสืบพย�นผู้เสียห�ย 

ที่เป็นเด็กในชั้นศ�ล จะต้องเป็นไปต�มวิธีก�รเฉพ�ะที่กฎหม�ยกำ�หนดไว้217 

3.	คดีที่ผู้เสียห�ยเป็นผู้วิกลจริตหรือผู้ไร้คว�มส�ม�รถ

ผู้วิกลจริต คนที่มีคว�มประพฤติหรือกิริย�ผิดปกติ ข�ดคว�มรู้สึกและข�ดคว�ม

รับผิดชอบอย่�งรุนแรง มีคว�มประพฤติที่ผิดปกติไปจ�กคนทั่วไป จนถึงขั้นไม่ส�ม�รถ

ดำ�เนินชีวิตและทำ�ภ�รกิจส่วนตัวได้ในท�งกฎหม�ยนั้นหม�ยรวมทั้งผู้ที่มีคว�มผิดปกติ

ในท�งจิตสติวิปล�ส และผู้ที่มีคว�มประพฤติที่ผิดปกติจ�กคว�มพิก�รท�งร่�งก�ย 

โดยเฉพ�ะสมอง หรือพิก�รท�งสติปัญญ�218 เช่น ผู้ป่วยท�งจิตเวชที่มีพฤติกรรมผิดปกติ

รุนแรง ต้องเข้�รับก�รรักษ�เต็มเวล�ในสถ�นพย�บ�ล ผู้พิก�รท�งสติปัญญ�หรือผู้พิก�ร

ท�งสมองจนส่งผลให้ไม่มีคว�มรับผิดชอบหรือคว�มรู้ตัวหรือคว�มเข้�ใจได้อย่�งคนปกติ 

อย่�งผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ขั้นรุนแรงท่ีทำ�ให้สมองสูญเสียคว�มจดจำ�จนไม่

ส�ม�รถควบคุมก�รเคลื่อนไหวของร่�งก�ยได้ ผู้ป่วยมีภ�วะออทิสติก หรือปัญญ�อ่อน 

หรือสมองพิก�รด้วยโรคอื่น ๆ ม�แต่กำ�เนิด เป็นต้น

216ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 6
217โปรดดูรายละเอียดในบทที่ 2 ข้อที่ 2.2.10
218อานนท์ ศรีบุญโรจน์ และ หทัยกาญจน์ กำาเหนิดเพชร, 2557, หน้า 120. 
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ผู้ไร้คว�มส�ม�รถ คือ ผู้วิกลจริตที่ศ�ลสั่งให้มีสถ�นะเป็นผู้ไร้คว�มส�ม�รถต�ม

กฎหม�ยจะทำ�นิติกรรมได้ต้องอยู่ภ�ยใต้คว�มดูแลของผู้อนุบ�ล โดยผู้ที่ส�ม�รถยื่น

คำ�ร้องขอให้ศ�ลสั่งให้คนวิกลจริตเป็นผู้ไร้คว�มส�ม�รถต�มกฎหม�ย คือ คู่สมรส 

ที่จดทะเบียนถูกต้องต�มกฎหม�ย บิด�ม�รด� ปู่ย่� ต�ย�ย ทวด ลูก หล�น เหลน ลื่อ  

ผู้ปกครอง (กรณีผู้วิกลจริตนั้นเป็นผู้เย�ว์) หรือผู้พิทักษ์ (กรณีผู้วิกลจริตนั้นเป็นผู้เสมือน

ไร้คว�มส�ม�รถ) ผู ้ซึ่งปกครองดูแลผู้วิกลจริตอยู ่ และ พนักง�นอัยก�ร ในกรณ ี

ที่ผู้วิกลจริตนั้นไม่มีญ�ติหรือผู้ปกครองดูแล219

ผู้เสียห�ยที่เป็นผู้วิกลจริต หรือผู้ไร้คว�มส�ม�รถที่ไม่มีคนดูแล หรือมีผู้ดูแล 

หรือผู้อนุบ�ล แต่ไม่ส�ม�รถดำ�เนินคดีอ�ญ�แทนได้หรือมีประโยชน์ขัดกันกับผู้เสียห�ย  

ญ�ติของผู้นั้น หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องส�ม�รถทำ�คำ�ร้องต่อศ�ลขอให้ตั้งเข�เป็นผู้แทน 

เฉพ�ะคดีได้โดยไม่มีค่�ธรรมเนียม ห�กไม่มีผู้ใดเป็นผู้แทนเฉพ�ะคดีเลย ศ�ลจะทำ� 

ก�รตั้งพนักง�นฝ่�ยปกครอง (พนักง�นอัยก�ร) เป็นผู้แทนเฉพ�ะคดี220

ผู้วิกลจริตหรือผู้ไร้คว�มส�ม�รถ มักจะตกเป็นผู้เสียห�ยในก�รกระทำ�ผิดท�งอ�ญ�

ได้ง่�ย เนื่องจ�กไม่อ�จเข้�ใจว่�มีก�รกระทำ�ผิดเกิดขึ้น ถูกหลอกล่อชักจูงได้ง่�ย หรือไม่

ส�ม�รถต่อสู้ขัดขืนได้ ไม่อยู่ในภ�วะท่ีจะส�ม�รถตัดสินใจได้ ผู้ดูแลหรือญ�ติ รวมถึง 

คนใกล้ชิดและคนในพื้นที่ ควรสังเกตก�รเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมหรือคว�มผิดปกติ

ของผู้เสียห�ยไม่ว่�จะม�กหรือน้อย เพื่อจะได้ทร�บถึงก�รกระทำ�ผิดที่อ�จเกิดขึ้นจนสร้�ง 

คว�มเสียห�ยต่อร่�งก�ยและจิตใจของผู้วิกลจริตนั้นม�กขึ้น

ในชั้นพิจ�รณ�คดี ศ�ลมีอำ�น�จใช้ก�รสืบพย�นผู้เสียห�ยท่ีเป็นผู้วิกลจริตหรือ

ผู้ไร้คว�มส�ม�รถ ผ่�นก�รถ่�ยทอดสดผ่�นโทรทัศน์วงจรปิด หรือวิธีก�รอื่น รวมถึง

สอบถ�มผ่�นนักจิตวิทย� นักสังคมสงเคร�ะห์ หรือบุคคลอื่นที่พย�นไว้ว�งใจด้วยก็ได้  

โดยคำ�นึงถึงคว�มเหม�ะสมต่อสภ�วะท�งร่�งก�ยและสติปัญญ�ของผู้วิกลจริตหรือผู้ไร้

คว�มส�ม�รถ รวมถึงคว�มเกรงกลัวจำ�เลยของผู้เสียห�ย

ผูเ้สียห�ยทีเ่ป็นผูว้กิลจรติ	หรอืผู้ไร้คว�มส�ม�รถ ควรได้รบัก�รดูแลจ�กผู้เชีย่วช�ญ 

เฉพ�ะท�ง เนื่องจ�กก�รสื่อส�รถึงคว�มบอบชำ้�ท�งร่�งก�ยและจิตใจของกลุ่มบุคคลนี ้

มีจำ�กัด

219ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28
220ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 6
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บทที่ 6
เมื่อเราพบเห็น	
“การกระทำาผิดอาญา”	
ควรทำาอย่างไรดี?

ในฐ�นะพลเมืองดีของสังคม	 ก�รช่วยปกป้องอันตร�ยและปร�บปร�ม 

อ�ชญ�กรรมเป็นสิ่งที่ดี	และมีประโยชน์	เป็นก�รช่วยเหลือรัฐในอีกท�งหนึ่ง	

ซึ่งกฎหม�ยก็ได้ให้โอก�สประช�ชนมีส่วนร่วมในก�รดูแลสังคมเอ�ไว้เช่นกัน	

ในบทที่	6	นี้	จะกล่�วถึงวิธีก�รช่วยเหลือห�กพบเห็นก�รกระทำ�ผิดอ�ญ� 

ที่เร�ไม่ได้เป็นผู้เสียห�ย

แม้ว่�เร�ไม่ใช่ผู้เสียห�ยจ�กก�รกระทำ�ผิดอ�ญ� เร�ก็มีสิทธิต�มกฎหม�ยในก�รกล่�ว

โทษต่อรัฐว่�มีก�รกระทำ�ผิดอ�ญ� หรือพฤติกรรมที่สงสัยว่�น่�จะผิดกฎหม�ยอ�ญ� ไม่่ว่�จะ

รู้ตัวผู้กระทำ�ผิดหรือไม่ก็ต�ม221

ก�รกล่�วโทษ	ต้องทำ�เป็นคำ�กล่�วโทษต่อเจ้�หน้�ที่ผู้มีหน้�ที่รับคำ�กล่�วโทษ	(พนักง�น

สอบสวน	พนักง�นฝ่�ยปกครอง	ตำ�รวจ)	โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

1)	 ผูก้ล่�วโทษส�ม�รถทำ�ก�รกล่�วโทษด้วยว�จ� แล้วเจ้�หน้�ที่บันทึกคำ�กล่�วโทษ  

ลงวันเดือนปีที่กล่�วโทษ และลงล�ยมือชื่อผู้กล่�วโทษเอ�ไว้ หรือผู้กล่�วโทษส�ม�รถทำ�เป็น

หนังสือกล่�วโทษ ระบุร�ยละเอียดเกี่ยวกับก�รกระทำ�ผิด เช่น วันเวล�และสถ�นที่เกิดเหตุ 

ลักษณะเหตุก�รณ์ สถ�นก�รณ์ที่ท่�นได้พบเจอเหตุดังกล่�วม�ว่�เห็นเหตุก�รณ์เอง หรือมีผู้เล่�

ให้ฟัง และถ้�ทร�บ อ�จระบุตัวผู้กระทำ�ผิดหรือผู้ต้องสงสัยด้วย หรือระบุเพียงลักษณะของ 

ผู้กระทำ�ผิดเอ�ไว้คร่�ว ๆ พร้อมทั้งแจ้งชื่อน�มสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้กล่�วโทษ  

ลงวันเดือนปีที่ทำ�หนังสือกล่�วโทษและลงล�ยมือชื่อผู้กล่�วโทษในหนังสือกล่�วโทษด้วย222

2)	เมื่อผู้กล่�วโทษไม่ยอมแจ้งว่�เป็นใคร หรือทำ�เป็นบัตรสนเท่ห์ไม่ระบุตัวตนม� หรือ 

ผู้กล่�วโทษไม่ยอมลงล�ยมือชื่อในบันทึกคำ�กล่�วโทษด้วยว�จ� เจ้�หน้�ที่มีอำ�น�จไม่รับบันทึก

คำ�กล่�วโทษ223 และไม่นำ�คำ�กล่�วโทษไปดำ�เนินก�รส่งต่อแก่พนักง�นสอบสวนก็ได้224  

ส่วนพนกัง�นสอบสวนกม็อีำ�น�จจะไม่ทำ�ก�รสอบสวนกไ็ด้225 ดงันัน้ ห�กต้องก�รให้มกี�รสอบสวนเกดิข้ึน  

ผู้กล่�วโทษควรแจ้งระบุตัวตนและลงล�ยมือชื่อ เพื่อเป็นก�รรับรองคว�มน่�เชื่อถือว่�ไม่ใช่

เป็นก�รกล่�วโทษผู้ใดผู้หนึ่งโดยพลก�รหรือคว�มคึกคะนอง

221ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (8)
222ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 127 วรรคแรก ประกอบ มาตรา 123
223ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 127 วรรคสอง
224ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 127 วรรคท้าย
225ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 122 (3)

6.1 เราไม่ใช่ผู้เสียหาย	
จะแจ้งการกระทำาผิดอาญาต่อตำารวจได้หรือไม่?

6.2 วิธีรายงานการกระทำาผิดอาญา	(การกล่าวโทษ)
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ผูก้ล่�วโทษ	จะแก้คำ�กล่�วโทษตอนไหนก็ได้226

ผู้กล่�วโทษ	จะถอนคำ�กล่�วโทษเมื่อใดก็ได้ แต่ห�กไม่ใช่คว�มผิดต่อส่วนตัว แม้จะถอน

คำ�กล่�วโทษไปแล้ว พนักง�นสอบสวนอ�จเห็นว่�ควรทำ�ก�รสอบสวนต่อ หรือพนักง�น

อัยก�รอ�จเห็นว่�ควรฟ้องคดีอ�ญ�นั้นต่อไปก็ได้227

ผู้กล่�วโทษ มีสิทธิจะไม่ลงล�ยมือชื่อในบันทึกคำ�กล่�วโทษด้วยว�จ� หรือหนังสือ

กล่�วโทษ เจ้�หน้�ที่ไม่ส�ม�รถบังคับให้ลงล�ยมือชื่อได้ แต่ก�รไม่ลงล�ยมือชื่อ จะส่งผล

ต่อก�รพิจ�รณ�สอบสวน คำ�กล่�วโทษนั้นต่อไป ดังที่กล่�วม�แล้วข้�งต้น

ผูก้ล่�วโทษ ที่เป็นเด็กอ�ยุไม่เกิน 18 ปี มีสิทธิกล่�วโทษได้เช่นกัน โดยให้ดำ�เนินก�ร 

เช่นเดียวกันกับก�รรับคำ�ร้องทุกข์ของผู้เสียห�ยที่เป็นเด็ก228

ก�รกล่�วโทษในคดีอ�ญ�เป็นเสมือนด�บสองคม ในแง่หนึ่งก็มีประโยชน์ต่อก�รดำ�เนิน

คดีอ�ญ�แก่บุคคลที่เป็นผู้เสียห�ยจริง ๆ แต่ในอีกแง่หนึ่ง อ�จเป็นโทษต่อผู้กล่�วโทษที่ไม่สุจริต 

และเป็นโทษต่อผู้ที่ถูกพ�ดพิง หรือถูกกล่�วห�ทำ�ให้ถูกสอบสวนโดยไม่มีเหตุอันสมควร อีกทั้ง

เป็นก�รเสียเวล�และงบประม�ณของรัฐในก�รสอบสวนเรื่องที่อ�จไม่ได้เกิดขึ้นจริง ดังนั้น เมื่อได้

กล่�วโทษแล้ว ผู้กล่�วโทษ ย่อมมีหน้�ที่รับผิดชอบต่อคำ�กล่�วโทษของตนเองต่อไปในอน�คตด้วย

ก่อนทำ�ก�รกล่�วโทษว่�มีก�รกระทำ�ผิดอ�ญ�ใด ๆ เกิดขึ้น เร�จึงควรทร�บถึงผลลัพธ์และ 

คว�มรับผิดที่จะต�มม�ในภ�ยหลังดังต่อไปนี้

1.	ก�รแจ้งคว�มเท็จ

ก�รกล่�วโทษถงึก�รกระทำ�ผดิอ�ญ�ทีเ่ป็นเทจ็แก่เจ้�พนกัง�น ซึง่อ�จทำ�ให้ผูอ่ื้น 

หรือ ประช�ชนเสียห�ย เป็นคว�มผิดต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ� ม�ตร� 137 ข้อห�

แจ้งคว�มเท็จ ต้องระว�งโทษ จำ�คุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บ�ท หรือ 

ทั้งจำ�ทั้งปรับ

226ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 126 วรรคแรก ประกอบ มาตรา 127 วรรคแรก
227ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 126 วรรคสอง ประกอบ มาตรา 127 วรรคแรก
228ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ประกอบ มาตรา 124/1 และ มาตรา 127 วรรคแรก 

(โปรดดูรายละเอียดในบทที่ 2 ข้อ 2.2)

6.3 สิทธิของผู้กล่าวโทษในคดีอาญา

6.4 ข้อควรรู้ในการกล่าวโทษทางอาญา

2.	คว�มผิดฐ�นหมิ่นประม�ท

ก�รกล่�วโทษก�รกระทำ�ผิดอ�ญ�ที่เป็นคว�มเท็จ นอกจ�กจะผิดข้อห�แจ้ง 

คว�มเทจ็แล้ว ห�กมีก�รพ�ดพงิว่�บคุคลใดเป็นผูก้ระทำ�ผดิ โดยประก�รทีน่่�จะทำ�ให้ผูอ้ืน่นัน้

เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้กล่�วโทษด้วยคว�มเท็จนั้นย่อมมีคว�มผิด

ข้อห�หมิ่นประม�ทด้วย ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ� ม�ตร� 326 ต้องระว�งโทษจำ�คุก

ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บ�ท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

ข้อห�หมิ่นประม�ท ยังเป็นมูลคดีคว�มผิดท�งแพ่ง ในคดีละเมิด ที่ผู้เสียห�ย

ส�ม�รถฟ้องเพื่อเรียกค่�เสียห�ยหรือค่�สินไหมทดแทนได้ ไม่ว่�ข้อคว�มท่ีฝ่�ฝืนต่อ 

คว�มเป็นจรงินัน้จะถกูกล่�วโทษโดยจงใจ หรอืประม�ทเลนิเล่อ (ไม่รูค้ว�มจรงิและไม่ตรวจ 

สอบก่อน) ห�กเป็นก�รกล่�วโทษที่ก่อให้เกิดคว�มรู้สึกดูหมิ่น ไม่นับถือ ไม่เค�รพ หรือ 

เสียห�ยแก่ท�งทำ�ม�ห�กินของผู้เสียห�ย ก็ถือว่�ผู้กล่�วโทษที่เป็นเท็จนั้นต้องมีคว�มรับ

ผิดในท�งแพ่ง ต�มประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ ม�ตร� 423

กล่�วอย่�งง่�ย	คือ	ก�รกล่�วโทษที่เป็นคว�มเท็จ	มีคว�มผิดทั้งท�งอ�ญ�และ

ท�งแพ่ง

3.	ก�รไปเป็นพย�นเกี่ยวกับก�รกระทำ�ผิดอ�ญ�ที่ได้กล่�วโทษไว้

เมือ่พนกัง�นสอบสวนทำ�ก�รตรวจสอบและดำ�เนนิก�รสอบสวนคำ�กล่�วโทษแล้ว ผูก้ล่�วโทษ 

อ�จจะต้องไปให้ป�กคำ�แก่พนักง�นสอบสวนเพ่ิมเติมในคดีอ�ญ�ที่ได้กล่�วโทษไว้ใน 

ภ�ยหลังในฐ�นะพย�นบุคคล โดยอ�จมีหม�ยเรียกหรือก�รติดต่อไปยังผู ้กล่�วโทษ  

รวมถึงอ�จต้องไปเบิกคว�มเป็นพย�นในชั้นศ�ล229

229โปรดดูรายละเอียการเป็นพยานได้ในบทที่ 10 เมื่อเราต้องไปเป็น “พยานในคดีอาญา”
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บทที่ 7
เมื่อเราเป็น	“โจทก์”	ในคดีอาญา

ก�รดำ�เนินคดีอ�ญ�ในชั ้นศ�ล	 โดยหลักแล้ว	 ไม่ว่�จะเป็นคว�มผิด

อ�ญ�แผ่นดิน	 หรือคว�มผิดอ�ญ�ต่อส่วนตัว	 พนักง�นอัยก�รจะเป็นเสมือน	

“ทน�ยคว�มฝ่�ยรัฐ”	ที่มีอำ�น�จฟ้องคดีอ�ญ�ในชั้นศ�ลและนำ�ผู้กระทำ�ผิดไปรับ

ก�รพิจ�รณ�พิพ�กษ�ลงโทษให้ได้	แต่กฎหม�ยไทยเอง	ก็ไม่ได้ตัดสิทธิประช�ชน

ที่จะนำ�คดีอ�ญ�ม�ฟ้องเป็นโจทก์เองก็ได้	ในบทที่	7	นี้จะแนะนำ�แนวท�งเกี่ยวกับ 

ก�รดำ�เนินคดีอ�ญ�ในฐ�นะที่ผู้เสียห�ยฟ้องคดีเป็นโจทก์เอง	รวมถึงเมื่อผู้เสียห�ย 

เข้�เป็นโจทก์ร่วมกับพนักง�นอัยก�รในคดีอ�ญ�

โจทก์ในคดีอ�ญ�	คือ230

พนักง�นอัยก�รที่ฟ้องคดีอ�ญ�

ผู้เสียห�ยซึ่งฟ้องคดีอ�ญ�ต่อศ�ล รวมไปถึงผู้มีอำ�น�จจัดก�รแทนผู้เสียห�ย231 และกรณี

ที่ผู้เสียห�ยที่แท้จริงยื่นฟ้องแล้วต�ยลง บุพก�รี ผู้สืบสันด�น ส�มี ภรรย� ของผู้เสียห�ยที่แท้จริง

ส�ม�รถรับมรดกคว�มในก�รดำ�เนินคดีอ�ญ�ต่อไปก็ได้232

พนักง�นอัยก�รและผู้เสียห�ยฟ้องร่วมกัน	(โจทก์ร่วม)233

230ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (14)
231โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำานาจจัดการแทนผู้เสียหายในบทที่ 4
232ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 26 วรรคแรก ประกอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 42
233ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (14) ประกอบ 3 (2)

7.1 โจทก์ในคดีอาญา	คือ	ใคร?
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สิทธิของโจทก์ในคดีอ�ญ�	 ทั้งที่ร�ษฎรเป็นโจทก์ฟ้องคดีเอง	 และได้เข้�เป็นโจทก ์

ร่วมกับพนักง�นอัยก�ร	มีสิทธิในท�งคดีอ�ญ�	ได้แก่

สิทธิฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอ�ญ�234

สิทธิถอนฟ้องคดีอ�ญ�หรือถอนฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอ�ญ�235

สิทธิยอมคว�มในคดีคว�มผิดต่อส่วนตัว236

สิทธอิุทธรณ์ฎีก�237

สิทธใินก�รนำ�พย�นหลักฐ�นเข้�สืบในชั้นศ�ล

ผู้เสียห�ยส�ม�รถขอเข้�ร่วมเป็นโจทก์กับพนักง�นอัยก�รที่ได้ฟ้องคดีอ�ญ�ที่ตนเป็น 

ผู้เสียห�ยได้ โดยทำ�คำ�ร้องขอเข้�ร่วมเป็นโจทก์ในเวล�ใดก็ได้ระหว่�งพิจ�รณ�คดี แต่ต้องก่อนที่

ศ�ลชั้นต้นจะมีคำ�พิพ�กษ�238

ผลของก�รเข้�เป็นโจทก์ร่วมกับคดีของพนักง�นอัยก�ร ทำ�ให้ผู้เสียห�ยที่อยู่ในฐ�นะ

โจทก์ร่วม มีคว�มส�ม�รถในก�รร่วมดำ�เนินคดี ตรวจสอบก�รดำ�เนินคดี และมีสิทธิใน 

ก�รอุทธรณ์ฎกี�คด ี แต่ไม่มสีทิธใินก�รขอแก้ไขคำ�ฟ้องหรอืเพ่ิมเตมิคำ�ฟ้องของโจทก์ทีเ่ป็นพนักง�น

อัยก�ร โจทก์ร่วมต้องถือเอ�คำ�ฟ้องของพนักง�นอัยก�รเป็นคำ�ฟ้องของตนเองด้วย

กรณีที่ศ�ลยกคำ�ร้องขอเข้�เป็นโจทก์ร่วม ผู้ขอเข้�เป็นโจทก์ร่วมส�ม�รถอุทธรณ์ฎีก� 

คำ�สั่งของศ�ลดังกล่�วได้ทันที239

234ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด มาตรา 438 ถึง มาตรา 448 ประกอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา มาตรา 3 (3)
235ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 35 ประกอบ มาตรา 3 (4) และ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 175
236ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 3 (5) และ มาตรา 39 (2)
237ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 4 อุทธรณ์ และฎีกา
238ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 30
239ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18 ประกอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15

7.2 สิทธิของโจทก์ในคดีอาญา

7.3 การขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ

โจทก์ต้องยื่นฟ้องเป็นหนังสือต่อศ�ลที่มีเขตอำ�น�จพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีนั้น	โดยต้อง

ระบุ240

1) ชื่อศ�ลและวันเดือนปีที่ยื่นฟ้อง

2) คดรีะหว่�งผู้ใดโจทก์ผู้ใดจำ�เลย และข้อห�คว�มผิด

3) ชื่อ น�มสกุล อ�ยุ ที่อยู่ เชื้อช�ติ และสัญช�ติของโจทก์

4) ชื่อ น�มสกุล ที่อยู่ เชื้อช�ติ และสัญช�ติของจำ�เลย

5) ก�รกระทำ�ทั้งหล�ยที่อ้�งว่�จำ�เลยได้กระทำ�ผิด ข้อเท็จจริงและร�ย

ละเอียดที่เกี่ยวกับเวล�และสถ�นที่ซึ่งเกิดก�รกระทำ�นั้น ๆ อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของ 

ที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่�ที่จะให้จำ�เลยเข้�ใจข้อห�ได้ดี

ในคดีหมิ่นประม�ท ถ้อยคำ�พูด หนังสือ ภ�พขีดเขียนหรือสิ่งอ่ืนอันเกี่ยวกับ 

ข้อหมิ่นประม�ทให้ระบุเอ�ไว้ในคำ�ขอท้�ยฟ้องให้ครบถ้วน

6) อ้�งม�ตร�ในกฎหม�ยซึ่งบัญญัติว่�ก�รกระทำ�เช่นนั้นเป็นคว�มผิด

7) ลงล�ยมือช่ือโจทก์ และถ้�ผู้อ่ืนเป็นผู้เรียบเรียง หรือเขียน หรือพิมพ์ฟ้อง  

ให้ลงชื่อผู้เรียงผู้เขียน หรือผู้พิมพ์ฟ้องด้วย

โจทก์ส�ม�รถขอม�ในคำ�ฟ้องให้เพิ่มโทษจำ�เลยท่ีเคยถูกคำ�พิพ�กษ�ลงโทษในคดีอ�ญ�

ม�แล้วด้วยได้ หรือ ห�กไม่ได้ขอเพิ่มโทษม�แต่แรก โจทก์จะยื่นคำ�ร้องขอเพิ่มเติมฟ้องก่อนม ี

คำ�พิพ�กษ�ศ�ลชั้นต้น ให้ศ�ลพิจ�รณ�อนุญ�ตก็ได้241

โจทก์จะต้องทำ�ก�รฟ้องโดยสุจริตหรือต�มคว�มเป็นจริง ไม่ฟ้องเพื่อกลั่นแกล้งหรือ 

เอ�เปรยีบจำ�เลยโดยมุง่หวังผลประโยชน์ทีม่ชิอบอย่�งอืน่ ห�กปร�กฏต่อศ�ลหรอืมพีย�นหลกัฐ�น 

ว่�ฟ้องไม่เป็นคว�มจริง ศ�ลจะยกฟ้อง และห้�มไม่ให้โจทก์ยื่นฟ้องในเรื่องเดียวกันนั้นอีก242

เมื่อได้ทำ�ก�รฟ้องแล้ว ศ�ลจะกำ�หนดวันนัดไต่สวนมูลฟ้องเพื่อทำ�ก�รไต่สวนมูลฟ้องคดี 

ห�กคดีอ�ญ�ของโจทก์มีมูล จะประทับรับฟ้องต่อไป โดยอ�จประทับฟ้องไว้ในทุกข้อห� หรือ

เฉพ�ะบ�งข้อห� ห�กคดีไม่มีมูล หรือไม่มีมูลเฉพ�ะบ�งข้อห� ศ�ลจะพิพ�กษ�ยกฟ้องทั้งหมด 

หรือเฉพ�ะข้อห�ที่ไม่มีมูลนั้น โจทก์ส�ม�รถอุทธรณ์คำ�สั่งว่�คดีไม่มีมูลได้243

240ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 158
241ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 159 
242ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 161/1
243ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 170 วรรคแรก

7.4 การยื่นฟ้องคดีอาญา
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ห�กพนักง�นอัยก�รและผู้เสียห�ยต่�งยื่นฟ้องในศ�ลในเรื่องเดียวกันเอ�ไว้แล้ว ศ�ลอ�จ

เห็นชอบ หรือโจทก์ส�ม�รถขอยื่นคำ�ร้องในเวล�ใดก็ได้ก่อนมีคำ�พิพ�กษ�เพื่อให้รวมคดีพิจ�รณ�

เป็นคดีเดียว244

ห�กผู้เสียห�ยที่ประสงค์จะฟ้องคดีอ�ญ�เอง และไม่ได้แต่งตั้งทน�ยคว�มไว้ มีปัญห� 

ในก�รเขียนคำ�ฟ้อง ส�ม�รถขอคว�มช่วยเหลือได้จ�กทน�ยคว�มอ�ส�ประจำ�ศ�ล ศูนย์คุ้มครอง

สิทธิเสรีภ�พประจำ�ศ�ล หรือเจ้�หน้�ที่ศ�ลที่มีหน้�ที่คอยช่วยเหลือประช�ชนก็ได้

ในก�รดำ�เนนิคดีอ�ญ�ในช้ันศ�ล	โจทก์มีหน้�ทีด่งันี้

1.	 โจทก์ต้องม�ศ�ลในวนันดัไต่สวนมลูฟ้อง เพือ่นำ�ข้อเทจ็จรงิและพย�นหลักฐ�นต่�ง ๆ 

ม�นำ�สืบแสดงต่อว่�คดีมีมูลจริง ห�กไม่ม�ต�มนัด ศ�ลจะพิพ�กษ�ยกฟ้องโจทก์ และหมดสิทธิ

ในก�รนำ�คดีอ�ญ�นั้นม�ฟ้องอีก ห�กมีเหตุสมควรที่ม�ไม่ได้ ให้ยื่นคำ�ขออนุญ�ตจ�กศ�ลเลื่อนวัน

นัดไต่สวนมูลฟ้อง หรือห�กศ�ลได้ยกฟ้องไปแล้ว โจทก์จะต้องม�ยื่นคำ�ร้องต่อศ�ลให้ทำ� 

ก�รไต่สวนมูลฟ้องใหม่ ภ�ยใน 15 วัน นับแต่วันที่ศ�ลยกฟ้อง โดยแสดงให้ศ�ลเห็นว่�มีเหต ุ

อันสมควรที่ม�ไม่ได้ในวันนัดไต่สวนมูลฟ้องจริง ๆ245

2. โจทก์อ�จทำ�ก�รแถลงถึงลกัษณะของฟ้อง อกีท้ังพย�นหลักฐ�นทีจ่ะนำ�สบืเพือ่พสิจูน์

คว�มผิดของจำ�เลยเสร็จแล้วให้โจทก์นำ�พย�นเข้�สืบ (เรียกง่�ย ๆ  ว่� แถลงเปิดคดี) และเมื่อหลัง

ก�รสืบพย�นจำ�เลยเสร็จแล้ว อ�จทำ�ก�รแถลงปิดคดีได้ด้วยว�จ� หรือหนังสือ หรือทั้งสองอย่�ง246

3.	 โจทก์มีภ�ระพิสูจน์ต�มกฎหม�ย ในก�รนำ�พย�นหลักฐ�นเข้�สืบในคดีเพื่อพิสูจน์

ว่�จำ�เลยมีคว�มผิดต�มฟ้องโดยปร�ศจ�กข้อสงสัย หลักมีอยู่ว่�โจทก์อ้�งเรื่องใด ก็จะต้องมี

ภ�ระพิสูจน์ในเรื่องนั้น ซึ่งในคดีอ�ญ�มีประเด็นที่สำ�คัญที่โจทก์จำ�เป็นต้องสืบ ได้แก่

1) ประเด็นว่�โจทก์มีอำ�น�จฟ้องคดีอ�ญ�น้ี (ถ้�มี) เช่น โจทก์เป็นผู้เสียห�ยที ่

แท้จริง หรือเป็นผู้มีอำ�น�จดำ�เนินก�รแทนผู้เสียห�ยที่ทำ�ก�รฟ้องคดีอ�ญ�

แทนได้

2) ประเด็นว่�มีก�รกระทำ�เกิดขึ้น และก�รกระทำ�นั้นเป็นคว�มผิด ให้ดู 

องค์ประกอบของแต่ละข้อห� และดูว่�จำ�เลยมีเจตน� หรือกระทำ�โดยประม�ท

244ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 33 วรรคแรก
245ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 166
246ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 174 วรรคสาม

7.5 อำานาจหน้าที่ของโจทก์ในคดีอาญา

หรือไม่มีแรงจูงใจในก�รกระทำ�ม�กน้อยเพียงใด ก�รกระทำ�ของจำ�เลยสร้�ง 

คว�มเสียห�ยหรือไม่ กฎหม�ยกำ�หนดองค์ประกอบเหล่�นี้เอ�ไว้แล้ว  

ซึ่งประเด็นนี้ โจทก์ผู้เสียห�ยที่ฟ้องคดีอ�ญ�ด้วยตนเอง อ�จไม่เข้�ใจในหลัก

กฎหม�ยได้อย่�งเพียงพอจึงควรแต่งตั้งทน�ยโจทก์ม�ทำ�หน้�ที่ในก�รนำ�สืบ

พิสูจน์และชี้คว�มผิดของจำ�เลยต�มข้อกฎหม�ยและข้อเท็จจริง

3) ประเด็นว่�ก�รกระทำ�น้ัน เป็นฝีมือของจำ�เลย หรือจำ�เลยมีพฤติก�รณ์ 

ที่แสดงออกให้เห็นว่�จำ�เลยมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้จ้�งว�นให้กระทำ�ผิด หรือ

เป็นผู้สนับสนุนก�รกระทำ�ผิด เป็นต้น

4) ประเด็นเรื่องอ�ยุคว�มฟ้องคดีอ�ญ� ต้องสืบพิสูจน์ว่�คดีของโจทก์ยังไม่หมด

อ�ยุคว�ม ห�กมีข้อโต้แย้งว่�ฟ้องโจทก์ข�ดอ�ยุคว�มไปแล้ว

4. โจทก์มหีน้�ทีย่ืน่บัญชรีะบพุย�นหลกัฐ�น โดยแสดงถงึประเภทและลกัษณะของวตัถุ 

หรือสถ�นที่พอสังเขป หรือเอกส�รเท่�ที่จะระบุได้ รวมทั้งร�ยชื่อ ที่อยู ่ของบุคคลหรือ 

ผู้เชี่ยวช�ญ ซึ่งโจทก์ประสงค์จะนำ�สืบ หรือขอให้ศ�ลไปตรวจหรือแต่งตั้งต่อศ�ลไม่น้อยกว่� 

15 วันก่อนวันไต่สวนมูลฟ้อง หรือวันสืบพย�น พร้อมทั้งสำ�เน�บัญชีระบุพย�นหลักฐ�นดังกล่�ว

ส่งให้จำ�เลยต�มจำ�นวนที่มีทุกคน247

5.	โจทกไ์ม่ส�ม�รถอ้�งจำ�เลยเป็นพย�นฝ่�ยโจทก์ได้248

6.	ก�รเรียกร้องค่�สินไหมทดแทน โจทก์ท่ีเป็นผู้เสียห�ยและทำ�ก�รฟ้องคดีอ�ญ�เอง 

ส�ม�รถฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอ�ญ�ได้ที่ศ�ลซึ่งมีเขตอำ�น�จพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีอ�ญ�  

หรือต่อศ�ลที่มีอำ�น�จชำ�ระคดีแพ่งนั้นก็ได้249 ส่วนในกรณีที่พนักง�นอัยก�รเป็นผู้ฟ้องคดีอ�ญ�

ให้แทนผู้เสียห�ย หรือผู้เสียห�ยเข้�เป็นโจทก์ร่วมกับพนักง�นอัยก�รในคดีอ�ญ� ผู้เสียห�ย 

มีสิทธิจะยื่นคำ�ร้องเรียกเอ�ค่�สินไหมทดแทนเข้�ไปในคดีอ�ญ�ได้โดยไม่ต้องไปฟ้องคดีแพ่ง 

แยกต่�งห�กก็ได้250

247ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 229/1
248ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 232
249ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 40
250โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายในคดีอาญา ในบทที่ 8
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เมื่อศ�ลมีคำ�พิพ�กษ�แล้ว โจทก์มีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีก�ได้ เว้นแต่จะเป็นคดีหรือประเด็น

ที่ต้องห้�มโจทก์อุทธรณ์หรือฎีก�251 ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละคดี จึงควรปรึกษ�กับทน�ย

โจทก์ หรือที่ปรึกษ�กฎหม�ยว่�คดีของโจทก์ส�ม�รถอุทธรณ์ฎีก�ได้หรือไม่ และอุทธรณ์ฎีก�ได้

ในประเด็นใดบ้�ง

ห�กคดีอ�ญ�มีคำ�พิพ�กษ�ถึงที่สุด (เสร็จเด็ดข�ด) โจทก์ที่เป็นผู้เสียห�ยไม่มีหน้�ที ่

จะต้องไปดำ�เนินก�รบังคับคดีอ�ญ�เหมือนอย่�งในคดีแพ่ง โดยหน่วยง�นที่รับผิดชอบของรัฐ 

จะเป็นผู้ดำ�เนินก�รบังคับคดีอ�ญ�252

251โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการอุทธรณ์หรือฎีกาได้ในบทที่ 2 ข้อ 2.2.11
252โปรดดูรายละเอียดในบทที่ 2 ข้อ 2.2.14 เรื่องการบังคับคดีอาญา

7.6 การอทุธรณฎ์กีาคำาพพิากษา

7.7 การบงัคบัคดตีอ่จำาเลยในคดอีาญา

บทที่ 8
การชดเชยเยียวยาความเสียหาย
แก่ผู้เสียหายในคดีอาญา

เม่ือเกิดก�รกระทำ�ผิดอ�ญ�ข้ึน	ส่วนใหญ่มักเกิดคว�มเสียห�ยแก่เหย่ือหรือผู้เสียห�ย 

ในคดีอ�ญ�นั้น	ๆ	ซึ่งผู้เสียห�ยก็สมควรได้รับก�รชดเชยคว�มเสียห�ย	 ไม่ว่�ต่อชีวิต	

ร่�งก�ย	 ทรัพย์สิน	 ชื่อเสียง	 หรือคว�มเสียห�ยในท�งอื่น	 ๆ	 ต�มสมควร	 โดยหลักแล้ว

ผู้กระทำ�ผิดอ�ญ�	 เป็นผู้มีคว�มรับผิดในก�รกระทำ�ของตน	 ด้วยก�รจ่�ยค่�สินไหม

ทดแทน	 หรือค่�ชดเชยต่�ง	 ๆ	 ที่ตนได้ละเมิดไป	 อย่�งไรก็ดี	 รัฐก็มีช่องท�งเพื่อชดเชย

ช่วยเหลือเยียวย�แก่ผู้เสียห�ยท่ีอ�จไม่ได้รับก�รชดเชยจ�กผู้กระทำ�ผิดได้ในหล�ยกรณี	 

เช่น	 ผู้กระทำ�ผิดไม่มีเงินหรือทรัพย์สินท่ีจะยึดม�ใช้ค่�สินไหมทดแทนได้	หรือเป็นผู้เสียห�ย 

จ�กก�รกระทำ�ผิดบ�งข้อห�ที่รัฐเห็นว่�ควรช่วยเหลือเยียวย�	

ในบทที่	 8	 นี ้	 จะได้อธิบ�ยถึงช่องท�งก�รรับก�รชดเชยคว�มเสียห�ยจ�ก 

ก�รกระทำ�ผิดอ�ญ�ในประเทศไทยที่มีอยู่	ณ	ขณะนี้
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ปัจจบุนัมพีระร�ชบญัญตัค่ิ�ตอบแทนผูเ้สยีห�ยและค่�ทดแทนและค่�ใช้จ่�ยแก่จำ�เลย

ในคดอี�ญ�	พ.ศ.	2544 ซึ่งรับรองสิทธิก�รรับค่�ตอบแทนคว�มเสียห�ยจ�กก�รกระทำ�ผิดอ�ญ� 

โดยผู้เสียห�ยที่มีสิทธิรับค่�ตอบแทนจะต้องเป็นผู้ซึ่งได้รับคว�มเสียห�ยถึงแก่ชีวิตหรือร่�งก�ย

หรือจิตใจเนื่องจ�กก�รกระทำ�คว�มผิดอ�ญ�ของผู้อื่น โดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รกระทำ� 

คว�มผิดนั้น

ค่�ตอบแทนท่ีได้อ�จเป็นเงนิ	ทรพัย์สนิ	ประโยชน์อย่�งอืน่	ค่�ตอบแทนจะครอบคลมุถงึ253

1)	กรณีบ�ดเจ็บ254

ก. ค่�ใช้จ่�ยท่ีจำ�เป็นในก�รรักษ�พย�บ�ล ไม่เกิน 40,000 บ�ท ค่�ฟื ้นฟู

สมรรถภ�พท�งร่�งก�ยและจิตใจ ไม่เกิน 20,000 บ�ท รวมถึงค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับค่�ห้อง

และค่�อ�ห�รในอัตร�วันละไม่เกิน 1,000 บ�ท

ข. ค่�ข�ดประโยชน์ทำ�ม�ห�ได้ในระหว่�งท่ีไม่ส�ม�รถประกอบก�รง�นได ้

ต�มปกติ จ่�ยในอัตร�ค่�จ้�งขั้นตำ่�ในท้องที่จังหวัดที่ประกอบก�รง�น ณ วันที่ไม่ส�ม�รถ

ประกอบก�รง�นได้เป็นระยะเวล�ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ไม่ส�ม�รถประกอบก�รง�นได้

ต�มปกติ

 ค. ค่�ตอบแทนคว�มเสียห�ยอื่นต�มที่คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนผู้เสียห�ย

และค่�ทดแทนและค่�ใช้จ่�ยแก่จำ�เลยในคดีอ�ญ�เห็นสมควร ไม่เกิน 50,000 บ�ท

2)	กรณีเสียชีวิต255

ก. ค่�ตอบแทนในกรณีที่ผู้เสียห�ยถึงแก่คว�มต�ย ตั้งแต่ 30,000 บ�ท ถึง 

100,000 บ�ท

ข. ค่�จัดก�รศพ 20,000 บ�ท

ค. ค่�ข�ดอุปก�ระเลี้ยงดูไม่เกิน 40,000 บ�ท

ง. ค่�ตอบแทนคว�มเสยีห�ยอืน่ต�มทีค่ณะกรรมก�รพจิ�รณ�ค่�ตอบแทนผูเ้สยีห�ย

และค่�ทดแทนและค่�ใช้จ่�ยแก่จำ�เลยในคดีอ�ญ�เห็นสมควร ไม่เกิน 40,000 บ�ท

253พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 มาตรา 17 และ มาตรา 18
254พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 มาตรา 18 (1) (3) และ (4) ประกอบ  

กฎกระทรวง กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2546  

(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559) ข้อ 3
255พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 มาตรา 18 (2) ประกอบ กฎกระทรวง กำาหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559) 

ข้อ 4

8.1 ค่าตอบแทนผู้เสียหายจากรัฐ

ทั้งนี้ ผู ้เสียห�ยท่ีได้รับค่�ตอบแทนต�มกฎหม�ยฉบับน้ี ยังคงใช้สิทธิเรียกร้องหรือ

ประโยชน์ในท�งแพ่งหรอืต�มกฎหม�ยอ่ืนทีพ่งึได้256 และห�กผูเ้สยีห�ยต�ยก่อนได้รับค่�ตอบแทน 

ท�ย�ทมีสิทธิได้รับค่�ตอบแทนนี้257

สิทธิก�รได้รับค่�ตอบแทนผู้เสียห�ย

ผู้มีสิทธิได้รับค่�ตอบแทน ค่�ทดแทน และค่�ใช้จ่�ยต�มพระร�ชบัญญัติค่�ตอบแทน 

ผู้เสียห�ยและค่�ทดแทนและค่�ใช้จ่�ยแก่จำ�เลยในคดีอ�ญ� พ.ศ. 2544 ได้แก่ ผู้เสียห�ยในคดี

ต่อไปนี้

1) คว�มผิดคดีท�งเพศต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ม�ตร� 276 ถึง ม�ตร� 287

2) คว�มผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่�งก�ย

หมวด 1 คว�มผิดต่อชีวิต ม�ตร� 288 ถึง ม�ตร� 294

หมวด 2 คว�มผิดต่อร่�งก�ย ม�ตร� 295 ถึง ม�ตร� 300

หมวด 3 คว�มผิดฐ�นทำ�ให้แท้งลูก ม�ตร� 301 ถึง ม�ตร� 305

หมวด 4 คว�มผิดฐ�นทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บ หรือคนชร� ม�ตร� 306 

ถึง ม�ตร� 308

ผูม้ีสิทธิขอรับค่�ตอบแทนผู้เสียห�ย

1) ผู้เสียห�ย

2) ท�ย�ทซึ่งได้รับคว�มเสียห�ยกรณีที่ผู้เสียห�ยถึงแก่คว�มต�ยก่อนที่จะได้รับค่�

ตอบแทน ค่�ทดแทน หรือค่�ใช้จ่�ย258

3) ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบ�ล บุพก�รี ผู้สืบสันด�น ส�มีหรือภริย� กรณีที ่

ผู้เสียห�ย หรือท�ย�ทซึ่งได้รับคว�มเสียห�ยเป็นผู้ไร้คว�มส�ม�รถ หรือไม่ส�ม�รถยื่นคำ�ร้อง

ด้วยตนเองได้259

4) บุคคลซึ่งได้รับก�รแต่งตั้งเป็นหนังสือจ�กผู้เสียห�ย หรือท�ย�ทซึ่งได้รับคว�มเสียห�ย 

 ให้เป็นผู้ยื่นคำ�ขอแทน260

ขั้นตอนก�รขอรับค่�ตอบแทนผู้เสียห�ย

ผู้มีสิทธิรับค่�ตอบแทน ยื่นคำ�ขอได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ สำ�นักง�นคุ้มครอง

สทิธแิละเสรภี�พ พืน้ที ่1 – 4 (พระนครศรอียธุย� ขอนแก่น เชยีงใหม่ สงขล�) สำ�นกัง�นยตุธิรรม

จังหวัดท่ัวประเทศ สถ�นีตำ�รวจทุกสถ�นี ท้ังน้ี ส�ม�รถยื่นคำ�ขอได้ภ�ยใน 1 ปี นับตั้งแต่ 

 

256พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 มาตรา 5
257พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 มาตรา 6
258พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 มาตรา 22
259พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 มาตรา 23
260พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 มาตรา 23
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วันที่ได้รู้ถึงก�รกระทำ�คว�มผิด หรือนับแต่วันที่ศ�ลอนุญ�ตให้ถอนฟ้อง หรือศ�ลมีคำ�พิพ�กษ�

ถึงที่สุดแล้วแต่กรณี

หลักฐ�นสำ�คัญที่ต้องนำ�ม�ยื่น	ได้แก่

1) สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนและสำ�เน�ทะเบียนบ้�น รวมถึงสำ�เน� 

ใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้�มี)

2) สำ�เน�บันทึกแจ้งคว�มประจำ�วัน

3) สำ�เน�ร�ยง�นก�รสอบสวนของตำ�รวจ

4) บันทึกก�รแจ้งสิทธิ

5) หนังสือมอบอำ�น�จจ�กท�ย�ทคนอื่น ๆ กรณีผู้เสียห�ยมีท�ย�ทหล�ยคน  

ให้ใช้หนังสือมอบอำ�น�จ แบบสชง.7 หรือ กรณีผู้เสียห�ยแต่งตั้งบุคคลอื่น 

ม�ยื่นคำ�ขอแทน เนื่องจ�กไม่ส�ม�รถม�อื่นคำ�ขอได้ด้วยตนเอง ให้ใช้หนังสือ

มอบอำ�น�จ แบบ สชง.7/1261

6) กรณบี�ดเจ็บ ให้นำ�หนังสือคว�มเห็นของแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์ พร้อม

หลักฐ�นค่�ใช้จ่�ยในก�รรักษ�พย�บ�ล ก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พท�งร่�งก�ย

หรือจิตใจ (ถ้�มี)  สำ�เน�ร�ยง�นก�รชันสูตรบ�ดแผลของแพทย์ม�ประกอบ

คำ�ขอ

7) ใบมรณบัตร

8) สำ�เน�ร�ยง�นก�รชันสูตรพลิกศพ

9) หนังสือรับรองร�ยได้ (กรณีผู้เสียห�ยประกอบอ�ชีพ)

ผู้เสยีห�ยในคดีอ�ญ�ที่พนักง�นอัยก�รเป็นโจทก์ฟ้อง	มีสิทธิเรียกร้องค่�เสียห�ยหรือ 

ค่�สินไหมทดแทนได้ไปพร้อมกันในคดีอ�ญ�	ดังนี้

1.	พนักง�นอัยก�ร

พนักง�นอัยก�รส�ม�รถเรียกทรัพย์สินหรือร�ค�ทรัพย์สินแทนผู้เสียห�ยในคดีลักทรัพย์ 

วิ่งร�ว ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โจรสลัด กรรโชก ฉ้อโกง ยักยอกหรือรับของโจร262 ไปพร้อมกับ

คำ�ฟ้อง  หรือยื่นคำ�ร้องเวล�ใดก็ได้ระหว่�งคดีอยู่ในศ�ลชั้นต้น

261สามารถดาวน์โหลดแบบสชง.7 และ แบบสชง.7/1 ได้ที่ http://www.rlpd.go.th 
262 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 และ มาตรา 44

8.2 การขอรับค่าสินไหมทดแทน
ในกรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ในคดีอาญา

2.	ผู้เสียห�ย

ผู้เสียห�ยมีสิทธิยื่นคำ�ร้องขอให้ศ�ลบังคับเรียกเอ�ค่�สินไหมทดแทนเพร�ะเหตุได้รับ

อันตร�ยแก่ชีวิต ร่�งก�ย จิตใจ หรือได้รับคว�มเสื่อมเสียต่อเสรีภ�พในร่�งก�ยชื่อเสียงหรือได้รับ

คว�มเสียห�ยในท�งทรัพย์สินอันเนื่องม�จ�กก�รกระทำ�คว�มผิดของจำ�เลย โดยต้องยื่นก่อนเริ่ม

สืบพย�น หรือห�กไม่มีก�รสืบพย�นต้องยื่นคำ�ร้องก่อนศ�ลวินิจฉัยชี้ข�ดคดี ซึ่งผู้เสียห�ยจะอยู่

ในฐ�นะโจทก์ในคดีแพ่ง ไม่ต้องไปฟ้องคดีแพ่งเรียกค่�เสียห�ยต่�งห�ก

คำ�ร้องจะต้องระบุร�ยละเอียดเก่ียวกับคว�มเสียห�ยและจำ�นวนค่�สินไหมทดแทน 

ที่เรียกร้องชัดเจน และห้�มไม่ให้มีคำ�ขออื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับก�รเรียกค่�สินไหมทดแทนจ�ก

จำ�เลย และไม่ขัดหรือแย้งกับคำ�ฟ้องของพนักง�นอัยก�ร

ห�กพนักง�นอัยก�รได้ดำ�เนินก�รยื่นคำ�ร้องขอเรียกค่�สินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียห�ย

ต�มข้อ 1 แล้ว ถือว่�มีก�รร้องขอค่�สินไหมทดแทนไปเรียบร้อยแล้ว ผู้เสียห�ยไม่ต้องยื่นคำ�ร้อง

นี้ม�อีก263

ผู้เสียห�ยที่ยื่นคำ�ร้องนี้ จะส�ม�รถนำ�พย�นเข้�สืบเกี่ยวกับค่�สินไหมทดแทนได้เท่�ที่

จำ�เป็นหลังพนักง�นอัยก�รสืบพย�นเสร็จ หรือศ�ลอ�จทำ�ก�รพิพ�กษ�คดีอ�ญ�ไปก่อนแล้วจึง

ม�พิจ�รณ�ในคดีแพ่งเกี่ยวกับค่�สินไหมทดแทนทีหลัง264

ห�กผู้เสียห�ยที่ยื่นคำ�ร้องนี้เป็นคนย�กจน ศ�ลจะตั้งทน�ยคว�มให้ เพื่อช่วยเหลือผู้เสียห�ย 

ในก�รนำ�พย�นเข้�สืบถึงค่�สินไหมทดแทน265

ห�กผู้เสียห�ยทำ�ก�รฟ้องคดีอ�ญ�เอง โดยไม่มีพนักง�นอัยก�รฟ้องแทน หรือกรณีเป็น

คดอี�ญ�ทีพ่นกัง�นอยัก�รเป็นโจทก์ แต่ผูเ้สยีห�ยไม่ใช้สทิธเิรยีกร้องค่�สนิไหมทดแทนต�มข้อ 8.2 

ผู ้เสียห�ยมีสิทธิฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอ�ญ�เพ่ือเรียกร้องค่�สินไหมทดแทนต�ม

กฎหม�ยแพ่งเป็นอีกหนึ่งคดีต่�งห�กเองก็ได้266 โดยผู้เสียห�ยส�ม�รถยื่นฟ้องได้ที่ศ�ลที ่

ทำ�ก�รฟ้องคดีอ�ญ�เอ�ไว้แล้ว หรือศ�ลที่มีเขตอำ�น�จพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีแพ่งนั้น

ในก�รพิจ�รณ� ศ�ลจะถือข้อเท็จจริงต�มที่ปร�กฏในคำ�พิพ�กษ�คดีส่วนอ�ญ�267 และ

พิจ�รณ�ต�มหลักคว�มรับผิดของบุคคลในท�งแพ่งของจำ�เลย ไม่คำ�นึงว่�จำ�เลยจะถูกพิพ�กษ� 

 

263ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1
264ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/2 วรรคแรก
265ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/2 วรรคท้าย
266ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 45 และ มาตรา 3 (3) ประกอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องค่าสินไหมทดแทน 

เพื่อละเมิด มาตรา 438 ถึง มาตรา 448
267ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 46

8.3 ค่าสินไหมทดแทนในคดีแพ่งต่อเนื่องคดีอาญา
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ว่�ผิดในคดีอ�ญ�หรือไม่ก็ต�ม268 ซึ่งหม�ยคว�มว่� จำ�เลยอ�จถูกลงโทษในก�รกระทำ�ผิดในคด ี

ส่วนอ�ญ� แต่อ�จไม่มีคว�มรับผิดในท�งแพ่งก็ได้ หรือจำ�เลยอ�จได้รับคำ�พิพ�กษ�ยกฟ้อง 

แต่อ�จมีคว�มรับผิดในท�งแพ่งก็ได้ หรือจำ�เลยอ�จจะต้องรับผิดทั้งในท�งอ�ญ�และท�งแพ่ง

ค่�สินไหมทดแทน	 ศ�ลจะพิจ�รณ�ให้ในส่วนของร�ค�ทรัพย์สินต�มร�ค�แท้จริง

ของทรัพย์สินน้ัน	 ส่วนค่�สินไหมทดแทนอย่�งอื่น	 เช่น	 ค่�ชดเชยก�รบ�ดเจ็บ	 หรือ	 

ค่�ข�ดอุปก�ระเลี้ยงดูกรณีผู้เสียห�ยต�ย	 ศ�ลจะกำ�หนดให้ต�มคว�มเสียห�ยที่นำ�สืบ 

ในคำ�ฟ้องคดีแพ่ง	แต่ต้องไม่เกินจำ�นวนที่ขอไปในคำ�ขอท้�ยฟ้อง269

																														

ห�กศ�ลสั่งจำ�เลยคืนหรือใช้ร�ค�ทรัพย์สิน หรือค่�สินไหมทดแทนแก่ผู้เสียห�ยต�มข้อ 8.1

และข้อ 8.2 ผู้เสียห�ยถือว่�เป็นเจ้�หนี้ต�มคำ�พิพ�กษ� ส�ม�รถยื่นคำ�ร้องขอบังคับคดีเอ� 

ค่�เสียห�ยและค่�สินไหมทดแทนจ�กจำ�เลยได้เหมือนเช่นคดีแพ่ง ภ�ยใน 10 ปี นับแต่วันม ี

คำ�พิพ�กษ�หรือคำ�สั่ง โดยยื่นต่อศ�ลชั้นต้นที่ได้พิจ�รณ�และชี้ข�ดตัดสินคดีอ�ญ�หรือคดีแพ่ง

นั้น270

ห�กจำ�เลย (ลูกหนี้ต�มคำ�พิพ�กษ�) ยังไม่จ่�ยค่�เสียห�ย ผู้เสียห�ยมีสิทธิยื่นคำ�ร้องขอ

ต่อศ�ลภ�ยในระยะเวล�บังคับคดี หรือหลังจ�กพ้นเวล�ที่ศ�ลได้มีคำ�ส่ังบังคับคดีกำ�หนดเวล� 

ที่จำ�เลยต้องชำ�ระไปแล้ว เพื่อขอให้ศ�ลมีคำ�ส่ังจับกุมและกักขังลูกหน้ีต�มคำ�พิพ�กษ�ซ่ึงจงใจ

ไม่ปฏิบัติต�มหม�ยบังคับคดี โดยผู้เสียห�ยจะต้องนำ�พย�นหลักฐ�นม�นำ�สืบต่อศ�ลว่�จำ�เลย 

ส�ม�รถปฏิบัติต�มคำ�พิพ�กษ�หรือคำ�สั่งได้แต่จงใจไม่กระทำ�ก�รโดยสุจริต และผู้เสียห�ยไม่มี

หนท�งอื่นท่ีจะบังคับเอ�ค่�เสียห�ยหรือค่�สินไหมทดแทนได้นอกจ�กก�รขอให้จับกุม 

และสั่งขังจำ�เลย271

268ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 47 วรรคแรก
269ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 47 วรรคท้าย
270ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 50 ประกอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271
271ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 361

8.4 การบังคับคดีเกี่ยวกับค่าเสียหาย
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บทที่ 9
ช่วยด้วย!	เราตกเป็น	
“ผู้ต้องหา/จำาเลย
ในคดีอาญา”!

เมื่อเร�ตกเป็นผู้ต้องห�หรือจำ�เลยแน่นอนว่�ย่อมสร้�งคว�มลำ�บ�กใจ	 และกังวล

ม�กม�ย	ไม่ว่�คดีอ�ญ�จะเกิดจ�กส�เหตุใดก็ต�ม	ในบทที่	9	นี้จะอธิบ�ยถึงสิทธิ	หน้�ที่	

ของผู้ต้องห�และจำ�เลย	และขั้นตอนในกระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ�ที่ท่�นจะต้อง

ปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภ�พของท่�นในฐ�นะประช�ชนให้ได้อย่�งเต็มที่

																															

 “ผู้ต้องห�”	หม�ยถึง	บุคคลผู้ถูกห�ว่�ได้กระทำ�คว�มผิด	แต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศ�ล272  

ส่วน	“จำ�เลย”	หม�ยถึง	บุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศ�ลแล้วโดยข้อห�ว่�ได้กระทำ�คว�มผิด273

																															

 หม�ยเรียก คือ หนังสือที่พนักง�นสอบสวนหรือศ�ลใช้เพื่อเรียกให้บุคคลใด ๆ  ไปสอบสวน 

หรือไต่สวนมูลฟ้อง274 เมื่อได้รับหม�ยเรียกในฐ�นะผู้ต้องห� หรือจำ�เลย ผู้ได้รับหม�ยเรียก 

ควรปฏิบัติดังนี้

ตรวจดูว่�เป็นหม�ยเรียกผู้ต้องห�ไปรับทร�บข้อกล่�วห� หรือเป็นหม�ยเรียกพย�น

ตรวจดูว่�หม�ยเรียกได้ระบุว่�เป็นหม�ยเรียกครั้งที่เท่�ไหร่

วันที ่เวล� และสถ�นที่ที่ระบุให้ไปพบพนักง�นสอบสวน หรือไปศ�ล

โทรศัพท์สอบถ�มข้อมูลกับพนักง�นสอบสวน หรือศ�ล ต�มหม�ยเลขที่ให้ม�

ในหม�ยเรียก

ห�กไม่ส�ม�รถไปพบพนักง�นสอบสวนได้ต�มวันและเวล�ในหม�ยเรียก ให้โทรศัพท์

แจ้งพนักง�นสอบสวนหรือศ�ลและส่งหนังสือแจ้งขอเลื่อนนัดไปยังพนักง�น

สอบสวน หรือยื่นคำ�ร้องขอเลื่อนนัดต่อศ�ล ก่อนวันที่ที่ระบุในหม�ยนัด

 ส่วนหม�ยจับถือเป็นหม�ยอ�ญ�ประเภทหนึ่ง ศ�ลมีอำ�น�จออกหม�ยจับได้ ต�มท่ีเห็น

สมควรด้วยตนเอง หรือมีผู้ร้องขอให้ออกหม�ยจับ เช่น พนักง�นสอบสวน หรือ พนักง�น 

ฝ่�ยปกครองอื่นเหตุที่จะส�ม�รถออกหม�ยจับได้ ได้แก่275

272ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (2)
273ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (3)
274ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 52 วรรคแรก
275ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66 (1) และ (2)

9.1 ความหมายของผูต้อ้งหา/จำาเลย

9.2 ทำาอย่างไรดี	เราโดนหมายเรียก/หมายจับ?
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1) เมื่อมีหลักฐ�นต�มสมควรว่�บุคคลใด น่�จะได้กระทำ�คว�มผิดอ�ญ�ซ่ึงมีอัตร�โทษ 

จำ�คุกอย่�งสูงเกิน 3 ปี หรือ

2) เมื่อมีหลักฐ�นต�มสมควรว่�บุคคลใดน่�จะได้กระทำ�คว�มผิดอ�ญ�และมีเหตุอันควร

เชื่อว่�จะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพย�นหลักฐ�น หรือก่อเหตุอันตร�ยประก�รอื่น

หากไม่ไปตามหมายเรียก	จะเกิดอะไรขึ้น?

ในกรณีของหม�ยเรียกผู้ต้องห�หรือจำ�เลย ถ้�ผู้ต้องห� หรือจำ�เลยไม่ม�ต�มหม�ยเรียก  

หรอืไม่ม�ต�มนดัโดยไม่มข้ีอแก้ตวัอนัสมควร กฎหม�ยจะสนันษิฐ�นไว้ก่อนว่�บคุคลนัน้จะหลบหนี276 

พนักง�นสอบสวนส�ม�รถขอให้ศ�ลออกหม�ยจับได้ต่อไป

หากหนีหมายจับ	จะเกิดอะไรขึ้น?

ห�กผู้ต้องห�หรือจำ�เลยหนีหม�ยจับ ก็ไม่ได้ทำ�ให้หม�ยจับนั้นหมดไป หม�ยจับส�ม�รถ

ใช้ได้จนกว่�ผู้ต้องห�หรือจำ�เลยจะถูกจับได้ ตำ�รวจส�ม�รถติดต�มจับผู้ต้องห�หรือจำ�เลยนั้นได้

ตลอดเวล�ท่ีคดียังไม่หมดอ�ยุคว�ม ซ่ึงอ�จน�นตั้งแต่ 5 ถึง 20 ปี แล้วแต่อัตร�โทษของข้อห�ที่

กระทำ�ผิด หรือจนกว่�ศ�ลได้ถอนหม�ยจับคืน277

																																

1.	สิทธิของผู้ต้องหา/ผู้ถูกจับ

ผู้ต้องห�	หรือผู้ถูกจับ มีสิทธิภ�ยใต้รัฐธรรมนูญ ที่สันนิษฐ�นว่�เป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่มีคว�มผดิ 

จนกว่�จะมีคำ�พิพ�กษ�ลงโทษของศ�ล ดังนั้น ผู้ต้องห� หรือผู้ถูกจับ มีสิทธิต่�ง ๆ ในก�รพิสูจน์

ตัวเองและได้รับก�รปฏิบัติอย่�งผู้บริสุทธิ์ตลอดกระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ�ต�มสมควร

เม่ือพนักง�นฝ่�ยปกครองหรือตำ�รวจรับมอบตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องห� จึงมีหน้�ที่ต�ม

กฎหม�ยแจ้งให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องห�นั้นทร�บถึงสิทธิดังต่อไปนี้ ตั้งแต่โอก�สแรกที่ได้ตัวผู้ต้องห� 

หรือผู้ถูกจับม�278

276ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66 วรรคท้าย
277ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 68
278ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1 วรรคท้าย

9.3 เมื่อเราตกเป็น	“ผู้ต้องหา”	ในชั้นสอบสวน

1.1 สิทธิแจ้ง หรือขอให้เจ้�พนักง�นแจ้งให้ญ�ติหรือผู ้ท่ีตนไว้ใจทร�บถึง 

ก�รถูกจับกุมและสถ�นที่ที่ถูกคุมตัวไว้279 รวมถึงได้รับก�รเยี่ยมหรือติดต่อกับญ�ติได้

ต�มสมควร280

1.2 สิทธิพบและปรึกษ�ผู้ซึ่งจะเป็นทน�ยคว�มเป็นก�รเฉพ�ะตัว281

1.3 สิทธิให้ทน�ยคว�มหรือผู้ซึ่งตนไว้ว�งใจเข้�ฟังก�รสอบป�กคำ�ตนได้ในชั้น 

สอบสวน282

1.4 สิทธิได้รับก�รรักษ�พย�บ�ลโดยเร็วเมื่อเกิดก�รเจ็บป่วย283

1.5 สิทธิที่ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องห�จะไม่ให้ก�รหรือให้ก�รก็ได้ ซึ่งถ้อยคำ�ของผู้ถูกจับ

หรือผู้ต้องห�นั้นอ�จใช้เป็นพย�นหลักฐ�นในก�รพิจ�รณ�คดีได้284

ห�กเจ้�พนักง�นท่ีจับกุมหรือรับมอบตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องห�ไว้ ไม่ได้แจ้งสิทธิ

ของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องห�ต่�ง ๆ รวมถึงสิทธิที่จะไม่ให้ก�รนี้ ถ้อยคำ�ใด ๆ ที่ผู้ถูกจับ หรือ 

ผู้ต้องห�ให้ไว้ก่อนได้รับก�รแจ้งสิทธิ จะไม่ส�ม�รถนำ�ม�รับฟังเป็นพย�นหลักฐ�นพิสูจน์

คว�มผิดของผู้ถูกจับได้285

1.6 สิทธิได้รับคืนสิ่งของที่เจ้�พนักง�นค้นได้จ�กตัวผู้ต้องห�หรือผู้ถูกจับ เมื่อคดีนัน้ 

เสร็จสิ้น เว้นแต่ศ�ลจะได้สั่งเอ�ไว้เป็นอย่�งอื่น286

1.7 สิทธิที่จะไม่ถูกควบคุมตัวไว้เกินกว่�จำ�เป็นต�มแต่พฤติก�รณ์ของคดี287  

ซึ่งต�มกฎหม�ยแล้ว ส�ม�รถควบคุมตัวผู้ต้องห�หรือผู้ถูกจับได้เป็นระยะเวล�น�นต�ม

กำ�หนด ดังนี้

1) คว�มผิดลหุโทษ (คว�มผิดที่มีโทษจำ�คุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับ 

ไม่เกิน 10,000 บ�ท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ) เจ้�พนักง�นจะควบคุมตัวไว้เพียง

เท่�เวล�ที่จะถ�มคำ�ให้ก�ร ชื่อ และที่อยู่เท่�นั้น จ�กนั้นต้องปล่อยตัวไป288

2) ห้�มควบคุมผู้ถูกจับไว้เกินกว่� 48 ชั่วโมง นับแต่เวล�ท่ีม�ถึงสถ�นี

ตำ�รวจ กรณีที่มีเหตุจำ�เป็นเพื่อทำ�ก�รสอบสวนหรือเหตุจำ�เป็นอย่�งอื่น 

จะยืดเวล�เกิน 48 ช่ัวโมงได้เท่�ท่ีจำ�เป็นแต่รวมกันแล้วห้�มเกิน 3 วัน  

ห�กจำ�เป็นต้องควบคุมตัวไว้เกิน 3 วัน พนักง�นสอบสวนหรืออัยก�ร  

ต้องยื่นคำ�ร้องขอฝ�กขังต่อศ�ล289

279ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1 วรรคแรก ประกอบ มาตรา 83 วรรคสอง และ มาตรา 84 วรรคสอง
280 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1 (3)
281ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1 (1) ประกอบ มาตรา 83 วรรคสอง
282 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1 (2) ประกอบ มาตรา 83 วรรคสอง และ มาตรา 134/3
283ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1 (4)
284ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 วรรคสอง, 84 (2) และ มาตรา 134/4 (1)
285ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 84 วรรคท้าย และ มาตรา 134/4 วรรคท้าย
286ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 85 วรรคท้าย
287ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรคแรก
288ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรคสอง
289ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรคสาม
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3) คว�มผิดอ�ญ�ที่มีอัตร�โทษจำ�คุกอย่�งสูงไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ 

ไม่เกิน 500 บ�ท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ ศ�ลมีอำ�น�จสั่งขังได้ครั้งเดียว มีกำ�หนด

ไม่เกิน 7 วัน290

4) คว�มผิดอ�ญ�ที่มีอัตร�โทษจำ�คุกอย่�งสูงเกินกว่� 6 เดือน แต่ไม่ถึง 

10 ปี หรือปรับเกินกว่� 500 บ�ท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ ศ�ลมีอำ�น�จสั่งขัง

หล�ยครั้งติด ๆ กันได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกิน 12 วัน และรวมกันทั้งหมด 

ต้องไม่เกิน 48 วัน291

5) คว�มผิดอ�ญ�ที่มีอัตร�โทษจำ�คุกอย่�งสูงตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป จะมีโทษ

ปรับด้วยหรือไม่ก็ต�ม ศ�ลมีอำ�น�จสั่งขังหล�ยครั้งติด ๆ กันได้ แต่ครั้งหนึ่ง

ต้องไม่เกิน 12 วัน และรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 84 วัน292

6) เมื่อศ�ลสั่งขังครบ 48 วันแล้ว ห�กพนักง�นสอบสวนหรืออัยก�ร

ต้องก�รคุมขังต่อไปโดยอ้�งเหตุจำ�เป็น ศ�ลจะสั่งขังต่อไปได้ ต่อเมื่อพนักง�น

สอบสวนหรืออัยก�รได้แสดงถึงเหตุจำ�เป็น และนำ�พย�นหลักฐ�นม�ให้ศ�ล

ไต่สวนจนเป็นที่พอใจแก่ศ�ล ผู้ถูกกล่�วห� จะแต่งตั้งทน�ยคว�มเพื่อแถลง

ข้อคัดค้�นและซักถ�มพย�นก็ได้293

1.8			 สิทธิที่จะได้รับก�รปล่อยชั่วคร�ว (ประกันตัว) ในชั้นสอบสวน294

1.9	 สิทธิท่ีจะได้รับก�รจัดห�ทน�ยคว�มให้จ�กรัฐห�กไม่มีทน�ยคว�ม 

ในคดีที่มีอัตร�โทษประห�รชีวิต หรือคดีที่ผู้ต้องห�มีอ�ยุไม่เกิน 18 ปี ในวันที่พนักง�น

สอบสวนแจ้งข้อห�295

1.10 สิทธิผู้ต้องห�ท่ีไม่มีทน�ยคว�มจะขอให้รัฐจัดห�ทน�ยคว�มให้ ในคดีที่มี

โทษจำ�คุก296

1.11 สิทธิในก�รรับทร�บข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับก�รกระทำ�ที่กล่�วห�ว่�ผู้ต้องห� 

หรือผู้ถูกจับกระทำ�ผิด297

1.12 สิทธิในก�รช้ีแจงแก้ข้อห� และแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อตัว 

ผู้ต้องห� หรือผู้ถูกจับ298

290ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรคสี่
291ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรคห้า
292ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรคหก
293ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรคเจ็ด
294ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 ประกอบ หมวด 3 เรื่องการปล่อยชั่วคราว
295ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 วรรคแรก
296ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 วรรคสอง
297ระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 วรรคแรก
298ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 วรรคสี่

2.	ข้อควรปฏิบัติเมื่อตกเป็นผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน

ตรวจสอบหม�ยเรียกและเอกส�รในคดีต่�ง ๆ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งวันและเวล�

นัดต่�ง ๆ เช่น วันนัดกับพนักง�นสอบสวน วันนัดศ�ล วันครบกำ�หนดอุทธรณ์ฎีก� 

เป็นต้น

ควรห�ปรึกษ�ทน�ยคว�ม และแต่งตั้งทน�ยคว�มเพื่อว่�คว�มและดำ�เนิน

กระบวนก�รต่�ง ๆ แทน 

ในคดีที่มีโทษจำ�คุก ผู ้ต ้องห� ผู ้ถูกจับกุม หรือจำ�เลย ห�กไม่ส�ม�รถห�

ทน�ยคว�มได้ ส�ม�รถขอให้พนักง�นสอบสวน หรือ ศ�ลจัดห�ทน�ยคว�มให้ได้แล้วแต่

กรณี

ห�กผู้ต้องห� หรือ ผู้ถูกจับต้องก�รทน�ยคว�มแต่ไม่มีก�รจัดห�ม�ให้ หรือ ไม่มี

ก�รแจ้งสิทธิในก�รมีทน�ยคว�มให้ทร�บ พย�นหลักฐ�นใดก็ต�มท่ีได้จ�กผู้ต้องห�  

หรือผู้ถูกจับกุม ก่อนที่ผู้ต้องห� หรือผู้ถูกจับกุมมีทน�ยคว�ม จะนำ�ม�ใช้พิสูจน์คว�มผิด

ของผู้ต้องห�หรือผู้ถูกจับกุมไม่ได้

เมื่อผู ้ต้องห�ไปพบ หรือได้รับหม�ยเรียกให้ไปพบพนักง�นสอบสวน หรือ  

ผู้ต้องห�ถูกจับไม่ว่�ด้วยวิธีก�รใด ๆ พนักง�นสอบสวนมีหน้�ท่ีต้องแจ้งข้อเท็จจริง 

เกี่ยวกับก�รกระทำ�ที่กล่�วห�ว่�ผู้ต้องห�ได้กระทำ�ผิด แล้วแจ้งข้อกล่�วห�ให้ทร�บ299

ข้อเท็จจรงิทีพ่นกัง�นสอบสวนควรแจ้งให้ทร�บ เช่น ชือ่สกุลผูก้ล่�วห� พฤตกิ�รณ์ 

ที่ถูกกล่�วห�ว่�กระทำ�ผิด สถ�นที่เกิดเหตุ บุคคลที่เกี่ยวข้องในก�รกระทำ�ผิด เป็นต้น

ห�กพนักง�นสอบสวนไม่แจ้งข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องให้ผู้ต้องห�หรือผู้ถูกจับกุม

ทร�บ หรือ แจ้งไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ได้มอบสำ�เน�บันทึกแจ้งข้อกล่�วห�ให้ไว้ ผู้ต้องห�

หรือผู้ถูกจับกุม รวมถึงทน�ยคว�มของผู้ต้องห�หรือผู้ถูกจับกุม ควรขอให้พนักง�น

สอบสวนชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทร�บอย่�งชัดเจนครบถ้วน รวมถึงทวงถ�มสำ�เน�บันทึก 

ดังกล่�วในทันที ซึ่งจะต้องเก็บและคัดสำ�เน�บันทึกน้ีไว้ให้ดี เพร�ะทน�ยคว�มของ 

ผู้ต้องห�จำ�เป็นต้องนำ�ข้อเท็จจริงที่ปร�กฏในบันทึกข้อกล่�วห�ไปเตรียมคดีต่อไป

ผู้ต้องห�หรือผู้ถูกจับกุมมีสิทธิในก�รแก้คดีในประเด็นต่�ง ๆ  ที่พนักง�นสอบสวน

แจ้งข้อเท็จจรงิและข้อกล่�วห�เกีย่วกบัก�รกระทำ�ผดิท่ีถกูกล่�วห� โดยพนกัง�นสอบสวน 

มีหน้�ที่จดคำ�ให้ก�รของผู้ต้องห�หรือผู้ถูกจับกุมในชั้นสอบสวน ห�กพนักง�นสอบสวน

ไม่จดบันทึกคำ�ให้ก�รให้ ไม่ว่�จะทั้งหมดหรือบ�งส่วน หรือไม่ว่�ด้วยเหตุผลใด ถือว่�

เป็นก�รกระทำ�ที่ไม่ถูกกฎหม�ย ผู้ต้องห� ผู้ถูกจับ หรือทน�ยคว�มของผู้ต้องห�หรือ 

ผู้ถูกจับ มีสิทธิโต้แย้งคัดค้�นให้ทำ�ก�รจดบันทึกได้ เนื่องจ�กศ�ลยังคงให้คว�มสำ�คัญ 

และให้นำ้�หนักในคำ�ให้ก�รช้ันสอบสวนซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ยังใหม่อยู ่ในระยะเวล�

299ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 วรรคแรก

2.1

2.2

2.3

2.4
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ใกล้เคียงกับวันเกิดเหตุ ข้อเท็จจริงยังไม่ค่อยมีก�รดัดแปลงหรือบิดเบือนไปจ�กเดิม  

จึงเป็นข้อเท็จจริงที่น่�เชื่อถือได้ม�กขึ้น แต่ทั้งน้ี ขึ้นอยู ่กับรูปคดีและแนวท�งของ

ทน�ยคว�มว่�แนวท�งก�รต่อสู้คดีใดจะเป็นประโยชน์ม�กกว่� โดยอ�จใช้สิทธิไม่ให้ก�ร 

ในช้ันสอบสวนเลย แล้วไปให้ก�รในชั้นศ�ลเพียงอย่�งเดียว หรือต้องก�รให้ก�ร 

ในชั้นสอบสวนประกอบด้วย

ห�กผู้ต้องห�หรือผู้ถูกจับกุม ยังให้้ก�รแก้ข้อกล่�วห�ไม่ครบถ้วนหรือยังไม่ได้

แจ้งข้อเท็จจริงบ�งอย่�งท่ีอ�จเป็นประโยชน์หรือเพิ่งสืบทร�บข้อเท็จจริงใหม่และยังไม่

ได ้ ให ้ก�รเอ�ไว ้ ในชั้นสอบสวน ผู ้ต ้องห�มีสิทธิร ้องขอให ้พนักง�นสอบสวน  

ทำ�ก�รสอบสวนพย�นหลกัฐ�นเพิม่เตมิ หรือห�กสำ�นวนคดไีด้ส่งไปยงัพนกัง�นอยัก�รแล้ว

ผู ้ต้องห�มีสิทธิร้องขอต่อพนักง�นอัยก�รให้พนักง�นสอบสวนทำ�ก�รสอบสวนตน 

เพิ่มเติมได้ อย่�งไรก็ต�ม ขึ้นกับดุลพินิจของพนักง�นอัยก�รว่�จะสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม 

หรือไม่

เมือ่เสรจ็สิน้ก�รสอบป�กคำ�ทกุครัง้ พนกัง�นสอบสวนจะให้ผูต้้องห� หรือผูถ้กูจบั 

ลงล�ยมือชื่อในบันทึกก�รสอบป�กคำ� เพื่อรับรองว่�บันทึกคำ�ให้ก�รดังกล่�วเป็นไปต�ม

ที่ตนให้ก�รหรือไม่ ผู้ต้องห� หรือผู้ถูกจับ ส�ม�รถตรวจสอบคำ�ให้ก�ร ขอเพิ่มคำ�ให้ก�ร 

หรือขอกลับคำ�ให้ก�รก็ได้ ก่อนจะลงล�ยมือชื่อ

ผู้ต้องห� มีสิทธิอ้�งอิงพย�นหลักฐ�นต่�ง ๆ และนำ�พย�นหลักฐ�น ไปมอบให้

พนกัง�นสอบสวนทำ�ก�รรวบรวม หรอืแจ้งให้พนักง�นสอบสวนทำ�ก�รสอบสวนในประเดน็ 

ที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่�วห�และส�ม�รถพิสูจน์คว�มบริสุทธิ์ของผู้ต้องห�ได้ โดยส�ม�รถ

นำ�ม�ให้ในวันรับทร�บข้อกล่�วห�ครั้งแรก หรือนำ�ม�ให้ภ�ยหลังรับทร�บข้อกล่�วห�

แล้วก็ได้ แต่ต้องนำ�พย�นม�ให้ก่อนที่พนักง�นสอบสวนจะส่งสำ�นวนให้พนักง�นอัยก�ร

ห�กผู้ต้องห�ต้องก�รยื่นพย�นหลักฐ�นเพิ่มเติมให้ทำ�ก�รสอบสวน ต้องดำ�เนิน

ก�รร้องขอกับพนักง�นอัยก�รสั่งให้พนักง�นสอบสวนทำ�ก�รเพิ่มเติม ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับ

ดุลพินิจของพนักง�นอัยก�รเช่นกัน

ก�รให้ป�กคำ�ในช้ันสอบสวนมีคว�มสำ�คัญและเป็นประโยชน์ต่อผู ้ต้องห� 

ห�กปร�กฏข้อเท็จจริงว่�ผู้ต้องห�ไม่ได้กระทำ�คว�มผิดต�มที่ถูกกล่�วห� พนักง�น

สอบสวน รวมถึงพนักง�นอัยก�รอ�จมีคว�มเห็นสั่งไม่ฟ้อง ทำ�ให้คดีในส่วนของพนักง�น

อัยก�รจบลง อย่�งไรก็ต�ม ผู้เสียห�ยยังคงมีสิทธิฟ้องคดีอ�ญ�ต่อศ�ลได้ด้วยตนเอง

2.5

2.6

2.7

																											
					

หลังจ�กมีก�รสอบสวนโดยพนักง�นสอบสวน และพนักง�นอัยก�รได้ยื่นฟ้องคดีอ�ญ�

ต่อศ�ล หรือเมื่อมีโจทก์เป็นร�ษฎรม�ฟ้องคดีอ�ญ�ต่อศ�ล ทำ�ก�รไต่สวนมูลฟ้องแล้วพบว่�คด ี

มีมูล ศ�ลประทับรับฟ้อง ผู้ต้องห� หรือผู้ถูกกล่�วห�ในคดีที่ร�ษฎรเป็นโจทก์ จะเปลี่ยนสถ�นะ

เป็นจำ�เลยในคดีอ�ญ� ซ่ึงจำ�เลยมีสิทธิต�มกฎหม�ยในก�รดำ�เนินคดีอ�ญ�ต่�ง ๆ และ 

ควรดำ�เนินคดีอ�ญ�ดังต่อไปนี้

1.	สิทธขิองจำาเลยในคดีอาญา

เมื่อจำ�เลยถูกยื่นฟ้องแล้ว	จำ�เลย	รวมถึงทน�ยจำ�เลย	มีสิทธิดังนี้

1.1 สิทธิที่จะได้รับก�รพิจ�รณ�คดีด้วยคว�มรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม300

1.2 สิทธิในก�รแต่งทน�ยคว�มแก้ต่�งในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจ�รณ�ในศ�ลชั้นต้น ตลอดจน 

ชั้นศ�ลอุทธรณ์และศ�ลฎีก�301

1.3 สิทธิที่จะปรึกษ�ทน�ยคว�มหรือผู้ซึ่งจะเป็นทน�ยคว�มเป็นก�รเฉพ�ะตัว302

1.4	สิทธิจะตรวจดูสิ่งที่ยื่นเป็นพย�นหลักฐ�น และคัดสำ�เน�หรือถ่�ยรูปสิ่งนั้น ๆ303

1.5 สิทธิจะตรวจดูสำ�นวนก�รไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจ�รณ�ของศ�ล และคัดสำ�เน�หรือขอรับ

สำ�เน�ที่รับรองว่�ถูกต้องโดยเสียค่�ธรรมเนียม เว้นแต่ศ�ลจะมีคำ�สั่งให้ยกเว้นค่�ธรรมเนียม

นั้น304

1.6 สิทธิจะตรวจหรือคัดสำ�เน�คำ�ให้ก�รของตนในชั้นสอบสวนหรือเอกส�รประกอบคำ�ให้ก�ร

ของตน305

1.7 สิทธิได้รับอนุญ�ตให้ปล่อยชั่วคร�ว (ประกันตัว) ในชั้นศ�ล306

1.8 สิทธิที่จะได้รับก�รแต่งตั้งทน�ยคว�มเพื่อช่วยเหลือในคดีจ�กรัฐ

300ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 8 (1)
301ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 8 (2)
302ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 8 (3)
303ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 8 (4)
304ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 8 (5)
305ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 8 (6)
306ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 ประกอบ หมวด 3 เรื่องการปล่อยชั่วคราว

9.4 เม่ือเรากลายเป็นจำาเลยในคดอีาญา
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ในคดีที่มีอัตร�โทษประห�รชีวิต หรือจำ�เลยมีอ�ยุไม่เกิน 18 ปี ในวันที่ 

ถูกฟ้องต่อศ�ล ถ้�จำ�เลยไม่มีทน�ยคว�ม ศ�ลจะแต่งตั้งทน�ยคว�มให้ทั้งใน

ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง และชั้นพิจ�รณ�คดี307

ในคดีที่มีอัตร�โทษจำ�คุก ศ�ลจะถ�มจำ�เลยว่�มีทน�ยหรือไม่ ถ้�จำ�เลย

ไม่มีทน�ยคว�มและต้องก�รทน�ยคว�ม ศ�ลจะแต่งตั้งทน�ยคว�มให้ ทั้งใน

ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง และชั้นพิจ�รณ�คดี308

1.9 สิทธิคัดค้�นองค์คณะผู้พิพ�กษ�309

2.	ข้อควรปฏิบัติเมื่อคดีไปถึงชั้นศาล

2.1	ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง

1) กรณทีี่ผู้เสียห�ยที่เป็นร�ษฎรเป็นโจทก์ฟ้องจำ�เลยในคดีอ�ญ�ด้วยตนเอง ศ�ลจะ

ทำ�ก�รไต่สวนมูลฟ้อง โดยส่งสำ�เน�ฟ้องให้จำ�เลย และแจ้งวันนัดไต่สวนมูลฟ้อง จำ�เลย

จะม�ศ�ลในวนันดัไต่สวนมลูฟ้องหรอืไม่กไ็ด้ หรอือ�จแต่งตัง้ทน�ยคว�มเข้�ม�เพ่ือซกัค้�น 

ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องก็ได้310

2) ในคดีท่ีพนักง�นอัยก�รเป็นโจทก์และศ�ลส่ังให้มีก�รไต่สวนมูลฟ้อง จำ�เลย 

จะต้องม�ศ�ล หรือ ถูกคุมตัวม�ศ�ลกรณีถูกฝ�กขังอยู่ ศ�ลจะส่งสำ�เน�ฟ้องให้แก่จำ�เลย

แต่ละคน โดยจำ�เลยมีสิทธิในก�รมีทน�ยม�ช่วยเหลือในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง แต่ไม่ส�ม�รถ

นำ�พย�นม�สืบในชั้นนี้ได้

เม่ือศ�ลแน่ใจแล้วว่�เป็นจำ�เลยต�มฟ้องจริง จะอ่�นและอธิบ�ยฟ้องให้จำ�เลยฟัง 

และถ�มว่�ได้กระทำ�ผิดจริงหรือไม่ จะให้ก�รต่อสู้อย่�งไรบ้�ง และจดคำ�ให้ก�รของ

จำ�เลยไว้ ซึ่งจำ�เลยจะไม่ให้ก�รก็ได้ ศ�ลจะจดเอ�ไว้ในร�ยง�น นอกจ�กนี้ จำ�เลยยังมี

สิทธิมีทน�ยม�ช่วยเหลือในระหว่�งก�รไต่สวนมูลฟ้องแต่ไม่มีอำ�น�จนำ�พย�นเข้�สืบ311

3) จำ�เลยอ�จแถลงศ�ลให้ทร�บถึงข้อเท็จจริง ข้อกฎหม�ยในประเด็นสำ�คัญที่ศ�ล 

ควรสั่งว่�คดีไม่มีมูล รวมถึงอ�จระบุตัวบุคคล เอกส�ร หรือวัตถุที่สนับสนุนข้อเท็จจริง

ต�มคำ�แถลงของจำ�เลยก็ได้312

4) กรณีที่ศ�ลทำ�ก�รไต่สวนมูลฟ้องแล้วจำ�เลยรับส�รภ�พ ศ�ลจะประทับรับฟ้อง 

คดีนั้นไว้พิจ�รณ�313

307ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165/1 วรรคแรก และ 173 วรรคแรก
308ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165/1 วรรคสอง และ 173 วรรคสอง
309ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 11 ถึง มาตรา 14 ประกอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 15 และ มาตรา 27
310ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 165 วรรคสาม
311ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 165 วรรคแรก และ วรรคสอง
312ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 165/2
313ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 162 วรรคท้าย

5) ถ้�ปร�กฏต่อศ�ลว่�คดีมีมูล ศ�ลจะประทับรับฟ้องเอ�ไว้พิจ�รณ�ต่อไปในข้อห� 

ที่มีมูลเท่�นั้น ข้อห�ที่ไม่มีมูลจะพิพ�กษ�ยกฟ้อง314

6) ห�กศ�ลเห็นว่�คดีนั้นไม่มีมูล หรือโจทก์ไม่ม�ในวันนัดไต่สวนมูลฟ้องโดยไม่ม ี

ก�รขอเลื่อนคดีด้วยเหตุอันสมควร ศ�ลจะพิพ�กษ�ยกฟ้องโจทก์ดังกล่�ว315 ถือเป็น 

ก�รจบสิ้นคดีอ�ญ�ในข้อห�นี้ โจทก์ไม่ส�ม�รถฟ้องได้อีก

7) ข้อยกเว้นที่โจทก์อ�จฟ้องคดีอ�ญ�ม�ได้อีก ได้แก่

โจทก์ที่ไม่ม�ต�มนัดม�ยื่นคำ�ร้องใน 15 วัน และศ�ลเห็นว่�มีเหตุ

สมควรที่ม�ไม่ได้ ศ�ลอ�จให้ยกคดีม�ไต่สวนมูลฟ้องใหม่316

กรณีโจทก์เป็นร�ษฎรและไม่ใช่คว�มผิดต่อส่วนตัว (ยอมคว�มได้)  

ก็ไม่ตัดสิทธิพนักง�นอัยก�รจะฟ้องคดีนั้นอีก317

8) จำ�เลยจะยังไม่มีฐ�นะเป็นจำ�เลยในชั้นไต่สวนมูลฟ้องจนกว่�ศ�ลจะประทับรับฟ้อง

9) ห�กจำ�เลยจะไปศ�ลในวันนัดไต่สวนมูลฟ้อง ควรเตรียมพร้อมเร่ืองก�รขอปล่อย 

ชั่วคร�วไปด้วย กรณีศ�ลประทับรับฟ้องแล้ว ศ�ลจะมีคำ�สั่งขังจำ�เลยเพ่ือรอ 

ก�รพิจ�รณ�คดีในทันที318

2.2 ชั้นพิจ�รณ�คดีในศ�ลชั้นต้น

ก�รดำ�เนินคดีอ�ญ�ในฐ�นะจำ�เลยในศ�ลชั้นต้น มีแนวท�งดังนี้

1) จำ�เลยควรอ่�นสำ�เน�คำ�ฟ้อง โดยเฉพ�ะร�ยละเอียดดังนี้

ศ�ลที่ฟ้อง วันเดือนปีที่ฟ้อง

ชื่อโจทก์และจำ�เลย จำ�นวนโจทก์และจำ�เลย

ข้อห�หรือฐ�นคว�มผดิ ข้อเทจ็จริงและร�ยละเอยีดทีเ่ก่ียวกบัก�รกระทำ�

คว�มผิด

อีกท้ัง จำ�เลยควรตรวจดูสำ�นวนก�รไต่สวนมูลฟ้อง (ถ้�มี) และสิ่งท่ี

โจทก์ยื่นเป็นพย�นหลักฐ�นในเบื้องต้น

2) ห�กจำ�เลยยังไม่มีทน�ยคว�มในชั้นนี้ ควรรีบปรึกษ�และแต่งตั้งทน�ยคว�มให้

ช่วยเหลือดำ�เนินคดีโดยเร็ว เพื่อว�งแนวท�งก�รต่อสู้คดีก่อนถึงวันนัดพิจ�รณ�

3) ในวันนัดพิจ�รณ� จำ�เลยต้องไปปร�กฏตัวต่อหน้�ศ�ล ศ�ลจะอ่�นและ

อธิบ�ยฟ้องให้จำ�เลยฟัง ถ�มว่�จำ�เลยมีทน�ยคว�มหรือไม่ และถ�มคำ�ให้ก�รจำ�เลยว่� 

314ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 167 วรรคแรก
315ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 166 วรรคแรก
316ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 166 วรรคสอง 
317ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 166 วรรคท้าย
318ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 88
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ได้กระทำ�ผิดจริงต�มฟ้องหรือไม่ และจะให้ก�รต่อสู้อย่�งไร จำ�เลยมีสิทธิไม่ให้ก�รใด ๆ 

ก็ได้ ซึ่งศ�ลจะจดร�ยง�นเอ�ไว้319

4) จำ�เลยอ�จให้ก�รด้วยว�จ� หรือเป็นหนังสือก็ได้ โดยลักษณะคำ�ให้ก�รจำ�เลย 

ในคดีอ�ญ� อ�จแบ่งได้เป็น

คำ�ให้ก�รปฏิเสธ คือ จำ�เลยปฏิเสธฟ้องโจทก์ทุกข้อห�ว่�จำ�เลยมิได้

เป็นผู ้กระทำ�ผิดต�มฟ้อง ขอให้ศ�ลพิพ�กษ�ยกฟ้องโจทก์และ 

ปล่อยตัวจำ�เลยพ้นข้อห�ไป จำ�เลยไม่จำ�เป็นต้องแถลงเหตุผล 

ที่ปฏิเสธ หรือก�รที่จำ�เลยไม่ยอมให้ก�รใด ๆ ก็ถือว่�จำ�เลยให้ก�ร

ปฏิเสธเช่นกัน320

คำ�ให้ก�รรับส�รภ�พ คือ จำ�เลยให้ก�รรับส�รภ�พต�มฟ้องโจทก ์

ทุกข้อห� ขอให้ศ�ลลงโทษจำ�เลยสถ�นเบ�และรอก�รลงโทษ 

แก่จำ�เลย ซึ่งก�รรับส�รภ�พจะต้องไม่มีเงื่อนไขใด ๆ เช่น จำ�เลยรับ

ส�รภ�พเพ่ือไม่ให้เกิดคว�มยุ่งย�กในคดี หรือจำ�เลยไม่เต็มใจ 

รับส�รภ�พ ขอรับส�รภ�พไปทีเช่นนี้ ถือว่�จำ�เลยให้ก�รปฏิเสธ

คำ�ให้ก�รภ�คเสธ คือ จำ�เลยยอมรับในข้อเท็จจริงในคดี แต่สู้คดี 

ด้วยข้อกฎหม�ย เช่น ก�รกระทำ�ของจำ�เลยไม่เป็นคว�มผิดอ�ญ� 

ก�รกระทำ�ของจำ�เลยเป็นไปเพื่อป้องกันตัว ฯลฯ

คำ�ให้ก�รตดัฟ้องโจทก์ คือ ให้ก�รว่�ฟ้องโจทก์นัน้ไม่ชอบด้วยกฎหม�ย  

หรือ โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องจำ�เลย เช่น จำ�เลยให้ก�รว่�โจทก์ไม่มีอำ�น�จ

ฟ้องเพร�ะผู้เสียห�ยไม่ได้ร้องทุกข์ ทำ�ให้คดีหมดอ�ยุคว�ม หรือโจทก์

บรรย�ยฟ้องไม่ครบองค์ประกอบคว�มผิด โจทก์บรรย�ยฟ้อง 

เคลือบคลุมไม่ชัดเจน เป็นต้น

จำ�เลยควรปรึกษ�กับทน�ยคว�มว่�ควรดำ�เนินคดีไปใน

ทิศท�งใดเพร�ะข้อเท็จจริงที่กล่�วห�นั้นเป็นข้อเท็จจริงเฉพ�ะคดี

เฉพ�ะตัวจะมีหนท�งต่อสู ้คดีที่ต่�งกันไปแม้ว่�จะเป็นข้อห�ท่ีม ี

คว�มคล้�ยคลึงกันก็ต�มกับคดีที่จำ�เลยเคยได้อ่�นหรือได้ยินม�  

ทั้งนี้ จำ�เลยควรแจ้งข้อเท็จจริงต�มคว�มเป็นจริงแก่ทน�ยคว�ม 

เพื่อส�ม�รถให้คว�มช่วยเหลือได้อย่�งเต็มที่

กรณีจำ�เลยกระทำ�ผิดจริงต�มข้อกล่�วห� และรับส�รภ�พ

ตัง้แต่แรกก่อนก�รสืบพย�นโจทก์ ศ�ลอ�จพิจ�รณ�ว่�มเีหตบุรรเท�โทษ 

ให้จำ�เลย ลดโทษที่ลงแก่จำ�เลยต�มที่เห็นสมควร321 อ�จลดโทษ

ตั้งแต่ หนึ่งในสี่ ไปจนถึงครึ่งหนึ่งของอัตร�โทษต�มข้อห�ในฟ้อง

319ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 วรรคสอง
320ฎีกาที่ 2823-2824/2516
321ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78

5) กรณีที่ผู ้เสียห�ยในคดีอ�ญ� ได้ยื่นคำ�ร้องเรียกค่�สินไหมทดแทนจ�กจำ�เลย 

ต�มประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ� ม�ตร� 44/1 ศ�ลจะแจ้งให้จำ�เลยทร�บ 

จำ�เลยจะยื่นคำ�ให้ก�รเพื่อต่อสู้ในประเด็นค่�สินไหมทดแทนหรือไม่ก็ได้ ห�กจำ�เลย

ต้องก�รให้ก�ร ศ�ลจะกำ�หนดระยะเวล�ยื่นคำ�ให้ก�รโต้แย้งคำ�ร้องของผู้เสียห�ยให ้

ต�มสมควร 322

6) หลังเสร็จสิ้นนัดพิจ�รณ�สอบคำ�ให้ก�รจำ�เลย ศ�ลจะกำ�หนดวันนัดตรวจ

พย�นหลักฐ�น (ถ้�มี) วันนัดสืบพย�นโจทก์ และวันนัดสืบพย�นจำ�เลยต�มลำ�ดับ และ

เฉพ�ะในคดีท่ีจำ�เลยไม่ให้ก�รหรือให้ก�รปฏิเสธ จำ�เลยอ�จยื่นคำ�ร้องขอต่อศ�ลให้ม ี

ก�รกำ�หนดวนัตรวจพย�นหลกัฐ�นก่อนกำ�หนดวนันัดสบืพย�นกไ็ด้ โดยแจ้งให้คูค่ว�มทร�บ 

ล่วงหน้�ไม่น้อยกว่� 14 วัน323

โจทก์มีหน้�ที่ต้องนำ�พย�นหลักฐ�นเข้�สืบก่อนทุกครั้งในคดีอ�ญ� จำ�เลยจะ 

มีสิทธินำ�พย�นหลักฐ�นม�สืบเพื่อหักล้�งนำ้�หนักของพย�นโจทก์ได้เมื่อหลังจ�กโจทก์

ทำ�ก�รสืบพย�นโจทก์เสร็จสิ้นแล้ว

7) ห�กจำ�เลยทร�บว่�มีพย�นหลักฐ�นบ�งอย่�งที่ เป ็นประโยชน์กับจำ�เลย  

แต่พนักง�นอัยก�รไม่ได้ส่งเข้�ม�เป็นพย�นหลักฐ�นในชั้นศ�ล เช่น เอกส�รบันทึกคำ�

ให้ก�รของจำ�เลยหรือเอกส�รประกอบคำ�ให้ก�รของจำ�เลยในชั้นสอบสวน จำ�เลยหรือ

ทน�ยจำ�เลยมีสิทธิไปขอคัดสำ�เน�ได้จ�กพนักง�นอัยก�รโดยตรงอยู่แล้ว324

ส่วนพย�นหลักฐ�นอื่น ๆ ที่อยู่ในสำ�นวนสอบสวนของพนักง�นอัยก�ร เมื่อโจทก์

ได้สืบพย�นเสร็จแล้ว จำ�เลยอ�จแถลงด้วยว�จ�ต่อศ�ลหรือยื่นคำ�ร้องขอให้ศ�ลเรียก

สำ�นวนสอบสวนม�ประกอบก�รพิจ�รณ� โดยนำ�เสนอให้ศ�ลเห็นว่�ยังมีพย�นหลักฐ�น

ส่วนอื่นที่น่�จะพิสูจน์คว�มผิด หรือคว�มบริสุทธิ์ของจำ�เลยได้ แต่พนักง�นอัยก�รยังไม่

ได้ส่งพย�นหลักฐ�นดังกล่�วเข้�สู่ก�รพิจ�รณ�ของศ�ล เพื่อให้ศ�ลได้รับข้อเท็จจริงที่

ครบถ้วน ซึ่งศ�ลมีอำ�น�จสั่งให้พนักง�นอัยก�รนำ�สำ�นวนก�รสอบสวนม�เพื่อประกอบ

ก�รวินิจฉัยได้เอง325

8) ศ�ลส�ม�รถสั่งให้สืบพย�นลับหลังจำ�เลย (จำ�เลยไม่ต้องม�ศ�ล หรืออยู่ในห้อง

พิจ�รณ�คดี) ได้ในกรณีต่อไปนี้326

เป็นคดีมีโทษจำ�คุกไม่เกิน 10 ปี ไม่ว่�จะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ต�ม 

หรือคดีที่มีโทษปรับสถ�นเดียว เมื่อจำ�เลยมีทน�ยและได้รับอนุญ�ต

จ�กศ�ลที่จะไม่ม�ฟังก�รพิจ�รณ�และก�รสืบพย�นได้

322ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/2 วรรคแรก
323ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173/1 วรรคแรก
324ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 8 (6)
325ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 175
326ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ทวิ

101 102ทำ�อย่�งไร เมื่อมีคดีอ�ญ�คู่มือกฎหม�ยฉบับประช�ชน



เป็นคดทีีม่จีำ�เลยหล�ยคน และโจทก์แถลงให้ศ�ลเหน็ว่�ก�รพจิ�รณ� 

และสืบพย�นโจทก์นั้นไม่เกี่ยวข้องกับจำ�เลยคนนั้น ๆ

เป็นคดีที่มีจำ�เลยหล�ยคน ศ�ลอ�จเห็นสมควรให้พิจ�รณ� 

และสืบพย�นจำ�เลยคนหนึ่ง ลับหลังจำ�เลยคนอื่นก็ได้

กรณีจำ�เลยไม่อ�จม�ฟังก�รพิจ�รณ�และสืบพย�นได้เนื่องจ�ก

คว�มเจ็บป่วยหรอื มีเหตจุำ�เป็นอย่�งอืน่อันมอิ�จก้�วล่วงได้ เม่ือจำ�เลย

มีทน�ยคว�มและจำ�เลยได ้รับอนุญ�ตจ�กศ�ลที่จะไม ่ม�ฟัง 

ก�รพิจ�รณ�และสืบพย�น

กรณีระหว่�งก�รพิจ�รณ�และสืบพย�น ศ�ลมีคำ�สั่งให้จำ�เลย 

ออกจ�กห้องพิจ�รณ�เพร�ะเหตุขัดขว�งก�รพิจ�รณ� หรือจำ�เลย

ออกจ�กห้องพิจ�รณ�โดยไม่ได้รับอนุญ�ตจ�กศ�ล

9) ก่อนเริ่มสืบพย�นจำ�เลย จำ�เลยมีอำ�น�จแถลงเปิดคดีให้ศ�ลทร�บถึงข้อเท็จจริง 

หรือข้อกฎหม�ยที่จะอ้�งอิง รวมถึงแสดงพย�นหลักฐ�นที่จะนำ�สืบ327 และหลังสืบพย�น

จำ�เลยเสรจ็สิน้ จำ�เลยมอีำ�น�จแถลงปิดคดขีองตนด้วยว�จ�หรอืหนงัสอืหรือทัง้สองอย่�ง 

ก็ได้328

10) กรณีจำ�เลยให้ก�รรับส�รภ�พต�มฟ้อง ศ�ลอ�จพิพ�กษ�โดยไม่สืบพย�น

หลักฐ�นต่อไปก็ได้ เว้นแต่ในคดีที่มีข้อห�ซึ่งจำ�เลยรับส�รภ�พนั้นมีโทษอย่�งตำ่�จำ�คุก  

5 ปี ขึ้นไป หรือโทษหนักกว่� ศ�ลต้องฟังพย�นโจทก์จนกว่�จะพอใจว่�จำ�เลยได้กระทำ�

ผิดจริง329

11) ห�กปร�กฏว่�จำ�เลยม�ศ�ลแต่โจทก์ไม่ม�ในวันนัดพิจ�รณ�ต่�ง ๆ ที่โจทก์

มีหน้�ที่ต้องนำ�เสนอข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์คว�มผิดของจำ�เลยต่�ง ๆ เช่น วันนัดพิจ�รณ�

สอบคำ�ให้ก�รจำ�เลย วันนัดตรวจพย�นหลักฐ�น วันนัดสืบพย�นโจทก์ และไม่มีทน�ย

โจทก์ม�ดำ�เนินก�รแทนโจทก์ และไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ศ�ลทร�บ ศ�ลมีอำ�น�จยกฟ้อง

โจทก์ได้ เพร�ะถือว่�โจทก์ไม่ม�ดำ�เนินคดีอ�ญ�โดยเปิดเผยต่อหน้�จำ�เลย330

12) ห�กจำ�เลยไม่ม�ศ�ลในวนันดัพจิ�รณ�คด ีศ�ลจะเลือ่นคดพีร้อมกบัออกหม�ยจบั 

จำ�เลยและสั่งปรับต�มสัญญ�ประกันตัว

13) หลังเสร็จสิ้นก�รสืบพย�นโจทก์และจำ�เลย ศ�ลจะนัดฟังคำ�พิพ�กษ�จำ�เลยจะ

ต้องม�ฟังคำ�พิพ�กษ� ห�กไม่มีเหตุสงสัยว่�จะหลบหนีหรือจงใจไม่ม�ฟัง ศ�ลจะรอ 

ก�รอ่�นไว้จนกว่�จำ�เลยจะม� แต่ห�กมีเหตุสงสัยว่�จำ�เลยหลบหนีหรือจงใจไม่ม�ฟัง 

ศ�ลจะออกหม�ยจับจำ�เลย และห�กยังไม่ได้ตัวจำ�เลยม�ภ�ยใน 1 เดือน นับแต่วันออก

หม�ยจับ ศ�ลจะอ่�นคำ�พิพ�กษ�หรือคำ�สั่งลับหลังจำ�เลย331

327ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 174 วรรคสอง
328ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 174 วรรคสาม
329ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 วรรคแรก
330ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 166 วรรคสาม ประกอบ มาตรา 172 วรรคแรก 
331ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 182 วรรคสาม

2.3	ก�รอุทธรณ์ฎีก�

ห�กมีคำ�พิพ�กษ�ลงโทษจำ�เลย จำ�เลยมีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีก�คำ�พิพ�กษ�หรือ

คำ�สั่งดังกล่�วต่อศ�ลอุทธรณ์หรือศ�ลฎีก�ได้ ภ�ยใน 1 เดือน นับแต่วันอ่�น หรือ

ถือว่�ได้อ่�นคำ�พิพ�กษ�หรือคำ�สั่งให้จำ�เลยที่อุทธรณ์หรือฎีก�ฟัง โดยยื่นที่ศ�ลชั้นต้นที่

มีคำ�พิพ�กษ�หรือคำ�สั่งนั้น332

ทั้งนี้ จำ�เลยควรปรึกษ�กับทน�ยคว�มว่�คดีของจำ�เลยอุทธรณ์หรือฎีก�ได้หรือไม ่

 เพร�ะอ�จต้องห้�มอุทธรณ์หรือฎีก�333 ห�กต้องห้�มอุทธรณ์หรือฎีก� ก็จะต้องไปขอให้

ผู้พิพ�กษ�ที่ทำ�คำ�พิพ�กษ� ฯลฯ ลงชื่อรับรองในอุทธรณ์หรือฎีก�จำ�เลย334 เพื่อยื่น

ประกอบอุทธรณ์หรือฎีก�ให้ทันภ�ยในกำ�หนดระยะเวล�

ห�กพ้นระยะเวล�อุทธรณ์หรือฎีก�แล้ว ศ�ลชั้นต้นจะมีคำ�สั่งไม่รับอุทธรณ์หรือ

ฎีก�นั้น หรือห�กปร�กฏภ�ยหลังว่�อุทธรณ์หรือฎีก�นั้นไม่ได้ยื่นในกำ�หนด ศ�ลอุทธรณ์

หรือศ�ลฎีก�จะยกฟ้องอุทธรณ์หรือฎีก�นั้นเสีย335

กรณีจำ�เลยต้องขังหรือถูกจำ�คุกอยู่ในเรือนจำ� และไม่มีทน�ยคว�มดำ�เนินก�รให้ 

จำ�เลยส�ม�รถยื่นอุทธรณ์หรือฎีก�ต่อพัศดีภ�ยในกำ�หนด 1 เดือนเช่นกัน พัศดีจะออก

ใบรับให้แก่จำ�เลยแล้วส่งอุทธรณ์หรือฎีก�นั้นไปยังศ�ลชั้นต้น336

โดยท่ัวไปแล้ว ก�รพิจ�รณ�ในช้ันอุทธรณ์หรือฎีก� จะไม่มีก�รนัดคู่คว�มม� 

ท่ีศ�ลอีก ยกเว้นเฉพ�ะในบ�งกรณีท่ีศ�ลอุทธรณ์หรือศ�ลฎีก�เห็นว่�ควรพิจ�รณ�

โดยเปิดเผยในศ�ล จะมีก�รออกหม�ยนัดกำ�หนดวันพิจ�รณ�ไปให้จำ�เลยทร�บ337

ศ�ลอุทธรณ์หรือศ�ลฎีก�อ�จสั่งให้ศ�ลชั้นต้นออกหม�ยเรียกหรือจับจำ�เลย 

ซึ่งศ�ลนั้นปล่อยตัวไปแล้ว ม�ขังหรือปล่อยชั่วคร�วระหว่�งอุทธรณ์หรือฎีก�ก็ได้ หรือถ้�

จำ�เลยถูกขังอยู่ระหว่�งอุทธรณ์หรือฎีก�จะสั่งให้ศ�ลชั้นต้นปล่อยจำ�เลยหรือปล่อย

ชั่วคร�วก็ได้338

																		
ในระหว่�งก�รสอบสวนหรือก�รพิจ�รณ�คดี ผู้ต้องห�หรือจำ�เลยจะถูกควบคุมตัวเอ�ไว้

โดยหม�ยขังของศ�ล เว้นแต่จะได้ขอปล่อยชั่วคร�วและได้รับอนุญ�ตจ�กศ�ลให้ปล่อยชั่วคร�วได ้

ขั้นตอนน้ีรู้จักกันท่ัวไปว่� “ก�รประกันตัว” ในหัวข้อน้ีจะอธิบ�ยถึงวิธีก�รและร�ยละเอียด 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ต้องห� จำ�เลยและผู้เกี่ยวข้องทร�บในเบื้องต้น

332ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 และ มาตรา 216
333ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ, 218, 219, 219 ทวิ, 219 ตรี และ มาตรา 220
334ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ตรี และ มาตรา 221
335ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 210
336ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 199
337 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 203 ประกอบ มาตรา 204 วรรคแรก และ มาตรา 225
338ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 207 ประกอบ มาตรา 225

9.5 การขอปล่อยชั่วคราว	(ประกันตัว)	ผู้ต้องหา/จำาเลย
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1.	ผู้มสีิทธิยื่นคำาร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำาเลย
 

ผู้มีสิทธิยื่นคำ�ร้องขอให้ปล่อยชั่วคร�วผู้ต้องห�หรือจำ�เลย	ได้แก่339 

ผูต้้องห�

จำ�เลย

ผู้มปีระโยชน์เกี่ยวข้อง	คือ

บุพก�รี (บิด� ม�รด� ปู่ย่�ต�ย�ย ทวด)

ผู้สืบสันด�น (ลูก หล�น เหลน)

ส�มี ภรรย�

ญ�ติพี่น้อง

ผู้ปกครอง ผู้อนุบ�ล หรือผู้พิทักษ์

ผู้บังคับบัญช� หรือน�ยจ้�ง

ทน�ยคว�มของผู้ต้องห� หรือจำ�เลย

บุคคลที่เกี่ยวพันโดยท�งสมรส

บุคคลที่เจ้�พนักง�นหรือศ�ลเห็นว่�มีคว�มสัมพันธ์ใกล้ชิดเหมือน

เป็นญ�ติพี่น้อง หรือมีคว�มสัมพันธ์ในท�งอื่นที่เห็นว่�ส�ม�รถขอปล่อย

ชั่วคร�วผู้ต้องห�หรือจำ�เลยได้

นิตบิุคคล เช่น บริษัท ห้�งหุ้นส่วน กรณีผู้ต้องห�หรือจำ�เลยเป็น

กรรมก�ร ผู้แทน ตัวแทน หุ้นส่วน พนักง�น หรือลูกจ้�งของนิติบุคคลนั้น

2.	ประเภทของการปล่อยชั่วคราว

อ�จแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ก�รปล่อยชั่วคร�วโดยไม่มีประกัน	 ก�รปล่อย

ชั่วคร�วโดยมีประกัน	 และก�รปล่อยชั่วคร�วโดยมีประกันและหลักประกัน โดยในคดีมีอัตร�

โทษจำ�คุกอย่�งสูงเกิน 10 ปี ขึ้นไป ผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคร�วต้องมีประกันและจะมีหลักประกันด้วย

หรือไม่ก็ได้340 ส่วนในคดีอย่�งอื่นจะปล่อยชั่วคร�วโดยไม่มีประกันเลย หรือมีประกัน หรือมี

ประกันและหลักประกันด้วยก็ได้341

ก�รปล่อยชั่วคร�วโดยไม่มีประกัน

คือ ก�รปล่อยชั่วคร�วผู้ต้องห�หรือจำ�เลย โดยที่ไม่ต้องทำ�สัญญ�ประกันและ 

ไม่ต้องมีหลักประกัน ผู้ต้องห�หรือจำ�เลยเพียงให้คำ�ส�บ�นหรือปฏิญ�ณตนว่�จะม�ต�ม

นัดหรือหม�ยเรียกของเจ้�พนักง�นหรือศ�ล342

339ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 106 วรรคแรก
340ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 110 วรรคแรก ประกอบ มาตรา 112
341ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 110 วรรคสอง
342ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 111

ก�รปล่อยชั่วคร�วโดยมีประกัน

คือ ก�รปล่อยชั่วคร�วผู้ต้องห�หรือจำ�เลย โดยผู้ประกันทำ�สัญญ�ประกันโดย 

ไม่ต้องว�งหลักประกันต่อเจ้�พนักง�นหรือศ�ลว่�จะปฏิบัติต�มนัดหรือต�มหม�ยเรียก 

ห�กผู้ต้องห�หรือจำ�เลยไม่ม�ต�มนัดหรือหม�ยเรียก ผู้ประกันจะถูกปรับเงินต�มจำ�นวน

ที่กำ�หนดเอ�ไว้

ก�รปล่อยชั่วคร�วโดยมีประกันและหลักประกัน

คือ ก�รปล่อยชั่วคร�วผู้ต้องห�หรือจำ�เลย โดยมีผู้ประกัน หรือผู้เป็นหลักประกัน

ทำ�สัญญ�ประกันต่อเจ้�พนักง�นหรือศ�ลว่�จะปฏิบัติต�มนัดหรือหม�ยเรียก ผู้ประกัน

หรือผู้เป็นหลักประกันจะต้องว�งหลักประกันไว้ เมื่อผู้ต้องห�หรือจำ�เลยไม่ม�ต�มนัด

หรือหม�ยเรียก ถือว่�ผิดสัญญ�ประกันและจะใช้บังคับเอ�กับหลักประกันที่ว�งไว้

3.	การขอปล่อยชั่วคราวในชั้นสอบสวน

อ�จแบ่งได้เป็น

ก�รขอปล่อยชั่วคร�วในชั้นก่อนฝ�กขัง

ผู้ต้องห�ถูกควบคุมตัวอยู่ ยังไม่ได้ถูกฟ้องต่อศ�ล และยังไม่ได้ถูกนำ�ตัวม�ขอ

อนุญ�ตศ�ลฝ�กขังระหว่�งก�รสอบสวน ผู้ขอประกัน ส�ม�รถยื่นคำ�ร้องได้ที่343

พนกัง�นสอบสวน ห�กถูกควบคมุตวัระหว่�งสอบสวนของพนกัง�นสอบสวน

พนกัง�นอยัก�ร ห�กถกูควบคมุตวัระหว่�งก�รพจิ�รณ�สัง่ฟ้องของพนกัง�น 

อัยก�ร

ก�รขอปล่อยชั่วคร�วในชั้นระหว่�งฝ�กขัง

กรณีผู้ต้องห�ได้ถูกพนักง�นสอบสวนหรือพนักง�นอัยก�รนำ�ตัวม�ขออนุญ�ต

ฝ�กขังระหว่�งก�รสอบสวนต่อศ�ล ถูกขังต�มหม�ยขังของศ�ล และยังไม่ถูกฟ้องต่อ

ศ�ล ผู้ขอประกันส�ม�รถยื่นคำ�ร้องต่อศ�ลชั้นต้นที่มีอำ�น�จพิจ�รณ�คดีอ�ญ�นั้น344

4.	การขอปล่อยชั่วคราวในชั้นระหว่างพิจารณาคดี
ของศาลชั้นต้น

ในคดีที่พนักง�นอัยก�รยื่นฟ้องต่อศ�ลแล้ว ผู้ประกันส�ม�รถยื่นคำ�ร้องต่อศ�ลช้ันต้น 

ที่พิจ�รณ�คดีได้ทันทีที่จำ�เลยถูกพ�ม�ยังศ�ลในวันฟ้อง345

ในคดทีีร่�ษฎรเป็นโจทก์และศ�ลประทบัรบัฟ้องเอ�ไว้แล้ว ศ�ลจะมหีม�ยเรยีกและนดัจำ�เลย 

ม�แก้คด ีผู้ขอประกนัส�ม�รถยืน่คำ�ร้องต่อศ�ลได้ก่อนวนันดั หรอืในวนันดัทีร่ะบใุนหม�ยเรียกกไ็ด้

343ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 106 (1)
344ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 106 (2)
345ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 106 (3)
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ในคดีที่ร�ษฎรเป็นโจทก์ และโจทก์อยู่ระหว่�งก�รอุทธรณ์หรือฎีก�คำ�สั่งไม่รับฟ้อง

เนื่องจ�กคดีไม่มีมูล ศ�ลอ�จขังจำ�เลยไว้ระหว่�งอุทธรณ์หรือฎีก�ได้346 ผู้ประกันส�ม�รถยื่น

คำ�ร้องต่อศ�ลชั้นต้นที่พิจ�รณ�คดีนั้นได้ทันทีที่ศ�ลออกหม�ยขังจำ�เลย

5.	การขอปล่อยชั่วคราวชั้นอุทธรณ์หรือฎีกา

เมื่อจำ�เลยถูกกักขังหรือจำ�คุกโดยคำ�พิพ�กษ�ศ�ลชั้นต้น ศ�ลอุทธรณ์ หรือศ�ลอุทธรณ์

ภ�ค แล้วแต่กรณี ผู้ขอประกันส�ม�รถยื่นคำ�ร้องได้ดังนี้347

ยื่นคำ�ร้องก่อนยื่นอุทธรณ์หรือฎีก� ให้ยื่นต่อศ�ลชั้นต้นที่พิจ�รณ�คดีนั้น

ยื่นคำ�ร้องไปพร้อมกับก�รยื่นอุทธรณ์หรือฎีก� ให้ยื่นต่อศ�ลชั้นต้นที่พิจ�รณ�  

คดีนั้นใน 2 กรณีแรกนี้ ศ�ลชั้นต้นเป็นผู้พิจ�รณ�คำ�ร้อง

ยื่นคำ�ร้องหลังจ�กยื่นอุทธรณ์หรือฎีก�แล้ว

ห�กสำ�นวนคดียังไม่ได้ส่งไปยังศ�ลอุทธรณ์หรือศ�ลฎีก� ให้ยื่นคำ�ร้องต่อศ�ลชั้นต้นที่

พิจ�รณ�คดีนั้น ศ�ลชั้นต้นจะเป็นผู้พิจ�รณ�คำ�ร้อง หรือเป็นผู้ส่งคำ�ร้องพร้อมสำ�นวนไปยังศ�ล

อุทธรณ์หรือศ�ลฎีก�เพื่อสั่ง แล้วแต่กรณี348

ห�กสำ�นวนคดีได้ถูกส่งไปยังศ�ลอุทธรณ์หรือศ�ลฎีก�แล้ว ผู้ร้องจะเลือกยื่นต่อศ�ลชั้นต้น

ที่พิจ�รณ�คดีนั้นเพื่อส่งคำ�ร้องไปยังศ�ลอุทธรณ์หรือศ�ลฎีก�ทำ�ก�รสั่ง หรือจะยื่นโดยตรงต่อ

ศ�ลอุทธรณ์ หรือศ�ลฎีก�แล้วแต่กรณีก็ได้349

6.	เอกสารประกอบการขอปล่อยชั่วคราว

6.1 เอกส�รของผู้ต้องห�หรือจำ�เลย

1) สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนหรือบัตรประจำ�ตัวเจ้�หน้�ที่รัฐ

2) สำ�เน�ทะเบียนบ้�น

3) กรณีผู้ต้องห�หรือจำ�เลยเป็นช�วต่�งประเทศ ต้องส่งมอบหนังสือเดินท�งไว้ต่อศ�ลด้วย 

โดยศ�ลจะมอบสำ�เน�หนังสือเดินท�งเอ�ไว้ให้แก่ช�วต่�งประเทศเป็นหลักฐ�น และต้องมีคำ�ร้อง

แถลงที่อยู่ของบุคคลต่�งช�ติประกอบด้วย

6.2	เอกส�รของผู้ขอประกัน

สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน

สำ�เน�ทะเบียนบ้�น

346ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบ มาตรา 106 (4)
347ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 106 (4)
348ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 106 (4) วรรคสอง
349ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 106 (5)

กรณผีู้ขอประกันมีคู่สมรส	ต้องแสดงเอกส�รเพิ่มเติม	ได้แก่

สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนหรือบัตรประจำ�ตัวเจ้�หน้�ที่รัฐของคู่สมรส

และสำ�เน�ทะเบียนบ้�นของคู่สมรส

สำ�เน�ทะเบียนสมรส

หนังสือให้คว�มยินยอมของคู่สมรส กรณีคู่สมรสไม่ได้ม�ในวันทำ�สัญญ�

ประกัน

ห�กคู่สมรสเสียชีวิตหรือหย่� ต้องมีใบมรณบัตร หรือทะเบียนบ้�นที่ประทับ

คำ�ว่� “ต�ย” หน้�ชื่อคู่สมรส หรือใบหย่�ของคู่สมรสม�แสดงด้วย

7.	หลักประกันที่ใช้ขอปล่อยชั่วคราวได้

ในก�รขอปล่อยตัวชั่วคร�วโดยมีหลักประกัน ผู้ขอประกันส�ม�รถใช้หลักประกันต่�ง ๆ 

ดงันี้350 และห�กหลกัทรพัย์ทีน่ำ�ม�ในวนัยืน่ขอปล่อยชัว่คร�วมไีม่เพียงพอต�มทีศ่�ลกำ�หนดวงเงนิ  

ผู้ขอประกันอ�จขออนุญ�ตจ�กศ�ลให้ทำ�ก�รผัดผ่อนนำ�หลักทรัพย์ม�เพิ่มเติมให้ครบในภ�ยหลังได้

7.1	เงินสด

7.2	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้�ง

หลักทรัพย์ที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้�งบนที่ดินที่ส�ม�รถใช้ได้ ได้แก่351

1)	 ที่ดินมีโฉนด ท่ีดินมีหนังสือรับรองก�รทำ�ประโยชน์ หรือ ห้องชุดโดยมีโฉนดที่ดิน 

หนังสือรับรองก�รทำ�ประโยชน์ น.ส.3. หรือ น.ส.3.ก. หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

2)	สิ่งปลูกสร้�งบนที่ดินจะนำ�ม�เป็นประกัน

3)	บ้�นพักอ�ศัย (ใช้ได้ในบ�งกรณี)

เอกส�รที่ต้องใช้แสดงประกอบ	ได้แก่

โฉนดหรือหนังสือรับรองก�รทำ�ประโยชน์ฉบับจริงพร้อมสำ�เน� 1 ชุด

หนงัสอืรบัรองร�ค�ประเมนิของสำ�นกัง�นทีดิ่นจงัหวดั หรอืของทีว่่�ก�รอำ�เภอ 

ในเขตที่ที่ดินตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี ซึ่งออกให้ภ�ยในระยะเวล�ไม่เกนิ 1 เดอืน 

รบัรองโดยเจ้�พนกัง�นทีด่นิจงัหวดั หรอืผูป้ฏบิตัริ�ชก�รแทนหรอืผูท้ำ�ก�รแทน 

กรณีรับรองโดยสำ�นักง�นท่ีดินอำ�เภอ ผู้รับรองจะต้องเป็นน�ยอำ�เภอหรือ

ปลัดอำ�เภอผู้ทำ�ก�รแทน หรือเจ้�หน้�ที่บริห�รง�นที่ดินอำ�เภอ พร้อมสำ�เน�

หนังสือรับรอง 1 ชุด

350ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 114
351ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกัน ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา หรือ

จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2548 ข้อ 10.1
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ภ�พถ่�ยสีของสภ�พที่ดิน และส่ิงปลูกสร้�ง (ถ้�มี) และแผนที่ท�งไปที่ดิน 

ที่นำ�ม�ใช้เป็นหลักประกัน

กรณีใช้หลักทรัพย์ที่ติดจำ�นองหรือมีภ�ระติดพัน ต้องแสดงหลักฐ�นให้เห็น

ว่�ร�ค�ทรัพย์ส่วนท่ีเกินจ�กจำ�นองหรือภ�ระติดพันมีจำ�นวนเพียงพอ 

ต่อก�รใช้เป็นหลักประกัน

สำ�เน�ทะเบียนบ้�น และหนังสือประเมินร�ค�ส่ิงปลูกสร้�งที่น่�เช่ือถือ 

จ�กกำ�นันหรือผู้ใหญ่บ้�นหรือเจ้�หน้�ที่ท้องถิ่นที่มีอำ�น�จรับผิดชอบเกี่ยว

กับที่ดิน กรณีใช้สิ่งปลูกสร้�งบนที่ดินเป็นประกันร่วมด้วย หรือใช้บ้�นพัก

อ�ศัยเป็นหลักประกัน

7.3	หลักทรัพย์มีค่�อื่นที่กำ�หนดมูลค่�ที่แน่นอนได้

หลักทรัพย์ที่มีค่�อย่�งอื่นที่อ�จใช้เป็นหลักประกันได้ ตัวอย่�งเช่น352

1)	พันธบัตรรัฐบ�ล สล�กออมสิน บัตรหรือสล�กออมทรัพย์ทวีสินของธน�ค�ร

เพือ่ก�รเกษตรและสหกรณ์ก�รเกษตร (ธกส.) ตัว๋แลกเงนิทีธ่น�ค�รเป็นผูจ่้�ยและธน�ค�ร 

ผู้จ่�ยได้รับรองตลอดไปแล้ว ตั๋วสัญญ�ใช้เงินที่ธน�ค�รเป็นผู้ออกตั๋ว หรือเช็คที่ธน�ค�ร

เป็นผู้สั่งจ่�ยหรือรับรองซึ่งส�ม�รถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่ทำ�สัญญ�ประกัน ใช้ฉบับจริง

พร้อมสำ�เน� 1 ชุด พร้อมหนังสือรับรองยอดจ�กธน�ค�รฉบับจริง พร้อมสำ�เน� 1 ชุด

2)	สมุดเงินฝ�กประจำ�	หรือใบรับเงินฝ�กประจำ�ของธน�ค�ร ใช้สมุดเงินฝ�ก

ฉบับจริง พร้อมสำ�เน� 1 ชุด พร้อมหนังสือรับรองยอดเงินฝ�กคงเหลือปัจจุบัน ณ วันที่

ยื่นขอประกัน จ�กส�ข�ธน�ค�รที่เปิดบัญชีที่มีข้อคว�มระบุว่�ธน�ค�รจะไม่ให้ถอนเงิน

จำ�นวนดังกล่�วไปจนกว่�จะได้รบัคำ�สัง่เปลีย่นแปลงจ�กศ�ล ใช้ฉบับจรงิ พร้อมสำ�เน� 1 ชดุ

3)	กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภ�พ353

ก�รประกันภัยอิสรภ�พ เป็นก�รประกันภัยที่จัดขึ้นโดยศ�ลยุติธรรม ร่วมกับ 

สำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ กระทรวงพ�ณิชย์ และสม�คมประกัน

วิน�ศภัย เป็นระบบก�รประกันตัวผู้ต้องห�หรือจำ�เลย ที่ส�ม�รถใช้หนังสือรับรอง 

คว�มรบัผดิของบรษิทัประกนัภัย เป็นหลักประกนัม�ว�งศ�ลได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรพัย์อืน่ใด 

ม�ว�งเป็นประกัน โดยส�ม�รถติดต่อซ้ือได้จ�กบริษัทประกันภัยหรือเจ้�หน้�ที่ของ

บริษัทประกันภัยที่ม�ให้บริก�รอยู่ที่ศ�ล

352ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกัน ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือ

จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2548 ข้อ 10.2
353สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, ม.ป.ป., ออนไลน์

ประกันภัยอิสรภ�พมี	2	ลักษณะ	คือ

กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภ�พก่อนกระทำ�คว�มผิด

เป็นประกันภัยที่บุคคลทั่วไปส�ม�รถซื้อได้ ให้คว�มคุ้มครองเอ�ไว้ล่วงหน้� 

กรณท่ีีผูเ้อ�ประกนัภยัถูกดำ�เนนิคด ีและถกูควบคมุตวัในคดีอ�ญ�ในฐ�นคว�มผดิ 

อันเน่ืองม�จ�กก�รกระทำ�โดยประม�ท โดยอัตร�เบ้ียประกันภัย ขั้นตำ่�อยู่ท่ี 

0.5% ขั้นสูงอยู่ที่ 1% ของวงเงินเอ�ประกันภัย

บริษัทประกันภัยจะออกหนังสือรับรองต�มจำ�นวนเงินเอ�ประกันภัย 

พร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อใช้ในก�รขอประกันตัวต่อเจ้�พนักง�น และ

ห�กผู้เอ�ประกันภัยได้ใช้หนังสือรับรองเพื่อประกันตัวไปแล้ว แต่ยังไม่เต็มวงเงิน

ท่ีระบุไว้ในหน้�ต�ร�งกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอ�ประกันภัยส�ม�รถขอหนังสือ

รับรองฉบับใหม่ ซึ่งมีวงเงินประกันตัวเท่�กับจำ�นวนเงินเอ�ประกันภัย ที่คงเหลือ

อยู่จ�กบริษัทประกันภัยได้

กรณีไม่มีก�รกระทำ�คว�มผิดในระหว่�งระยะเวล�ประกันภัย หนังสือ

รับรองจะสิ้นอ�ยุต�มระยะเวล�ประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้�ต�ร�งกรมธรรม์

ประกันภัย

กรณีมีก�รกระทำ�คว�มผิด ผู้เอ�ประกันภัยกระทำ�คว�มผิดในระหว่�ง

ระยะเวล�ประกันภัย แต่ยังไม่ได้ถูกควบคุมตัว บริษัทประกันภัยจะขย�ยเวล�

ก�รใช้หนังสือรับรอง ที่แนบท้�ยกรมธรรม์ประกันภัยออกไป 1 ปี นับจ�กวันสิ้น

สุดระยะเวล�ประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้�ต�ร�งกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้ผู้เอ�

ประกันภัยนำ�ไปใช้ประกันตัวในคว�มผิดที่ได้กระทำ�ขึ้นภ�ยในระยะเวล�

ประกันภัยนั้น และเมื่อหนังสือรับรองได้ใช้เป็นหลักประกันแล้ว จะมีผลผูกพัน

บริษัทจนกว่�คดีจะถึงที่สุด

กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภ�พหลังกระทำ�คว�มผิด

ใช้กับผู้ตกเป็นผู้ต้องห� หรือจำ�เลยในคดีอ�ญ� ให้คว�มคุ้มครองกรณีที ่

ผู้เอ�ประกันภัยถูกดำ�เนินคดีอ�ญ� และถูกควบคุมตัวในคดีอ�ญ�ในทุกลักษณะ

ฐ�นคว�มผิด ยกเว้นคว�มผิดฐ�นจำ�หน่�ยย�เสพติด เบี้ยประกันภัยแบ่งต�มชั้น

ศ�ลที่มีคำ�พิพ�กษ�และฐ�นคว�มผิด อัตร�เบี้ยประกันภัยขั้นตำ่�อยู่ที่ 5% ขั้นสูง

อยู่ที่ 20% ของวงเงินเอ�ประกันภัย

บริษัทประกันภัยจะออกหนังสือรับรองต�มจำ�นวนเงินเอ�ประกันภัยให้

แก่ผู้เอ�ประกันภัย เพื่อใช้เป็นหลักประกันในก�รขอประกันตัวต่อเจ้�พนักง�น 

ต�มคดีที่ระบุไว้ในต�ร�งกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งจะมีผลผูกพันบริษัทและใช้เป็น

หลักประกันสำ�หรับก�รประกันตัวจนกว่�ศ�ลจะมีคำ�พิพ�กษ�

ห�กไม่แน่ใจว่�ศ�ลจะอนุญ�ตให้ปล่อยชั่วคร�วได้หรือไม่ ให้ผู้ขอประกัน

ยื่นคำ�ร้องขอประกันตัวต่อศ�ลก่อน เมื่อได้รับอนุญ�ตแล้วจึงค่อยไปติดต่อซื้อ

ประกันภัยอิสรภ�พ
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เอกส�รประกอบก�รใช้กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภ�พเป็นหลักประกัน ได้แก่ 

กรมธรรม์ประกันภัย และหนังสือรับรองจ�กบริษัทประกันภัย

4)	รถยนตห์รือรถจักรย�นยนต์

ส�ม�รถนำ�ม�ใช้เป็นหลักประกันได้ในบ�งกรณี โดยใช้ทะเบียนรถยนต์หรือ

ทะเบียนรถจักรย�นยนต์ พร้อมนำ�รถม�ให้เจ้�หน้�ที่ประช�สัมพันธ์ของศ�ลตรวจดู

สภ�พและประเมินร�ค�

7.4	ก�รใช้บุคคลเป็นประกันหรือหลักประกัน

ในก�รขอปล่อยตัวชั่วคร�ว ส�ม�รถใช้บุคคลม�เป็นหลักประกัน โดยแสดงหลัก

ทรัพย์354 ซ่ึงก�รขอประกันตนเองหรือขอประกันให้ผู้ต้องห�หรือจำ�เลยอ่ืนโดยใช้บุคคล

เป็นหลักประกันจะต้องมีคุณสมบัติต�มหลักเกณฑ์ ดังนี้

ก.	บุคคลผู้ขอประกันจะต้องเป็นผู้มีตำ�แหน่งหน้�ที่ก�รง�นหรือมีร�ยได้

แน่นอน355 เช่น ข้�ร�ชก�ร ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ สม�ชิกรัฐสภ� ผู้บริห�รร�ชก�ร

ส่วนท้องถิ่น สม�ชิกสภ�ท้องถิ่น พนักง�นองค์ก�รบริห�รส่วนท้องถิ่น พนักง�น

รฐัวสิ�หกจิ พนักง�นของรัฐประเภทอืน่ ๆ ลกูจ้�งของท�งร�ชก�รหรอืรฐัวิส�หกจิ 

ผู้บริห�รพรรคก�รเมือง หรือทน�ยคว�ม และต้องเป็นผู้มีคว�มสัมพันธ์กับ 

ผู้ต้องห�หรือจำ�เลย

บุคคลต�มข้อ ก. จะต้องยื่นคำ�ร้องด้วยตนเอง พร้อมหนังสือรับรองจ�ก 

ต้นสังกัดหรือน�ยจ้�ง หรือหลักฐ�นอื่นที่เชื่อถือได้ พร้อมทั้งหนังสือยินยอมจ�ก

คูส่มรส (ถ้�ม)ี กรณฉีกุเฉนิ ให้ใช้หลกัฐ�นอืน่ เช่น บตัรประจำ�ตวัทีแ่สดงฐ�นะนัน้ 

ม�แสดงต่อศ�ลก่อน แล้วนำ�หนังสือรับรองหรือหนังสือยินยอมม�แสดงภ�ยหลัง

กรณข้ี�ร�ชก�ร พนกัง�นรัฐวสิ�หกิจ ข้�ร�ชก�รก�รเมือง หรอืทน�ยคว�ม 

ที่ใช้ตำ�แหน่งเป็นหลักประกัน ต้องมีหนังสือรับรองจ�กต้นสังกัดแสดงสถ�นะ 

ตำ�แหน่ง ระดับอัตร�เงินเดือน ระบุชัดเจนว่�ไปประกันตัวใคร และห�กได ้

ทำ�สัญญ�ประกันให้กับบุคคลอื่นไว้ก่อนหน้�นี้ ให้แจ้งระบุเกี่ยวกับสัญญ�นั้นด้วย

สัญญ�ประกันที่ทำ�ได้ จะต้องมีวงเงินไม่เกิน 10 เท่�ของอัตร�เงินเดือน

หรือร�ยได้เฉลี่ยต่อเดือน ห�กวงเงินประกันมียอดสูงกว่�วงเงินที่ผู ้นั้นมีสิทธิ

ประกันได้ ศ�ลอ�จให้ผู้ขอประกันว�งเงินหรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มเติมให้เพียงพอ

กับวงเงินประกันนั้น หรืออ�จให้มีผู้ขอประกันร่วมกันทำ�สัญญ�ประกันโดยใช้

วงเงินของแต่ละคนรวมกัน

354ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 114 วรรคสอง (3)
355ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกัน ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือ

จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2548 ข้อ 11.1

ข.	นิติบุคคล กรณีที่กรรมก�ร ผู้แทน ตัวแทน หุ้นส่วน พนักง�น หรือ

ลูกจ้�งของนิติบุคคลตกเป็นผู้ต้องห�หรือจำ�เลย

เอกส�รท่ีต้องใช้สำ�หรับนิติบุคคล คือ หนังสือรับรองก�รจดทะเบียน

นิติบุคคล และหลักฐ�นแสดงฐ�นะก�รเงิน โดยดำ�เนินก�รขอปล่อยช่ัวคร�ว 

โดยผู้มีอำ�น�จทำ�ก�รแทน กรณีฉุกเฉิน ให้นำ�สำ�เน�เอกส�รดังกล่�วม�ยื่นขอ

ประกันตัวก่อน แล้วนำ�ต้นฉบับม�แสดงภ�ยหลัง356

ค.	ผูต้้องห�หรอืจำ�เลยใช้ตำ�แหน่งหรอืวชิ�ชพีของตนเองเป็นหลักประกัน357

ผู้ต้องห�หรือจำ�เลย อ�จทำ�สัญญ�ประกันตนเองได้ โดยใช้หลักเกณฑ์

และเอกส�รแบบเดียวกับบุคคลในข้อ ก. ข้�งต้น

กรณีผู้ต้องห�หรือจำ�เลยเป็นพนักง�นหรือผู้ประกอบวิช�ชีพ เช่น แพทย์  

เภสัชกร พย�บ�ล วิศวกร สถ�ปนิก ทน�ยคว�ม ผู้สอบบัญชี ครู ผู้ประกอบ

วิช�ชีพด้�นสื่อมวลชน หรือผู้ประกอบวิช�ชีพอื่นที่ศ�ลเห็นสมควรให้ประกันได้ 

และก�รกระทำ�ทีถ่กูกล่�วห�ว่�เป็นคว�มผดิเกิดจ�กก�รปฏบิตัหิน้�ที ่หรอืก�รง�น 

ของตนในวิช�ชีพนั้น ๆ ส�ม�รถมีสิทธิทำ�สัญญ�ประกันตนเองได้ในวงเงินไม่เกิน 

15 เท่� ของอัตร�เงินเดือนหรือร�ยได้เฉลี่ยต่อเดือน

8.	วิธดีำาเนินการขอปล่อยชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัยการ

8.1 พิมพ์หรือเขียนร�ยละเอียดลงในแบบคำ�ร้องขอประกันตัว358 ห�กผู้ขอประกัน

เขยีนหนงัสอืไม่ได้ เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ของสถ�นตีำ�รวจหรอืสำ�นกัง�นอยัก�รจะบรกิ�ร

เขียนให้โดยไม่มีค่�ใช้จ่�ย หรือให้แจ้งกับพนักง�นสอบสวนหรือพนักง�นอัยก�รเพื่อสั่ง

ให้เจ้�หน้�ที่ช่วยดำ�เนินก�รเขียนให้

8.2 ให้ผู้ต้องห�ลงชื่อขอปล่อยชั่วคร�วในคำ�ร้องขอประกันตัว เว้นแต่ผู้ต้องห� 

ไม่ได้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถ�นีตำ�รวจ

8.3 นำ�คำ�ร้องขอประกันตัวพร้อมหลักฐ�นหลักประกันต่�ง ๆ ไปยื่นต่อพนักง�น

สอบสวนหรอืพนกัง�นอยัก�รทีป่ฏบิติัง�นอยู ่ ไม่ว่�จะเป็นเจ้�ของคดหีรอืไม่กไ็ด้ พจิ�รณ� 

สั่งปล่อยชั่วคร�ว โดยพนักง�นสอบสวนหรือพนักง�นอัยก�รส�ม�รถกำ�หนดวงเงิน

ประกันได้ไม่เกิน 3 ใน 4 ของวงเงินประกันที่ใช้ในก�รปล่อยชั่วคร�วโดยศ�ล359

356ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกัน ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือ

จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2548 ข้อ 11.2
357ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกัน ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือ

จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2548 ข้อ 12
358สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://www.coj.go.th/th/content/category/articles/id/6/cid/21 หรือ ขอแบบพิมพ์จากเจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์ของสถานีตำารวจ สำานักงานอัยการ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของศาล
359กฎกระทรวง กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกประกันหรือหลักประกัน การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน ข้อ 1 และ 2
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8.4 พนักง�นสอบสวนหรือพนักง�นอัยก�รจะมีคำ�ส่ังภ�ยใน 24 ชั่วโมง 

นับแต่เวล�ทีย่ื่นคำ�ร้อง360

8.5 เมือ่พนกัง�นสอบสวนหรอืพนกัง�นอยัก�รมคีำ�สัง่ปล่อยชัว่คร�ว ผูต้้องห�

จะได้รับก�รปล่อยตัวในทันที361

8.6 ห�กไม่ได้รับคว�มสะดวกหรือล่�ช้�ให้รีบเข้�พบหรือแจ้งต่อส�รวัตร ส�รวัตร

หัวหน้�ง�นคนใดคนหนึ่งหรือ หัวหน้�สถ�นีตำ�รวจนั้นทร�บทันที

9.	วิธดีำาเนินการขอปล่อยชั่วคราวต่อศาล

ผู้ต้องห�	หรือจำ�เลย	และผู้ขอประกัน	ส�ม�รถดำ�เนินก�รขอปล่อยชั่วคร�วต่อศ�ลได้ดังนี้362

9.1 พิมพ์หรือเขียนร�ยละเอียดลงในแบบคำ�ร้องขอประกันตัว ห�กผู้ขอประกัน

เขียนหนังสือไม่ได้ เจ้�หน้�ที่ประช�สัมพันธ์ของศ�ลจะบริก�รเขียนให้โดยไม่มีค่�ใช้จ่�ย

9.2 ให้ผู้ต้องห�หรือจำ�เลยลงชื่อขอปล่อยชั่วคร�วในคำ�ร้องขอประกันตัว เว้นแต่

ผู้ต้องห�หรือจำ�เลยไม่ได้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ศ�ล

9.3 เจ้�หน้�ที่ประช�สัมพันธ์จะตรวจคำ�ร้องพร้อมหลักฐ�นและลงบัญชีรับเรื่อง

ไว้เป็นหลักฐ�น นำ�เสนอคำ�ร้องต่อผู้พิพ�กษ�พิจ�รณ� เม่ือมีคำ�ส่ังแล้วจะส่งคำ�ร้องคืน 

ไปยังเจ้�หน้�ที่ประช�สัมพันธ์

9.4 เจ้�หน้�ที่ประช�สัมพันธ์แจ้งคำ�สั่งศ�ลให้ผู้ขอประกันทร�บ

9.5 เม่ือศ�ลมคีำ�สัง่อนญุ�ตให้ปล่อยชัว่คร�วแล้ว ผูต้้องห�หรอืจำ�เลยทีถ่กูควบคุม 

ทีศ่�ลและไม่มหีม�ยควบคมุตวั จะได้รบัก�รปล่อยตวัทนัทใีนวนัท่ีศ�ลมคีำ�สัง่ ห�กมีหม�ย 

ควบคุมตัว เจ้�หน้�ที่จะต้องนำ�หม�ยปล่อยไปปล่อย ณ ที่ถูกคุมขัง

9.6 ห�กศ�ลไม่อนญุ�ตให้ปล่อยชัว่คร�ว ผูข้อประกนัขอรบัหลกัทรพัย์คนืได้จ�ก

เจ้�หน้�ที่ประช�สัมพันธ์

9.7 ก�รขอปล่อยตัวชั่วคร�วจำ�เลยในช้ันศ�ลอุทธรณ์หรือศ�ลฎีก�ให้ปฏิบัติด้วย

วิธีก�รเดียวกันกับที่กล่�วม�ข้�งต้น

10.	หลักเกณฑ์การพิจารณาสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตปล่อย
ชั่วคราว

ในก�รอนุญ�ตให้ปล่อยชั่วคร�ว	 พนักง�นสอบสวน	พนักง�นอัยก�ร	 และศ�ล 

จะอ�ศัยหลักเกณฑ์ดังนี้ในก�รพิจ�รณ�มีคำ�สั่งอนุญ�ตให้ปล่อยชั่วคร�วผู ้ต ้องห� 

หรือจำ�เลย363

360ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 107 วรรคแรก
361ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 107 วรรคท้าย
362กองการต่างประเทศ สำานักงานศาลยุติธรรม, 2555, หน้า 10-11.
363ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 (1) ถึง (7)

คว�มหนักเบ�แห่งข้อห�

พย�นหลักฐ�นที่ปร�กฏในคดี

พฤตกิ�รณ์ต่�ง ๆ แห่งคดี

คว�มน่�เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกัน

คว�มเสี่ยงต่อก�รหลบหนีของผู้ต้องห�หรือจำ�เลย

คว�มเสี่ยงต่อภัยอันตร�ยหรือคว�มเสียห�ยที่จะเกิดจ�กก�รปล่อยชั่วคร�ว เช่น 

อ�จไปข่มขู่คุกค�มผู้เสียห�ย หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพย�นหลักฐ�นหรือไม่

ในกรณีที่ผู้ต้องห�หรือจำ�เลยต้องขังต�มหม�ยศ�ล ถ้�มีคำ�คัดค้�นของพนักง�น 

สอบสวน พนักง�นอัยก�ร โจทก์ หรือผู้เสียห�ย แล้วแต่กรณี ให้ศ�ลนำ�คำ�คัดค้�น

ประกอบก�รวินิจฉัยได้

ส่วนก�รสั่งไม่อนุญ�ตให้ปล่อยชั่วคร�ว จะต้องมีเหตุใดเหตุหนึ่งที่เชื่อได้ดังต่อไปนี ้

ระบุเป็นเหตุผลในคำ�สั่ง และแจ้งให้ผู้ต้องห� หรือจำ�เลยและผู้ขอประกันทร�บเป็น

หนังสือโดยเร็ว364

ผู้ต้องห�หรือจำ�เลยจะหลบหนี

ผู้ต้องห�หรือจำ�เลยจะไปยุ่งเหยิงกับพย�นหลักฐ�น

ผู้ต้องห�หรือจำ�เลยจะไปก่อเหตุอันตร�ยประก�รอื่น

ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่�เชื่อถือ

ก�รปล่อยชั่วคร�วจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อก�รสอบสวน

ของเจ้�พนักง�นหรือก�รดำ�เนินคดีในศ�ล

11.	เงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราว

เมื่อพนักง�นสอบสวน พนักง�นอัยก�ร หรือศ�ลได้อนุญ�ตให้ปล่อยชั่วคร�วอ�จกำ�หนด

เงื่อนไขต่�ง ๆ ให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคร�วปฏิบัติต�ม เช่น

11.1 กำ�หนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่

11.2 กำ�หนดให้ใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ส�ม�รถใช้ตรวจสอบ 

หรือจำ�กัดก�รเดินท�งของผู้ถูกปล่อยชั่วคร�วได้ กรณีผู้ถูกปล่อยชั่วคร�วอ�ยุไม่ถึง 18 ปี ห้�มไม่

ให้ใช้ก�รใส่อุปกรณ์ดังกล่�วแม้ว่�ผู้นั้นจะยินยอมก็ต�ม เว้นแต่จะมีพฤติก�รณ์ท่ีอ�จเป็นภัย 

ต่อบุคคลอื่นอย่�งร้�ยแรง หรือมีเหตุสมควรประก�รอื่นเท่�นั้น365

ปัจจุบันได้มีก�รนำ�เครื่องควบคุมตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring 

Center) หรือท่ีเรียกว่� อุปกรณ์อีเอ็ม หรือกำ�ไลข้อเท้�อีเอ็ม (EM) ม�ใช้แทน หรือร่วมกับ 

ก�รว�งเงนิประกนัในก�รปล่อยชัว่คร�ว เพ่ือช่วยเหลือให้ผูต้้องห�หรือจำ�เลยทีไ่ม่มเีงินประกนัตัว  

 

364ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108/1
365ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 วรรคสาม
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มีท�งเลือกในก�รได้รับก�รปล่อยตัวชั่วคร�วม�กข้ึน และลดปริม�ณผู้ต้องขังหรือผู้ต้องโทษ 

ในเรือนจำ�

11.3 กรณีผู้ต้องห�หรือจำ�เลยเป็นช�วต่�งประเทศขอปล่อยชั่วคร�ว จะต้องยินยอมส่ง

มอบหนังสือเดินท�งไว้ต่อศ�ลหรือพนักง�นสอบสวนหรือพนักง�นอัยก�ร พร้อมมีเงื่อนไขในคำ�

สั่งห้�มก�รเดินท�งออกนอกประเทศไทย ซ่ึงศ�ล พนักง�นสอบสวน หรือพนักง�นอัยก�ร  

จะมีหนังสือแจ้งคำ�สั่งไปยังสำ�นักง�นตรวจคนเข้�เมืองเพื่อระงับก�รเดินท�งออกนอกประเทศ

ของช�วต่�งประเทศนั้นจนกว่�จะมีคำ�สั่งเป็นอย่�งอื่น ผู้ต้องห�หรือจำ�เลยช�วต่�งประเทศจะได้

รับสำ�เน�หนังสือเดินท�งของตนเอ�ไว้เป็นหลักฐ�น และจะได้รับคืนหนังสือเดินท�งเมื่อคดี 

ถึงที่สุดและไม่มีเหตุจำ�เป็นที่จะต้องเก็บรักษ�หนังสือเดินท�งของช�วต่�งประเทศนั้นเอ�ไว้366

12.	ระยะเวลาการปล่อยชั่วคราว

ในระหว่�งก�รสอบสวนหรือจนกว่�ผู้ต้องห�ถูกศ�ลสั่งขังระหว่�งสอบสวนหรือจนถึง 

ศ�ลประทับฟ้อง ไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันแรกที่มีก�รปล่อยชั่วคร�ว เว้นแต่มีเหตุจำ�เป็นที่ทำ�ให้

ไม่อ�จสอบสวนให้เสร็จได้ใน 3 เดือน ส�ม�รถยืดเวล�ออกไปได้ไม่เกิน 6 เดือน เมื่อครบกำ�หนด

แล้ว ต้องควบคุมผู้ต้องห�ไปศ�ลเพื่อขอผัดฟ้องครั้งต่อไป ต�มแต่อัตร�โทษของคดีนั้น ๆ367

ในระหว่�งช้ันพจิ�รณ�ของศ�ล ระยะเวล�จะเป็นไปต�มท่ีศ�ลมีคำ�ส่ังกำ�หนดไว้ ซึง่ส่วนใหญ่

จำ�เลยจะได้รับก�รปล่อยชั่วคร�วจนกว่�จะถึงนัดพิจ�รณ�คดีครั้งต่อไป

13.	การขอปล่อยชั่วคราวต่อ

ก�รอนุญ�ตให้ปล่อยชั่วคร�วในชั้นสอบสวน ชั้นพิจ�รณ�ของศ�ลชั้นต้น ศ�ลอุทธรณ์ 

หรือศ�ลฎีก� ใช้ได้เฉพ�ะในช้ันนั้น ๆ เท่�นั้น เม่ือช้ันของก�รพิจ�รณ�คดีเปลี่ยนไป ต้องยื่น

คำ�ร้องขอปล่อยชั่วคร�วใหม่ทุกชั้น

กรณีท่ีเคยได้รับก�รปล่อยช่ัวคร�ว ผู้ต้องห�หรือจำ�เลยส�ม�รถขอปล่อยชั่วคร�วในคร้ัง

ต่อไป โดยดำ�เนินก�รดังนี้

13.1 กรณเีคยได้รบัก�รปล่อยชัว่คร�วในชัน้สอบสวนและยงัไม่ได้รบัเงนิสดหรอืหลกัทรพัย์อืน่ 

ที่เป็นประกันคืน ผู้ต้องห� จำ�เลย หรือ ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องส�ม�รถยื่นคำ�ร้องต่อพนักง�น

อัยก�รหรือศ�ล แล้วแต่กรณี ขอให้ถือเอ�หลักประกันเดิมเพื่อขอปล่อยชั่วคร�วในคร้ังต่อไปได้

ทั้งในชั้นพนักง�นอัยก�รหรือศ�ลแล้วแต่กรณี เมื่อได้รับอนุญ�ตปล่อยชั่วคร�วพนักง�นสอบสวน

จะส่งหลักประกันนั้นให้พนักง�นอัยก�รหรือศ�ล368

366ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกัน ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือ

จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2548 ข้อ 12/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกัน

หรือหลักประกัน ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) ข้อ 5
367 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 113 ประกอบ มาตรา 87 วรรคสี่ ถึง วรรคเก้า
368ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 113/1 วรรคแรก

13.2 กรณีปล่อยชั่วคร�วโดยมีบุคคลเป็นประกันหรือเจ้�ของหลักประกันต่อพนักง�น

สอบสวนหรอืพนกัง�นอยัก�ร บุคคลนัน้ส�ม�รถยืน่คำ�ร้องต่อพนกัง�นอยัก�รหรอืศ�ล ถอืเอ�ตนเอง 

หรอืหลกัประกันของตนต�มเดมิเป็นหลกัประกันในก�รปล่อยชัว่คร�วต่อไปกไ็ด้ พนกัง�นสอบสวน 

หรือพนักง�นอัยก�รจะส่งต่อเอกส�รเก่ียวกับก�รประกันนั้นให้พนักง�นอัยก�รหรือศ�ลต่อไป 

แล้วแต่กรณี369

13.3 เอกส�รท่ีใช้ในก�รขอปล่อยช่ัวคร�วต่อ ได้แก่ บัตรนัดของศ�ล ใบเสร็จ หรือ

ใบรับเอกส�รหลักฐ�น

14.	การอุทธรณ์คำาสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว

ในกรณีที่ศ�ลสั่งไม่อนุญ�ตให้ปล่อยชั่วคร�ว ผู้ขอประกันมีสิทธิยื่นคำ�ร้องอุทธรณ์คำ�สั่ง

นั้นได้ ดังต่อไปนี้370

คำ�สั่งของศ�ลชั้นต้น ให้อุทธรณ์ไปยังศ�ลอุทธรณ์

คำ�สั่งของศ�ลอุทธรณ์ ให้อุทธรณ์ไปยังศ�ลฎีก�โดยยื่นคำ�ร้องอุทธรณ์คำ�สั่งไปท่ีศ�ล 

ชั้นต้นที่พิจ�รณ�คดีนั้น ห�กอุทธรณ์แล้วศ�ลอุทธรณ์หรือศ�ลฎีก�มีคำ�สั่งยืนต�มศ�ลชั้นต้น  

ผู้ขอประกันมีสิทธิที่จะยื่นคำ�ร้องให้ปล่อยชั่วคร�วใหม่ได้อีก

15.	ข้อควรปฏิบัติและหน้าที่สำาหรับผู้ประกัน

15.1 ให้ชื่อและที่อยู่อันแท้จริงต่อศ�ล ห�กมีก�รย้�ยที่อยู่ต้องแจ้งให้ศ�ล

ท ร � บ 

โดยเร็ว

15.2 เมื่อศ�ลอนุญ�ตให้ประกัน ผู้ประกันต้องลงล�ยมือช่ือในสัญญ�ประกัน 

ไว้เป็นหลักฐ�นและ ต้องลงชื่อทร�บกำ�หนดวันเวล�ส่งตัวผู้ต้องห�หรือจำ�เลยต่อศ�ลด้วย

 และลงชื่อในบันทึกแนบท้�ยสัญญ�ประกัน371

15.3 ส่งตัวผู้ต้องห�หรือจำ�เลยต่อศ�ลต�มกำ�หนดนัดในชั้นฝ�กขังน�ยประกัน

ต้องนำ�ตัวผูต้้องห� หรือจำ�เลยม�ศ�ลในวันครบกำ�หนดฝ�กขังแต่ละครั้ง เมื่อศ�ลนัด

ให้จำ�เลยม�ศ�ลวันใด ไม่ว่�จะเป็นวันนัดสืบพย�น นัดฟังคำ�พิพ�กษ�นัดสอบถ�มหรือนัด

เพื่อก�รอื่นใด ผู้ประกันต้องนำ�ผู้ต้องห�หรือจำ�เลยไปส่งต่อศ�ลทุกครั้ง ห�กผู้ประกัน

ผิดนัดไม่ส�ม�รถนำ�ตัวผู้ต้องห� หรือจำ�เลยไปศ�ลต�มที่กล่�วข้�งต้น ศ�ลปรับผู้ประกัน

ต�มสัญญ�ประกันได้ทันที ฉะนั้นผู้ประกันจะต้องคอยติดต�มอยู่เสมอว่�ผู้ต้องห�หรือ

จำ�เลยอ�ศัยอยู่ที่ใดในระหว่�งได้รับก�รปล่อยตัวชั่วคร�ว

369ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 113/1 วรรคท้าย
370ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 ทวิ
371ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 112

15.1 ให้ชื่อและที่อยู่อันแท้จริงต่อศ�ล ห�กมีก�รย้�ยที่อยู่ต้องแจ้งให้ศ�ลทร�บโดยเร็ว

15.2 เมือ่ศ�ลอนญุ�ตให้ประกนั ผูป้ระกนัต้องลงล�ยมอืชือ่ในสญัญ�ประกนัไว้เป็น หลกัฐ�น 

และต้องลงชื่อทร�บกำ�หนดวันเวล�ส่งตัวผู้ต้องห�หรือจำ�เลยต่อศ�ลด้วย และลงชื่อในบันทึก 

แนบท้�ยสัญญ�ประกัน371

15.3 ส่งตัวผู้ต้องห�หรือจำ�เลยต่อศ�ลต�มกำ�หนดนัดในชั้นฝ�กขัง น�ยประกันต้องนำ� 

ตัวผู้ต้องห�หรือจำ�เลยม�ศ�ลในวันที่ครบกำ�หนดฝ�กขังแต่ละครั้ง เมื่อศ�ลนัดให้จำ�เลยม�ศ�ล 

วนัใด ไม่ว่�จะเป็นวนันัดสบืพย�น นดัฟังคำ�พพิ�กษ� นดัสอบถ�ม หรอืนดัเพ่ือก�รอ่ืนใด ผูป้ระกนั 

ต้องนำ�ผู้ต้องห�หรือจำ�เลยไปส่งต่อศ�ลทุกครั้ง ห�กผู้ประกันผิดนัดไม่ส�ม�รถนำ�ตัวผู้ต้องห� 

หรอืจำ�เลยไปศ�ลต�มท่ีกล่�วข้�งต้น ศ�ลปรบัผู้ประกนัต�มสญัญ�ประกนัได้ทนัท ี ฉะนัน้ผูป้ระกัน 

จะต้องคอยติดต�มอยู่เสมอว่�ผู้ต้องห�หรือจำ�เลยอ�ศัยอยู่ท่ีใดในระหว่�งได้รับก�รปล่อยตัว 

ชั่วคร�ว

115 116ทำ�อย่�งไร เมื่อมีคดีอ�ญ�คู่มือกฎหม�ยฉบับประช�ชน



ห�กผู้ประกันไม่ส�ม�รถม�ศ�ลเพื่อส่งตัวผู้ต้องห�หรือจำ�เลยได้ผู้ประกันอ�จมอบอำ�น�จ 

ผูอ้ืน่ได้ โดยยืน่คำ�ร้องและหนงัสอืมอบอำ�น�จต่อเจ้�หน้�ทีส่่วนง�นบรกิ�รประช�ชนและประช�สัมพนัธ์ 

เพื่อเสนอศ�ลพิจ�รณ�

16.	การขอรับหลักประกันคืน

เมือ่ศ�ลมคีำ�สัง่อนญุ�ตให้ถอนประกนั หรอืสัญญ�ประกันสิน้สดุลงด้วยเหตอุืน่ คว�มรบัผดิ

ต�มสญัญ�ประกนัส้ินลง ผูข้อประกันส�ม�รถขอรบัหลกัประกนัได้ทนัท ีโดยยืน่คำ�ร้องต่อศ�ลและแนบ

หลกัฐ�น คอื ใบรบัเอกส�รหลกัฐ�นหรอืใบรบัเงนิท่ีศ�ลออกให้เมือ่ครัง้ยืน่ขอประกนัตวัขอถอนประกนั

17.	การขอถอนประกัน

ผู้ประกันส�ม�รถขอถอนประกันและขอรับหลักทรัพย์คืนได้โดยก�รส่งตัวผู้ต้องห�	

หรือจำ�เลยต่อศ�ล	เมื่อศ�ลมีคำ�สั่งอนุญ�ตสัญญ�ประกันเป็นอันสิ้นสุด372

																															

เมื่อจำ�เลยได้รับก�รถอนฟ้อง หรือศ�ลได้พิพ�กษ�ยกฟ้องโจทก์เมื่อคดีถึงที่สุด (หม�ยถึง 

คดีท่ีศ�ลมีคำ�พิพ�กษ�ยกฟ้องโจทก์และโจทก์ไม่มีก�รอุทธรณ์หรือฎีก�อีกต่อไปแล้ว) ถือว่�

บุคคลน้ันพ้นจ�กฐ�นะจำ�เลย และไม่มีคว�มผิดต�มข้อห�ท่ีฟ้องนั้น ซึ่งผู้ตกเป็นจำ�เลย 

จะส�ม�รถขอรบัค่�ทดแทนและค่�ใช้จ่�ยจ�กรฐัได้ ภ�ยใต้หลักเกณฑ์ในพระร�ชบญัญติัค่�ตอบแทน 

ผู้เสียห�ย และค่�ทดแทนและค่�ใช้จ่�ยแก่จำ�เลยในคดีอ�ญ� พ.ศ. 2544 ดังนี้

1.	จำาเลยที่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายจากรัฐ

จำ�เลยที่มีสิทธิได้รับค่�ทดแทนและค่�ใช้จ่�ยจ�กรัฐ	จะต้องมีคุณสมบัติ	คือ

เป็นจำ�เลยที่ถูกดำ�เนินคดีโดยพนักง�นอัยก�ร

ถูกคุมขังในระหว่�งก�รพิจ�รณ�คดี และ

ปร�กฏหลักฐ�นชัดเจนว่�จำ�เลยมิได้เป็นผู ้กระทำ�คว�มผิดและมีก�รถอนฟ้อง  

ในระหว่�งดำ�เนินคดี หรือปร�กฏต�มคำ�พิพ�กษ�อันถึงที่สุดในคดีนั้นว่�ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่�

จำ�เลยมิได้เป็นผู้กระทำ�คว�มผิดหรือก�รกระทำ�ของจำ�เลยไม่เป็นคว�มผิด

372ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 116

9.6 เมื่อจำาเลยได้รับการถอนฟ้อง	
หรือยกฟ้องเมื่อคดีถึงที่สุด

 กรณีที่จำ�เลยคนใดเสียชีวิตก่อนมีคำ�พิพ�กษ�ถึงที่สุดในคดีที่มีจำ�เลยหล�ยคน แล้วจำ�เลย

อื่นที่ยังมีชีวิตอยู่ได้รับค่�ทดแทนและค่�ใช้จ่�ยในคดีนั้นที่มีเหตุลักษณะเดียวกัน จำ�เลยที่เสีย

ชีวิตมีสิทธิได้รับค่�ทดแทนและค่�ใช้จ่�ยนี้เช่นกัน373

2.	ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายที่จำาเลยมีสิทธิได้รับ

จำ�เลยที่มีสิทธิได้รับค่�ทดแทนและค่�ใช้จ่�ย	จะได้รับในร�ยก�รต่�ง	ๆ	ต่อไปนี้374

1)	ค่�ทดแทนก�รถูกคุมขัง ให้คำ�นวณจ�กจำ�นวนวันที่ถูกคุมขังในอัตร�ที่กำ�หนดไว้

สำ�หรับก�รกักขังแทนค่�ปรับต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ� ปัจจุบันอัตร�วันละ 500 บ�ท375

2)	ค่�ใช้จ่�ยที่จำ�เป็นในก�รรักษ�พย�บ�ลเท่�ที่จ่�ยจริงไม่เกิน 40,000 บ�ท และ

ค่�ฟื้นฟูสมรรถภ�พท�งร่�งก�ยและจิตใจเท่�ท่ีจ่�ยจริงไม่เกิน 50,000 บ�ท (ถ้�มี) รวมถึง 

ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับค่�ห้องพักรักษ�ตัวและค่�อ�ห�รในระหว่�งรักษ�พย�บ�ลหรือพื้นฟู

สมรรถภ�พท�งร่�งก�ยและจิตใจ อัตร�วันละไม่เกิน 1,000 บ�ท กรณีท่ีคว�มเจ็บป่วยของ

จำ�เลยเป็นผลโดยตรงจ�กก�รถูกดำ�เนินคดี376

3)	 ค่�ทดแทนในกรณีที่จำ�เลยถึงแก่คว�มต�ย และคว�มต�ยนั้นเป็นผลโดยตรง

จ�กก�รถูกดำ�เนินคดี เป็นจำ�นวน 100,000 บ�ท ค่�จัดก�รศพ จำ�นวน 20,000 บ�ท  

ค่�ข�ดอุปก�ระเลี้ยงดู ไม่เกิน 40,000 บ�ท และค่�เสียห�ยอื่นต�มที่คณะกรรมก�รเห็นสมควร

แต่ไม่เกิน 40,000 บ�ท377

4)	 ค่�ข�ดประโยชน์ทำ�ม�ห�ได้ในระหว่�งถูกดำ�เนินคด ี จ่�ยในอัตร�ค่�จ้�งขั้นตำ่� 

ในท้องที่จังหวัดที่ประกอบก�รง�น ณ วันที่ไม่ส�ม�รถประกอบก�รง�นได้ นับแต่วันที่ไม่ส�ม�รถ

ประกอบก�รง�นได้ต�มปกติ378

5) ค่�ใช้จ่�ยที่จำ�เป็นในก�รดำ�เนินคด ี ได้แก่ ค่�ทน�ยคว�มเท่�ที่จ่�ยจริงในอัตร�

ไม่เกินที่กฎกระทรวงกำ�หนด และค่�ใช้จ่�ยอื่นเท่�ที่จ่�ยจริง ไม่เกิน 30,000 บ�ท379

373พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 มาตรา 20
374พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 มาตรา 21
375พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 มาตรา 21 (1) ประกอบ ประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 30
376พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 มาตรา 21 (2) ประกอบ กฎกระทรวง กำาหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559) 

ข้อ 6 (1) (2) และ ข้อ 6 วรรคท้าย
377พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 มาตรา 21 (3) ประกอบ กฎกระทรวง กำาหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559) ข้อ 7
378พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 มาตรา 21 (4) ประกอบ กฎกระทรวง กำาหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559) 

ข้อ 6 (3)
379พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 มาตรา 21 (5) ประกอบ กฎกระทรวง กำาหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559) 

ข้อ 6 (4)
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3.	ผู้มีสิทธิยื่นคำาขอ

1) จำ�เลย

2) ท�ย�ทซึ่งได้รับคว�มเสียห�ย (กรณีจำ�เลยถึงแก่คว�มต�ย)380

3) ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบ�ล ผู้บุพก�รี ผู้สืบสันด�น ส�มี หรือภริย� (กรณีเป็น

ผู้เย�ว์ ผู้ไร้คว�มส�ม�รถ หรือไม่ส�ม�รถยื่นคำ�ร้องขอด้วยตนเองได้)381

4) บุคคลซึ่งได้รับก�รแต่งต้ังเป็นหนังสือจ�กจำ�เลย หรือท�ย�ท เมื่อมีเหตุจำ�เป็นต�ม

ระเบียบกำ�หนด382

4.	ระยะเวลาในการยื่นคำาขอ

จำ�เลยต้องยื่นคำ�ขอภ�ยใน 1 ปี นับแต่วันที่ศ�ลมีคำ�สั่งอนุญ�ตให้ถอนฟ้อง หรือวันที่มี

คำ�พิพ�กษ�อันถึงที่สุด383

5.	หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำาขอทั่วไป

สำ�เน�บัตรประช�ชน/สำ�เน�ทะเบียนบ้�น

สำ�เน�ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล

หนังสือมอบอำ�น�จจ�กท�ย�ทคนอ่ืน ๆ กรณีจำ�เลยมีท�ย�ทหล�ยคน ให้ใช้หนังสือ 

มอบอำ�น�จ แบบสชง.7 หรือ กรณจีำ�เลยแต่งต้ังบคุคลอืน่ม�ยืน่คำ�ขอแทน เนือ่งจ�กไม่ส�ม�รถ 

ม�อื่นคำ�ขอได้ด้วยตนเอง ให้ใช้หนังสือมอบอำ�น�จ แบบ สชง.7/1384

หลักฐ�นค่�ใช้จ่�ยในก�รรักษ�พย�บ�ล

หลักฐ�นค่�ใช้จ่�ยในก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พร่�งก�ยหรือจิตใจ

หลักฐ�นในก�รประกอบอ�ชีพ/ร�ยได้

ใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต)

หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด

หม�ยขังและหม�ยปล่อย

สำ�เน�คำ�พิพ�กษ�ของทุกชั้นศ�ลในคดีที่ร้องขอ

ใบแต่งทน�ยคว�ม

สัญญ�จ้�งว่�คว�มกรณีที่ไม่ใช่ทน�ยขอแรง

380พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 มาตรา 6
381พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 มาตรา 23
382พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 มาตรา 23
383พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 มาตรา 22
384สามารถดาวน์โหลดแบบสชง.7 และ แบบสชง.7/1 ได้ที่ http://www.rlpd.go.th 

พระร�ชบัญญัติก�รรื้อฟื้นคดีอ�ญ�ขึ้นพิจ�รณ�ใหม่ พ.ศ. 2526 เป็นกฎหม�ยที่ให้สิทธ ิ

ผู ้ต้องรับโทษอ�ญ�โดยคำ�พิพ�กษ�ถึงที่สุดในก�รขอรื้อฟื ้นคดีขึ้นพิจ�รณ�ใหม่ในภ�ยหลัง  

ห�กปร�กฏหลักฐ�นขึ้นใหม่ว่�ผู้นั้นไม่ได้เป็นผู้กระทำ�คว�มผิด อีกทั้งกำ�หนดค่�ทดแทนและ

บรรด�สิทธิที่เสียไปเพร�ะผลแห่งคำ�พิพ�กษ�นั้นคืน ห�กปร�กฏต�มคำ�พิพ�กษ�ของศ�ล 

ที่รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจ�รณ�ใหม่ว่�บุคคลผู้นั้นไม่ได้กระทำ�คว�มผิด

1.	เหตผุลที่สามารถขอรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ได้

คดีที่จะมีก�รร้องขอให้รื้อฟื้นขึ้นพิจ�รณ�ใหม่นั้น จะต้องเป็นคดีอ�ญ�ที่ได้มีคำ�พิพ�กษ�

ถึงที่สุดให้ต้องรับโทษอ�ญ�ในคดีนั้นแล้ว ซึ่งอ�จถึงที่สุดในศ�ลชั้นต้น ศ�ลอุทธรณ์ หรือศ�ลฎีก�

ก็ได้ และจะต้องเข้�หลักเกณฑ์อย่�งหนึ่งอย่�งใดดังต่อไปนี้385 คือ

1) พย�นบุคคลสำ�คัญซึ่งศ�ลรับฟังในคดีอ�ญ�เดิมท่ีได้มีคำ�พิพ�กษ�ถึงท่ีสุด แต่ใน

ภ�ยหลังแสดงว่�คำ�เบิกคว�มของพย�นบุคคลนั้นเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้องต�มคว�มเป็นจริง

2) พย�นหลักฐ�นอื่นนอกจ�กพย�นบุคคลต�มข้อ 1) ซึ่งศ�ลรับฟังในคดีเดิมได้

มคีำ�พพิ�กษ�ถงึทีส่ดุ แต่ในภ�ยหลังแสดงว่�เป็นพย�นหลกัฐ�นปลอมหรอืเป็นเทจ็ หรือไม่ถกูต้อง 

ตรงกับคว�มจริง

3) มีพย�นหลักฐ�นใหม่อันชัดแจ้งและสำ�คัญแก่คดีซึ่งถ้�ได้นำ�ม�สืบในคดีเดิมแล้ว

จะแสดงได้ว่�จำ�เลยคดีเดิมไม่ได้กระทำ�คว�มผิด

2.	ค่าทดแทนแก่ผู้ที่ได้รับคำาพิพากษาใหม่ว่าไม่ได้กระทำาความผิด

ผู้ที่ได้รับก�รรื้อฟื้นคดีอ�ญ�ขึ้นพิจ�รณ�ใหม่และศ�ลมีคำ�พิพ�กษ�ถึงที่สุดแล้วว่�ไม่ได้

เป็นผู้กระทำ�คว�มผิด จะได้รับค่�ทดแทนไม่เกินจำ�นวนต�มคำ�ขอและต�มกำ�หนดในหลักเกณฑ์ 

โดยกรณีที่เป็นทรัพย์สินถูกริบทรัพย์ไปจะต้องคืนทรัพย์สินนั้น ห�กคืนไม่ได้จะได้รับก�รชดใช้

ร�ค�แทน ส่วนในกรณีที่เป็นเงินก็ให้ได้รับเงินคืน โดยจะกำ�หนดดอกเบี้ยให้ด้วยก็ได้ ส่วนในกรณี

ที่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือเงินไม่ว่�จะเป็นโทษกักขังหรือจำ�คุก โทษประห�รชีวิต หรือถูกใช้วิธี

ก�รสำ�หรับเด็กและเย�วชน ก็ให้ศ�ลกำ�หนดค่�ทดแทนให้ต�มที่สมควร386

385พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526 มาตรา 5
386พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526 มาตรา 14

9.7 การขอรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่
หลังคดีถึงที่สุดไปแล้ว
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3.	หลักเกณฑ์การร้องขอให้รื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่

	บุคคลดังต่อไปนี้	มีสิทธิยื่นคำ�ร้องขอให้พิจ�รณ�คดีใหม่ได้	คือ387

1) จำ�เลยที่ต้องรับโทษอ�ญ�โดยคำ�พิพ�กษ�ถึงที่สุด

2) บิด�ม�รด�ผู้ปกครองหรือผู้อนุบ�ลของจำ�เลย

3) ผู้จัดก�รหรือผู้แทนอื่นของนิติบุคคล

4) ปู่ ย่� ต� ย�ย ทวด ของจำ�เลย

5) ลูก หล�น เหลน ลื้อ ของจำ�เลย

6) ส�มีหรือภรรย�ของจำ�เลย

7) พนกัง�นอยัก�ร ในกรณทีีพ่นกัง�นอยัก�รมไิด้เป็นโจทก์ในคดเีดิม ซ่ึงพนกัง�น

อัยก�รจะยื่นคำ�ร้องเมื่อเห็นสมควรเองหรือเมื่อบุคคลในข้อ 1) -7) ร้องขอก็ได้

ก�รขอให้พิจ�รณ�คดีใหม่ให้ย่ืนได้ภ�ยใน 1 ปี นับแต่วันที่ปร�กฏข้อเท็จจริงอันเป็น 

มูลเหตุให้ยื่นคำ�ร้องขอพิจ�รณ�คดีใหม่นั้น หรือภ�ยใน 10 ปี นับแต่วันที่คำ�พิพ�กษ�ในคดีเดิม

ถึงที่สุด แต่เมื่อมีพฤติก�รณ์พิเศษศ�ลจะรับคำ�ร้องที่ยื่นพ้นกำ�หนดนั้นไว้พิจ�รณ�ก็ได้388 

คำ�ร้องเก่ียวกบัผูต้้องรบัโทษอ�ญ�คนหนึง่ในคดหีนึง่ให้ยืน่ได้เพยีงครัง้เดยีว389  และห�กผู้ยืน่ 

คำ�ร้องไม่ว่�จะเป็นตัวผู้ต้องรับโทษอ�ญ�เอง หรือผู้ยื่นคำ�ร้องต�มข้อ 2) – 6) ข้�งต้นถึงแก ่

คว�มต�ยก่อนจะมีก�รพิจ�รณ�คดีใหม่ ผู้บุพก�รี ผู้สืบสันด�น ส�มีหรือภรรย�ของจำ�เลยผู้ต้อง

รับโทษอ�ญ�โดยคำ�พิพ�กษ�ถึงที่สุดซึ่งยังมีชีวิตอยู่จะดำ�เนินคดีแทนผู้ต�ยต่อไปได้390

																																	

1.	กรณีผู้ต้องหาหรือจำาเลยเป็นผู้วิกลจริต

เมื่อมีเหตุควรเชื่อว่�ผู้ต้องห�หรือจำ�เลยเป็นผู้วิกลจริตและไม่ส�ม�รถต่อสู้คดีได้ พนักง�น

สอบสวน หรือศ�ล แล้วแต่กรณีจะสั่งให้แพทย์ตรวจผู้นั้นแล้วแจ้งผลให้ทร�บ ห�กวิกลจริตจริง

และไม่ส�ม�รถต่อสู้คดีได้ จะให้งดก�รสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจ�รณ�ไว้จนกว่�ผู้นั้นห�ย

วิกลจริตหรือส�ม�รถจะต่อสู้คดีได้ และให้มีอำ�น�จส่งตัวผู้นั้นไปยังโรงพย�บ�ลโรคจิตหรือมอบ

ให้แก่ผู้อนุบ�ล หรือผู้ที่เต็มใจจะรับไปรักษ�ดูแลต่อไป391

387พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526 มาตรา 6
388พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526 มาตรา 20
389พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526 มาตรา 18
390พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526 มาตรา 19
391ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14

9.8 ข้อแนะนำาเพิ่มเติมสำาหรับผู้ต้องหา
หรือจำาเลยในบางกรณี

นอกจ�กนี้ ห�กจำ�เลยถูกลงโทษจำ�คุก แล้วต่อม�ปร�กฏว่�เป็นผู้วิกลจริต ตัวจำ�เลยเอง  

ส�มี ภรรย� ญ�ติของจำ�เลย พนักง�นอัยก�ร ผู้บัญช�ก�รเรือนจำ� หรือเจ้�พนักง�นผู้มีหน้�ท่ี

จดัก�รต�มหม�ยจำ�คกุส�ม�รถร้องขอ หรือเมือ่ศ�ลเหน็สมควร ศ�ลมอีำ�น�จสัง่ให้ทเุล�ก�รบังคบั 

ให้จำ�คกุไว้ก่อนจนกว่�จะห�ยวกิลจริต โดยให้อยูใ่นคว�มควบคมุในสถ�นทีอ่นัควรนอกจ�กเรอืนจำ� 

หรือสถ�นที่ที่กำ�หนดไว้ในหม�ยจำ�คุกก็ได้392

2.	กรณีผู้ต้องหาหรือจำาเลยเป็นเด็กและเยาวชน

ผู้ต้องห�หรือจำ�เลยที่มีอ�ยุไม่เกิน	18	ปีบริบูรณ์	จะต้องได้รับก�รปฏิบัติด้วยวิธีต�มที่

กฎหม�ยกำ�หนดไว้	ในประเด็นสำ�คัญ	ได้แก่

ศ�ลจะไม่ออกหม�ยขังหรือจะออกหม�ยปล่อยผู้ต้องห�หรือจำ�เลยซึ่งถูกขังอยู่

นั้นก็ได้ โดยกำ�หนดวิธีก�รอื่นในก�รควบคุมตัวระหว่�งสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง หรือ

พิจ�รณ�คดี เป็นระยะเวล�ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันมีคำ�สั่ง393

คดทีี่ผู้ต้องห�มีอ�ยุไม่เกิน 18 ปี ในวันที่พนักง�นสอบสวนแจ้งข้อห� ก่อนเริ่ม

ถ�มคำ�ให้ก�รให้พนักง�นสอบสวนถ�มผู้ต้องห�ว่�มีทน�ยคว�มหรือไม่ ถ้�ไม่มีให้รัฐ

จัดห�ทน�ยคว�มให้394

ก�รสอบสวนผู้ต้องห�ที่เป็นเด็กอ�ยุไม่เกิน 18 ปี ให้ดำ�เนินก�รเช่นเดียวกันกับ 

ก�รสอบป�กคำ�ผู้เสียห�ยหรือพย�นที่เป็นเด็กอ�ยุไม่เกิน 18 ปี395

คดทีี่จำ�เลยมีอ�ยุไม่เกิน 18 ปี ในวันที่ถูกฟ้องต่อศ�ล ในก�รไต่สวนมูลฟ้อง  

ถ้�จำ�เลย ม�ศ�ลเมื่อใด และจำ�เลยไม่มีทน�ยคว�ม ก็ให้ศ�ลตั้งทน�ยคว�มให้396

คดทีี่จำ�เลยมีอ�ยุไม่เกิน 18 ปี ในวันที่ถูกฟ้องต่อศ�ล ก่อนเริ่มพิจ�รณ�ให้ศ�ล 

ถ�มจำ�เลยว่�มีทน�ยคว�มหรือไม่ ถ้�ไม่มีก็ให้ศ�ลตั้งทน�ยคว�มให้397

ห้�มศ�ลสบืพย�นลบัหลังจำ�เลย ในคดทีีจ่ำ�เลยมอี�ยไุม่เกิน 18 ปี ในวนัท่ีถกูฟ้อง 

ต่อศ�ล398

392ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 246 (1) และ วรรคสอง
393ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 71 วรรคสาม
394ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 วรรคแรก 
395ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/2 ประกอบ มาตรา 133 ทวิ (โปรดดูรายละเอียดได้ในบทที่ 2 ข้อ 2.2.10)
396ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165/1 วรรคแรก
397ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 วรรคแรก
398ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ทวิ/1
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บทที่ 10
เมื่อเราต้องไปเป็น	
“พยานในคดีอาญา”

นอกจ�กผู้เสียห�ย	ผู้ต้องห�	โจทก์	และจำ�เลยแล้ว	บุคคลสำ�คัญอีกหนึ่งฝ่�ย	คือ	พย�น

ในคดีอ�ญ�	 ซึ่งหม�ยถึง	 พย�นบุคคลซึ่งจะม�ให้	 หรือได้ม�ให้ข้อเท็จจริงแก่พนักง�นสืบสวน	

พนักง�นสอบสวน	พนักง�นอัยก�ร	หรือศ�ล	โดยให้รวมทั้งผู้ชำ�น�ญก�รพิเศษในส�ข�ต่�ง	ๆ

	 พนักง�นสอบสวน399	พนักง�นอัยก�ร400	หรือศ�ล401	มีสิทธิในก�รออกหม�ยเรียก

ให้ม�เป็นพย�นให้ข้อเท็จจริงในคดีได้	ซึ่งข้อมูลที่ท่�นให้อ�จจะเป็นประโยชน์แก่คดี	ในฐ�นะ

พย�นบุคคลในคดีอ�ญ�	ควรดำ�เนินก�รดังนี้

399ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 วรรคแรก
400ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 วรรคสอง (ก)
401ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165/2, 173/1 วรรคท้าย และ มาตรา 208 (1) ประกอบ มาตรา 225
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ก�รได้รบัหม�ยเรยีกเป็นเร่ืองปกตท่ีิใครกอ็�จได้รบัได้ เมือ่ได้รบัแล้ว ควรอ่�นร�ยละเอยีด 

ว่�หม�ยนัน้เป็นหม�ยอะไร หม�ยเรยีกจ�กศ�ล หรอืหม�ยเรยีกจ�กพนกัง�นสอบสวน ห�กมข้ีอสงสัย 

หรือข้อขัดข้องประก�รใด ให้รีบติดต่อหม�ยเลขโทรศัพท์ที่ปร�กฏในหม�ยเรียกนั้นเพื่อสอบถ�ม

ข้อมูลให้แน่ใจ

ไปเบกิคว�มหรอืให้ป�กคำ�ในฐ�นะพย�นต�มวนัและเวล�นดัทีไ่ด้รบัแจ้ง ห�กไม่ส�ม�รถไปได้ 

ควรรีบแจ้งเจ้�หน้�ทีท่ี่รบัผดิชอบทีท่่�นตดิต่อด้วย ไม่ควรหลบเลีย่งไม่ไปต�มนดั โดยเฉพ�ะอย่�ง

ยิง่ ห�กท่�นเป็นพย�นในโครงก�รคุม้ครองพย�นต่�ง ๆ ของรฐั ท่�นจะหมดสทิธิในค่�ตอบแทน

พย�น หรือถูกเรียกคืนค่�ตอบแทนและค่�ใช้จ่�ยที่ได้รับจ�กรัฐไปแล้วด้วย

ส�บ�นตนหรือปฏญิ�ณตวัก่อนให้ป�กคำ�เป็นพย�น402 และให้ข้อมลูทีเ่ป็นคว�มจรงิ ไม่ใส่คว�ม 

หรอืเป็นคว�มเทจ็ ห�กปร�กฏในภ�ยหลงัว่�พย�นบคุคลนัน้ได้ให้ป�กคำ�ทีเ่ป็นเทจ็ อ�จมคีว�มผดิ 

อ�ญ�ฐ�นแจ้งข้อคว�มอันเป็นเท็จ เบิกคว�มเท็จ หรือทำ�พย�นหลักฐ�นอันเป็นเท็จ และต้อง

ชดใช้คืนค่�ตอบแทนและค่�ใช้จ่�ยที่ได้รับจ�กรัฐไป

แจ้งข้อมลูส่วนตวัทีเ่ป็นปัจจบัุน เพือ่พนกัง�นสอบสวน พนักง�นอยัก�ร หรอืศ�ล ส�ม�รถ 

ติดต่อได้เมื่อมีเหตุจำ�เป็น หรือเพื่อก�รนัดหม�ยเบิกคว�มหรือให้ป�กคำ�ครั้งต่อไป

ไม่ควรไปให้ก�รเป็นพย�นในคดทีีท่่�นไม่มส่ีวนรู้เหน็ ด้วยเพร�ะมกี�รจงูใจ มคีำ�มัน่สัญญ� 

ขูเ่ข็ญ หลอกลวงหรอืโดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ยประก�รอ่ืน ๆ เนือ่งจ�กข้อมลูทีใ่ห้นัน้ จะเป็นข้อมลู 

ที่คล�ดเคลื่อน หรือเป็นเท็จ ห�กปร�กฏเหตุดังกล่�วต่อศ�ล คู่คว�มในฝ่�ยนั้นย่อมไม่ส�ม�รถ

นำ�ม�ใช้อ้�งเป็นพย�นหลักฐ�นได้403 และอ�จมีคว�มผิดฐ�นให้ก�รเท็จด้วย ห�กท่�นถูกข่มขู่

หรอืคกุค�มในฐ�นะพย�นบุคคล ส�ม�รถร้องเรยีนต่อพนักง�นสอบสวน พนกัง�นอยัก�ร หรอืศ�ล 

รวมถึงกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภ�พ กระทรวงยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือในก�รคุ้มครองพย�นบุคคล

และครอบครัวของพย�นต่อไป

กรณทีีท่่�นต้องไปเป็นพย�นในชัน้ศ�ล และไม่ส�ม�รถม�เบกิคว�มได้ต่อหน้�ศ�ล ไม่ว่�จะเป็น 

เพร�ะสภ�พร่�งก�ยไม่ส�ม�รถเดินท�งม�ได้สะดวก หรือกำ�ลังอยู่ในต่�งประเทศ ควรแจ้งให้แก่

พนักง�นอัยก�ร หรือศ�ล หรือฝ่�ยคู่คว�มที่ท่�นไปเป็นพย�นให้ทร�บ เพื่อให้มีก�รร้องขอต่อ

ศ�ลให้อนุญ�ตให้ใช้ก�รสื่อส�รด้วยระบบวิดีโอท�งอินเทอร์เน็ตในก�รเบิกคว�มจ�กศ�ลอื่น 

หรือด้วยก�รบันทึกถ้อยคำ�พย�นเอ�ไว้แทน ซ่ึงในกรณีหลังพย�นน้ันอ�จม�เบิกคว�มต่อหน้�

ศ�ลเพิ่มเติมในภ�ยหลังได้404

402ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 วรรคสอง
403ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226
404ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 230/1 ประกอบ มาตรา 230/2 วรรคแรก

10.1 ข้อควรปฏิบัติในการเป็นพยาน
ในคดีอาญา

ตรวจสอบบันทึกถ้อยคำ�ก�รเบิกคว�มในศ�ล หรือก�รให้ป�กคำ�แก่พนักง�นสอบสวน 

หรอืพนกัง�นอัยก�รให้ละเอยีดว่�ถูกต้องครบถ้วน ก่อนลงล�ยมอืช่ือรบัรองในบนัทกึถ้อยคำ�นัน้ ๆ

กรณเีป็นพย�นผู้เชีย่วช�ญ หรอืพย�นบคุคล ซึง่อ�จจะต้องเดนิท�งออกไปนอกประเทศไทย 

หรือมีถิ่นที่อยู ่ห่�งไกลจ�กศ�ล หรือมีเหตุจำ�เป็นอื่น หรือเหตุขัดข้องอันเป็นก�รย�กแก่ 

ก�รนำ�พย�นนั้นม�สืบในภ�ยหน้� คู่คว�มอ�จร้องขอต่อศ�ลให้ทำ�ก�รสืบพย�นเอ�ไว้ล่วงหน้�

ก่อนในทันทีก็ได้405

พย�นบุคคล อ�จให้ก�รยืนยันเกี่ยวกับเอกส�รได้ เฉพ�ะในกรณีที่รู้ข้อคว�มในต้นฉบับ

เอกส�รนั้น406

ถ้�ได้รบัหม�ยเรียกพย�นเอกส�ร หรือพย�นวัตถุจ�กศ�ล ท่�นไม่จำ�เป็นต้องเดินท�งไป

ด้วยตนเองก็ได้ เพียงส่งพย�นเอกส�ร หรือ พย�นวัตถุที่อยู่ในคว�มครอบครองของตนต่อศ�ล

ต�มหม�ยเรียกให้ครบถ้วน ก็ถือว่�ได้ปฏิบัติต�มหม�ยเรียกเรียบร้อยแล้ว407

																																			

แม้ว่�พย�นบุคคลจะไม่ใช่คู่คว�มในคดีอ�ญ�	 แต่ก็ได้รับก�รคุ้มครองจ�กกฎหม�ย 

ให้มีสิทธิต่�ง	ๆ	ดังนี้

1.	สิทธิที่จะไม่เผชิญหน้าโดยตรงกับจำาเลยระหว่างการสืบพยาน

โดยทั่วไปแล้ว พย�นจะต้องเบิกคว�มต่อหน้�ศ�ลและโดยเปิดเผยต่อหน้�จำ�เลย แต่ห�ก 

เมื่อพิจ�รณ�เพศ อ�ยุ ฐ�นะ สุขภ�พอน�มัย ภ�วะแห่งจิตของพย�นหรือคว�มเกรงกลัวที่พย�น

มีต่อจำ�เลยแล้ว ศ�ลส�ม�รถให้พย�นเบิกคว�มโดยไม่ให้พย�นเผชิญหน้�โดยตรงกับจำ�เลยก็ได้ 

ไม่ว่�จะเป็นก�รใช้โทรทัศน์วงจรปิด สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นที่มีข้อบังคับกำ�หนดเอ�ไว้ และ

จะให้สอบถ�มผ่�นนักจิตวิทย� นักสังคมสงเคร�ะห์ หรือบุคคลอื่นที่พย�นไว้ว�งใจด้วยก็ได้408 

2.	สิทธิของพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน	18	ปี

ก�รสืบพย�นที่เป็นเด็กอ�ยุไม่เกิน 18 ปี ศ�ลจะจัดให้พย�นอยู่ในสถ�นที่ที่เหม�ะสม

สำ�หรับเด็ก ใช้ก�รถ่�ยทอดภ�พและเสียงไปยังห้องพิจ�รณ� โดยศ�ลอ�จเป็นผู้ถ�มพย�นเอง 

โดยแจ้งให้พย�นนั้นทร�บประเด็นและข้อเท็จจริงซึ่งต้องก�รสืบแล้วให้พย�นเบิกคว�มในข้อนั้น ๆ 

 

 
405ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 55/1, 237 ทวิ และ มาตรา 237 ตรี
406ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 238
407ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 132 (3)
408ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172

10.2 สิทธิของพยานในคดีอาญา
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หรือศ�ลจะถ�มผ่�นนักจิตวิทย�หรือนักสังคมสงเคร�ะห์ก็ได้ และให้คู่คว�มถ�ม ถ�มค้�น  

หรือถ�มติงผ่�นนักจิตวิทย�หรือนักสังคมสงเคร�ะห์409

ศ�ลอ�จเห็นสมควร หรือพย�นที่เป็นเด็กอ�ยุไม่เกิน 18 ปี หรือคู่คว�มฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่ง

ร้องขอต่อศ�ลว่�มีเหตุอันสมควรว่�ก�รสืบพย�นจะเป็นผลร้�ยแก่เด็กถ้�ไม่อนุญ�ตต�มที่ร้องขอ 

ให้ศ�ลจัดให้มีก�รถ่�ยทอดภ�พและเสียงคำ�ให้ก�รของผู้เสียห�ยหรือพย�นที่เป็นเด็กอ�ยุไม่เกิน 

18 ปี ที่ได้บันทึกไว้ในชั้นสอบสวนหรือชั้นไต่สวนมูลฟ้อง แล้วให้ถือว่�เป็นคำ�เบิกคว�มพย�นใน

ชั้นศ�ล410

3.	สิทธิได้รับความคุ้มครองพยานตามมาตรการทั่วไป

พย�นหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องซึ่งอ�จไม่ได้รับคว�มปลอดภัยจ�กก�รเป็นพย�น 

ในคดีอ�ญ�	ส�ม�รถร้องขอต่อพนักง�นสืบสวน	พนักง�นสอบสวน	พนักง�นผู้มีอำ�น�จ 

ฟ้องศ�ล	สำ�นักง�นคุ้มครองพย�น	คุ้มครองให้ได้รับคว�มปลอดภัย411	ได้แก่

อ�รักข�ให้ได้รับคว�มปลอดภัย

จัดให้อยู่ในสถ�นที่ที่ปลอดภัย

ปกปิดข้อมูลที่ส�ม�รถระบุตัวพย�น

พย�นส�ม�รถขอให้มีก�รคุ้มครองครอบคลุมไปถึงส�มี ภริย� ผู้บุพก�รี ผู้สืบสันด�น 

ของพย�น หรือบุคคลอื่นที่มีคว�มสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพย�นซึ่งมีผลต่อก�รที่พย�นจะม�เป็นพย�น

อ�จไม่ได้รับคว�มปลอดภัยด้วย โดยบุคคลนั้น ๆ ต้องให้คว�มยินยอมในก�รรับคว�มคุ้มครอง

4.	สิทธไิด้รับความคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ

ม�ตรก�รพิเศษในก�รคุ้มครองพย�นเป็นม�ตรก�รคุ้มครองคว�มปลอดภัยขั้นสูง 

ให้กบัพย�นในคดอี�ญ�ทีก่ฎหม�ยคุม้ครองพย�นกำ�หนดไว้	 และต้องพจิ�รณ�ถึงคว�มร้�ยแรง 

แห่งคดีและก�รกระทำ�ผิด	ที่มีลักษณะเชื่อมโยงเป็นเครือข่�ยอ�ชญ�กรรม	กระทบต่อ 

คว�มสงบเรียบร้อย	และคว�มมั่นคงแห่งรัฐ412	คือ

คดเีกี่ยวกับย�เสพติด

คดเีกี่ยวกับก�รฟอกเงิน

คดเีกี่ยวกับก�รทุจริต หรือคว�มผิดเกี่ยวกับศุลก�กร

คดคีว�มผิดเกี่ยวกับคว�มมั่นคงแห่งร�ชอ�ณ�จักร

409ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ตรี วรรคแรก และ วรรคสอง
410ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ตรี วรรคสาม
411พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 มาตรา 6
412พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 มาตรา 8

คดคีว�มผิดท�งเพศ เกี่ยวกับก�รเป็นธุระจัดห�ล่อไปหรือพ�ไปเพื่อก�รอน�จ�ร 

เพื่อสนองคว�มใคร่ของผู้อ่ืน และคว�มผิดฐ�นพร�กเด็กและผู้เย�ว์ คว�มผิดเกี่ยวกับ

ก�รค้�หญิงและเด็ก หรือคว�มผิดเกี่ยวกับก�รค้�ประเวณี หรือก�รเป็นเจ้�ของกิจก�ร

ค้�ประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดก�รกิจก�รค้�ประเวณี หรือสถ�นก�รค้�ประเวณี หรือเป็น 

ผู้ควบคุมผู้กระทำ�ก�รค้�ประเวณีในสถ�นก�รค้�ประเวณี

คดีคว�มผิดเกี่ยวกับองค์กรอ�ชญ�กรรม ในข้อห�อ้ังยี่ ซ่องโจรและเครือข่�ย

หรือขบวนก�รหรือองค์กรลับของอ�ชญ�กร

คดคีว�มผิดที่มีอัตร�โทษอย่�งตำ่�ให้จำ�คุกตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป หรือโทษสถ�นที ่

หนักกว่�นั้น และคดีซึ่งสำ�นักง�นคุ้มครองพย�นเห็นสมควรให้คว�มคุ้มครองพย�น

พย�นส�ม�รถขอให้มีก�รคุ ้มครองต�มม�ตรก�รพิเศษนี้แก่ส�มี ภรรย� ผู ้บุพก�รี  

ผู้สืบสันด�นของพย�น หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีคว�มสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพย�นซึ่งมีผลต่อก�รท่ีพย�น 

จะม�เป็นพย�นอ�จไม่ได้รับคว�มปลอดภัยด้วย โดยบุคคลนั้น ๆ ต้องให้คว�มยินยอมใน 

ก�รรับคว�มคุ้มครองเช่นกัน413

ม�ตรก�รพิเศษที่ดำ�เนินก�รเพื่อคุ้มครองพย�น414	ได้แก่

ย้�ยที่อยู่หรือจัดห�ที่พักอันเหม�ะสม

จ่�ยค่�เลี้ยงชีพ

เปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลและหลักฐ�นท�งทะเบียนที่ระบุตัวพย�นและดำ�เนินก�ร 

กลับคืนฐ�นะเดิมต�มคำ�ร้องขอของพย�น

จัดห�อ�ชีพหรือก�รศึกษ�หรือดำ�เนินก�รใดเพื่อให้พย�นดำ�รงชีพอยู ่ได้ต�ม 

คว�มเหม�ะสม

ช่วยเหลือในก�รเรียกร้องสิทธิที่พย�นพึงได้รับ

จัดห�เจ้�หน้�ที่คุ้มครองคว�มปลอดภัย

ดำ�เนินก�รอื่นใดต�มที่เห็นสมควร

5.	สิทธไิด้รับความคุ้มครองพยานที่เป็นพยานในคดีพิเศษ

พย�นในคดีอ�ญ�ที่จัดว่�เป็นคดีพิเศษ	ภ�ยใต้อำ�น�จก�รสอบสวนของกรมสอบสวน

คดีพิเศษ	(ดีเอสไอ)	มีสิทธิได้รับคว�มคุ้มครองพย�นจ�กกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เป็นก�ร

เฉพ�ะจ�กศูนย์คุ้มครองพย�นของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ซึ่งคดีพิเศษ415	หม�ยถึง

413พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 มาตรา 11
414พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 มาตรา 10
415พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 21

127 128ทำ�อย่�งไร เมื่อมีคดีอ�ญ�คู่มือกฎหม�ยฉบับประช�ชน



คดีอ�ญ�ที่มีคว�มซับซ้อน จำ�เป็นต้องใช้วิธีก�รสืบสวนสอบสวนและรวบรวม

พย�นหลักฐ�นเป็นพิเศษ

คดอี�ญ�ทีม่หีรอือ�จมผีลกระทบอย่�งรนุแรงต่อคว�มสงบเรยีบร้อยและศีลธรรม 

อันดีของประช�ชน คว�มมั่นคงของประเทศ คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศหรือระบบ

เศรษฐกิจหรือก�รคลังของประเทศ

คดีอ�ญ�ท่ีมีลักษณะเป็นก�รกระทำ�คว�มผิดข้�มช�ติที่สำ�คัญหรือเป ็น 

ก�รกระทำ�ขององค์กรอ�ชญ�กรรม

คดอี�ญ�ที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่สำ�คัญเป็นตัวก�ร ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน

คดีอ�ญ�ที่มีพนักง�นฝ่�ยปกครองหรือตำ�รวจช้ันผู้ใหญ่ซ่ึงมิใช่พนักง�นสอบสวน

คดีพิเศษหรือเจ้�หน้�ท่ีคดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อมีหลักฐ�นต�มสมควรว่�น่�จะได้

กระทำ�คว�มผิดอ�ญ�หรือเป็นผู้ถูกกล่�วห�หรือผู้ต้องห�

คดอี�ญ�อื่นที่คณะกรรมก�รคดีพิเศษลงมติให้เป็นคดีพิเศษ

คดีอ�ญ�อื่นซึ่งพนักง�นสอบสวนคดีพิเศษมีอำ�น�จสอบสวนและให้ถือว่�เป็นคดี

พิเศษ ได้แก่ คดีอ�ญ�ท่ีเป็นก�รกระทำ�ผิดครั้งเดียวแต่ผิดกฎหม�ยหล�ยบทแล้วม ี

คว�มผดิบทใดบทหนึง่ทีเ่ป็นคดพีเิศษ หรอืคดอี�ญ�ท่ีมคีว�มต่อเนือ่งหรอืเกีย่วเนือ่งกบัคดพีเิศษ

พย�นในคดีพิเศษ จะได้รับคว�มคุ้มครองในลักษณะเดียวกันกับม�ตรก�รคุ้มครองทั่วไป 

หรือม�ตรก�รคุ้มครองพิเศษ ต�มกำ�หนดในพระร�ชบัญญัติคุ้มครองพย�นในคดีอ�ญ�  

พ.ศ.2546 แล้วแต่กรณี และยังมีคว�มช่วยเหลืออื่น ๆ  เพิ่มเติมอีก เช่น ก�รได้รับทน�ยคว�มช่วย

เหลือในกรณีที่พย�นถูกฟ้องคดีอ�ญ�และคดีแพ่งที่ต่อเนื่องม�จ�กก�รไปเป็นพย�นนั้น416

6.	สิทธิได้รับค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนแก่พยาน

ในก�รม�ศ�ลนั้น พย�นย่อมมีค่�ใช้จ่�ยและในบ�งกรณีก็สมควรต้องได้รับค่�ตอบแทน 

เมื่อเกิดเหตุที่ไม่ค�ดคิดขึ้นจ�กก�รม�เป็นพย�น ซึ่งกฎหม�ยได้ให้สิทธิพย�นได้รับค่�ใช้จ่�ยและ

ค่�ตอบแทนดังนี้

6.1	ค่�ใช้จ่�ยของพย�นต�มประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ�

พย�นทีม่�ศ�ลต�มหม�ยเรยีก มสีทิธไิด้รบัค่�พ�หนะ ค่�ป่วยก�ร และค่�เช่�ทีพ่กัทีจ่ำ�เป็น 

และสมควรจ�กศ�ล ทั้งนี้ เป็นไปต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด คือ

1) ค่�ป่วยก�รของพย�น417 ในอัตร�ไม่ตำ่�กว่� 300 บ�ท แต่ไม่เกิน 500 บ�ท 

ต่อวันส่วนกรณีที่เป็นพย�นที่มีคว�มยุ่งย�กในก�รสืบพย�น เช่น ผู้ชำ�น�ญก�ร ศ�ลอ�จ 

สั่งให้จ่�ยได้ถึงอัตร� 1,000 บ�ทต่อวัน418

416ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2554 ข้อ 22
417ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 256 วรรคแรก
418ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม การจ่ายค่าพาหนะ ค่าป่วยการ และค่าเช่าท่ีพักแก่พยานซ่ึงมาศาลตามหมายเรียกในคดีอาญา 

พ.ศ. 2561 ข้อ 3 และ 4

ก.	พย�นที่ศ�ลต้องจ่�ยค่�ป่วยก�รให้	ประกอบไปด้วย

พย�นที่ศ�ลหม�ยเรียกม�เอง

พย�นที่ศ�ลหม�ยเรียกม�ต�มคำ�ขอของคู่คว�ม ได้แก่

พย�นโจทก์ในคดีซึ่งพนักง�นอัยก�รเป็นโจทก์

พย�นโจทก์ในคดทีีไ่ม่ใช่คว�มผดิต่อส่วนตวัทีผู่เ้สยีห�ยเป็นโจทก์

ข. พย�นที่ศ�ลอ�จพิจ�รณ�สั่งจ่�ยค่�ป่วยก�รให้หรือไม่ก็ได้	ประกอบไปด้วย

พย�นที่ศ�ลหม�ยเรียกม�ต�มคำ�ขอของคู่คว�ม ได้แก่

พย�นโจทก์ในคดีซึ่งพนักง�นอัยก�รเป็นโจทก์ หรือ พย�นโจทก์

ในคดท่ีีไม่ใช่คว�มผดิต่อส่วนตวัท่ีผูเ้สยีห�ยเป็นโจทก์ ท่ีเป็นเจ้�หน้�ท่ี 

รัฐและก�รม�เป็นพย�นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของก�รปฏิบัติหน้�ท่ี

หรือสืบเนื่องจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่อยู่แล้ว

พย�นโจทก์ในคดีคว�มผิดต่อส่วนตัวที่ผู ้เสียห�ยเป็นโจทก์  

และโจทก์เป็นผู้ขอให้หม�ยเรียกม�

พย�นจำ�เลย

ค่�พ�หนะเดินท�งและค่�ที่พักต�มประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ�419

ศ�ลจ่�ยให้แก่ทั้งพย�นที่ศ�ลหม�ยเรียกม�เอง และพย�นที่ศ�ลหม�ยเรียกม�ต�มคำ�ขอ 

ของคู่คว�ม ต�มอัตร�ที่กำ�หนดไว้420

แต่ห�กพย�นนั้นได้รับค่�ใช้จ่�ยในลักษณะเดียวกันนี้แล้วจ�กพระร�ชบัญญัติ

คุ้มครองพย�นในคดีอ�ญ� พ.ศ.2546 หรือกฎหม�ยอื่น จะไม่ได้รับค่�ป่วยก�รและค่�ใช้

จ่�ยต�มประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ�อีก421

พย�นไม่ต้องยื่นคำ�ขอค่�ป่วยก�รและค่�ใช้จ่�ยต�มประมวลกฎหม�ยวิธี

พิจ�รณ�คว�มอ�ญ� ศ�ลจะเป็นผู้สั่งจ่�ยให้เมื่อทำ�หน้�ที่เป็นพย�นในคดีอ�ญ�เสร็จสิ้น

แล้ว422

6.2	ค่�ใช้จ่�ยเพือ่ก�รคุม้ครองพย�นต�มพระร�ชบญัญตัคุ้ิมครองพย�นในคดอี�ญ�	พ.ศ.2546

กรณีท่ีพย�นได้รับคว�มคุ้มครองต�มกฎหม�ยฉบับน้ี พย�น ส�มี ภรรย� ผู้บุพก�รี  

ผูส้บืสันด�นของพย�นหรอืบคุคลอืน่ทีมี่คว�มสมัพันธ์ใกล้ชิดกบัพย�น มสีทิธิได้รบัค่�ใช้จ่�ยต่�ง ๆ 

ได้ดังนี้

419ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 256 วรรคแรก
420ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม การจ่ายค่าพาหนะ ค่าป่วยการ และค่าเช่าที่พักแก่พยานซึ่งมาศาลตามหมายเรียกในคดีอาญา 

พ.ศ. 2561 ข้อ 5
421ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 256 วรรคท้าย
422ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม การจ่ายค่าพาหนะ ค่าป่วยการ และค่าเช่าที่พักแก่พยานซึ่งมาศาลตามหมายเรียกในคดีอาญา 

พ.ศ. 2561 ข้อ 6

ก

ข

2)

3)

2) ค่�พ�หนะเดินท�งและค่�ทีพ่กัต�มประมวลกฎหม�ยวธีิพจิ�รณ�คว�มอ�ญ�419 

ศ�ลจ่�ยให้แก่ทั้งพย�นที่ศ�ลหม�ยเรียกม�เอง และพย�นที่ศ�ลหม�ยเรียกม�ต�มคำ�ขอ 

ของคู่คว�ม ต�มอัตร�ที่กำ�หนดไว้420

แต่ห�กพย�นนั้นได้รับค่�ใช้จ่�ยในลักษณะเดียวกันนี้แล้วจ�กพระร�ชบัญญัติ 

คุ้มครองพย�นในคดีอ�ญ� พ.ศ.2546 หรือกฎหม�ยอื่น จะไม่ได้รับค่�ป่วยก�รและค่�ใช้ 

จ่�ยต�มประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ�อีก421

3) พย�นไม่ต้องยื่นคำ�ขอค่�ป่วยก�รและค่�ใช้จ่�ยต�มประมวลกฎหม�ยวิธี 

พิจ�รณ�คว�มอ�ญ� ศ�ลจะเป็นผู้สั่งจ่�ยให้เมื่อทำ�หน้�ที่เป็นพย�นในคดีอ�ญ�เสร็จสิ้น 

แล้ว422
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1) ค่�ใช้จ่�ยต�มม�ตรก�รทั่วไป423

ค่�ที่พักอ�ศัยอันเนื่องม�จ�กก�รคุ้มครองพย�นให้เบิกจ่�ยได้เท่�ที่จ่�ย

จริงแต่ไม่เกินห้องละ 800 บ�ทต่อวัน

ค่�อ�ห�ร เครื่องดื่ม ให้เบิกจ่�ยได้ในอัตร�คนละ 200 บ�ทต่อวัน

ค่�เลี้ยงชีพท่ีสมควรอันเนื่องม�จ�กก�รข�ดประโยชน์ทำ�ม�ห�ได้ให้

เบิกจ่�ยได้ในอัตร�ค่�จ้�งขั้นตำ่�ในท้องท่ีจังหวัดที่ประกอบก�รง�น 

ณ วันที่ไม่ส�ม�รถประกอบก�รง�นได้ต�มปกติ

2) ค่�ใช้จ่�ยต�มม�ตรก�รพิเศษ

ค่�ใช้จ่�ยทุกประเภทต�มม�ตรก�รพิเศษ ส�ม�รถเบิกจ่�ยได้ต�มจริง ยกเว้น

เฉพ�ะค ่�ใช ้จ ่�ยในก�รจ ่�ยค ่�เ ล้ียงชีพที่สมควรแก ่พย�นหรือบุคคลที่อยู ่ ใน 

คว�มอปุก�ระเลีย้งดขูองพย�น ให้เบกิจ่�ยได้ในอตัร�ค่�จ้�งขัน้ตำ�่ในท้องทีจ่งัหวดัทีป่ระกอบ 

ก�รง�น ณ วันที่ไม่ส�ม�รถประกอบก�รง�นได้ต�มปกติ424 ค่�ใช้จ่�ยเหล่�นี้ เจ้�หน้�ที่

ผู้รับผิดชอบจะเป็นผู้ดำ�เนินก�รเบิกจ่�ยให้

6.3	ค่�ตอบแทนพย�นต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครองพย�นในคดีอ�ญ�	พ.ศ.2546

1) ค่�ตอบแทนเมื่อพย�นทำ�หน้�ที่เสร็จสิน้425

เมื่อพย�นได้ให้ข้อเท็จจริงต่อพนักง�นผู้มีอำ�น�จสืบสวนคดีอ�ญ� พนักง�นผู้มีอำ�น�จ

สอบสวนคดีอ�ญ� พนักง�นผู้มีอำ�น�จฟ้องคดีอ�ญ� หรือเบิกคว�มต่อศ�ลแล้ว พย�นในคดี

อ�ญ�มีสิทธิได้รับค่�ตอบแทนที่จำ�เป็นและสมควรต�มอัตร�ที่กำ�หนด ส่วนพย�นโจทก์หรือ

พย�นจำ�เลยในคว�มผิดต่อส่วนตัวที่ผู้เสียห�ยเป็นโจทก์ ศ�ลอ�จพิจ�รณ�ให้ค่�ตอบแทนด้วย 

นอกจ�กนี้ พย�นที่ให้ก�รเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี มีสิทธิได้รับพิจ�รณ�ให้รับค่�ตอบแทนเช่นกัน

อัตร�ค่�ตอบแทน	คือ

พย�นทีม่ีที่พักอ�ศัยอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับที่ทำ�ก�รที่ม�เป็นพย�น	ได้รับครั้งละ	

200	บ�ท

พย�นท่ีมีท่ีพักอ�ศัยอยู่นอกเขตจังหวัดของที่ทำ�ก�รท่ีม�เป็นพย�น	ได้รับคร้ังละ	 

500	บ�ท

423พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 มาตรา 18 ประกอบ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน  

สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ.2560) ข้อ 19 และ 20
424พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 มาตรา 18 ประกอบ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน  

สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ.2560) ข้อ 22 และ ข้อ 23
425พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 มาตรา 17 ประกอบ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน  

สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2547 ข้อ 6 ถึง ข้อ 9

ก

ข

2)	ค่�ตอบแทนกรณีพย�นได้รับคว�มเสียห�ยจ�กก�รเป็นพย�นในคดีอ�ญ�

กรณีเกิดคว�มเสียห�ยแก่ชีวิต ร่�งก�ย อน�มัย เสรีภ�พ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือสิทธิ

อย่�งหนึง่อย่�งใดของพย�นหรอืส�ม ีภรรย� ผูบ้พุก�ร ีผูส้บืสนัด�นหรอืบคุคลอืน่ทีม่คีว�มสมัพนัธ์ 

ใกล้ชิดกับพย�น เพร�ะมีก�รกระทำ�ผิดอ�ญ�โดยเจตน�เนื่องจ�กก�รท่ีพย�นจะม� หรือได้ม�

เป็นพย�น บุคคลนั้นมีสิทธิได้รับค่�ตอบแทนต�มอัตร�ดังนี้ ยกเว้นกรณีที่บุคคลนั้นไม่ยินยอม 

ในก�รรับคว�มคุ้มครองพย�นแต่แรก จะไม่มีสิทธิได้รับค่�ตอบแทนในทุกกรณี426

กรณเีกิดคว�มเสียห�ยแก่ชีวิต

ค่�ตอบแทนตั้งแต่ 30,000 บ�ท แต่ไม่เกิน 100,000 บ�ท

ค่�จัดก�รศพ 20,000 บ�ท

ค่�ข�ดอุปก�ระเลี้ยงดูต�มพฤติก�รณ์ขณะเสียชีวิต ไม่เกิน 30,000 บ�ท

ค่�อุปก�ระด้�นก�รศึกษ�แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหม�ยของพย�นให้จ่�ยเป็น 

ร�ยเดือนๆ ละไม่เกิน 3,000 บ�ทจนกว่�จะบรรลุนิติภ�วะ เว้นแต่เมื่อบรรลุนิติภ�วะ

แล้วกำ�ลังศึกษ�อยู่ในระดับมัธยมศึกษ� หรือเทียบเท่� จนถึงระดับปริญญ�ตรีในประเทศ 

ให้ได้รับก�รอุปก�ระต่อไปจนถึงอ�ยุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

กรณเีกิดคว�มเสียห�ยแก่ร่�งก�ย อน�มัย เสรีภ�พ

ค่�ใช้จ่�ยในก�รรักษ�พย�บ�ล จ่�ยต�มจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บ�ท

ค่�ฟื้นฟูสมรรถภ�พร่�งก�ยและจิตใจ จ่�ยต�มจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บ�ท

ค่�ข�ดประโยชน์ทำ�ม�ห�ได้ในระหว่�งก�รรักษ�พย�บ�ล วันละไม่เกิน 200 บ�ท 

นับแต่วันที่ไม่ส�ม�รถประกอบก�รง�นได้ต�มปกติ

ค่�เสยีห�ยอืน่นอกจ�กทีก่ล่�วข้�งต้น จ่�ยต�มจำ�นวนทีส่มควรแต่ไม่เกนิ 30,000 บ�ท

กรณีเกิดคว�มเสียห�ยแก่ช่ือเสียงหรือทรัพย์สินหรือสิทธิอย่�งหนึ่งอย่�งใดจ่�ยต�มท่ี

ส�ม�รถประเมินหรือเทียบเคียงได้แต่ไม่เกิน 50,000 บ�ท ห�กคว�มเสียห�ยนั้นเป็นผล

โดยตรงจ�กก�รกระทำ�ผดิอ�ญ�โดยเจตน�เนือ่งจ�กก�รทีพ่ย�นจะม� หรอืได้ม�เป็นพย�น

ภ�ยใต้หลกัเกณฑ์ในพระร�ชบญัญตัคิุม้ครองพย�นในคดอี�ญ�	พ.ศ.	 2546	ประกอบกบั 

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง	พย�นในคดีอ�ญ�	และบุคคลท่ีกฎหม�ยกำ�หนด	ส�ม�รถใช้สิทธิรับ 

คว�มคุ้มครองและค่�ตอบแทนคว�มเสียห�ย	ดังนี้

426พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 มาตรา 15 ประกอบ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน  

สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2547 ข้อ 10 และ ข้อ 18

ก

ข

ค

10.3 การขอรับความคุ้มครองและค่าตอบแทน
ความเสียหายแก่พยานในคดีอาญา
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1.	การขอรับความคุ้มครองพยาน

พย�นในคดอี�ญ� รวมไปถงึคดพีเิศษภ�ยใต้อำ�น�จของกรมสอบสวนคดพิีเศษรบัผิดชอบ 

ที่ถูกข่มขู่คุกค�ม ส�ม�รถร้องขอรับก�รคุ้มครองพย�น รวมถึงคว�มคุ้มครองแก่ส�มี ภริย�  

ผู้บุพก�รี ผู้สืบสันด�นของพย�น หรือบุคคลอื่นที่มีคว�มสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพย�น ซึ่งผู้มีสิทธิยื่น

คำ�ขอ ได้แก่ พย�นหรือผู้รับมอบอำ�น�จจ�กพย�น หรือบุคคลซึ่งมีประโยชน์เกี่ยวข้องกับพย�น427 

โดยยื่นเอกส�รดังนี้ประกอบ

สำ�เน�บัตรประช�ชนของผู้ขอรับคว�มคุ้มครอง

สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของผู้ขอรับคว�มคุ้มครอง

สำ�เน�เอกส�รทีเ่ก่ียวกับคด ี เช่น บันทึกประจำ�วนั บนัทกึคำ�ให้ก�ร หม�ยเรียกหรอืหม�ยนดั 

ไปเบิกคว�มเป็นพย�นในชั้นศ�ล เป็นต้น

หลักฐ�นเกี่ยวกับเหตุก�รณ์ที่ไม่ปลอดภัยจ�กก�รเป็นพย�น หรือจะไปเป็นพย�นในคด ี

อ�ญ�นั้น ๆ (ถ้�มี) เช่น จดหม�ยหรือข้อคว�มข่มขู่ บันทึกประจำ�วันเกี่ยวกับก�รคุกค�มพย�น 

เป็นต้น

2.	การขอรับค่าตอบแทนความเสียหายแก่พยาน

ผู้มีสิทธิรับค่�ตอบแทนพย�นในกรณีต่�ง	ๆ	คือ

พย�น

ส�ม ีภรรย� ผูบ้พุก�ร ีผู้สบืสนัด�นหรอืบคุคลอืน่ทีม่คีว�มสมัพนัธ์ใกล้ชดิกับพย�น

ท�ย�ทโดยธรรมของบุคคลต�มข้อ ข. เฉพ�ะกรณีบุคคลต�มข้อ ข. เสียชีวิต 

ได้แก่ บตุรโดยชอบด้วยกฎหม�ย บตุรนอกกฎหม�ยท่ีบดิ�จดทะเบยีนรบัรองแล้ว 

และบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนถูกต้องต�มกฎหม�ย หรือ บิด�ม�รด� (บิด�ต้อง

เป็นบิด�โดยชอบด้วยกฎหม�ย) ห�กท�ย�ทในลำ�ดับชั้นนี้ไม่มี ท�ย�ทโดยธรรม

ในชั้นรองลงไปมีสิทธิรับแทน

โดยให้ยืน่คำ�ขอรบัค่�ตอบแทนและค่�ใช้จ่�ย ประกอบกับเอกส�รหลกัฐ�น 

เกี่ยวกับคว�มเสียห�ยที่ได้รับจ�กก�รกระทำ�ผิดอ�ญ�โดยเจตน�ที่ม�จ�ก 

ก�รไปเป็นพย�น หรือจะไปเป็นพย�นนั้น ห�กผู้มีสิทธิรับค่�ตอบแทนเป็นผู้เย�ว์  

หรอืผูไ้ร้คว�มส�ม�รถ ให้ผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรอืผูอ้นบุ�ล แล้วแต่กรณ ีเป็นผูย่ื้น 

คำ�ขอแทน

427 พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 มาตรา 6

3.	การอุทธรณ์คำาขอ

กรณีที่ได้มีคำ�สั่งไม่รับคำ�ขอก�รคุ้มครองหรือคำ�ขอรับค่�ตอบแทนพย�น ผู้เป็นพย�น 

หรือผู้ยื่นคำ�ร้อง มีสิทธิอุทธรณ์คำ�สั่งนั้นภ�ยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำ�สั่ง โดยยื่นอุทธรณ์

ได้ที่ศ�ลชั้นต้น หรือ ศ�ลทห�รชั้นต้นที่มีเขตอำ�น�จเหนือคดี หรือที่ผู้ยื่นคำ�ร้องนั้นมีที่อยู่ โดยไม่

เสียค่�ฤช�ธรรมเนียม428

4.	สถานที่ยื่นคำาขอ

กรณีคดีอ�ญ�ท่ัวไป ส�ม�รถยื่นคำ�ขอได้ท่ีสำ�นักง�นคุ้มครองพย�น กรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภ�พ กระทรวงยุติธรรม หรือสำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

กรณีคดพีเิศษ ส�ม�รถย่ืนคำ�ขอได้ทีศ่นูย์คุ้มครองพย�น กรมสอบสวนคดพิีเศษ กระทรวง 

ยุติธรรม

																																			

ก�รเป็นพย�นในคดีอ�ญ� ถือว่�เป็นหน้�ที่ของประช�ชนอย่�งหนึ่ง เมื่อได้รับหม�ยเรียก

ให้ไปพบพนักง�นสอบสวน หรือไปเบิกคว�มที่ศ�ล พย�นจะต้องไปพบต�มวัน เวล� และสถ�นที่

ที่กำ�หนด

ในกรณีหม�ยเรียกพย�นของพนักง�นสอบสวน ห�กท่�นได้รับหม�ยเรียกครั้งที่ 1 แล้ว

ไม่ไปต�มหม�ยเรียก จะมีก�รออกหม�ยเรียกครั้งที่ 2 และห�กไม่ไปต�มหม�ยเรียกครั้งที่ 2 

พย�นอ�จถูกออกหม�ยจับได้ และมีโทษจำ�คุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000 บ�ท หรือทั้งจำ�

ท้ังปรับ429 นอกจ�กนี้ ห�กเป็นหม�ยเรียกให้ส่งหรือจัดก�รส่งทรัพย์หรือเอกส�ร แล้วไม่ทำ� 

ก�รส่งทรัพย์หรือเอกส�รดังกล่�วต�มหม�ยเรียก ก็มีโทษจำ�คุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 

5,000 บ�ท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ430

กรณีหม�ยเรียกพย�นของศ�ล เมื่อพย�นได้รับหม�ยเรียกโดยชอบด้วยกฎหม�ยแล้ว 

พย�นจะต้องม�ศ�ลต�มกำ�หนด ห�กศ�ลเห็นว่�คำ�เบิกคว�มของพย�นคนนั้นเป็นข้อสำ�คัญใน

ก�รวินิจฉัยชี้ข�ดคดี แล้วพย�นไม่ม�ศ�ล ศ�ลอ�จออกหม�ยจับพย�นม�กักขังไว้จนกว่�จะได ้

 

428พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 มาตรา 20
429ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 168
430ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 169

10.4 ไม่อยากไปเป็นพยานได้หรือไม่?

ก

ข

ค
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เบิกคว�มต่อศ�ลก็ได้ อีกทั้งอ�จมีคว�มผิดข้อห�ขัดหม�ยเรียก มีโทษจำ�คุกไม่เกิน 6 เดือน และ

ปรับไม่เกิน 10,000 บ�ท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ431

อย่�งไรก็ต�ม พย�นที่ไม่ส�ม�รถไปพบพนักง�นสอบสวน หรือไปเบิกคว�มต่อศ�ลได้

อ�จชี้แจงให้พนักง�นสอบสวนทร�บท�งโทรศัพท์ หรือยื่นคำ�ร้องชี้แจงต่อศ�ลก่อนถึงวันนัด  

ถึงเหตุผลด้�นคว�มเจ็บป่วยหรือนัดหม�ยสำ�คัญอื่นที่ได้นัดเอ�ไว้ก่อนแล้ว โดยอ�จมีก�รเลื่อน

วันสอบป�กคำ�หรือก�รเบิกคว�มออกไป หรือขอให้พนักง�นสอบสวนพิจ�รณ�ก�รออกหม�ย

เรียกท่�นเป็นพย�นอีกครั้ง หรือขอในคำ�ร้องขอให้ศ�ลพิจ�รณ�ก�รออกหม�ยเรียกท่�นไปเป็น

พย�น พนักง�นสอบสวนอ�จเห็นสมควรตัดท่�นออกจ�กก�รเป็นพย�นก็ได้ หรือศ�ลจะ

พิจ�รณ�ว่�จำ�เป็นต้องให้ท่�นไปเป็นพย�นหรือไม่ ห�กศ�ลเห็นว่�ไม่ใช่พย�นในประเด็นสำ�คัญ

ของคดี ศ�ลอ�จตัดท่�นจ�กก�รเป็นพย�นและไม่จำ�ต้องไปเป็นพย�นอีก

431ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 170

บทที่ 11
คำาถามที่พบบ่อย
ในการดำาเนิน
คดีอาญา

ห�กท่�นประสงค์จะเขียนคำ�ร้อง หรือแบบฟอร์มอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในศ�ล ท่�นส�ม�รถติดต่อขอ

คว�มช่วยเหลือจ�กเจ้�หน้�ที่ประช�สัมพันธ์ของศ�ลนั้น ๆ ได้ ซึ่งจะให้คว�มช่วยเหลือในเบื้องต้น และ

กรณีท่ีท่�นเขียนหรืออ่�นภ�ษ�ไทยไม่ได้ เจ้�หน้�ท่ีจะช่วยเหลือในก�รเขียนคำ�ร้องต่�ง ๆ ท่ีจำ�เป็น 

นอกจ�กนี้ อ�จปรึกษ�กับทน�ยอ�ส�ประจำ�ศ�ล หรือเจ้�หน้�ที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิเสรีภ�พประจำ�ศ�ล 

เพื่อขอร�ยละเอียดท�งกฎหม�ยเพิ่มเติมได้

			

กรณีที่ท่�นจะฟ้องคดีอ�ญ�ด้วยตนเอง จะต้องยื่นฟ้องต่อศ�ลที่มีเขตอำ�น�จพิจ�รณ�คดีนั้น ๆ  

ได้แก่ ศ�ลที่มีเขตอำ�น�จในท้องที่ที่เกิดเหตุคดีขึ้น หรืออ�จฟ้องคดีอ�ญ�ต่อศ�ลที่จำ�เลยมีที่อยู่ในเขต

อำ�น�จศ�ลนั้นก็ได้ ถ้�จำ�เป็น

11.1 มีปัญหาในการเขียนคำาร้อง	คำาขอ	คำาแถลง	
หรือเอกสารในศาลอื่น	ๆ	ควรปรึกษาใคร?

11.2 จะฟ้องร้องคดีอาญาที่ศาลไหน?
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