การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาส�ำหรับจ�ำเลย
จ�ำเลย หมายถึง บุคคลซึ่งถูกฟ้องต่อศาลแล้วโดยข้อหาว่ากระท�ำ
ความผิด
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สิทธิของจ�ำเลยตามกฎหมาย
สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและ
เป็นธรรม
สิทธิทจี่ ะได้รบั การตัง้ ทนายความแก้ตา่ งในชัน้ ไต่สวนมูลฟ้อง หรือ
พิจารณาในศาลชัน้ ต้นตลอดจนชัน้ ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา และ
ขอให้ศาลตั้งทนายความให้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
สิทธิที่จะปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการ
เฉพาะตัว
สิทธิที่จะตรวจดูสิ่งที่ยื่นเป็นพยานหลักฐานและคัดส�ำเนาหรือ
ถ่ายรูปสิ่งนั้นๆ
สิทธิที่จะตรวจดูส�ำนวนการไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาของศาล
และคั ด ส� ำ เนาหรื อ ขอรั บ ส� ำ เนาที่ รั บ รองว่ า ถู ก ต้ อ ง โดยเสี ย
ค่าธรรมเนียม
สิทธิที่จะตรวจหรือคัดส�ำเนาค�ำให้การของตนในการสอบสวน
หรือเอกสารประกอบค�ำให้การของตน
สิทธิในการคัดค้านผู้พิพากษาที่พิจารณาคดี
สิทธิที่จะคัดค้านการถอนฟ้องของโจทก์
สิทธิที่จะไม่ถูกด�ำเนินคดีซ�้ำ
สิทธิที่จะไม่ยอมให้โจทก์อ้างจ�ำเลยเป็นพยาน
สิ ท ธิ ที่ จ ะร้ อ งขอให้ ศ าลปล่ อ ย ถ้ า มี ก ารคุ ม ขั ง โดยมิ ช อบ
ด้วยกฎหมาย
สิทธิที่จะร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราว
สิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาค�ำสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและสืบพยานในศาลโดยเปิดเผย
ต่อหน้าจ�ำเลย
สิทธิที่จะได้รับการอ่านและอธิบายฟ้องให้ฟัง
สิทธิที่จะไม่ยอมให้การต่อศาล
จ�ำเลยซึ่งเป็นคนยากจนมีสิทธิขอส�ำเนาค�ำพิพากษาซึ่งรับรอง
ถูกต้องโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
สิทธิที่จะจัดให้หาล่ามหรือล่ามภาษามือ
สิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งศาล
จ�ำเลยซึง่ ต้องขังหรือจ�ำคุกอยูใ่ นเรือนจ�ำมีสทิ ธิยนื่ อุทธรณ์ตอ่ พัศดี
ภายในก�ำหนด

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาส�ำหรับพยาน

กระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา หมายถึง การให้
ความรู้และการด�ำเนินกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาเพือ่ คุม้ ครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนผูม้ อี รรถคดี ผูต้ อ้ งหา จ�ำเลย ผูเ้ สียหาย พยาน
ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการศาลตามหน้าที่ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย

สิทธิของพยานตามกฎหมาย

บุคคลผูพ้ งึ ได้รบั การคุม้ ครองสิทธิตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกระบวนการ
พิจารณาทางอาญา ได้แก่ ผู้ต้องหา จ�ำเลย ผู้เสียหาย พยานและ
ประชาชนทั่วไป
ศาลยุติธรรมทั่วประเทศได้ด�ำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์คุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพในคดีอาญา” โดยศาลจะด�ำเนินการดังต่อไปนี้
๑. ศาลจะจั ด ให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ค วามรู ้ เ บื้ อ งต้ น แก่
ประชาชนผู้มีอรรถคดีและผู้มาติดต่อราชการศาลเกี่ยวกับขั้น ตอน
การด�ำเนินคดี กระบวนการพิจารณา การปล่อยชั่วคราว สิทธิของ
ผู้ต้องหา จ�ำเลย ผู้เสียหาย และพยานตามกฎหมาย
๒. ศาลจะแจ้งให้ผู้เสียหายทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย
ขั้นตอนการด�ำเนินคดี
๓. ศาลจะจัดให้มีการให้ความรู้แก่ผู้ต้องหาในชั้นผัดฟ้อง ฝากขัง
เพื่อให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย
๔. ผู้พิพากษาต้องอ่านและอธิบายฟ้องให้จ�ำเลยฟังโดยละเอียด
อย่างเคร่งครัด ให้ความรูแ้ ก่จำ� เลยเพือ่ ให้จำ� เลยทราบถึงสิทธิและหน้าที่
ตามกฎหมายตลอดจนการบรรเทาความเสียหายแก่ผู้เสียหาย
๕. กรณีที่ผู้เสียหายประสงค์จะได้รับการบรรเทาความเสียหาย
ทั้งจ�ำเลยส�ำนึกในการกระท�ำความผิดและต้องการบรรเทาผลร้ายศาล
พึงจัดให้มีการไกล่เกลี่ย

๑. สิทธิที่จะไม่ตอบค�ำถามที่อาจค�ำให้พยานต้องด�ำเนินคดีอาญา
๒. สิทธิที่จะขอสืบพยานล่วงหน้า
๓. สิทธิขอความคุม้ ครองพยานตามมาตรการทัว่ ไปคุม้ ครองให้พยาน
ได้ รั บ ความปลอดภั ย รวมถึ ง การจั ด ให้ พ ยานอยู ่ ใ นสถานที่
ที่ปลอดภัย ปกปิดข้อมูลที่สามารถระบุตัวพยานได้
๔. สิทธิขอความคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษโดยการด�ำเนิน
การให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัย
๕. สิทธิที่ได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน ในกรณีเกิด
ความเสียหายแก่ชวี ติ ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ชือ่ เสียงหรือสิทธิ
อย่างหนึ่งอย่างใดเนื่องจากการที่เป็นพยานบุคคล
๖. พยานพึงมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนทีจ่ ำ� เป็นและสมควรตามระเบียบ
ที่กระทรวงยุติธรรมก�ำหนดโดยความเห็นชอบกระทรวงการคลัง
๗. ในการด�ำเนินการต่างๆ ของศาลผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล
พึงให้เกียรติแก่พยาน
๘. ศาลชั้นต้นต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ใน
เขตอ�ำนาจประสานงานแก้ไขเหตุขัดข้องต่างๆ เพื่อให้พยานมา
เบิกความต่อศาลตามก�ำหนดนัด
๙. ในคดี อ าญาเมื่ อ พยานที่ ใ ห้ ข ้ อ เท็ จ จริ ง ในฐานะพยานคั ด ค้ า น
การปล่ อ ยชั่ ว คราวผู ้ ต ้ อ งหาหรื อ จ� ำ เลยด้ ว ยเกรงว่ า จะได้ รั บ
อันตรายหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการปล่อยชั่วคราว
ศาลต้องพิจารณาข้อคัดค้านดังกล่าวประกอบด้วย
๑๐. ก่ อ นหรื อ หลั ง จากที่ พ ยานเบิ ก ความถ้ า พยานแจ้ ง ขอความ
ช่ ว ยเหลื อ เกี่ ย วกั บ การมาเป็ น พยานศาลให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ศ าล
รีบด�ำเนินการตามสมควรแล้วแต่กรณี
๑๑. ก่อนเข้าเบิกความต่อศาลให้เจ้าหน้าที่ศาลแจ้งให้พยานทราบถึง
สิทธิและหน้าทีต่ า่ งๆ ของพยานตลอดจนให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับวิธี
ปฏิบัติตนในการเบิกความต่อศาล
๑๒. ห้ามมิให้คคู่ วามหรือบุคคลทีม่ ไิ ด้มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการพิจารณา
คดีท�ำการบันทึกภาพ ถ่ายภาพของพยานในขณะเบิกความ
๑๓. การสื บ พยาน ศาลควรสอบถามคู ่ ค วามถึ ง ช่ ว งเวลาที่ พ ยาน
จะสะดวกมาเบิกความแก่ศาล
พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา โทร. 043-466444
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การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาส�ำหรับผูต
้ ้องหา

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาส�ำหรับผูเ้ สียหาย

ผูต้ ้องหา หมายถึง บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท�ำความผิดแต่ยัง
มิได้ถูกต้องต่อศาล

ผู้เสียหาย หมายถึง บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องมาจาก
การกระท�ำผิดฐานใดฐานหนึง่ รวมทัง้ บุคคลอืน่ ทีม่ อี ำ� นาจัดการแทน เช่น
ผู้แทนนิติบุคคล
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สิทธิของผู้ต้องหาตามกฎหมาย
สิทธิทจี่ ะพบและปรึกษาผูท้ จี่ ะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะและ
ได้รับการจัดหาทนายความให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
สิทธิทจี่ ะให้ทนายความหรือผูซ้ งึ่ ตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค�ำ
ตนได้ในชั้นสอบสวน
สิทธิที่จะได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร
สิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
สิทธิที่จะได้รับการแจ้งสิทธิที่ตนมีอยู่ตามข้อ ๑ ถึง ข้อ ๔ จาก
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจ
ในคดีที่มีอัตราโทษจ�ำคุกเกิน ๓ ปี ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะไม่ยินยอม
ให้พนักงานสอบสวนเก็บตัวอย่างเลือด เนื้อเยื่อ ผิวหนัง เส้นผม
หรือขน น�ำ้ ลายปัสสาวะ อุจจาระ สารคัดหลัง่ สารพันธุกรรมหรือ
ส่วนประกอบของร่างกายหรือตรวจตัวผู้ต้องหา
สิทธิที่จะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท�ำ
ที่กล่าวหาว่า ผู้ต้องหากระท�ำความผิดแล้ว จึงแจ้งข้อหาให้ทราบ
สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ การสอบสวนด้ ว ยความรวดเร็ ว ต่ อ เนื่ อ งและ
เป็นธรรม
สิทธิทจี่ ะมีโอกาสแก้ขอ้ หาและแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์
สิ ท ธิ ที่ จ ะให้ ก ารหรื อ ไม่ ใ ห้ ก ารก็ ไ ด้ ห รื อ ขอให้ ก ารในชั้ น ศาล
เนื่องจากค�ำให้การนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณา
คดี
สิทธิที่จะได้รับการแจ้งสิทธิจากพนักงานสอบสวน ก่อนถาม
ค�ำให้การของผู้ต้องหา
สิทธิที่จะได้รับการจัดหาล่ามหรือล่ามภาษามือ
สิ ท ธิ ที่ จ ะขอให้ ป ล่ อ ยตั ว ชั่ ว คราวถ้ า มี ก ารคุ ม ขั ง ที่ มิ ช อบ
ด้วยกฎหมาย
สิทธิที่ในการอุทธรณ์ค�ำสั่งศาลที่สั่งไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
สิทธิที่จะได้รับทราบค�ำสั่งไม่ฟ้องคดีผู้ต้องหา
สิทธิในการร้องขอต่อพนักงานอัยการเพื่อขอทราบสรุปพยาน
หลักฐาน พร้อมความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงาน
อัยการในการมีค�ำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี
สิทธิทจี่ ะได้รบั ทราบค�ำสัง่ ไม่ฟอ้ งคดีผตู้ อ้ งหา พัศดีภายในก�ำหนด
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สิทธิของผู้เสียหายตามกฎหมาย
สิทธิในการร้องทุกข์และถอนค�ำร้องทุกข์
สิทธิในการเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาได้ด้วยตนเองและถอนฟ้อง
คดีอาญา
สิทธิในการเป็นโจทก์ฟอ้ งและถอนฟ้องคดีแพ่งเกีย่ วเนือ่ งคดีอาญา
สิทธิในการเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ
สิทธิในการยอมความในคดีความผิดต่อส่วนตัว
สิ ท ธิ ที่ จ ะยื่ น ค� ำ ร้ อ งในคดี อ าญาที่ พ นั ก งานอั ย การเป็ น โจทก์
โดยขอให้บงั คับจ�ำเลยชดใช้คา่ สินไหมทดแทนได้ (ในกรณีทผี่ เู้ สีย
หายยื่นค�ำร้องตามมาตรา ๔๔/๑ แล้ว เมื่อศาลชั้นต้นนัดฟัง
ค�ำพิพากษาให้สง่ หมายนัดฟังค�ำพิพากษาไปยังผูเ้ สียหายด้วยและ
หากศาลพิพากษายกฟ้องคดีอาญาหรือพิพากษาให้ค่าเสียหาย
ไม่เต็มตามขอให้แจ้งถึงสิทธิในการอุทธรณ์คำ� ร้องในส่วนแพ่งด้วย)
สิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ ต ้ อ งตอบค� ำ ถามซึ่ ง โดยตรงหรื อ อ้ อ มอาจท� ำ ให้
ผู้เสียหายในฐานะพยานถูกฟ้องคดีอาญา
สิทธิให้จัดหาล่ามหรือล่ามภาษามือ
ผูเ้ สียหายทีเ่ ป็นโจทก์หรือเป็นโจทก์รว่ มกับพนักงานอัยการมีสทิ ธิ
อุทธรณ์หรือฎีกาได้
สิทธิตรวจหรือคัดส�ำเนาค�ำให้การของตนในชั้นสอบสวนหรือ
เอกสารประกอบค�ำให้การของตนเมือ่ พนักงานอัยการยืน่ ฟ้องคดี
ต่อศาลแล้ว
สิทธิคัดค้านการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย

แผนผังการด�ำเนินคดี กรณีพนักงานอัยการเป็นโจทก์

-

พนักงานอัยการ/คณะกรรมการ ปปช.เป็นโจทก์
ยื่นค�ำฟ้อง
ต้องท�ำเป็นหนังสือ ครบถ้วนตาม ป.วิ.อ.๑๕๘ ระบุพฤติการณ์ พร้อม
ชี้ช่องพยานหลักฐานให้ชัดเจนเพียงพอที่จะด�ำเนินพิจารณา (พรบ.
วิ.ทุจริต ม.๑๕ วรรคแรก)
ให้จ�ำเลยมา หรือคุมตัวมาศาล
ให้โจทก์ส่งรายงานและส�ำนวนการสอบสวนหรือส�ำนวนการไต่สวน
ข้อเท็จจริงพร้อมด้วยส�ำเนาอิเล็กทรอนิกส์
ให้โจทก์จัดท�ำส�ำเนาค�ำฟ้อง เพิ่มจากจ�ำนวนจ�ำเลยอีก ๒ ชุด
ศาลอาจสั่งให้แก้ไขค�ำฟ้อง
ให้ถูกต้องสมบูรณ์

ไม่จ�ำเป็นต้องไต่สวนมูลฟ้อง
แต่ถ้าศาลเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่สวน
มูลฟ้องก่อนก็ได้
***คดีที่อัยการสูงสุดหรือประธาน
กรรมการ ปปช.เป็นโจทก์ให้ศาลประทับ
ฟ้องโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้อง
ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ถ้าจ�ำเลยให้การ
รับสารภาพให้ศาลประทับฟ้องไว้
พิจารณา
ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
(ด�ำเนินการตาม ป.วิ.อ.มาตรา ๑๖๕)
- นัดไต่สวนพยาน
- นัดฟังค�ำพิพากษา

คดีไม่มีมูล
ศาลยกฟ้อง
โจทก์ใช้สิทธิอุทธรณ์
ฎีกา ต่อไป

คดีมีมูล

ศาลสั่งประทับฟ้อง

ชั้นพิจารณา
- นัดตรวจพยานหลักฐาน คือ การ
ที่ศาลเปรียบเทียบพยานหลัก
ฐานและข้อโต้แย้ง ก�ำหนด
ประเด็น ก�ำหนดพยานและวัน
นัด โดยให้คู่ความท�ำค�ำร้อง
เสนอประเด็นค�ำถามพยานก่อน
สืบพยานไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
หรือตามที่ศาลก�ำหนด
- นัดสืบพยาน
- นัดฟังค�ำพิพากษา

แผนผังการด�ำเนินคดี กรณีราษฎรเป็นโจทก์
ราษฎรเป็นโจทก์
- ยื่นค�ำฟ้อง โดยต้องท�ำเป็นหนังสือ ครบถ้วนตาม ป.วิ.อ.๑๕๘ ระบุ
พฤติการณ์พร้อมชี้ช่องพยานหลักฐาน (วิ.ทุจริต ม.๑๕) และให้โจทก์
จัดท�ำส�ำเนาค�ำฟ้อง เพิ่มจากจ�ำนวนจ�ำเลยอีก ๒ ชุด
ศาลอาจสั่งให้แก้ไข
ค�ำฟ้องให้ถูกต้องสมบูรณ์

นัดฟังค�ำสั่งชั้นตรวจฟ้อง

ศาลสั่งรับฟ้อง

ศาลยกฟ้อง เพราะ
- ฟ้องขาดองค์ประกอบ
ความผิด
- คดีขาดอายุความ
- การกระท�ำไม่เป็น
ความผิด
- โจทก์ไม่มีอ�ำนาจฟ้อง

โจทก์ใช้สิทธิ
อุทธรณ์ ฎีกา
ต่อไป

ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ถ้าจ�ำเลยให้การรับสารภาพ
ให้ศาลประทับฟ้องไว้พิจารณา
ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง (ด�ำเนินการตาม ป.วิ.อ.มาตรา ๑๖๕)
- นัดไต่สวนพยาน
- นัดฟังค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่ง
คดีมีมูล
ศาลสั่งประทับฟ้อง

คดีไม่มีมูล ศาลยกฟ้อง
โจทก์ก็ใช้สิทธิอุทธรณ์ ฎีกา ต่อไป

ชั้นพิจารณา
- นัดตรวจพยานหลักฐาน คือ การที่
ศาลเปรียบเทียบพยานหลักฐานและ
ข้อโต้แย้ง ก�ำหนดประเด็น ก�ำหนด
พยานและวันนัด โดยให้คู่ความท�ำ
ค�ำร้องเสนอประเด็นค�ำถามพยาน
ก่อนสืบพยานไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
หรือตามที่ศาลก�ำหนด
- นัดสืบพยาน
- นัดฟังค�ำพิพากษา

