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สิทธิมนุ ษยชนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

1. ผูก้ ล่าวโทษ ผูเ้ สียหาย โจทก์
1.1 สิทธิและอํานาจของผูก้ ล่าวโทษ
ผู้กล่าวโทษมีสทิ ธิจะกล่าวหาต่อเจ้ าหน้ าที่ว่ามีผ้ ูกระทําความผิด
1.2
สิทธิ หรื ออํ านาจของผู เ้ สียหายและมาตรการที่ให้ความคุม้ ครองผู เ้ สียหายที่
เกีย่ วข้องหรือสัมพันธ์กบั เจ้าหน้าที่
(1) สิทธิของผู้เสียหายที่จะร้ องทุกข์ (มาตรา 123 และมาตรา 3 (1)) สิทธิของผู้ร้องทุกข์ท่ี
จะแก้ คาํ ร้ องทุกข์ในระยะใด หรือจะถอนคําร้ องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้ (มาตรา 126)
(2) สิทธิของผู้เสียหายที่จะได้ รับการจัดหาล่ามหรือล่ามภาษามือ (มาตรา 13)
(3) สิท ธิข องผู้ เ สีย หายที่จ ะยอมหรื อ ไม่ ย อมให้ เ จ้ า พนั ก งานเปรี ย บเทีย บ (มาตรา 38
ประกอบมาตรา 37 (2) (3) และ (4))
(4) สิทธิของผู้เสียหายที่จะยอมหรือไม่ ยอมให้ พนักงานสอบสวนตรวจตัวผู้เสียหายหรือ
ตรวจตัวทางวิทยาศาสตร์ หรือยอมหรือไม่ยอมให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญตรวจร่ างกายหรือจิตใจของผู้เสียหาย
หรือตรวจทางวิทยาศาสตร์ (มาตรา 131/1 มาตรา 132 (1) และ วรรคสอง มาตรา 243 วรรค
หนึ่ง มาตรา 244/1 วรรคสอง)
(5) สิทธิและมาตรการคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็ นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี
(5.1) สิทธิของผู้เสียหายที่เป็ นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ในกรณีความผิด ต่อไปนี้
- ความผิดเกี่ยวกับเพศ
- ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายอันมิใช่ความผิดที่เกิดจากการ
ชุลมุนต่อสู้
- ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ
- ความผิดฐานกรรโชก ชิงทรัพย์และปล้ นทรัพย์
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- ความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยการป้ องกันและปราบปรามการค้ าประเวณี
- ความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยมาตรการในการป้ องกันและปราบปราม
การค้ าหญิงและเด็ก
- ความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยสถานบริการ
- คดีความผิดอื่นที่มอี ตั ราโทษจําคุก
ให้ พนักงานสอบสวนแยกกระทําเป็ นส่วนสัดในสถานที่ท่เี หมาะสมสําหรับผู้สียหาย
หรือพยานที่เป็ นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ตามที่ร้องขอ และให้ มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
บุคคลที่เด็กร้ องขอ และพนักงานอัยการเข้ าร่ วมในการถามปากคํา กับบันทึกภาพและเสียงด้ วย
(มาตรา 133 ทวิ)
(5.2) มาตรการคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็ นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี จะได้ รับการจัดให้ ช้ ี
ตัวบุคคลหรือผู้ต้องหาในสถานที่ท่เี หมาะสม และสามารถจะป้ องกันมิให้ บุคคลซึ่งจะถูกชี้ตัวนั้นเห็น
ตัวเด็กและให้ มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้ องขอ และพนักงานอัยการร่วมอยู่
ด้ วย (มาตรา 133 ตรี วรรคแรก)
(6) สิทธิของผู้เสียหายซึ่งเป็ นผู้ร้องทุกข์ท่จี ะได้ รับแจ้ งคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือสิทธิของ
ผู้เสียหายที่จะร้ องขอต่อพนักงานอัยการเพื่อขอทราบบทสรุปพยานหลักฐานพร้ อมความเห็นของพนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการในการสั่งคดี ทั้งนี้ ภายในกําหนดอายุความฟ้ องร้ อง (มาตรา 146)
(7) สิทธิของผู้ เสียหายที่จะร้ องขอให้ พนักงานอัยการยื่นคําร้ องต่ อศาลเพื่อให้ ศาลสั่งให้
สืบพยานก่อนฟ้ องคดี (มาตรา 237 ทวิ)
(8) มาตรการคุ้ มครองผู้ เสียหายที่จะให้ การด้ วยความสมัครใจ หรื อที่จะไม่ ให้ พนักงาน
สอบสวนตักเตือน พูดให้ ท้อใจหรือใช้ กลอุบายอื่นเพื่อป้ องกันมิให้ ผ้ ูเสียหายให้ ถ้อยคําซึ่งอยากจะให้
ด้ วยความเต็มใจ และพนักงานสอบสวนซึ่งเป็ นหญิงสอบผู้เสียหายที่เป็ นหญิงในคดีความผิดเกี่ยว
เพศ และกรณีจาํ เป็ นต้ องมีการให้ ผ้ ูเสียหายหรือพยานยืนยันตัวผู้กระทําความผิดชั้นจับกุมหรือชี้ตัว
ผู้ ต้ อ งหา ต้ อ งจั ด สถานที่เ หมาะสมในการยื น ยั น หรื อ ชี้ ตัว มิ ใ ห้ ผ้ ู ก ระทํา ผิด หรื อ ผู้ ต้ อ งหาเห็น ตั ว
(มาตรา 133 วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้ า)
1.3 สิทธิหรืออํานาจของผูเ้ สียหายหรือของโจทก์และมาตรการคุม้ ครองผูเ้ สียหายหรือ
โจทก์
(1) สิทธิของผู้เสียหายที่จะขอตรวจหรือคัดสําเนาคําให้ การของตนในชั้นสอบสวนหรือเอกสาร
ประกอบคําให้ การของตน เมื่อพนักงานอัยการได้ ย่ ืนฟ้ องคดีต่อศาลแล้ ว (มาตรา 8 วรรคท้ าย)
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(2) สิทธิของผู้เสียหายที่จะเป็ นโจทก์ฟ้องคดีต่อศาล หรือจะยื่นคําร้ องขอเข้ าร่วมเป็ นโจทก์
กับพนักงานอัยการในระยะใดระหว่างพิจารณาก่อนศาลชั้นต้ นพิพากษาคดีน้นั (มาตรา 28 (2) และ
มาตรา 3 (2) มาตรา 30) แต่ มีกฎหมายจํ ากัดสิทธิ ของผู เ้ สียหายในการฟ้ องคดีหรื อดําเนิน
คดีอาญา เช่น
- ห้ ามฟ้ องบุพการีตาม ป.พ.พ.มาตรา 1562
- ห้ ามฟ้ องเด็กหรื อเยาวชนกระทําการอันกฎหมายบัญญัติเป็ นความผิดต่ อศาล
เยาวชนและครอบครัว เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากผู้อาํ นวยการสถานพินิจ
- ห้ ามฟ้ องขอให้ กักกันเพราะเป็ นอํานาจของพนักงานอัยการโดยเฉพาะตาม ป.
วิ.อ.มาตรา 43
- คดีอาญาเลิกกันหรือคดีอาญาระงับตาม ป.วิ.อ.มาตรา 37 (1) หรือ มาตรา 39
(3) สิท ธิข องผู้ เ สีย หายที่จ ะเป็ นโจทก์ฟ้ องคดี แ พ่ ง ที่เ กี่ย วเนื่ อ งกับ คดี อ าญาต่ อ ศาลซึ่ ง
พิจารณาคดีอาญาหรื อต่ อศาลที่มีอาํ นาจชําระคดีแพ่ งก็ได้ (มาตรา 40 วรรคหนึ่ง และมาตรา 3
(3)) และสิทธิอ่นื ๆ เกี่ยวกับคดีดงั กล่าว (มาตรา 40 วรรคหนึ่ง – มาตรา 51)
(4) สิทธิของผู้เสียหายซึ่งเป็ นโจทก์หรือพนักงานอัยการโจทก์ท่จี ะร้ องขอถอนฟ้ องคดีอาญา
หรือคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา (มาตรา 3 (4) และมาตรา 35 วรรคหนึ่ง วรรคสอง)
(5) สิทธิของผู้เสียหายหรือผู้เสียหายซึ่งเป็ นโจทก์ท่จี ะยอมความในคดีความผิดต่อส่วนตัว
(มาตรา 3 (5) และมาตรา 35 วรรคสอง)
(6) สิทธิของโจทก์ท่จี ะขอโอนคดี (มาตรา 23, มาตรา 26)
(7) สิทธิของโจทก์ท่จี ะตั้งข้ อรังเกียจผู้พิพากษาในศาลซึ่งชําระคดีอาญา (มาตรา 27)
(8) สิทธิของโจทก์ท่จี ะร้ องขอต่อศาลสั่งให้ คดีของผู้เสียหายซึ่งเป็ นโจทก์กบั คดีของพนักงาน
อัยการซึ่งเป็ นคดีอาญาเรื่องเดียวกันรวมพิจารณาเป็ นเรื่องเดียวกัน (มาตรา 33)
(9) สิทธิของโจทก์ท่ีจะยื่นคําร้ องต่ อศาลขอแก้ ห รื อเพิ่ มเติมฟ้ องก่อนมีคําพิ พากษาศาล
ชั้นต้ น (มาตรา 163 วรรคหนึ่ง, มาตรา 164)
(10) สิทธิของโจทก์ท่จี ะขอให้ เพิ่มโทษฐานไม่เข็ดหลาบ (มาตรา 159)
(11) สิทธิของโจทก์ท่จี ะร้ องขอให้ ศาลยกคดีข้ ึนไต่สวนมูลฟ้ องใหม่ หรือพิจารณาคดีใหม่
กรณีศาลยกฟ้ องเพราะโจทก์ไม่มาศาลตามกําหนดนัด (มาตรา 166 วรรคสอง, มาตรา 181) และ
สิทธิของโจทก์ท่จี ะร้ องขอให้ ศาลยกคดีข้ ึนตรวจพยานหลักฐานใหม่กรณีศาลยกฟ้ องเพราะโจทก์ไม่
มาศาลตามกําหนดนัดตรวจพยานหลักฐาน (มาตรา 173/2 ประกอบมาตรา 166 วรรคสอง)
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(12) สิทธิของโจทก์ท่จี ะแถลงเปิ ดและปิ ดคดีและนําพยานเข้ าสืบ (มาตรา 174)
(13) สิท ธิข องโจทก์ท่ีจ ะขอให้ ศ าลพิ จ ารณาเป็ นการลั บ (ไม่ เ ปิ ดเผย) และเมื่ อ มี ก าร
พิจารณาเป็ นการลับโจทก์กบั ทนายโจทก์มสี ทิ ธิอยู่ในห้ องพิจารณาได้ (มาตรา 177, มาตรา 178)
(14) สิทธิของโทก์ท่จี ะอุทธรณ์ฎีกา หรือร้ องขอแก้ อทุ ธรณ์ฎีกา หรือสิทธิของโจทก์ผ้ ูอุทธรณ์
ที่จะร้ องขออุทธรณ์ฎีกา (มาตรา 193 – 225, มาตรา 161 วรรคสอง, มาตรา 170 วรรคหนึ่ง)
(15) สิทธิของผู้เสียหายที่จะยื่นคําร้ องขอให้ ศาลสั่งให้ ทาํ การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ตาม
ความในมาตรา 244/1 ไว้ ก่อนฟ้ องก็ได้ (มาตรา 237 ตรี วรรคสอง)
(16) มาตรการคุ้มครองผู้เสียหายที่อาจได้ รับการสอบถามจากศาลก่อนสั่งให้ ขังผู้ต้องหา
หรือจําเลยไว้ ในสถานที่อ่นื ที่มใิ ช่สถานีตาํ รวจหรือสถานที่ควบคุม (มาตรา 89/1)
(17) มาตรการคุ้มครองผู้เสียหายที่อาจได้ รับการสอบถามจากศาลก่อนสั่งจําคุกจําเลยใน
สถานที่อ่นื หรือด้ วยวิธพี ิเศษ (มาตรา 89/2)
(18) มาตรการคุ้มครองโจทก์ท่จี ะรับฟั งการอ่านคําพิพากษาหรือคําสั่งในศาลโดยเปิ ดเผย
(มาตรา 182 วรรคสอง)

2. ผูถ้ ูกกล่าวโทษ ผูต้ อ้ งหา จํ าเลย
สิทธิหรืออํานาจของผู้ต้องหาและมาตรการคุ้มครองผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้ องกับเจ้ าหน้ าที่
2.1 สิทธิของผูต้ อ้ งหาหรือผูถ้ ูกจับที่ถูกควบคุมหรือขัง 6 ประการ คือ
(1) แจ้ งหรือขอให้ เจ้ าพนักงานแจ้ งให้ ญาติหรือผู้ซ่ึงผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ วางใจทราบถึง
การถูกจับกุมและสถานที่ท่ถี ูกควบคุมในโอกาสแรก
(2) พบและปรึกษาผู้ซ่งึ จะเป็ นทนายความเป็ นการเฉพาะตัว (มาตรา 7/1 (1))
(3) ให้ ท นายความหรื อ ผู้ ซ่ึ ง ตนไว้ ว างใจเข้ า ฟั ง การสอบปากคํา ตนได้ ใ นชั้ น สอบสวน
(มาตรา 7/1)
(4) ได้ รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ ตามสมควร (มาตรา 7 (3)
(5) ได้ รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่ วย (มาตรา 7/1 (4)
(6) มีสิท ธิไ ด้ รั บ แจ้ ง จากพนั ก งานฝ่ ายปกครองหรื อ ตํา รวจซึ่ ง รั บ มอบตัว ผู้ ถู ก จั บ หรื อ
ผู้ต้องหาให้ ทราบว่า
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สรุปเตรียมสอบเนติบณ
ั ฑิต

สิทธิมนุ ษยชนในกระบวนการยุติธรรม ข้อ 6

ข้อสังเกต
1) สิทธิท่จี ะติดต่อบุคคลภายนอกและได้ รับการดูแลช่วยเหลือก่อให้ เกิดหน้าที่แก่
พนั ก งานฝ่ ายปกครองหรื อ ตํา รวจต้ อ งแจ้ ง ให้ ผ้ ู ถู ก จั บ หรื อ ผู้ ต้ อ งหาทราบถึง สิท ธิท้ัง 5 ประการ
ดังกล่าวนี้ในโอกาสแรก
2) ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหากรณีน้ ีเป็ นบุคคลเดียวกันเนื่องจากการจับก็คือการหาว่าได้
กระทําความผิดตามมาตรา 2 (2) และเห็นได้ จากมาตรา 85 วรรคหนึ่ง ที่ว่าเจ้ าพนักงานผู้จับหรือ
รับตัวผู้จับไว้ มีอาํ นาจค้ นตัว ผูต้ อ้ งหา ไม่ใช้ คาํ ว่าผู้ถูกจับ
3) คําพิพากษาที่ 2015/2547 การแจ้ งสิทธิของผู้ ต้องหาไม่ มีบทบัญญัติแห่ ง
กฎหมายบังคับให้ ต้องระบุไว้ ในบันทึกคําให้ การชั้นสอบสวน
4) ถ้ าไม่ปฏิบัติตามสิทธิน้ ีหรือปฏิบัติล่าช้ าอาจมีความผิดทาง ป.อาญา มาตรา 157
หรืออาจรับผิดทางแพ่ งในเรื่องละเมิด ส่วนตาม ป.วิ.อ. มิได้ บัญญัติไว้ ดังกรณีตามมาตร 134/4
วรรคสอง น่าจะใช้ บทบัญญัตใิ นมาตร 226 ที่จะไม่รับฟังถ้ อยคําของผู้ต้องหาเพราะเป็ นพยานบุคคล
ที่เกิดขึ้นโดยมิชอบประการอื่น
2.2 สิทธิ ของผูต้ อ้ งหาที่จะยินยอมหรื อไม่ยินยอมให้เจ้าพนักงานเปรียบเที ยบค่ าปรับ
หรือค่าทดแทน (มาตร 38 ประกอบมาตร 37) (สิทธิเช่นเดียวกับผู้เสียหาย)
(1) ผู้ ก ระทํา ผิ ด ยิ น ยอมเสีย ค่ า ปรั บ ในอัต ราอย่ า งสูง สํา หรั บ ความผิ ด นั้ น แก่ พ นั ก งาน
เจ้ าหน้ าที่ก่อนศาลพิ พากษาในคดีท่ีมีโทษปรั บสถานเดีย ว หรื อก่อนศาลสืบพยานตาม ป.อาญา
มาตรา 79 สิทธิฟ้องคดีอาญาระงับตามมาตรา 39 (3) โดยผู้เสียหายไม่ต้องยินยอม
(2) ผู้ มีอาํ นาจเปรี ยบเทียบคือพนักงานสอบสวนตามมาตรา 37 (2) และ พ.ร.บ.การ
เปรียบเทียบคดีอาญา พ.ศ. 2481 มาตรา 4 ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
(3) การเปรียบเทียบเป็ นดุลพินิจของเจ้ าพนักงาน ไม่ใช่บทบังคับ
(4) การเปรียบเทียบไม่ชอบคดีไม่เลิกกัน เช่น กรรมเดียวผิดกฎหมายบททุกบท ต้ องอยู่ใน
อํา นาจเปรี ย บเทีย บ หากบทใดเกิน อํา นาจก็เ ปรี ย บเทีย บไม่ ไ ด้ หรื อ ทุ ก บทอยู่ ใ นอํา นาจ ต้ อ ง
เปรียบเทียบบทหนักเท่านั้น เป็ นต้ น
2.3 มาตรการคุม้ ครองผู ต้ อ้ งหาซึ่ งมีอายุไม่เกิน 18 ปี ในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้ ง
ข้ อหา ก่อนเริ่มสอบถามปากคํา ให้ พนักงานสอบสวนสอบถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้ าไม่
มีให้ รัฐจัดหาทนายความให้ (มาตรา 134/1)
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