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สิทธิของผูเสียหาย

     เมื่อมีความผิดอาญาขึ้น ผูที่มีอํานาจฟองคดีอาญาตอศาล คือ 

     (๑) พนักงานอัยการ 

     (๒) ผูเสียหาย 

     (ป.วิ.อาญา ม.๒๘) 

 

     พนักงานอัยการ มีอํานาจฟองคดีอาญาไดทุกชนิด โดยมีขอจํากัดเพียงวาคดีนั้นตองไดมีการสอบสวยโดยพนักงานสอบสวนมากอนเทานั้น 

 

     ผูเสียหาย หมายถึงผูที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําผิดอาญา 

     ดังนั้น หากผูเสียหายไมอยากฟองคดีดวยตนเอง ก็อาจใหพนักงานอัยการเปนผูฟองผูกระทําผิดอาญาตอตนแทนได โดยการไปแจงความรองทุกขยังสถานีตํารวจที่

ความผิดนั้นเกิดขึ้นในเขตรับผิดชอบ ซึ่งพนักงานสอบสวน (ตํารวจ) ก็จะทําการสอบสวนแลวจับตัวผูกระทําผิดนั้นเปนผูตองหา เมื่อสอบสวนเสร็จสิ้นแลวหากเห็นวาผู

ตองหากระทําผิดตามขอกลาวหาก็จะสงสํานวนพรอมผูตองหาใหพนักงานอัยการพิจารณา หากพนักงานอัยการพิจารณาแลวเห็นวา จากพยานหลักฐานและ

พฤติการณแหงคดีเชื่อไดวา ผูตองหาไดกระทําผิด พนักงานอัยการก็จะฟองผูตองหาเปนคดีตอศาล ซึ่งเมื่อพนักงานอัยการฟองผูตองหาตอศาลแลว ผูเสียหายอาจยื่น

คํารองขอเขาเปนโจทกรวมในคดีนั้น ๆ ได 

 

     รองทุกขทําอยางไร 

     การรองทุกข (หรือภาษาชาวบานเรียก "แจงความ" นั่นเอง) คือ การที่ผูเสียหายไปแจงแกตาํรวจวามีความผิดเกิดขึ้นและขอใหตํารวจเอาตัวคนกระทผิดมาลงโทษ 

และการรองทุกขจะมีความสําคัญอยางมากถาเปนคดีความผิดที่ยอมความได ผูเสียหายตองรองทุกขภายใน ๓ เดือนนับแตผูเสียหายรูวาความผิดเกิดขึ้นและรูวาใคร

เปนผูกระทําผิดมิฉะนั้นคดีจะขาดอายุความซึ่งจะมีผลใหผูกระทําไมตองรับโทษตามกฎหมายสําหรับความผิดที่ตนทําขึ้นและถาไมมีการรองทุกข ตํารวจจะสอบสวน

ไมได และอัยการก็ไมสามารถฟองคดีนั้นไดเลย ผลก็คือ เจาหนาที่ของรัฐไมอาจนําตัวผูกระทําผิดมาใหศาลพิจารณาคดีได 

     ดังนั้น ผูเสียหายไมวาจะมีอายุครบ ๒๐ ป หรือไมก็ตามจะไปแจงความตองดูกอนวาความผิดเกิดในเขตของสถานีตํารวจใดก็ไปแจงที่นั่น โดยเขาไปหารอยเวรเลา

ความจริงเกี่ยวกับความผิด และขอใหตํารวจจัดการนําตัวคนทําผิดมาลงโทษ 

 

     ฟองคดีทําอยางไร 

     การฟองคดีตองเขียนหรือฟองเปนหนังสือ และตองบรรยายใหเห็นวา คนที่เราฟองนั้นทําผิดกฎหมายอยางไร ที่ใด เมื่อไร อยาลืมเซ็นชื่อเปนโจทกฟอง (ในกรณีที่ผู
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เสียหายฟองคดีเอง) และจะตองยื่นฟองตอศาลที่ความผิดเกิด ซึ่งถาเปนคดีมีโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท ตองยื่นฟองตอศาลแขวง หากเกิน

กวานั้นตองไปฟองที่ศาลจังหวัดหรือศาลอาญาแลวแตกรณี ถาไปฟองผิดศาลหรือเขียนหรือพิมพฟองไมถูกตอง ศาลอาจไมรับฟองเสียก็ได ซึ่งเปนการเสียเวลาที่จะไป

ฟองยังศาลที่ถูกตอง ดังนั้น กอนฟองตองดูดี ๆ ซึ่งสวนใหญแลวผูที่จะเขียนฟองก็คือทนายความที่ผูเสียหายไปจางใหเปนทนายวาตางใหตนนั้นเอง ซึ่งในคดีที่ราษฎร

เปนโจทกฟองเองนี้ ศาลตองทําการไตสวนมูลฟองเสียกอน เมื่อศาลเห็นวาคดีมีมูล จึงจะประทับรับฟองไวพิจารณาตอไป และหากความผิดที่จะฟองเองเปนความผิด

ที่ยอมความไดและไมไดรองทุกขไวจะตองฟองผูกระทําผิดภายใน ๓ เดือนนับแตวันที่รูวามีการกระทําความผิดและรูตัวผูกระทําความผิด 

 

     ขอเขาเปนโจทกรวม ทําอยางไร 

     ผูเสียหายอาจไมฟองคดีเองก็ได โดยไปแจังความตอพนักงานสอบสวนและเมื่อพนักงานอัยการฟองคดีนั้น ๆ ตอศาล ผูเสียหายจึงยื่นคํารองขอเขาเปนโจทกรวม

กับพนักงานอัยการโดยขอถือเอาคําฟองของอัยการเปฯฟองขอตนเองดวย เมื่อศาลอนุญาตผูเสียหายก็มีฐานะเปนโจทกรวมกับพนักงานอัยการ แตการยื่นคํารองนั้น

ตองอยาใหเกินเวลาที่ศาลชั้นตนอานคําพิพากษาใหจําเลยฟงก็แลวกัน มิฉะนั้นศาลจะไมรับคํารองขอเขาเปนโจทกรวมของผูเสียหายดังกลาวไว (ป.วิ.อาญา ม.๓๐) 

ผูถูกกลาวหาในคดีอาญา

     ผูถูกกลาวหาวาไดกระทําผิด มีอยู ๒ ฐานะ คือ ฐานะผูตองหา โดยถูกหาวาไดทําผิดแตยังไมไดถูกฟองตอศาล กับฐานะจําเลย คือ ผูถูกกลาวหาวาไดทําผิดอาญา

ซึ๋งไดถูกฟองศาลแลว 

     โดยที่คนทุกคน ยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ดังนั้น ในกรณีของคนที่ถูกกลาวหาวาไดกระทําผิดอาญาจึงไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปน

ผูบริสุทธิ์อยูจนกวาศาลจะพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําผิด ดังนั้นเจาหนาที่จึงตองปฎิบัติตอผูถูกกลาวหาซึ่งไดรับการสันนิษฐานไวแลววาเปนผูบริสุทธิ์อยางมี

มนุษยธรรมและตามความเหมาะสม เชน จะถูกทรมานหรือไดรับการกระทําที่โหดรายผิดมนุษยจากเจาหนาที่หรือศาลไมได แตตองไดรับการพิจารณาจากเจาหนาที่

และศาลอยางเปนธรรมและเปดเผลในความผิดที่ตนถูกกลาวหาอีกดวย 

     ตามกฎหมายนี้ สิทธิของผูตองหากับจําเลยแตกตางกันบาง ดังกลาวตอไปนี้ 

 

     สิทธิของผูตองหา 

     ๑. สิทธิที่จะไมถูกจับกุม โดยไมมีเหตุอันสมควร เชน ไมมีการหลบหนี 

     ๒. สิทธิที่ไดรับแจงจากตํารวจผูจับวา ถูกจับในความผิดอะไรและบอกถึงสิทธิตาง ๆ ของตนซึ่งกฎหมายคุมครองให 

     ๓. สิทธิที่จะไมตอบคําถามของตํารวจในการสอบสวน เวนแตคําถามที่ถามชื่อหรือที่อยูของบุคคลนั้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย  

     ๔. สิทธิที่จะไมถูกบังคับ ขูเข็ญ ทรมาน หรือใชวิธีหลอกใหรับสารภาพตามที่ถูกกลาวหาหรือตอบคําถามที่เปนผลแสียแกตนเอง หรือใหการในชั้นสอบสวน 

     ๕. สิทธิขอประกันตัว และการเรียกประกันตัว เชน ที่ดินหรือเงินสด ตํารวจจะเรียกสูงเกินไปไมได 

     ๖. สิทธิตามรัฐธรรมนูญที่จะไดรับความชวยเหลือจากรัฐในการหาทนายให ถาเปนคนยากจนไมมีทุนทรัพยพอที่จะจัดหาทนายความสําหรับตนเองได 

     ๗. สิทธิที่จะถูกควบคุมหรือขังเฉพาะที่กฎหมายอนุญาตใหทําไดเทานั้น และอาจรองขอใหปลอยไดถาถูกคุมขังที่ไมถูกตอง 

     ๘. สิทธิที่ไดรับการบําบัดรักษาใหหายกอนและหยุดการสอบสวนไว หากวาเกินบาขึ้นขณะสอบสวนและไมอาจตอสูคดีได 

 

     สิทธิของจําเลย 

     ๑. แตงทนายสูคดีได ทนายจําเลยมีสิทธิเชนเดียวกับจําเลย 
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     ๒. พูดจากับทนายหรือผูที่จะเปนทนายสองตอสอง 

     ๓. ตรวจดูสํานวนของศาล และขอคัดสําเนาที่รับรองวาถูกตองได แตตองเสียคาธรรมเนียม 

     ๔. ตรวจดูสิ่งของที่ยื่นเปนพยานหลักฐานและคัดสําเนาหรือถายรูปสิ่งนั้น ๆ ได 

     ๕. ศาลตองสงเสําเนาฟองใหแกจําเลย 

     ๖. ศาลตองอานและอธิบายฟองใหเจําเลยฟง และถามวาจําเลยไดกระทําผิดจริงหรือไม จะใหการตอสูอยางไรก็ได จําเลยจะใหการอยางไร หรือไมยอมให 

     ๗. ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต กอนเริ่มตนพิจารณาคดี ศาลตองถามจําเลยวามีทนายหรือไมกอน ถาจําเลยยังไมมีทนายศาลตองตั้งทนายให หรือในคดีที่มี

อัตราโทษจําคุกอยางสูงจําคุกตั้งแต ๑๐ ปขึ้นไปแตไมถึงประหารชีวิต และในคดีที่จําเลยอายุไมเกินสิบเจ็ดปในวันที่ถูกฟองตอศาล กอนเริ่มพิจารณาศาลตองถาม

จําเลยวามีทนายหรือไม ถาไมมีและจําเลยตองการทนาย ศาลตองตั้งทนายใหจําเลยก็ได 

     ๘. ในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแต ๓ ปขึ้นไปแตไมถึง ๑๐ ป ถาจําเลยแถลงตอศาลวา จําเลยยากจนและตองการทนาย ศาลตองตั้งทนายใหจําเลย แตใน

กรณีนี้ศาลอาจไตสวนเพื่อใหไดความวา จําเลยยากจนจริงกอนตั้งทนายใหจําเลยก็ได 

     ๙. เมื่อฟองจําเลยตอศาลแลวและจําเลยไดใหการแกคดีแลวกอนศาลชั้นตันตัดสินถาโจทกยื่นคํารองขอถอนฟอง ศาลตองถามจําเลยวา จะคัดคานหรือไม ถา

จําเลยตองคัดคานการถอนฟอง ศาลก็จะไมอนุญาตใหโจทกถอนฟอง 

     แตถาเปนคดีความผิดตอสวนตัว ไมวาโจทกจะถอนฟองในศาลชั้นตน ศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา ถาจําเลยคัดคาน ศาลก็จะไมอนุญาตใหโจทกถอนฟอง 

การยื่นคํารองขอปลอยชั่วคราวหรือประกันตัว จะยื่นที่ไหน 

     ๑. หากผูตองหายังถูกควบคุมตัวอยูที่สถานีตํารวจก็ใหยื่นตอตํารวจที่สอบสวนคดีนั้น ๆ 

     ๒. หากสํานวนการสอบสวนสงมายังพนักงานอัยการแลว ถาเปนกรณีที่ไดรับประกันตัวในชั้นตํารวจมาแลว หรือยังอยูในอํานาจควบคุมของตํารวจโดยตํารวจยังมิ

ไดยื่นขอฝากขังผูตองหาตอศาล ก็ใหยื่นตอพนักงานอัยการ 

     ๓. หากเปนกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ไดยื่นคํารองขอฝากขังตอศาลแลว หรือผูตองหาถูกฟองศาลแลวก็ใหยื่นตอศาลนั้น ๆ 

     ๔. หากกรณีเปนคดีที่ศาลตัดสินแลวก็ใหยื่นที่ศาลแมวาคดีนั้น ๆ จะไดมีการยื่นอุทธรณหรือฎีกาแลวก็ตาม 

 

     ผูยื่นขอประกัน ไดแก 

     - ตัวผูตองหารหรือจําเลยนั่นเอง 

     - สามี ภรรยา หรือญาติของผูตองหาหรือจําเลย 

     - ผูมีประโยชนเกี่ยวของ หรือผูใดก็ไดที่เต็มใจจะเขาไปเปนผูประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยดังกลาว 

 

     ผูขอประกันตัวควรเตรียมเอกสารอะไรบาง 

     ๑. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกใหเพื่อใหแสดงวาผูนั้นเปนใคร อยูที่ไหน 

     ๒. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่นํามาวางเปนหลักประกัน เชน โฉนดที่ดิน (ควรใหทางกรมที่ดินตีราคามาดวย) 

     ๓. ทะเบียนบาน ถาเจาของกรรมสิทธิ์ไมไดมาเอง คนมายื่นแทนตองมีใบมอบอํานาจใหทําแทนโดยชัดแจง และปดอากรแสตมป ๑๐ บาท
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หลักเกณฑการพิจารณาสั่งคําขอประกัน

     การขออนุญาตใหประกันหรือไม ตองคํานึงถึงเรื่องตอไปนี้คือ 

     ๑. ความรายแรงของความผิดที่ถูกกลาวหา วามีโทษรายแรงหรือไม 

     ๒. พยานหลักฐานที่นําสืบแลวมีเพียงใด 

     ๓. ความเปนไปตาง ๆ ของคดีนี้เปนอยางไร 

     ๔. ความนาเชื่อถือผูรองขอประกัน หรือหลักประกันมีเพียงไร 

     ๕. ผูตองหา หรือจําเลยนาจะหลบหนีหรือไม ถาใหประกันไป 

     ๖. ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปลอยไปมีเพียงใดหรือไม 

     ๗. ในการณีที่ผูตองหาหรือจําเลยตองขังตามหมายศาลแลวตํารวจหรืออัยการคัดคานศาลจะรับวินิจฉัยดวย 

     ดังนั้น หากไมใหประกัน ตองอางเหตุดังกลาวขางตน จะอางเหตุอื่นไมได และการเรียกประกันเปนจํานวนเทาใดนั้น เปนไปตามระเบียบภายในของตํารวจอัยการ

หรือศาลแตจะเรียกจนสูงเกินไปไมได

เมื่อผิดสัญญาประกัน

     ในกรณีที่ผูประกันไมสามารถนําตัวผูตองหาหรือจําเลยมาใหตํารวจ หรืออัยการ หรือศาล แลวแตกรณีตามกําหนดถือวาผิดสัญญาประกัน ผูประกันยอมตองถูก

ปรับตามจํานวนที่ระบุไวในสัญญา ถาไมยอมชําระในกรณีที่ 

     ๑. สัญญาประกันทําไวกับที่พนักงานสอบสวน หรืออัยการ อัยการจะฟองบังคับตามสัญญาประกันตอศาล 

     ๒. สัญญาประกันทําไวกับศาล ศาลสั่งปรับหรือใหนําทรัพยที่ประกันออกขาย แลวชดใชตามสัญญาไดทันที 

© 2547 สํานักงานคดีอาญากรุงเทพใต 

อาคารหลักเมือง ชั้นที่ 1 ถนนหนาหับเหย แขวงพระบรม  

มหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

โทรศัพท 0 2223 2855  

scrim@ago.go.th  
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