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ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
และ

สิทธิในกระบวนยุติธรรมทางอาญา
Copy Right ©2003 

by Chatubhoom Bhoomiboonchoo

• ขอมูลในสวนหลักเกณฑในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดมาจาก
• http://www.youlifeme.com/law/ss5.ppt

 กฎหมายอาญา - ความหมาย
• ศ. ดร. คณิต  ณ นคร

“กฎหมายอาญา = บรรดากฎหมายที่ระบุถึงความผิด
อาญา โทษ วิธีการเพ่ือความปลอดภัย และมาตรการ
บังคับทางอาญาอ่ืน  และเปนกฎหมายที่กําหนดให
ความผิดอาญาเปนเงื่อนไขของการลงโทษ

ความเปนมาของกฎหมายอาญาของไทย
• เดิมทีประเทศไทยมีกฎหมายอาญาหลายฉบับ 

ปรากฏอยูในกฎหมายตราสามดวง และใชระบบวิธี
พิจารณาคดีแบบจารีตนครบาล (พิสูจนความจริง
โดยการดํานํ้าลุยไฟ ตามความเชื่อ  “คนดีตกนํ้าไม
ไหลตกไฟไมไหม)

ความเปนมาของกฎหมายอาญาของไทย
• ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มี

การตรากฎหมายอาญาข้ึนใหมโดยจัดทําข้ึนในรูปของ
ประมวลกฎหมาย เรียกวา “กฎหมายลักษณะอาญา” 
นับเปนประมวลกฎหมายฉบับแรกของไทย

• ในป พ.ศ. ๒๕๐๐ มีการยกเลิกกฎหมายลักษณะอาญา 
และประกาศใชประมวลกฎหมายแทน

องคประกอบประมวลกฎหมายอาญา

• กฎหมายอาญา  แบงออกเปน ๓ ภาค
- ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป
- ภาค ๒ ความผิด
- ภาค ๓ ลหุโทษ
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หลักประกันสิทธิเสรีภาพของบุคคลในกฎหมาย
อาญา (No crime No punishment without Law)

• nullum crimen nulla poena sine lege
[ไมมีความผิดโดยท่ีไมมีโทษและไมมีกฎหมายบัญญัติไว]
- หามใชกฎหมายจารีตประเพณีมาลงโทษ
- หามใชกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่งมาลงโทษ 
- กฎหมายอาญาตองบัญญัติใหชัดเจนแนนอน
- กฎหมายอาญาไมมีผลยอนหลัง

เหตุผลท่ีตองมีหลักประกันสิทธิเสรีภาพของบุคคลใน
กฎหมาย

• กฎหมายอาญาเปนเร่ืองท่ีกระทบสิทธิของ
บุคคลทําใหตองมีการบัญญัติกฎหมายให
ชัดแจงเพ่ือเปนการคุมครองสิทธิของ
บุคคล

สิทธิในกระบวนยุติธรรมทางอาญา
ที่ควรทราบ

1. สิทธิของผูเสียหาย
2. สิทธิของผูตองหา
3. สิทธิผูถูกคน
4. สิทธิผูถูกจับ

1. สิทธิผูเสียหาย

ผูเสียหาย หมายความถึง บุคคลผูไดรับความเสียหาย
เนื่องจากการกระทําความผิดฐานใดฐานหนึ่งรวมท้ัง
บุคคลท่ีมีอํานาจจัดการแทนได กฎหมายไดกําหนดตัว
เสียหายในคดีอาญาไว ๒ ประการ
1. ผูเสียหายโดยตรง
2. ผูมีอํานาจจัดการแทนผูเสียหาย

1. ผูเสียหายโดยตรง

มีหลักเกณฑการพิจารณาไดดังนี้
๑. ตองมีการกระทําความผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่งเกิดข้ึน
๒. ผูเสียหายตองเปนบุคคล
๓. บุคคลนั้นตองไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทํา
ผิดอาญา
๔ บุคคลนั้นตองเปนผูเสียหายโดยนิตินัย

2. ผูมีอํานาจจัดการแทนผูเสียหาย

1. สามีมีสิทธิฟองคดีอาญาแทนภริยาได 
2. ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาล
3. ผูบุพการ ีผูสืบสันดาน สามีหรือภริยา ผูจัดการ

หรือผูแทนอื่น  ๆเฉพาะในคดีที่ผูเสียหายถูกทํา
ราย

4. ผูแทนเฉพาะคดี
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สิทธิในการรองทุกข
ผูเสียหายตองรองทุกขตอพนักงานสอบสวน โดยมี
หลักเกณฑเกี่ยวกับแบบวิธีการรองทุกขไว ดังนี้
1. ตองปรากฏชื่อและท่ีอยูของผูรองทุกข
2. ลักษณะแหงความผิด พฤติการณตาง ๆ ท่ีความผิดนั้น
ไดกระทําลง
3. ชื่อ หรือรูปพรรณของผูกระทําความผิด 
4. คํารองทุกขจะทําเปนหนังสือหรือวาจาก็ได

บุคคลผูมีสิทธิฟองคดีอาญา
1. พนักงานอัยการ
2. ผูเสียหาย 
- กรณีท่ีผูเสียหายไมไปรองทุกขตอพนักงานสอบสวน
ผูเสียหายมีสิทธิท่ีจะเปนโจทก ฟองคดีอาญาเสียเอง 
- เขารวมเปนโจทกกับพนักงานอัยการ 
- เปนโจทกฟองคดีแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
- ถอนฟองในคดีอาญา และคดีแพง ท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
คดีอาญา

- ยอมความในความผิดตอสวนตัว
- สิทธิท่ีจะไมยอมใหพนักงานเปรียบเทียบ
- สิทธิท่ีจะไมยอมใหพนักงานสอบสวนตรวจตัวผูเสียหาย
(พนักงานสอบสวน คือ ขาราชการตํารวจท่ีมียศตั้งแตรอยตํารวจ
ตรีขึ้นไป มีอํานาจตามท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาบัญญัติไว)
- สิทธิท่ีจะไมใหพนักงานสอบสวนตักเตือนหรือพูดใหทอใจโดย
ใชอุบายอ่ืนใด
- สิทธิท่ีจะไดรับแจงคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดี

2. สิทธิผูตองหา

“ผูตองหา” หมายความถึงบุคคลผูถูกหาวาไดกระทําความผิด แตยังมิได
ถูกฟองตอศาล
“จําเลย” หมายถึง บุคคลซ่ึงถูกฟองยังศาลแลวโดยขอหาวาไดกระทํา
ความผิด
- สิทธิเมื่อผูตองหาถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิดังตอไปนี้
(1) พบและปรึกษาผูซ่ึงจะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัว
(2) ใหทนายหรือผูซ่ึงตนไวใจเขาฟงการสอบปากคําตนไดในช้ัน
สอบสวน

(3) ไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
(4) ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปวย
- สิทธิท่ีจะไดรับการปลอยช่ัวคราว
สามารถยื่นคํารองไดแลวแตวาถูกควบคุมตัวในช้ันใด
(1) เมื่อผูตองหาถูกควบคุมอยูและยังไมไดถูกฟองตอศาล ใหยื่นตอ
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
(2) เมื่อผูตองหาตองขังตามหมายศาลและยังมิไดถูกฟองตอศาล ใหยื่น
ตอศาลนั้น
(3) เมื่อผูตองหายื่นฟองแลว ใหยื่นตอศาลช้ันตนท่ีชําระคดี

หลักประกันท่ีใชในการประกันตัว มีอยู 3 ชนิด คือ
๑. มีเงินสดมาวาง
๒. มีหลักทรัพยอ่ืนมาวาง
๓. มีบุคคลมาเปนหลักประกัน โดยแสดงหลักทรัพย
- สิทธิในการมีลาม
เมื่อผูตองหาเปนคนตางดาว ในการสอบสวน ไตสวนมูลฟอง หรือ
พิจารณา ใหใชลามแปล โดยลามตองแปลใหถูกตอง ลามตองสาบานหรือ
ปฏิญาณวาจะทําหนาท่ีโดยสุจริตใจ จะไมเพ่ิมเติมหรือตัดทอนสิ่งท่ีแปล
กรณีท่ีผูตองหาไมสามารถพูดหรือไดยิน ใหพนักงานสอบสวน พนักงาน
อัยการหรือศาลจัดหาลามภาษามือให
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- สิทธิท่ีจะไมยอมใหเปรียบเทียบปรับ
ในกรณีความผิดท่ีเปนลหุโทษ
ความผิดท่ีมีอัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ
ความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
ความผิดเก่ียวกับภาษีอากร
กฎหมายกําหนดใหพนักงานสอบสวนกําหนดคาปรับ ซ่ึงผูตองหาจะพึง
ชําระถาผูตองหาและผูเสียหายยินยอมตามนั้น
กรณีท่ีผูตองหาไมยินยอมท่ีเปรียบเทียบหรือยินยอมแลวไมชําระคาปรับ
ภายในเวลาท่ีกําหนด ใหนําตัวผูตองหาสงฟองตอศาล

- สิทธิท่ีจะไมยอมไปพบพนักงานสอบสวน
กรณีท่ีพนักงานสอบสวนมีความประสงค ใหผูตองหามาท่ีทําการ
สอบสวนจะตองมีหมายเรียกของพนักงานสอบสวนไปแจงใหทราบ แต
ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนไปทําการสอบสวนดวยตนเอง ยอมมีอํานาจ
เรียกผูตองหาโดยไมตองออกหมายเรียก
เมื่อผูตองหาไดรับหมายเรียกแลว มีสิทธิ ท่ีจะไมไปพบพนักงาน
สอบสวนไดตามหมายเรียกได แตการท่ีผูตองหาไมไปพบพนักงาน
สอบสวน กฎหมายถือเปนเหตุหนึ่งท่ีทําใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจ
ออกหมายจับไดเชนกัน 

- สิทธิเมื่อถูกจับ ถูกคน ตองมีหมายอาญา
เน่ืองจากเร่ืองจับ คน เปนเร่ืองที่กระทบกระเทือนกับเสรีภาพสวนบุคคล 
เพราะฉะน้ัน กรณีที่มีการจับ คนบุคคลหรือผูตองหาจึงตองมีหมายอาญา หรือ
ตองมีหมายจับหรือหมายคน ซึ่งจะตองใหศาลเทาน้ันที่มีอํานาจออกคําสั่ง
- สิทธิในการที่จะไมถูกควบคุมโดยผิดกฎหมาย
กรณีเมื่อมีการอางวาบุคคลใดตองถูกคุมขังในคดีอาญาหรือกรณีอื่นใดโดยมิชอบ
โดยกฎหมาย ใหบุคคลเหลาน้ีมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีอาญา
ใหปลอย คือ
๑. ผูถูกคุมขังเอง
๒. พนักงานอัยการ
๓. พนักงานสอบสวน

๔. ผูบัญชาการเรือนจําหรือพัศดี
๕. สาม ีภริยา หรือญาติของผูนั้น
- สิทธิในการถูกสอบสวน
๑. หามมิใหพนักงานอัยการยื่นฟองคดีใดตอศาล โดยมิไดทําการ
สอบสวน
๒. ใหเริ่มการสอบสวนโดยมิชักชา จะทําการในท่ีใด เวลาใด แลวแตจะ
เห็นสมควร โดยผูตองหาไมจําเปนตองอยูดวย
๓. เมื่อผุตองหาถูกเรียกตัวหรือสงตัวมา หรือเขาหาพนักงานสอบสวน
เอง ใหถามช่ือตัว ช่ือรอง ช่ือสกุล สัญชาติ บิดามารดา อายุ อาชีพ ท่ีอยู ท่ี
เกิด และแจงใหทราบถึงขอเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําท่ีกลาวหาวา
ผูตองหากระทําความผิด แลวจึงแจงขอหาใหทราบ

- สิทธิไดรับทราบคําสั่งเด็ดขาดไมฟอง
เมื่อพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานสงพนักงานอัยการมีคําสั่ง
ไมฟองคดีผูตองหาเพราะพยานและหลักฐานไมเพียงพอ ใหพนักงาน
อัยการแจงคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีใหผูตองหาทราบ ใหจัดการปลอยตัว
หรือขอใหศาลปลอยแลวแตกรณี

3. สิทธิของผูถูกคน
เหตุท่ีจะออกหมายคนไดมีดังตอไปนี้

๑. เพ่ือพบหรือยึดสิ่งของซ่ึงจะเปนพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน 
ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา
๒. เพ่ือพบและยึดสิ่งของซ่ึงมีไวเปนความผิด หรือไดมาโดยผิดกฎหมาย 
หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาไดใชหรือตั้งใจจะใชในการกระทําความผิด
๓. เพ่ือพบและชวยบุคคลซ่ึงไดถูกหนวงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบ
๔. เพ่ือพบบุคคลซ่ึงมีหมายใหจับ
๕. เพ่ือพบและยึดสิ่งของตามคําพิพากษาหรือตามคําสั่งศาล ในกรณีท่ีจะ
พบหรือจะยึดโดยวิธีอ่ืนไมไดแลว
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4. สิทธิของผูถูกจับ

เหตุท่ีจะออกหมายจับ มีดังตอไปนี้
๑. เมื่อมีหลักฐานตามสมควรวาบุคคลใดนาจะไดกระทําความผิดอาญา
ซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินสามป หรือ
๒. เมื่อมีหลักฐานตามสมควรวาบุคคลใดนาจะไดกระทําความผิดอาญา
และมีเหตุอันควรเช่ือวาจะหลบหนี หรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน
หรือกอเหตุอันตรายประการอ่ืน
๓. เปนบุคคลไมมีท่ีอยูเปนหลักแหลง หรือไมมาตามหมายเรียกโดยไมมี
ขอแกตัวอันควร 

เหตุท่ีจับโดยไมมีหมายจับ
๑. เมื่อบุคคลนั้นไดกระทําความผิดซ่ึงหนา
๒. เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณอันควรสงสัยวาผูนั้นจะกอเหตุรายให
เกิดภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืนโดยมีเครื่องมือ อาวุธ 
หรือวัตถุอยางอ่ืนอันสามารถอาจใชในการกระทําความผิด
๓. เปนการจับผูตองหาท่ีหนีหรือจะหลนหนีในระหวางถูกปลอยช่ัวคราว


