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บทที่ 1
ขอบเขตการูึกษา
1. หลักการและเหตุผล
กรมคุ้มครองสิ ทธิแ ละเสรี ภ าพ เป็น หน่ว ยงานในสั งกั ด กระทรวงยุติธ รรมมีภ ารกิจที่ส าคั ญ
ประการหนึ่ ง ในการพั ฒ นาระบบและด าเนิ น การช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาประชาชนตามพระราชบั ญ ญั ติ
ค่าตอบแทนผู้เสี ยหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ตลอดจนดาเนินการช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพให้ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม โดยตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา พบว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญ
หลายประการ กล่าวคือ พระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นเป็นเพียงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ตกเป็น
ผู้เสียหายและจาเลยในคดีอาญาในลักษณะของการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งจะมี
หน่วยงานอื่นที่ทาหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านอื่นๆ ด้วย เช่น สานักงานศาลยุติธรรม
สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานอัยการสูงสุด กระทรงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา เป็นต้น แต่เนื่องจากและหน่วยงานต่างก็มี
นโยบายหรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันออกไป และมีลั กษณะการทางานที่ยังขาดการ
แลกเปลี่ยน ประสาน เชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างหน่วยงาน อีกทั้งประเทศไทยยังไม่มีมาตรการ กลไก
หรือเครื่องมือที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ ส่ งผลให้ประชาชนยังไม่ได้รับการช่วยเหลื อเยียวยาที่
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ต่อมาคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมโดย
คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเพิ่มประสิทธิภาพในการอานวยความยุติธรรมเพื่อประชาชน เห็นควร
เสนอ “การปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทาความผิดทางอาญา (เหยื่ อหรือ
ผู้เสียหาย)” เป็นเรื่องสาคัญเร่งด่วนที่ต้องปฏิรูป จึงเสนอรายงานต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
โดยสภาขับ เคลื่ อนการปฏิรู ป ระเทศได้ให้ ความเห็ นชอบและเสนอคณะรัฐ มนตรีและนายกรัฐ มนตรี
รับทราบแล้ว ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้รับมอบหมายจากระทรวงยุติธรรมให้เ ป็นผู้รับผิดชอบ
พิจารณาขับเคลื่อนการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปประเทศต่อไป
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้พิจารณาถึงสภาพปัญหาอุปสรรคจาการดาเนินงานที่ผ่านมา
และข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปประเทศดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 25 วรรคท้ าย ที่บัญญัติรับรองสิ ทธิและเสรีภ าพของปวงชนชาวไทยว่ า
“บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากากรถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระทาคามผิดอาญาของ
บุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ ” ดังนั้น เพื่อเป็น
การพัฒนาระบบการช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับความเสียหายจาการถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้ง
การกระทาความผิดอาญาของบุคคลอื่น ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 25 วรรคท้าย และแผนการปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจาก
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การกระทาความผิดทางอาญา (เหยื่อหรือผู้เสียหาย) ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจน
มาตรฐานสากล อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้าของสังคม สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐตาม
นโยบายของรัฐบาล ตลอดจนนาไปสู่การเป็นประเทศต้นแบบของประชาคมอาเซียน จึงเห็นควรดาเนิ น
โครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการเพื่อช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมของประเทศไทยและประชาคมอาเซียน
(ระยะที่ 1)
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบ มาตรการ กลไก หรือเครื่องมือในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับความ
เสี ย หายจากการถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ รวมทั้ ง จากการกระท าความผิ ด อาญาของบุ ค คลอื่ น
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่มีอยู่ของประเทศไทย
2.2 เพื่อศึกษาและพัฒนากฎหมาย รูปแบบ มาตรการ กลไก หรือเครื่องมือในการช่วยเหลือ
ประชาชนซึ่ ง ได้ รั บ ความเสี ย หายจากการกระท าความผิ ด อาญาของบุ ค คลอื่ น ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
รั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศักราช 2560 ให้ มีประสิ ทธิภ าพ เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย เป็นไปตามมาตรฐานสากลและแผนการปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการ
กระทาความผิดทางอาญา (เหยื่อหรือผู้เสียหาย) ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
2.3 เพื่อศึกษาและพัฒนากฎหมาย รูปแบบ มาตรการ กลไก หรือเครื่องมือในการช่วยเหลือ
ประชาชนซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่ง รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้มีประสิ ทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. กรอบในการดาเนินงาน
ที่ปรึกษาจะดาเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการเพื่อช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมของ
ประเทศไทยและประชาคมอาเซียน (ระยะที่ 1) ดังนี้
3.1 ศึกษารูปแบบ มาตรการ กลไก หรือเครื่องมือในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับความเสียหาย
จากการถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งจาการกระทาความผิดอาญาของบุคคลอื่น ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคที่มีอยู่ของประเทศไทย
3.2 เพื่อศึกษาและพัฒนากฎหมาย รูปแบบ มาตรการ กลไก หรือเครื่องมือในการช่วยเหลือ
ประชาชนซึ่ ง ได้ รั บ ความเสี ย หายจากการกระท าความผิ ด อาญาของบุ ค คลอื่ น ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
รั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2560 ให้ มีประสิ ทธิภ าพ เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย เป็นไปตามมาตรฐานสากลและแผนการปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการ
กระทาความผิดทางอาญา (เหยื่อหรือผู้เสียหาย) ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
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3.3 เพื่อศึกษาและพัฒนากฎหมาย รูปแบบ มาตรการ กลไก หรือเครื่องมือในการช่วยเหลือ
ประชาชนซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่ง รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้มีประสิ ทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3.4 จัดประชุมคณะทางานซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และคณะที่ปรึกษา เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาและพัฒนากฎหมาย รูปแบบ มาตรการ กลไก หรือเครื่องมือในการช่วยเหลือประชาชน
ซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิและเสรี ภาพ รวมทั้งจากการกระทาความผิดอาญาของ
บุคคลอื่น (จานวน 3 ครั้งๆ ละประมาณ 40 คน) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล พร้อมจัดทา
รายงานผลการประชุมคณะทางาน
3.5 จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน
(NGOs) นักวิชาการ สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความ
คิดเห็ น ในการพัฒ นากฎหมาย รู ป แบบ มาตรการ กลไก หรือเครื่องมือในการช่ว ยเหลื อประชาชน
ซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งจากการกระทาความผิดอาญาของ
บุคคลอื่น (จานวน 5 ครั้งๆ ละประมาณ 110 คน) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล ภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ พร้อมจัดทารายงานผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น
3.6 วิเคราะห์ สรุปประมวลผลการศึกษา และผลการรับฟังความคิดเห็น เพื่อจัดทารายงานผล
การศึกษา
3.7 จัดประชุมคณะกรรมการฯ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพื่อนาเสนอร่าง
รายงานผลการศึกษา (จานวน 1 ครั้งๆ ละประมาณ 40 คน) พร้อมจัดทารายงานผลการประชุม
3.8 จัดทารายงานผลการศึกษาฉบับสมบู รณ์ และบทสรุปผู้บริหาร เสนอกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ
4. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดาเนินการ
4.1 กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้นจานวน 550 คน
(1) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) ภาคประชาชน ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) นักวิชาการ สถาบันการศึกษา
สื่อมวลชน
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4.2 พื้นที่ดาเนินการ
(1) การประชุมคณะทางานฯ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล จานวน 3 ครั้ง
-ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8
-ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน-16 พฤษภาคม 2561
-ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน-16 กรกฎาคม 2561
(2) การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ จานวน 5 ครั้ง ดังนี้
-ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น
-ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มกราคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่
-ครั้งที่ 3 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดสงขลา
-ครั้งที่ 4 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กรุงเทพมหานคร
-ครั้งที่ 5 วันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดชลบุรี
(3) การประชุมคณะกรรมการฯ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล จานวน 1 ครั้ง
-ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน-16 กรกฎาคม 2561
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5. แผนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. ศึกษารูปแบบ มาตรการ กลไก หรือเครื่องมือในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับ
ความเสีย หายจากการถู กละเมิดสิทธิและเสรีภ าพ รวมทั้งจากการกระทา
ความผิดอาญาของบุคคลอื่น ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่มีอยู่ของประเทศไทย
2. ศึกษาและพัฒนากฎหมาย รูปแบบ มาตรการ กลไก หรือเครื่องมือในการ
ช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระทาความผิดอาญาของ
บุคคลอื่นตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและแผนการปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจาก
การกระทาความผิดทางอาญา (เหยื่อหรือผู้เสียหาย) ของสภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ
3. ศึกษาและพัฒนากฎหมาย รูปแบบ มาตรการ กลไก หรือเครื่องมือ ในการ
ช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ และเสรีภาพ
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เหมาะสมกั บ บริ บ ทของประเทศไทย และเป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล
4. จัดประชุมคณะทางานฯ (ครั้งที่ 1) เพื่อนาเสนอรายงานผลการศึกษาตามข้อ
1-3 และรับฟังข้อเสนอแนะ พร้อมจัดทารายงาน ผลการประชุม
5. จัดประชุมภาคประชาชนและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาเสนอรายงาน
ผลการศึกษาตามข้อ 1-3 และรับฟังความคิดเห็น (จานวน 5 ครั้ง) พร้อมจัดทา
รายงานผลการประชุม
6. จัดประชุมคณะทางานฯ (ครั้งที่ 2) เพื่อนาเสนอรายงานผลการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของภาคประชาชนและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งตามข้อ 5
และรับฟังข้อเสนอแนะ พร้อมจัดทารายงานผลการประชุม

ระยะเวลา (16 ส.ค. 60-16 ส.ค.61)
ก.ย.60

ต.ค.60

พ.ย.60

ธ.ค.60

ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61
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กิจกรรม
7. วิเคราะห์ ประมวลผลการศึกษา และผลการรับฟังความคิดเห็น เพื่อจัดทา
รายงานผลการศึกษา
8. จัดประชุมคณะทางานฯ (ครั้งที่ 3) เพื่อนาเสนอร่างรายงานผลการศึกษา
ตามข้อ 7 พร้อมจัดทารายงานผลการประชุม
9. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อนาเสนอร่างรายงานผลการศึกษาตามข้อ 8
พร้อมจัดทารายงานผลการประชุม
10. จัดทารายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และบทสรุปผู้บริหาร
เสนอกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ระยะเวลา (16 ส.ค. 60-16 ส.ค.61)
ก.ย.60

ต.ค.60

พ.ย.60 ธ.ค.60

ม.ค.61

ก.พ.61 มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61 มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

6. ระยะเวลาดาเนินงาน
ภายใน 12 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (16 สิงหาคม 2560–16 สิงหาคม 2561)
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 มีรายงานผลการศึกษารูปแบบ มาตรการ กลไก หรือเครื่องมือในการช่วยเหลือประชาชนซึ่ง
ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งจากการกระทาความผิดอาญาของบุคคลอื่น
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่มีอยู่ของประเทศไทย
7.2 มีรายงานผลการศึกษาและพัฒนากฎหมาย รูปแบบ มาตรการ กลไก หรื อเครื่องมือในการ
ช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระทาความผิดอาญาของบุคคลอื่นตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
ไทย เป็ นไปตามมาตรฐานสากลและแผนการปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้ ได้รับผลกระทบจาการกระทา
ความผิดทางอาญา (เหยื่อหรือผู้เสียหาย) ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
7.3 มีรายงานผลการศึกษาและพัฒนากฎหมาย รูปแบบ มาตรการ กลไก หรือเครื่องมือในการ
ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนซึ่ ง ได้ รั บ ความเสี ย หายจากการถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
ไทย และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
8. คณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย
8.1 ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ
8.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร สรอัฑฒ์
8.3 ดร. วีระศักดิ์ แสงสารพันธ์
8.4 นางปิยะมาศ กิจวีรวุฒิ

หัวหน้าโครงการ
นักวิจัย
นักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
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บทที่ 2
สภาพปัญหา มาตรฐานสากล และแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา
ในบทนี้ จ ะกล่ า วถึ ง ปั ญ หา มาตรฐานสากล และแนวทางการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ สี ย หาย
ในคดีอ าญาให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ รู ป ประเทศทางด้ า นกฎหมาย และเพื่ อ ความเหมาะสมกั บสภาพ
สังคมไทย ดังนี้
1. มาตรฐานสากล
1.1 มาตรฐานสากลว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา
กระแสเรียกร้องให้ มีการตระหนักถึงสิ ทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา หรือการตระหนักรู้ถึง
ความต้ อ งการและชะตากรรมของผู้ เ สี ย หายในคดี อ าญาเมื่ อ เข้ า สู่ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญา
ซึ่งกระแสเรียกร้องดังกล่าวดาเนินไปในสองลักษณะคือ (1) การเรียกร้องให้ผู้เสียหายในคดีอาญาได้มีส่วน
ร่วมในการดาเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญามากขึ้น และ (2) การเรียกร้องให้มีการชดเชยความเสียหาย
(Compensation) ให้แก่ผู้เสียหายในคดีอาญา ซึ่งต่อมาในปี ค.ศ. 1985 องค์การสหประชาชาติ (General
Assembly of the United Nations) ได้ประกาศรับรองสิทธิของเหยื่ออาชญากรรมหรือผู้เสียหาย
ในคดีอาญาโดยได้ประกาศ “ปฏิญญาว่าด้วยหลักความยุติธรรมขั้นพื้นฐานสาหรับผู้เสียหายในคดีอาญาและ
การใช้อานาจโดยมิชอบ” (Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and
Abuse of Power, 1985) เพื่อกาหนดหลักการที่เจ้าหน้าที่พึงปฏิบัติต่อเหยื่ออาชญากรรมตั้งแต่เริ่ม
ดาเนินคดีจนถึงขั้นตอนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจา ผลจากปฏิญญาดังกล่าวทาให้ประเทศต่ างๆ ให้
การตอบรับด้วยดี เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป โดยประเทศแรกที่
มีการริเริ่มคือ อังกฤษ ตามด้วย เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศสและกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย และอื่นๆ
ได้ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งในส่วนของตารวจ อัยการ ทนาย ศาล และราชทัณฑ์ เพื่อให้มีระบบการ
คุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายอย่างสมดุลกับการคุ้มครองสิทธิของผู้กระทาผิดสิทธิของผู้เสียหายที่ต้องได้รับ
ความคุ้มครองประกอบด้วย (วีระศักดิ์ แสงสารพันธ์, 2545: 5-12)
1) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (Access to justice
and fair treatment) กล่าวคือ
1.1) ผู้เสียหายควรได้รับการปฏิบัติด้วยความรู้สึกเมตตา (compassion) และเคารพถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) มีสิทธิในการเข้าถึงกลไกของกระบวนการยุติธรรมและได้รับ การ
เยียวยาความเสียหาย (Harm) โดยบทบัญญัติของกฎหมายในหลายประเทศมีการทบทวนกระบวนการดาเนินคดี
อาญาและให้มีระบบการตรวจสอบการดาเนินงานในเรื่องนี้อย่างสม่าเสมอ เช่น ในกรณีที่อัยการสั่งไม่ฟูอง
คดีเพราะเห็นว่าจะไม่เกิดประโยชน์แก่สาธารณะ หรือในกรณีที่มีพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะดาเนินคดีกับ
ผู้ต้องหา การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิเศษในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อ
ผู้เสียหายในคดีอาญา หรือหน่วยงานที่มีการจัดตั้งขึ้นหน่วยงานเฉพาะ (victim’s affairs offices) ในสถานี
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ตารวจ หรือศาล หรือเนติบัณฑิตยสภา หรือของหน่วยงานพิเศษที่รับผิดชอบดู แลผู้เสียหายในคดีอาญาตาม
พระราชบัญญัติว่าสิทธิของเหยื่อ หรือ กฎบัตรสาหรับผู้เสียหายในคดีอาญา หรือกรณีมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่ อ งนี้ ฉ บั บ ใดขั ด ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ไม่ ให้ ส ามารถถู ก ตรวจสอบได้ โ ดยกลไกผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
(Ombudsman) เป็นต้น
1.2) กลไกตุลาการและบริหาร ทั้งที่มีการดาเนินการอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเยียวยา (Redress) เหยื่อหรือผู้เสียหายในคดีอาญาด้วยความรวดเร็ว
เป็นธรรม ไม่เสียค่าใช้จ่ายมาก และสามารถเข้าถึงได้ (Accessible) อีกทั้ง เหยื่ออาชญากรรมควรได้รับ
การแจ้งให้ทราบถึงสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาผ่านกลไกดังกล่าว และเพื่อการนี้ รัฐสมควรมีกฎหมายที่บัญญัติ
ให้ผู้เสียหายในคดีอาญามีโอกาสในการที่จะเลือกดาเนินคดีทั้งที่เป็นคดีอาญา คดีปกครอง คดีแพ่ง หรือการ
ดาเนินคดีอย่างไม่เป็นทางการ (Alternative Dispute Resolution-ADR) ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งในหลายๆ
ประเทศผู้เสียหายในคดีอาญาสามารถได้รับการชดใช้เยียวยาความเสียหายในทางแพ่งโดยการฟูองเป็นคดี
แพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา และในบางประเทศพบว่าการที่พนักงานอัยการ หรือศาลละเลยสิทธิของผู้เสียหาย
ในคดีอาญาในการที่จะได้รับการชดเชยความเสียหาย อาจจะเป็นเหตุที่นาไปสู่มาตรการในทางปกครอง
(Administrative sanction)
1.3) กระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้องตอบสนองต่อความต้องการของเหยื่ออาชญากรรม
และควรอานวยความสะดวกแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา ดังนี้
(ก) แจ้งให้ผู้เสียหายทราบถึงบทบาทและสิทธิของตน กาหนดเวลาและความคืบหน้า
ของการดาเนินการพิจารณาและการพิพากษาคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีร้ายแรง (Serious-Crimes) และมี
การขอทราบข้อมูลข่าวสารนั้น ซึ่งในหลายประเทศเพื่อให้ผู้เสียหายในคดีอาญาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับคดีที่ตนเป็นผู้เสียหายได้ จึงมีการจัดตั้งเจ้าหน้าที่ห รือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านนี้ขึ้นเป็น
กรณีพิเศษ โดยเฉพาะกรณีเป็นคดีอาญาร้ายแรง เช่น คดีทาร้ายร่างกายที่เกี่ยวกับเพศ หรือฆาตกรรม และ
ในบางประเทศพนักงานอัยการจะต้องเรียกผู้เสียหายหรือครอบครัว มาให้ปากคาก่อนที่จะมีการฟูองคดี
(ข) ในการดาเนินกระบวนพิจารณา ศาลต้องรับฟังและพิจารณาเกี่ยวกับทัศนคติและ
ความกังวลใจของผู้เสียหาย โดยเฉพาะกรณีที่กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนบุคคล (Personal Interest) ของ
ผู้ เ สี ย หาย โดยไม่ ใ ห้ ก ระทบต่ อ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ ต้ อ งหาหรื อ จ าเลย และสอดคล้ อ งกั บ รู ป แบบ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เป็น อยู่ ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนพิจารณานาไปสู่การทาคาพิพากษาซึ่งเป็นที่
ยุติและยุติธรรม นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตารวจ พนักงานอัยการจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดที่เกี่ยวกับ
คดีเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดและผลกระทบที่เกิดขึ้ นต่อ
ผู้เสียหายในคดีอาญา ซึ่งมาตรฐานในทางปฏิบัติในหลายๆ ประเทศพนักงานอัยการจะเป็นผู้รายงานให้ศาล
ทราบถึงผลกระทบของการกระทาความผิดที่เกิดขึ้นต่อผู้เสียหาย (หรือในฐานะที่เป็นพยานในคดี) ทราบ
ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับรายงานผลกระทบที่มีต่อผู้เสียหายนี้ จะเป็นส่วนสาคั ญในการประเมินความรุนแรงของ
การกระทาผิ ดและการพิพากษาให้ มีการชดใช้ความเสี ยหาย โดยในหลายประเทศบัญญัติให้ผู้ เสียหาย
ในคดีอาญาสามารถทาการแถลงด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือเพื่อให้ศาลทราบถึงผลกระทบของการกระทาผิด
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ที่เกิดขึ้นแก่ตน (Victim impact statements or victim statements of opinion) หรือในบางประเทศ
กฎหมายบัญญัติให้สิทธิแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาเป็น “ผู้ช่วยของพนักงานอัยการ” (subsidiary prosecutor)
ซึ่งจะทาให้ผู้เสียหายสามารถเสนอพยานหลักฐาน เสนอแนะคาถามในการซักถามจาเลยหรือพยาน และ
สามารถให้ข้อสังเกตหรือความเห็นต่อรายงานและพยานหลักฐานที่ได้เสนอต่อศาลได้
(ค) จัดให้มีการช่วยเหลือเหยื่อ (Assistance) ที่เหมาะสม ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
ทางกฎหมาย เช่น ในหลายประเทศกฎหมายบัญญัติให้ผู้เสียหายในคดีอาญาได้รับการช่วยเหลือโดยไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีจาเป็น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสิทธิประการนี้ของผู้เสียหายมีเฉพาะกระบวนการดาเนินคดี
ในศาลเท่านั้น หรือเป็นสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญาที่เป็นคู่ความในคดีเท่านั้น สาหรับการให้ความช่วยเหลือ
แก่เหยื่ออาชญากรรมหรือผู้เสียหายในคดีอาญา ในบางประเทศได้จัดให้มี “โครงการให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้เสียหายในคดีอาญา” ซึ่งเป็นการดาเนินการโดยได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากองค์กรในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา บางประเทศจัดให้มีนักสังคมสงเคราะห์ หรืออาสาสมัครที่ผ่านการอบรมแล้วประจาที่
สถานีตารวจเพื่อทาหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา เช่น ในคดีเกี่ยวกับความรุนแรง
ในครอบครัว หรือคดีอาญาร้ายแรง เป็นต้น นอกจากนี้ การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา
ยังได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพจิต หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ หรือหน่วยงาน
อื่นๆ ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาในการดาเนินคดีตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้
ความช่วยเหลือด้านสภาวะทางอารมณ์และจิตใจของผู้เสียหายในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ
(ง) กาหนดมาตรการที่จ าเป็น เพื่อ ลดความไม่ ส ะดวกแก่เ หยื่ อ เพื่ อปกปู องสิ ท ธิ
ส่วนบุคคล (Privacy) และให้หลักประกันในความปลอดภัยจากการข่มขู่และการล้างแค้นผู้เสียหายในคดีอาญา
ครอบครัว และพยานที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินของผู้เสียหายในคดีอาญา การจ่าย
ค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายที่มาเป็นพยานในศาล การใช้วิธีการพิเศษในการพิจารณาคดีในกรณีที่ผู้เสียหาย
เป็ น เด็ ก หรื อ สตรี ในคดี ค วามผิ ด ทางเพศเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการเผชิ ญ หน้ า กั บ ผู้ ก ระท าความผิ ด เป็ น ต้ น
หลายประเทศมีการทบทวนกฎหมายและวิธีปฏิบัติเพื่อให้ผู้เสียหายในคดีอาญาและพยานได้รับการคุ้มครอง
จากการคุกคาม การข่มขู่ และการรายงานข่าวของสื่อมวลชน ซึ่งในบางประเทศ ผู้เสียหายในคดีอาญาและ
พยานมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองเป็นกรณีพิเศษโดยเจ้าหน้าที่ตารวจและกฎหมาย
(จ) หลีกเลี่ยงความล่าช้าโดยไม่จาเป็น ในการพิจารณาคดีและการบังคับตามคาสั่ง
และคาพิพากษาของศาลในการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหาย
1.4) ควรมีกลไกในการระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการ รวมถึง การไกล่เกลี่ย (Mediation)
อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) และการอานวยความยุติธรรมตามจารีตประเพณีท้ องถิ่นที่ควรนามาใช้
ให้ เป็ นประโยชน์ อย่างเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการอยู่ร่ว มกันอย่างสมานฉันท์และเยียวยาแก่ผู้ เสี ยหาย
ในคดีอาญา โดยในหลายประเทศได้มีการส่งเสริมให้มีกระบวนการระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็ นทางการ เช่น
การไกล่เกลี่ย และการประนอมข้อพิพาทในทางอาญาโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ซึ่งคู่กรณีสามารถที่จะ
ตกลงกันได้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีแก่คู่กรณี ชุมชนและรัฐมากกว่าการดาเนินคดีอย่างเป็นทางการ
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2) การได้รับการชดใช้ความเสียหายโดยผู้กระทาผิด (Restitution) การชดใช้ความเสียหาย
ให้แก่ผู้เสียหายในคดีอาญาโดยผู้กระทาผิดเป็นหนทางที่ผู้เสียหายจะได้รับการเยียวยาความเสียหายที่เกิด
จากการกระทาผิด และเป็นวิธีการที่สร้างสรรค์ในการควบคุมผู้กระทาผิดให้ต้องรับผิดชอบต่อการกระทาของตน
ในขณะเดียวกันยังเป็นการให้โอกาสผู้กระทาผิดและผู้เสียหายได้รับการฟื้นฟู
การชดใช้ความเสียหายโดยผู้กระทาผิดได้กลายมาเป็นเครื่องมือในทางกฎหมายอาญา
ในการอานวยความยุติธรรม และได้กลายมาเป็นเครื่องมือที่จะทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหายและ
ผู้กระทาผิ ดให้ กลั บคืน มาอีกครั้งหนึ่ง และยังเป็นการพยายามที่จะทาให้ ผู้ ก ระทาผิดต้องรับผิดชอบต่อ
การกระทาของตนที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายและสังคม ดังนั้น ในหลายๆ ประเทศได้นาเอาการชดใช้ความเสียหาย
โดยผู้กระทาผิดในรูปแบบต่างๆ มาใช้ในกระบวนการดาเนินคดีอาญาขั้นตอนต่างๆ เช่น การพักการลงโทษ
การรอการลงโทษ และการระงับข้อพิพาทในทางอาญาอย่างไม่เป็นทางการ เป็นต้น การชดใช้ความเสียหาย
ดังกล่าวโดยผู้กระทาความผิด หรือรัฐในฐานะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม อาจทาได้โดยการบัญญัติกฎหมาย
ให้การชดใช้ความเสียหายโดยผู้กระทาผิดเป็นเงื่อนไขการฟูองร้องดาเนินคดี การกาหนดโทษปรับให้มีมูลค่า
สูงกว่ามูลค่าความเสียหายที่จะต้องชาระแก่ผู้เสียหาย โดยผู้กระทาความผิดอาจได้รับการยกเว้นโทษปรับ
หากยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย การกาหนดเงื่อนไขในการทาคาพิพากษาโดยศาลจะการชะลอ
การทาคาพิพากษาไว้หากผู้กระทาผิดยอมชดใช้มูลค่าความเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย การยึดทรัพย์สินของ
ผู้กระทาผิ ดเพื่อชาระเป็ นค่าความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในคดีอาญาจึงเป็น “การชดใช้ความเสี ยหาย
เชิงสร้างสรรค์” (creative restitution) เพราะสามารถทาให้ผู้กระทาผิดให้ความช่วยเหลือโดยตรง
แก่ผู้เสียหายโดยที่ผู้เสียหายยินยอม เช่น การชดใช้หรือเยียวยาความเสียหาย หรือการทางานชดใช้ให้กับ
ผู้เสีย หายในคดีอาญา เป็น ต้น ดังนั้น การชดใช้ความเสียหายแก่ผู้ เสียหายโดยผู้ กระทาผิ ด สมควรเป็น
มาตรการหลักสาคัญในคดีอาญา
อนึ่ง ในคดีอาญาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การชดใช้ความเสียหายโดยผู้กระทาผิด
ต้องรวมถึงการทาให้สภาพแวดล้อมนั้นกลับคืนสู่สภาพเดิม การซ่อมแซมและทดแทนสภาพแวดล้อมที่สูญเสีย
ไปให้กลับคืนสู่สภาพเดิมให้มากที่สุด ตลอดจนชดใช้ผลประโยชน์ที่ผู้เสียหาย (ชุมชน) ต้องสูญเสียไปด้วย
นอกจากนี้ หากว่าการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรและเจ้าพนักงานของรัฐตามกฎหมายเป็นการฝุาฝืนกฎหมาย
อาญาและสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับบุคคล ผู้เสียหายในกรณีนี้ต้องได้รับการชดเชยจากรัฐ
3) การได้รับการชดเชยความเสียหายโดยรัฐ (Compensation) ในคดีอาญาทั่วไป การได้รับ
การชดเชยความเสียหายเป็นตัวเงิน เป็นมาตรการที่มีความสาคัญอันดับต้นๆ ของความช่วยเหลือภายหลังจาก
ที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา ข้อแตกต่างประการสาคัญระหว่างการชดเชยและการชดใช้ความเสียหาย
แก่ผู้เสียหายในคดีอาญาคือ การชดเชยความเสียหายไม่จาเป็นจะต้องมีการจับกุมตัวผู้กระทาผิดได้ หรือต้อง
มีการลงโทษผู้กระทาผิดให้ชดใช้ความเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาแต่อย่างใด ซึ่งในประเด็นนี้ หลักเกณฑ์
มาตรฐานที่องค์การสหประชาชาติกาหนดไว้คือ หากผู้เสียหายไม่สามารถได้รับค่าชดใช้จากผู้กระทาผิดหรือ
โดยวิถีทางอื่นเต็มจานวน รัฐต้องพยายามจัดให้มีการจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้เสียหาย ในกรณีที่ปรากฏว่า
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(ก) เป็นผู้เสียหายที่ได้รับอันตรายแก่กาย หรือได้รับความเสียหายแก่ร่างกาย หรือจิตใจ
อันเป็นผลมาจากการกระทาผิดอาญาร้ายแรง
(ข) ครอบครัวของผู้เสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องพึ่งพาผู้เสียหายที่เสียชีวิต หรือต้อง
ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถอันเนื่องมาจากการตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา
และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักในการให้การชดเชยแก่ผู้เสียหายดังที่กล่าวมานั้น รัฐ
ต้องสนับสนุนส่งเสริมให้มีกองทุนสาหรับการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาระดับชาติ
4) การให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อ (Assistance) การให้ความช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
หรือผู้เสียหายในคดีอาญามีเปูาหมาย (Goal) เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกของ
ผู้เสียหาย การให้ผู้เสียหายมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การได้รับการชดเชยความเสียหาย
และได้รั บ การช่วยเหลือปั ญหาอื่น ที่เกี่ยวเนื่องจากการตกเป็นผู้ เสี ยหายในคดีอาญา มาตรฐานในการ
ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา จึงเป็นการทาให้ผู้เสียหายในคดีอาญาต้องได้รับการช่วยเหลือ
ด้านการรักษาพยาบาล การช่วยเหลือทางด้านสุขภาพจิต หรือสิ่งของจาเป็นประการอื่นจากรัฐ ท้องถิ่น หรือ
ชุมชน และที่สาคัญที่สุดคือผู้เสียหายต้องรับรู้ว่าตนเองมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือต่างๆ ดังที่กล่าวมานั้น
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่และบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม การสาธารณสุข และสวัสดิการ
สังคม จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจระบบการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายและพร้อมจะให้ความช่วยเหลือ
ต่างๆ แก่ผู้เสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของผู้เสียหายที่จาเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ
มาตรฐานสากลที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จึ ง อาจกล่ า วได้ ว่ า การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ เ สี ย หาย
ในคดีอาญา เป็นสิ่งที่จาเป็นและเป็นเรื่องสาคัญด้วยเหตุผลว่ากระบวนการยุติธรรมในทุกขั้นตอน ควรบาบัด
ฟื้นฟูผู้เสียหายในคดีอาญา และตระหนักด้ว ยว่าหากปราศจากความร่วมมือของผู้เสียหายและพยานแล้ว
กระบวนการยุติธรรมก็ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ซึ่งบ่อยครั้งที่บุคคลเหล่านี้มักจะถูกปฏิเสธจากระบบงาน
ยุติธรรมทางอาญา หรือบ่อยครั้งมักจะถูกใช้เป็นเครื่องมือ (Tools) ในการลงโทษผู้กระทาความผิดเท่านั้น
และผู้เสียหายมักได้รับความลาบากเมื่อต้องติดต่อกับระบบงานยุติธรรม ดังนั้น กฎหมายจึงควรถูกบัญญัติ
ขึ้นด้วยความจาเป็นเพื่อเป็นการให้ความคุ้มครองผู้เสียหายและพยานในการดาเนินกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา เพื่อให้แน่ใจว่ารัฐกระทาสิ่งที่เป็นไปได้ทั้งหมดภายใต้ข้อจากัดของวิธีการที่เป็นไปได้ในการบริการ
แก่เหยื่อและพยานในคดีอาญา โดยไม่เป็นการละเมิดสิทธิของจาเลย ตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ
1.2 สภาพปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญาของไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้เคยบัญญัติรับรองสิทธิของผู้เสียหาย
ในกระบวนการยุติธรรมไว้เป็นการทั่วไปเช่นเดียวกับกรณีของบุคคลทั่วไปไว้ในมาตรา 40 คือ (1) สิทธิเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ายสะดวกรวดเร็วและทั่วถึง (2) สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณาซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีหลั กประกัน ขั้น พื้น ฐานเรื่ องการได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอการเสนอ
ข้อเท็จจริงข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานของตนการคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการการได้รับการพิจารณา
โดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและการได้รับทราบเหตุผลประกอบคาวินิจฉัย
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คาพิพากษาหรือคาสั่ง (3) มีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรม
(4) ผู้เสียหายผู้มีส่วนได้เสียหรือพยานในคดี มีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการดาเนินการตาม
กระบวนการยุติธ รรมรวมทั้งสิทธิในการได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้องรวดเร็ว เป็นธรรมและการไม่ให้
ถ้อยคาเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง (5) ผู้เสียหายและพยานในคดีอาญามีสิทธิได้รับความคุ้มครองและความ
ช่วยเหลือที่จาเป็นและเหมาะสมจากรัฐส่วนค่าตอบแทนค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายที่จาเป็นให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ (6) เด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุหรือผู้พิการหรือทุพพลภาพย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครอง
ในการดาเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสมและย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับ
ความรุนแรงทางเพศ (7) ในคดีแพ่งมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ และโดย
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด หลักประกันสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา จึงเป็นสิท ธิขั้น
พื้นฐานตามรัฐธรรมนูญที่ผู้เสียหายต้องได้รับการคุ้มครอง และมีผลผูกพันโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
สานักงานตารวจแห่งชาติและตารวจซึ่งเป็นองค์กรและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กล่าวเฉพาะสิทธิของผู้เสียหายในการดาเนินคดีอาญาไทยในชั้นเจ้าพนักงาน (pre-trial) นั้น
ผู้เสียหายในคดีอาญารวมถึงผู้ที่มีอานาจจัดการแทนผู้เสียหายที่แท้จริง นอกจากมีสิทธิในการดาเนินคดี
ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากาหนด เช่น ฟูองคดีได้เอง (มาตรา 28 (2)) มีสิทธิในการ
ฟูองคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา (มาตรา 40) ให้ความยินยอมหรือไม่ในกรณีที่ เจ้าพนักงานใช้อานาจ
เปรียบเทียบปรับ (มาตรา 38(1)) และให้ความยินยอมหรือไม่ในกรณีที่เจ้าพนักงานสอบสวนใช้อานาจ
ในการตรวจร่างกายผู้เสียหาย (มาตรา 132(1)) แล้ว ยังมีสิทธิประการอื่นอีกคือ (1) มีสิทธิตรวจหรือคัด
สาเนาคาให้การของตนเองในชั้นสอบสวนหรือเอกสารประกอบคาให้ การของตนเองเมื่อพนักงานอัยการ
ได้ยื่นฟูองคดีต่อศาลแล้ว (มาตรา 8(6)) (2) มีสิทธิได้รับความคุ้มครองการปฏิบัติที่เหมาะสม เช่น ได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายในการสอบสวน (มาตรา 133 วรรคสาม) ในกรณีผู้เสียหายเป็นเด็กอายุ ไม่เกิน
18 ปี ผู้ เสี ย หายหรือพยานมีสิ ทธิได้รั บ การคุ้มครองตามกฎหมาย (มาตรา 133 ทวิ) การชี้ตัว ผู้ต้องหา
โดยวิธีการที่ปลอดภัย (มาตรา133 ตรี) ได้รับการคุ้มครองในการสืบพยาน (มาตรา 237 ทวิ วรรคท้าย
ประกอบมาตรา 172 ตรี) มีสิทธิในการจัดหาล่าม หรือล่ามภาษามือในกรณีที่จาเป็น (มาตรา 13 วรรคสี่
และมาตรา 13 ทวิ วรรคแรก) สาหรับในกรณีที่เจ้าพนักงานมีคาสั่งไม่ฟูองคดีผู้ต้องหา ผู้เสียหายที่ร้องทุกข์
มีสิทธิที่จะได้รับทราบคาสั่งนั้น (มาตรา 146) หากว่าในคดีนั้น ผู้เสียหายอยู่ในฐานะที่จะต้องให้การเป็น
พยาน ผู้ เ สี ย หายในฐานะพยานมีสิ ทธิ ที่จะไม่ต้ องตอบค าถามซึ่ง โดยตรงหรืออ้อมอาจจะทาให้ ถูกฟูอ ง
คดีอาญา (มาตรา 234) และบางกรณีอาจได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองพยานด้วย (3) กรณีได้รับ
ความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือแก่ร่างกายหรือจิตใจ เนื่องจากการกระทาความผิดอาญาของผู้อื่นโดยที่ตนมิได้
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดนั้น มีสิทธิที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนโดยการยื่นคาร้องต่อศาล
ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 และมาตรา 44/2 และหากไม่มีโอกาสได้รับ
การบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น บุคคลนั้นหรือทายาทย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้
ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
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เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในมิติของการให้บริการ (service) ให้แก่ผู้เสียหายในคดีอาญาโดยรัฐนั้น ประเทศไทย
มีกฎหมายอยู่จานวนหนึ่ง เช่น กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ พ.ศ. 2545 และ
พระราชบั ญญัติกองทุน ยุ ติธ รรม พ.ศ. 2558 1 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีห น่ ว ยงานของรัฐ ทีป ฏิบัติห น้า ที่
เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ (support) ผู้เสียหายในคดีอาญาอีกจานวนหนึ่ง ทั้งที่มีกฎหมายรองรับ และเป็น
หน่ ว ยตามนโยบาย เช่ น ส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ (กองบั ง คับ การปราบปรามการค้ ามนุษ ย์ (ปคม.)
ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กสตรีและครอบครัว) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม (สานักงานช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจาเลยในคดีอาญา กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ สานักงานคุ้มครองพยาน)
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (สานักงานกองทุนยุติธรรม) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (สานักปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก (สปป.) สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพชาย
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพหญิง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์ปฏิบัติการ
ปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติศูนย์ปฏิบัติการเพื่อปูองกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน) คณะกรรมการคุ้มครองเด็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พึ่งได้ OSCC
กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีกรุงเทพมหานคร เป็นต้น
สาหรับนโยบายในทางอาญา (Criminal policy) ของประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการ
หรือช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญาในการดาเนินคดีอาญานั้น มีเพียงการให้ความช่วยเหลือในลักษณะที่เป็น
การบริการด้านอื่นจากรัฐนอกจากการช่วยเหลือทางด้านการเงิน คือ การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายของ
สานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สานักงานอัยการสูงสุด) ซึ่งให้ความช่วยเหลือ
ทั้งทางด้านการให้คาปรึกษาหารือ การจัดทนายความอาสาฟูองคดีแพ่ง หรือแก้ต่างคดีอาญาให้แก่ประชาชน
ผู้ยากไร้ ฯลฯ ที่ดาเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2525 และจากัดเฉพาะในบางลักษณะคดีเท่านั้น
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีการรับรองสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญาไว้ในกฎหมาย
วิธีพิจารณาความของประเทศไทยและรัฐธรรมนูญไว้พอสมควรถึงแม้จะไม่มีลักษณะครบถ้วนและชัดเจน
ตามมาตรฐานสากล และดังที่ ป รากฏในประเทศต่างๆ แต่ในทางปฏิบัติการปฏิบัติห น้าที่ของเจ้าหน้าที่
1

เดิมกองทุนยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือ ใน 4 เรื่อง คือ (1) การช่วยเหลือประชาชนในการดาเนินคดี (2) การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลย
(3) การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน (4) การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
ต่อมากองทุนยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
(1) การประกันการปล่อยตัวชัว่ คราว
(2) จ้างทนายความในคดีอาญา แพ่ง ปกครอง หรือบังคับคดี
(3) ค่าธรรมเนียมขึ้นศาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
(4) ค่าใช้จ่ายการพิสูจน์ หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ต่างๆ
(5) ค่าพาหนะ ที่พกั ค่าตอบแทนอื่นตามความจาเป็น
(6) การคุ้มครองช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัย
(7) ความเสียหายจากการกระทาความผิดอาญา ปกครอง หรือละเมิดที่กระทบต่อประชาชนหรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป
หรือกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(8) สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นตามวัตถุประสงค์
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ในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะในชั้นเจ้าพนักงาน (pre-trial) กลับไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เสียหาย
เท่าที่ควร เพราะผู้เสียหายไม่มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่จะให้ความช่วยเหลือได้หรือไม่ หรือจะได้รับการปฏิบัติอย่าง
เหมาะสม และสามารถคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหายได้หรือไม่ หากผู้เสียหายแจ้งความเพื่อดาเนินคดี
กล่าวคือ ในภาพรวมของทั่วประเทศ (สานักงานกิจการยุติธ รรม กระทรวงยุติธรรม, 2552: 201-225)
พบอาชญากรรมที่ไม่ได้รายงานต่อเจ้าหน้าที่ตารวจหรือถูกระบุว่าเจ้าหน้าที่ไม่ทราบเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้น
หรือที่เรียกว่า “ตัวเลขมืด” (dark figure) จานวนมากกว่าครึ่งหนึ่ง คือ ร้อยละ 65.2 ส่วนที่เจ้าหน้าที่ตารวจ
ทราบว่ามีอาชญากรรมเกิดขึ้นมีเพียงร้อยละ 31.1 เท่านั้น และร้อยละ 3.7 ไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ตารวจทราบเหตุ
ทีเ่ กิดหรือไม่ โดยอาชญากรรมต่อทรัพย์สินและอาชญากรรมการแอบอ้างใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่
ตารวจไม่ทราบเรื่องมากที่สุด (ร้อยละ 66.7) และ (ร้อยละ 64.3) ตามลาดับ ส่วนอาชญากรรมต่อชีวิตและ
ร่างกายที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ตารวจจะได้รับทราบเรื่องมากกว่า (ร้อยละ 60.1) ประเด็นที่น่าสนใจ
คือเหตุผลที่เหยื่ออาชญากรรมไม่รายงานอาชญากรรมที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ตารวจ ทาให้เจ้าหน้าที่ไม่ทราบ
เหตุอาชญากรรมจานวนมากถึงร้อยละ 65.2 ของอาชญากรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งเหยื่ออาชญากรรมส่วนใหญ่
(ร้อยละ 62.0) ระบุว่าเหตุที่ไม่มีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตารวจทราบ “เพราะคิดว่าเจ้าหน้าที่ตารวจจะไม่สามารถ
ทาอะไรได้” โดยในจานวนนี้ระบุเหตุผลว่า “เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทาผิดไม่มี
หลักฐานเพียงพอ” และเหตุผลน่าสนใจที่สุดที่เหยื่ออาชญากรรมไม่รายงานอาชญากรรมที่เกิดขึ้นต่อเจ้าหน้าที่
ตารวจ คือ เหตุผลที่ระบุว่า “จัดการกับเหตุที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการอื่น ” ซึ่งเหยื่ออาชญากรรมในเขตเทศบาลใช้
เหตุผลนี้ในการไม่รายงานร้อยละ 100.0 ในซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือ วิธีการอื่นๆ ที่เหยื่ออาชญากรรม
เลือกใช้นี้อาจจะใช้วิธีการเชิงบวก คือ การไกล่เกลี่ยสมานฉันท์โดยกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน และบุคคล
อื่นๆ ที่คู่กรณี 2 ฝุายยอมรับ ทาให้ปัญหาความขัดแย้งและอาชญากรรมเล็กๆ น้อยๆ ยุติลงได้โดยไม่ต้องนา
เรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ขณะเดียวกันอาจมีเหยื่ออาชญากรรมบางรายใช้วิธีการนอกระบบกฎหมาย
ในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ซึ่งด้านหนึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเหยื่ออาชญากรรมไม่อยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามา
เกี่ยวข้อง และกลุ่มตัวเลขมืดดังกล่าวยังได้สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติเชิงลบและความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจของกลไกต่างๆ ในการดาเนินคดี
ปัญหาในการให้ความคุ้มครองผู้เสียหายในคดีอาญาของไทย2
ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญาของไทยในทางกฎหมาย มีดังนี้
1. ปัญหาขอบเขตและความหมายของผู้เสียหาย
มาตรฐานของสากลสนับสนุนให้ขยายขอบเขตของ “ผู้เสียหาย” ในความผิดอาญา และขอบเขต
ของ “ผู้เสียหายในคดีอาญา” ให้ ครบถ้วนและมีความชัดเจนมากที่สุ ดและให้สามารถชี้ขาดได้ตั้งแต่ชั้น
เจ้าพนักงาน (Pre-trial) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญาในทางปฏิบัติ
ตั้งแต่เริ่มต้นดาเนินคดีอาญา
2

วีระศักดิ์ แสงสารพันธ์, สิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา: การศึกษาวิจัยระบบการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในกระบวนการดาเนินคดีอาญา
ของประเทศไทย, ดุษฎีนิพนธ์ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556)
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ในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย ทายาทของเหยื่อผู้เสียหายที่จะมีสิทธิได้ รับความคุ้มครอง
สิทธิตามกฎหมายไทย ยังมีข้อจากัดเช่นเดียวกับปัญหาของ “ผู้เสียหาย” ที่กล่าวมาเพราะนอกจากต้อง
พิจารณาก่อนว่าผู้ตายเป็นผู้เสียหายหรือไม่แล้ว ยังต้องพิจารณาต่อไปอีกด้วยว่าทายาทของผู้เสียหายดังกล่าว
จะเป็นผู้มีอานาจจัดการแทนผู้เสียหายตามกฎหมายหรือไม่ และทายาทของผู้เสียหายในคดีอาญาควรจะมี
ขอบเขตเพียงใดและจะให้หมายถึงบุคคลใดได้บ้าง อีกทั้ง ในกรณีที่ไม่ชัดเจนว่าผู้เสียหายถึงแก่ความตาย
แท้จริงหรือไม่ดังเช่นกรณีของผู้ที่ถูกกระทา (บังคับ) ให้สูญหาย (อุ้ม) ทายาทของเหยื่อผู้เสียหายจะถือว่า
เป็นผู้มีอานาจจัดการแทนผู้เสียหายและจะมีสิทธิในการดาเนินคดีตามกฎหมายรวมถึงจะได้รับการคุ้มครอง
จากกระบวนการดาเนินคดีได้หรือไม่ ซึ่งเมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไทย
ในส่วนที่เกี่ยวกับ “ผู้มีอานาจจัดการแทนผู้เสียหาย”3 ในการฟูองร้องดาเนินคดีแทนได้ตามกฎหมายรวมถึง
แนวคาพิพากษาของศาลฎีกาตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่า ทายาทของเหยื่อผู้เสียหายในกรณีที่
3

คาพิพากษาฎีกาที่ 3063/2552 คดีความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมและความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ซึ่งผู้เสียหายถึงแก่ความตายด้วยโรค
ประจาตัว ผู้บุพการีไม่มีอานาจเป็นโจทก์ฟูองหรือเข้าร่วมกับพนักงานอัยการเป็นโจทก์ ฟูองแทนผู้เสียหาย, คาพิพากษาฎีกาที่ 5884/2550
โจทก์ ร่วมที่ 2 เป็นบิดาเด็กหญิง ร. มีสิทธิเข้าร่วมเป็นโจทก์ได้ก็โดยฐานะเป็นผู้จัดการแทนเด็กหญิง ร. ผู้ตายตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 5 (2)
ต่อมาระหว่างพิจารณาของศาล โจทก์ร่วมที่ 2 ถึงแก่ความตาย ส. ภริยาโจทก์ร่วมที่ 2 หามีสิทธิเข้าดาเนินคดีต่างโจทก์ร่วมที่ 2 ตามความหมาย
แห่ง ป.วิ.อาญา มาตรา 29 ไม่ เพราะโจทก์ร่วมที่ 2 เป็นเพียงผู้จัดการแทนเด็กหญิง ร. ผู้ตายเท่านั้น โจทก์ร่วมที่ 2 ไม่ใช่ผู้เสียหายในความผิด
ฐานกระทาโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยตรง ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ ส. เข้าดาเนินคดีต่ างโจทก์ร่วมที่ 2 จึงเป็นการไม่ชอบ,
คาพิพากษาฎีกาที่ 5207/2550 โจทก์ ได้รับบาดเจ็บไม่ร้ายแรงมากถึงขนาดไม่สามารถจัดการเองได้ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 5
(2) ประกอบมาตรา 3 (3) ที่สามีโจทก์จะจัดการแทนโจทก์ได้, คาพิพากษาฎีกาที่ 4147/2550 ป.อ. มาตรา 277 วรรคแรก บัญญัติให้ผู้กระทา
ชาเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกิน 15 ปี ซึ่งมิใช่ภริยาของตนนั้น มีความผิดโดยไม่คานึงว่าเด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม แต่หากเด็กหญิงนั้นยินยอม
ก็มิได้หมายความว่าเด็กหญิงนั้นมีส่วนร่วมในการกระทาความผิดด้วย เมื่อเด็กหญิงทั้งสามถูกกระทาชาเรา แม้เด็กหญิงทั้งสามจะยินยอมก็เป็น
บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการ กระทาความผิดข้อหานี้ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 2 (4) โจทก์ร่วมที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ในฐานะผู้แทนโดย
ชอบธรรมย่อมมีอานาจจัดการแทนเด็กหญิงทั้งสามตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 5 (1) และมีสิทธิยื่นคาร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ในความผิดข้อหานี้ได้
ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 3 (2), คาพิพากษาฎีกาที่ 5126/2549 ตาม หลักฐานบันทึกการรับเงินที่จาเลยได้ชดใช้ให้แก่ฝุายผู้เสียหายทั้งสี่ปรากฏ ว่า
ในส่วนของผู้เสียหายที่ 1 และที่ 2 มีการลงชื่อโดยภริยาของผู้เสียหายที่ 1 และที่ 2 แม้จะเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ก็ไม่ใช่บุคคลผู้มี
อานาจจัดการแทนผู้เสียหายตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 4, 5 และ 6 จึงไม่มีอานาจยอมความแทนผู้เสียหายที่ 1 และที่ 2 ได้ ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 3
(5) บันทึกดังกล่าวไม่มีผลทาให้สิทธินาคดีอาญามาฟูองในความผิดฐานฉ้อโกงที่จาเลย กระทาต่อผู้เสียหายที่ 1 และที่ 2 ระงับไป คงมีผลเพียง
ให้สิทธินาคดีอาญามาฟูองของโจทก์ระงับไปเฉพาะแต่ความผิดข้อหาฉ้อ โกงที่จาเลยกระทาต่อผู้เสียหายที่ 3 และที่ 4 เท่านั้น, คาพิพากษาฎีกา
ที่ 5162/2547 ว. บิดาโจทก์ซึ่งเป็นผู้เสียหายโดยตรงจากการกระทาความผิดฐานฉ้อ โกงของจาเลยถึง แก่ความตายโดยไม่ได้ถูกทาร้ายถึงตาย
ตามมาตรา 5 (2) โจทก์ในฐานะเป็นผู้สืบสันดานจึงไม่มีอานาจจัดการแทน ว. ฟูองจาเลยได้ เมื่อ ว. เพียงแต่ร้องทุกข์โดยยังไม่ได้ฟูองคดี ย่อมไม่
ต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา 29 ที่โจทก์จะดาเนินคดีต่าง ว. ผู้ตายต่อไปได้ โจทก์จึงไม่เป็นผู้เสียหายตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 2 (4) ไม่มีอานาจฟูอง
จาเลยในความผิดดังกล่าว, คาพิพากษาฎีกาที่ 3902/2549 บทบัญญัติของ พระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22, 24 และ 25 เป็น
บทบัญญัติที่จากัดอานาจในการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของ ลูกหนี้แต่ เฉพาะในทางแพ่งเท่านั้น หาได้รวมถึงการฟูองร้องหรือต่อสู้
คดีอาญาด้วยไม่ กรณีที่โจทก์เป็นผู้เสียหายฟูองจาเลยเป็นคดีอาญาในข้อหาบุกรุกโดยมิได้มีคา ขอในส่วนแพ่งให้จาเลยชดใช้ค่าเสียหายหรื อขับ
ไล่จาเลยออกจากที่ดินของโจทก์ แม้โจทก์จะถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว โจทก์ก็มีอานาจฟูองร้องคดีอาญาได้เองตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 3
(2) และมาตรา 5 (3) ประกอบมาตรา 28 (2) หรือจะมอบอานาจให้ผู้อนื่ ฟูองแทนก็ได้, คาพิพากษาฎีกาที่ 1596/2549 เหตุเกิดรถชนกันผู้ตายมี
ส่วนประมาทอยู่บ้าง ผู้ตายจึงไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยในความผิดตาม ป.อ. มาตรา 291 ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 2 (4) โจทก์ร่วมซึ่งเป็นบุพการี
ผู้ตายย่อมไม่มีอานาจจัดการแทนผู้ตายได้ตามมาตรา 5 (2) โจทก์ร่วมจึงไม่มีอานาจเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการตามมาตรา 30 โจทก์
ร่วมย่อมไม่มีสิทธิอุทธรณ์ขอให้ลงโทษจาเลยสถานหนักโดยไม่รอการลงโทษที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 รับวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวให้จึงไม่ชอบ. สืบค้น
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556, จาก http://deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/search.jsp

18
เพิ่งได้กล่าวมานี้ ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายจึงไม่อาจจัดการแทนผู้เสียหายและเป็นโจทก์ร่วมในคดีอาญาได้
ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า เป็นการกาหนดเงื่อนไขบังคับก่อนสาหรับผู้มีอานาจจัดการแทนผู้เสียหายที่ค่อนข้างเคร่งครัด
คือ นอกจากจะมีขอบเขตที่จากัดแล้วยังเป็นเงื่อนไขที่ทับซ้อนกับปัญหาเรื่องขอบเขตของ “ผู้เสียหาย” ที่
กาหนด4 ไว้ค่อนข้างแคบและยังมีปัญหาความไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติอีกชั้นหนึ่ง ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่า
“ผู้เสียหาย” ในระบบกฎหมายไทยที่กาหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีความหมาย
จากัดและแคบกว่า “ผู้เสียหายในคดีอาญา” ทั้งในทางเนื้อหาความเป็นผู้เสียหาย และตัวบุคคลที่จะถือว่า
เป็นผู้เสียหาย เมื่อเทียบกับความหมายของ “ผู้เสียหายในคดีอาญา” ที่กาหนดไว้ในมาตรฐานสากล
(1) ในความผิดอาญาแผ่นดิน (ที่มีเอกชนเป็นผู้เสียหายด้วย) ฐานใดที่เอกชนผู้เสียหายจะได้รับ
สิทธิและการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งตามข้อสรุปที่กล่าวมาข้างต้นแล้วจะต้องรอคาวินิจฉัยชี้ขาดของ
ศาล 5 ผู้ เสี ย หายในคดี อาญาหรื อเหยื่ อ ในคดีอ าญา จึ ง ยัง ไม่ อ าจมี สิ ท ธิใ ดๆ ในการผู กพั น กระบวนการ
ดาเนิน คดีอาญา และกระบวนการยุ ติธ รรมทางอาญาให้ต้องดาเนินการให้ ความช่ว ยเหลื อหรือปกปูอง
คุ้มครองสิทธิของตนได้
(2) และหากเป็นกรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าเอกชนรายนั้นไม่ใช่ผู้เสียหาย จะทาให้ผู้เสียหายนอกจาก
จะไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟูองดาเนินคดีอาญาแล้วยังทาให้ไม่อาจได้รับความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายได้ รวมถึงสิทธิ
ประการอื่นของผู้เสียหายตามที่รัฐธรรมนูญกาหนดด้วย เช่น สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนจากรัฐ สิทธิได้รับ
การปฏิบัติที่เหมาะสม ฯลฯ นอกเสียจากว่าความหมายของผู้เสียหายตามที่รัฐธรรมนูญเคยกล่าวถึงในมาตรา
40 ไม่ได้มีความหมายเดียวกันกับความหมายของผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และแนวบรรทัดฐานของศาลฎีกาที่วางไว้ ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญ 2540 จะเคยกาหนดคุณสมบัติของผู้เสียหาย
ไว้ว่า “เป็นผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดนั้น”6 ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับหลักเรื่องผู้เสียหาย
โดยนิตินัยที่ศาลฎีกาวางไว้ก็ตามที ดังนั้น การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญาตามมาตรฐานของ
สากลในประเทศไทยจึงเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ประเด็นนี้มีความสาคัญ เพราะว่าการพิจารณาว่าใครเป็น
ผู้เสียหายหรือไม่เป็นสิ่งที่ต้องมาก่อน
(3) ในระหว่างที่รอคาวินิจฉัยของศาลว่าเป็นผู้เสียหายหรือไม่ (รวมถึงกรณีของผู้มีอานาจจัดการ
แทนผู้เสียหาย) เอกชนผู้ตกเป็นเหยื่อและได้รับความเสียหายตามความเป็นจริง ไม่อาจได้รับการช่วยเหลือ
ประการใดจากภาครัฐ เพราะยังไม่ใช่ผู้เสียหาย หรือหากได้รับไปแล้วก็ต้องคืน เพราะถือว่าสิทธิในฐานะ
ผู้เสียหายไม่มีมาตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งจะทาให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการคุ้มครองดูแลผู้เสียหายดังกล่าวมาตั้งแต่เริ่มต้น และในที่สุดจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินคดีอาญา
เพื่อควบคุมอาชญากรรมในภาพรวมของประเทศ

4

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4)
คาพิพากษาฎีกาที่ 4212/2550
6
แต่เดิมบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 245 วรรคสอง ปัจจุบันได้บัญญัติไว้ในมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.
5
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(4) การยึดหลักว่า กฎหมายอาญาเรื่องใดมุ่งคุ้มครองผลประโยชน์ของเอกชน เอกชนผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบเป็ นผู้ เสี ย หาย และกฎหมายอาญาเรื่องใดมุ่งคุ้มครองทั้งผลประโยชน์ที่เป็นของเอกชนและ
ผลประโยชน์ของส่วนรวม เอกชนไม่อาจเป็นผู้เสียหายได้โดยเคร่งครัด จะทาให้การพิจารณาว่าใครเป็น
ผู้เสียหายมีความชัดเจนมากขึ้นแต่อาจถูกโต้แย้งได้
ดังนั้น ขอบเขตความเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายไทย ยังไม่อาจทาให้ผู้เสียหายในคดีอาญาได้รับ
การคุ้มครองสิทธิได้ดังวัตถุประสงค์ของมาตรฐานสากลได้
2. ปัญหาการแจ้งสิทธิให้ผู้เสียหายในคดีอาญารับทราบ
ปัญหาการแจ้งสิทธิให้ผู้ เสียหายทราบ เป็นปัญหาประการสาคัญอีกประการหนึ่ง คือผู้เสียหาย
ไม่อาจทราบได้ว่าตนมีสิทธิประการใดบ้างตามกฎหมายเมื่อตกเป็นเหยื่อของการกระทาความผิดอาญา
เพราะในระบบการดาเนิ นคดีของประเทศไทย ไม่มีกฎหมายกาหนดไว้อย่างชัดเจนว่าให้เป็นหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานใดในการแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ผู้เสียหายรับทราบตั้งแต่เริ่มต้นดาเนินคดีอาญา
ทั้งในกรณีของความผิดอาญาแผ่นดิน และความผิดอาญาต่อส่วนตัว จึงส่งผลให้ผู้เสียหายไม่สามารถใช้สิทธิ
ตามกฎหมายของตนเพื่อประโยชน์ในการเยียวยาฟื้นฟูความเสียหายที่ได้รับ หรือเพื่อให้ได้รับการคุ้ มครอง
และการบริการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ ถึงแม้ว่าในเวลาต่อมาจะมีการกาหนดเป็นแนว
ปฏิบัติให้เจ้าพนักงานแจ้งสิทธิให้ผู้เสียหายในคดีอาญาทราบ เช่น สานักงานตารวจแห่งชาติได้มีหนังสือที่
ตร. 0011.4083 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 กาหนดแนวทางปฏิบั ติให้พนักงานสอบสวนทั่วประเทศ
แจ้งสิทธิให้ผู้เสียหายในคดีอาญาทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน เป็นต้น
ดังนั้น จึงเห็นว่าสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
ตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานสากลมีความสาคัญมากเช่นเดียวกับการแจ้งสิทธิให้ผู้เสียหายทราบว่าผู้เสียหาย
มีสิทธิประการใดบ้างตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการที่ผู้เสียหายสามารถดาเนินการใช้สิทธิดังกล่าว
ในการปกปูองผลประโยชน์ส่วนตัวและได้รับการเยียวยาความเสียหายได้ การแจ้งสิทธิให้ ผู้เสียหายทราบ
จึงเป็นเรื่องที่ต้องกระทาก่อนและควรเป็นสิทธิในกระบวนการดาเนินคดีอาญาประการหนึ่ง เช่นเดียวกับ
การกาหนดให้มีการแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยทราบ เพราะหากผู้เสียหายไม่มีสิทธิทั้งสองประการนี้
การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในประการอื่นย่อมไม่สามารถบรรลุผลได้ รวมถึงสิทธิต่างๆ ที่ผู้เสียหายที่มีอยู่
จะไม่เกิดประโยชน์ประการใดถ้าผู้เสียหายไม่สามารถรับรู้ได้ว่าตนมีสิทธิดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร และโดย
วัตถุประสงค์ของการแจ้งสิทธิให้ผู้เสียหายทราบดังที่กล่าวมานี้มีความแตกต่างกับวัตถุประสงค์ของการแจ้ง
สิทธิในกรณีของผู้ต้องหาหรือจาเลย ดังนั้น การแจ้งสิทธิให้ผู้เสียหายทราบหรื อไม่ จึงไม่กระทบต่อการ
ดาเนินคดีอาญาดังเช่นกรณีของการแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยทราบ แต่การไม่แจ้งสิทธิให้ผู้เสียหาย
ทราบอาจทาให้เกิดความรับผิดในทางปกครองได้
จึงอาจกล่าวได้ว่าหากสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
(Access to Justice and Fair Treatment) ตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานสากลมีความสาคัญมากเพียงใด
และในทานองเดียวกันสิทธิที่ผู้เสียหายจะต้องได้แจ้งให้ทราบว่าผู้เสียหายมีสิทธิประการใดบ้างตามกฎหมาย
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ย่อมมีความสาคัญเช่นเดียวกันเพราะถ้าผู้เสียหายไม่มีสิทธิทั้งสองประการนี้ การคุ้ มครองสิทธิของผู้เสียหาย
ในประการอื่นย่อมไม่สามารถบรรลุผลได้อีกทั้ง สิทธิต่างๆ ที่ผู้เสียหายมีอยู่คงหมดความหมายถ้าผู้เสียหาย
ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าตนมีสิทธิดังกล่าวหรือไม่ประการใด
3. ปัญหาอื่นๆ
3.1 จากรายงานผลการศึกษาวิจัยของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่องโครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลระบบการให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อ
อาชญากรรมโดยเฉพาะและครบวงจร : กรณีศึกษาประเทศสวีเดน (2559) สรุปได้ว่านอกเหนือจากข้อจากัด
ด้านงบประมาณที่ได้รับอย่า งจากัดและการให้ความช่วยเหลือแก่ เหยื่ออาชญากรรมโดยหน่วยงานต่างๆ
มีความซ้าซ้อนกัน การประสานงานไม่มีรูปแบบแนวทางที่ชัดเจนและล่ าช้า ขาดการเชื่อโยงระบบแล้ ว
โครงสร้างทางกฎหมายและกลไกที่มีอยู่ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) ทาให้กระจายงานกว้างขวาง
มากขึ้นในเชิงพื้นที่ ซึ่งมีผลดีคือประชาชนเข้าถึงได้ง่ายแต่อาจมีปัญหาเรื่องเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติจึงควร
กาหนดเกณฑ์ให้มีมาตรฐานเพื่อควบคุมการใช้ดุลพินิจและควรกาหนดให้มีการแจ้งสิทธิให้ผู้เสียหายหรือ
จาเลยทราบแล้วแต่กรณี การมีช่องทางเข้าถึงบริการของภาครัฐ การส่งต่อไปในการให้บริการอื่นๆ ที่มิใช่
การช่วยเหลือด้านการชดเชยรูปตัวเงินประการเดียว สิ่งที่สาคัญคือ การช่วยเหลือเยียวยาด้านจิตใจ การส่ง
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและควรเปิดให้หน่วยงานภาคประชาสังคม และหน่วยงานเอกชนเข้ามามีบทบาท
ในการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมด้วย
3.2 การปฏิรูปสิทธิของผู้เสียหาย (เหยื่อในคดีอาญา) ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมีอานาจหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาแนวทาง แผนการปฏิรูป
วิธีการปฏิรูปพร้อมกาหนดเวลาการปฏิรูป และข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรม และการบังคับใช้กฎหมายให้สัมฤทธิ์ผล ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศแล้ว มีดังนี้
ประเทศไทยได้ให้ความคุ้มครองสิทธิผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทาความผิด ทางอาญา
(เหยื่อหรือผู้เสียหาย) ในกฎหมายต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 โดยบัญญัติรองรับสิทธิในการได้รับ
ค่าตอบแทน หากเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อ
ประชาชน ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดต่อเสรีภาพและชื่อเสียง ความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์บางฐาน พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 กาหนดสิทธิได้รับค่าตอบแทน
ของผู้เสี ยหายในฐานะพยานสิทธิได้ รั บค่าตอบแทนที่จาเป็นและสมควรตามระเบียบกระทรวงยุติธ รรม
สิทธิอุทธรณ์คาสั่งเรียกคืนค่าตอบแทนอันมิใช่คาสั่งของศาล สิทธิหรือประโยชน์ที่ผู้เสียหายในฐานะพยาน
พึงได้รับตามกฎหมายอื่น แม้จะได้มีการเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครอง
พยานแล้ว สิ ทธิได้รับค่าเลี้ย งชีพที่สมควร กรณีใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานตามมาตรา 10
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(พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 มาตรา 4 มาตรา 10 มาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17
มาตรา 19 และมาตรา 20) และพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 กาหนด
สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยพนักงานอัยการเป็นผู้เรียกให้ เป็นต้น
สิทธิที่ส าคัญของผู้ เสี ยหายที่ประเทศไทยยังไม่มี คือการแจ้งข้อมูลความคืบหน้าในคดี
ให้ผู้เสียหายทราบในทุกขั้นตอน ผู้เสียหายไม่ทราบสิทธิของตนเองในการเข้าถึงข้อมูลหรือความช่วยเหลือ
ตามกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น เมื่อจาเลยขอปล่อยตัวชั่วคราว ผู้เสียหายสามารถคัดค้านได้ แต่ในความเป็นจริง
ไม่มีการแจ้งให้ผู้ เสียหายทราบถึงสิทธิดังกล่าว แม้ประเทศไทยมีการคุ้มครองผู้เสียหายซึ่งปรากฏอยู่ใน
มาตรา 44/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคาร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนเข้ามาในคดีอาญาได้ แต่อย่ างไรก็ตาม มาตรานี้กลั บไม่ส ามารถนามาใช้ในทางปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพราะเมื่อผู้พิพากษาตัดสินให้จาเลยใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่กระบวนการบังคับคดีนั้น
กลับอยู่ในส่วนของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งการบังคับคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนั้น
ต้องมีค่าธรรมเนียม ซึ่งถ้าผู้เสียหายไม่ชาระค่าธรรมเนียมพนักงานบังคับคดีก็ไม่ดาเนินการขายทอดตลาด
กระบวนการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายตามหลักสากล สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประการ
ได้แก่ สิทธิในการได้รับความคุ้มครองความปลอดภัย สิทธิในการได้รับค่าชดเชยความเสียหายจากรัฐ สิทธิได้รับ
การปฏิบัติอย่างเหมาะสม และสิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูลความคืบหน้าในคดี จะเห็นได้ว่าการคุ้มครอง
ผู้เสียหายที่เป็นรูปแบบตัวเงินเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิของผู้เสียหายเท่านั้น แต่สิทธิของผู้เสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน
มีความสาคัญมาก ความยุติธรรมที่ผู้เสียหายได้รับนั้น บางครั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับจานวนเงินที่ได้รับแต่เป็นความรู้สึก
ที่ผู้เสียหายรู้สึกว่าตนได้รับความยุติธรรม ได้รับการปฏิบัติที่ดีจากบุคคลในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งกระบวนการ
ยุติธรรมดั้งเดิมนั้น ถือว่าผู้เสียหายคือหัวใจ คือตัวชี้วัดว่ากระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพแค่ไหน ในอดีต
ตั้งแต่สมัยโบราณนั้นยึดถือหลักการทาให้ผู้เสียหายพึงพอใจมาโดยตลอด อย่างเช่น หลักตาต่อตาฟันต่อฟัน
เป็นต้น ซึ่งต่อมาภายหลังเห็นว่าความผิดนั้นเป็นความผิดที่รัฐได้รับผลกระทบ ไม่ได้เสียหายเฉพาะผู้เสียหาย
เท่านั้น และรัฐควรมีหน้าที่ในการดาเนินคดีอาญาแทนที่จะให้ผู้เสียหายและผู้กระทาความผิดไปตกลงกันเอง
ทาให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาหลงลืมสิทธิของผู้เสียหายไป ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิดว่า ผู้เสียหายควรมี
ส่วนในกระบวนการยุติธรรมในทุกขั้นตอน ปัจจุบันมีหลายประเทศที่ให้สิทธิผู้เสียหายมีส่วนร่วมกับกระบวนการ
ยุติธรรมและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในระดับสากลด้วย ตัวอย่างในสหราชอาณาจักรมีการตั้ง
หน่วยงานช่วยเหลือผู้เสียหาย และประสานงานและให้ข้อมูลผู้เสียหาย ซึ่งมาตรการดังกล่าวยังไม่ปรากฏ
ในประเทศไทย
นอกจากนี้ ปัญหาทัศนคติของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยก็เป็น
เรื่องที่ควรปรับเปลี่ยนในหลายด้าน บางกรณีทาให้ผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อจากเจ้าพนักงานในกระบวนการ
ยุติธรรมเสียเอง เช่น อาจถูกทนายความหลอกลวงให้ต่อสู้คดีผิดไปจากข้อเท็จจริงอาจถู กเจ้าหน้าที่ตารวจ
สอบปากคาแบบไม่เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในกรณีหญิงถูกข่มขืนกระทาชาเรา
หากมีการปรับทัศนคติของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมร่วมกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
จะทาให้การคุ้มครองผู้เสียหายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรบัญญัติสิทธิของผู้เสี ยหายไว้ในกฎหมาย
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โดยเฉพาะ เช่นเดียวกับกฎหมายเยอรมันและกฎหมายญี่ปุน จึงจะเป็นหลักประกันสิทธิของผู้เสียหายหรือ
เหยื่อได้อย่างแท้จริงจึงต้องมีการปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทาความผิดทางอาญา
(เหยื่อหรือผู้เสียหาย)
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่หน่วยงานกระบวนการยุติธรรมปฏิบัติต่อผู้เสียหาย
1. ผู้เสียหายไม่ทราบสิทธิและขั้นตอนในการดาเนินคดี ไม่มีทนายความช่วยเหลือและไม่
ทราบสิทธิในการเรียกค่าเสียหาย ไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมในทุกขั้นตอน ต้องติดตามความคืบหน้า
ด้วยตัวเอง ไม่ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือ เมื่อศาลพิพากษา
ยกฟูองไม่มีผู้ใดแจ้งให้ผู้เสียหายทราบ
2. ผู้เสียหายตามกฎหมายมีความหมายแคบ ไม่ขยายความไปถึงผู้ได้รับผลกระทบจากการ
กระทาความผิด
3. ไม่มีกฎหมายกาหนดให้ห น่ว ยงานใดแจ้งสิ ทธิแก่ผู้ เสี ยหาย เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย
ไม่ช่วยเหลือผู้เสียหายตามสิทธิที่ผู้เสียหายได้รับการประกันสิทธิ
4. สถานที่ตั้งของหน่วยงานคุ้มครองสิทธิมีความไม่แน่นอน ทาให้ประชาชนสับสน ขาดแคลน
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การเพีย งพอ มีการจ่ายค่าตอบแทนล่ าช้า เจ้าหน้าที่ทางานไม่ต่อเนื่อง มีค วามยุ่งยาก
ในการยื่นขอค่าตอบแทน
5. ผู้เสียหายถูกตีตราจากสังคมโดยการนาเสนอข้อมูลผ่านสื่อ และไม่สามารถนาข้อมูล
เหล่านั้นออกจากสื่อได้
แนวคิดการคุ้มครองสิทธิของจาเลยและแนวคิดการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายมีการพัฒนา
ในลักษณะคู่ขนานกันมาตลอดแต่จะนามาเปรียบเทีย บกันไม่ได้ด้วยมาจากพื้นฐานแนวคิดที่แตกต่างกัน
โดยแนวคิดในส่วนของจาเลยที่ต้องให้ความคุ้มครองเนื่องจากจาเลยอาจต้องสูญเสียอิสรภาพจึงต้องจัดให้มี
หลักประกันการคุ้มครองสิทธิของจาเลยในส่วนของผู้เสียหายก็มีแนวคิดที่จะให้ผู้เสียหายได้รับการชดเชย
หรือเยียวยาให้กลับ คื นสู่สภาพปกติให้ได้มากที่สุดจึงบัญญัติกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย
สาหรับการทางานของศาลจะมองในมุมกว้างโดยจะมองทั้งความเสียหายและผู้เสียหายเพื่อจะใช้ประกอบ
ดุลพินิจในการลงโทษและการกาหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระทาความผิดซึ่งทาให้มีความจาเป็นในการค้นหา
ความจริงลึกลงไปถึงมูลเหตุจูงใจในการก่อคดีหากมีบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีโดยตรง
เช่นโจทก์จาเลยหรือพยานแล้วมานั่งฟังการพิจารณาในศาลบ่อยครั้งก็จะพบว่าเป็นตัวผู้เสียหายหรือเป็นผู้ที่
ได้รับความเสียหายเช่นบุคคลในครอบครัวผู้เสียหายหรือผู้ตาย เป็นต้น ความต้องการอย่างแท้จริงของบุคคล
ผู้ได้รับความเสียหายบ่อยครั้งพบว่าไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินเพียงอย่างเดียวต้องมีการให้ทั้งทางฝุายผู้เสียหายและ
ฝุายผู้ต้องหามาพูดคุยกันถึงการแก้ไขเยียวยาผู้เสียหายรวมทั้งบางครั้งก็ต้องพูดคุยถึงการแก้ไขเยียวยาตัว
จาเลยด้วยและให้มีกระบวนการติดตามประเมินผลบางทีวิธีการดังกล่าวนั้นอาจจะระงับข้อพิพาทได้ใน
เบื้องต้นโดยไม่ต้องพึ่งพากระบวนการในชั้นศาลและเป็นการเยียวยาผู้เสียหายได้ทางหนึ่งด้วยภาครัฐต้องมี
ความเห็น อกเห็น ใจผู้ เสี ย หายก็จ ะเป็ นการเยียวยาผู้เสี ยหายเบื้องต้นอยู่ในตัว เช่นต้องสอบถามทุกข์สุ ข
ของผู้เสียหายที่ถูกข่มขืนจนอับอายไม่อยากออกไปสังคมกับคนในชุมชนของตนเองสาหรับในกระบวนการ
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ศาลก็ต้องทาให้สมดุลกับการคุ้มครองสิทธิของจาเลยด้วยเพื่อรักษาความเป็นกลางในการพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาลในการแก้ปัญหาเรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายนี้หน่วยงานของรัฐควรจะมีการทางานในเชิงรุก
ยิ่งขึ้นดังจะเห็นได้จากข่าวสารต่างๆ ในปัจจุบันที่ผู้เสียหายต้องไปพึ่งพามูลนิธิหรือสื่อสารมวลชนซึ่งเข้าถึงได้
ง่ายและแก้ไขเยียวยาผู้เสียหายได้จริงผู้เสียหายจึงได้พึ่งพาสื่อมวลชนหรือมูลนิธิดังนั้นหน่วยงานของรัฐจึงควร
ปรับตัวให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการแจ้งความคืบหน้า
ของคดีนั้นแม้สานักงานตารวจแห่งชาติมีระเบียบให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้แจ้งความคืบหน้าของผลคดี
ในทุกระยะแก่ผู้เสียหายก็ตามแต่เมื่อไม่ได้บัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งเป็น
กฎหมายหลักก็ไม่เป็นหลักประกันที่ดีว่าจะมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่ให้ความคุ้มครอง
ผู้เสียหายอย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กาหนดสิทธิของผู้เสียหาย
และผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิไว้ในมาตรา 25 วรรคสามและวรรคสี่ ดังนี้
“บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญสามารถยก
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้
บุ คคลซึ่ง ได้ รั บ ความเสี ยหายจากการถูก ละเมิด สิ ทธิ ห รื อเสรีภ าพหรือ จากการกระท า
ความผิดอาญาของบุคคลอื่นย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ”
ตามวรรคสี่ของมาตรา 25 ข้างต้น รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองสิทธิที่จะได้รับการเยียวยา
และช่วยเหลือจากรัฐ ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องมีกฎหมายออกมารับรองสิทธิและการเยียวยาช่วยเหลือ
อย่างไรก็ดี ในวรรคสามได้บัญญัติรับรองว่า สิทธิของผู้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพอาจใช้สิทธิทางศาลได้
หรือยกเป็นข้อต่อสู้ในศาลได้ด้วย ซึ่งควรมีการพิจารณาและยกร่างกฎหมายเพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวเพื่อให้
เกิดความชัดเจนในการบังคับให้เป็นไปตามหลักสากล
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สิทธิในการม
ส่วนร่วมกับคดี
ยั งไม่ มี ก ารระบุ ไ ว้
อย่างชัดเจนในเรื่อง
สิ ท ธิ ใ นการมี ส่ ว น
ร่วมกับคดีในภาพรวม
มี แ ต่ ร ะบุ ไ ว้ เ พี ย ง
สิทธิในการร้องทุกข์
ฟูองร้อง ขอเข้าร่วม
เป็นโจทก์นาสืบพยาน
หลักฐานอุทธรณ์ฎีกา
ตามที่ ก าหนดไว้ ใน
ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา

สรุปสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญาตามมาตรฐานสากลและไทย
สิทธิในการได้รับ
สิทธิได้รับการ
สิทธิในการได้รับแจ้ง สิทธิป้องกัน
ค่าชดเชยความ
ปฏิบัติอย่าง
ข้อมูลความคืบหน้า
การกระทา
เสียหายจากรัฐ
เหมาะสม
ในคดี
ความผิดซ้า
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ค่าตอบแทนเสียหาย
และค่ า ทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จาเลยใน
คดีอาญา พ.ศ. 2544
และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

1. รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจั ก รไทย
พุ ท ธศั ก ราช 2550
มาตรา 40
2. ปฏิ ญ ญาสากลว่ า
ด้ ว ยสิ ทธิ ม นุ ษ ย ชน
ค.ศ. 1985

1 . รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 40
2. ประมวลกฎหมายวิ ธี
พิ จ า รณ าค วา มอา ญ า
ก าหนดเกี่ ย วกั บ การสั่ ง
ไ ม่ ฟู อ ง ข อ ง พ นั ก ง า น
อัยการตามมาตรา 146
3. พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 มาตรา 9 แต่ มี
ข้อยกเว้นตาม มาตรา 15

ยังไม่มี การระบุไ ว้
อย่ า งชั ด เจ นใน
เรื่ อ งสิ ท ธิ ปู อ งกั น
การกระทาความผิด
ซ้า มีแต่ระบุไว้เพียง
การเพิ่มโทษ ในกรณี
ที่กระท าความผิ ด
ซ้ า เช่ น การเพิ่ ม
โทษเพราะกระทา
ความผิดอีก

2. ข้อเสนอในการปฏิรูปการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหาย (เหยื่อในคดีอาญา) ตามแนวคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทู มีดังนี้
ควรมีการปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทาความผิดทางอาญา (เหยื่อหรือ
ผู้เสียหาย) โดยการผลักดันให้มีการบัญญัติรองรับเรื่องการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทาความผิด
ทางอาญา (เหยื่อหรือผู้เสียหาย) ในรัฐธรรมนูญ เทียบเคียงจากกฎหมายอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และ
มาตรฐานของสหประชาชาติ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานเกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา
ในประเทศไทย แล้วนามาพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจเป็นการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่
เดิม หรือยกร่างกฎหมายขึ้นใหม่ทั้งฉบับ โดยคานึงถึงความเหมาะสมของการบริหารงานบุคคล งบประมาณ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาถึงลักษณะเฉพาะของผู้เสียหายแต่ละประเภท การประสาน
ความร่วมมือ และมาตรฐานในการช่วยเหลือมาประกอบการพิจารณารับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาตามกฎหมายไทยสามารถดาเนินการ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้การแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว อาจมีเนื้อหาสาระสาคัญดังตัวอย่างต่อไปนี้
2.1 กาหนดสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา ตั้งแต่ชั้นก่อนฟูอง ระหว่างพิจารณา และหลังจากศาล
พิพากษาคดีถึงที่สุด ตามหลักสากลและกฎหมายต่างประเทศ
2.2 กาหนดองค์กรที่กากับดูแลการบังคับให้เป็นไปตามสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา
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2.3 กาหนดรูปแบบการคุ้มครองผู้เสียหายในคดีอาญา ซึ่งเน้นการประสานงาน และวางมาตรฐาน
ในการช่วยเหลือ และการพัฒนาเครือข่าย
2.4 มีหลักการและเหตุผล ความจาเป็นตามแบบที่เสนอกฎหมายของคณะรัฐมนตรีกาหนด
ทั้งนี้ คณะทางานโครงการปฏิรูประบบการคุ้มครองสิทธิของผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทาความผิด
ทางอาญา (เหยื่อหรือผู้เสียหาย) ได้จัดทาร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา เพื่อเป็น
ตัวอย่างประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสาหรับใช้ในการพัฒนากฎหมายให้ เป็นไปตาม
แผนการปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทาความผิดทางอาญา (เหยื่อหรือผู้เสียหาย)
ต่อไป เช่น
1) หลักการแห่งกฎหมาย : เพื่อคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาให้ครอบคลุมถึงการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม การได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม การได้รับการชดเชยความเสียหายโดยผู้กระทา
ความผิด การได้รับการชดเชยความเสียหายโดยรัฐ และการได้รับความช่วยเหลือตามมาตรฐานสากล โดย
จัดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาทั้งในระดับชาติและในระดับจังหวัดมีพนักงาน
เจ้าหน้าที่ มีศูนย์คุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา เพื่อทาหน้าที่ให้ผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา
ได้รับการคุ้มครองสิทธิอันพึงได้รับอย่างแท้จริง ทั้งนี้กฎหมายคุ้มครองผู้ที่ได้รับความเสียหายในคดีอาญา
หมายความรวมตลอดถึงผู้เสียหายและผู้มีอานาจจัดการแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ชีวิต หรือได้รับอันตรายสาหัสให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบทางสิทธิ
และทายาทของผู้เสียหายตามหลักกฎหมายแพ่ง และโดยสายโลหิตด้วย นอกจากนี้มีการให้ความคุ้มครอง
ทางกาย จิตใจ ทรัพย์สินรวมตลอดถึงการดูแล ช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา การช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย การคุ้มครองความปลอดภัย หลังจากถูกประทุษร้ายจนถึงการบังคับคดี ทั้งนี้ ไม่ว่าจะพบตัว
ผู้กระทาความผิดหรือหรือศาลลงโทษผู้กระทาความผิดด้วยหรือไม่ก็ตาม
2) เหตุผลในการเสนอกฎหมาย : เนื่องจากการช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายของผู้ได้รับความเสียหาย
ในคดีอาญาตามกฎหมายของประเทศไทยค่อนข้างแคบ โดยจะเยียวยาในด้านการเงินเป็นหลัก ขาดการดูแล
ด้านจิตใจและการดูแลในระหว่างการดาเนินคดี จึงเป็นช่องว่าง ไม่ครอบคลุมสิทธิของผู้ได้รับความเสียหาย
ในคดีอาญาอันพึงได้รับความคุ้มครองซึ่งประกอบด้วยการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและได้รับการปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรมการได้รับการชดเชยความเสียหายโดยผู้กระทาความผิดการได้รับการชดเชยความเสียหาย
โดยรัฐ และการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา
สาระสาคัญแห่งกฎหมาย เช่น มีคณะกรรมการคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาทั้งในระดับ
ชาติและในระดับกรุงเทพมหานครและจังหวัด มีการกาหนดอานาจหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่หลักเกณฑ์
การคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาอย่างชัดเจน มีศูนย์คุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา
และกองทุนคุ้มครองผู้เสียหายในคดีอาญา ทั้งนี้ ผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญามีสิทธิได้รับการคุ้มครอง
ประกอบด้วย
(1) สิทธิที่จะเข้ามีส่วนร่วมในคดีอาญา ตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และในชั้นบังคับโทษทางอาญาหรือคาสั่ง
ศาลที่เกี่ยวกับค่าเสียหาย
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(2) สิทธิที่จะได้รับแจ้งข้อมูลความคืบหน้าของคดี ในทุกขั้นตอนของการดาเนินคดี
(3) สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัย การปฏิบัติที่เหมาะสม
(4) สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาความเสียหายทางร่างกาย จิตใจ อย่างเหมาะสม รวดเร็วและเป็นธรรม
ทั้งจากผู้กระทาความผิดและตามที่กฎหมายบัญญัติ
(5) สิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมาย และสวัสดิการอื่นที่จาเป็นก่อนและระหว่างการดาเนินคดี
และในชั้นบังคับคดี
(6) ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลืออื่นใด ตามที่คณะกรรมการกาหนด
นอกจากนี้ มีการปูองกันการถูกทาร้ายซ้า เพื่อเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพและปูองกันการทาร้ายซ้า
ในกรณีที่ห ากพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ห รือพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ หรือศูนย์คุ้มครองผู้ ได้รับ
ความเสียหายในคดีอาญา เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้กระความผิดจะทาร้ายซ้า หรือผู้เสียหายจะมีความเสี่ยง
ที่จะตกเป็นผู้เสียหายอาจร้องขอต่อศาลที่มีอานาจพิจาณาคดีอาญา เพื่อให้มีคาสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพื่อปูองกัน
มิให้ถูกทาร้ายซ้า หรือสั่งให้ผู้กระทาความผิดต้องงดเว้นไม่กระทาการหรือต้องกระทาการอย่างใด หรือสั่งให้
ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายได้ และมีการประชาสัมพันธ์หรือวางแผน
ในการปูองกันอาชญากรรมหรือแจ้งเตือนประชาชนให้มีความระมัดระวังต่อการตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาได้
ทั้งนี้เพื่อเป็นการปูองกันการกระทาความผิดซ้า
ทั้งนี้ โดยมีร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสาคัญ
ดังนี้
1. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา พ.ศ. .... มีจานวน 57 มาตรา โดย
แบ่งออกเป็น 6 หมวด ได้แก่
หมวด 1 คณะกรรมการคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาแห่งชาติ
หมวด 2 คณะกรรมการคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญากรุงเทพมหานคร และจังหวัด
หมวด 3 อานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
หมวด 4 หลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา
หมวด 5 ศูนย์คุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา
หมวด 6 กองทุนคุ้มครองผู้เสียหายในคดีอาญา
2. เนื้อหาสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
2.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา พ.ศ. .... เป็นกฎหมายว่าด้วย
การให้ความคุ้มครองผู้ที่ได้รับความเสียหายในคดีอาญาซึ่งหมายความรวมตลอดถึงผู้เสียหายและผู้มีอานาจ
จัดการแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ชีวิต หรือได้รับ
อันตรายสาหัส ให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบทางสิทธิและทายาทของผู้เสียหายตามหลักกฎหมาย
แพ่ง และโดยสายโลหิตด้วย โดยมีการให้ความคุ้มครองทางกาย จิตใจ ทรัพย์สิน รวมตลอดถึงการดูแล
ช่ว ยเหลื อ ผู้ ได้ รั บ ความเสี ย หายในคดี อ าญา การช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมาย การคุ้ มครองความปลอดภั ย
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หลังจากถูกประทุษร้าย จนถึงการบังคับคดี และการปูองกันมิให้ผู้ได้รับความเสียหายถูกประทุษร้ายซ้า ทั้งนี้
ไม่ว่าจะพบตัวผู้กระทาความผิดหรือศาลลงโทษผู้กระทาความผิดด้วยหรือไม่ก็ตาม
2.2 ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ (มาตรา 5) ให้ประธานศาลฎีกา อัยการสูงสุด รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของตน
2.3 คณะกรรมการคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาแห่งชาติ มีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมายจากนายกรัฐ มนตรี เป็ นประธานกรรมการ มีคณะกรรมการจากผู้ ทรงคุณวุฒิ อื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรา 6 และมีอานาจหน้าที่ตามมาตรา 7 กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และเสนอความเห็น
เพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา
2.4 มีคณะกรรมการคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญากรุงเทพมหานครและจังหวัด
ตามมาตรา 15 และมาตรา 16 โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กร ณี
เป็นประธานกรรมการ มีอานาจและหน้าที่ตามมาตรา 19 เพื่อคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาเขต
กรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัดให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและตามที่คณะกรรมการระดับชาติกาหนด
2.5 พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้มีอานาจหน้าที่ต ามมาตรา 22
เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้
ความช่วยเหลือ รวมถึงมีอานาจในการดาเนินคดีแทนผู้เสียหายหากได้รับการมอบอานาจ
2.6 สิทธิได้รับการคุ้มครอง ช่วยเหลือ ผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา กาหนดไว้ ในมาตรา 24
อันได้แก่
(1) สิทธิที่จะเข้ามีส่วนร่วมในคดีอาญา ตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และในชั้นบังคับโทษทางอาญา
หรือคาสั่งศาลที่เกี่ยวกับค่าเสียหาย
(2) สิทธิที่จะได้รับแจ้งข้อมูลความคืบหน้าของคดี ในทุกขั้นตอนของการดาเนินคดี
(3) สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัย การปฏิบัติที่เหมาะสม
(4) สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาความเสียหายทางร่างกาย จิตใจ อย่างเหมาะสม รวดเร็วและ
เป็นธรรมทั้งจากผู้กระทาความผิดและตามที่กฎหมายบัญญัติ
(5) สิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมาย และสวัสดิการอื่นที่จาเป็นก่อนและระหว่าง
การดาเนินคดี และในชั้นบังคับคดี
(6) ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลืออื่นใด ตามที่คณะกรรมการกาหนด
2.7 การแจ้งความคืบหน้าทางคดี มาตรา 30 กาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละ
ขั้นตอนการดาเนินคดี เป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งความคืบหน้าในการดาเนินคดีแก่ผู้เสี ยหาย รวมถึงเมื่อ
ผู้กระทาความผิดได้รับการปล่อยตัวหรือพ้นโทษ
2.8 การปูองกันการถูกทาร้ายซ้า เพื่อเป็นการคุ้มครองสวั สดิภาพและปูองกันการทาร้ายซ้า
มาตรา 35 กาหนดว่าหากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ หรือศูนย์คุ้มครอง
ผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้กระทาความผิดจะทาร้ายซ้า หรือผู้เสียหาย
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มีความเสี่ยงที่จะตกเป็นผู้เสียหาย อาจร้องขอต่อศาลที่มีอานาจพิจาณาคดีอาญา เพื่อให้มีคาสั่งคุ้มครอง
ชั่วคราว เพื่อปูองกันมิให้ถูกทาร้ายซ้า หรือสั่งให้ผู้กระทาความผิดต้องงดเว้นไม่กระทาการหรือต้องกระทา
การอย่างใด หรือสั่งให้ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายได้ และมีการ
ประชาสั มพัน ธ์ห รื อวางแผนในการปู องกันอาชญากรรมหรือแจ้งเตือนประชาชนให้ มีความระมัดระวัง
ต่อการตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปูองกันการกระทาความผิดซ้า ตามมาตรา 36
2.9 ศูนย์คุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา กาหนดไว้ในมาตรา 43 ให้มหาวิทยาลัย
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน สานักงานทนายความ สมาคม มูลนิธิ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากาไร
ทีป่ ระสงค์จะให้ความคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาและมีประสบการณ์ในด้านการให้ความคุ้มครอง
ที่ได้มาตรฐานตามที่คณะกรรมการกาหนดอาจยื่นคาขอต่อคณะกรรมการเพื่อจดทะเบียนเป็นศูนย์คุ้มครอง
ผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา มีอานาจหน้าที่คุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาตามมาตรา 44
2.10 มีกองทุนคุ้มครองผู้เสียหายในคดีอาญา (มาตรา 48) เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายสาหรับการคุ้มครอง
ผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาและเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุน
ตามมาตรา 51 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน บริหารกองทุน และรายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุน
โดยรายได้จากกองทุน นอกจากจะมาจากเงินอุดหนุนจากรัฐแล้ว ยังได้จากค่าปรับและค่าบังคับริบทรัพย์
ในคดีอาญาตามอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนดอันเป็นหลักในการบังคับจากทรัพย์สินของผู้กระทาความผิด
มาเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับความเสียหาย
สาหรับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดี อาญา พ.ศ. .... เป็นร่างที่ได้รับ
ความเห็นชอบในหลักการว่ามีประโยชน์ต่อการที่จะคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา และมีกล
ไปในการดาเนินการทั้งในการดาเนินการให้เป็นไปตามสิทธิของผู้เสียหายในระดับสากล และการสร้างกลไก
ทั้งในการประสานงานระหว่างหน่ ว ยงานภาครัฐ ที่ เ กี่ยวข้ อง และองค์ กรเอกชนที่จ ะเข้ามาร่ว มในการ
ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหาย คณะผู้วิจัยจะนาร่างดังกล่าวเข้าหารือ และวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย รวมถึง
ปรับปรุงถ้อยคาและกลไปเพื่อให้ได้หลักเกณฑ์และกลไปในการดาเนินการคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นระบบ
และมีประสิ ทธิภาพ และไม่ซ้าซ้อนกับการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับความเสี ยหายที่มีอยู่ในกฎหมาย
แต่ละฉบับ แต่จะเป็นกฎหมายที่ร่วมบูรณาการเพื่อให้มีการคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายที่ได้มาตรฐานสากล
ต่อไป โปรดดูร่างนี้ในภาคผนวก
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บทที่ 3
แนวทางการให้ความคุ้มครองเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทูไทย
ในบทนี้จะกล่าวถึงแนวทางการให้ความคุ้มครองเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
ความนา
การให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามหลักกฎหมายของไทยนี้ มีกาหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หลายฉบับรวมถึงฉบับปัจจุบัน ซึ่ งสอดคล้องกับหลักประกันสิทธิและ
เสรีภาพตามหลักสากล ได้แก่ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยได้ให้การรับรองและให้สัตยาบันแล้ว ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 8 ฉบับ ดังนี้
1. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant
on Civil and Political Rights: ICCPR)
2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR)
3. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: CEDAW)
4. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC) พิธีสารเลือกรับอีก
2 ฉบับ ดังนี้ พิธีสารเลือกรับเรื่องการขายเด็ก การค้าประเวณีและสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก (Optional
Protocol to the Convention on Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution
and Child Pornography) และพิธีสารเลือกเรื่องความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ
(Optional Protocol to the Convention on Rights of the Child on the Involvement of Children
in Armed Conflict)
5. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the
Elimination of All Forms of Racial Discrimination: CERD)
6. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities)
7. อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่
ย่ายีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment: CAT)
8. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการปูองกันบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International
Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance) ได้ลงนามแล้ว
เมื่อเดือนมกราคม 2555 และสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติให้รัฐบาลไทยให้การรับรองในเดือนมิถุนายน 2560
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จากการที่ไทยได้เข้ารั บรองหรือได้ให้ สั ตยาบันแล้ ว ข้างต้น รัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพไว้ ในมาตรา 4 และในหมวดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ
ดังนี้
มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง
ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน
มาตรา 25 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะใน
รัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือจากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ
ที่จะทาการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้น
ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ บุคคลหรือชุมชนย่อมสามารถใช้
สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้
บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระทาความผิดอาญา
ของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 26 การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลัก
นิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย
กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง
มาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
เท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
หรือเหตุอื่นใด จะกระทามิได้
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มาตรการที่รัฐกาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิ ทธิหรือเสรีภาพได้
เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองหรืออานวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือ
ผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
บุคคลผู้เป็นทหาร ตารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กร
ของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
การเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม
มาตรา 28 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
การจับและการคุมขังบุคคลจะกระทามิได้ เว้นแต่มีคาสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่น
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การค้นตัวบุคคลหรือการกระทาใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกาย
จะกระทามิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระทามิได้
มาตรา 29 บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระทาการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทานั้น
บัญญัติเป็นความผิดและกาหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
ที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทาความผิดมิได้
ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้อ งหาหรือจาเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคาพิพากษา
อันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทาความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทาความผิดมิได้
การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจาเลยให้กระทาได้เพียงเท่าที่จาเป็น เพื่อปูองกันมิให้มีการหลบหนี
ในคดีอาญา จะบังคับให้บุคคลให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองมิได้
คาขอประกัน ผู้ ต้ องหาหรื อจ าเลยในคดีอาญาต้ องได้รับการพิ จารณาและจะเรียกหลั กประกั น
จนเกินควรแก่กรณีมิได้ การไม่ให้ประกันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 30 การเกณฑ์แรงงานจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่ตราขึ้นเพื่อปูองกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือในขณะที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศใช้
กฎอัยการศึก หรือในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ
มาตรา 31 บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติหรือ
ประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ไม่เป็นอันตราย
ต่อความปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
มาตรา 32 บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว
การกระทาอันเป็นการละเมิ ดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือการนาข้อมูล
ส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใดๆ จะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ
มาตรา 33 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน
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การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการค้นเคหสถานหรือ
ที่รโหฐานจะกระทามิได้ เว้นแต่มีคาสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 34 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา
และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การจากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจ ตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของ
บุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปูองกันสุขภาพของประชาชน
เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของปวงชน
ชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอื่น
มาตรา 35 บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร หรือการแสดง
ความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทามิได้
การให้นาข่าวสารหรือข้อความใดๆ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจัดทาขึ้นไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจ
ก่อนนาไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อใดๆ จะกระทามิได้ เว้นแต่จะกระทาในระหว่างเวลาที่ประเทศ
อยู่ในภาวะสงคราม
เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยการให้เงินหรือทรัพย์สินอื่น
เพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชนรัฐจะกระทามิได้ หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงิน
หรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนไม่ว่าเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการอื่นใด ในทานอง
เดียวกันต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบตามระยะเวลาที่กาหนดและประกาศ
ให้ประชาชนทราบด้วย
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง แต่ให้คานึงถึงวัตถุประสงค์
และภารกิจของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ด้วย
มาตรา ๓๖ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าในทางใดๆ
การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน รวมทั้งการกระทาด้วยประการใดๆ
เพื่อให้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันจะกระทามิได้ เว้นแต่มีคาสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุ
อย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 37 บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก
ขอบเขตแห่งสิทธิและการจากัดสิทธิเช่นว่านี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทามิไ ด้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่ตราขึ้นเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค การปูองกันประเทศ หรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรม ภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของ ตลอดจน
ผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายจากการเวนคืน โดยคานึงถึงประโยชน์สาธารณะ ผลกระทบต่อผู้ถูก
เวนคืน รวมทั้งประโยชน์ที่ผู้ถูกเวนคืนอาจได้รับจากการเวนคืนนั้น
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การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ให้กระทาเพียงเท่าที่จาเป็นต้องใช้เพื่อการที่บัญญัติไว้ในวรรคสาม เว้นแต่
เป็นการเวนคืนเพื่อนาอสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนไปชดเชยให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่
ถูกเวนคืนตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายเวนคืน อสั ง หาริ ม ทรัพ ย์ต้องระบุ วัตถุป ระสงค์แห่ งการเวนคืนและกาหนดระยะเวลา
การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ให้ชัดแจ้ง ถ้ามิได้ใช้ประโยชน์เ พื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือมี
อสังหาริมทรัพย์เหลือจากการใช้ประโยชน์ และเจ้าของเดิมหรือทายาทประสงค์จะได้คืน ให้คืนแก่เจ้าของ
เดิมหรือทายาท
ระยะเวลาการขอคืนและการคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนที่มิได้ใช้ประโยชน์ หรือที่เหลือจากการ
ใช้ประโยชน์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไป ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
การตรากฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยระบุเจาะจงอสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
ที่ถูกเวนคืนตามความจาเป็น มิให้ถือว่าเป็นการขัดต่อมาตรา 26 วรรคสอง
มาตรา 38 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่
การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือการผังเมือง หรือเพื่อ
รักษาสถานภาพของครอบครัว หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์
มาตรา 39 การเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามมิให้ผู้มีสัญชาติไทย
เข้ามาในราชอาณาจักร จะกระทามิได้
การถอนสัญชาติของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด จะกระทามิได้
มาตรา 40 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การปูองกัน หรือขจัด
การกีดกันหรือการผูกขาด การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จาเป็นหรือ
เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น
การตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง ต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือก
ปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา
มาตรา 41 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ
(1) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ
(2) เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว
(3) ฟูองหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระทาหรือการละเว้นการกระทาของข้าราชการ
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
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มาตรา 42 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชนหรือหมู่
คณะอื่น
การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่ตราขึ้นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือเพื่อการปูองกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด
มาตรา 43 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ
(1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี
อันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ
(2) จัดการ บารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
(3) เข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ดาเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
หรือชุมชน หรืองดเว้นการดาเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน
และได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ประชาชน
ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
(4) จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน
สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงสิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือรัฐในการดาเนินการดังกล่าวด้วย
มาตรา 44 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
มาตรา 45 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารพรรคการเมือง ซึ่งต้องกาหนด
ให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการกาหนดนโยบาย
และการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และกาหนดมาตรการให้สามารถดาเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบงาหรือชี้นา
โดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น รวมทั้งมาตรการกากับดูแลมิให้สมาชิกของพรรคการเมือง
กระทาการอันเป็นการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
มาตรา 46 สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง
บุคคลย่อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค
องค์กรของผู้บริโภคตามวรรคสองมีสิทธิรวมกันจัดตั้งเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้เกิดพลัง
ในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง
อานาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค และการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
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มาตรา 47 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ
บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 48 สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุ ตรย่อมได้รับความคุ้มครองและ
ช่วยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับ
ความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 49 บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้
ผู้ใดทราบว่ามีการกระทาตามวรรคหนึ่ง ย่อมมีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทาดังกล่าวได้
ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีคาสั่งไม่รับดาเนินการตามที่ร้องขอ หรือไม่ดาเนินการภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับคาร้องขอ ผู้ร้องขอจะยื่นคาร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้
การดาเนินการตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อการดาเนินคดีอาญาต่อผู้กระทาการตามวรรคหนึ่ง
หลักประกันสิทธิและเสรีภาพที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นสิทธิและเสรีภาพ
ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะที่กาหนดไว้ในกติกาสากลว่าด้วยสิทธิทางแพ่งและพลเมือง
นอกจากนี้ การบังคับและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กฎหมายรัฐธรรมนูญให้ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิสามารถยกคดี
ขึ้นฟูองร้องต่อศาล และยกเป็นข้อต่อสู้ว่าตนเองไม่ได้ละเมิดกฎหมายเพราะเป็นสิทธิและเสรีภาพที่จะกระทา
ได้ แม้ว่าสิทธิและเสรีภาพบางประการยังต้องให้มีบทบัญญัติของกฎหมายกาหนดไว้ก่อนก็ตาม
การละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามที่กล่าวไว้ข้างต้น อาจเป็นการกระทาของเอกชน หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐก็ได้ หรืออาจเป็นการออกกฎหมายหรือกฎหมายลาดับรอง หรื อออกคาสั่ง ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ได้ ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีกลไก และวิธีการที่จะช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่อสิทธิหรือถูกจากัดเสรีภาพเกิน
กว่าที่กฎหมายให้อานาจไว้ ด้วย ซึ่งในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเฉพาะบางฉบับได้กาหนดไว้ ได้แก่
1. กาหนดหน่วยงานอิสระเข้า มาให้ การช่ วยเหลือในกรณี เ กิดละเมิดสิท ธิ แ ละเสรี ภ าพ คื อ
สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนี้
“มาตรา 230 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ
ระเบียบ หรือคาสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม
แก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จาเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ
(2) แสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจาก
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอานาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือ
ความไม่เป็นธรรมนั้น
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(3) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรั ฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินตาม (1) หรือ (2) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้คณะรัฐมนตรี
ทราบเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป
ในการดาเนินการตาม (1) หรือ (2) หากเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดาเนินการต่อไป
“มาตรา 247 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็ จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่
ล่าช้าและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการปูองกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน
(3) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่ง
ใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
(4) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
(5) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
(6) หน้าที่และอานาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
เมื่อรับทราบรายงานตาม (1) และ (2) หรือข้อเสนอแนะตาม (3) ให้คณะรัฐมนตรีดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจดาเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการดาเนินการให้
แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า
ในการปฏิบั ติห น้ าที่ คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติต้องคานึงถึงความผาสุ กของ
ประชาชนชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสาคัญด้วย”
จะเห็นได้ว่าองค์กรอิสระทั้งสององค์กรมีหน้าที่เกี่ยวพันกันในเรื่องความเดือดร้อนของผู้ถูกละเมิด
สิทธิและเสรีภาพ กล่าวคือ ผู้ถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือต่อคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ก็ได้ แต่สาหรับการร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน หากเป็นความเดือดร้อนที่เกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนก็จะส่งต่อไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อให้ดาเนินการต่อไป
อย่ า งไรก็ดี หากพิจ ารณาอานาจหน้า ที่ขององค์ก รทั้ง สองแล้ ว เห็ นว่ าองค์กรอิส ระทั้ง สอง
ทาหน้าที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และหากเห็นว่าเป็นกรณีที่เกิดขึ้นจริง
ก็จะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายดาเนินการแก้ไขเยียวยา โดยไม่ชักช้า
และหากล่าช้าต้องแจ้งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนทราบถึงเหตุผลแห่งความล่าช้าดังกล่าว
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จากอานาจหน้าที่ขององค์กรอิสระทั้งสองนี้ เห็นได้ว่า ในกฎหมายไทยยังมีกลไกที่จะให้ผู้ถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชนร้องเรียนภายในประเทศ และหน่วยงานทั้งสองจะทาหน้าที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนและ
เสนอหรือประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการหรือเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ถูกละเมิดสิทธินั้น
นอกจากนี้ ในกฎหมายเฉพาะที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นการเฉพาะ ก็มีกลไกที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายพิเศษ ที่ให้ความคุ้มครองและเยียวยาสิทธิ มนุษยชนในเรื่องต่างๆ เช่น การกาหนดให้มีหน่วยงาน
เพื่อเข้ามาดูแลการละเมิดสิทธิบางกรณี เช่น สิทธิต่อสตรี สิทธิเด็ก 7 สิทธิผู้พิการ8 สิทธิของผู้บริโภค9 สิทธิที่
จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติทางเพศ10 สิทธิของผู้สูงอายุ11 เป็นต้น
กลไกที่สาคัญในการดาเนินงานคุ้มครองเผยแพร่และเยียวยาสิทธิมนุษยชนให้เป็นที่รับรู้และได้รับ
การปฏิบัติที่จริ งจัง คือการกาหนดแผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ซึ่งประเทศไทยได้ดาเนินการจัดทาแผน
และดาเนินการตามแผนจนถึงปัจจุบัน เป็นแผนฉบับที่สาม (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) โดยกาหนดมาตรการ
ในการคุ้มครองปูองกันและเยียวยาการละเมิ ดสิทธิมนุษยชนเพื่อให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายและแผนกาหนด ตลอดจนการกาหนดกลไกในการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
และบูรณาการ
2. กาหนดกลไกในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดสิทธิมนุษยชน ได้แก่
“(1) กลุ่มผู้ต้องหา/ผู้ต้องขัง (2) กลุ่มผู้พ้นโทษ (3) กลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดตามพระราชบัญญัติ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545/กลุ่มผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด (4) กลุ่มเหยื่อ/ผู้เสียหาย (5) กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (6) กลุ่มผู้ใช้แรงงาน (7) กลุ่มคนจน/
ผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา (8) กลุ่มเกษตรกร (9) กลุ่มผู้สูงอายุ (10) กลุ่มเด็กและเยาวชน (11) กลุ่มสตรี
(12) กลุ่มคนพิการ (13) กลุ่มผู้ไร้รัฐ ชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิงหรือผู้หนีภัยการสู้รบ (14) กลุ่มที่
รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง (15) กลุ่มความหลากหลายทางเพศ/อัตลักษณ์ทางเพศ12
3. กาหนดกลไกในการเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
4. กาหนดหน่วยงานและมาตรการในการบูรณาการในการติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
กลไกระดับชาติ ในการทาหน้าที่วางกรอบนโยบายการดาเนินงาน กากับ ดูแลและติดตาม
การดาเนินงานให้การปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บรรลุตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ โดยกลไก
ระดับชาติที่สาคัญ ได้แก่ องค์กรอิสระและองค์กรภาครัฐที่เป็นองค์กรผลักดัน ติดตาม ตรวจสอบ องค์กร
กลางในการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และองค์กรศาล องค์กรอื่นและองค์ กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญที่จะผลักดันในระดับนโยบาย เพื่อช่วยขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อันได้แก่
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
9
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
10
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
11
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(1) “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” เป็นองค์กรที่เป็นอิสระจากฝุายบริหาร คือ เดิมเป็น
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และต่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ พุทธศักราช 2560 มีผลบังคับใช้ จึงเปลี่ยนเป็นองค์กรอื่น
ตามรัฐธรรมนูญ โดยมีอานาจหน้าที่ที่สาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบ กากับ ติดตาม การดาเนินงาน
ของหน่วยงานต่างๆ การรายงานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และเสนอแนะมาตรการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคล
หรือหน่วยงานที่กระทา หรือละเลยการกระทาดังกล่าว กรณีไม่ปฏิบัติตาม โดยรายงานต่อรัฐสภา
(2) “องคกรูาล องคกรอื่นและองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ” (ยกเว้นคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ) เป็นองค์กรที่จะช่วยผลักดันในระดับนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของตนเอง
หรือช่วยส่งเสริมสนับสนุนการทา งานในด้านสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของทั้งประเทศ หรือการนา แผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติโดยดาเนินการตามภารกิจขององค์กร เชื่อมโยงกับมิติด้านสิทธิ
มนุษยชนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(3) “กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม” เป็นองค์กรภาครัฐที่รับผิดชอบหลัก
ด้านสิทธิมนุษยชนของฝุายบริหาร (รัฐบาล) โดยเป็นหน่วยงานกลางในการดาเนินงานแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ทั้งการจัดทาและพัฒนาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามแผน การสร้าง
กลไก มาตรการ เครื่องมือ เพื่อรองรับการดาเนินงาน และการติดตามประเมินผล
(4) “องคกรระหว่างประเทู” เป็นองค์กรที่จะช่วยผลักดันระดับนโยบายให้รัฐบาลเห็นความสาคัญ
ในเรื่อง “สิทธิมนุษยชน” การส่งเสริมสนับสนุนการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนในชาติ การส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
กลไกระดับกระทรวงหรือหน่วยงานเทียบเท่า เป็นองค์กรภาครัฐในระดับนโยบายที่จะต้องนาแผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยดาเนินการตามภารกิจของกระทรวง เชื่อมโยงกับมิติด้านสิทธิ
มนุษยชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงนั้นๆ และส่งเสริม ผลักดัน กากับ ติดตาม หน่วยงานภายในสังกัด
ทั้งในระดับกรมหรือหน่วยงานเทียบเท่าในสังกัด รวมถึงรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน ให้นาแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
กลไกระดับภูมิภาคและท้องถิ่น เป็นกลไกในพื้นที่ระดับจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
ที่จะเป็นแกนกลางในการระดมความคิดเห็น รวมพลังและส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้องค์กรภาครัฐ
ในจังหวัด ทั้งหน่วยงานรัฐภายในจังหวัด สถาบันการศึกษา รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล และพัทยา ที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด) นาแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
สถาบันการูึกษาและสถาบันทางวิชาการ จะเป็นองค์กรสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการปูพื้นฐานในเรื่อง
สิทธิมนุษยชนได้เป็นอย่างดี ทั้งการศึกษา วิจัย การจัดฝึกอบรม/การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและ
พัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชนและแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรหรือสาธารณชน
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อย่างกว้างขวางในทุกระดับ การสอดแทรกความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ
ตลอดจนการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในการปรับปรุง แก้ไข กลไกส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่มี
อยู่ในปัจจุบัน
ภาคเอกชน หรือภาคธุรกิจ ที่จะต้องให้ความสาคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชน เนื่องจากมาตรฐานหนึ่ง
ทางธุรกิจ อาทิ ISO 26000 หรือ CSR เป็นต้น มุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจไปพร้อมกับการส่งเสริมการเคารพ
ในสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ การให้ความรู้
ความเข้าใจในการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานในองค์กรของตน ส่งเสริมการทาธุรกิจที่โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้จากสาธารณชน หรือการสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรต่างๆ ดาเนินการในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน
ภาคประชาชน หรือองค์กรพัฒนาเอกชน จะต้องเผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้ที่ถูกต้องในการส่งเสริม
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน สร้างเครือข่ายกับประชาชนในระดับต่างๆ เพื่อร่วมกันตรวจสอบการใช้อานาจของ
รัฐที่ไม่เป็นธรรม หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการสะท้อนกฎหมายที่ยังละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วต้อง
รับการแก้ไขหรือนาเสนอรัฐบาลพิจารณา หรือการสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรต่างๆ ดาเนินการในเรื่อง
สิทธิมนุษยชน
สื่อมวลชน ดาเนินบทบาทที่เป็นกลางในการสะท้อนความคิดเห็น และผลประโยชน์ของประชาชน
ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะประเด็นปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการสนับสนุนการเผยแพร่
ข่าวสาร ข้อมูลผ่านทางสื่อต่างๆ ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ในทางทีถ่ ูกต้องเหมาะสม
ประชาชนทั่วไป ควรมีการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ติดตามและศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อนามาปฏิบัติ
ในชีวิตประจาวัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือและองค์กรในระดับจังหวัด ท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบการใช้อานาจ
ของรัฐ และเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนหรือภาคประชาชน ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ตลอดจนให้การสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย”13
อย่างไรก็ดี ขอบเขตในการเยียวยาความเสียหาย หรือการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพนี้ มุ่งเน้นการเยียวยาช่วยเหลือในเรื่องค่าเสียหาย แต่ยังไม่ชัดเจนว่าควรคุ้มครองผู้ถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนในรูปแบบอื่นอย่างไร ดังนั้น ผู้ถูกละเมิดสิทธิบางคนจึงไม่กล้าที่จะมาเรียกร้องต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องว่าถูกละเมิดสิทธิ ได้แก่ การร้องเรียนในเรื่องการทรมาน การบังคับให้บุคคลหายสาบสูญ หรือการ
ถูกทาร้ายในที่ควบคุม การกระทาวิสามัญฆาตกรรมที่ เกินกว่าที่กฎหมายให้อานาจ เป็นต้น ดังนั้น ในแผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่สามจึงกาหนดแผนเพื่อพัฒนาการให้ความคุ้มครองผู้ถูกละเมิด สิทธิในมิติต่างๆ
ไว้ดังนี้
1. มิติป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน ควรเตรียมความพร้อม ดังนี้
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(1) การให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ประชาชน เพื่อให้ทราบอย่างทั่วถึงเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการเคารพสิทธิผู้อื่นและ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
(2) ประสานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์
สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน การรณรงค์และกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการปูองกันมิให้มีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง
2. มิติคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชน ควรเตรียมความพร้อม ดังนี้
(1) เปิดช่องทางการสื่อสารขององค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนในการเฝูาระวังการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอย่างต่อเนื่อง
(2) จัดระบบการประสานส่งต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตามมาตรฐานสากล
(3) สร้างค่านิยมให้บุคลากรในการองค์กรมีวัฒนธรรมการทางานที่เคารพและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน (เช่น การไม่เลือกปฏิบัติ)
(4) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการร้องทุกข์ร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชน เพื่อนามาใช้ในการวางแผนและปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน
3. มิติพัฒนากฎหมาย กลไกทางกฎหมาย รวมทั้งการบังคับใช้ เพื่อส่งเสริม คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ควรเตรียมความพร้อม ดังนี้
ทบทวนและศึกษากฎหมายตามภารกิจของหน่วยงานที่ยังไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิเสรีภาพและ
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ เพื่อเตรียมการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และไม่เกิดความเท่าเทียม
4. มิติพัฒนาองคกรเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีูักยภาพในการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ควรเตรียมความพร้อม ดังนี้
(1) ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาด้วยการให้หน่วยงานต่างๆ ควรส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
และความตระหนักในเรื่องสิทธิ มนุษยชนและแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยสอดแทรกเนื้อหาดังกล่าวในหลักสูตร ซี่งกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพควรสนับสนุนวิทยากรและเนื้อหาหรือช่วยพัฒนาวิทยากรตัวคูณให้เกิดขึ้น เพื่อช่วยหน่วยงาน
ต่างๆ ในการส่งเสริมความรู้ และขยายผลต่อยอด รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ความรู้
การดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งส่งเสริมการวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน และนาไปประยุกต์ใช้ในเชิง
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบั ติงานด้านสิทธิ
มนุษยชนให้กับบุคลากรเครือข่าย ควรใช้กระบวนการจัดการความรู้ ควบคู่กับการทาวิจัย ให้หน่วยงาน
มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือพัฒนาสมรรถนะที่จา เป็น รวมถึงการถอดบทเรียน
การปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ
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(2) เร่งทาความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความเกี่ยวข้องในการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน และ
หน่วยงานหลักในการศึกษาของประเทศ
(3) การพัฒนาเครือข่ายให้บริการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างมีมาตรฐาน ต้องอาศัยความร่วมมือ
ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
รวมถึงการประสานความร่วมมือขององค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนทั้ง
ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน”14
เมื่อพิจารณามิติที่ปูองกันและคุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วจะเห็นว่ามีทั้งการสร้างความ
ตระหนักรู้ในด้านสิทธิมนุษยชนให้มีความเคารพซึ่งกันและกัน และให้มีมาตรการในการจัดการเกี่ยวกับ การ
ร้องทุกข์ในด้านสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีการเยียวยาที่ได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ การดาเนินงานในฐานะที่
เป็นหน่วยงานภาครัฐ จึงต้องมีกลไกในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ ที่มีพันธกรณีผูกพัน
และประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรอิสระในการดาเนินการตามที่กล่าว
มาแล้วข้างต้นและในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3
จากข้อมูลที่ศึกษาของสวีเดน สหราชอาณาจัก ร ออสเตรเลีย พบว่า การคุ้มครองและเยียวยา
ผู้เสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในแต่ละประเทศ รวมถึงประเทศไทย มีหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานอิสระให้การคุ้มครองปูองกัน โดยมีขอบเขตการให้การคุ้มครองในลักษณะของการเยียวยาในเรื่อง
ต่างๆ เป็นการเฉพาะเรื่อง และมีแผนการพั ฒนาสิทธิมนุษยชนในระดับชาติ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักรู้
และปฏิบัติตามกติกาสากลในด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และการสร้างจิตสานึก
ให้เกิดแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้มีความเข้าใจและมีความตระหนักในการเคารพซึ่งกันและกัน
ประสบการณ์จ ากต่างประเทศ โดยเฉพาะสหราชอาณาจักรที่ได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไว้ในกฎหมายภายในสองฉบับคือ Human Rights Act 1998 และ Equality Act
2010 ถือเป็นกฎหมายกลางที่รวบรวมการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามพันธะกรณีที่มาตรฐานสากลกาหนด
มาไว้ในกฎหมายฉบับเดี ยวและมีองค์กรที่เข้าไปดาเนินงานเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ ให้เป็น
ระบบเดียวกัน เป็นรูปแบบที่ทาให้มีกฎหมายเฉพาะที่ไม่กระจัดกระจายและเป็นระบบเดียวกัน ซึ่งน่าจะเป็น
แนวทางของไทยในการพัฒนากฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนในอนาคต เพราะในปัจจุบันมีการบัญญัติกฎหมาย
รับรองไว้กระจัดกระจาย ในกฎหมายพิเศษหลายฉบับ
ในส่วนของการพัฒนาและตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีสองระดับ คือ ระดับองค์กรอิสระ
ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ประเทศไทย และในต่างประเทศ ให้ ความสาคัญกับคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และผู้ตรวจการแผ่นดิน และระดับองค์กรภายในหน่วยงานของรัฐ ส่วนใหญ่จะให้เป็นหน่วยงาน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมเข้ามาเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินงาน แต่อย่างไรก็ตาม
ในด้านภารกิจของหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องรับผิดชอบกิจการสาธารณะนั้น มีความจาเป็นต้องให้หน่วยงาน
14
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ภาครัฐทุกหน่วยมีแผนกที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และให้การเยียวยา หรือพัฒนาแนวคิด
ในเรื่องสิทธิมนุษยชนในหน่วยงานของตน ทั้งที่เป็นภาครัฐและภาคเอกชน โดยประสานความร่วมมือร่วมกัน
ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3
เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและมีการดาเนินงานที่สอดคล้องกันทั้งระบบ ในเบื้องต้น คณะผู้วิจัย
เห็นว่ากระทรวงยุติธรรม ควรเป็นหน่วยงานหลักในการให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภาครัฐ และประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงแรงงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงต่างประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น ในการพัฒนาแนวคิดในเรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งในด้านการปูองกันและปราบปราม
การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการเยียวยาสิทธิให้แก่ผู้ถูกละเมิดได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม คณะผู้วิจัย
จะขอรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวในการสัมมนารับฟังความคิดเห็นในแต่ละภาค จานวน 5 ภาคต่อไป
และรับฟังความต้องการของผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนว่ามีปัญหาอุปสรรคในการเรียกร้องสิทธิ รวมถึงการได้รับ
บริการจากรัฐหรือองค์กรอิสระที่จะเรียกร้องสิทธิที่ตนสูญเสียไปเพียงใด เพื่อนามาเป็นแนวทางในการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของไทยต่อไป
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา พ.ศ. ....
_____________
หลักการ
ให้มีกฎหมายคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา
เหตุผล
เนื่องจากการคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา ตามกฎหมายของประเทศไทยเน้นการเยียวยา
ด้านการเงินเป็นหลัก ขาดการดูแลด้านจิตใจและการดูแลในระหว่างการดาเนินคดี รวมถึงการปูองกันมิให้
ถูกประทุษร้ายซ้า อีกทั้งไม่มีการแจ้งให้ผู้เสียหายทราบถึงกระบวนการที่ดาเนินไป ดังนั้น จึงควรจัดให้มีระบบ
การคุ้มครองผู้เสียหายทั้งระบบ โดยกาหนดให้มีโครงสร้างกลไกที่สามารถประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประสานความช่วยเหลือกับส่วนท้องถิ่นได้ จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
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ร่าง
พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา
พ.ศ. ....
............................
............................
............................
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ที่ได้รับความเสียหายในคดีอาญา จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา
พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ การคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาในพระราชบัญญัตินี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับ
ความเสียหายที่จะขอรับความคุ้มครองตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติอื่น
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการคุ้ ม ครองผู้ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายให้ ไ ด้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน และให้การช่วยเหลือตามอานาจหน้าที่เมื่อได้รับการร้องขอจาก
องค์กรที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา” หมายความว่า ผู้เสียหายและผู้มีอานาจจัดการแทนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และในกรณีที่ผู้ เสี ยหายถึงแก่ชีวิต หรือได้รับอันตรายสาหั ส
ให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบทางสิทธิและทายาทของผู้เสียหายตามหลักกฎหมายแพ่ง และโดย
ทางสายโลหิต
“การคุ้มครอง” หมายความว่า การให้ความคุ้มครองทางกาย จิตใจ ทรัพย์สิน รวมตลอดถึงการดูแล
ช่ว ยเหลื อ ผู้ ได้ รั บ ความเสี ย หายในคดี อ าญา การช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมาย การคุ้ มครองความปลอดภั ย
หลังจากถูกประทุษร้าย จนถึงการบังคับคดี และการปูองกันไม่ให้ถูกประทุษร้ายซ้า ทั้งนี้ ไม่ว่าจะพบตัว
ผู้กระทาความผิดหรือหรือศาลลงโทษผู้กระทาความผิดด้วยหรือไม่ก็ตาม
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“ศูนย์คุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา” หมายความถึง ศูนย์คุ้มครองผู้ได้รับความเสียหาย
ในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัตินี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาแห่งชาติ
“คณะกรรมการจั ง หวั ด ” หมายความว่ า คณะกรรมการคุ้ ม ครองและผู้ ไ ด้ รับ ความเสี ย หาย
ในคดีอาญาจังหวัด
“คณะกรรมการกรุงเทพมหานคร” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหาย
กรุงเทพมหานคร
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
“อาสาสมัคร” หมายความว่า บุคคลที่สมัครใจเข้ามาทาหน้าที่คุ้มครองผู้เสียหายตามพระราชบัญญัตินี้
“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงยุติธรรม
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้ประธานศาลฎีกา อัยการสูงสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าวการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของตน
ให้ประธานศาลฎีกา อัยการสูงสุดมีอานาจออกข้อบังคับ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ข้อบังคับประธานศาลฎีกา ข้อบังคับของอัยการสูงสุด กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาแห่งชาติ
มาตรา ๖ ให้ มีค ณะกรรมการคุ้ม ครอง ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ไ ด้ รับ ความเสี ยหายในคดี อาญาแห่ งชาติ
ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม เป็น รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒ นาสั งคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นรองประธานคนที่สอง อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
แรงงาน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายกสภาทนายความ เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนเก้าคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
ด้านการคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา โดยต้องเป็นภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นกรรมการ
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และมีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการที่อธิบดีกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพแต่งตั้งสองคน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ได้รับความ
เสียหายในคดีอาญา
(๒) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือโครงสร้าง
ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้เสียหายในคดีอาญาเพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
มีประสิทธิภาพและเป็นสากลยิ่งขึ้น
(๓) กาหนดยุทธศาสตร์และมาตรการในการคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาทั้งระบบ
(๔) กาหนดแนวทางและกากับดูแลการดาเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศตลอดจนการให้
ความร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา
(๕) กาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาเพื่อให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหรือศูนย์คุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาถือปฏิบัติ
(๖) สั่งการและกากับดูแลให้มีการศึกษาวิจัยและจัดทาข้อมูลแบบบูรณาการ เพื่อประโยชน์ในการ
คุ้มครองผู้ได้รบั ความเสียหายในคดีอาญา
(๗) จัดให้การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานให้ความคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหาย
ในคดีอาญา
(๘) วางระเบีย บเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจดทะเบียนศูนย์คุ้มครองผู้ได้รับ
ความเสียหายในคดีอาญา และหลักเกณฑ์การสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ดังกล่าว รวมถึงการรายงาน
การใช้จ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุนตามพระราชบัญญัตินี้
(๙) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุน
(๑๐) กากับดูแลการดาเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายกรุงเทพมหานคร
และจังหวัด
(๑๑) ดาเนินการอย่างใดๆ ที่มีกฎหมายให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
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(๓) นายกรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รั บ โทษจ าคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุ ด เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิ ดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งก็ได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดารงตาแหน่งครบวาระแล้วแต่ยังมิได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
มาตรา ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม หากรองประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การลงมติของที่ป ระชุมให้ ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีห นึ่งเสี ยงในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละสามครั้ง
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
ให้นามาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทางานโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ทาหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการ โดยให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ
(๒) เป็ น ศูน ย์ กลางในการด าเนิ น งานคุ้ มครองและประสานงานและร่ ว มมื อกั บ ส่ ว นราชการ
หน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ ในการดาเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้
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(๓) จั ด ให้ มี ร ะบบงานด้ านการคุ้ม ครองผู้ ได้ รับ ความเสี ย หายในคดี อาญา ให้ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ
ตามมาตรฐานสากล
(๔) จัดให้มีการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการการคุ้มครองผู้ ได้รับ
ความเสียหายในคดีอาญา รวมทั้งจัดให้มีการศึกษาวิจัย กลไกการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้ได้รับ
ความเสียหายในคดีอาญา และสามารถให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้เสียหายเข้าถึงได้ตามระดับชั้นความลับของข้อมูล
และตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
(๖) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้ กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดงบประมาณและบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
ตามวรรคหนึ่ง
หมวด ๒
คณะกรรมการคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญากรุงเทพมหานครและจังหวัด
มาตรา ๑๕ ให้ มีค ณะกรรมการคุ้ มครองผู้ ได้ รั บความเสี ย หายในคดี อาญากรุ งเทพมหานคร
ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธาน
กรรมการ ผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกองบัญชาการตารวจนครบาล ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและ
สวั ส ดิ ก าร ผู้ แ ทนกรมแรงงาน ผู้ แ ทนกรมการปกครอง ผู้ แ ทนศาลอาญา ผู้ อ านวยการส านั ก อนามั ย
ผู้อานวยการสานักการแพทย์ และผู้แทนสภาทนายความ เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในการงานที่ทาในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
จิตวิทยา กฎหมาย แพทย์ วิชาชีพละสองคน โดยจะต้องมีผู้แทนจากภาคเอกชนอย่างน้อยวิชาชีพละหนึ่งคน
และแต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์ด้านการคุ้มครองผู้เสียหายในคดีอาญาอีกสองคน โดยมีผู้อานวยการกอง
พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้ ได้รับความเสียหายในคดีอาญากรุงเทพมหานคร จะแต่งตั้งข้าราชการ
ในกรุ งเทพมหานครจ านวนหนึ่ง คน และข้าราชการของกรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพ จานวนหนึ่งคน
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาจังหวัด ประกอบด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ศาลจังหวัด อัยการจังหวัด พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
ผู้แทนกรมแรงงาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด ประธานสภาทนายความ
ประจ าจั งหวัด เป็ นกรรมการ และกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีประสบการณ์ในการงานที่ทาในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา กฎหมาย แพทย์ วิชาชีพละสองคน
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โดยจะต้องมีผู้แทนจากภาคเอกชนอย่างน้อยวิชาชีพละหนึ่งคนและแต่ง ตั้งจากผู้มีประสบการณ์ด้านการ
คุ้มครองผู้ เสี ย หายในคดีอาญาสองคน โดยมีผู้ แทนส านักงานยุติธ รรมจังหวัด ที่ปลั ดกระทรวงยุติธ รรม
มอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาจังหวัด จะแต่งตั้งข้าราชการในจังหวัดนั้น
จานวนหนึ่งคน และข้าราชการในสานักงานยุติธรรมจังหวัด จานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ก็ได้
มาตรา ๑๗ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใช้กับการได้มา
ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสมบัติ การพ้นจากตาแหน่ง การแต่งตั้งกรรมการแทน ของคณะกรรมการ
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการจังหวัด โดยอนุโลม
มาตรา ๑๘ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับกับการประชุมและการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานของคณะกรรมการกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการจังหวัดโดยอนุโลม
มาตรา ๑๙ คณะกรรมการกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการจังหวัด มี อานาจและหน้า ที่
ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และมาตรการ
ในการคุ้มครองผู้รับความเสียหายในคดีอาญาตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ให้ คาปรึ ก ษา แนะน า และดาเนิ นการและประสานงานแก่ห น่ว ยงานของรัฐ และเอกชน
ที่ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองผู้เสียหายในคดีอาญา รวมทั้งมีอานาจเข้าไปติดตาม ตรวจสอบ แนะนาศูนย์คุ้มครอง
ผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาภายในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แล้วแต่กรณี
(๓) กาหนดแนวทาง กากับดูแล และแก้ไขปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เสียหายในคดีอาญา
เขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจัง หวัด แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและตามที่คณะกรรมการ
กาหนด
(๔) ประเมินผลและจัดทารายงานวิจัยการคุ้มครองผู้เสียหายในคดีอาญาที่ได้ดาเนินการ รวมถึง
ประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์คุ้มครองผู้เสียหายในคดีอาญาเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด
แล้วแต่กรณี แล้วนาเสนอคณะกรรมการ
(๕) จัดหาทุนเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายในคดีอาญาในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แล้วแต่กรณี
และรายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดหาทุน และการจัดการทุนต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการ
บริหารกองทุน
(๖) ตรวจสอบหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงกรณีที่มิได้มีการดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
หรือมีข้อร้องเรียนว่าเจ้าพนักงานไม่ดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้เขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด
แล้วแต่กรณี และสั่งการเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
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(๗) เรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานใดๆ หรือขอคาชี้แจงจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวินิจฉัย
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
(๘) ดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย หรือที่กาหนดไว้ในกฎหมายอื่น
มาตรา ๒๐ ให้ ก องพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ เป็ น ส านั ก งานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการ
กรุงเทพมหานคร และให้สานั กงานยุติธ รรมจังหวัดเป็นสานั กงานเลขานุการของคณะกรรมการจังหวัด
โดยให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการจังหวัดแล้วแต่
กรณี
(๒) เป็นศูนย์กลางในการคุ้มครองและประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และเอกชน
เพื่อดาเนินการคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาในเขตของตนและในเขตที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้มีการ
คุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายในระดับชุมชนด้วย
(๓) ดาเนินการให้มีระบบงานคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาให้มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง
และเป็นไปตามมาตรฐานสากลและตามที่คณะกรรมการกาหนด
(๔) จัดให้มีการรายงานผลการดาเนินงานติดตามประเมินผลศูนย์คุ้มครองผู้ได้รับความเสียหาย
ในคดีอาญา รวมถึงการประเมินผลการคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาในเขตของตน
(๕) จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้ได้รับความ
เสียหายในคดีอาญาตามที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกาหนดตามมาตรา ๑๔
(๖) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการจังหวัด
แล้วแต่กรณีมอบหมาย
มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้กรรมการและอนุกรรมการเป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๓
อานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๒๒ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคาหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน
(๒) ตรวจตัวบุ คคลที่มีเหตุ อันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้ได้รับความเสี ยหายจากการกระทาความผิ ด
เมื่อผู้นั้นยินยอม แต่ถ้าผู้นั้นเป็นหญิงจะต้องให้หญิงอื่นเป็นผู้ตรวจ
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(๓) สืบเสาะข้อเท็จจริง และจัดทารายงานผลกระทบและความเสียหายที่ผู้ได้รับความเสียหาย
ในคดีอาญาได้รับ รวมถึงผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการกระทาความผิด
(๔) ตรวจค้นยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามีบุคคลที่ตกเป็นผู้ได้รับความ
เสียหายจากการกระทาความผิดอยู่ในยานพาหนะนั้น
(๕) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เพื่อพบและช่วยบุคคลที่ตกเป็นผู้ได้รับความเสียหาย
ในการใช้อานาจตาม (๕) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้นและรายงาน
เหตุผลที่ทาให้สามารถเข้าค้นได้ รวมทั้งผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตลอดจน
จัดทาสาเนารายงานดังกล่าวให้ไว้แก่ผู้ครอบครองเคหสถานหรือสถานที่ค้น ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบสาเนารายงานนั้นให้แก่ผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่กระทาได้ และหากเป็น
การเข้าค้นในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและขึ้น พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นต้องดารง
ตาแหน่งนายอาเภอหรือรองผู้กากับการตารวจขึ้นไป หรือเป็นข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับเจ็ดขึ้นไป ทั้งนี้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นส่งสาเนารายงานเหตุผลและผลการตรวจค้น บุคคลที่ตก
เป็นผู้เสียหายจากการกระทาความผิดไว้ต่อศาลจังหวัดที่มีเขตอานาจเหนือท้องที่ที่ทาการค้นหรือศาลอาญา
ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการตรวจค้นเพื่อเป็นหลักฐานในการดาเนินการตาม (๒) และ (๓)
พนักงานเจ้าหน้าที่อาจสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทาแทนได้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียงเพื่อดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ แต่จะบังคับให้
ผู้ใดช่วยโดยอาจเกิดอันตรายแก่ผู้นั้นไม่ได้
(๖) ดาเนินการคุ้มครอง ปูองกันและช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาตามที่กาหนดไว้
ในพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ ศูนย์คุ้มครองผู้ได้รับความเสียหาย
ในคดีอาญา อาสาสมัคร ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา
มาตรา ๒๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
หมวด ๔
หลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา
มาตรา ๒๔ ผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง ปูองกัน และช่วยเหลือ ดังนี้
(๑) สิทธิที่จะเข้ามีส่วนร่วมในคดีอาญา ตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และในชั้นบังคับโทษทางอาญาหรือ
คาสั่งศาลที่เกี่ยวกับค่าเสียหาย
(๒) สิทธิที่จะได้รับแจ้งข้อมูลความคืบหน้าของคดี ในทุกขั้นตอนของการดาเนินคดี
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(๓) สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัย การปฏิบัติที่เหมาะสม
(๔) สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาความเสียหายทางร่างกาย จิตใจ อย่างเหมาะสม รวดเร็วและเป็นธรรม
ทั้งจากผู้กระทาความผิดและตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๕) สิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมาย และสวัสดิการอื่นที่จาเป็นก่อนและระหว่างการ
ดาเนินคดี และในชั้นบังคับคดี
(๖) ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลืออื่นใด ตามที่คณะกรรมการกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่
กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา
อาจกาหนดให้มีความแตกต่างกันกันได้ตามลักษณะ ประเภท ของผู้เสียหายโดยคานึงถึง เพศ อายุ ความ
อ่อนแอของจิ ตใจ และความด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ ความยากไร้ ความพิการ และความด้อยโอกาส
ในการเข้าถึงความเป็นธรรมในสังคม
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาร้องขอคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๙ วรรคสอง แต่ถูกปฏิเสธหรือไม่ได้รับความคุ้มครองภายในเวลาสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ยื่นคาขอ ให้ผู้ได้รับความเสียหายมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้นได้ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันได้รับการปฏิเสธหรือเมื่อพ้นกาหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันขอ แล้วแต่กรณี
เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับคาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้มีคาสั่งวินิจฉัยสั่งการภายในสิบห้าวัน ทั้งนี้
โดยถือหลักประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหายที่จะได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานสากล คาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้
เป็นที่สุด
มาตรา ๒๖ ในการจัดทารายงานผลกระทบต่อผู้ได้รับความเสียหายได้รับความเสียหายในคดีอาญา
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการจัดทา ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ ได้รับ
ความเสียหาย ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจขอให้ศูนย์คุ้มครองผู้ ได้รับความเสียหายในคดีอาญาในเขตที่
ผู้ได้รับความเสียหายอยู่ดาเนินการแทนก็ได้
แบบและวิธีการจัดทารายงานให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๒๗ เมื่อผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญามาพบพนักงานสอบสวนเพื่อร้องทุกข์ ให้พนักงาน
สอบสวนแจ้งสิทธิและอธิบายให้ผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาทราบตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๒๖ และ
ทาบันทึกการแจ้งสิทธิไว้เป็นหนังสือ
ในกรณีที่ผู้ได้รับความเสียหายขอใช้สิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานสอบสวนดาเนินการ
และแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ความคุ้มครองหรือประสานงานเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้ดาเนินการ
ต่อไป
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ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่ได้รับการประสานงานตามวรรคสองมีห น้าที่ดาเนินการ
เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากการดาเนินคดีอาญาตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
มาตรา ๒๘ ให้ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ จั ดให้ มีหน่ว ยงานรับผิดชอบในการประสานงานการแจ้งความคืบหน้า
หรือการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา ตามที่ได้รับการประสานงานเพื่อประโยชน์
แก่ผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาในขั้นตอนที่ตนรับผิดชอบและส่งผลการช่วยเหลือดังกล่าวไปยังพนักงาน
เจ้าหน้าที่ และพนักงานสอบสวนแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การแจ้งดังกล่าวอาจแจ้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศก็ได้
มาตรา ๒๙ ให้ พ นั ก งานสอบสวน พนั ก งานอั ย การ เจ้ า หน้ า ที่ ศ าลและเจ้ า หน้ า ที่ ร าชทั ณ ฑ์
พนักงานคุมประพฤติ เป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งความคืบหน้าในการดาเนินคดีแก่ผู้เสียหายในขั้ นตอน
ของการดาเนินคดี และชั้นบังคับคดี รวมถึงเมื่อผู้กระทาความผิดได้รับการปล่อยตัวหรือพ้น โทษแก่ผู้ได้รับ
ความเสี ย หายภายในเจ็ ด วัน นั บ แต่วันที่ ดาเนินการแล้ ว แต่กรณีในส่ ว นที่ ห น่ว ยงานตนรับผิ ดชอบ ทั้ง นี้
การแจ้งดังกล่าวอาจแจ้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศก็ได้
ในกรณีที่ผู้ได้รับความเสียหายร้องขอหรือติดตามข้อมูลที่เกี่ยวกับคดีของตนในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานใด ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้น แจ้งข้อมูลการดาเนินการ เหตุผลในการสั่งการ ความคืบหน้า
ในการดาเนินการต่อไป รวมถึงความช่วยเหลือแก่ผู้ร้องขอตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๓๐ ในการแจ้งความคืบหน้าในการดาเนินคดีแก่ ผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา หรือ
การแจ้งเหตุผลในการดาเนินการตามที่ผู้ได้รับความเสียหายร้องขอ ตามมาตรา ๒๘ และ มาตรา ๒๙ ให้
ดาเนินการดังนี้
การแจ้งความคืบหน้าในการดาเนินคดี ได้แก่
(๑) การจับกุมผู้ต้องหาและข้อหาที่แจ้ง
(๒) การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลย
(๓) การสั่งฟูองคดีหรือสั่งไม่ฟูองคดี
(๔) พนักงานอัยการยื่นฟูองคดีต่อศาล
(๕) ศาลนัดพิจารณาคดีอาญานัดแรก
(๖) ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาพิพากษาคดี และผลของคาพิพากษา
(๗) พนักงานอัยการอุทธรณ์ หรือจาเลยยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา หรือไม่ฎีกา
(๘) จาเลยต้องขังในเรือนจา
(๙) จาเลยได้รับการปล่อยตัวเพราะพ้นโทษ ได้รับการอภัยโทษ หรือหลบหนี
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(๑๐) ศาลมีคาพิพากษาให้จาเลยใช้ค่าทดแทนให้แก่ผู้เสียหายหรือให้จาเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์
(๑๑) การบังคับยึดทรัพย์จาเลยเพื่อบังคับให้เป็นไปตามคาพิพากษา
มาตรา ๓๑ ให้กระทรวงยุติธรรม จัดให้มีหน่วยงานที่ดาเนินการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
แก่ผู้ได้รั บ ความเสี ย หายในคดีอาญา ทั้งนี้ อาจประสานขอความร่วมมือจากหน่ว ยงานภาครัฐ และสภา
ทนายความ หรือทนายความอาสาสมัคร ดังนี้
(๑) ให้คาปรึกษาแก่ผู้ได้รับความเสียหาย และแนวทางในการดาเนินคดี จนถึงการบังคับคดี
(๒) แจ้งสิทธิแก่ผู้ได้รับความเสียหายที่จะได้รับค่าทดแทนหรือค่าเสียหายจากแหล่งทุนอื่นๆ
(๓) ประสานกับ พนั กงานอัยการหรือหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ ผู้ ได้รับความเสี ยหายได้รับ
ค่าสินไหมทดแทน
(๔) จัดทนายความให้แก่ผู้ได้รับความเสียหาย ในกรณีที่ผู้ได้รับความเสียหายเป็นคนยากไร้และ
ไม่มีความสามารถในการจ้างทนายความได้
(๕) รวบรวมพยานหลักฐานในการดาเนินคดีหรือการตรวจพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อใช้ในการฟูองคดี
ในกรณีที่พนักงานอัยการไม่ดาเนินคดีตามที่ร้องทุกข์ หรือการสืบสวนข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของจาเลย
ในกรณีที่ผู้เสียหายนั้นยากไร้ไม่มีเงินพอที่จะดาเนินคดีด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง
หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
ให้ผู้ที่ให้คาปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ผู้เสียหายได้รับค่ าตอบแทนตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ
ของกระทรวงยุติธรรม โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
ให้ทนายความที่ช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายได้รับเงินรางวัลตามอัตราที่ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญากาหนด
มาตรา ๓๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการหรือประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
ในการจ่ายค่าทดแทนหรือค่าเสียหายหรือสวัสดิการอื่นใดที่ผู้ได้รับความเสียหายพึงได้รับจากการเป็นผู้ ได้รับ
ความเสียหายในคดีอาญา เพื่อให้ผู้เสียหายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับค่าเสียหายตามสิทธิที่ได้รับ ทั้งนี้ ผู้ได้รับ
ความเสียหายยังคงได้รับการชดเชยความเสียหาย และสวัสดิการอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ผู้เสี ยหายเป็นผู้ยากไร้ไม่มีเงินที่จะดาเนินการเกี่ยวกับการร้องสิทธิตาม
มาตรา ๓๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่จาเป็นจากกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๓๔ เพื่อเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพ และปูองกันการทาร้ายซ้า หากพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ หรือศูนย์คุ้มครองผู้เสียหายในคดีอาญา เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่า
ผู้กระความผิดจะทาร้ายซ้า หรือผู้เสียหายจะมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นผู้เสียหาย อาจร้องขอต่อศาลที่มีอานาจ
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พิจาณาคดีอาญา เพื่อให้มีคาสั่งคุ้มครองชั่วคราว เพื่อปูองกันมิให้ถูกทาร้ายซ้า หรือสั่งให้ผู้กระทาความผิด
ต้องงดเว้นไปกระทาการหรือต้องกระทาการอย่างใด หรือสั่งให้ผู้เสียหายได้รับ การคุ้มครองสวัสดิภาพตามที่
กาหนดไว้ในกฎหมาย
ศาลที่ได้รับคาร้อง ต้องสั่งไต่สวนโดยพลัน หากเห็นว่ามีความจาเป็น มีอานาจออกคาสั่งคุ้มครอง
ชั่วคราวได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เสียหายที่จะถูกทาร้ายซ้า
และเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เสียหายเป็นสาคัญ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้เป็นไปตามข้อบังคับของประธาน
ศาลฎีกา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาในกรณีที่เป็นเด็ก หรือผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพหรือการฟื้นฟูเยียวยาตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่คณะกรรมการ คณะกรรมการกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการจังหวัด เห็นว่า
การกระทาความผิดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีผู้เสียหายคนอื่นต้องตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญานั้นได้
คณะกรรมการ คณะกรรมการจัง หวัด คณะกรรมการกรุงเทพมหานคร มีอานาจมอบหมายให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ดาเนินการหรือประสานงานเพื่อให้พนักงานสอบสวนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์
หรือวางแผนในการปูองกันอาชญากรรมหรือแจ้งเตือนประชาชนให้มีความระมัดระวังต่อการตกเป็นผู้เสียหาย
ในคดีอาญาได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปูองกันการกระทาความผิดซ้า
มาตรา ๓๖ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุข
จัดให้มหี น่วยงานเพื่อดาเนินการคุ้มครองแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทาความผิดอาญา
อย่างเหมาะสมในเรื่องอาหารที่พักการรักษาพยาบาล การบาบัดฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ การให้การศึกษา
การฝึกอบรม การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การส่งกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิลาเนาของผู้นั้น
การให้ความคุ้มครองตามวรรคหนึ่ง อาจจัดให้บุคคลซึ่งเป็นผู้ได้รับความเสียหายได้รับการดูแล
ในความปลอดภัยและการบาบัดรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของรัฐ สถานแรกรับตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก หรือสถานสงเคราะห์อื่นของรัฐหรือเอกชน หรือศูนย์คุ้มครองผู้ได้รับความเสียหาย
ในคดีอาญาก็ได้
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ผู้ ได้รั บความเสี ยหายในคดีอาญา ประสงค์ที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทน
อันเนื่องมาจากการกระทาความผิด พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อดาเนินการให้ผู้ได้รับความเสียหายได้รับค่าสินไหม
ทดแทนตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่อาจกระทาการเองแทนผู้ได้รับความเสียหาย
โดยได้รับ มอบอานาจจากผู้ได้รั บ ความเสียหายหรือประสานงานกับศูนย์คุ้มครองผู้ ได้รับความเสี ยหาย
ในคดีอาญา หรือเจ้าพนักงานอื่นที่มีอานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าเสียหายก็ได้
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มาตรา ๓๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ ศูนย์คุ้มครองผู้ได้รับเสียหายในคดีอาญา จัดให้มีการคุ้มครอง
ความปลอดภัยให้แก่ผู้ได้รับเสียหายระหว่างที่อยู่ในความดูแลไม่ว่าบุคคลนั้นจะพานักอยู่ ณ ที่ใด ไม่ว่าก่อน
ขณะ หรือหลังการดาเนินคดี ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความปลอดภัยและสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลในครอบครัว
ของผู้ได้รับเสียหายด้วย
ในกรณีที่ผู้ได้รับเสียหายจะให้การหรือเบิกความเป็นพยานในความผิดที่ถูกประทุษร้าย ให้ผู้ ได้รับ
ความเสี ย หายซึ่ ง เป็ น พยานได้ รั บ ความคุ้ ม ครองตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองพยานในคดี อ าญา
ถ้าผู้เสียหายต้องเดินทางกลับประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่หรือภูมิลาเนา หรือถ้าบุคคลในครอบครัวของผู้ ได้รับ
ความเสียหายอาศัยอยู่ในประเทศอื่นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานในประเทศนั้นๆ ไม่ว่า
จะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน และไม่ว่าจะกระทาผ่านสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้นๆ
หรื อ ไม่ก็ ตาม เพื่ อให้ มีการคุ้ม ครองความปลอดภัยให้ แก่ ผู้ ได้ รับความเสี ย หายและบุคคลในครอบครั ว
อย่างต่อเนื่องในประเทศนั้น
มาตรา ๓๙ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น คดี กั บ ผู้ ก ระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
การรักษาพยาบาล การบาบัดฟื้นฟู การเรียกร้องสิทธิของผู้เสี ยหาย พนักงานเจ้าหน้าที่อาจดาเนินการ
ให้ มีก ารผ่ อ นผั น ให้ ผู้ เสี ย หายนั้ น อยู่ ใ นราชอาณาจั กรได้เ ป็ นการชั่ ว คราว และได้ รั บ อนุ ญาตให้ ท างาน
เป็นการชั่วคราวตามกฎหมายได้ ทั้งนี้ โดยให้คานึงถึงเหตุผลทางด้านมนุษยธรรมเป็นหลัก
มาตรา ๔๐ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้ เสียหายซึ่งเป็นคนต่างด้าว
กลับ ประเทศที่เป็ นถิ่นที่อยู่หรื อภูมิลาเนาโดยไม่ชักช้า เว้นแต่บุคคลนั้นเป็น ผู้ ได้รับอนุญาตให้ มีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจั กรตามกฎหมายว่าด้ว ยคนเข้าเมือง หรือเป็นผู้ ได้รับการผ่ อนผั นให้ อยู่ในราชอาณาจักร
เป็ น กรณี พิ เ ศษจากรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย โดยมี ห ลั ก ฐานเอกสารตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การทะเบียนราษฎรหรือกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของบุคคลนั้น
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยตกเป็นผู้ ได้รับความเสียหายจากการกระทาความผิด
ในต่างประเทศหากผู้นั้นประสงค์จะกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ตรวจสอบว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีสัญชาติไทยจริงหรือไม่ หากบุคคลนั้นเป็นผู้มีสัญชาติไทยให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ดาเนินการตามที่จาเป็นเพื่อให้บุคคลนั้นเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู่โดยไม่ชักช้า และ
ให้คานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้นั้น
ในกรณี ที่ ผู้ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายในต่ า งประเทศเป็ น คนต่ า งด้ า วที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ มี ถิ่ น ที่ อ ยู่
ในราชอาณาจั กรตามกฎหมายว่าด้ว ยคนเข้าเมือง หรือเป็นผู้ ได้รับการผ่ อนผั นให้ อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก่อนออกนอกราชอาณาจักร สถานะของการได้รับ
อนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่เป็นการชั่วคราวยังไม่สิ้นสุด เมื่อได้ตรวจพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความถูกต้องของ
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ผู้ เ สี ย หายที่ ถื อ เอกสารแล้ ว หากผู้ นั้ น ประสงค์ จ ะกลั บ เข้ า มาในราชอาณาจั ก ร ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ดาเนินการตามที่จาเป็นเพื่อให้ผู้ ได้รับความเสียหายนั้นเดินทางกลับเข้า มาในราชอาณาจักรโดยไม่ชักช้า
ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้นั้น และให้ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในราชอาณาจักร
ต่อไปได้ตามสถานะและระยะเวลาที่เป็นอยู่เดิมก่อนออกไปนอกราชอาณาจักร
ในกรณีที่ผู้ได้รับความเสียหายในต่างประเทศเป็นคนต่างด้าวและไม่มีเอกสารประจาตัว แต่มีเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่มีหรือเคยมีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยถูกต้องตามกฎหมายเมื่อได้
ตรวจพิสูจน์สถานะของการมีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรของผู้นั้นแล้ว หากผู้นั้นประสงค์จะกลับ
เข้ามาในราชอาณาจักรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการตามที่จาเป็นเพื่อให้ผู้ได้รับความเสียหายนั้นเดินทาง
กลับเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้นั้นและให้ได้รับ
การพิจารณาให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้ตามสถานะและระยะเวลาที่เป็นอยู่เดิมก่อนออกไปนอกราชอาณาจักร
มาตรา ๔๒ ให้กระทรวงยุติธรรมจัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับสถานการณ์ จานวนคดีการดาเนินการ
ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการดาเนินงานในอนาคตเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ได้รับความ
เสียหายในคดีอาญาเสนอต่อคณะกรรมการ
หมวด ๕
ศูนย์คุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา
มาตรา ๔๓ มหาวิทยาลัย หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน สานักงานทนายความ สมาคม มูลนิธิ
องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากาไร ที่ประสงค์จะให้ความคุ้มครองผู้เสียหายในคดีอาญาและมีประสบการณ์
ในด้านการให้ความคุ้มครองที่ได้มาตรฐานตามที่คณะกรรมการกาหนดอาจยื่นคาขอต่ อคณะกรรมการ
เพื่อจดทะเบียนเป็นศูนย์คุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา
การยื่นขอและการขึ้นทะเบียน ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
ในการจดทะเบี ยนศูนย์ คุ้มครองผู้ ได้รับความเสี ยหายในคดีอาญา คณะกรรมการอาจกาหนด
เงื่อนไขใดๆ ให้องค์กรให้บริการนั้นถือปฏิบัติด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้คุณภาพและทั่วถึง
เมื่อมีการขึ้นทะเบียนให้องค์กรใดเป็นศูนย์คุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาของกระทรวง
ยุติธรรม และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยระบุชื่อองค์กรให้เป็นศูนย์คุ้มครองผู้ได้รับความเสียหาย
ในคดีอาญา และนาลงในฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
มาตรา ๔๔ ศูนย์คุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
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(๑) ให้ความคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ ตั้งแต่ผู้นั้นได้รับ
ความเสียหาย จนถึงชั้นบังคับคดี
(๒) ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ได้รับความเสียหายตามที่ได้รับการประสานงานจากพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร
(๓) แจ้งสิทธิให้ผู้ได้รับความเสียหายทราบว่ามีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาจากแหล่งทุนใด รวมถึง
การดาเนินคดีในศาล
(๔) ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจัดทารายงานผลกระทบของผู้เสียหายจากการถูกประทุษร้าย
ทางอาญา
(๕) ช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายให้ได้รับสวัสดิการ การขอคาปรึกษาทางด้านกฎหมาย และ
การขอรับบริการทางการแพทย์เพื่อฟื้นฟูเยียวยาจิตใจ และร่างกายอันเกิดจากการกระทาความผิดอาญา
(๖) ดาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ คณะกรรมการกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการจังหวัด
มอบหมาย
มาตรา ๔๕ ศูนย์คุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา มีสิทธิได้รับการสนับสนุนในการจัด
ให้บริการแก่ผู้ได้รับความเสียหายตามพระราชบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินอุดหนุนจากกองทุนตามที่คณะกรรมการกาหนด
(๒) การช่วยเหลือและประสานงานเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการจังหวัด คณะกรรมการกรุงเทพมหานคร สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานอัยการสูง สุด
กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ สานักศาลยุติธรรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมแรงงานและสวัสดิการ
กรมการปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในกรณีที่ศูนย์คุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา
ร้องขอเพื่อประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) การช่วยเหลือทางวิชาการหรือการช่วยเหลืออื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกาหนดหรือคณะกรรมการ
จังหวัด คณะกรรมการกรุงเทพมหานครกาหนด
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ศูนย์คุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุน
ตามมาตรา ๔๔ ให้ศูนย์ดังกล่าวจัดทารายงานการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนด โดยยื่นต่อคณะกรรมการภายในสองเดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดการดาเนินงานตามที่ได้รับการอุดหนุน
มาตรา ๔๗ ในกรณีที่ศูนย์คุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาใดมีพฤติการณ์ในการดาเนินงาน
โดยไม่สุจริต หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามที่คณะกรรมการกาหนด หรือไม่มีผลงานตามที่คณะกรรมการ
กาหนด คณะกรรมการอาจขอให้องค์กรนั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารมาเพื่อชี้แจงได้
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ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า ศูนย์คุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาใด กระทาการโดย
ไม่สุจริต หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อการให้บริการแก่ผู้เสียหาย
หรือไม่มีผลงานตามที่กาหนด คณะกรรมการมีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งให้ปรับปรุงการดาเนินงานภายในเวลากาหนด
(๒) เพิกถอนทะเบียนศูนย์คุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา
เมื่อมีการเพิกถอนทะเบียนศูนย์คุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาใด ให้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
หมวด ๖
กองทุนคุ้มครองผู้เสียหายในคดีอาญา
มาตรา ๔๘ ให้จัดตั้งกองทุนในกระทรวงยุติธรรมและ เรียกว่า “กองทุนเพื่อคุ้มครองผู้ได้รับความ
เสียหายในคดีอาญา” เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายสาหรับการคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาและเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารกองทุน ได้แก่
(๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้
(๓) เงินที่ได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
(๔) เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือทางกฎหมายหรือ
การเยียวยาความเสียหายแก่ผู้รับความเสียหายในคดีอาญา
(๕) เงินค่าปรับที่ได้จากจาเลยในคดีอาญา ที่ไม่ต้องส่งคลังตามอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
(๖) เงินรายได้จากการขายทรัพย์สินที่ถูกริบทรัพย์หลังการหักค่าใช้จ่ายในการบังคับคดี ตามอัตรา
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
(๕) ดอกผลและผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน
(๖) เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินของกองทุนหรือที่ได้จากการจัดหารายได้
(๗) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๔๙ เงินและดอกผลที่กองทุนได้รับตามมาตรา ๔๘ ไม่ต้องนาส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน
มาตรา ๕๐ เงินและทรัพย์สินของกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) การช่วยเหลือและการรักษาพยาบาลแก่ผู้ได้รับความเสียหายทั้งทางกายและจิตใจ
(๒) การคุม้ ครองความปลอดภัยให้แก่ผู้ได้รับความเสียหาย
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(๓) การช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือ
ถิ่นที่อยู่
(๔) การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายที่ยากไร้
(๕) เงินอุดหนุนการดาเนินงานของศูนย์คุ้มครองช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา
(๖) การบริหารกองทุน
มาตรา ๕๑ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็ น ประธาน ปลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ เป็ น รองประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนสานักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจานวนสามคน ในจานวนนี้ต้องเป็นผู้แทนจากภาคเอกชนจานวน
สองคนซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านพัฒนาสังคม ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านปราบปรามอาชญากรรม หรือด้าน
การเงิน เป็นกรรมการ และให้อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๕๒ ให้นามาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้
บังคับกับการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การประชุมของคณะกรรมการ
บริหารกองทุน และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา ๕๓ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๕๐
(๒) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
(๓) รายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กาหนด
มาตรา ๕๔ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการ
กองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๕๕ ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนจานวนห้ าคน
ประกอบด้ ว ย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ซึ่ งคณะกรรมการแต่ งตั้ง จากผู้ ที่มี ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเงิน การสังคมสงเคราะห์ และการประเมินผลด้านละหนึ่งคน
และให้รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้นามาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับการดารงตาแหน่ง
การพ้นจากตาแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของกองทุน
โดยอนุโลม
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มาตรา ๕๖ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของกองทุน มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของกองทุน
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
(๓) เรี ยกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจง
ข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล
มาตรา ๕๗ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทางบดุลและบัญชีทาการส่งสานักงานคณะกรรมการ
การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและรับรองภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี
ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทารายงานผลการสอบและรับรองบัญชีและการเงินของกองทุน
เสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบ
รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสอง ให้รัฐ มนตรีเสนอต่อนายกรัฐ มนตรี เพื่อนาเสนอสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบและจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
……………………………….
……………………………….
……………………………….
นายกรัฐมนตรี
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บันทึกวิเคราะหสรุปสาระสาคัญ
ของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา พ.ู. ....
____________________
๑. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา พ.ศ. .... มีจานวน ๕๗ มาตรา
โดยแบ่งออกเป็น ๖ หมวด ได้แก่
หมวด ๑ คณะกรรมการคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาแห่งชาติ
หมวด ๒ คณะกรรมการคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญากรุงเทพมหานคร และจังหวัด
หมวด ๓ อานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
หมวด ๔ หลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา
หมวด ๕ ศูนย์คุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา
หมวด ๖ กองทุนคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา
๒. เนื้อหาสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
๒.๑ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา พ.ศ. .... เป็นกฎหมายว่าด้วย
การให้ความคุ้มครองผู้ที่ได้รับความเสียหายในคดีอาญาซึ่งหมายความรวมตลอดถึงผู้เสียหายและผู้มีอานาจ
จัดการแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ชีวิต หรือได้รับอันตราย
สาหัส ให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบทางสิทธิและทายาทของผู้เสียหายตามหลักกฎหมายแพ่ง
และโดยสายโลหิตโดยมีการให้ความคุ้มครองทางกาย จิตใจ ทรัพย์สิน รวมตลอดถึงการดูแล ช่วยเหลือ
ผู้ได้รั บความเสี ยหายในคดีอาญา การช่ว ยเหลือทางกฎหมาย การคุ้มครองความปลอดภัย หลังจากถูก
ประทุษร้าย จนถึงการบังคับคดี และการปูองกันมิให้ผู้ได้รับความเสียหายถูกประทุษร้ายซ้า ทั้งนี้ ไม่ว่าจะ
พบตัวผู้กระทาความผิดหรือหรือศาลลงโทษผู้กระทาความผิดด้วยหรือไม่ก็ตาม
๒.๒ ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ (มาตรา ๕) ให้ประธานศาลฎีกา อัยการสูงสุด รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของตน
๒.๓ คณะกรรมการคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาแห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน มีคณะกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิอื่นที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๖
และมีอานาจหน้าที่ตามมาตรา ๗ กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และเสนอความเห็นเพื่อให้มีการ
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา
๒.๔ มีคณะกรรมการคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา กรุงเทพมหานคร และจังหวัดตาม
มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือ ผู้ ว่าราชการจังหวัด แล้ วแต่กรณี
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เป็ น ประธานมี อ านาจและหน้ า ที่ ต ามมาตรา ๑๙ เพื่ อ คุ้ ม ครองผู้ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายในคดี อ าญาเขต
กรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัดให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและตามที่คณะกรรมการระดับชาติกาหนด
๒.๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้มีอานาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๒
เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้
ความช่วยเหลือ รวมถึงมีอานาจในการดาเนินคดีให้แทนผู้เสียหายหากได้รับการมอบอานาจ
๒.๖ สิทธิได้รับการคุ้มครอง ช่วยเหลือ ผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญามีอยู่ในมาตรา ๒๓ อัน
ได้แก่
(๑) สิทธิที่จะเข้ามีส่ วนร่ว มในคดีอาญา ตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และในชั้นบังคับโทษทาง
อาญาหรือคาสั่งศาลที่เกี่ยวกับค่าเสียหาย
(๒) สิทธิที่จะได้รับแจ้งข้อมูลความคืบหน้าของคดี ในทุกขั้นตอนของการดาเนินคดี
(๓) สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัย การปฏิบัติที่เหมาะสม
(๔) สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาความเสียหายทางร่างกาย จิตใจ อย่างเหมาะสม รวดเร็ว
และเป็นธรรมทั้งจากผู้กระทาความผิดและตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๕) สิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมาย และสวัสดิการอื่นที่จาเป็นก่อนและระหว่าง
การดาเนินคดี และในชั้นบังคับคดี
(๖) ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลืออื่นใด ตามที่คณะกรรมการกาหนด
๒.๗ การแจ้งความคืบหน้าทางคดี มาตรา ๓๐ กาหนดให้พนักงานที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน
การดาเนินคดี เป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งความคืบหน้าในการดาเนินคดีแก่ผู้เสียหาย รวมถึงเมื่อผู้กระทา
ความผิดได้รับการปล่อยตัวหรือพ้นโทษ
๒.๘ การปูองกันการถูกทาร้ายซ้า เพื่อเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพ และปูองกันการทาร้ายซ้า
มาตรา ๓๕ กาหนดว่าหากพนั ก งานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ หรือศูนย์
คุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้กระทาความผิดจะทาร้ายซ้า หรือ
ผู้เสียหายจะมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นผู้เสียหาย อาจร้องขอต่อศาลที่มีอานาจพิจาณาคดีอาญา เพื่อให้มีคาสั่ ง
คุ้มครองชั่วคราว เพื่อปูองกันมิให้ถูกทาร้ายซ้า หรือสั่งให้ผู้กระทาความผิดต้องงดเว้นไปกระทาการหรือต้อง
กระทาการอย่างใด หรือสั่งให้ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายได้ และมี
การประชาสัมพันธ์หรือวางแผนในการปูองกันอาชญากรรมหรือแจ้งเตือนประชาชนให้มีความระมัดระวังต่อ
การตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปูองกันการกระทาความผิดซ้า ตามมาตรา ๓๖
๒.๙ ศู น ย์ คุ้ ม ครองช่ ว ยเหลื อ ผู้ ไ ด้ รั บ ความเสี ยหายในคดี อ าญา กาหนดไว้ใ นมาตรา ๔๓ ให้
มหาวิทยาลัย หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน สานักงานทนายความ สมาคม มูลนิธิ องค์กรเอกชนที่ไม่
แสวงหากาไร ที่ประสงค์จะให้ความคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาและมีประสบการณ์ในด้านการ
ให้ความคุ้มครองที่ได้มาตรฐานตามที่คณะกรรมการกาหนดอาจยื่นคาขอต่อคณะกรรมการเพื่อจดทะเบียน
เป็นศูนย์คุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา มีอานาจหน้าที่คุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา
ตามมาตรา ๔๔
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๒.๑๐ มีกองทุนเพื่อคุ้มครองผู้ ได้รับความเสียหายในคดีอาญา (มาตรา ๔๘) เพื่อเป็นทุนใช้จ่าย
ส าหรั บ การคุ้ ม ครอง ช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ สี ย หายในคดี อ าญาและเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารโดยมี
คณะกรรมการบริหารกองทุนตามมาตรา ๕๑ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน บริหารกองทุน และรายงาน
สถานะการเงินและการจัดการกองทุน
โดยรายได้จากกองทุน นอกจากจะมาจากเงินอุดหนุนจากรัฐแล้วยังได้จากค่าปรับและค่าบังคับริบ
ทรัพย์ในคดีอาญาตามอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนดอันเป็นหลักในการบังคับจากทรัพย์สินของผู้ กระทา
ความผิดมาเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับความเสียหาย

