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 กระบวนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา คือ การใหความรูและการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผูมีอรรถคดี ผูตองหา 
จําเลย ผูเสียหาย พยาน ตลอดจนผูมาติดตอราชการศาลตามที่กฎหมาย
กําหนด โดยการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนิน
คดีอาญาแกผูตองหา และจําเลย และการอํานวยความสะดวกใหแก
คูความทุกฝายไดเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางแทจริง กระบวนการ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาเปนกระบวนการที่ทําใหผูตองหา 
จําเลย ผูเสียหาย ตลอดจนพยาน และผูมาติดตอราชการศาล มีความ
เขาใจการทํางานของศาลยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมไดอยางถองแท  
 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม ไดจัดตั้ง “ศูนยคุมครองสิทธิและเสรีภาพใน
คดีอาญา ( Center for Rights and Liberties Protection in Criminal Cases)” ขึ้น โดยศาลจะ
ดําเนินการดังตอไปนี ้
 1. ศาลจะจัดใหมีการประชาสัมพันธใหความรูเบื้องตนแกประชาชนผูมีอรรถคดี และผูมาติดตอ
ราชการศาลเกี่ยวกับขึ้นตอนการดําเนินคดี กระบวนการพิจารณา การปลอยชั่วคราว สิทธิของผูตองหา 
จําเลย ผูเสียหาย และพยานตามกฎหมาย  
 2. ศาลจะแจงงใหผูเสียหายทราบถึงสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย ขั้นตอนการดําเนินคดี สิทธิใน
การไดรับการเยียวยา ในสวนแพง 
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 3. ศาลจะจัดใหมีการใหความรูแกผูตองหาในชั้นผัดฟอง ฝากขัง เพื่อใหทราบถึงสิทธิและหนาที่
ตามกฎหมาย 
 4. ผูพิพากษาตองอานและอธิบายฟองใหจําเลยฟงโดยละเอียดอยางเครงครัด ใหความรูแก
จําเลยเพื่อใหจําเลยทราบถึงสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย ตลอดจนการบรรเทาความเสียหายแก
ผูเสียหาย 
 5. กรณีที่ผูเสียหายประสงคจะไดรับการบรรเทาความเสียหายทั้งจําเลย สํานึกในการกระทํา
ความผิด และตองการบรรเทาผลรายศาลพึงจัดใหมีการดําเนินการเจรจาไกลเกลี่ย  
 
 บุคคลผูพึงไดรับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมาย 
 1. ผูตองหา คือ บุคคลที่ผูถูกหาวากระทําความผิด แตยังมิไดถูกฟองตอศาล  
 2. จําเลย คือ บุคคลซึ่งถูกฟองยังศาลแลวโดยขอหาวาไดกระทําความผิด  
 3. ผูเสียหาย คือ บุคคลผูไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้ง
บุคคลอื่นที่มีอํานาจจัดการแทนได เชน สามี ภรรยา ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล ผูบุพการี 
ผูสืบสันดาน ผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคล 
 4. พยาน คือ บุคคลที่มาเบิกความตอศาลดวยวาจาเพื่อพิสูจนความจริงในคดีตางๆ  
 5. ประชาชนทั่วไป  
 
 สิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
 1. ตรวจสอบอายุของผูตองหาหรือจําเลยขณะกระทําผิด  

 หากผูกระทําความผิดมีอายุไมเกินสิบป
บริบูรณในวันที่กระทําผิด ผูนั้นจะไมถูกดําเนินคดีอาญาไม
วาในศาลเยาวชนและครอบครัว หรือศาลจังหวัด หรือศาล
แขวง แตจะไดรับความคุมครองสวัสดิภาพตามกฎหมายวา
ดวยการคุมครองเด็ก 

 หากผูตองหาหรือจําเลยอายุครบสิบแปดปบริบูรณในวันที่กระทําผิด จะไมอยูเขต
อํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวแตอยูในเขตอํานาจของศาลจังหวัดหรือศาลแขวงแลวแตกรณ ี 

 2. ขั้นตอนและสิทธิของเด็กหรือเยาวชนในชั้นจับกุม  
  2.1 เมื่อเด็กและเยาวชนถูกจับกุม (ไมไดมอบตัวตอพนักงานสอบสวน)  
    สิทธิในการรับแจงจากเจาพนักงานผูจับ เกี่ยวกับการแจงขอกลาวหาและ
สิทธิตามกฎหมายใหเด็กและเยาวชนทราบ และตองนําตัวเด็กหรือเยาวชนไปที่ทําการของพนักงาน
สอบสวนทันที แตหากเปนกรณีความผิดอาญาที่โทษอยางสูงตามกฎหมายที่กําหนดไวใหจําคุกไมเกิน
หาป เจาพนักงานผูจับจะสั่งใหบิดา มารดา ผูปกครองหรือผูแทนองคกรที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู
ดวยเปนผูนําตัวเด็กหรือเยาวชนไปที่ทําการของพนักงานสอบสวนก็ได 
    สิทธิที่จะใหการหรือไมใหการก็ได 
    สิทธิในการติดตอที่ปรึกษากฎหมาย 
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    สิทธิแจงญาติหรือผูซึ่งเขาไววางใจทราบถึงการจับกุม 
    หากบิดา มารดา ผูปกครองเด็กหรือเยาวชนหรือบุคคลหรือผูแทนองคกรที่
เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวย ปรากฏตัวขณะถูกจับกุม เจาพนักงานผูจับตองแจงใหบุคคลดังกลาว
ทราบถึงเหตุแหงการจับ 
    เด็กหรือเยาวชนที่ถูกจับมีสิทธิติดตอ สื่อสาร ปรึกษาหารือกับบิดา มารดา 
ผูปกครองหรือผูแทนองคกรที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวยตราบเทาที่ไมเปนอุปสรรคตอการจับกุม
และอยูในวิสัยที่ทําได 
    ไมใหศาลรับถอยคําของเด็กหรือเยาวชนในชั้นจับกุมเปนพยานพิสูจน
ความผิด แตอาจรับฟงเปนคุณหรือเปนประโยชนได 
     สิทธิในการที่จะไดรับการนําตัวไปศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีเขตอํานาจ
เพื่อ “ตรวจสอบการจับกุม” ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแตเวลาที่เด็กหรือเยาวชนไปถึงที่ทําการของ
พนักงานสอบสอนผูรับผิดชอบ หรือพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบอาจมอบตัวเด็กหรือเยาวชนให
บิดา มารดา ผูปกครองของเด็กหรือเยาวชน หรือบุคคลหรือผูแทนองคกรที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู
ดวย และสั่งใหบุคคลดังกลาวพาเด็กหรือเยาวชนไปศาลเยาวชนและครอบครัวภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงก็
ได 
  2.2 เมื่อเด็กหรือเยาวชน ถูกเรียกมา สงตัวมา หรือเขาหาพนักงานสอบสวนเอง (ไมไดมี
การจับกุม) 
    ไมตองมีการตรวจสอบการจับกุม 
 3. ขั้นตอนและสิทธิของเด็กหรือเยาวชนในชั้นสอบสวน  
  สิทธิในการไดรับการสอบถามจากพนักงานสอบสวนในเบื้องตนเกี่ยวกับประวัติและ
รายละเอียดของครอบครัวจากเด็กหรือเยาวชน  

  ไดรับการแจงขอกลาวหาใหบิดา มารดา ผูปกครองของเด็กหรือเยาวชน หรือบุคคล
หรือผูแทนองคกรที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวยและมี
สิทธิขอลามภาษาที่ตนสื่อสารได 
  เด็กหรือเยาวชนที่ถูกจับมีสิทธิติดตอ 
สื่อสาร ปรึกษาหารือกับบิดา มารดา ผูปกครอง หรือบุคคล
หรือผูแทนองคกรที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวยและมี
สิทธิขอลามภาษาที่ตนสื่อสารได 
   สิทธิที่จะใหมีที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชนรวมอยูในการแจงขอกลาวหา 
และสอบปากคําดวยทุกครั้ง โดยบิดา มารดา ผูปกครอง บุคคลหรือผูแทนองคกรซึ่งเด็กหรือเยาวชน
อาศัยอยูดวยจะเขารวมรับฟงการสอบสวนดังกลาวดวยก็ได 
  ไดรับสิทธิการแจงสิทธิที่จะไมใหการหรือใหการก็ได และถอยคําของเด็กหรือเยาวชน
อาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได 
 4. การตรวจสอบการจับ โดยศาลเยาวชนและครอบครัว  
  ศาลจะตรวจวาเปนเด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิดหรือไมและการจับ
ชอบดวยกฎหมายหรือไม 
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  ศาลอาจปลอยตัวเด็กหรือเยาวชนใหกลับไปอยูกับบิดา มาราดา ผูปกครองหรือ
บุคคลหรือผูแทนองคกรที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวยในระหวางการพิจารณาคดี หรือศาลอาจ
พิจารณาอนุญาตใหปลอยชั่วคราวโดยทําสัญญาประกัน 
  หากการกระทําของเด็กหรือเยาวชนมีพฤติการณรายแรง หรือมีเหตุอันสมควร
ประการอื่น ศาลอาจมีคําสั่งใหควบคุมตัวไวที่สถานพินิจในระหวางพิจารณาคดี ทั้งนี้ เด็กหรือเยาวชน
นั้นสามารถขออนุญาตปลอยชั่วคราวตอศาลได 
 5. กระบวนการฟองคดีและพิจารณาคดีที่ศาลเยาวชนและครอบครัว  
  สิทธิที่จะไดรับการยื่นฟองจากพนักงานอัยการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ถูกจับ
หรือวันที่มาพบพนักงานสอบสวน แลวแตกรณ ี
      กรณีจําเปน พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการอาจยื่นคํารองผัดฟองไดอีกครั้ง
ละไมเกินสิบหาวัน ไมเกินสองครั้ง (รวมเปนหกสิบวัน) แตหากโทษอยางสูงตามที่กฎหมายกําหนดไวให
จําคุกเกินหาป ไมวาจะมีโทษปรับดวยหรือไมก็ตาม ศาลอาจอนุญาตใหผัดฟองไดอีกครั้งละสิบหาวัน ไม
เกินสองครั้ง (รวมเปนเกาสิบวัน) แตตองมีการไตสวนพยานหลักฐานจนเปนที่นาพอใจแกศาลวามีเหตุ
จําเปนหากพันระยะเวลาพนักงานอัยการไมมีอํานาจฟอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาลหรือเพื่อ
ประโยชนของทางราชการ 
   สิทธิที่จะไดรับการคุมครองไมเปดเผยหรือนําประวัติการกระทําความผิดอาญาของ
เด็กหรือเยาวชนไปพิจารณาใหเปนผลรายแกเด็กหรือเยาวชนนั้น เวนแตเปนการประกอบดุลยพินิจของ
ศาลเพื่อกําหนดวิธีการสําหรับเด็กหรือเยาวชน 
  สิทธิที่จะไดรับการคุมครองหามมิใหบันทึกภาพ แพรภาพ หรือบันทึกเสียง แพรเสียง
ของเด็กหรือเยาวชนหรือบุคคลที่เกี่ยวของ หรือโฆษณาขอความที่อาจทําใหบุคคลอื่นรูจักเด็กหรือ
เยาวชนนั้น หรือโฆษณาขอความเกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือสถานที่อยู สถานที่ทํางานหรือ
สถานศึกษาของเด็กหรือเยาวชนนั้น เวนแตกระทําเพื่อประโยชนทางการศึกษาโดยไดรับอนุญาตจาก
ศาลหรือเพื่อประโยชนทางราชการ 
  เมื่อศาลเยาวชนและครอบครัวรับฟอง ศาลจะแจงใหผูอํานวยการสถานพินิจ และ
บิดา มารดา ผูปกครอง หรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวยทราบถึงวันและเวลานั่งพิจารณาของ
ศาลโดยไมชักชา ในกรณีที่ศาลเห็นสมควรศาลจะเรียกใหบุคคลดังกลาวมาฟงการพิจารณาดวยก็ได 
  สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาเปนการลับ และเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวกับคดีเทานั้น มีสิทธิ
เขารับฟงการพิจารณาคดีได  
  สิทธิที่จะมีที่ปรึกษากฎหมาย หากไมมีที่ปรึกษากฎหมาย ศาลจะแตงตั้งที่ปรึกษา
กฎหมายโดยไมมีคาใชจาย  
  สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาพิพากษา และลงโทษหรือเปลี่ยนโทษหรือใชวิธีการ
สําหรับเด็กหรือเยาชนใหเหมาะสมกับตัวเด็กหรือเยาวชนและพฤติการณเฉพาะเรื่อง แมเด็กหรือ
เยาวชนจะไดกระทําความผิดรวมกัน                                                                                                        
 
  ที่มา : ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม. “คูมือคุมครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา.” 
  สิงหาคม 2560.        
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