ปรับปรุง ๒๙ ม.ค. ๖๔
การยกระดับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา
หลักการและเหตุผล
ผู้ เสี ย หาย คื อ บุ ค คลผู้ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายจากการกระทำละเมิ ด ต่ อ กฎหมายของบุ ค คลอื่ น
ความเสี ย หายที่ เกิ ด ขึ้ น ดั งกล่ าวอาจมี ได้ ทั้ งทางทรั พ ย์ สิ น จิ ต ใจ และการขาดโอกาส รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยและกฎหมายหลายฉบับมีบทบัญญัติอันเป็นการรับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายไว้
หลายประการ แต่ในความเป็นจริงยังมีผู้เสียหายจำนวนไม่น้อยที่ไม่เคยได้รับรู้และไม่เคยเข้าถึงสิทธิดังกล่าวเลย
กระบวนการยุติธรรมต่างทำหน้าที่ของตนในการสอบสวน ฟ้องร้อง และพิจารณาพิพากษาคดี ในขณะที่
ผู้เสียหายอาจรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติในฐานะเป็นเพียงพยานคนหนึ่งที่จะทำให้คดีที่เกิดขึ้นมีความสมบูรณ์
หรือมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะใช้ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีเท่านั้น คงมีผู้เสียหายบางส่วนที่ไม่ยอมตกอยู่ใน
สภาพดังกล่าวและลุกขึ้นมาเรียกร้องเพื่อสิทธิอัน ชอบธรรมของตน แต่นั่นหมายถึงเพียงเฉพาะผู้เสียหายที่มี
ความรู้ มีสถานะทางการเงินหรือ สถานะทางสังคมที่พอจะเรียกร้องได้ หรือเป็น คดีที่อยู่ในความสนใจของ
ประชาชนและสื่อมวลชน
ศาลยุติธรรมเล็งเห็ น ปัญหานี้ ตลอดมาจึงได้จัด ตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพในคดีอาญาขึ้น
ในศาลต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อทำหน้าที่ดูแลคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดี
ในศาล ซึ่งรวมถึงผู้เสียหายด้วย แต่ในส่วนของผู้เสียหายยังคงเป็นการดำเนินการในเชิงตั้งรับ คือ ผู้เสียหาย
ต้องแสดงความประสงค์ ห รือ เข้ามาที่ ศาลจึงจะนำไปสู่ก ระบวนการต่าง ๆ ตามขั้น ตอน แม้ จะมี ความ
พยายามในการเข้าถึงผู้เสียหาย โดยเมื่อมีการยื่นฟ้องคดีอาญาและคดีนั้นมีผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
ดังกล่าวจะติดต่อประสานไปยังผู้เสียหายเพื่อแจ้งให้ทราบถึงสิทธิเบื้องต้น เช่น สิทธิในการเข้าเป็นโจทก์
ร่วมกับพนักงานอัยการ สิทธิในการเรียกให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ก็ยังมีผู้เสียหายที่เข้ามามี
ส่ว นร่ว มหรือรับรู้สิท ธิในคดีน้ อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนคดี ที่มีผู้เสียหาย จนเมื่ อวันที่ ๖ พฤศจิกายน
๒๕๖๓ ได้ มี ค ำแนะนำของประธานศาลฎี ก าเกี่ ย วกั บ แนวทางการปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ เสี ย หายในคดี อ าญา
พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา อันเป็นคำแนะนำฉบับแรกที่มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อผู้เสียหายอย่าง
เป็นรูปธรรม มีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนของกระบวนพิจารณา และที่สำคัญคำแนะนำนี้แสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนถึงความเข้าใจของศาลต่อความทุกข์ ความกังวลใจ ความปลอดภัย และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
ผู้เสียหาย รวมทั้งพร้อมจะรับฟังด้วยความเป็นกลางปราศจากอคติต่อทุกฝ่ายในคดี
วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ
เมื่อนโยบายประธานศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ข้อ ๒ สมดุล “การสร้างดุลยภาพแห่งสิทธิ”
ได้กำหนดให้มีการยกระดับการคุ้มครองสิทธิแก่ผู้เสียหายซึ่งเป็นเหยื่ออาชญากรรม อันแสดงว่าการคุ้มครอง
สิทธิของผู้เสียหายที่ผ่านมายังไม่เป็นการเพียงพอ ยังไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ และความเปลี่ยนแปลงใน
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บริ บ ทของสั งคม จึ ง มี ค วามเหมาะสมและจำเป็ น อย่ า งยิ่ งที่ จ ะต้ อ งดำเนิ น การในเชิ ง รุ ก อย่ า งรวดเร็ ว
คณะทำงานส่งเสริม ดุล ยภาพแห่ งสิ ทธิ ลดการคุม ขังที่ ไม่จำเป็ น ในทุ กขั้น ตอน จึงกำหนดแนวทางการ
ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. ให้โอกาสผู้เสียหายได้รับรู้สิทธิและแสดงความประสงค์ในการใช้สิทธิของตนต่อศาลได้ตั้งแต่ก่อน
มีการฝากขังผู้ต้องหา หรือยื่นฟ้องจำเลย
๒. เพิ่มช่องทางให้ผู้เสียหายเข้าแสดงความประสงค์ในการใช้สิทธิของตนต่อศาลได้โดยสะดวก
๓. ให้ เจ้าหน้าที่ศาลที่เกี่ยวข้องประสานกับ ผู้เสียหายอย่างใกล้ชิด แจ้งข้อมูล และอำนวยความ
สะดวกในทุกขั้นตอนของการดำเนินกระบวนพิจารณา
๔. ให้ ผู้ พิ พ ากษาดำเนิ น กระบวนพิ จ ารณาคดี โดยคำนึ งถึ งข้ อ มู ล อั น แสดงความประสงค์ ข อง
ผู้ เสี ย หาย และคำแนะนำของประธานศาลฎี ก าเกี่ ย วกั บ แนวทางการปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ เสี ย หายในคดี อ าญา
พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วยเสมอ
๕. สร้างความอบอุ่น ความวางใจ และให้ความสำคัญ ต่อผู้เสียหาย การไกล่เกลี่ย และประนอม
ข้อพิพาท หรือการทำความตกลงในคดีส่วนแพ่งระหว่างผู้เสียหายกับจำเลย ต้องตั้งอยู่บ นพื้นฐานของความ
สมัครใจของผู้เสียหาย
แนวทางการดำเนินการ
๑. ทำแผนประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายได้รับรู้สิทธิและเข้าถึงสิทธิของตน โดยให้ทราบถึงช่องทางที่
จะแสดงความประสงค์ในการใช้สิทธิต่อศาลยุติธรรมอย่างทั่วถึง โดย
๑.๑ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในศาลทุกศาลและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ จัด ทำแผ่น พั บ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่ อ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายทราบถึงสิทธิ
เบื้องต้นในทางคดี รวมถึงสิทธิที่จะแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิตั้งแต่เมื่อตกเป็นผู้เสียหาย ตลอดจน
ช่องทางในการแจ้งความประสงค์ โดยขอความร่วมมือจากหน่วยราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ เช่น สถานี
ตำรวจ สำนักงานอัยการ เรือนจำ โรงเรียน โรงพยาบาลในพื้นที่
๒. จัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลผู้เสียหาย ในสำนักกิจการคดี สำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การรวบรวมฐานข้อมูลและแบบแสดงความประสงค์ในการใช้สิทธิของผู้เสียหายจากทั่ วประเทศ รวมทั้งจัด
ให้มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้เสียหาย ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้เสียหายทุกรายจะเป็นความลับ โดยจะใช้
เพื่อการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย และการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลในคดีของผู้เสียหายรายนั้น
เท่านั้น
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๓. จัดให้ผู้เสียหายสามารถให้ข้อมูลตามแบบแสดงความประสงค์ ในการใช้สิทธิต่อศาล พร้อมทำ
คำร้อง หากประสงค์จะเรียกค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑
ได้ในทันทีที่ถูกละเมิดต่อกฎหมายและมีการแจ้งความดำเนินคดีแล้ว โดยใช้บริการได้ตามช่องทางต่อไปนี้
๓.๑ กรอกแบบแสดงความประสงค์ ของผู้เสียหายทางออนไลน์ในระบบบริการออนไลน์
ศาลยุติธรรม https://cios.coj.go.th โดยระบบจะส่งข้อมูลไปยังศูนย์กลางข้อมูลผู้เสียหายต่อไป
๓.๒ ขอรับบริการได้ที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิฯที่ศาลชั้นต้นที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาทุกศาล
ทั่วราชอาณาจักร โดยไม่จำกัดว่าเป็นศาลที่เป็นสถานที่เกิดเหตุหรือไม่ ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการในการ
กรอกข้อมูลและจัดส่งข้อมูลไปยังศูนย์กลางข้อมูลผู้เสียหายต่อไปตามขั้นตอน
๓.๓ ดาวน์ โ หลดและพิ ม พ์ แ บบแสดงความประสงค์ จ ากเว็ บ ไซต์ ข องศาลยุ ติ ธ รรม
https://cios.coj.go.th กรอกข้อความ แล้วจัดส่งทางไปรษณีย์มาที่ ศูนย์กลางข้อมูลผู้เสียหาย สำนักกิจการคดี
อาคารศาลอาญา ชั้น ๖ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐๒ ๕๑๒ ๘๑๓๘ ในกรณีนี้
เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเพื่อให้ผู้เสียหายยืนยันตัวตนและข้อมูลก่อนจัดลงระบบต่อไป
๓.๔ กรณีที่มีการยื่นคำร้องขอผัดฟ้อง ฝากขัง หรือยื่นฟ้องแล้ว ผู้เสียหายสามารถประสาน
ศูนย์คุ้มครองสิทธิฯในศาลที่มีการยื่นคำร้องขอผัดฟ้อง ฝากขัง หรือยื่นฟ้องโดยตรงเพื่อแสดงความประสงค์
ในการใช้สิทธิเพื่อความรวดเร็ว ในกรณีนี้เจ้าหน้าที่ของศูนย์คุ้มครองสิทธิ ฯ ของศาลก็จะประสานไปยัง
ผู้เสียหายอีกทางหนึ่งเพื่อแจ้งสิทธิ และดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนของการคุ้มครองสิทธิ
๔. เมื่อ มีก ารยื่ น คำร้องขอผัด ฟ้ อง ฝากขัง หรือ ยื่น ฟ้ อ ง คดี ที่ ป รากฏในคำร้องหรือ คำฟ้ อ งว่ามี
ผู้ เสี ย หาย เจ้ าหน้ าที่ งานรับ ฟ้ อ งซึ่ งรับ คำร้อ งหรือ คำฟ้ อ งดั งกล่ าวจะตรวจสอบในระบบฐานข้ อ มู ล ว่ า
ผู้เสียหายในคดีดังกล่าวได้แ จ้งความประสงค์ ในการใช้สิท ธิต่อศาลไว้แล้วหรือไม่ หากมีการแจ้งไว้แ ล้ว
เจ้าหน้าที่จะส่งสำเนาคำร้องหรือคำฟ้อง โดยประทับตราข้อความว่า “มีฐานข้อมูลผู้เสียหายแล้ว” เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ ดำเนินการประสานแจ้งสิทธิ สอบถาม และนัดหมายผู้เสียหายแล้วแต่กรณี
ตามขั้นตอน หากยังไม่มีการแจ้งความประสงค์ เจ้าหน้าที่งานรับฟ้องก็จะส่งสำเนาคำร้องหรือคำฟ้อง พร้อม
ประทับ ตราข้ อความว่า “ไม่ มีฐานข้อ มูล ผู้เสี ยหาย” เพื่ อให้ ศูน ย์คุ้ม ครองสิท ธิฯ ติ ด ต่อ ประสานไปยั ง
ผู้เสียหายต่อไป
๕. กรณีผู้เสียหายขอให้ข้อมูลและแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิในระหว่างการพิจารณาคดีของ
ศาล ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิฯบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนแล้วเสนอผู้พิพากษาประจำศูนย์ทราบ
เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป แต่หากมายื่นในวันนัดพิจารณาหรือใกล้วันนัดพิจารณาก็ให้เสนอผู้พิพากษา
เจ้าของสำนวนเพื่อพิจารณา
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๖. ในกรณีผู้เสียหายแสดงความประสงค์ ไว้ในแบบที่ยื่นขอคัดค้านการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือ
จำเลย ให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบันทึกข้อมูลดังกล่าวให้ผู้พิพากษาที่ทำหน้าที่สั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราว
ทราบด้วย หากเป็นกรณีคำร้องที่ต้องส่งศาลสูงหรือเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
ซึ่งต้องส่งศาลสูงก็ให้บันทึกความดังกล่าวไว้เช่นกันเพื่อประกอบการพิจารณา
๗. ในการดำเนินการของผู้พิพากษาประจำศูนย์คุ้มครองสิทธิฯก็ดี ในการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ผู้ พิ พ ากษาเจ้ าของสำนวนและองค์ ค ณะก็ ดี พึ งคำนึ งถึ ง ความประสงค์ ข องผู้ เสี ย หายที่ ได้ แ จ้ งไว้ และ
คำแนะนำของประธานศาลฎี ก าเกี่ ย วกั บ แนวทางการปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ เสี ย หายในคดี อ าญา พ .ศ. ๒๕๖๓
ประกอบด้วย
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แนวปฏิบัติของผูเ้ สียหายในการใช้สิทธิ
๑. เมื่อแจ้งความร้องทุกข์แล้วผู้เสียหายสามารถใช้สิทธิทางศาลผ่าน ๔ ช่องทาง ดังต่อไปนี้
๑.๑ กรอกแบบแสดงความประสงค์ของผู้เสียหายทางออนไลน์ในระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม
https://cios.coj.go.th โดยระบบจะส่งข้อมูลไปยังส่งศูนย์กลางข้อมูลผู้เสียหายและจะมีข้อความตอบรับ
ทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)
๑.๒ แจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ ประจำศาลชั้นต้นทุกแห่งที่มีอำนาจ
พิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั่วราชอาณาจักร โดยไม่จำกัดว่าเป็นศาลที่เป็นสถานที่เกิดเหตุหรือไม่
๑ .๓ ด าวน์ โห ลด และพิ มพ์ แบ บ แสดงความป ระสงค์ จากเว็ บ ไซ ต์ ของศาลยุ ติ ธรร ม
https://cios.coj.go.th กรอกข้อความ แล้วจัดส่งทางไปรษณีย์มาที่ ศูนย์กลางข้อมูลผู้เสียหาย สำนักกิจการคดี
อาคารศาลอาญา ชั้น 6 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 02 512 8138 ในกรณีนี้
เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเพื่อให้ผู้เสียหายยืนยันตัวตนและข้อมูลก่อนจัดลงระบบต่อไป
๑.๔ กรณีที่มีการยื่นคำร้องขอผัดฟ้อง ฝากขัง หรือยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว ผู้เสียหายควรแสดงความ
ประสงค์ในการใช้สิทธิที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ ของศาลดังกล่าว เพื่อความรวดเร็ว
๒. กรณีภายหลังผู้เสียหายแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิทางศาลแล้ว
๒.๑ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์กลาง
ข้อมูลผู้เสียหาย หมายเลขโทรศัพท์ 02 512 8138 เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูล และจะมีข้อความตอบรับ
ยืนยันทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวแล้ว
๒.๒ กรณีที่ได้รับการติดต่อนัดหมายจากเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ ให้ผู้เสียหายมาตาม
กำหนดนัด หากมีเหตุขัดข้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ทราบ
๒.๓ ผู้เสียหายอาจแจ้งเปลี่ยนแปลงความประสงค์ที่แจ้งไว้เดิมได้
๒.๔ ในกรณีที่ผู้เสียหายประสงค์เข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ โดยขอให้ศาลตั้งทนายความ
ขอแรงให้ ผู้เสียหายอาจแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ หรือผู้พิพากษาได้ก่อนศาลมีคำพิพากษา
๒.๕ ในกรณีที่ผู้เสียหายประสงค์จะขอให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และได้ทำคำร้องพร้อมแจ้ง
ความประสงค์แล้ว เมื่อคดีขึ้น สู่ศาล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ จะนำคำร้องเสนอต่อศาลเพื่อ
พิจารณา หากผู้เสียหายยังไม่ได้ทำคำร้องและประสงค์จะใช้สิท ธิดังกล่าว ให้ ผู้เสียหายแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
ประจำศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ เพื่อให้คำแนะนำและดำเนินการให้
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๒.๖ กรณีศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้เสียหายอาจขอให้ศาลตั้งทนายความ
เพื่อบังคับคดีตามคำพิพากษาได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๒ วรรคสอง
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แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ศาล
๑. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ
๑.๑ กรณีรับข้อมูลจากผู้เสียหาย
เมื่อผู้เสียหายมาศาลและแจ้งขอใช้สิทธิได้รับการคุ้มครองให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
๑.๑.๑ สอบถามว่าได้แจ้งความร้องทุกข์แล้วหรือไม่ หากได้ความว่าแจ้งความร้องทุกข์
แล้วให้ตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงตัวตนของผู้เสียหายได้
๑.๑.๒ สอบถามและกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ศาลยุติธรรม กรณีผู้เสียหายประสงค์
ขอค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ ให้ดำเนินการจัดทำ
คำร้องขอค่ าสิน ไหมทดแทนฯ ตามแบบแนบท้ าย จากนั้ นให้ส่งข้อมูลไปยังระบบของศูน ย์กลางข้อมู ล
ผู้เสียหาย สำหรับเอกสารที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คุ้มครองสิทธิ ฯ นำสำเนาเอกสารเข้า
สู่ระบบและคืนต้นฉบับแก่ผู้เสียหาย
๑.๑.๓ แจ้งผู้เสียหายทราบถึงขั้นตอนเบื้องต้นในกรณีที่เจ้าพนักงานตำรวจนำผู้กระทำ
ผิดมาผัดฟ้องหรือฝากขัง หรือพนักงานอัยการยื่นฟ้องผู้กระทำความผิด
๑.๑.๔ แจ้งหมายเลขโทรศัพท์หรือช่องทางการติดต่อกรณีที่ผู้เสียหายประสงค์จะติดตาม
ความคืบหน้าของคดี
๑.๑.๕ กรณีความผิดเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คุ้มครองสิทธิ ฯ
ตรวจสอบจากระบบฐานข้ อ มู ล คดี ข องศาล หากคดี อ ยู่ ในชั้ น ผั ด ฟ้ อ ง ฝากขั ง หรื อ ระหว่ า งพิ จ ารณา
ให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ นำข้อมูลของผู้เสียหายจากศูนย์กลางข้อมูลผู้เสียหาย พร้อมคำร้อง
ขอค่าสินไหมทดแทน ฯ เสนอผู้พิพากษาประจำศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ หรือผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนแล้วแต่
กรณีเพื่อดำเนินการต่อไป ในการนี้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ ควรแจ้งกำหนดนัดผัดฟ้อง ฝากขัง
หรือนัดพิจารณาครั้งต่อไปให้ผู้เสียหายทราบด้วย
๑.๑.๖ การนำข้อมูลผู้เสียหายต่อเสนอผู้พิพากษา ให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ
สั่งพิมพ์และบรรจุในซองปิดผนึกประทับตรา “ลับ” เพื่อมิให้ข้อมูลของผู้เสียหายถูกเปิดเผย และทุกครั้งเมื่อ
เสร็จสิ้นการดำเนินกระบวนการพิจารณาให้นำข้อมูลดังกล่าวบรรจุซองปิดผนึกในลักษณะเดียวกัน โดยให้
ผู้อำนวยการศาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้เก็บรักษา
๑.๑.๗ กรณี ผู้ เสี ย หายส่ ง แบบแสดงความประสงค์ ม าทางไปรษณี ย์ ให้ เจ้ า หน้ า ที่
ศูนย์กลางข้อมูลผู้เสียหายตรวจสอบข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร หากผู้เสียหายแจ้งหมายเลข
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โทรศัพท์ที่ติดต่อมาด้วย ควรโทรศัพท์ถึงผู้เสียหายเพื่อให้ยืนยันตัวตนอีกครั้ง เมื่อตรวจสอบและมั่นใจว่า
ข้อมูลถูกต้อง ให้นำข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบศูนย์กลางข้อมูลผู้เสียหาย
๑.๒ กรณีรับข้อมูลจากงานผัดฟ้อง ฝากขัง และงานรับฟ้อง
๑.๒.๑ กรณี มีต ราประทั บ ว่า “มี ฐานข้ อมู ล ผู้ เสี ยหายแล้ ว” ให้ เจ้าหน้ าที่ ป ระจำศูน ย์
คุ้มครองสิทธิฯ ตรวจสอบข้อมูลและความประสงค์ของผู้เสียหาย และแจ้งผู้เสียหายทราบในโอกาสแรกว่า มี
การผัดฟ้อง ฝากขัง หรือยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว (แล้ วแต่กรณี) และแจ้ง กำหนดวันนัดผัดฟ้อง ฝากขัง หรือ
พิจารณาคดีครั้งต่อไป (ตามใบแจ้งข้อมูลผู้เสียหายแนบท้าย) และจัดทำรายงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้พิพากษา
ประจำศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ หรือผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนเพื่อทราบ
๑.๒.๒ หากผู้เสียหายประสงค์จะมาศาลเพื่อแถลงถึงความต้องการต่อศาล และสามารถมา
ได้ในวันเดียวกัน ให้รายงานผู้พิพากษาที่ปฏิบัติหน้าที่เวรผัดฟ้อง ฝากขังหรือผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนทราบ
ในทันที แต่หากผู้เสียหายประสงค์จะมาศาลในวันนัดอื่น ให้แจ้งกำหนดวันนัดครั้งต่อไปให้ทราบ โดยให้
จัดทำรายงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้พิพากษาประจำศูนย์คุ้มครองสิทธิ ฯ หรือผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนพิจารณา
ดำเนินการต่อไป
๑.๒.๓ กรณีมีตราประทับว่า “ไม่มีฐานข้อมูลผู้เสียหาย” ให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คุ้มครอง
สิทธิฯ ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียหายในช่องทางอื่น ๆ เช่น ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร รายละเอียดใน
คำร้องผัดฟ้อง ฝากขัง หรือคำฟ้อง (ถ้ามี) หากพบข้อมูลให้ติดต่อแจ้งให้ผู้เสียหายทราบในโอกาสแรกว่า มี
การผัดฟ้องฝากขัง หรือยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว (แล้วแต่กรณี) หากผู้เสียหายประสงค์ จะใช้สิทธิ ได้รับความ
คุ้มครอง ให้เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลเพื่อบันทึกแบบแจ้งความประสงค์ของผู้เสียหาย และจัดทำคำร้องขอค่า
สิน ไหมทดแทนฯ แล้วส่งไปยังศูน ย์กลางข้อมูลผู้เสียหาย พร้อมจัดทำรายงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้พิพ ากษา
ประจำศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ หรือผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนพิจารณาดำเนินการต่อไป และให้นำความตามข้อ
๑.๒.๒ มาใช้โดยอนุโลม
๒. เจ้าหน้าที่งานผัดฟ้อง ฝากขัง และรับฟ้อง
๒.๑ เมื่อมีการยื่นคำร้องขอผัดฟ้อง ฝากขัง หรือยื่นฟ้อง คดีที่ปรากฏในคำร้องหรือคำฟ้อง
ว่ามีผู้เสียหาย ให้เจ้าหน้าที่งานรับฟ้องซึ่งรับคำร้องหรือคำฟ้องดังกล่าวตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลว่า
ผู้เสียหายในคดีดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิต่อศาลยุติธรรมไว้แล้วหรือไม่
๒.๒ หากมีการแจ้งความประสงค์ไว้แล้ว ให้ส่งสำเนาคำร้องหรือคำฟ้อง โดยประทับตรา
ข้อความว่า “มีฐานข้อมูล ผู้เสี ยหายแล้ ว” ไปให้ เจ้าหน้ าที่ ป ระจำศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ เพื่ อดำเนิ น การ
ประสานแจ้งสิทธิ สอบถาม และนัดหมายผู้เสียหายแล้วแต่กรณี ตามขั้นตอน
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๒.๓ หากยังไม่มีการแจ้งความประสงค์ ให้ส่งสำเนาคำร้องหรือคำฟ้อง พร้อมประทับตรา
ข้อความว่า “ไม่มีฐานข้อมูลผู้เสียหาย” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ ติดต่อประสานไปยัง
ผู้เสียหายต่อไป
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แนวปฏิบัติของผู้พิพากษา
ผู้พิพากษาประจำศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ
๑. การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ชั้นผัดฟ้อง ฝากขัง โดยให้ผู้เสียหาย
ทราบถึงสิทธิของผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามลักษณะคดี ท่ี
เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการดำเนินคดี สิทธิที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทางแพ่ง
๒. ในกรณี ที่ ผู้ เสี ยหายทำคำร้องขอค่ าสิ น ไหมทดแทน ฯ หรือ ผู้เสีย หายประสงค์ จะได้ รับ การ
บรรเทาความเสียหาย ทั้งจำเลยสำนึกในการกระทำความผิดและต้องการบรรเทาผลร้าย พึงจัด
ให้มีการดำเนินการไกล่เกลี่ยในส่วนของค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๔๔/๑
๓. การดำเนินการในชั้นคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายพึงดำเนินการตามคำแนะนำของประธานศาลฎีกา
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติต่อผู้เสียหายในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวน
๑. ให้ ผู้เสียหายทราบถึงสิทธิของผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตาม
ลักษณะคดีที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการดำเนินคดี สิทธิที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทางแพ่ง
๒. ในคดีที่จำเลยให้การรับสารภาพและคดี ไม่จำเป็นต้องสืบประกอบ หากศาลเห็นสมควรหรือ
ผู้เสียหายแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิทางศาล ไม่ว่าผู้เสียหายจะได้ยื่นคำร้องขอค่าสินไหม
ทดแทน ฯ แล้วหรือไม่ ศาลพึงแจ้งผู้เสียหายทราบ โดยนัดพร้อมคู่ความ ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องมี
คำพิพากษาไปในวัน เดียวกัน แต่หากผู้เสียหายไม่ได้แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิทางศาล
หรือไม่สามารถติดตามตัวผู้เสียหายได้ในวันฟ้อง ศาลพึงใช้ดุลพินิจดำเนินกระบวนพิจารณาโดย
คำนึงถึงสิทธิของคู่ความทุกฝ่าย
๓. ในคดีที่ผู้เสียหายยื่นแบบแสดงความประสงค์ ในระบบข้อมูลผู้เสียหาย เมื่อศาลมีคำพิพากษา
ควรมีคำสั่งในรายงานกระบวนพิจารณาให้ส่งสำเนาคำพิพากษานั้นให้แก่ผู้เสียหายด้วย
๔. กรณีที่มีคำพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและผู้เสียหายประสงค์จะบังคับคดีและ
ต้องการทนายความช่วยเหลือในการบังคับคดี ศาลอาจตั้งทนายความขอแรงเพื่อดำเนินการ
บังคับคดีให้ผู้เสียหายได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๒
๕. การพิจารณาพิพากษาคดีพึงคำนึงถึงความประสงค์ของผู้เสียหายและคำแนะนำของประธาน
ศาลฎีกาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติต่อผู้เสียหายในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๓
หมายเหตุ รายละเอียดอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในแนวปฏิบัตินี้ ให้ดำเนินการตามคู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพในคดีอาญา จัดทำโดยสำนักส่งเสริมตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (กันยายน ๒๕๖๐)

