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การด าเนินคดีอาญา 
 

    ทนายความ 

  ผู้เสียหาย         

    ต ารวจ    อัยการ  
         
 ศาลชั้นต้น       ศาลอุทธรณ์     ศาลฎีกา     
  

    ราชทัณฑ์ 



 เรื่องที่ 1 : บุคคลและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

 1. ผู้เสียหาย 

  2. ผู้กระท าผิด 

   3. ทนายความ 

    4.  เจ้าพนักงานของรัฐ 

     5. ศาล 



 

(1) ผู้เสียหาย 
          แบ่งเป็น  2  ประเภท  คือ 

       1. ผู้เสียหายที่แท้จริง 

    2.  ผู้มีอ านาจจัดการแทนผู้เสียหาย          

               ที่แท้จริง 
  

 



 

ผู้ได้รับความเสียหายที่แท้จริง 
 

       1. มีการกระท าผิดอาญาเกิดขึ้น 

   2. บุคคลนั้นได้รับความเสียหายเนื่องจาก   

         การกระท าความผิดนั้น 

  3. บุคคลนั้นต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย 
 



ผู้เสียหายโดยนิตินัย  คือ          

          ผู้เสียหายที่มิได้มีส่วนร่วม
หรือก่อให้เกิดความผิดทางอาญา
ขึ้น 

 



 

ผูม้ีอ านาจจัดการแทนผู้เสียหายที่แท้จริง 
 1. สามีมีสิทธิฟ้องคดีอาญาแทนภริยาได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาต

โดยชัดแจ้งจากภริยา  มาตรา 4 

2. ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล  เฉพาะแต่ในความผิดซึ่ง
ได้กระท าต่อผู้เยาว์  หรือผู้ไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความ
ดูแล  มาตรา 5(1) 

3. ผูบุ้พการี  ผู้สืบสันดาน  สามีหรือภริยา  เฉพาะแต่ในความผิด
ทางอาญาซึ่งผู้เสียหายถูกท าร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่
สามารถจะจัดการเองได้  มาตรา 5(2) 



4. ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล  เฉพาะ
ความผิดซึ่งกระท าลงแก่นิติบุคคลนั้น        
มาตรา 5(3) 

5. ผู้แทนเฉพาะคดี  (กรณีไม่มีผู้แทนโดยชอบ
ธรรมหรือผู้อนุบาล)  มาตรา 6 

6. ผู้รับมอบอ านาจจากผู้เสียหาย 
 



 

ผูม้ีอ านาจจัดการแทนมาตรา  4 
 

มาตรา  4  “ในคดีอาญาซึ่งผู้เสียหายเป็นหญิงมีสามี  หญิง
นั้นมีสิทธิฟ้องคดีได้เอง  โดยมิต้องได้รับอนุญาตของสามี
ก่อน 

 ภายใต้บังคับมาตรา  5  (2)  สามีมีสิทธิฟ้องคดีอาญา
แทนภริยาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากภริยา” 

 



  
ผู้มีอ านาจจัดการแทนตามมาตรา  5 

 มาตรา  5  บัญญัติว่า  “บุคคลเหล่านี้จัดการแทนผู้เสียหายได ้

(1)   ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล  เฉพาะแต่ในความผิดซึ่ง
ได้กระท าต่อผู้เยาว์  หรือผู้ไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความดูแล 

(2)   ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดาน  สามีหรือภริยา  เฉพาะแต่ในความผิด
ทางอาญาซึ่งผู้เสียหายถูกท าร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถ
จะจัดการเองได้ 

(3)   ผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นๆ  ของนิติบุคคล  เฉพาะความผิดซึ่ง
กระท าลงแก่นิติบุคคลนั้น ” 



 

(2) ผู้กระท าผิด 
 ฐานะของผู้กระท าผิด 

 1. ผู้ต้องหา  หมายถึง  บุคคลผู้ถูกกล่าวหา
ว่าได้กระท าความผิด  แต่ยังมิได้ถูกฟ้องศาล  
มาตรา  2 (2)  

  2. จ าเลย  หมายถึง  บุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาล
แล้วโดยข้อหาว่าได้กระท าผิด  มาตรา  2(3)   
 



 

(4) เจ้าพนักงานของรัฐ 
 

  1. พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 

 2. พนักงานสอบสวน 

 3. พนักงานอัยการ 

 4. พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายราชทัณฑ์ 

 5. นักจิตวิทยา และ นักสังคมสงเคราะห์ 



พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 

แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ 
  (ก)  พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้น
ผู้ใหญ่ 

  (ข)  พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 



 

พนักงานสอบสวน 
     พนักงานสอบสวน  หมายถึง  เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มี

อ านาจและหน้าที่ท าการสอบสวนคดีอาญา 

 - ในกรุงเทพมหานคร  ได้แก่  ข้าราชการต ารวจซึ่งมียศ
ตั้งแต่ชั้นนายร้อยต ารวจตรีขึ้นไป 

 - ในจังหวัดอื่น  ได้แก ่

  - พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ 

  - ปลัดอ าเภอ 

  - นายร้อยต ารวจตรี 
 



  คดีความผิดซึ่งท าขึ้นนอกราชอาณาจักร  ได้แก่ 
 

  1. อัยการสูงสุด  หรือผู้รักษาการแทน 

 2. พนักงานสอบสวนที่ได้รับมอบหมายจาก                  
อัยการสูงสุด 

 3. พนักงานอัยการที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด
 4. พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ผู้ต้องหาถูกจับ 

  5. พนักงานสอบสวนซึ่งรฐับาลต่างประเทศ หรือ
ผู้เสียหาย ได้ร้องฟ้องให้ลงโทษผู้ต้องหา 

 



3. พนักงานอัยการ 

 พนักงานอัยการ  หมายถึง  เจ้าพนักงานผู้มี
หน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล  ทั้งนี้จะเป็นข้าราชการใน
ส านักงานอัยการหรือเจ้าพนักงานอื่นผู้มีอ านาจเช่นนั้น 
 

4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายราชทัณฑ ์
 

5.  นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ 
 



(5) ศาล 
 แบ่งศาลออกเป็น  3  ชั้น  คือ   

    ศาลชั้นต้น   
   ศาลอุทธรณ์  
     ศาลฎีกา 
  
  
  



(5) ศาล 
ศาลชั้นต้นในคดีอาญา 

     - ในกรุงเทพมหานคร  ได้แก่  ศาลแขวง          
ศาลอาญา  ศาลอาญากรุงเทพใต้  ศาลอาญาธนบุรี  

ศาลจังหวัดมีนบุรี  

    - ในจังหวัดอื่น ได้แก่ ศาลแขวง และศาลจังหวัด 
 

 



(5) ศาล 
• ศาลชั้นต้น  : ผู้พิพากษาคดีอาญา  ประกอบด้วยองค์คณะ
อย่างน้อย  2  คน  และต้องไม่เป็นผู้พิพากษาประจ าศาล
เกิน  1  คน  นั่งพิจารณา  เว้นแต่คดีซึ่งอยู่ในอ านาจศาล
แขวง  ผู้พิพากษานายเดียวมีอ านาจพิจารณาพิพากษา 

 

• ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา  :  ผู้พิพากษาคดีอาญา  
ประกอบด้วยองค์คณะอย่างน้อย  3  คน 



ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 
ของผู้ด ารงต าแหน่งนักการเมือง 

   นายกรัฐมนตรี 

   รัฐมนตรี 

   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

   สมาชิกวุฒิสภา 
 


