2. ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิต
และรางกาย อันมิใชความผิดที่เกิดจากการชุลมุนตอสู
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2.2.2.ในคดี
ในคดี
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7.7.สิสิททธิธิทที่จี่จะไม
ะไมตตอองตอบคํ
งตอบคําาถามซึ
ถามซึ่ง่งโดยตรงหรื
โดยตรงหรืออออออมม
อาจจะทํ
อาจจะทําาใหใหผผูเสีูเสียยหายในฐานะพยานถู
หายในฐานะพยานถูกกฟฟอองง
คดี
คดีออาญา
าญา

สิสิททธิธิขของผู
องผูเสีเสียยหายตามกฎหมาย
หายตามกฎหมาย
1.1. สิสิททธิธิในการร
ในการรอองทุ
งทุกกขขแและถอนคํ
ละถอนคําารรอองทุ
งทุกกขข

8.8.สิสิททธิธิใหใหจจัดัดหาล
หาลาามหรื
มหรืออลลาามภาษามื
มภาษามืออ

2.2. สิสิททธิธิในการเป
ในการเปนนโจทก
โจทกฟฟอองคดี
งคดีออาญาได
าญาไดดดววยตนเอง
ยตนเอง
และถอนฟ
และถอนฟอองคดี
งคดีออาญา
าญา

9.9.ผูผูเสีเสียยหายที
หายที่เป่เปนนโจทก
โจทกหหรืรืออเปเปนนโจทก
โจทกรรววมกั
มกับบ
พนั
พนักกงานอั
งานอัยยการมี
การมีสสิทิทธิธิออุทุทธรณ
ธรณหหรืรืออฎีฎีกกาได
าได

3.3. สิสิททธิธิในการเป
ในการเปนนโจทก
โจทกฟฟอองและถอนฟ
งและถอนฟอองคดี
งคดีแแพพงง
เกีเกี่ย่ยวเนื
วเนื่อ่องกั
งกับบคดี
คดีออาญา
าญา

10.
10.สิสิททธิธิตตรวจหรื
รวจหรืออคัคัดดสํสําาเนาคํ
เนาคําาใหใหกการของตน
ารของตน
ในชั
ในชั้น้นสอบสวนหรื
สอบสวนหรืออเอกสารประกอบคํ
เอกสารประกอบคําาใหใหกการาร
ของตน
ของตน เมืเมื่อ่อพนั
พนักกงานอั
งานอัยยการยื
การยื่น่นฟฟอองคดี
งคดี
ตตออศาลแล
ศาลแลวว

4.4. สิสิททธิธิในการเข
ในการเขาาเปเปนนโจทก
โจทกรรววมกั
มกับบพนั
พนักกงานอั
งานอัยยการ
การ
5.5. สิสิททธิธิในการยอมความในคดี
ในการยอมความในคดีคความผิ
วามผิดดตตออสสววนตั
นตัวว

11.
11.สิสิททธิธิคคัดัดคคาานการปล
นการปลออยชั
ยชั่ว่วคราวผู
คราวผูตตอองหา
งหา
หรื
หรืออจํจําาเลย
เลย
6.6.สิสิททธิธิทที่จี่จะยืะยื่น่นคํคําารรอองในคดี
งในคดีออาญา
าญา
ทีที่พ่พนันักกงานอั
งานอัยยการเป
การเปนนโจทก
โจทก
โดยขอให
โดยขอใหบบังังคัคับบจํจําาเลยชดใช
เลยชดใชคคาาสิสินนไหมทดแทนได
ไหมทดแทนได
ในกรณี
ในกรณีทที่ผี่ผูเสีูเสียยหายยื
หายยื่น่นคํคําารรอองตามมาตรา
งตามมาตรา 44/1
44/1 แลแลวว
เมืเมื่อ่อศาลชั
ศาลชั้น้นตตนนนันัดดฟฟงงคํคําาพิพิพพากษา
ากษา
ใหใหสสงงหมายนั
หมายนัดดฟฟงงคํคําาพิพิพพากษาไปยั
ากษาไปยังงผูผูเสีเสียยหายด
หายดววยย
และหากศาลพิ
และหากศาลพิพพากษายกฟ
ากษายกฟอองคดี
งคดีออาญา
าญา
หรื
หรืออพิพิพพากษาให
ากษาใหคคาาเสีเสียยหายไม
หายไมเต็เต็มมตามคํ
ตามคําาขอ
ขอ
ใหใหแแจจงงถึถึงงสิสิททธิธิในการอุ
ในการอุททธรณ
ธรณคคําํารรอองในส
งในสววนแพ
นแพงงดดววยย
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