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พระราชบัญญัต ิ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 

พ.ศ. 2544 
---------------  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2544 

เป็นปีท่ี 56 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหาย  และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 34 มาตรา 37 และมาตรา 39 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ
รัฐสภาดังต่อไปนี้ 
 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544" 
 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 
 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ 
 "ผู้เสียหาย"  หมายความว่า บุคคลซ่ึงได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือร่างกายหรือ
จิตใจ  เนื่องจากการกระท าความผิดอาญาของผู้อ่ืน  โดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท า
ความผิดนั้น 
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 "จ าเลย" หมายความว่า บุคคลซ่ึงถูกฟ้องต่อศาลว่าได้กระท าความผิดอาญา 
 "ค่าตอบแทน" หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับ
เพื่อตอบแทนความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากหรือเนื่องจากมีการกระท าความผิดอาญาของผู้อ่ืน 
 "ค่าทดแทน" หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใดที่จ าเลยมีสิทธิได้รับ  
เนื่องจากการตกเป็นจ าเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี  และปรากฏว่าค า
พิพากษาถึงท่ีสุดในคดีนั้น ฟังเป็นยุติว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิดหรือการกระท าของจ าเลยไม่
เป็นความผิด 
 "ส านักงาน"  หมายความว่า  ส านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยใน
คดีอาญา 
 "คณะกรรมการ"  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย  และค่า
ทดแทน และค่าใช้จ่าย แก่จ าเลยในคดีอาญา 
 "กรรมการ" หมายความว่า กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย  และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายในคดีอาญา 
 "พนักงานอัยการ" หมายความว่า  พนักงานอัยการตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานอัยการ  
หรืออัยการทหารตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร 
 "พนักงานเจ้าหน้าที่"  หมายความว่า  ผู้ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 "รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา  4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
รักษาการตาม  พระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ  และประกาศแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้
บังคับได้ 
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หมวด 1 
บททั่วไป 
----------- 

 มาตรา 5 การเรียกร้องหรือการได้มาซ่ึงสิทธิหรือประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้  ไม่เป็น
การตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่ผู้เสียหายหรือจ าเลยพึงได้ตามกฎหมายอ่ืน 
 มาตรา  6 ในกรณีที่ผู้เสียหายหรือจ าเลยถึงแก่ความตายก่อนที่จะได้รับค่าตอบแทนค่า
ทดแทน  หรือค่าใช้จ่าย  แล้วแต่กรณี  ให้สิทธิในการเรียกร้องและการรับค่าตอบแทน  ค่าทดแทน  
หรือค่าใช้จ่ายตกแก่ทายาทซ่ึงได้รับความ เสียหายของผู้เสียหายหรือจ าเลยนั้น  ทั้งนี้ ตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการก าหนด 

หมวด 2 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน 

และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
-------------- 

  มาตรา 7 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  "คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานศาลยุติธรรม  ผู้แทน
ส านักงานอัยการสูงสุด  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  ผู้แทนกรมการปกครอง  ผู้แทนกรมคุม
ประพฤติ  ผู้แทนกรมพระธรรมนูญ  ผู้แทนกรมราชทัณฑ์ ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน  ผู้แทนสภาทนายความ  และผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของ
รัฐมนตรีอีกห้าคน  เป็นกรรมการ ในจ านวนนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  ด้านการแพทย์  ด้านสังคม
สงเคราะห์ และด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ของประชาชน เป็นที่ประจักษ์ อย่างน้อยด้านละหนึ่ง
คน 
 ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเป็นเลขานุการ  และ
อาจแต่งตั้งผู้ช่วย เลขานุการจ านวนไม่เกินสองคน ก็ได้ 
 มาตรา 8 คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (2) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย  และ
จ าเลยในคดีอาญา ตลอดจนการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ  เพื่อด าเนินการ  ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
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 (3) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า  หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลหรือส่ิงอ่ืนที่จ าเป็นมาเพื่อประกอบการพิจารณา 
 (4) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ส านักงานเป็นผู้ปฏิบัติ
แทนได้ 
 มาตรา  9 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
 มาตรา 10 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา 9 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้น
จากต าแหน่งเม่ือ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) คณะรัฐมนตรีให้ออกโดยค าแนะน าของรัฐมนตรีเพราะบกพร่อง  หรือไม่สุจริตต่อ
หน้าที ่มีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 
 (4) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (6) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 มาตรา  11 ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างท่ีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง  ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งนั้นอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงแต่งตั้งไว้แล้วนั้น 
 มาตรา 12 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด ารงต าแหน่งครบวาระแล้ว  แต่ยังมิได้มีการ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติ
หน้าที่ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 
 มาตรา 13 การประชุมของคณะกรรมการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
 มติในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง  ใน
การลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงช้ีขาด 
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 มาตรา 14 คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการอย่างใด
อย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 
 ในการประชุมของคณะอนุกรรมการให้น ามาตรา 13 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด 3 
ส านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา 

------------- 
 

 มาตรา 15 ให้จัดตั้งส านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา
ขึ้น ในกระทรวงยุติธรรม และให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (2) รับค าขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่าย  พร้อมท้ังท าความเห็นเสนอต่อ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 
 (3) ประสานงานกับหน่วยงานราชการอ่ืนหรือบุคคลใด ๆ  เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงหรือ
ความเห็น เกี่ยวกับการขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่าย 
 (4) เก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน  ค่าทดแทนหรือ
ค่าใช้จ่าย 
 (5) กระท ากิจการตามท่ีรัฐมนตรี คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
 มาตรา 16 ในกรณีที่ส านักงานเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติ
นี้ กระทรวงยุติธรรมอาจแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมซ่ึงมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญา
ตรีทางนิติศาสตร์ เพื่อให้มีอ านาจด าเนินคดีหรือด าเนินการใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับคดี  ตามท่ีกระทรวง
ยุติธรรมมอบหมายก็ได้ และให้แจ้งศาลทราบ 
 การด าเนินคดีตามมาตรานี้ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล 
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หมวด 4 
การจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา 

---------------- 
 

 มาตรา 17 ความผิดที่กระท าต่อผู้เสียหาย  อันอาจขอรับค่าตอบแทนได้ต้องเป็นความผิด
ตามรายการที่ระบุไว้ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 18 ค่าตอบแทนตามมาตรา 17 ได้แก่ 
 (1) ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการรักษาพยาบาล  รวมท้ังค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและ
จิตใจ 
 (2) ค่าตอบแทนในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย  จ านวนไม่เกินที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 (3) ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่างท่ีไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 
 (4) ค่าตอบแทนความเสียหายอ่ืนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 คณะกรรมการจะก าหนดให้ผู้เสียหายได้รับค่าตอบแทนเพียงใดหรือไม่ก็ได้ โดยค านึงถึง
พฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระท าความผิด  และสภาพความเสียหายท่ีผู้เสียหาย
ได้รับ รวมท้ังโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืนด้วย 
 มาตรา  19 หากปรากฏในภายหลังว่าการกระท าท่ีผู้เสียหายอาศัยเป็นเหตุในการขอรับ
ค่าตอบแทนนั้น  ไม่เป็นความผิดอาญาหรือไม่มีการกระท าเช่นว่านั้น  ให้คณะกรรมการมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้เสียหาย  คืนค่าตอบแทนที่ได้รับไป  แก่กระทรวงยุติธรรมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง 
 

หมวด 5 
การจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 

--------------- 
 

  มาตรา 20 จ าเลยที่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี ้ต้อง 
 (1) เป็นจ าเลยที่ถูกด าเนินคดีโดยพนักงานอัยการ 
  (2) ถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดีและ 
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  (3) ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิด  และมีการถอนฟ้องใน
ระหว่างด าเนินคดี หรือปรากฏตามค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดในคดีนั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจ าเลย  
มิได้เป็นผู้กระท าความผิดหรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด ในคดีที่มีจ าเลยหลายคน  จ าเลย
คนใดถึงแก่ความตายก่อนมีค าพิพากษาถึงท่ีสุด และคณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายให้แก่จ าเลยอ่ืนที่ยังมีชีวิตอยู่  ถ้าเป็นเหตุอยู่ในลักษณะคดี  จ าเลยที่ถึงแก่ความตายนั้น  มี
สิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ได้ด้วย 
  มาตรา 21 การก าหนดค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามมาตรา 20 ให้ก าหนดตามหลักเกณฑ์  
ดังนี้ 
  (1) ค่าทดแทนการถูกคุมขัง  ให้ค านวณจากจ านวนวันที่ถูกคุมขังในอัตราท่ีก าหนดไว้
ส าหรับการกักขังแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา 
  (2) ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการรักษาพยาบาล  รวมท้ังค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย  และ
จิตใจ หากความเจ็บป่วยของจ าเลยเป็นผลโดยตรงจากการถูกด าเนินคดี 
  (3) ค่าทดแทนในกรณีที่จ าเลยถึงแก่ความตายและความตายนั้นเป็นผลโดยตรงจากการถูก
ด าเนินคดี จ านวนไม่เกินที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
  (4) ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่างถูกด าเนินคดี 
  (5) ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินคดี 
  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  เว้นแต่ที่มีกฎหมาย
ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนแล้ว 
  ในกรณีที่มีค าขอให้ได้รับสิทธิที่เสียไปอันเป็นผลโดยตรงจากค าพิพากษานั้นคืน  การส่ัง
ให้ได้รับสิทธิคืนตามค าขอดังกล่าว  ถ้าไม่สามารถคืนสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดเช่นว่านั้นได้  ให้
คณะกรรมการก าหนดค่าทดแทนเพื่อสิทธินั้น ให้ตามท่ีเห็นสมควร 
  คณะกรรมการอาจก าหนดให้จ าเลยได้รับค่าทดแทน  และค่าใช้จ่ายเพียงใดหรือไม่ก็ได้
โดยค านึงถึงพฤติการณ์แห่งคดี ความเดือดร้อนที่จ าเลยได้รับและโอกาสที่จ าเลยจะได้รับการชดเชย
ความเสียหายจากทางอ่ืนด้วย 
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หมวด 6 
การยื่นค าขอ การพิจารณาค าขอ และการอุทธรณ์ 

---------------- 
 

  มาตรา 22 ให้ผู้เสียหาย จ าเลย  หรือทายาทซ่ึงได้รับความเสียหายท่ีมีสิทธิขอรับ
ค่าตอบแทน  ค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้  ยื่นค าขอต่อคณะกรรมการ ณ  
ส านักงาน  ตามแบบที่ส านักงานก าหนดภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายได้รู้ถึงการกระท า
ความผิด หรือวันที่ศาลมีค าส่ังอนุญาตให้ถอนฟ้อง เพราะปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจ าเลยมิได้เป็น
ผู้กระท าความผิด หรือวันที่มีค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดในคดีนั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจ าเลย  มิได้
เป็นผู้กระท าความผิด หรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด แล้วแต่กรณี 
  มาตรา 23 ในกรณีที่ผู้เสียหาย  จ าเลย  หรือทายาทซ่ึงได้รับความเสียหายเป็นผู้ไร้
ความสามารถ หรือไม่สามารถยื่นค าขอด้วยตนเองได้ ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล ผู้บุพการี
ผู้สืบสันดาน สามี หรือภริยา หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดซ่ึงได้รับการแต่งตั้งเป็นหนังสือจากผู้เสียหาย
จ าเลย หรือทายาท ซ่ึงได้รับความเสียหาย แล้วแต่กรณี อาจยื่นค าขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทนหรือ
ค่าใช้จ่ายแทนได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด 
  มาตรา  24 หลักเกณฑ์ วิธีการยื่นค าขอและวิธีพิจารณาค าขอ  ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 
  มาตรา  25 ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ให้มีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย ค าวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์
ให้เป็นที่สุด  
  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ผู้อุทธรณ์จะยื่นต่อส านักงานหรือศาลจังหวัดที่ผู้นั้นมี
ภูมิล าเนาอยู่ในเขต เพื่อส่งให้แก่ ศาลอุทธรณ์ก็ได้  และให้ถือว่าเป็นการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์
ตามวรรคหนึ่งแล้ว 
  ในการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์มีอ านาจไต่สวนหลักฐานเพ่ิมเติมโดย
สืบพยานเอง หรืออาจแต่งตั้งให้ศาลชั้นต้นตามท่ีเห็นสมควรท าแทนก็ได้ 
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หมวด 7 
พนักงานเจ้าหน้าที ่

-------------- 
 

  มาตรา 26 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ
ดังต่อไปนี้ 
  (1) สอบปากค าผู้ยื่นค าขอเกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ ตามค าขอ 
  (2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องหรือข้อมูลหรือส่ิงอ่ืนที่จ าเป็นมาเพื่อประกอบการพิจารณา 
  มาตรา 27 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด 8 
บทก าหนดโทษ 

--------------- 
 

  มาตรา 28 ผู้ใดยื่นค าขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่าย โดยแสดงข้อความอัน
เป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
  มาตรา 29 ผู้ใดให้ถ้อยค า  หรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการขอรับ
ค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุก ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 
  มาตรา 30 ผู้ใดไม่ให้ถ้อยค าหรือไม่ส่งหนังสือตอบหนังสือสอบถาม เอกสาร  หลักฐาน
หรือข้อมูลหรือส่ิงอ่ืนที่จ าเป็นตามค าส่ังของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
 
 
 



 105 

บทเฉพาะกาล 
------------- 

  มาตรา 31 ในวาระเริ่มแรก  ให้กระทรวงยุติธรรมก าหนดให้หน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึ่ง ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมด าเนินการในอ านาจหน้าที่ของส านักงานจนกว่าจะตั้งส านักงาน
แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ภายในก าหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
รายการท้ายพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
พ.ศ. 2544 

----------------------- 
 

  ความผิดที่กระท าต่อผู้เสียหายซ่ึงท าให้ผู้เสียหายอาจขอรับค่าตอบแทนได้ตามมาตรา  17 
ได้แก่ ความผิด 
  ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิด 
  ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ มาตรา 276 ถึง มาตรา 287 
  ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 
  หมวด 1 ความผิดต่อชีวิต มาตรา 288 ถึง มาตรา 294 
  หมวด 2 ความผิดต่อร่างกาย มาตรา 295 ถึง มาตรา 300 
  หมวด 3 ความผิดฐานท าให้แท้งลูก มาตรา 301 ถึง มาตรา 305 
  หมวด 4 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก 
  คนป่วยเจ็บ หรือชรา มาตรา 306 ถึง มาตรา 308 
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แบบค าขอรับเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  พร้อมทั้งกรอกข้อความ 

 
      เลขที่รับ ......................................  
      วันที่ยื่น .......................................  
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นางสาว / อ่ืนๆ ระบุ .............................................................................. ) 
ชื่อ ............................................................ ชื่อสกุล .................................................................... 
ได้ยื่นแบบค าขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  
เลขที่รับ.......... /............ เมื่อวันที่ .............................................................................................. 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ....................................................................................................... 

....................................................... โทรศัพท์ ....................................................................... 

กรณีผู้เสียหาย 
กรณีจ าเลย 

      ผู้เสียหาย 
      ทายาทผู้มีสิทธิ 
      ผู้บุพการ ี
      ผู้สืบสันดาน 
      สามีหรือภรรยา 
       ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือ
ได้รับมอบฉันทะจากผู้เสียหายและมีความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสียหาย ในฐานะเป็น ระบุ 
......................................................................
.................................................................... 

        กรณีจ าเลย 

        ทายาทผู้มีสิทธิ 
        ผู้บุพการ ี
        ผู้สืบสันดาน 
        สามีหรือภรรยา 
        ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือ
ได้รับมอบฉันทะจากผู้เสียหายและมีความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายในฐานะ ระบุ 
.........................................................................
.................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

สชง.15 
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รายการค่าตอบแทน ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ท่ี 
......................................เมื่อวันที่ ............................................................................................ 

 

กรณีผู้เสียหาย 
กรณีจ าเลย 

     ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการรักษาพยาบาล 
 จ านวนเงิน ...................................... บาท 
      ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ 
 จ านวนเงิน ..................................... บาท 
      ค่าเสียหายอ่ืนนอกจากค่ารักษาพยาบาล 
 ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ 
 และค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได ้
 จ านวนเงิน ...................................... บาท   

     ค่าทดแทนจากการถูกคุมขัง 
 จ านวนเงิน ...................................... บาท 
     ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการรักษาพยาบาล 
 จ านวนเงิน ..................................... บาท 
     ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ 
 จ านวนเงิน ...................................... บาท 
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  ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่าง 
 ท่ีไม่สามารถประกอบการงานได้ตาม  
 ปกต ิ
 จ านวนเงิน ...................................... บาท 
 ค่าตอบแทนในกรณีผู้เสียหายถึงแก ่
 ความตาย 
 จ านวนเงิน ..................................... บาท 
 ค่าตอบแทนความเสียหายอ่ืน 
  ค่าจัดการศพ 
  จ านวนเงิน ........................... บาท 
 ค่าขาดอุปการะเล้ียงด ู
  จ านวนเงิน ........................... บาท 
 ค่าเสียหายอ่ืนๆ ระบุ ..............................   
  จ านวนเงิน ........................... บาท 
 

 ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่าง 
 ถูกด าเนินคด ี
 จ านวนเงิน ...................................... บาท 
 ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินคด ี
  ค่าทนายความจ านวนเงิน ........... บาท 
  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการด าเนินคด ี
  จ านวนเงิน ............................ บาท 
 ค่าทดแทนในกรณีจ าเลยถึงแก่ความตาย 
  ค่าชดเชย จ านวนเงิน .................. บาท 
  ค่าจัดการศพ จ านวนเงิน ............ บาท 
  ค่าขาดอุปการะเล้ียงด ู
  จ านวนเงิน .................................... บาท 
  ค่าเสียหายอ่ืนนอกจากค่าชดเชย 
  ค่าจัดการศพ และค่าอุปการะเล้ียงด ู
  ให้ระบุ ..................................................     
  จ านวนเงิน ........................... บาท 

3  
รวมเป็นจ านวนเงินที่ได้รับท้ังส้ิน
..................... 
....................................................................... 
บาท 
 

 
รวมเป็นจ านวนเงินที่ได้รับท้ังส้ิน
..................... 
....................................................................... 
บาท 
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การรับเงิน 
  มีความประสงค์ขอรับเงินค่าตอบแทนหรือ
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายจากทางราชการ 
    เงินสด 
    เช็คธนาคาร 
    โอนผ่านธนาคาร ................................ 
สาขา ................................ 
    ชื่อบัญชี .................................. 
    เลขที่บัญชี ..................................... 
 
        ลงช่ือ ............................................. ผู้มี
สิทธิรับเงิน 
         ( ....................................................... ) 
       วนัท่ี ........... เดือน ............... พ.ศ. 2548 

 

 
 

   
  ได้รับ  เงินสดจ านวน ................................................................................. บาท 
     ( ..................................................................................... ) ไปถูกต้องแล้ว 
      เช็คธนาคาร ........................... สาขา ....................... เลขที่ ................... 
    ลงวันที่ ............................. จ านวนเงิน ............................. บาท ไปถูกต้องแล้ว 
 
        ลงช่ือ ........................................................... ผู้รับเงิน 
         ( ....................................................... ) 
 
       ลงช่ือ ........................................................... ผู้จ่ายเงิน 
         ( ....................................................... ) 
       วนัท่ี ........... เดือน ............................. พ.ศ. 2548 
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หมายเหตุ 1. ให้มารับเงินสด / เช็ค ภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันที่มายื่น 
    แบบค าขอรับเงิน 

2. ผู้รับเงินสด / เช็ค ลงช่ือต่อเมื่อได้รับเงินสด / เช็คแล้วเท่านั้น 
3. ผู้รับเงินต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 

ต่อเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน 
4. กรณีผู้เสียหาย จ าเลยหรือทายาทไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเองได ้

ให้มอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนมารับแทน 
 
 

 


