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พระราชบญัญติั 
ค่าตอบแทนผูเ้สียหาย และค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 

พ.ศ. 2544 
---------------  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2544 

เป็นปีท่ี 56 ในรัชกาลปัจจุบนั 

                                   พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลา้ฯ         ใหป้ระกาศวา่ 
                                   โดยท่ีเป็นการสมควรใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยค่าตอบแทนผูเ้สียหาย       และค่า
ทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
                                   พระราชบญัญติัน้ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล   ซ่ึงมาตรา  29  ประกอบกบัมาตรา  31  มาตรา  34  มาตรา  37  และมาตรา  39   ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  
                                   จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและ
ยนิยอมของรัฐสภาดงัต่อไปน้ี 
                                   มาตรา 1 พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่     "พระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหาย
และค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544" 
                                   มาตรา 2 พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นตน้ไป 
                                   มาตรา 3 ในพระราชบญัญติัน้ี 
                                   "ผูเ้สียหาย" หมายความวา่ บุคคลซ่ึงไดรั้บความเสียหายถึงแก่ชีวติหรือร่างกาย
หรือจิตใจ เน่ืองจากการกระท าความผดิอาญาของผูอ่ื้น  โดยตนมิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท า
ความผดินั้น 
                                   "จ าเลย" หมายความวา่ บุคคลซ่ึงถูกฟ้องต่อศาลวา่ไดก้ระท าความผดิอาญา 
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                                   "ค่าตอบแทน" หมายความวา่     เงิน  ทรัพยสิ์น  หรือประโยชนอ่ื์นใดท่ี
ผูเ้สียหายมีสิทธิไดรั้บเพื่อตอบแทนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากหรือเน่ืองจากมีการกระท าความผดิ
อาญาของผูอ่ื้น 
                                   "ค่าทดแทน" หมายความวา่ เงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชนอ่ื์นใดท่ีจ าเลยมีสิทธิ
ไดรั้บ   เน่ืองจากการตกเป็นจ าเลยในคดีอาญาและถูกคุมขงัระหวา่งการพิจารณาคดี   และปรากฏวา่
ค าพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีนั้น  ฟังเป็นยติุวา่จ  าเลยมิไดเ้ป็นผูก้ระท าความผดิหรือการกระท าของจ าเลย
ไม่เป็นความผดิ 
                                   "ส านกังาน" หมายความวา่ ส านกังานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูเ้สียหายและ
จ าเลยในคดีอาญา 
                                   "คณะกรรมการ" หมายความวา่   คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ผูเ้สียหาย และค่าทดแทน และค่าใชจ่้าย แก่จ าเลยในคดีอาญา 
                                   "กรรมการ" หมายความวา่ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผูเ้สียหาย    และค่า
ทดแทนและค่าใชจ่้ายในคดีอาญา 
                                   "พนกังานอยัการ" หมายความวา่ พนกังานอยัการตามกฎหมายวา่ดว้ยพนกังาน
อยัการ  หรืออยัการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยธรรมนูญศาลทหาร 
                                   "พนกังานเจา้หนา้ท่ี" หมายความวา่ ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งใหป้ฏิบติัการตาม
พระราชบญัญติัน้ี 
                                   "รัฐมนตรี" หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
                                   มาตรา 4 ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม   และรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงั   รักษาการตาม พระราชบญัญติัน้ี และใหมี้อ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ   และ
ประกาศแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีเพื่อปฏิบติัการตาม พระราชบญัญติัน้ี 
                                   กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

หมวด 1 
บททัว่ไป 
-----------  

                                  มาตรา 5 การเรียกร้องหรือการไดม้าซ่ึงสิทธิหรือประโยชนต์ามพระราชบญัญติั
น้ี  ไม่เป็นการตดัสิทธิหรือประโยชนท่ี์ผูเ้สียหายหรือจ าเลยพึงไดต้ามกฎหมายอ่ืน 
                                  มาตรา 6 ในกรณีท่ีผูเ้สียหายหรือจ าเลยถึงแก่ความตายก่อนท่ีจะไดรั้บ
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ค่าตอบแทนค่าทดแทน  หรือค่าใชจ่้าย แลว้แต่กรณี ใหสิ้ทธิในการเรียกร้องและการรับค่าตอบแทน 
ค่าทดแทน  หรือค่าใชจ่้ายตกแก่ทายาทซ่ึงไดรั้บความ เสียหายของผูเ้สียหายหรือจ าเลยนั้น ทั้งน้ี ตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด 

หมวด 2 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผูเ้สียหาย และค่าทดแทน 

และค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
--------------  

                                  มาตรา 7 ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา่    "คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญาประกอบดว้ย  ปลดักระทรวง
ยติุธรรมเป็นประธานกรรมการ  ผูแ้ทนส านกังานต ารวจแห่งชาติ ผูแ้ทนส านกังานศาลยติุธรรม 
ผูแ้ทนส านกังานอยัการสูงสุด ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั   ผูแ้ทนกรมการปกครอง ผูแ้ทนกรมคุม
ประพฤติ ผูแ้ทนกรมพระธรรมนูญ    ผูแ้ทนกรมราชทณัฑ ์     ผูแ้ทนกรมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงาน ผูแ้ทนสภาทนายความ     และผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของ
รัฐมนตรีอีกหา้คน เป็นกรรมการ ในจ านวนน้ีตอ้งเป็นผูท้รงคุณวฒิุ ดา้นการแพทย ์ดา้นสังคม
สงเคราะห์ และดา้นการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ ของประชาชน เป็นท่ีประจกัษ ์อยา่งนอ้ยดา้นละหน่ึง
คน 
                                 ใหป้ระธานกรรมการแต่งตั้งขา้ราชการในสังกดักระทรวงยติุธรรมเป็น
เลขานุการ และอาจแต่งตั้งผูช่้วย เลขานุการจ านวนไม่เกินสองคน กไ็ด ้
                                 มาตรา 8 คณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
                                               (1) พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใชจ่้ายตาม
พระราชบญัญติัน้ี 
                                               (2) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเก่ียวกบัมาตรการในการคุม้ครองสิทธิ
ของผูเ้สียหาย  และจ าเลยในคดีอาญา ตลอดจนการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ 
เพื่อด าเนินการ ตามพระราชบญัญติัน้ี 
                                               (3) มีหนงัสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาใหถ้อ้ยค า  หรือใหส่้ง
เอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือขอ้มูลหรือส่ิงอ่ืนท่ีจ  าเป็นมาเพื่อประกอบการพิจารณา 
                                               (4) ปฏิบติัการอ่ืนใดเพื่อบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีก าหนดไวใ้น
พระราชบญัญติัน้ี 
                                 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตราน้ี คณะกรรมการอาจมอบหมายใหส้ านกังานเป็น
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ผูป้ฏิบติัแทนได ้
                                 มาตรา 9 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปี กรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุ      ซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้
                                 มาตรา 10 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา 9      กรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
                                                 (1) ตาย 
                                                 (2) ลาออก 
                                                 (3) คณะรัฐมนตรีใหอ้อกโดยค าแนะน าของรัฐมนตรีเพราะ
บกพร่อง  หรือไม่สุจริตต่อหนา้ท่ี  มีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือหยอ่นความสามารถ 
                                                 (4) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
                                                 (5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
                                                 (6) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก          เวน้แต่เป็น
โทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
                                 มาตรา 11 ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุในระหวา่งท่ีกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงแต่งตั้งไวแ้ลว้ยงัมีวาระอยูใ่นต าแหน่ง  ใหผู้ไ้ดรั้บการแต่งตั้งนั้นอยูใ่นต าแหน่ง
เท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงแต่งตั้งไวแ้ลว้นั้น 
                                 มาตรา 12 ในกรณีท่ีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุด ารงต าแหน่งครบวาระแลว้  แต่ยงั
มิไดมี้การแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุข้ึนใหม่ ใหก้รรมการผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงพน้จากต าแหน่งตาม
วาระปฏิบติัหนา้ท่ีไปพลางก่อน    จนกวา่จะมีการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุข้ึนใหม่ 
                                 มาตรา 13 การประชุมของคณะกรรมการ            ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
                                 ในการประชุมคราวใด ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม  
                                 มติในท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมากของผูเ้ขา้ร่วมประชุม กรรมการคนหน่ึงมีเสียง
หน่ึง ในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึง
เป็นเสียงช้ีขาด 
                                 มาตรา 14 คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือ
ปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายกไ็ด้ 
                                 ในการประชุมของคณะอนุกรรมการใหน้ ามาตรา 13 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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หมวด 3 
ส านกังานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูเ้สียหายและจ าเลยในคดีอาญา 

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

                                 มาตรา 15 ใหจ้ดัตั้งส านกังานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูเ้สียหายและจ าเลยใน
คดีอาญาข้ึน ในกระทรวงยติุธรรม และใหมี้อ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
                                                 (1) ปฏิบติังานธุรการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการตาม
พระราชบญัญติัน้ี 
                                                 (2) รับค าขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใชจ่้าย         พร้อมทั้ง
ท าความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 
                                                 (3) ประสานงานกบัหน่วยงานราชการอ่ืนหรือบุคคลใด ๆ เพื่อขอ
ทราบขอ้เทจ็จริงหรือความเห็น เก่ียวกบัการขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใชจ่้าย 
                                                 (4) เกบ็ รวบรวม และวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการจ่ายค่าตอบแทน ค่า
ทดแทนหรือค่าใชจ่้าย 
                                                 (5) กระท ากิจการตามท่ีรัฐมนตรี คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการมอบหมาย 
                                 มาตรา 16 ในกรณีท่ีส านกังานเห็นวา่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินคดีตาม
พระราชบญัญติัน้ี  กระทรวงยติุธรรมอาจแต่งตั้งขา้ราชการในสังกดักระทรวงยติุธรรมซ่ึงมีคุณวฒิุไม่
ต ่ากวา่ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์  เพื่อใหมี้อ านาจด าเนินคดีหรือด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คดี ตามท่ีกระทรวงยติุธรรมมอบหมายกไ็ด้ และใหแ้จง้ศาลทราบ 
                                 การด าเนินคดีตามมาตราน้ี ใหไ้ดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาล 

หมวด 4 
การจ่ายค่าตอบแทนผูเ้สียหายในคดีอาญา 

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

                                 มาตรา 17 ความผดิท่ีกระท าต่อผูเ้สียหาย  อนัอาจขอรับค่าตอบแทนไดต้อ้งเป็น
ความผดิตามรายการท่ีระบุไวท้า้ยพระราชบญัญติัน้ี 
                                 มาตรา 18 ค่าตอบแทนตามมาตรา 17 ไดแ้ก่ 
                                                 (1) ค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นในการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางร่างกายและจิตใจ 
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                                                 (2) ค่าตอบแทนในกรณีท่ีผูเ้สียหายถึงแก่ความตาย จ านวนไม่เกินท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 
                                                 (3) ค่าขาดประโยชนท์ ามาหาไดใ้นระหวา่งท่ีไม่สามารถประกอบการ
งานไดต้ามปกติ 
                                                 (4) ค่าตอบแทนความเสียหายอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
                                 ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
                                 คณะกรรมการจะก าหนดใหผู้เ้สียหายไดรั้บค่าตอบแทนเพียงใดหรือไม่ก็
ได ้      โดยค านึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระท าความผดิ และสภาพความเสียหายท่ี
ผูเ้สียหายไดรั้บ รวมทั้งโอกาสท่ีผูเ้สียหายจะไดรั้บการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืนดว้ย 
                                  มาตรา 19 หากปรากฏในภายหลงัวา่การกระท าท่ีผูเ้สียหายอาศยัเป็นเหตุในการ
ขอรับค่าตอบแทนนั้น ไม่เป็นความผดิอาญาหรือไม่มีการกระท าเช่นวา่นั้น ใหค้ณะกรรมการมี
หนงัสือแจง้ใหผู้เ้สียหาย คืนค่าตอบแทนท่ีไดรั้บไป แก่กระทรวงยติุธรรมภายในสามสิบวนันบัแต่
วนัท่ีไดรั้บแจง้ 

หมวด 5 
การจ่ายค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 

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

                                  มาตรา 20 จ าเลยท่ีมีสิทธิไดรั้บค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายตามพระราชบญัญติัน้ี 
ตอ้ง 
                                                  (1) เป็นจ าเลยท่ีถูกด าเนินคดีโดยพนกังานอยัการ 
                                                  (2) ถูกคุมขงัในระหวา่งการพิจารณาคดีและ 
                                                  (3) ปรากฏหลกัฐานชดัเจนวา่จ าเลยมิไดเ้ป็นผูก้ระท าความผดิ      และ
มีการถอนฟ้องในระหวา่งด าเนินคดี หรือปรากฏตามค าพิพากษาอนัถึงท่ีสุดในคดีนั้นวา่ขอ้เทจ็จริงฟัง
เป็นยติุวา่จ  าเลย  มิไดเ้ป็นผูก้ระท าความผดิหรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผดิ 
                                 ในคดีท่ีมีจ  าเลยหลายคน จ าเลยคนใดถึงแก่ความตายก่อนมีค าพิพากษาถึง
ท่ีสุด และคณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายใหแ้ก่จ  าเลยอ่ืนท่ียงัมีชีวติอยู่ ถา้เป็น
เหตุอยูใ่นลกัษณะคดี จ าเลยท่ีถึงแก่ความตายนั้น มีสิทธิไดรั้บค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายตาม
พระราชบญัญติัน้ีไดด้ว้ย 
                                 มาตรา 21 การก าหนดค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายตามมาตรา 20 ใหก้  าหนดตาม
หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
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                                                 (1) ค่าทดแทนการถูกคุมขงั ใหค้  านวณจากจ านวนวนัท่ีถูกคุมขงัใน
อตัราท่ีก าหนดไวส้ าหรับการกกัขงัแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา 
                                                 (2) ค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นในการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางร่างกาย  และจิตใจ หากความเจบ็ป่วยของจ าเลยเป็นผลโดยตรงจากการถูกด าเนินคดี 
                                                 (3) ค่าทดแทนในกรณีท่ีจ  าเลยถึงแก่ความตายและความตายนั้นเป็นผล
โดยตรงจากการถูกด าเนินคดี จ านวนไม่เกินท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง 
                                                 (4) ค่าขาดประโยชนท์ ามาหาไดใ้นระหวา่งถูกด าเนินคดี 
                                                 (5) ค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นในการด าเนินคดี 
                                  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  เวน้แต่ท่ีมี
กฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนแลว้ 
                                  ในกรณีท่ีมีค  าขอใหไ้ดรั้บสิทธิท่ีเสียไปอนัเป็นผลโดยตรงจากค าพิพากษานั้น
คืน การสั่งใหไ้ดรั้บสิทธิคืนตามค าขอดงักล่าว ถา้ไม่สามารถคืนสิทธิอยา่งหน่ึงอยา่งใดเช่นวา่นั้น
ได ้ ใหค้ณะกรรมการก าหนดค่าทดแทนเพื่อสิทธินั้น ใหต้ามท่ีเห็นสมควร 
                                  คณะกรรมการอาจก าหนดใหจ้  าเลยไดรั้บค่าทดแทน     และค่าใชจ่้ายเพียงใด
หรือไม่กไ็ดโ้ดยค านึงถึงพฤติการณ์แห่งคดี ความเดือดร้อนท่ีจ าเลยไดรั้บและโอกาสท่ีจ าเลยจะไดรั้บ
การชดเชยความเสียหายจากทางอ่ืนดว้ย 

หมวด 6 
การยืน่ค  าขอ การพิจารณาค าขอ และการอุทธรณ์ 

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

                                  มาตรา 22 ใหผู้เ้สียหาย จ าเลย หรือทายาทซ่ึงไดรั้บความเสียหายท่ีมีสิทธิขอรับ
ค่าตอบแทน    ค่าทดแทนหรือค่าใชจ่้ายตามพระราชบญัญติัน้ี     ยืน่ค  าขอต่อคณะกรรมการ   ณ 
ส านกังาน   ตามแบบท่ีส านกังานก าหนดภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีผูเ้สียหายไดรู้้ถึงการกระท า
ความผดิ   หรือวนัท่ีศาลมีค าสั่งอนุญาตใหถ้อนฟ้อง   เพราะปรากฏหลกัฐานชดัเจนวา่จ าเลยมิไดเ้ป็น
ผูก้ระท าความผดิ  หรือวนัท่ีมีค  าพิพากษาอนัถึงท่ีสุดในคดีนั้นวา่ขอ้เทจ็จริงฟังเป็นยติุวา่จ  าเลย  มิได้
เป็นผูก้ระท าความผดิ หรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผดิ แลว้แต่กรณี 
                                  มาตรา 23 ในกรณีท่ีผูเ้สียหาย จ าเลย      หรือทายาทซ่ึงไดรั้บความเสียหายเป็นผู ้
ไร้ความสามารถ หรือไม่สามารถยืน่ค  าขอดว้ยตนเองได ้ผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรือผูอ้นุบาล ผูบุ้พการี
ผูสื้บสันดาน สามี หรือภริยา  หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งเป็นหนงัสือจากผูเ้สียหาย
จ าเลย หรือทายาท ซ่ึงไดรั้บความเสียหาย แลว้แต่กรณี อาจยืน่ค  าขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทนหรือ



8 

 

ค่าใชจ่้ายแทนได ้ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด 
                                  มาตรา 24 หลกัเกณฑ ์วธีิการยืน่ค  าขอและวธีิพิจารณาค าขอ ใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 
                                  มาตรา 25 ในกรณีท่ีผูย้ืน่ค  าขอไม่เห็นดว้ยกบัค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการ  ให้
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าวนิิจฉยั ค าวนิิจฉยัของศาล
อุทธรณ์ใหเ้ป็นท่ีสุด     
                                  การยืน่อุทธรณ์ตามวรรคหน่ึง ผูอุ้ทธรณ์จะยืน่ต่อส านกังานหรือศาลจงัหวดัท่ีผู ้
นั้นมีภูมิล าเนาอยูใ่นเขต เพื่อส่งใหแ้ก่ ศาลอุทธรณ์กไ็ด ้และใหถื้อวา่เป็นการยืน่อุทธรณ์ต่อศาล
อุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงแลว้ 
                                  ในการวนิิจฉยัอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึง ศาลอุทธรณ์มีอ านาจไต่สวนหลกัฐาน
เพิ่มเติมโดยสืบพยานเอง  หรืออาจแต่งตั้งใหศ้าลชั้นตน้ตามท่ีเห็นสมควรท าแทนกไ็ด ้

หมวด 7 
พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

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

                                  มาตรา 26 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมี
อ  านาจดงัต่อไปน้ี 
                                                   (1) สอบปากค าผูย้ืน่ค  าขอเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ ตามค าขอ 
                                                   (2) มีหนงัสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาใหถ้อ้ยค า     หรือใหส่้ง
เอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งหรือขอ้มูลหรือส่ิงอ่ืนท่ีจ  าเป็นมาเพื่อประกอบการพิจารณา 
                                  มาตรา 27 ในการปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี       ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี
เป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด 8 
บทก าหนดโทษ 

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

                                  มาตรา 28 ผูใ้ดยืน่ค  าขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใชจ่้าย โดยแสดง
ขอ้ความอนัเป็นเทจ็  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้ง
ปรับ 
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                                  มาตรา 29 ผูใ้ดใหถ้อ้ยค า  หรือแสดงพยานหลกัฐานอนัเป็นเทจ็เก่ียวกบัการ
ขอรับค่าตอบแทน    ค่าทดแทน หรือค่าใชจ่้ายตามพระราชบญัญติัน้ีต่อคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ  หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี ตอ้งระวางโทษจ าคุก ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหก
หม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
                                  มาตรา 30 ผูใ้ดไม่ใหถ้อ้ยค าหรือไม่ส่งหนงัสือตอบหนงัสือสอบถาม เอกสาร 
หลกัฐานหรือขอ้มูลหรือส่ิงอ่ืนท่ีจ  าเป็นตามค าสั่งของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีโดยไม่มีเหตุอนัสมควร    ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

บทเฉพาะกาล 
-------------  

                                  มาตรา 31 ในวาระเร่ิมแรก       ใหก้ระทรวงยติุธรรมก าหนดใหห้น่วยงานใด
หน่วยงานหน่ึง ในสังกดักระทรวงยติุธรรมด าเนินการในอ านาจหนา้ท่ีของส านกังานจนกวา่จะตั้ง
ส านกังานแลว้เสร็จ ทั้งน้ี ภายในก าหนดหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

 

                                                                ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
                                                         พนัต ารวจโท ทกัษิณ ชินวตัร 
                                                                              นายกรัฐมนตรี 
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รายการทา้ยพระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหาย และค่าทดแทนและค่าใชจ่้าย 
แก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 

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

                                 ความผดิท่ีกระท าต่อผูเ้สียหายซ่ึงท าใหผู้เ้สียหายอาจขอรับค่าตอบแทนไดต้าม
มาตรา 17 ไดแ้ก่      ความผดิ 
                 ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผดิ 
                                 ลกัษณะ 9 ความผดิเก่ียวกบัเพศ มาตรา 276 ถึง มาตรา 287 
                                 ลกัษณะ 10 ความผดิเก่ียวกบัชีวติและร่างกาย 
                                            หมวด 1 ความผดิต่อชีวติ มาตรา 288 ถึง มาตรา 294 
                                            หมวด 2 ความผดิต่อร่างกาย มาตรา 295 ถึง มาตรา 300 
                                            หมวด 3 ความผดิฐานท าใหแ้ทง้ลูก มาตรา 301 ถึง มาตรา 305 
                                            หมวด 4 ความผดิฐานทอดท้ิงเดก็ 
                                                          คนป่วยเจบ็ หรือชรา มาตรา 306 ถึง มาตรา 308 

 


