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พระราชบัญญัติ 
ค�าตอบแทนผู�เสียหาย และค�าทดแทนและค�าใช�จ�ายแก�จําเลยในคดีอาญา (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เป5นป6ที่ ๗๑ ในรัชกาลป8จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 

ให�ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป5นการสมควรแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว�าด�วยค�าตอบแทนผู�เสียหาย และค�าทดแทน

และค�าใช�จ�ายแก�จําเลยในคดีอาญา 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห�งชาติ ดังต�อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว�า “พระราชบัญญัติค�าตอบแทนผู�เสียหาย 

และค�าทดแทนและค�าใช�จ�ายแก�จําเลยในคดีอาญา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดหกสิบวันนับแต�วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป5นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ให�เพ่ิมความต�อไปน้ีเป5นมาตรา ๖/๑ ในหมวด ๑ บทท่ัวไป แห�ง

พระราชบัญญัติค�าตอบแทนผู�เสียหาย และค�าทดแทนและค�าใช�จ�ายแก�จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 
๒๕๔๔ 

“มาตรา ๖/๑  ในคดีท่ีมีการร�องทุกขFต�อพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ให�พนักงานสอบสวนแจ�งให�ผู�เสียหายหรือทายาทซึ่งได�รับความเสียหายที่มา
ร�องทุกขFดังกล�าวทราบถึงสิทธิการได�รับค�าตอบแทนตามพระราชบัญญัติน้ี 

ในคดีที่พนักงานอัยการเป5นโจทกFและศาลมีคําสั่งอนุญาตให�ถอนฟKอง หรือศาลมี
คําพิพากษายกฟKองและจําเลยถูกคุมขังอยู� ให�เจ�าพนักงานผู�มีหน�าท่ีปล�อยตัวจําเลยในคดีดังกล�าวแจ�ง
ให�จําเลยทราบถึงสิทธิการได�รับค�าทดแทนและค�าใช�จ�ายในกรณีที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตให�ถอนฟKอง 
หรือศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดว�าจําเลยมิได�เป5นผู�กระทําความผิดหรือการกระทําของจําเลยไม�เป5น
ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๗๔ ก/หน�า ๑/๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
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เม่ือได�มีการแจ�งตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแล�ว ให�พนักงานสอบสวนหรือเจ�าพนักงาน
ผู�มีหน�าท่ีปล�อยตัวจําเลย บันทึกรายละเอียดการแจ�งน้ันไว�ในสํานวนคดีหรือทะเบียนประวัติของ
จําเลยซึ่งตนรับผิดชอบด�วย แล�วแต�กรณี” 

 
มาตรา ๔  ให�ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห�งพระราชบัญญัติค�าตอบแทนผู�เสียหาย

และค�าทดแทนและค�าใช�จ�ายแก�จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และให�ใช�ความต�อไปน้ีแทน 
“มาตรา ๗  ให�มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว�า “คณะกรรมการพิจารณา

ค�าตอบแทนผู� เสียหาย และค�าทดแทนและค�าใช�จ�ายแก� จําเลยในคดีอาญา” ประกอบด�วย 
ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป5นประธานกรรมการ ผู�แทนกระทรวงการคลัง ผู�แทนกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษยF ผู�แทนกรมการปกครอง ผู�แทนกรมคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู�แทน
กรมพระธรรมนูญ ผู�แทนกรมราชทัณฑF ผู�แทนสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ผู�แทนสํานักงานศาลยุติธรรม 
ผู�แทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผู�แทนสภาทนายความ เป5นกรรมการโดยตําแหน�ง และผู�ทรงคุณวุฒิ
จํานวนไม�เกินห�าคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต�งต้ังโดยคําแนะนําของรัฐมนตรี ซึ่งในจํานวนน้ีต�องเป5น
ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการแพทยF ด�านสังคมสงเคราะหF และด�านการคุ�มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
เป5นท่ีประจักษFอย�างน�อยด�านละหน่ึงคน เป5นกรรมการ 

ให�ผู�อํานวยการสํานักงานช�วยเหลือทางการเงินแก�ผู�เสียหายและจําเลยในคดีอาญา 
กรมคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพเป5นเลขานุการ และให�ประธานกรรมการแต�งต้ังข�าราชการในสํานักงาน
ช�วยเหลือทางการเงินแก�ผู�เสียหายและจําเลยในคดีอาญาเป5นผู�ช�วยเลขานุการจํานวนไม�เกินสองคน” 

 
มาตรา ๕  ให�เพ่ิมความต�อไปน้ีเป5นมาตรา ๑๔/๑ ในหมวด ๒ คณะกรรมการพิจารณา

ค�าตอบแทนผู�เสียหาย และค�าทดแทนและค�าใช�จ�ายแก�จําเลยในคดีอาญา แห�งพระราชบัญญัติ
ค�าตอบแทนผู�เสียหาย และค�าทดแทนและค�าใช�จ�ายแก�จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 

“มาตรา ๑๔/๑  คณะกรรมการอาจแต�งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาค�าตอบแทน
ผู�เสียหาย และค�าทดแทนและค�าใช�จ�ายแก�จําเลยในคดีอาญา คณะหน่ึงหรือหลายคณะ ตามความ
เหมาะสมโดยในแต�ละคณะมีอนุกรรมการจํานวนไม�น�อยกว�าห�าคนแต�ไม�เกินเก�าคน  ท้ังน้ี องคFประกอบ 
คุณสมบัติ และวาระการดํารงตําแหน�ง ให�เป5นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด และให�มีอํานาจ
หน�าท่ีดังต�อไปน้ี 

(๑) พิจารณาอนุมัติค�าตอบแทน ค�าทดแทน หรือค�าใช�จ�ายตามพระราชบัญญัติน้ี  
ท้ังน้ี หลักเกณฑF วิธีการ และเง่ือนไขการพิจารณาให�เป5นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให�ถ�อยคําหรือให�ส�งเอกสาร หลักฐานท่ี
เก่ียวข�องหรือข�อมูลหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีจําเป5นมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
ให�นํามาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มาใช�บังคับ

กับการพิจารณาและการดําเนินการของคณะอนุกรรมการตามวรรคหน่ึงด�วย 
ในการประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหน่ึงให�นํามาตรา ๑๓ มาใช�บังคับโดย

อนุโลม” 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

มาตรา ๖  ให�ยกเลิกความในมาตรา ๒๒ แห�งพระราชบัญญัติค�าตอบแทนผู�เสียหาย 
และค�าทดแทนและค�าใช�จ�ายแก�จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และให�ใช�ความต�อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๒๒  ให�ผู�เสียหาย จําเลย หรือทายาทซึ่งได�รับความเสียหายท่ีมีสิทธิขอรับ
ค�าตอบแทน ค�าทดแทน หรือค�าใช�จ�ายตามพระราชบัญญัติน้ี ย่ืนคําขอต�อคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๔/๑ ตามแบบท่ีสํานักงานกําหนดภายในหน่ึงป6นับแต�วันท่ีผู�เสียหายได�
รู�ถึงการกระทําความผิดหรือวันท่ีศาลมีคําสั่งอนุญาตให�ถอนฟKอง เพราะปรากฏหลักฐานว�าจําเลยมิได�
เป5นผู�กระทําความผิด หรือวันท่ีมีคําพิพากษาอันถึงท่ีสุด ว�าข�อเท็จจริงฟ8งเป5นยุติว�าจําเลยมิได�เป5น
ผู�กระทําความผิดหรือการกระทําของจําเลยไม�เป5นความผิด แล�วแต�กรณี 

การย่ืนคําขอตามวรรคหน่ึง ผู�เสียหาย จําเลย หรือทายาทดังกล�าวจะย่ืนต�อหน�วยงานอ่ืน
ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดก็ได� และให�ถือว�าเป5นการย่ืนคําขอต�อคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๔/๑ แล�วแต�กรณี” 

 
มาตรา ๗  ให�ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แห�งพระราชบัญญัติค�าตอบแทนผู�เสียหาย

และค�าทดแทนและค�าใช�จ�ายแก�จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และให�ใช�ความต�อไปน้ีแทน 
“มาตรา ๒๕  ในกรณีท่ีผู�ย่ืนคําขอไม�เห็นด�วยกับคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ

ตามมาตรา ๑๔/๑ ให�มีสิทธิอุทธรณFต�อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งคําวินิจฉัย  
ท้ังน้ี หลักเกณฑF วิธีการย่ืนอุทธรณF และวิธีพิจารณาอุทธรณF ให�เป5นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 

ในกรณีที่ผู �ยื ่นคําขอไม�เห็นด�วยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
หรือตามมาตรา ๘ (๑) ให�มีสิทธิอุทธรณFต�อศาลอุทธรณFภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งคําวินิจฉัย 
คําวินิจฉัยของศาลอุทธรณFให�เป5นท่ีสุด 

การยื่นอุทธรณFตามวรรคสอง ผู�อุทธรณFจะยื่นต�อสํานักงานหรือศาลจังหวัดที่ผู�นั้น
มีภูมิลําเนาอยู�ในเขตเพ่ือส�งให�แก�ศาลอุทธรณFก็ได� และให�ถือว�าเป5นการย่ืนอุทธรณFต�อศาลอุทธรณF
ตามวรรคสองแล�ว 

ในการวินิจฉัยอุทธรณFตามวรรคสอง ศาลอุทธรณFมีอํานาจไต�สวนหลักฐานเพ่ิมเติม
โดยสืบพยานเองหรืออาจให�ศาลช้ันต�นตามท่ีเห็นสมควรทําแทนก็ได�” 

 
มาตรา ๘  ให�ยกเลิกรายการท�ายพระราชบัญญัติค�าตอบแทนผู�เสยีหาย และค�าทดแทน

และค�าใช�จ�ายแก�จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และให�ใช�รายการท�ายพระราชบัญญัติน้ีแทน 
 
มาตรา ๙  ในระหว�างท่ียังมิได�มีการแต�งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติ

ค�าตอบแทนผู�เสียหาย และค�าทดแทนและค�าใช�จ�ายแก�จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก�ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ให�คณะกรรมการพิจารณาค�าตอบแทนผู�เสียหาย และค�าทดแทนและ
ค�าใช�จ�ายแก�จําเลยในคดีอาญา ประกอบด�วยประธานกรรมการและกรรมการโดยตําแหน�งไปพลาง
ก�อนจนกว�ามีการแต�งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 

 
มาตรา ๑๐  บรรดาคําขอท่ีได�ย่ืนไว�ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับและยังอยู�ใน

ระหว�างการพิจารณา ให�ถือว�าเป5นคําขอตามพระราชบัญญัติค�าตอบแทนผู�เสียหาย และค�าทดแทน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

และค�าใช�จ�ายแก�จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี และให�
ดําเนินการต�อไปตามพระราชบัญญัติค�าตอบแทนผู�เสียหาย และค�าทดแทนและค�าใช�จ�ายแก�จําเลยใน
คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๑๑  บรรดาระเบียบหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติค�าตอบแทน

ผู�เสียหาย และค�าทดแทนและค�าใช�จ�ายแก�จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ท่ีใช�บังคับอยู�ในวันก�อน
วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ ให�ยังคงใช�บังคับต�อไปเท�าท่ีไม�ขัดหรือแย�งกับบทบัญญัติแห�ง
พระราชบัญญัติค�าตอบแทนผู�เสียหาย และค�าทดแทนและค�าใช�จ�ายแก�จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีจนกว�าจะมีระเบียบหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติ
ค�าตอบแทนผู�เสียหาย และค�าทดแทนและค�าใช�จ�ายแก�จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก�ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ 

การดําเนินการออกระเบียบหรือประกาศตามวรรคหน่ึง ให�ดําเนินการให�แล�วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติค�าตอบแทนผู�เสียหาย และค�าทดแทนและค�าใช�จ�ายแก�
จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ หากไม�สามารถ
ดําเนินการได� ให�รัฐมนตรีรายงานเหตุผลท่ีไม�อาจดําเนินการได�ต�อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 
มาตรา ๑๒  ให�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง

รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธF  จันทรFโอชา 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

รายการท�ายพระราชบัญญัติค�าตอบแทนผู�เสียหาย 
และค�าทดแทนและค�าใช�จ�ายแก�จําเลยในคดีอาญา 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
   

 
ความผิดท่ีกระทําต�อผู�เสียหายซึ่งทําให�ผู�เสียหายอาจขอรับค�าตอบแทนได�ตาม

มาตรา ๑๗ ได�แก� ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒ ดังต�อไปน้ี 
ลักษณะ ๖  ความผิดเก่ียวกับการก�อให�เกิดภยันตรายต�อประชาชน 

มาตรา ๒๒๔ 
มาตรา ๒๓๘ 

ลักษณะ ๙  ความผิดเก่ียวกับเพศ 
มาตรา ๒๗๖ ถึงมาตรา ๒๘๗ 

ลักษณะ ๑๐  ความผิดเก่ียวกับชีวิตและร�างกาย 
หมวด ๑  ความผิดต�อชีวิต 

มาตรา ๒๘๘ ถึงมาตรา ๒๙๔ 
หมวด ๒  ความผิดต�อร�างกาย 

มาตรา ๒๙๕ ถึงมาตรา ๓๐๐ 
หมวด ๓  ความผิดฐานทําให�แท�งลูก 

มาตรา ๓๐๑ ถึงมาตรา ๓๐๕ 
หมวด ๔  ความผิดฐานทอดท้ิงเด็ก คนปSวยเจ็บ หรือคนชรา 

มาตรา ๓๐๖ ถึงมาตรา ๓๐๘ 
ลักษณะ ๑๑  ความผิดเก่ียวกับเสรีภาพและช่ือเสียง 

หมวด ๑  ความผิดต�อเสรีภาพ 
มาตรา ๓๐๙ 
มาตรา ๓๑๐ 
มาตรา ๓๑๑ 
มาตรา ๓๑๒ ทวิ 
มาตรา ๓๑๓ 

ลักษณะ ๑๒  ความผิดเก่ียวกับทรัพยF 
หมวด ๑  ความผิดฐานลักทรัพยFและว่ิงราวทรัพยF 

มาตรา ๓๓๖ 
หมวด ๒  ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพยF ชิงทรัพยF และปล�นทรัพยF 

มาตรา ๓๓๗ 
มาตรา ๓๓๙ 
มาตรา ๓๓๙ ทวิ 
มาตรา ๓๔๐ 
มาตรา ๓๔๐ ทวิ 

หมวด ๘  ความผิดฐานบุกรุก 
มาตรา ๓๖๕ 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติค�าตอบแทน
ผู�เสียหาย และค�าทดแทนและค�าใช�จ�ายแก�จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ได�ใช�บังคับมาเป5นเวลานาน 
สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมโดยให�มีการแจ�งสิทธิการได�รับค�าตอบแทน หรือค�าทดแทนและค�าใช�จ�ายตาม
พระราชบัญญัติน้ีแก�ผู�เสียหายหรือทายาทซึ่งได�รับความเสียหาย หรือแก�จําเลยท่ีศาลมีคําสั่งอนุญาต
ให�ถอนฟKอง หรือศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดว�าจําเลยมิได�เป5นผู�กระทําความผิดหรือการกระทําของ
จําเลยไม�เป5นความผิด ปรับปรุงองคFประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค�าตอบแทนผู�เสียหาย 
และค�าทดแทนและค�าใช�จ�ายแก�จําเลยในคดีอาญา และเพ่ิมอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการในการ
แต�งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาค�าตอบแทนผู�เสียหาย และค�าทดแทนและค�าใช�จ�ายแก�จําเลยใน
คดีอาญาตามความเหมาะสม รวมถึงกําหนดอํานาจหน�าท่ีและการดําเนินการของคณะอนุกรรมการ 
รวมท้ังการใช�สิทธิอุทธรณFคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการดังกล�าว ตลอดจนกําหนดวิธีการย่ืนคําขอรับ
ค�าตอบแทน ค�าทดแทน หรือค�าใช�จ�าย และปรับปรุงรายการท�ายพระราชบัญญัติ  ท้ังน้ี เพ่ือให�การ
จ�ายค�าตอบแทนผู�เสียหายและค�าทดแทนและค�าใช�จ�ายแก�จําเลยในคดีอาญาสามารถกระทําได�รวดเร็ว 
ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  จึงจําเป5นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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