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                                           พระราชบัญญัติ 

ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

   

                                                  ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

เป็นปีที่ ๕๖ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 

 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย 
ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔” 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ผู้เสียหาย” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือร่างกายหรือจิตใจ เนื่องจากการกระท า

ความผิดอาญาของผู้อื่น โดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดนั้น 
“จ าเลย” หมายความว่า บุคคลซึ่งถูกฟ้องต่อศาลว่าได้กระท าความผิดอาญา 
 
 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ / ตอนที่ ๑๐๔ ก /หน้า ๒๓ /๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 “ค่าตอบแทน” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้เสียหายมีสิทธิได้รับ เพื่อตอบแทนความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นจากหรือเนื่องจากมีการกระท าความผิดอาญาของผู้อื่น 

“ค่าทดแทน” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่จ าเลยมีสิทธิได้รับเนื่องจากการตกเป็นจ าเลยในคดีอาญา
และถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี และปรากฏว่าค าพิพากษาถึงที่สุดในคดีนั้นฟังเป็นยุติว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิด
หรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสยีหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย

ในคดีอาญา  
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ ายแก่จ าเลย 

ในคดีอาญา  
           “พนักงานอัยการ” หมายความว่า พนักงานอัยการตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานอัยการหรืออัยการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร 

“พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

---------------------------- 
 มาตรา ๕  การเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิหรือประโยชน์  

ที่ผู้เสียหายหรือจ าเลยพึงได้ตามกฎหมายอื่น 
 มาตรา ๖  ในกรณีที่ผู้เสียหายหรือจ าเลยถึงแก่ความตายก่อนที่จะได้รับค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่าย  

แล้วแต่กรณี ให้สิทธิในการเรียกร้องและการรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่าย ตกแก่ทายาทซึ่งได้รับความเสียหายของ
ผู้เสียหายหรือจ าเลยนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

     *มาตรา ๖/๑  ในคดีที่มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ใหพ้นักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้เสียหายหรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหายที่มาร้องทุกข์ดังกล่าว ทราบถึงสิทธิการได้รับค่าตอบแทน 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
        * มาตรา ๖/๑ เพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย 
แก่จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

             
     ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์และศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง หรือศาลมีค าพิพากษายกฟ้องและจ าเลยถูกคุมขังอยู่ 
ให้ เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ปล่อยตัวจ าเลยในคดีดังกล่าวแจ้งให้จ าเลยทราบถึงสิทธิการได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย 
ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง หรือศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิดหรือการกระท าของ
จ าเลยไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
              เมื่อได้มีการแจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ปล่อยตัวจ าเลย  
บันทึกรายละเอียดการแจ้งนัน้ไว้ในส านวนคดีหรือทะเบียนประวัติของจ าเลยซึ่งตนรับผิดชอบด้วย แล้วแต่กรณี 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน 

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

*มาตรา ๗  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน 
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง  
ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
ผู้แทนกรมพระธรรมนูญ ผู้แทนกรมราชทัณฑ์ ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานศาลยุติธรรม ผู้แทนส านักงาน
อัยการสูงสุด ผู้แทนสภาทนายความ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินห้าคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
โดยค าแนะน าของรัฐมนตรี ซึ่งในจ านวนนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ ด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านการคุ้มครอง  
สิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นท่ีประจักษ์อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อ านวยการส านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
เป็นเลขานุการ และให้ประธานกรรมการแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการจ านวนไม่เกินสองคน 
              มาตรา ๘  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

  (๑)   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๒)  เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายและจ าเลย ในคดีอาญา  

ตลอดจนการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศต่างๆ เพื่อด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  
 
 

          * มาตรา ๗ แก้ไขโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย 
ในคดีอาญา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

  (๓)  มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง หรือข้อมูล  
หรือสิ่งอ่ืนท่ีจ าเป็นมาเพื่อประกอบการพิจารณา 

  (๔)  ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ส านักงานเป็นผู้ปฏิบัติแทนได้ 
  มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง  

อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
   มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
               (๑)  ตาย 

  (๒)  ลาออก 
  (๓)  คณะรัฐมนตรีให้ออกโดยค าแนะน าของรัฐมนตรีเพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย 

หรือหย่อนความสามารถ 
  (๔)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๕)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๖)  ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 

หรือความผิดลหุโทษ 
             มาตรา ๑๑  ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระ 
อยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วนั้น 
             มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด ารงต าแหน่งครบวาระแล้ว แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

   มาตรา ๑๓ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
จึงจะเป็นองค์ประชุม 

   ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุม  
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

   มติในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
              มาตรา ๑๔  คณะกรรมการจะแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบั ติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่
คณะกรรมการมอบหมายก็ได ้
              ในการประชุมของคณะอนุกรรมการให้น ามาตรา ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

            *มาตรา ๑๔/๑  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน 
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา คณะหนึ่งหรือหลายคณะ ตามความเหมาะสม โดยในแต่ละคณะมีอนุกรรมการจ านวน 
ไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน ทั้งนี้  องค์ประกอบ คุณสมบัติ และวาระการด ารงต าแหน่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด และให้มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้  

 (๑) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

 (๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสาร หลักฐานที่ เกี่ยวข้อง หรือข้อมูล 
หรือสิ่งอ่ืนใดที่จ าเป็นมาเพื่อประกอบการพิจารณา 

 (๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 ให้น ามาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มาใช้บังคับกับการพิจารณาและการด าเนินการ

ของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งด้วย 
 ในการประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึง่ให้น ามาตรา ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๓ 
ส านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา 

-------------------------------------- 
มาตรา ๑๕  ให้จัดตั้งส านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ เสียหายและจ าเลยในคดีอาญาขึ้นในกระทรวงยุติธรรม 

และให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี ้
(๑)  ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี ้
(๒)  รับค าขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่าย พร้อมทั้ งท าความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการ  

หรือคณะอนุกรรมการ 
(๓)  ประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นหรือบุคคลใดๆ เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงหรือความเห็นเกี่ยวกับการขอรับ

ค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่าย 
(๔)  เก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่าย 
(๕)  กระท ากิจการตามที่รัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๑๖  ในกรณีที่ส านักงานเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ กระทรวงยุติธรรม  

อาจแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์เพื่อให้มีอ านาจด าเนินคดี  
หรือด าเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับคดีตามที่กระทรวงยุติธรรมมอบหมายก็ได้ และให้แจ้งศาลทราบ 
            การด าเนินคดีตามมาตรานี้ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล 
 
 
        * มาตรา ๑๔/๑ เพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย 
แก่จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
หมวด ๔ 

การจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา 
-------------------------------- 

มาตรา ๑๗ ความผิดที่กระท าต่อผู้เสียหายอันอาจขอรับค่าตอบแทนได้ต้องเป็นความผิดตามรายการที่ระบุไว้  
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๘  ค่าตอบแทนตามมาตรา ๑๗ ได้แก่ 
(๑) ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ 
(๒) ค่าตอบแทนในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย จ านวนไม่เกินท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
(๓) ค่าขาดประโยชนท ามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 
(๔) ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
คณะกรรมการจะก าหนดให้ผู้เสียหายได้รับค่าตอบแทนเพียงใดหรือไม่ก็ได้ โดยค านึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรง

ของการกระท าความผิด และสภาพความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ รวมทั้งโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหาย
โดยทางอื่นด้วย 

มาตรา ๑๙  หากปรากฏในภายหลังว่าการกระท าท่ีผู้เสยีหายอาศัยเปน็เหตุในการขอรับค่าตอบแทนนั้นไม่เป็นความผิด
อาญาหรือไม่มีการกระท าเช่นว่านั้น ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้ผู้เสียหายคืนค่าตอบแทนที่ได้รับไปแก่กระทรวงยุติธรรม
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
 

หมวด  ๕ 
  การจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 

--------------------------------- 
มาตรา ๒๐  จ าเลยที่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ ต้อง 
(๑)  เป็นจ าเลยที่ถูกด าเนินคดีโดยพนักงานอัยการ 
(๒)  ถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดี และ  
(๓)  ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิดและมีการถอนฟ้องในระหว่างด าเนินคดี หรือปรากฏ

ตามค าพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิดหรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด 
ในคดีที่มีจ าเลยหลายคน จ าเลยคนใดถึงแก่ความตายก่อนมีค าพิพากษาถึงที่สุด  และคณะกรรมการเห็นสมควร  

จ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายให้แก่จ าเลยอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าเป็นเหตุอยู่ในลักษณะคดี จ าเลยที่ถึงแก่ความตายนั้นมีสิ ทธิได้รับ 
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ได้ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
           มาตรา ๒๑  การก าหนดค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๒๐ ให้ก าหนดตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(๑)  ค่าทดแทนการถูกคุมขัง ให้ค านวณจากจ านวนวันที่ถูกคุมขังในอัตราที่ก าหนดไว้  ส าหรับการกักขังแทนค่าปรับ
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๒)  ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ  หากความเจ็บป่วย 
ของจ าเลยเป็นผลโดยตรงจากการถูกด าเนินคดี 

(๓)  ค่าทดแทนในกรณีที่จ าเลยถึงแก่ความตาย และความตายนั้นเป็นผลโดยตรงจากการถูกด าเนินคดี จ านวนไม่เกิน 
ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

(๔) ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่างถูกด าเนินคดี 
(๕)  ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินคดี 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่ที่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนแล้ว 
ในกรณีที่มีค าขอให้ได้รับสิทธิที่เสียไปอันเป็นผลโดยตรงจากค าพิพากษานั้นคืน การสั่งให้ได้รับสิทธิคืนตามค าขอ

ดังกล่าว ถ้าไม่สามารถคืนสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดเช่นว่านั้นได้ ให้คณะกรรมการก าหนดคา่ทดแทนเพื่อสิทธินั้นให้ตามที่เห็นสมควร 
คณะกรรมการอาจก าหนดให้จ าเลยได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายเพียงใดหรือไม่ก็ได้ โดยค านึงถึงพฤติการณ์แห่งคดี 

ความเดือดร้อนท่ีจ าเลยได้รับและโอกาสที่จ าเลยจะได้รับการชดเชยความเสียหายจากทางอื่นด้วย 
 

  หมวด ๖ 
การยื่นค าขอ การพิจารณาค าขอ และการอุทธรณ ์

---------------------------------- 
          *มาตรา ๒๒   ให้ผู้ เสียหาย จ าเลย หรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหายที่มีสิทธิขอรับค่าตอบแทน  ค่าทดแทน 
หรือค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ ยื่นค าขอต่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๔/๑ ตามแบบที่ส านักงาน
ก าหนดภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายได้รู้ถึงการกระท าความผิด หรือวันที่ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง เพราะปรากฏ
หลักฐานว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิด หรือวันที่มีค าพิพากษาอันถึงที่สุด ว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท า
ความผิดหรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด แล้วแต่กรณี 

การยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง ผู้เสียหาย จ าเลย หรือทายาทดังกล่าวจะยื่นต่อหน่วยงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนดก็ได้ และให้ถือว่าเป็นการยื่นค าขอต่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๔/๑ แล้วแต่กรณี 

 
 

* มาตรา ๒๒ แก้ไขโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย 
แก่จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรา ๒๓  ในกรณีที่ผู้เสียหาย จ าเลย หรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหายเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือไม่สามารถยื่นค าขอ
ด้วยตนเองได้ ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยา หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งได้รับ 
การแต่งตั้งเป็นหนังสือจากผู้เสียหาย จ าเลย หรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหาย แล้วแต่กรณี อาจยื่นค าขอรับค่าตอบแทน  
ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่ายแทนได้ ท้ังนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๒๔  หลักเกณฑ์ วิธีการยื่นค าขอ และวิธีพิจารณาค าขอ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 
           *มาตรา ๒๕  ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๔/๑ ให้มีสิทธิอุทธรณ์ 
ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง หรือตามมาตรา ๘ (๑) ให้มีสิทธิอุทธรณ์
ต่อศาลอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย ค าวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ให้เป็นท่ีสุด 

การยื่นอุทธรณ์ ตามวรรคสอง ผู้อุทธรณ์ จะยื่นต่อส านักงานหรือศาลจังหวัดที่ผู้นั้ น มีภูมิล าเนาอยู่ ใน เขต 
เพื่อส่งให้แก่ศาลอุทธรณ์ก็ได้ และให้ถือว่าเป็นการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ตามวรรคสองแล้ว 

ในการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคสอง ศาลอุทธรณ์มีอ านาจไต่สวนหลักฐานเพิ่มเติมโดยสืบพยานเองหรืออาจให้ 
ศาลช้ันต้นตามที่เห็นสมควรท าแทนก็ได้ 
 

หมวด ๗ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

----------------------------- 
มาตรา ๒๖  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑)  สอบปากค าผู้ยื่นค าขอเกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่างๆ ตามค าขอ 
(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง หรือข้อมูล  

หรือสิ่งอ่ืนท่ีจ าเป็นมาเพื่อประกอบการพิจารณา 
มาตรา ๒๗  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
 

 
         * มาตรา ๒๕ แก้ไขโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้ เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย 
แก่จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หมวด ๘ 
บทก าหนดโทษ 

     ---------------------------------- 
มาตรา ๒๘  ผู้ใดยื่นค าขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่าย โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
มาตรา ๒๙  ผู้ ใดให้ถ้อยค าหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน  

หรือค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ต้องระวางโทษ  
จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๓๐  ผู้ใดไม่ให้ถ้อยค าหรือไม่ส่งหนังสือตอบหนังสือสอบถาม เอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลหรือสิ่งอื่นที่จ าเป็น
ตามค าสั่ งของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยไม่มี เหตุอันสมควร ต้องระวางโทษ  
จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 

บทเฉพาะกาล 
---------------------------------- 

มาตรา ๓๑  ในวาระเริ่มแรก ให้กระทรวงยุติธรรมก าหนดให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงยุติธรรมด าเนินการ 
ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานจนกว่าจะตั้งส านักงานแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ภายในก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
        นายกรัฐมนตรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

*รายการท้ายพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
 และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแกจ่ าเลยในคดีอาญา 

 พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ------------------------------ 

                        ความผิดที่กระท าต่อผู้เสียหายซึ่งท าใหผู้้เสียหายอาจขอรับค่าตอบแทนได้ตามมาตรา ๑๗ ได้แก่  
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒ ดังต่อไปนี ้
               ลักษณะ ๖   ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน 

มาตรา ๒๒๔ 
มาตรา ๒๓๘ 

ลักษณะ ๙  ความผิดเกี่ยวกับเพศ  
มาตรา ๒๗๖ ถึง มาตรา ๒๘๗ 

ลักษณะ ๑๐ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 
         หมวด ๑ ความผิดต่อชีวิต  

มาตรา ๒๘๘ ถึง มาตรา ๒๙๔                   
         หมวด ๒ ความผิดต่อร่างกาย  

มาตรา ๒๙๕ ถึง มาตรา ๓๐๐          
         หมวด ๓ ความผิดฐานท าให้แท้งลูก  

มาตรา ๓๐๑ ถึง มาตรา ๓๐๕ 
         หมวด ๔ ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บ หรือคนชรา 

มาตรา ๓๐๖ ถึง มาตรา ๓๐๘ 
  ลักษณะ ๑๑ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง 

      หมวด ๑ ความผิดต่อเสรีภาพ 
                                มาตรา ๓๐๙  
      มาตรา ๓๑๐  
      มาตรา ๓๑๑  
      มาตรา ๓๑๒ ทวิ  
      มาตรา ๓๑๓  
 
 

 * แก้ไขโดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู ้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา   
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
   ลักษณะ ๑๒ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  

       หมวด ๑ ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ 
มาตรา ๓๓๖  

       หมวด ๒ ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ 
มาตรา ๓๓๗ 
มาตรา ๓๓๙  
มาตรา ๓๓๙ ทวิ 
มาตรา ๓๔๐  
มาตรา ๓๔๐ ทวิ 

                                            หมวด ๘ ความผิดฐานบุกรุก 
        มาตรา ๓๖๕ 

 
 

 


