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พระราชบัญญัติ 
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย  และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๗๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหาย  และค่าทดแทน 

และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย  และค่าทดแทน

และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๖/๑  ในหมวด  ๑  บททั่วไป  แห่งพระราชบัญญัติ

ค่าตอบแทนผู้เสียหาย  และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
“มาตรา ๖/๑ ในคดีที่มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา  ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้เสียหายหรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหายที่มาร้องทุกข์ดังกล่าว
ทราบถึงสิทธิการได้รับค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์และศาลมีคําสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง  หรือศาลมีคําพิพากษายกฟ้อง  
และจําเลยถูกคุมขังอยู่  ให้เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ปล่อยตัวจําเลยในคดีดังกล่าวแจ้งให้จําเลยทราบถึงสิทธิ
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การได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายในกรณีที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง  หรือศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดว่า
จําเลยมิได้เป็นผู้กระทําความผิดหรือการกระทําของจําเลยไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

เม่ือได้มีการแจ้งตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแล้ว  ให้พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่
ปล่อยตัวจําเลย  บันทึกรายละเอียดการแจ้งนั้นไว้ในสํานวนคดีหรือทะเบียนประวัติของจําเลยซึ่งตนรับผิดชอบด้วย  
แล้วแต่กรณี” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย   
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า  “คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย  
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา”  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ  
ผู้แทนกระทรวงการคลัง  ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ผู้แทนกรมการปกครอง  
ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ผู้แทนกรมพระธรรมนูญ  ผู้แทนกรมราชทัณฑ์  ผู้แทนสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ  ผู้แทนสํานักงานศาลยุติธรรม  ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผู้แทนสภาทนายความ   
เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง  และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกินห้าคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยคําแนะนํา 
ของรัฐมนตรี  ซึ่งในจํานวนนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์  ด้านสังคมสงเคราะห์  และด้านการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการสํานักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญา  กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพเป็นเลขานุการ  และให้ประธานกรรมการแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญาเป็นผู้ช่วยเลขานุการจํานวนไม่เกินสองคน” 

มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๔/๑  ในหมวด  ๒  คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย  และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา  แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหาย  และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

“มาตรา ๑๔/๑ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย  
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา  คณะหนึ่งหรือหลายคณะ  ตามความเหมาะสม   
โดยในแต่ละคณะมีอนุกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน  ทั้งนี้  องค์ประกอบ  คุณสมบัติ  
และวาระการดํารงตําแหน่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  และให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) พิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทน  ค่าทดแทน  หรือค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้   ทั้งนี้   
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสาร  หลักฐานที่เก่ียวข้อง  
หรือข้อมูลหรือสิ่งอื่นใดที่จําเป็นมาเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ให้นํามาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๒๑  มาใช้บังคับกับ 

การพิจารณาและการดําเนินการของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งด้วย 
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ในการประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหน่ึงให้นํามาตรา  ๑๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย   

และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๒ ให้ผู้เสียหาย  จําเลย  หรือทายาทซ่ึงได้รับความเสียหายที่มีสิทธิขอรับค่าตอบแทน  

ค่าทดแทน  หรือค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้  ย่ืนคําขอต่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 
ตามมาตรา  ๑๔/๑  ตามแบบที่สํานักงานกําหนดภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายได้รู้ถึงการกระทําความผิด  
หรือวันที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง  เพราะปรากฏหลักฐานว่าจําเลยมิได้เป็นผู้กระทําความผิด  หรือวันที่
มีคําพิพากษาอันถึงที่สุด  ว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจําเลยมิได้เป็นผู้กระทําความผิดหรือการกระทําของจําเลย
ไม่เป็นความผิด  แล้วแต่กรณี 

การย่ืนคําขอตามวรรคหน่ึง  ผู้เสียหาย  จําเลย  หรือทายาทดังกล่าวจะย่ืนต่อหน่วยงานอื่นตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนดก็ได้  และให้ถือว่าเป็นการย่ืนคําขอต่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ตามมาตรา  ๑๔/๑  แล้วแต่กรณี” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย   
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๑๔/๑  
ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัย  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการ
ย่ืนอุทธรณ์  และวิธีพิจารณาอุทธรณ์  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  หรือตามมาตรา  ๘  (๑)  
ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัย  คําวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์
ให้เป็นที่สุด 

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคสอง  ผู้อุทธรณ์จะย่ืนต่อสํานักงานหรือศาลจังหวัดที่ผู้นั้นมีภูมิลําเนา 
อยู่ในเขตเพื่อส่งให้แก่ศาลอุทธรณ์ก็ได้  และให้ถือว่าเป็นการย่ืนอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ตามวรรคสองแล้ว 

ในการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคสอง  ศาลอุทธรณ์มีอํานาจไต่สวนหลักฐานเพิ่มเติมโดยสืบพยานเอง
หรืออาจให้ศาลชั้นต้นตามที่เห็นสมควรทําแทนก็ได้” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกรายการท้ายพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย  และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และให้ใช้รายการท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน 

มาตรา ๙ ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย  และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย  และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย 
แก่จําเลยในคดีอาญา  ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการโดยตําแหน่งไปพลางก่อนจนกว่า 
มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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มาตรา ๑๐ บรรดาคําขอที่ได้ย่ืนไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่าง
การพิจารณา  ให้ถือว่าเป็นคําขอตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย  และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จําเลยในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  และให้ดําเนินการต่อไป 
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย  และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๔  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๑ บรรดาระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย  
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย  
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
จนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย  และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จําเลยในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การดําเนินการออกระเบียบหรือประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย  และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา   
พ.ศ.  ๒๕๔๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้  ให้รัฐมนตรี
รายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

มาตรา ๑๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายการท้ายพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา 

พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
 

 
 ความผิ ดท่ี กระทํ าต่ อผู้ เสี ยหายซึ่ งทํ าให้ ผู้ เสี ยหายอาจขอรับค่ าตอบแทนได้ 
ตามมาตรา  ๑๗  ได้แก่  ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  ภาค  ๒  ดังต่อไปน้ี 
 ลักษณะ  ๖ ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน 
   มาตรา  ๒๒๔ 
   มาตรา  ๒๓๘ 
 ลักษณะ  ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ 
   มาตรา  ๒๗๖  ถึงมาตรา  ๒๘๗ 
 ลักษณะ  ๑๐ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 

 หมวด  ๑ ความผิดต่อชีวิต 
   มาตรา  ๒๘๘  ถึงมาตรา  ๒๙๔ 

 หมวด  ๒ ความผิดต่อร่างกาย 
   มาตรา  ๒๙๕  ถึงมาตรา  ๓๐๐ 

 หมวด  ๓ ความผิดฐานทําให้แท้งลูก 
 มาตรา  ๓๐๑  ถึงมาตรา  ๓๐๕ 

 หมวด  ๔ ความผิดฐานทอดท้ิงเด็ก  คนป่วยเจ็บ  หรือคนชรา 
 มาตรา  ๓๐๖  ถึงมาตรา  ๓๐๘ 

 ลักษณะ  ๑๑ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง 
 หมวด  ๑ ความผิดต่อเสรีภาพ 

 มาตรา  ๓๐๙ 
 มาตรา  ๓๑๐ 
 มาตรา  ๓๑๑ 
 มาตรา  ๓๑๒  ทวิ 
 มาตรา  ๓๑๓ 

 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 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๗๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย  
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยให้มีการแจ้งสิทธิการได้รับค่าตอบแทน  หรือค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติน้ีแก่ผู้เสียหาย 
หรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหาย  หรือแก่จําเลยที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง  หรือศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดว่า
จําเลยมิได้เป็นผู้กระทําความผิดหรือการกระทําของจําเลยไม่เป็นความผิด  ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย  และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา  และเพ่ิมอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการในการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย  และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลย
ในคดีอาญาตามความเหมาะสม  รวมถึงกําหนดอํานาจหน้าที่และการดําเนินการของคณะอนุกรรมการ  รวมทั้ง 
การใช้สิทธิอุทธรณ์คําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการดังกล่าว  ตลอดจนกําหนดวิธีการยื่นคําขอรับค่าตอบแทน   
ค่าทดแทน  หรือค่าใช้จ่าย  และปรับปรุงรายการท้ายพระราชบัญญัติ  ทั้งน้ี  เพ่ือให้การจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย  
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญาสามารถกระทําได้รวดเร็ว  ครอบคลุม  และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


