พระราชบัญญัติ
คาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา
พ.ศ. ๒๕๔๔
---------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
เปนปที่ ๕๖ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยใน
คดีอาญา
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแก
จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ผูเสียหาย” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายถึงแกชีวิตหรือรางกายหรือจิตใจเนื่องจากการ
กระทําความผิดอาญาของผูอื่น โดยตนมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิดนั้น
“จําเลย” หมายความวา บุคคลซึ่งถูกฟองตอศาลวาไดกระทําความผิดอาญา
“คาตอบแทน” หมายความวา เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่ผูเสียหายมีสิทธิไดรับ เพื่อตอบแทนความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือเนื่องจากมีการกระทําความผิดอาญาของผูอื่น
“คาทดแทน” หมายความวา เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่จําเลยมีสิทธิไดรับเนื่องจากการตกเปน
จําเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหวางการพิจารณาคดี และปรากฏวาคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีนั้นฟงเปนยุติวาจําเลยมิได
เปนผูกระทําความผิดหรือการกระทําของจําเลยไมเปนความผิด

-๒“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจาย
แกจําเลยในคดีอาญา
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายใน
คดีอาญา
“พนักงานอัยการ” หมายความวา พนักงานอัยการตามกฎหมายวาดวยพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร
ตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
บททั่วไป
---------------มาตรา ๕ การเรียกรองหรือการไดมาซึ่งสิทธิหรือประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้ ไมเปนการตัดสิทธิหรือ
ประโยชนที่ผูเสียหายหรือจําเลยพึงไดตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๖ ในกรณีที่ผูเสียหายหรือจําเลยถึงแกความตายกอนที่จะไดรับคาตอบแทน คาทดแทน หรือ
คาใชจาย แลวแตกรณี ใหสิทธิในการเรียกรองและการรับคาตอบแทน คาทดแทน หรือคาใชจายตกแกทายาทซึ่งไดรับความ
เสียหายของผูเสียหายหรือจําเลยนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๒
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน
และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา
-------------------------------มาตรา ๗ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหาย และคา
ทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา” ประกอบดวยปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนประธานกรรมการ ผูแทนสํานักงานตํารวจ

-๓แหงชาติ ผูแทนสํานักงานศาลยุติธรรม ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกรมการปกครองผูแทนกรม
คุมประพฤติ ผูแทนกรมพระธรรมนูญ ผูแทนกรมราชทัณฑ ผูแทนกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ผูแทนสภาทนายความ
และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งโดยคําแนะนําของรัฐมนตรีอีกหาคน เปนกรรมการ ในจํานวนนี้ตองเปนผูทรงคุณวุฒิ
ดานการแพทย ดานสังคมสงเคราะห และดานการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนที่ประจักษอยางนอยดานละหนึ่งคน
ใหประธานกรรมการแตงตั้งขาราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเปนเลขานุการและอาจแตงตั้ง
ผูชวยเลขานุการจํานวนไมเกินสองคน ก็ได
มาตรา ๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาอนุมัติคาตอบแทน คาทดแทน หรือคาใชจายตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการในการคุมครองสิทธิของผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา
ตลอดจนการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตาง ๆเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของหรือขอมูลหรือ
สิ่งอื่นที่จําเปนมาเพื่อประกอบการพิจารณา
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ในการปฏิบัติหนาที่ตาม
มาตรานี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหสํานักงานเปนผูปฏิบัติแทนได
มาตรา ๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจาก
ตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา ๑๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกโดยคําแนะนําของรัฐมนตรีเพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติ
เสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลว
ยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับการแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไว
แลวนั้น

-๔-

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลว แตยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
มาตรา ๑๓ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
มติในที่ประชุมใหถือเสียงขางมากของผูเขารวมประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่
คณะกรรมการมอบหมายก็ได
ในการประชุมของคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
สํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดี
--------------------------มาตรา ๑๕ ใหจัดตั้งสํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญาขึ้นในกระทรวง
ยุติธรรม และใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) รับคําขอรับคาตอบแทน คาทดแทน หรือคาใชจาย พรอมทั้งทําความเห็นเสนอตอคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ
(๓) ประสานงานกับหนวยงานราชการอื่นหรือบุคคลใด ๆ เพื่อขอทราบขอเท็จจริงหรือความเห็นเกี่ยวกับ
การขอรับคาตอบแทน คาทดแทน หรือคาใชจาย
(๔) เก็บ รวบรวม และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการจายคาตอบแทน คาทดแทนหรือคาใชจาย
(๕) กระทํากิจการตามที่รัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่สํานักงานเห็นวามีความจําเปนที่จะตองดําเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ กระทรวง
ยุติธรรมอาจแตงตั้งขาราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตรเพื่อใหมีอํานาจ
ดําเนินคดีหรือดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับคดีตามที่กระทรวงยุติธรรมมอบหมายก็ได และใหแจงศาลทราบ
การดําเนินคดีตามมาตรานี้ ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาล

-๕หมวด ๔
การจายคาตอบแทนผูเสียหายในคดีอาญา
--------------------------------มาตรา ๑๗ ความผิดที่กระทําตอผูเสียหายอันอาจขอรับคาตอบแทนไดตองเปนความผิดตามรายการที่
ระบุไวทายพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๘ คาตอบแทนตามมาตรา ๑๗ ไดแก
(๑) คาใชจายที่จําเปนในการรักษาพยาบาล รวมทั้งคาฟนฟูสมรรพภาพทางรางกายและจิตใจ
(๒) คาตอบแทนในกรณีที่ผูเสียหายถึงแกความตาย จํานวนไมเกินที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๓) คาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวางที่ไมสามารถประกอบการงานไดตามปกติ
(๔) คาตอบแทนความเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
คณะกรรมการจะกําหนดใหผูเสียหายไดรับคาตอบแทนเพียงใดหรือไมก็ได โดยคํานึงถึงพฤติการณและ
ความรายแรงของการกระทําความผิด และสภาพความเสียหายที่ผูเสียหายไดรับ รวมทั้งโอกาสที่ผูเสียหายจะไดรับการบรรเทา
ความเสียหายโดยทางอื่นดวย
มาตรา ๑๙ หากปรากฏในภายหลังวาการกระทําที่ผูเสียหายอาศัยเปนเหตุในการขอรับคาตอบแทนนั้นไม
เปนความผิดอาญาหรือไมมีการกระทําเชนวานั้น ใหคณะกรรมการมีหนังสือแจงใหผูเสียหายคืนคาตอบแทนที่ไดรับไปแก
กระทรวงยุติธรรมภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
หมวด ๕
การจายคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา
-------------------------------มาตรา ๒๐ จําเลยที่มีสิทธิไดรับคาทดแทนและคาใชจายตามพระราชบัญญัตินี้ตอง
(๑) เปนจําเลยที่ถูกดําเนินคดีโดยพนักงานอัยการ
(๒) ถูกคุมขังในระหวางการพิจารณาคดี และ
(๓) ปรากฏหลักฐานชัดเจนวาจําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิดและมีการถอนฟองในระหวางดําเนินคดี หรือ
ปรากฏตามคําพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นวาขอเท็จจริงฟงเปนยุติวาจําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิดหรือการกระทําของ
จําเลยไมเปนความผิด

-๖ในคดีที่มีจําเลยหลายคน จําเลยคนใดถึงแกความตายกอนมีคําพิพากษาถึงที่สุดและคณะกรรมการ
เห็นสมควรจายคาทดแทนและคาใชจายใหแกจําเลยอื่นที่ยังมีชีวิตอยูถาเปนเหตุอยูในลักษณะคดี จําเลยที่ถึงแกความตายนั้นมี
สิทธิไดรับคาทดแทนและคาใชจายตามพระราชบัญญัตินี้ไดดวย
มาตรา ๒๑ การกําหนดคาทดแทนและคาใชจายตามมาตรา ๒๐ ใหกําหนดตามหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) คาทดแทนการถูกคุมขัง ใหคํานวณจากจํานวนวันที่ถูกคุมขังในอัตราที่กําหนดไวสําหรับการกักขังแทน
คาปรับตามประมวลกฎหมายอาญา
(๒) คาใชจายที่จําเปนในการรักษาพยาบาล รวมทั้งคาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจ หากความ
เจ็บปวยของจําเลยเปนผลโดยตรงจากการถูกดําเนินคดี
(๓) คาทดแทนในกรณีที่จําเลยถึงแกความตาย และความตายนั้นเปนผลโดยตรงจากการถูกดําเนินคดี
จํานวนไมเกินที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
(๔) คาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวางถูกดําเนินคดี
(๕) คาใชจายที่จําเปนในการดําเนินคดี
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง เวนแตที่มีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น
แลว
ในกรณีที่มีคําขอใหไดรับสิทธิที่เสียไปอันเปนผลโดยตรงจากคําพิพากษานั้นคืนการสั่งใหไดรับสิทธิคืนตาม
คําขอดังกลาว ถาไมสามารถคืนสิทธิอยางหนึ่งอยางใดเชนวานั้นได ใหคณะกรรมการกําหนดคาทดแทนเพื่อสิทธินั้นใหตามที่
เห็นสมควร
คณะกรรมการอาจกําหนดใหจําเลยไดรับคาทดแทนและคาใชจายเพียงใดหรือไมก็ได โดยคํานึงถึง
พฤติการณแหงคดี ความเดือดรอนที่จําเลยไดรับและโอกาสที่จําเลยจะไดรับการชดเชยความเสียหายจากทางอื่นดวย
หมวด ๖
การยื่นคําขอ การพิจารณาคําขอ และการอุทธรณ
--------------------------------มาตรา ๒๒ ใหผูเสียหาย จําเลย หรือทายาทซึ่งไดรับความเสียหายที่มีสิทธิขอรับคาตอบแทน คาทดแทน
หรือคาใชจายตามพระราชบัญญัตินี้ ยื่นคําขอตอคณะกรรมการ ณ สํานักงาน ตามแบบที่สํานักงานกําหนดภายในหนึ่งปนับแต
วันที่ผูเสียหายไดรูถึงการกระทําความผิด หรือวันที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหถอนฟองเพราะปรากฏหลักฐานชัดเจนวาจําเลยมิได
เปนผูกระทําความผิด หรือวันที่มีคําพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นวาขอเท็จจริงฟงเปนยุติวาจําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิด
หรือการกระทําของจําเลยไมเปนความผิด แลวแตกรณี
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ผูเสียหาย จําเลย หรือทายาทซึ่งไดรับความเสียหายเปนผูไรความสามารถ หรือไม

-๗สามารถยื่นคําขอดวยตนเองได ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาล ผูบุพการี ผูสืบสันดาน สามีหรือภริยา หรือบุคคลหนึ่งบุคคล
ใดซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนหนังสือจากผูเสียหาย จําเลย หรือทายาทซึ่งไดรับความเสียหาย แลวแตกรณี อาจยื่นคําขอรับ
คาตอบแทน คาทดแทน หรือคาใชจายแทนได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๔ หลักเกณฑ วิธีการยื่นคําขอ และวิธีพิจารณาคําขอ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ผูยื่นคําขอไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ใหมีสิทธิอุทธรณตอศาล
อุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย คําวินิจฉัยของศาลอุทธรณใหเปนที่สุด
การยื่นอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ผูอุทธรณจะยื่นตอสํานักงานหรือศาลจังหวัดที่ผูนั้นมีภูมิลําเนาอยูในเขตเพื่อ
สงใหแก ศาลอุทธรณก็ได และใหถือวาเปนการยื่นอุทธรณตอศาลอุทธรณตามวรรคหนึ่งแลว
ในการวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณมีอํานาจไตสวนหลักฐานเพิ่มเติมโดยสืบพยานเอง หรือ
อาจแตงตั้งใหศาลชั้นตนตามที่เห็นสมควรทําแทนก็ได
หมวด ๗
พนักงานเจาหนาที่
--------------------มาตรา ๒๖ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) สอบปากคําผูยื่นคําขอเกี่ยวกับขอเท็จจริงตาง ๆ ตามคําขอ
(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของหรือขอมูลหรือ
สิ่งอื่นที่จําเปนมาเพื่อประกอบการพิจารณา
มาตรา ๒๗ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา
หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
------------------------มาตรา ๒๘ ผูใดยื่นคําขอรับคาตอบแทน คาทดแทน หรือคาใชจาย โดยแสดงขอความอันเปนเท็จ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

-๘มาตรา ๒๙ ผูใดใหถอยคําหรือแสดงพยานหลักฐานอันเปนเท็จเกี่ยวกับการขอรับคาตอบแทน คาทดแทน
หรือคาใชจายตามพระราชบัญญัตินี้ตอคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๐ ผูใดไมใหถอยคําหรือไมสงหนังสือตอบหนังสือสอบถาม เอกสารหลักฐาน หรือขอมูลหรือสิ่งอื่นที่
จําเปนตามคําสั่งของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาที่โดยไมมีเหตุอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
--------------------มาตรา ๓๑ ในวาระเริ่มแรก ใหกระทรวงยุติธรรมกําหนดใหหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมดําเนินการในอํานาจหนาที่ของสํานักงานจนกวาจะตั้งสํานักงานแลวเสร็จ ทั้งนี้ ภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวนั ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

รายการทายพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจาย
แกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔
--------------------------------ความผิดที่กระทําตอผูเสียหายซึ่งทําใหผูเสียหายอาจขอรับคาตอบแทนไดตามมาตรา ๑๗ ไดแก ความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒ ความผิด
ลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ
มาตรา ๒๗๖ ถึงมาตรา ๒๘๗
ลักษณะ ๑๐ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย
หมวด ๑ ความผิดตอชีวิต
มาตรา ๒๘๘ ถึงมาตรา ๒๙๔
หมวด ๒ ความผิดตอรางกาย
มาตรา ๒๙๕ ถึงมาตรา ๓๐๐
หมวด ๓ ความผิดฐานทําใหแทงลูก
มาตรา ๓๐๑ ถึงมาตรา ๓๐๕
หมวด ๔ ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก
คนปวยเจ็บ หรือคนชรา
มาตรา ๓๐๖ ถึงมาตรา ๓๐๘

-๙หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติมาตรา ๒๔๕และมาตรา ๒๔๖ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติรับรองสิทธิในการไดรับความชวยเหลือจากรัฐของบุคคล ซึ่งไดรับความเสียหาย
เนื่องจากการกระทําความผิดอาญาของผูอื่นโดยตนมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิดนั้น และไมมีโอกาสไดรับการ
บรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น รวมทั้งการรับรองสิทธิในการไดรับคาทดแทนในกรณีของบุคคลซึ่งตกเปนจําเลยในคดีอาญา
และถูกคุมขังระหวางการพิจารณาคดี หากปรากฏตามคําพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นวาขอเท็จจริงฟงเปนที่ยุติวาจําเลยมิได
เปนผูกระทําความผิดหรือการกระทําของจําเลยไมเปนความผิด ดังนั้น เพื่อใหการรับรองสิทธิดังกลาวเปนไปตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

