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การต้องรับโทษทั้งที่ ไม่ ได้กระทำาความผิด ถือ
เป็นสิ่งท่ีไม่ควรเกิดข้ึนในสังคม แต่เมื่อเกิดข้ึนแล้ว 
ผู้ เสียหายควรจะได้รับการชดเชยและเยียวยา  
ซ่ึงภาครัฐไม่ได้มองข้ามปัญหาน้ี จึงกำาหนดสิทธิ 
ของผูท้ี่ไดรั้บความเสยีหายทีพ่งึจะไดรั้บ และมกีาร
ปรับเปลี่ยนให้ยุติธรรมต่อผู้ที่ถูกกระทำาเสมอ

ย้อนกลับไปเม่ือ 15 ปีก่อน ทางภาครัฐได้มี  
การกำาหนดสิทธิของบุคคลที่ ได้รับความเสียหาย 
จากการทำาผิดกฎหมายอาญาของผู้อื่นที่ตนเองไม่ได้ 
มีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทำาผิดนั้นและยังไม่ได้รับ 
การบรรเทาความเสียหายทางอื่น รวมทั้งการรับรอง 
สิทธิในการได้รับค่าทดแทนในกรณีของบุคคลซ่ึงตกเป็น 
จำาเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี  
หากปรากฏตามคำาพิพากษาอันถึงที่สุดในคดี น้ัน  
ว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นท่ียุติว่าจำาเลยมิได้เป็นผู้กระทำา 
ความผิด หรือการกระทำาของจำาเลยไม่ได้เป็นความผิด 
โดยการกำาหนดบทบัญญัติรับรองสิทธิในการได้รับ 
ความช่วยเหลือจากรัฐ ตามมาตรา 245 และมาตรา 246 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังน้ัน เพื่อให้ 
การรั บรอง สิทธิ ดั งก ล่ าว เ ป็น ไปตามบทบัญญัติ  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจำาเป็นต้อง 
ตราพระราชบญัญตัค่ิาตอบแทนผู้เสียหาย และคา่ทดแทน 

สิทธิพึงได้รับ
หลังถูกกล่าวหาว่าเป็น 

สาระสำาคัญใหม่...ใน พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2559

“จำาเลย”
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และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ขึ้น
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไทยได้มีการบังคับใช้ 

พระราชบัญญัติดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงพบ 
ความลา่ชา้และความบกพรอ่งในบางสว่น คณะกรรมการ 
จึงเห็นสมควรท่ีจะแก้ไข-ปรับปรุงพระราชบัญญัติ 
เพิม่เติม เพือ่ให้การจา่ยคา่ตอบแทนผูเ้สยีหาย คา่ทดแทน 
และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา สามารถกระทำาได้ 
รวดเร็ว ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อันเป็นเหตุให้เกิดพระราชบัญญัติค่าตอบแทน 
ผู้ เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลย 
ในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งมีการประกาศ 
ในราชกจิจานเุบกษา ฉบับกฤษฎกีา เลม่ 133 ตอนที ่34 ก 

วัน ท่ี  22 สิงหาคม พ.ศ.2559 ให้มีผลบังคับใช้  
เม่ือพ้นกำาหนด  60 วัน  นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปน็ตน้ไป โดยพระราชบญัญตัดิงักลา่วนีม้ผีลบงัคบัใชแ้ลว้ 
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

โดยในรายละเอียดของมาตราต่าง ๆ ที่แก้ไข 
เพิ่มเติมนั้นมีสาระสำาคัญที่น่าสนใจในหลายส่วน เช่น  
ให้มีการแจ้งสิทธิการได้รับค่าตอบแทน หรือค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้แก่ผู้ เสียหาย 
หรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหาย หรือแก่จำาเลยที่ศาล 
มีคำาสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องหรือมีคำาพิพากษาถึงที่สุด 
ว่าจำาเลยมิได้เป็นผู้กระทำาความผิด หรือการกระทำา 
ของจำาเลยไม่ได้เป็นความผิด
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ให้มีการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ 
ค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 
กรรมการที่เป็นโดยตำาแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิไม่ตำ่ำากว่า 
หา้คนซึง่แตง่ตัง้โดยคำาแนะนำาของรฐัมนตรีและหนึง่ในนัน้ 
ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  
อีกท้ังยังเพ่ิมอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการในการแต่งต้ัง 
คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้ เสียหาย  
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา 
ตามความเหมาะสม รวมถึงกำาหนดอำานาจหน้าท่ีและ
การดำาเนินการของคณะอนุกรรมการ รวมถึงการใช้สิทธิ 
อทุธรณค์ำาวนิจิฉยัของคณะอนกุรรมการดงักลา่ว ตลอดจน 
กำาหนดวิธีการยื่นคำาขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน  
หรือค่าใช้จ่าย และปรับปรุงรายการท้ายพระราชบัญญัติ

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้สามารถทำาการยื่น 
อุทธรณ์ได้หากผู้ยื่นคำาขอไม่เห็นด้วยกับคำาวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ โดยมีสิทธิอุทธรณ ์
ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับ 
แจง้คำาวินจิฉยั ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวิธพิีจารณาอทุธรณ ์
ของคณะกรรมการ

ทั้ งหมดท่ีกล่าวมาน้ันยัง เ ป็นเพียงส่วนหนึ่ ง 
ที่ภาครัฐให้ความสำาคัญและไม่หยุดปรับปรุงพัฒนา 
บทบัญญัติต่าง ๆ  ในเรื่องสิทธิของประชาชน เพื่อคงไว ้
ซึ่งรัฐธรรมนูญไทยที่ทุกคนเลื่อมใสศรัทธา  

มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

ภายในสามสิบวันนับตั้งแต ่

วันที่ได้รับแจ้งคำาวินิจฉัย  

ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณา

อุทธรณ์ของคณะกรรมการ
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ความผิดที่ผู้เสียหายอาจขอรับค่าตอบแทนได้ตามมาตรา 17 ได้แก่ 
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ซึ่งมีดังต่อไปนี้

ลักษณะ 6
ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิด 

ภัยอันตรายต่อประชาชน 

ลักษณะ 11
ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง

ลักษณะ 9
ความผิดเกี่ยวกับเพศ

ลักษณะ 12
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

หมวด 1 ความผิดฐานลักทรัพย์
 และวิ่งราวทรัพย์
หมวด 2 ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์  
 ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์
หมวด 8 ความผิดฐานบุกรุก

ลักษณะ 10
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
หมวด 1 ความผิดต่อชีวิต
หมวด 2 ความผิดต่อร่างกาย
หมวด 3 ความผิดฐานทำาให้แท้งลูก
หมวด 4 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก  

 คนป่วยเจ็บ หรือคนชรา
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สิทธิพึงได้รับหลังถูกกล่าวหาว่าเป็น “จำาเลย”

พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและ 
ค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ได้ใช้บังคับมาเป็น 
เวลานาน สมควรแก้ไขเพิ่มเติม โดยให้มีการแจ้งสิทธิการได้รับ 
ค่าตอบแทน หรือค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ 
แกผู่เ้สยีหายหรอืทายาทซึง่ไดร้บัความเสยีหาย หรอืแกจ่ำาเลยทีศ่าลม ี
คำาสัง่อนญุาตให้ถอนฟอ้ง หรอืศาลมคีำาพพิากษาถงึทีส่ดุวา่ จำาเลยมไิด้ 
เป็นผู้กระทำาความผิดหรือการกระทำาของจำาเลยไม่เป็นความผิด 

พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลย
ในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้ เสียหาย  
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา และเพิ่มอำานาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้ เสียหาย  
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญาตามความเหมาะสม รวมถึงกำาหนด
อำานาจหน้าที่และการดำาเนินการของคณะอนุกรรมการ รวมทั้งการใช้สิทธิอุทธรณ์ 
คำาวนิจิฉยัของคณะอนกุรรมการดงักลา่ว ตลอดจนกำาหนดวธิกีารยืน่คำาขอรบัคา่ตอบแทน 
ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่าย และปรับปรุงรายการท้ายพระราชบัญญัติ ทั้งนี้ เพื่อให้การจ่าย
คา่ตอบแทนผูเ้สยีหายและคา่ทดแทนและค่าใช้จา่ยแก่จำาเลยในคดอีาญาสามารถกระทำาได้
รวดเร็ว ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลย ในคดีอาญา พ.ศ. 2559

ทำ�ไมต้องมี
พระราชบัญญัติฉบับนี้

สิ่งที่ได้รับการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น
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ให้มีการแจ้งสิทธิการได้รับค่าตอบแทน หรือค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติน้ี 
แก่ผู้เสียหายหรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหาย หรือแก่จำาเลยที่ศาลมีคำาสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง
หรือมีคำาพิพากษาถึงที่สุดว่าจำาเลยมิได้เป็นผู้กระทำาความผิด หรือการกระทำาของจำาเลยไม่ได้
เป็นความผิด

ใหม้กีารปรบัปรงุองค์ประกอบของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน 
และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา ซึ่งจะต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นโดยตำาแหน่ง  
และผู้ทรงคุณวุฒิไม่ตำ่ากว่าห้าคนซึ่งแต่งตั้งโดยคำาแนะนำาของรัฐมนตรีและหนึ่งในนั้นต้องเป็น 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เพิ่มอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญาตามความเหมาะสม

กำาหนดอำานาจหน้าที่และการดำาเนินการของคณะอนุกรรมการ รวมถึงการใช้สิทธิอุทธรณ์ 
คำาวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการดังกล่าว

กำาหนดวิธีการยื่นคำาขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่าย และปรับปรุงรายการท้าย 
พระราชบัญญัติ

สามารถทำาการยื่นอุทธรณ์ได้หากผู้ยื่นคำาขอไม่เห็นด้วยกับคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ โดยมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
คำาวินิจฉัย ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการ

และอื่นๆ

สาระสำาคัญ
ที่น่าสนใจในหลายส่วน เช่น

กรณี รายการ อัตราเดิม อัตราที่แก้ ไขเพิ่มเติม

บาดเจ็บ

ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามจริงไม่เกิน 
30,000 บาท

จ่ายตามจริงไม่เกิน 
40,000 บาท

ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทาง
ร่างกายและจิตใจ

จ่ายตามจริงไม่เกิน 
20,000 บาท

ค่าขาดประโยชน์ท�ามา
หาได้

จ่ายไม่เกินวันละ  
200 บาท แต่ไม่เกนิหนึง่ปี

จ่ายตามค่าจ้างขั้นต�่า 
(ปัจจุบัน 300 บาท) 
แต่ไม่เกินหนึ่งปี

ค่าตอบแทนความเสยีหายอ่ืน ไม่เกิน 30,000 บาท ไม่เกิน 50,000 บาท

ค่าห้องและค่าอาหาร 
(รวมค่ารักษาและค่าฟื้นฟู)

วันละไม่เกิน 600 บาท วันละไม่เกิน 
1,000 บาท

เสียชีวิต

ค่าตอบแทนกรณีตาย ตั้งแต่ 30,000 บาท แต่
ไม่เกิน 100,000 บาท

ค่าจัดการศพ จ�านวน 20,000 บาท

ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู จ่ายไม่เกนิ 30,000 บาท ไม่เกิน 40,000 บาท

ค่าเสียหายอื่น จ่ายไม่เกนิ 30,000 บาท ไม่เกิน 40,000 บาท

กรณี รายการ อัตราเดิม อัตราที่แก้ ไขเพิ่มเติม

ทั่วไป

ค่าทดแทนการถูกคุมขัง วันละ 200 บาท
ตามวันที่ถูกคุมขัง 
โดยจ่ายตามประมวล
กฎหมายอาญา ม.30

วันละ 500 บาท
(โดยพ.ร.บ. แก้ไขเพิม่เตมิ
ประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบบั 25) พ.ศ.2559 มผีล
ต้ังแต่วนัที ่8 เมษายน 2559)

ค่าขาดประโยชน์ท�ามาหาได้ จ่ายไม่เกนิวันละ 200 บาท 
ตามวันที่ถูกคุมขัง

จ่ายตามค่าจ้างขั้นต�่า
(ปัจจุบัน 300 บาท)

ค่าใช้จ่ายทีจ่�าเป็นทนายความ
• ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ    
  ด�าเนินคดี

ขัน้ต�า่ 2,000 บาท 
3,000 บาท และ 4,000 
บาท ตามอตัราโทษ  
ไม่เกิน 30,000 บาท

ขั้นต�่า 4,000 บาท 
6,000 บาท และ 8,000 
บาท ตามอัตราโทษ

เจบ็ป่วย
เนือ่งจาก
ถกูดำาเนนิ
คดี

ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามจริงไม่เกิน 
30,000 บาท

จ่ายตามจริงไม่เกิน 
40,000 บาท

ค่าฟื้นฟูร่างกาย
และจิตใจ

จ่ายไม่เกนิ 50,000 บาท

ค่าห้องและค่าอาหาร วันละไม่เกิน 600 บาท วนัละไม่เกนิ 1,000 บาท

ตาย
เนือ่งจาก
ถกูดำาเนนิ
คดี

ค่าทดแทนกรณีตาย จ�านวน 100,000 บาท

ค่าจัดการศพ จ่ายไม่เกนิ 20,000 บาท

ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู จ�านวน 30,000 บาท ไม่เกิน 40,000 บาท

ค่าเสียหายอื่น จ่ายไม่เกนิ 30,000 บาท ไม่เกิน 40,000 บาท

แก้ไขเพิ่มเติมค่าตอบแทนผู้เสียหาย

แก้ไขเพ่ิมเติมค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา


