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พระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผูเ้ สี ยหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา
พ.ศ. 2544
--------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2544
เป็ นปี ที่ 56 ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผูเ้ สี ยหาย และค่า
ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา
พระราชบัญญัติน้ ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 34 มาตรา 37 และมาตรา 39 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้โดยคาแนะนาและ
ยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า "พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผูเ้ สี ยหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544"
มาตรา 2 พระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติน้ ี
"ผูเ้ สี ยหาย" หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับความเสี ยหายถึงแก่ชีวติ หรื อร่ างกาย
หรื อจิตใจ เนื่องจากการกระทาความผิดอาญาของผูอ้ ื่น โดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทา
ความผิดนั้น
"จาเลย" หมายความว่า บุคคลซึ่งถูกฟ้ องต่อศาลว่าได้กระทาความผิดอาญา
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"ค่าตอบแทน" หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดที่
ผูเ้ สี ยหายมีสิทธิได้รับเพื่อตอบแทนความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากหรื อเนื่องจากมีการกระทาความผิด
อาญาของผูอ้ ื่น
"ค่าทดแทน" หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดที่จาเลยมีสิทธิ
ได้รับ เนื่องจากการตกเป็ นจาเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี และปรากฏว่า
คาพิพากษาถึงที่สุดในคดีน้ นั ฟังเป็ นยุติวา่ จาเลยมิได้เป็ นผูก้ ระทาความผิดหรื อการกระทาของจาเลย
ไม่เป็ นความผิด
"สานักงาน" หมายความว่า สานักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผเู ้ สี ยหายและ
จาเลยในคดีอาญา
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ผูเ้ สี ยหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่าย แก่จาเลยในคดีอาญา
"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผูเ้ สี ยหาย และค่า
ทดแทนและค่าใช้จ่ายในคดีอาญา
"พนักงานอัยการ" หมายความว่า พนักงานอัยการตามกฎหมายว่าด้วยพนักงาน
อัยการ หรื ออัยการทหารตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร
"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผูซ้ ่ ึงรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิการตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
"รัฐมนตรี " หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา 4 ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลัง รักษาการตาม พระราชบัญญัติน้ ี และให้มีอานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และ
ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบตั ิการตาม พระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว ให้ใช้บงั คับได้
หมวด 1
บททัว่ ไป
----------มาตรา 5 การเรี ยกร้องหรื อการได้มาซึ่งสิ ทธิหรื อประโยชน์ตามพระราชบัญญัติ
นี้ ไม่เป็ นการตัดสิ ทธิหรื อประโยชน์ที่ผเู ้ สี ยหายหรื อจาเลยพึงได้ตามกฎหมายอื่น
มาตรา 6 ในกรณี ที่ผเู ้ สี ยหายหรื อจาเลยถึงแก่ความตายก่อนที่จะได้รับ
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ค่าตอบแทนค่าทดแทน หรื อค่าใช้จ่าย แล้วแต่กรณี ให้สิทธิในการเรี ยกร้องและการรับค่าตอบแทน
ค่าทดแทน หรื อค่าใช้จ่ายตกแก่ทายาทซึ่งได้รับความ เสี ยหายของผูเ้ สี ยหายหรื อจาเลยนั้น ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
หมวด 2
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผูเ้ สี ยหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา
-------------มาตรา 7 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรี ยกว่า "คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนผูเ้ สี ยหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญาประกอบด้วย ปลัดกระทรวง
ยุติธรรมเป็ นประธานกรรมการ ผูแ้ ทนสานักงานตารวจแห่งชาติ ผูแ้ ทนสานักงานศาลยุติธรรม
ผูแ้ ทนสานักงานอัยการสู งสุ ด ผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง ผูแ้ ทนกรมการปกครอง ผูแ้ ทนกรมคุม
ประพฤติ ผูแ้ ทนกรมพระธรรมนูญ ผูแ้ ทนกรมราชทัณฑ์ ผูแ้ ทนกรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน ผูแ้ ทนสภาทนายความ และผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึงคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งโดยคาแนะนาของ
รัฐมนตรี อีกห้าคน เป็ นกรรมการ ในจานวนนี้ตอ้ งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ ด้านการแพทย์ ด้านสังคม
สงเคราะห์ และด้านการคุม้ ครองสิ ทธิเสรี ภาพ ของประชาชน เป็ นที่ประจักษ์ อย่างน้อยด้านละหนึ่ง
คน
ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเป็ น
เลขานุการ และอาจแต่งตั้งผูช้ ่วย เลขานุการจานวนไม่เกินสองคน ก็ได้
มาตรา 8 คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรื อค่าใช้จ่ายตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
(2) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี เกี่ยวกับมาตรการในการคุม้ ครองสิ ทธิ
ของผูเ้ สี ยหาย และจาเลยในคดีอาญา ตลอดจนการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ
เพื่อดาเนินการ ตามพระราชบัญญัติน้ ี
(3) มีหนังสื อสอบถามหรื อเรี ยกบุคคลใดมาให้ถอ้ ยคา หรื อให้ส่ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรื อข้อมูลหรื อสิ่ งอื่นที่จาเป็ นมาเพื่อประกอบการพิจารณา
(4) ปฏิบตั ิการอื่นใดเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติน้ ี
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรานี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้สานักงานเป็ น
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ผูป้ ฏิบตั ิแทนได้
มาตรา 9 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสองปี กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
มาตรา 10 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา 9 กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิพน้ จากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรี ให้ออกโดยคาแนะนาของรัฐมนตรี เพราะ
บกพร่ อง หรื อไม่สุจริ ตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่ อมเสี ย หรื อหย่อนความสามารถ
(4) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(5) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(6) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
เว้นแต่เป็ น
โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
มาตรา 11 ในกรณี ที่มีการแต่งตั้งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยูใ่ นตาแหน่ง ให้ผไู ้ ด้รับการแต่งตั้งนั้นอยูใ่ นตาแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วนั้น
มาตรา 12 ในกรณี ที่กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิดารงตาแหน่งครบวาระแล้ว แต่ยงั
มิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิข้ ึนใหม่ ให้กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตาม
วาระปฏิบตั ิหน้าที่ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิข้ ึนใหม่
มาตรา 13 การประชุมของคณะกรรมการ
ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่อาจ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
มติในที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมากของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสี ยง
หนึ่ง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิม่ ขึ้นอีกเสี ยงหนึ่ง
เป็ นเสี ยงชี้ขาด
มาตรา 14 คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรื อ
ปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
ในการประชุมของคณะอนุกรรมการให้นามาตรา 13 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
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หมวด 3
สานักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผเู ้ สี ยหายและจาเลยในคดีอาญา
-------------มาตรา 15 ให้จดั ตั้งสานักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผเู ้ สี ยหายและจาเลยใน
คดีอาญาขึ้น ในกระทรวงยุติธรรม และให้มีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) ปฏิบตั ิงานธุรการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
(2) รับคาขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรื อค่าใช้จ่าย พร้อมทั้ง
ทาความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการหรื อคณะอนุกรรมการ
(3) ประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นหรื อบุคคลใด ๆ เพื่อขอ
ทราบข้อเท็จจริ งหรื อความเห็น เกี่ยวกับการขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรื อค่าใช้จ่าย
(4) เก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ค่า
ทดแทนหรื อค่าใช้จ่าย
(5) กระทากิจการตามที่รัฐมนตรี คณะกรรมการหรื อ
คณะอนุกรรมการมอบหมาย
มาตรา 16 ในกรณี ที่สานักงานเห็นว่ามีความจาเป็ นที่จะต้องดาเนินคดีตาม
พระราชบัญญัติน้ ี กระทรวงยุติธรรมอาจแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งมีคุณวุฒิไม่
ต่ากว่าปริ ญญาตรี ทางนิติศาสตร์ เพื่อให้มีอานาจดาเนินคดีหรื อดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คดี ตามที่กระทรวงยุติธรรมมอบหมายก็ได้ และให้แจ้งศาลทราบ
การดาเนินคดีตามมาตรานี้ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
หมวด 4
การจ่ายค่าตอบแทนผูเ้ สี ยหายในคดีอาญา
---------------มาตรา 17 ความผิดที่กระทาต่อผูเ้ สี ยหาย อันอาจขอรับค่าตอบแทนได้ตอ้ งเป็ น
ความผิดตามรายการที่ระบุไว้ทา้ ยพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา 18 ค่าตอบแทนตามมาตรา 17 ได้แก่
(1) ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ทางร่ างกายและจิตใจ
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(2) ค่าตอบแทนในกรณี ที่ผเู ้ สี ยหายถึงแก่ความตาย จานวนไม่เกินที่
กาหนดในกฎกระทรวง
(3) ค่าขาดประโยชน์ทามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการ
งานได้ตามปกติ
(4) ค่าตอบแทนความเสี ยหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
คณะกรรมการจะกาหนดให้ผเู ้ สี ยหายได้รับค่าตอบแทนเพียงใดหรื อไม่ก็
ได้ โดยคานึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระทาความผิด และสภาพความเสี ยหายที่
ผูเ้ สี ยหายได้รับ รวมทั้งโอกาสที่ผเู ้ สี ยหายจะได้รับการบรรเทาความเสี ยหายโดยทางอื่นด้วย
มาตรา 19 หากปรากฏในภายหลังว่าการกระทาที่ผเู ้ สี ยหายอาศัยเป็ นเหตุในการ
ขอรับค่าตอบแทนนั้น ไม่เป็ นความผิดอาญาหรื อไม่มีการกระทาเช่นว่านั้น ให้คณะกรรมการมี
หนังสื อแจ้งให้ผเู ้ สี ยหาย คืนค่าตอบแทนที่ได้รับไป แก่กระทรวงยุติธรรมภายในสามสิ บวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง
หมวด 5
การจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา
--------------มาตรา 20 จาเลยที่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติน้ ี
ต้อง
(1) เป็ นจาเลยที่ถูกดาเนินคดีโดยพนักงานอัยการ
(2) ถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดีและ
(3) ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจาเลยมิได้เป็ นผูก้ ระทาความผิด และ
มีการถอนฟ้ องในระหว่างดาเนินคดี หรื อปรากฏตามคาพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีน้ นั ว่าข้อเท็จจริ งฟัง
เป็ นยุติวา่ จาเลย มิได้เป็ นผูก้ ระทาความผิดหรื อการกระทาของจาเลยไม่เป็ นความผิด
ในคดีที่มีจาเลยหลายคน จาเลยคนใดถึงแก่ความตายก่อนมีคาพิพากษาถึง
ที่สุด และคณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายให้แก่จาเลยอื่นที่ยงั มีชีวติ อยู่ ถ้าเป็ น
เหตุอยูใ่ นลักษณะคดี จาเลยที่ถึงแก่ความตายนั้น มีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตาม
พระราชบัญญัติน้ ีได้ดว้ ย
มาตรา 21 การกาหนดค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามมาตรา 20 ให้กาหนดตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้
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(1) ค่าทดแทนการถูกคุมขัง ให้คานวณจากจานวนวันที่ถูกคุมขังใน
อัตราที่กาหนดไว้สาหรับการกักขังแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา
(2) ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ทางร่ างกาย และจิตใจ หากความเจ็บป่ วยของจาเลยเป็ นผลโดยตรงจากการถูกดาเนินคดี
(3) ค่าทดแทนในกรณี ที่จาเลยถึงแก่ความตายและความตายนั้นเป็ นผล
โดยตรงจากการถูกดาเนินคดี จานวนไม่เกินที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
(4) ค่าขาดประโยชน์ทามาหาได้ในระหว่างถูกดาเนินคดี
(5) ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการดาเนินคดี
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่ที่มี
กฎหมายกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นแล้ว
ในกรณี ที่มีคาขอให้ได้รับสิ ทธิที่เสี ยไปอันเป็ นผลโดยตรงจากคาพิพากษานั้น
คืน การสัง่ ให้ได้รับสิ ทธิคืนตามคาขอดังกล่าว ถ้าไม่สามารถคืนสิ ทธิอย่างหนึ่งอย่างใดเช่นว่านั้น
ได้ ให้คณะกรรมการกาหนดค่าทดแทนเพื่อสิ ทธิน้ นั ให้ตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการอาจกาหนดให้จาเลยได้รับค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายเพียงใด
หรื อไม่กไ็ ด้โดยคานึงถึงพฤติการณ์แห่งคดี ความเดือดร้อนที่จาเลยได้รับและโอกาสที่จาเลยจะได้รับ
การชดเชยความเสี ยหายจากทางอื่นด้วย
หมวด 6
การยืน่ คาขอ การพิจารณาคาขอ และการอุทธรณ์
---------------มาตรา 22 ให้ผเู ้ สี ยหาย จาเลย หรื อทายาทซึ่งได้รับความเสี ยหายที่มีสิทธิขอรับ
ค่าตอบแทน ค่าทดแทนหรื อค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติน้ ี ยืน่ คาขอต่อคณะกรรมการ ณ
สานักงาน ตามแบบที่สานักงานกาหนดภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ผเู ้ สี ยหายได้รู้ถึงการกระทา
ความผิด หรื อวันที่ศาลมีคาสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้ อง เพราะปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจาเลยมิได้เป็ น
ผูก้ ระทาความผิด หรื อวันที่มีคาพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีน้ นั ว่าข้อเท็จจริ งฟังเป็ นยุติวา่ จาเลย มิได้
เป็ นผูก้ ระทาความผิด หรื อการกระทาของจาเลยไม่เป็ นความผิด แล้วแต่กรณี
มาตรา 23 ในกรณี ที่ผเู ้ สี ยหาย จาเลย หรื อทายาทซึ่งได้รับความเสี ยหายเป็ นผู ้
ไร้ความสามารถ หรื อไม่สามารถยืน่ คาขอด้วยตนเองได้ ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมหรื อผูอ้ นุบาล ผูบ้ ุพการี
ผูส้ ื บสันดาน สามี หรื อภริ ยา หรื อบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็ นหนังสื อจากผูเ้ สี ยหาย
จาเลย หรื อทายาท ซึ่งได้รับความเสี ยหาย แล้วแต่กรณี อาจยืน่ คาขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทนหรื อ
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ค่าใช้จ่ายแทนได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา 24 หลักเกณฑ์ วิธีการยืน่ คาขอและวิธีพิจารณาคาขอ ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
มาตรา 25 ในกรณี ที่ผยู ้ นื่ คาขอไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ ให้
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัย คาวินิจฉัยของศาล
อุทธรณ์ให้เป็ นที่สุด
การยืน่ อุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ผูอ้ ุทธรณ์จะยืน่ ต่อสานักงานหรื อศาลจังหวัดที่ผู ้
นั้นมีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขต เพื่อส่ งให้แก่ ศาลอุทธรณ์กไ็ ด้ และให้ถือว่าเป็ นการยืน่ อุทธรณ์ต่อศาล
อุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งแล้ว
ในการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์มีอานาจไต่สวนหลักฐาน
เพิ่มเติมโดยสื บพยานเอง หรื ออาจแต่งตั้งให้ศาลชั้นต้นตามที่เห็นสมควรทาแทนก็ได้
หมวด 7
พนักงานเจ้าหน้าที่
-------------มาตรา 26 ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อานาจดังต่อไปนี้
(1) สอบปากคาผูย้ นื่ คาขอเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ตามคาขอ
(2) มีหนังสื อสอบถามหรื อเรี ยกบุคคลใดมาให้ถอ้ ยคา หรื อให้ส่ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรื อข้อมูลหรื อสิ่ งอื่นที่จาเป็ นมาเพื่อประกอบการพิจารณา
มาตรา 27 ในการปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด 8
บทกาหนดโทษ
--------------มาตรา 28 ผูใ้ ดยืน่ คาขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรื อค่าใช้จ่าย โดยแสดง
ข้อความอันเป็ นเท็จ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้ง
ปรับ
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มาตรา 29 ผูใ้ ดให้ถอ้ ยคา หรื อแสดงพยานหลักฐานอันเป็ นเท็จเกี่ยวกับการ
ขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรื อค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติน้ ีต่อคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจาคุก ไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 30 ผูใ้ ดไม่ให้ถอ้ ยคาหรื อไม่ส่งหนังสื อตอบหนังสื อสอบถาม เอกสาร
หลักฐานหรื อข้อมูลหรื อสิ่ งอื่นที่จาเป็ นตามคาสั่งของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรื อ
พนักงานเจ้าหน้าที่โดยไม่มีเหตุอนั สมควร ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
------------มาตรา 31 ในวาระเริ่ มแรก ให้กระทรวงยุติธรรมกาหนดให้หน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่ง ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมดาเนินการในอานาจหน้าที่ของสานักงานจนกว่าจะตั้ง
สานักงานแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ภายในกาหนดหนึ่งปี นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ

ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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รายการท้ายพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผูเ้ สี ยหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
----------------------ความผิดที่กระทาต่อผูเ้ สี ยหายซึ่งทาให้ผเู ้ สี ยหายอาจขอรับค่าตอบแทนได้ตาม
มาตรา 17 ได้แก่ ความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิด
ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ มาตรา 276 ถึง มาตรา 287
ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวติ และร่ างกาย
หมวด 1 ความผิดต่อชีวติ มาตรา 288 ถึง มาตรา 294
หมวด 2 ความผิดต่อร่ างกาย มาตรา 295 ถึง มาตรา 300
หมวด 3 ความผิดฐานทาให้แท้งลูก มาตรา 301 ถึง มาตรา 305
หมวด 4 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก
คนป่ วยเจ็บ หรื อชรา มาตรา 306 ถึง มาตรา 308

