เกร็ดกฎหมายน่ารู้
นางสาวสิริโฉม พรหมโฉม
นิติกร สำ�นักกฎหมาย

การเยียวยาจำ�เลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้ เ สี ย หาย และค่ า ทดแทนและค่ า ใช้ จ่ า ยแก่ จำ � เลยในคดี อ าญา
พ.ศ ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”
		 ตามที่มักจะปรากฏเป็นข่าวในปัจจุบันจากการน�ำเสนอข่าวของสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการยุตธิ รรมของบ้านเมืองในกรณีตา่ ง ๆ ทีม่ คี วามส�ำคัญ เช่น กรณีทบี่ คุ คลได้รบั
ความเสียหายเนือ่ งจากการกระท�ำความผิดอาญาของผูอ้ นื่ โดยตนมิได้มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับการกระท�ำความผิด
หรือกรณีของบุคคลซึ่งตกเป็นจ�ำเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี แต่ต่อมา
มีคำ� พิพากษาอันถึงทีส่ ดุ ในคดีนนั้ ว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นทีย่ ตุ วิ า่ จ�ำเลยมิได้เป็นผูก้ ระท�ำความผิดหรือการกระท�ำ
ของจ�ำเลยไม่เป็นความผิด หรือศัพท์ทางสื่อมวลชนเรียกว่า “การตกเป็นแพะในคดีอาญา” เช่น
คดีฆาตกรรมนางสาวเชอรี่แอน ดันแคน๑ ซึ่งเป็นคดีที่มีการด�ำเนินคดีจ�ำเลยผิดตัวที่โด่งดังมากในอดีต
โดยคดีนี้จ�ำเลยทั้ง ๔ คน ถูกศาลชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิตแต่ญาติของจ�ำเลยยื่นอุทธรณ์ ต่อมา
ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องจ�ำเลยทั้งหมด แต่ให้ขังระหว่างรอฎีกาเป็นเวลา ๖ ปี จนกระทั่งในปี
พ.ศ. ๒๕๓๖ ศาลฎีกามีคำ� พิพากษาว่าทัง้ หมดเป็นผูบ้ ริสทุ ธิแ์ ละไม่มคี วามผิดใด ๆ แต่ในระหว่างถูกคุมขัง
มีจ�ำเลยบางคนเสียชีวิตในเรือนจ�ำ จ�ำเลยบางคนถูกปล่อยตัวมาแล้วภายหลังก็เสียชีวิตเนื่องจาก
โรคทีต่ ดิ มาจากเรือนจ�ำ จ�ำเลยบางคนถูกท�ำร้ายร่างกายจนพิการตลอดชีวติ และคดีลา่ สุดทีโ่ ด่งในขณะนี้
คือ คดีนางจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร๒ อดีตครูโรงเรียนแห่งหนึง่ ในอ�ำเภอโคกศรีสพุ รรณ จังหวัดสกลนคร
ที่ถูกศาลชั้นต้นพิพากษาจ�ำคุก ๓ ปี ๒ เดือน ในคดีขับรถโดยประมาทท�ำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต่อมา
ศาลอุทธรณ์พพิ ากษากลับให้ยกฟ้อง แต่ให้ขงั จ�ำเลยไว้ระหว่างฎีกาและศาลฎีกาพิพากษากลับ ให้บงั คับคดี
ไปตามค�ำพิพากษาศาลชัน้ ต้นท�ำให้ถกู จ�ำคุกตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้รบั อภัยโทษออกมาเมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๘
รวมเวลาอยูใ่ นคุก ๑ ปี ๖ เดือน และภายหลังได้มผี อู้ า้ งว่า เป็นผูก้ ระท�ำความผิดในคดีดงั กล่าว ท�ำให้ปัจจุบัน
คดีนอี้ ยูใ่ นระหว่างการเข้าสูก่ ระบวนการขอรือ้ ฟืน้ คดีตามกฎหมายว่าด้วยการรือ้ ฟืน้ คดีอาญาขึน้ พิจารณาใหม่
และหากศาลฎีกามีค�ำพิพากษาถึงที่สุดว่าจ�ำเลยมิได้เป็นผู้กระท�ำความผิดหรือการกระท�ำของจ�ำเลย
ไม่เป็นความผิด กรณีนี้ผู้ที่ตกเป็นจ�ำเลยก็จะเข้าข่ายเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนตามพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และไม่ตัดสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนจากกฎหมายว่าด้วยการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่๓
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๖๘/๒๕๓๖.
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๒๙/๒๕๕๖.
๓
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๔.
๑
๒
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“การเยียวยาจำ�เลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จำ�เลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”

จากคดีฆาตกรรมนางสาวเชอรี่แอน ดันแคน ซึ่งคดีเป็นที่สิ้นสุดแล้วดังที่กล่าวมาข้างต้น
ในระหว่างการต่อสูค้ ดี ผูท้ ตี่ กเป็นผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยต้องสูญเสียอิสรภาพขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ
และต้องเสียค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ในการด�ำเนินคดีเป็นจ�ำนวนมากและได้รบั ผลกระทบทางสังคมอย่างรุนแรง
จ�ำเลย ตลอดจนบุคคลในครอบครัวถูกสังคมรังเกียจไม่สามารถจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อชีวิตและจิตใจผู้เสียหายและบุคคลในครอบครัว
เป็นอย่างมาก
จากเหตุการณ์ดงั กล่าว ภายหลังต่อมาประเทศไทยจึงได้มกี ารตรา “พระราชบัญญัตคิ า่ ตอบแทน
ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔”๔ ขึ้น ทั้งนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เสียหายหรือจ�ำเลยในคดีอาญาสามารถร้องขอให้รัฐเยียวยาความเสียหายได้
และต่อมาได้มกี ารตราพระราชบัญญัตคิ า่ ตอบแทนผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จำ� เลย
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๕ ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย
เพือ่ ให้การจ่ายค่าตอบแทนผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จำ� เลยในคดีอาญาสามารถกระท�ำ
ได้รวดเร็ว ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คอลัมน์เกร็ดกฎหมายน่ารู้ฉบับนี้ จึงขอน�ำเสนอเรื่อง “การเยียวยาจ�ำเลยในคดีอาญาตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ค ่ า ตอบแทนผู ้ เ สี ย หาย และค่ า ทดแทนและค่ า ใช้ จ ่ า ยแก่ จ� ำ เลยในคดี อ าญา
พ.ศ. ๒๕๔๔ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙” เพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
แนวคิดในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผเู้ สียหายขององค์การสหประชาชาติและนานาอารยประเทศ และ
แนวคิดและการจ่ายค่าตอบแทนความเสียหายโดยรัฐให้แก่ผู้เสียหายในประเทศไทย ตลอดจน
หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จำ� เลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. แนวคิดในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหายขององค์การสหประชาชาติ๖
			 องค์การสหประชาชาติโดยมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่ ที่ ๔๐/๓๔ ว่าด้วยการป้องกัน
อาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิด ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้ประกาศรับรองปฏิญญาสากล
ว่าด้วยหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการอ�ำนวยความยุติธรรมแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอาชญากรรม
“เหยื่ออาชญากรรม” และการใช้อ�ำนาจโดยมิชอบ (Declaration of Basic Principle of Justice For
Victims of Crime and Abuse of Power) เพื่อก�ำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้เสียหายนับเป็น
ครั้งแรกในระดับระหว่างประเทศที่มีการยอมรับสิทธิของผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรม โดยมี
สาระส�ำคัญเกีย่ วกับมาตรการให้ความคุม้ ครอง ช่วยเหลือ ทดแทนและเยียวยาแก่ผเู้ สียหายในคดีอาญาหรือ
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำ�เลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๘ ตอนที่ ๑๐๔ ก หน้า ๒๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔.
๕
พระราชบัญญัตคิ า่ ตอบแทนผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จำ�เลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ ๑๓๓ ตอนที่ ๗๔ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙.
๖
สุภกิจ เจริญเวช, “การช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จา่ ยแก่จำ�เลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ : ศึกษาเฉพาะกรณีผเู้ สียหายทีไ่ ด้รบั การช่วยเหลือในเขตกรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตย์ สาขาการบริหารงานยุตธิ รรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๕๓ หน้า ๑๘ – ๑๙.
๔
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

อาชญากรรม ๔ ประการ ได้แก่ ประการแรก การเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมและการปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรม
(Access to Justice and Fair Treatment) ประการที่สอง การชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายใน
คดีอาญาโดยผูก้ ระท�ำผิด (Restitution) ประการทีส่ าม การชดเชยความเสียหายโดยรัฐ (Compensation)
และ ประการที่สี่ การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา (Assistance)
๒. แนวคิดและการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหายของนานาอารยประเทศ๗
			๒.๑ สหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้นมา ประเทศสหรัฐอเมริกาในทุกมลรัฐ
ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม หลายมลรัฐได้จัดให้มีความคุ้มครองสิทธิของ
ผูเ้ สียหายไว้ในรัฐธรรมนูญของมลรัฐ และจ�ำนวน ๕๐ มลรัฐ มีกฎบัตรว่าด้วยสิทธิของเหยือ่ (Victims’ Bill
of Rights) นอกจากนี้รัฐต่าง ๆ อย่างน้อย ๔๓ มลรัฐ ได้ตรากฎหมายว่าด้วยการทดแทนความเสียหาย
ให้แก่เหยื่ออาชญากรรมโดยรัฐ
			๒.๒ ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประเทศแรกของโลกที่จัดตั้งระบบการทดแทนค่าเสียหาย
ให้แก่เหยือ่ อาชญากรรมโดยรัฐขึน้ คือ Compensation of Persons Injured by Certain Criminal Act,
and of Dependents of Persons Killed by Such Acts 1963 หรือทีเ่ รียกสัน้ ๆ ว่า Criminal Injuries
compensation Act 1963 การจ่ายค่าตอบแทนจะมีองค์กรในรูปคณะกรรมการพิจารณาจ่าย
ค่าตอบแทน โดยค�ำสั่งของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
			๒.๓ ประเทศอังกฤษ มีบทบัญญัตกิ ฎหมายว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนคือ Criminal Injuries
Compensation Act 1988 โดยมี Criminal Injuries Compensation Board ซึ่งเป็นองค์กรที่มี
ลักษณะกึ่งตุลาการเป็นผู้พิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนและค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
			๒.๔ ประเทศแคนาดา รัฐวิกตอเรีย มีบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการจ่ายค่าทดแทน คือ
Criminal Injuries Compensation Act. R.S.B.C 1996 โดยจ่ายค่าตอบแทนถึงความเสียหายทุกชนิด
ที่เกิดขึ้น
			๒.๕ ประเทศญีป่ นุ่ มีกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินชดเชยแก่เหยือ่ อาชญากรรม Crime Victims
Benefit Payment Law 1980 โดยมีคณะกรรมการจัดตั้งในรูปคณะกรรมการความปลอดภัยแห่งชาติ
๓. แนวคิดและการจ่ายค่าตอบแทนความเสียหายโดยรัฐให้แก่ผเู้ สียหายในส่วนของประเทศไทย๘
			 แนวคิดเรือ่ งการจ่ายค่าตอบแทนความเสียหายโดยรัฐให้แก่ผเู้ สียหายของประเทศไทยเริม่ มา
จากกฎหมายตราสามดวงที่ก�ำหนดไว้ว่า “มีโจรปล้นเรือนแห่งใด ฆ่าฟันเจ้าของทรัพย์ตายในจังหวัด
แขวงเมืองใด ให้ผู้รักษาเมืองแลชาวบ้าน จับเอาตัวผู้ร้ายให้ได้ ถ้าแลผู้รั้งกรมการ ชาวบ้านเอาตัว
ผู้ร้ายมิได้ไซ้ ให้ผู้รักษาเมือง ผู้รั้งกรมการ แลชาวบ้านใช้ทุนทรัพย์ซึ่งผู้ร้ายปล้นของราษฎรไปนั้น”
ชืน่ อารี ชุมจิตร “ปัญหาในการดำ�เนินการตามพระราชบัญญัตคิ า่ ตอบแทนผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จำ�เลย
ในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะการใช้สทิ ธิอทุ ธรณ์คำ�วินจิ ฉัยของคณะกรรมการ ในกรณีผเู้ สียหายยืน่ คำ�ร้องขอรับค่าตอบแทนแล้วภายหลัง
ถึงแก่ความตาย” ผลงานการอบรมหลักสูตร “ผูพ้ พิ ากษาผูบ้ ริหารในศาลชัน้ ต้น” รุน่ ที่ ๑๓ สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการศาลยุตธิ รรม
สำ�นักงานศาลยุตธิ รรม.
๘
เพิง่ อ้าง.
๗
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“การเยียวยาจำ�เลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จำ�เลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”

			 ต่อมา พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐบาลได้รเิ ริม่ ให้มกี ฎหมายสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยเนือ่ งจากการช่วยเหลือ
ราชการ การปฏิบตั งิ านให้แก่ชาติ และการปฏิบตั ติ ามหน้าทีม่ นุษยธรรมขึน้ โดยตราเป็นพระราชบัญญัติ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานให้แก่ชาติ และการปฏิบัติตาม
หน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ ขึ้นใช้บังคับ แต่พระราชบัญญัติดังกล่าวก็ยังมีข้อบกพร่อง ไม่สามารถ
เยียวยาผู้เสียหายที่ประชาชนได้รับความเสียหายโดยตรงเนื่องจากพระราชบัญญัตินี้ให้ความคุ้มครอง
เฉพาะผู้ที่เข้าช่วยเหลือราชการหรือบุคคลที่เข้ากระท�ำด้วยมนุษยธรรม แต่ถ้าเป็นประชาชนที่ได้รับ
ความเสียหายจากอาชญากรรมโดยตรงแล้วจะไม่ได้รับการเยียวยา ทั้งที่เป็นผู้สุจริตมิได้เกี่ยวข้องกับ
การกระท�ำความผิด ก็ไม่สามารถเรียกร้องค่าตอบแทนจากรัฐได้ ต่อมาเมื่อมีการบัญญัติรัฐธรรมนูญขึ้น
จึงมีการรับรองสิทธินโี้ ดยตรง จึงได้มกี ารตราพระราชบัญญัตคิ า่ ตอบแทนผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔
			 ส�ำหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผเู้ สียหายโดยรัฐให้แก่ผเู้ สียหายในคดีอาญาของประเทศไทย
เป็นไปตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา
พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายโดยรัฐ (Compensation) นั้น เหตุผลในการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่บทบัญญัติมาตรา ๒๔๕ และมาตรา ๒๔๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้บัญญัติรับรองสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ
ของบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท�ำความผิดอาญาของบุคคลอื่นโดยตนมิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดนั้น และไม่มีโอกาสได้รับการบรรเทาความเสียหายทางอื่น ดังนั้นเพื่อ
ให้การรับรองสิทธิดงั กล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ี้
โดยมุ่งที่จะช่วยเหลือทางการเงินเฉพาะบุคคลที่ได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกายและจิตใจจากการ
กระท�ำความผิดอาญาของผู้อื่น โดยที่บุคคลนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดนั้น
			การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผเู้ สียหายในคดีอาญาตามพระราชบัญญัตคิ า่ ตอบแทนผูเ้ สียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นการรับรองสิทธิที่จะได้รับ
ความช่วยเหลือจากรัฐของบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายหรือ “ผู้เสียหาย” หรือเหยื่ออาชญากรรมจาก
การกระท�ำความผิดอาญาของผูอ้ นื่ โดยทีผ่ เู้ สียหายมิได้มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับการกระท�ำความผิด และไม่มี
โอกาสได้รบั ค่าบรรเทาความเสียหายโดยทางอืน่ อันเนือ่ งจากผูเ้ สียหายทีต่ กเป็นเหยือ่ ของอาชญากรรม
ต้องได้รบั เคราะห์กรรมแล้วยังต้องด�ำเนินการด้วยตนเองในการเรียกร้องค่าเสียหายจากผูก้ ระท�ำความผิด
อาญา ซึ่งบางครั้งเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถจับกุมหรือน�ำตัวผู้กระท�ำความผิดทางอาญามาลงโทษได้
หรือผู้กระท�ำความผิดทางอาญาไม่อยู่ในฐานะที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้ได้เนื่องจากยากจนหรือถูกจ�ำคุก
ท�ำให้ผู้เสียหายได้รับความเดือดร้อนซึ่งรัฐต้องมีส่วนร่วมต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายด้วยเพราะ
ไม่สามารถให้ความคุ้มครองปลอดภัยแก่ผู้เสียหายได้ และถือเป็นสวัสดิการประเภทหนึ่งของสังคมที่รัฐ
ต้องจัดให้ โดยมีจดุ มุง่ หมายให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินเฉพาะบุคคลทีไ่ ด้รบั ความเสียหายแก่ชวี ติ
ร่างกายและจิตใจจากการกระท�ำความผิดอาญาของผู้อื่น โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวก�ำหนดให้มี
คณะกรรมการคณะหนึ่งในกระทรวงยุติธรรม เรียกว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา และให้มีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

ผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยตามพระราชบัญญัตนิ ี้ โดยมีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน
๒๕๔๔ เป็นต้นมา
			 ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จำ� เลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึน้ มีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมี
เหตุผลในการประกาศใช้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมโดยให้มีการแจ้ง
สิทธิการได้รบั ค่าตอบแทน หรือค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยตามพระราชบัญญัตนิ แี้ ก่ผเู้ สียหายหรือทายาท
ซึง่ ได้รบั ความเสียหาย หรือแก่จําเลยทีศ่ าลมีคําสัง่ อนุญาตให้ถอนฟ้อง หรือศาลมีคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ ว่า
จําเลยมิได้เป็นผู้กระทําความผิดหรือการกระทําของจําเลยไม่เป็นความผิด ปรับปรุงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา
และเพิม่ อํานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการในการแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผูเ้ สียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จําเลยในคดีอาญาตามความเหมาะสม รวมถึงกําหนดอํานาจหน้าทีแ่ ละ
การดําเนินการของคณะอนุกรรมการ รวมทัง้ การใช้สทิ ธิอทุ ธรณ์คําวินจิ ฉัยของคณะอนุกรรมการดังกล่าว
ตลอดจนกําหนดวิธีการยื่นคําขอรับค่าตอบแทนค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่าย และปรับปรุงรายการท้าย
พระราชบัญญัติ ทั้งนี้ เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลย
ในคดีอาญาสามารถกระทําได้รวดเร็ว ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔. ค�ำนิยามตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
			“จ�ำเลย” หมายความว่า บุคคลซึ่งถูกฟ้องต่อศาลว่าได้กระท�ำความผิดอาญา
			“ค่าทดแทน” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดทีจ่ ำ� เลยมีสทิ ธิได้รบั เนือ่ งจาก
การตกเป็นจ�ำเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี และปรากฏว่าค�ำพิพากษาถึงที่สุด
ในคดีนั้นฟังเป็นยุติว่าจ�ำเลยมิได้เป็นผู้กระท�ำความผิดหรือการกระท�ำของจ�ำเลยไม่เป็นความผิด
๕. ผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติน๙ี้ คือ
			๕.๑ เป็นจ�ำเลยทีถ่ กู ด�ำเนินคดีโดยพนักงานอัยการกล่าวคือตกเป็นจ�ำเลยในคดีทพี่ นักงาน
อัยการหรืออัยการทหารเป็นโจทก์ฟอ้ งคดีหากเป็นจ�ำเลยในคดีทรี่ าษฎรเป็นโจทก์ฟอ้ งคดีอาญาย่อมไม่มี
สิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
			๕.๒ จ�ำเลยถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดีและ
		 ๕.๓ ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจ�ำเลยมิได้เป็นผูก้ ระท�ำความผิดแยกพิจารณาได้ ๒ กรณี คือ

๙

พระราชบัญญัตคิ า่ ตอบแทนผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จำ�เลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๒๐.
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“การเยียวยาจำ�เลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จำ�เลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”

			 ๑) ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจ�ำเลยมิได้เป็นผู้กระท�ำความผิดและมีการถอนฟ้อง
ในระหว่างด�ำเนินคดี
			 ๒) ปรากฏข้อเท็จจริงตามค�ำพิพากษาอันถึงทีส่ ดุ ในคดีนนั้ ว่าจ�ำเลยมิได้เป็นผูก้ ระท�ำความผิด
หรือการกระท�ำของจ�ำเลยไม่เป็นความผิดแต่มิใช่กรณีโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่าจ�ำเลยเป็น
ผูก้ ระท�ำความผิดตามทีโ่ จทก์ฟอ้ งเช่นศาลยกฟ้องโจทก์เพราะพยานหลักฐานของโจทก์ฟงั ไม่ได้วา่ จ�ำเลย
กระท� ำ ผิ ด หรื อ กรณี ที่ ศ าลสงสั ย ไม่ แ น่ ใจในพยานหลั ก ฐานว่ า จ� ำ เลยเป็ น ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด หรื อ ไม่ โ ดย
ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้เป็นผลดีแก่จำ� เลยตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญามาตรา ๒๒๗๑๐
และยกฟ้องโจทก์กรณีดัง กล่าวข้อเท็จ จริงยังฟังไม่เป็นที่ยุติว่าจ�ำเลยมิได้เป็นผู้กระท�ำความผิด
ดังนั้นจ�ำเลยจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย๑๑
			 อนึ่ง ในคดีที่มีจ�ำเลยหลายคนจ�ำเลยที่ถึงแก่ความตายก่อนศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดและ
คณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายให้แก่จ�ำเลยอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าเป็นเหตุอยู่ใน
ลักษณะคดี จ�ำเลยที่ถึงแก่ความตายนั้นมีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
๖. ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายที่จะได้รับ
			 จ�ำเลยที่ถูกคุมขังระหว่างพิจารณาภายหลังพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์มีสิทธิได้รับค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายดังนี๑๒
้
			 (๑) ค่าทดแทนการถูกคุมขังให้ค�ำนวณจากจ�ำนวนวันที่ถูกคุมขังในอัตราที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับ
การกักขังแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐ ซึง่ แก้ไขโดยพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๙๑๓ คือ อัตราวันละ ๕๐๐ บาท
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๒๒๗ บัญญัตวิ า่
“มาตรา ๒๒๗ ให้ศาลใช้ดลุ พินจิ วินจิ ฉัยชัง่ น�ำ้ หนักพยานหลักฐานทัง้ ปวงอย่าพิพากษาลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระท�ำผิดจริง
และจ�ำเลยเป็นผูก้ ระท�ำความผิดนัน้ เมือ่ มีความสงสัยตามสมควรว่าจ�ำเลยได้กระท�ำผิดหรือไม่ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนัน้ ให้จำ� เลย”.
๑๑
พรรลอง มัน่ ดี “เพือ่ ความยุตธิ รรม” พิมพ์ครัง้ ที่ ๑ (ส�ำนักพิมพ์นติ ธิ รรม ; กรุงเทพมหานคร, พฤษภาคม ๒๕๔๘) หน้า ๘๒.
๑๒
พระราชบัญญัตคิ า่ ตอบแทนผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จำ� เลยในคดีอาญาพ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๒๑.
๑๓
มาตรา ๓๐ ของประมวลกฎหมายอาญา ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๕)
พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัตวิ า่
“มาตรา ๓๐ ในการกักขังแทนค่าปรับ ให้ถอื อัตราห้าร้อยบาทต่อหนึง่ วัน และไม่วา่ ในกรณีความผิดกระทงเดียวหรือหลายกระทง
ห้ามกักขังเกินกําหนดหนึง่ ปี เว้นแต่ในกรณีทศี่ าลพิพากษาให้ปรับตัง้ แต่สองแสนบาทขึน้ ไป ศาลจะสัง่ ให้กกั ขังแทนค่าปรับเป็นระยะเวลา
เกินกว่าหนึง่ ปีแต่ไม่เกินสองปีกไ็ ด้
ในการคํานวณระยะเวลานัน้ ให้นบั วันเริม่ กักขังแทนค่าปรับรวมเข้าด้วยและให้นบั เป็นหนึง่ วันเต็มโดยไม่ตอ้ งคํานึงถึงจํานวน
ชัว่ โมง
ในกรณีทผี่ ตู้ อ้ งโทษปรับถูกคุมขังก่อนศาลพิพากษา ให้หกั จํานวนวันทีถ่ กู คุมขังนัน้ ออกจากจํานวนเงินค่าปรับ โดยถืออัตรา
ห้าร้อยบาทต่อหนึ่งวัน เว้นแต่ผู้นั้นต้องคําพิพากษาให้ลงโทษทั้งจําคุกและปรับในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าจะต้องหักจํานวนวันที่ถูก
คุมขังออกจากเวลาจําคุกตามมาตรา ๒๒ ก็ให้หกั ออกเสียก่อนเหลือเท่าใดจึงให้หกั ออกจากเงินค่าปรับ
เมือ่ ผูต้ อ้ งโทษปรับถูกกักขังแทนค่าปรับครบกําหนดแล้ว ให้ปล่อยตัวในวันถัดจากวันทีค่ รบกําหนดถ้านําเงินค่าปรับมาชําระครบแล้ว
ให้ปล่อยตัวไปทันที”.
๑๐

158

153-162-MAC6.indd 158

จุลนิติ

มี.ค. - เม.ย. ๖๐

5/18/2560 BE 5:51 PM

เกร็ดกฎหมายน่ารู้

			 (๒) ค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นในการรักษาพยาบาลให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
โดยให้รวมถึงค่าห้องและค่าอาหารในอัตราวันละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หากความเจ็บป่วยของจ�ำเลย
เป็นผลโดยตรงจากการถูกด�ำเนินคดี๑๔
			 (๓) ค่าฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้จา่ ยเท่าทีจ่ า่ ยจริง แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
โดยให้รวมถึงค่าห้องและค่าอาหารในอัตราวันละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หากความเจ็บป่วยของจ�ำเลย
เป็นผลโดยตรงจากการถูกด�ำเนินคดี๑๕
			 (๔) ค่าขาดประโยชน์ท�ำมาหาได้ระหว่างถูกด�ำเนินคดีให้จ่ายในอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำในท้องที่
จังหวัดทีป่ ระกอบการงาน ณ วันทีไ่ ม่สามารถประกอบการงานได้ นับแต่วนั ทีไ่ ม่สามารถประกอบการงาน
ได้ตามปกติ๑๖
			 (๕) ค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินคดี๑๗
- ค่าทนายความ ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราตามตารางดังนี้
คดีประเภทที่ ๑ คดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต

อัตราขัน้ ต�ำ่ เรือ่ งละ ๘,๐๐๐ บาท
อัตราขัน้ สูงเรือ่ งละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

คดีทมี่ อี ตั ราโทษจ�ำคุกอย่างสูงตัง้ แต่ สิบปีขนึ้ ไป
แต่ไม่ถงึ ประหารชีวติ และให้รวมถึงคดีอาญา อัตราขัน้ ต�ำ่ เรือ่ งละ ๖,๐๐๐ บาท
คดีประเภทที่ ๒ ที่ มี ค วามผิ ด หลายกรรมหลายกระทง อัตราขัน้ สูงเรือ่ งละ ๗๕,๐๐๐ บาท
แต่ ล ะกระทงมี อั ต ราโทษจ� ำ คุ ก อย่า งสู ง
ซึ่งไม่เกินสิบปี แต่เมือ่ รวมโทษทุกกระทงแล้ว
เกินกว่าสิบปีขึ้นไปด้วย
คดีอน่ื นอกจากคดีในประเภทที่ ๑ หรือ

คดีประเภทที่ ๓ ประเภทที่ ๒
		

		

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการด�ำเนินคดี ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท

กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๖ (๑).
๑๕
กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๖ (๒).
๑๖
กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๖ (๓).
๑๗
กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๖ (๔).
๑๔

อัตราขั้นต�่ำเรื่องละ ๔,๐๐๐ บาท
อัตราขั้นสูงเรื่องละ ๕๐,๐๐๐ บาท

และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จำ� เลย
และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จำ� เลย
และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จำ� เลย
และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จำ� เลย
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“การเยียวยาจำ�เลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จำ�เลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”

			 (๖) ค่าทดแทนในกรณีที่จ�ำเลยถึงแก่ความตายและความตายนั้นเป็นผลโดยตรงจากการถูก
ด�ำเนินคดีจ�ำนวนไม่เกินที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่าย
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗ (๑) และ (๒) ให้พิจารณาจ่ายค่าทดแทนดังต่อไปนี้
					- ค่าทดแทน จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
					- ค่าจัดการศพ จ�ำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
				- ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู จ�ำนวนไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
				- ค่าเสียหายอื่น ตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
๗. การยื่นค�ำขอรับค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย๑๘
			๗.๑ ผู้ยื่นค�ำขอ
					 จ�ำเลย หรือทายาท เป็นผู้มีสิทธิยื่นค�ำขอ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ไร้ความสามารถ
หรือไม่สามารถยืน่ ค�ำขอด้วยตัวเองได้ ให้ผแู้ ทนโดยชอบธรรมหรือผูอ้ นุบาล ผูบ้ พุ การี ผูส้ บื สันดาน สามี
หรือภริยา หรือบุคคลหนึง่ บุคคลใดซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นหนังสือจากจ�ำเลย หรือทายาทยืน่ ค�ำขอแทนได้
			 ๗.๒ สถานที่ในการยื่นค�ำขอ		
					ส่วนกลาง สามารถยืน่ ค�ำขอต่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จำ� เลยในคดีอาญา ณ ส�ำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผเู้ สียหาย
และจ�ำเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
					ส่วนภูมภิ าค สามารถค�ำขอ ณ ส�ำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผเู้ สียหายและจ�ำเลย
ในคดีอาญา ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด
					โดยต้องยื่นค�ำขอภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายได้รู้ถึงการกระท�ำความผิดหรือ
วันทีศ่ าลมีคำ� สัง่ อนุญาตให้ถอนฟ้องเพราะปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจ�ำเลยมิได้เป็นผูก้ ระท�ำความผิด
หรือวันทีม่ คี ำ� พิพากษาอันถึงทีส่ ดุ ในคดีนนั้ ว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุตวิ า่ จ�ำเลยมิได้เป็นผูท้ กี่ ระท�ำความผิด
หรือการกระท�ำของจ�ำเลยไม่เป็นความผิด๑๙ ส�ำหรับหลักเกณฑ์วิธีการยื่นค�ำขอและวิธีการพิจารณา
ค�ำขอเป็นไปตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ย
แก่จ�ำเลยในคดีอาญา ก�ำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง๒๐
มาตรา ๒๓ พระราชบัญญัตคิ า่ ตอบแทนผูเ้ สียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จำ� เลยในคดีอาญาพ.ศ. ๒๕๔๔.
มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙.
๒๐
ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จำ� เลยในคดีอาญา ว่าด้วยการยืน่ ค�ำขอ และวิธกี าร
พิจารณาค�ำขอ ค่าตอบแทน และค่าใช้จา่ ย พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕.
๑๘
๑๙
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

๘. การอุทธรณ์ค�ำวินิจฉัย๒๑
ในกรณีทผี่ ยู้ นื่ ค�ำขอไม่เห็นด้วยกับค�ำวินจิ ฉัยของคณะอนุกรรมการ ให้อทุ ธรณ์ตอ่ คณะกรรมการ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำวินิจฉัย  
ในกรณีที่ผู้ยื่นค�ำขอไม่เห็นด้วยกับค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ให้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำวินิจฉัย โดยผู้อุทธรณ์จะยื่นต่อส�ำนักงานหรือศาลจังหวัดที่ผู้นั้น
มีภูมิล�ำเนาอยู่ในเขตเพื่อส่งให้แก่ศาลอุทธรณ์ก็ได้ ค�ำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
๙. การแจ้งสิทธิแก่จ�ำเลย๒๒
ก�ำหนดให้มกี ารแจ้งสิทธิแก่จำ� เลย ทีไ่ ด้รบั การถอนฟ้องหรือศาลมีคำ� พิพากษายกฟ้อง โดยให้
เจ้าพนักงานผูป้ ล่อยตัวจ�ำเลยเป็นผูแ้ จ้งสิทธิในจ�ำเลยทราบถึงสิทธิการได้รบั ค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยในกรณีท่ี
ศาลมีค�ำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง หรือศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดว่าจ�ำเลยมิได้เป็นผู้กระท�ำความผิดหรือ
การกระท�ำของจ�ำเลยไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตนิ เี้ มือ่ ได้มกี ารแจ้งแล้ว ให้เจ้าพนักงานผูม้ หี น้าที่
ปล่อยตัวจ�ำเลย บันทึกรายละเอียดการแจ้งนั้นไว้ในส�ำนวนคดีหรือทะเบียนประวัติของจ�ำเลยซึ่งตน
รับผิดชอบด้วย
๑๐. แนวค�ำพิพากษาที่เกี่ยวข้อง
ค� ำ พิ พ ากษาของศาลอุ ท ธรณ์ คดี ห มายเลขด� ำ ที่ ๓๓๕๗/๒๕๕๑ หมายเลขแดงที่
๑๘๓๐/๒๕๕๓ ซึ่งมี นายมานิเพาะ มามะ เป็นผู้ยื่นอุทธรณ์ศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดในคดีให้ยกฟ้อง
เนื่องจากพนักงานอัยการโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่น�ำสืบพิสูจน์ว่าจ�ำเลยผู้ยื่นค�ำขอรับ
ค่าทดแทนเป็นผูก้ ระท�ำความผิด ข้อเท็จจริงจึงยังไม่เป็นทีย่ ตุ วิ า 
่ ผูย้ นื่ ค�ำขอมิได้เป็นผูก้ ระท�ำผิดตามฟ้อง
กรณี จึ ง ไม่ อ ยู ่ ใ นเกณฑ์ ที่ ผู ้ ยื่ น ค� ำ ขอจะมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ทดแทนและค่ า ใช้ จ ่ า ยตามพระราชบั ญ ญั ติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔
บทสรุป
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา
พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นกฎหมายที่มีความส�ำคัญและเอื้อ
ประโยชน์ในการช่วยเหลือเยียวยาจ�ำเลยในคดีอาญา โดยที่ผ่านมา  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม ได้จ่ายเงินช่วยเหลือจ�ำเลยในคดีอาญา  ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา  พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

มาตรา  ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙.
๒๒
มาตรา ๖/๑ เพิม่ โดยพระราชบัญญัตคิ า่ ตอบแทนผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จำ� เลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙.
๒๑
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“การเยียวยาจำ�เลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จำ�เลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”

พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมจ�ำนวนกว่า  ๒๐๐ ราย เป็นเงินจ�ำนวนกว่า 
๔๐ ล้านบาท แบ่งเป็นในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จ่ายให้จำ� เลย ๑๑๐ ราย เป็นเงิน ๒๓.๕ ล้านบาท ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
จ่ายให้จ�ำเลย ๔๕ ราย เป็นเงิน ๗.๗ ล้านบาท และปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จ่ายให้จ�ำเลย ๖๐ ราย เป็นเงิน
๑๐.๓ ล้านบาท๒๓ จะเห็นได้ว่ารัฐได้พยายามที่จะชดใช้ความเสียหายที่จ�ำเลยได้รับเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนให้จ�ำเลยเท่าที่สามารถจะกระท�ำได้
แต่อย่างไรก็ตามความสูญเสียที่จ�ำเลยต้องรับโทษทั้งที่ไม่ได้กระท�ำความผิด ความทุกข์ทรมาน
ทั้งร่างกายจิตใจ ความเสื่อมเสียชื่อเสียง ตกเป็นที่รังเกียจทางสังคม และหมดอนาคต ไม่ว่ารัฐจะชดเชย
ด้วยเงินจ�ำนวนมากมายเท่าใดก็คงจะไม่เพียงพอผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดย
กระบวนการยุตธิ รรมทีม่ คี วามผิดพลาดในบางขัน้ ตอนซึง่ อาจเกิดจากความพลัง้ เผลอของผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่
ในกระบวนการยุติธรรม และโดยส่วนใหญ่จ�ำเลยที่ตกเป็นเหยื่อมักจะเป็นคนยากจน ขาดความรู้และ
ขาดแคลนทุนทรัพย์ทจี่ ะน�ำมาเป็นค่าใช้จา่ ยในการต่อสูค้ ดี ท�ำให้ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมได้
ดังนัน้ จึงถึงเวลาแล้วทีป่ ระเทศไทยควรมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนีอ้ ย่างจริงจังโดยสมควรทีจ่ ะ
ได้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทยทั้งระบบ ทั้งนี้เพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม
มีความเสมอภาคอันจะน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้ำและความไม่เป็นธรรมในสังคม โดยให้
ตระหนักถึงสิทธิของประชาชนที่จะต้องได้รับการสืบสวนสอบสวนให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตั้งแต่
ต้นทางไปจนถึงปลายทางตลอดจนแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งรัฐ
ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนได้รบั ทราบถึงสิทธิตา่ ง ๆ ทีพ่ งึ มี เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงกลไกการตรวจสอบอ�ำนาจรัฐ
และการเข้าถึง กลไกกระบวนการยุติธรรมได้อย่างแท้จ ริงตามที่รับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้
ตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับผ่านการลงประชามติ)
มาตรา  ๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งหากการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเป็นผลส�ำเร็จ
ก็จะท�ำให้ประเทศชาติมคี วามสงบเรียบร้อยสังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกัน
เพื่อขจัดความเหลื่อมล�้ำ และประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน.

๒๓
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