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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

จุลนิติ

นางสาวสิริโฉม  พรหมโฉม 
นิติกร สำ นักกฎหมาย

เกร็ดกฎหมายน่ารู้

  ๑ ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๗๖๘/๒๕๓๖. 
 ๒ ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๘๒๙/๒๕๕๖.
 ๓ พระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๔ มำตรำ ๔.

  ตำมที่มักจะปรำกฏเป็นข่ำวในปัจจุบันจำกกำรน�ำเสนอข่ำวของสื่อมวลชนแขนงต่ำง ๆ  
ทีเ่ก่ียวข้องกบักระบวนกำรยตุธิรรมของบ้ำนเมอืงในกรณต่ีำง ๆ  ทีม่คีวำมส�ำคญั เช่น กรณทีีบ่คุคลได้รบั
ควำมเสยีหำยเนือ่งจำกกำรกระท�ำควำมผดิอำญำของผูอ้ืน่โดยตนมไิด้มส่ีวนเกีย่วข้องกบักำรกระท�ำควำมผดิ
หรือกรณีของบุคคลซึ่งตกเป็นจ�ำเลยในคดีอำญำและถูกคุมขังระหว่ำงกำรพิจำรณำคดี แต่ต่อมำ 
มีค�ำพพิำกษำอนัถงึทีส่ดุในคดนีัน้ว่ำข้อเทจ็จริงฟังเป็นท่ียตุว่ิำ จ�ำเลยมไิด้เป็นผูก้ระท�ำควำมผดิหรอืกำรกระท�ำ
ของจ�ำเลยไม่เป็นควำมผิด หรือศัพท์ทำงสื่อมวลชนเรียกว่ำ “การตกเป็นแพะในคดีอาญา” เช่น  
คดฆีาตกรรมนางสาวเชอรี่แอน ดันแคน๑ ซึ่งเป็นคดีที่มีกำรด�ำเนินคดีจ�ำเลยผิดตัวที่โด่งดังมำกในอดีต  
โดยคดีนี้จ�ำเลยทั้ง ๔ คน ถูกศำลชั้นต้นพิพำกษำประหำรชีวิตแต่ญำติของจ�ำเลยยื่นอุทธรณ์ ต่อมำ 
ศำลอุทธรณ์พิพำกษำยกฟ้องจ�ำเลยท้ังหมด แต่ให้ขังระหว่ำงรอฎีกำเป็นเวลำ ๖ ปี จนกระทั่งในปี  
พ.ศ. ๒๕๓๖ ศำลฎีกำมคี�ำพิพำกษำว่ำทัง้หมดเป็นผูบ้รสุิทธิแ์ละไม่มคีวำมผดิใด ๆ แต่ในระหว่ำงถกูคุมขัง 
มีจ�ำเลยบำงคนเสียชีวิตในเรือนจ�ำ จ�ำเลยบำงคนถูกปล่อยตัวมำแล้วภำยหลังก็เสียชีวิตเนื่องจำก 
โรคทีต่ดิมำจำกเรอืนจ�ำ จ�ำเลยบำงคนถูกท�ำร้ำยร่ำงกำยจนพกิำรตลอดชวีติ และคดล่ีำสดุทีโ่ด่งในขณะนี้ 
คอื คดนีำงจอมทรพัย์ แสนเมอืงโคตร๒  อดีตครโูรงเรียนแห่งหนึง่ในอ�ำเภอโคกศรสีพุรรณ จงัหวดัสกลนคร 
ที่ถูกศำลชั้นต้นพิพำกษำจ�ำคุก ๓ ปี ๒ เดือน ในคดีขับรถโดยประมำทท�ำให้ผู้อื่นถึงแก่ควำมตำย ต่อมำ
ศำลอุทธรณ์พพิำกษำกลับให้ยกฟ้อง แต่ให้ขงัจ�ำเลยไว้ระหว่ำงฎกีำและศำลฎกีำพพิำกษำกลบั ให้บงัคบัคดี
ไปตำมค�ำพพิำกษำศำลช้ันต้นท�ำให้ถกูจ�ำคกุต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้รบัอภยัโทษออกมำเมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รวมเวลำอยูใ่นคกุ ๑ ปี ๖ เดอืน และภำยหลงัได้มผีูอ้้ำงว่ำ เป็นผูก้ระท�ำควำมผดิในคดดีงักล่ำว ท�ำให้ปัจจุบัน
คดน้ีีอยูใ่นระหว่ำงกำรเข้ำสู่กระบวนกำรขอรือ้ฟ้ืนคดตีำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรร้ือฟ้ืนคดอีำญำขึน้พจิำรณำใหม่
และหำกศำลฎีกำมีค�ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำจ�ำเลยมิได้เป็นผู้กระท�ำควำมผิดหรือกำรกระท�ำของจ�ำเลย 
ไม่เป็นควำมผิด กรณีน้ีผู้ที่ตกเป็นจ�ำเลยก็จะเข้ำข่ำยเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่ำทดแทนตำมพระรำชบัญญัต ิ
ค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๔ และไม่ตัดสิทธิ
ได้รับค่ำตอบแทนจำกกฎหมำยว่ำด้วยกำรรื้อฟื้นคดีอำญำขึ้นพิจำรณำใหม่๓ 

การเยียวยาจำาเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้ เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา  
พ.ศ ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”
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“การเยียวยาจำาเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน  
และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”

จุลนิติ

 จำกคดีฆำตกรรมนำงสำวเชอร่ีแอน ดันแคน ซึ่งคดีเป็นที่สิ้นสุดแล้วดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น 
ในระหว่ำงกำรต่อสูค้ด ีผู้ทีต่กเป็นผูต้้องหำหรอืจ�ำเลยต้องสญูเสยีอสิรภำพขำดโอกำสในกำรประกอบอำชีพ
และต้องเสียค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ  ในกำรด�ำเนินคดีเป็นจ�ำนวนมำกและได้รับผลกระทบทำงสงัคมอย่ำงรนุแรง 
จ�ำเลย ตลอดจนบุคคลในครอบครัวถูกสังคมรังเกียจไม่สำมำรถจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงปกติสุข 
สิ่งเหล่ำนี้ก่อให้เกิดควำมเสียหำยและส่งผลกระทบต่อชีวิตและจิตใจผู้เสียหำยและบุคคลในครอบครัว
เป็นอย่ำงมำก
 จำกเหตกุำรณ์ดังกล่ำว ภำยหลงัต่อมำประเทศไทยจงึได้มกีำรตรำ “พระราชบญัญตัค่ิาตอบแทน
ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔”๔ ขึ้น ทั้งน้ี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เสียหำยหรือจ�ำเลยในคดีอำญำสำมำรถร้องขอให้รัฐเยียวยำควำมเสียหำยได้  
และต่อมำได้มกีำรตรำพระราชบญัญตัค่ิาตอบแทนผูเ้สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลย
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๕ ซึ่งเป็นกำรแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย
เพือ่ให้กำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดอีำญำสำมำรถกระท�ำ
ได้รวดเร็ว ครอบคลุม และมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
 คอลัมน์เกร็ดกฎหมำยน่ำรู้ฉบับนี้ จึงขอน�ำเสนอเรื่อง “การเยียวยาจ�าเลยในคดีอาญาตาม 
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู ้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา  
พ.ศ. ๒๕๔๔ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙” เพือ่ให้ผูอ่้ำนได้มคีวำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกบั
แนวคดิในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผูเ้สยีหำยขององค์กำรสหประชำชำตแิละนำนำอำรยประเทศ และ
แนวคิดและกำรจ่ำยค่ำตอบแทนควำมเสียหำยโดยรัฐให้แก่ผู ้เสียหำยในประเทศไทย ตลอดจน 
หลักเกณฑ์ในกำรจ่ำยค่ำทดแทน และค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำตำมพระรำชบัญญัติค่ำตอบแทน 
ผูเ้สยีหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๔ และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้

   ๑. แนวคิดในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหายขององค์การสหประชาชาติ๖ 
   องค์กำรสหประชำชำติโดยมติของที่ประชุมสมัชชำใหญ่ ที่ ๔๐/๓๔ ว่ำด้วยกำรป้องกัน
อำชญำกรรมและกำรปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิด ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้ประกำศรับรองปฏิญญำสำกล 
ว่ำด้วยหลักกำรพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมแก่ผู้ที่ได้รับควำมเสียหำยจำกอำชญำกรรม 
“เหยื่ออำชญำกรรม” และกำรใช้อ�ำนำจโดยมิชอบ (Declaration of Basic Principle of Justice For 
Victims of Crime and Abuse of Power) เพื่อก�ำหนดมำตรฐำนในกำรปฏิบัติต่อผู้เสียหำยนับเป็น
ครั้งแรกในระดับระหว่ำงประเทศที่มีกำรยอมรับสิทธิของผู้เสียหำยในกระบวนกำรยุติธรรม โดยมี 
สำระส�ำคัญเกีย่วกบัมำตรกำรให้ควำมคุม้ครอง ช่วยเหลอื ทดแทนและเยยีวยำแก่ผูเ้สยีหำยในคดอีำญำหรอื

 ๔ พระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ พ.ศ.๒๕๔๔ ประกำศ 
ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มท่ี ๑๑๘ ตอนท่ี ๑๐๔ ก หน้ำ ๒๓ ลงวันท่ี ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๔๔.
 ๕ พระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับท่ี ๑๓๓ ตอนท่ี ๗๔ ก หน้ำ ๑ ลงวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๕๙.
 ๖ สุภกิจ เจริญเวช, “กำรช่วยเหลือผู้เสียหำยในคดีอำญำตำมพระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทน 
และค่ำใช้จ่ำยแกจ่�ำเลยในคดอีำญำ พ.ศ. ๒๕๔๔ : ศกึษำเฉพำะกรณผีูเ้สยีหำยทีไ่ดร้บักำรชว่ยเหลอืในเขตกรงุเทพมหำนคร” วทิยำนพินธ ์
ศิลปศำสตรมหำบัณฑิตย์ สำขำกำรบริหำรงำนยุติธรรม มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ๒๕๕๓ หน้ำ ๑๘ – ๑๙.
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

จุลนิติ

อำชญำกรรม ๔ ประกำร ได้แก่ ประกำรแรก กำรเข้ำถงึกระบวนกำรยตุธิรรมและกำรปฏบิติัอย่ำงเป็นธรรม 
(Access to Justice and Fair Treatment) ประกำรที่สอง กำรชดใช้ค่ำเสียหำยแก่ผู้เสียหำยใน 
คดอีำญำโดยผู้กระท�ำผิด (Restitution) ประกำรทีส่ำม กำรชดเชยควำมเสยีหำยโดยรัฐ (Compensation) 
และ ประกำรที่สี่ กำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้เสียหำยในคดีอำญำ (Assistance)

   ๒. แนวคิดและการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหายของนานาอารยประเทศ๗ 
   ๒.๑ สหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้นมำ ประเทศสหรัฐอเมริกำในทุกมลรัฐ 
ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้เสียหำยหรือเหยื่ออำชญำกรรม หลำยมลรัฐได้จัดให้มีควำมคุ้มครองสิทธิของ 
ผูเ้สยีหำยไว้ในรัฐธรรมนญูของมลรฐั และจ�ำนวน ๕๐ มลรฐั มกีฎบัตรว่ำด้วยสทิธขิองเหยือ่ (Victims’ Bill 
of Rights) นอกจำกนี้รัฐต่ำง ๆ อย่ำงน้อย ๔๓ มลรัฐ ได้ตรำกฎหมำยว่ำด้วยกำรทดแทนควำมเสียหำย
ให้แก่เหยื่ออำชญำกรรมโดยรัฐ
   ๒.๒ ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประเทศแรกของโลกที่จัดตั้งระบบกำรทดแทนค่ำเสียหำย 
ให้แก่เหยือ่อำชญำกรรมโดยรฐัขึน้ คือ Compensation of Persons Injured by Certain Criminal Act, 
and of Dependents of Persons Killed by Such Acts 1963 หรอืทีเ่รยีกสัน้ ๆ  ว่ำ Criminal Injuries 
compensation Act 1963 กำรจ่ำยค่ำตอบแทนจะมีองค์กรในรูปคณะกรรมกำรพิจำรณำจ่ำย 
ค่ำตอบแทน โดยค�ำสั่งของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สุด
   ๒.๓ ประเทศองักฤษ มบีทบญัญตักิฎหมำยว่ำด้วยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนคือ Criminal Injuries 
Compensation Act 1988 โดยมี Criminal Injuries Compensation Board ซ่ึงเป็นองค์กรที่มี
ลักษณะกึ่งตุลำกำรเป็นผู้พิจำรณำจ่ำยเงินค่ำตอบแทนและค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สุด
   ๒.๔ ประเทศแคนาดา รัฐวิกตอเรีย มีบทบัญญัติกฎหมำยว่ำด้วยกำรจ่ำยค่ำทดแทน คือ 
Criminal Injuries Compensation Act. R.S.B.C 1996 โดยจ่ำยค่ำตอบแทนถึงควำมเสียหำยทุกชนิด
ที่เกิดขึ้น
   ๒.๕ ประเทศญีปุ่น่ มกีฎหมำยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงนิชดเชยแก่เหยือ่อำชญำกรรม Crime Victims 
Benefit Payment Law 1980 โดยมีคณะกรรมกำรจัดตั้งในรูปคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยแห่งชำติ

   ๓. แนวคดิและการจ่ายค่าตอบแทนความเสยีหายโดยรฐัให้แก่ผูเ้สยีหายในส่วนของประเทศไทย๘ 

   แนวคดิเรือ่งกำรจ่ำยค่ำตอบแทนควำมเสยีหำยโดยรฐัให้แก่ผูเ้สยีหำยของประเทศไทยเริม่มำ
จำกกฎหมำยตรำสำมดวงที่ก�ำหนดไว้ว่ำ “มีโจรปล้นเรือนแห่งใด ฆ่าฟันเจ้าของทรัพย์ตายในจังหวัด
แขวงเมืองใด ให้ผู้รักษาเมืองแลชาวบ้าน จับเอาตัวผู้ร้ายให้ได้ ถ้าแลผู้รั้งกรมการ ชาวบ้านเอาตัว 
ผู้ร้ายมิได้ไซ้ ให้ผู้รักษาเมือง ผู้รั้งกรมการ แลชาวบ้านใช้ทุนทรัพย์ซึ่งผู้ร้ายปล้นของราษฎรไปนั้น”

 ๗ ช่ืนอำรี ชุมจิตร “ปัญหำในกำรด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลย
ในคดีอำญำ : ศึกษำเฉพำะกำรใช้สิทธิอุทธรณ์ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำร ในกรณีผู้เสียหำยย่ืนค�ำร้องขอรับค่ำตอบแทนแล้วภำยหลัง
ถึงแก่ควำมตำย” ผลงำนกำรอบรมหลักสูตร “ผู้พิพำกษำผู้บริหำรในศำลช้ันต้น” รุ่นท่ี ๑๓ สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรตุลำกำรศำลยุติธรรม 
ส�ำนักงำนศำลยุติธรรม.
 ๘ เพ่ิงอ้ำง.
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“การเยียวยาจำาเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน  
และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”

จุลนิติ

   ต่อมำ พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐบำลได้รเิริม่ให้มกีฎหมำยสงเครำะห์ผูป้ระสบภยัเนือ่งจำกกำรช่วยเหลอื
รำชกำร กำรปฏิบัติงำนให้แก่ชำติ และกำรปฏิบตัติำมหน้ำทีม่นุษยธรรมขึน้ โดยตรำเป็นพระรำชบญัญตัิ
สงเครำะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจำกกำรช่วยเหลือรำชกำร กำรปฏิบัติงำนให้แก่ชำติ และกำรปฏิบัติตำม
หน้ำที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ ขึ้นใช้บังคับ แต่พระรำชบัญญัติดังกล่ำวก็ยังมีข้อบกพร่อง ไม่สำมำรถ
เยียวยำผู้เสียหำยที่ประชำชนได้รับควำมเสียหำยโดยตรงเนื่องจำกพระรำชบัญญัตินี้ให้ควำมคุ้มครอง
เฉพำะผู้ที่เข้ำช่วยเหลือรำชกำรหรือบุคคลท่ีเข้ำกระท�ำด้วยมนุษยธรรม แต่ถ้ำเป็นประชำชนที่ได้รับ 
ควำมเสียหำยจำกอำชญำกรรมโดยตรงแล้วจะไม่ได้รับกำรเยียวยำ ทั้งที่เป็นผู้สุจริตมิได้เก่ียวข้องกับ
กำรกระท�ำควำมผิด ก็ไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำตอบแทนจำกรัฐได้ ต่อมำเมื่อมีกำรบัญญัติรัฐธรรมนูญขึ้น
จงึมกีำรรบัรองสิทธินีโ้ดยตรง จงึได้มีกำรตรำพระรำชบญัญตัค่ิำตอบแทนผูเ้สยีหำย และค่ำทดแทนและ
ค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๔
   ส�ำหรบักำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่ผูเ้สยีหำยโดยรฐัให้แก่ผูเ้สยีหำยในคดีอำญำของประเทศไทย 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นกำรช่วยเหลือเยียวยำควำมเสียหำยโดยรัฐ (Compensation) นั้น เหตุผลในกำร
ประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่บทบัญญัติมำตรำ ๒๔๕ และมำตรำ ๒๔๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๔๐ ได้บัญญัติรับรองสิทธิในกำรได้รับควำมช่วยเหลือจำกรัฐ
ของบุคคลซึ่งได้รับควำมเสียหำยเนื่องจำกกำรกระท�ำควำมผิดอำญำของบุคคลอ่ืนโดยตนมิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกำรกระท�ำควำมผิดนั้น และไม่มีโอกำสได้รับกำรบรรเทำควำมเสียหำยทำงอื่น ดังนั้นเพื่อ
ให้กำรรบัรองสิทธิดงักล่ำวเป็นไปตำมรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย จึงจ�ำเป็นต้องตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
โดยมุ่งที่จะช่วยเหลือทำงกำรเงินเฉพำะบุคคลที่ได้รับควำมเสียหำยแก่ชีวิต ร่ำงกำยและจิตใจจำกกำร 
กระท�ำควำมผิดอำญำของผู้อื่น โดยที่บุคคลนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท�ำควำมผิดนั้น 
   การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูเ้สยีหายในคดอีาญาตามพระราชบญัญตัค่ิาตอบแทนผูเ้สยีหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นกำรรับรองสิทธิที่จะได้รับ 
ควำมช่วยเหลือจำกรัฐของบุคคลซึ่งได้รับควำมเสียหำยหรือ “ผู้เสียหำย” หรือเหยื่ออำชญำกรรมจำก
กำรกระท�ำควำมผิดอำญำของผู้อืน่ โดยทีผู่เ้สยีหำยมไิด้มส่ีวนเก่ียวข้องกบักำรกระท�ำควำมผดิ และไม่มี
โอกำสได้รบัค่ำบรรเทำควำมเสียหำยโดยทำงอืน่ อนัเน่ืองจำกผูเ้สยีหำยทีต่กเป็นเหยือ่ของอำชญำกรรม
ต้องได้รบัเครำะห์กรรมแล้วยงัต้องด�ำเนินกำรด้วยตนเองในกำรเรยีกร้องค่ำเสยีหำยจำกผูก้ระท�ำควำมผดิ
อำญำ ซึ่งบำงครั้งเจ้ำหน้ำที่รัฐไม่สำมำรถจับกุมหรือน�ำตัวผู้กระท�ำควำมผิดทำงอำญำมำลงโทษได้  
หรือผู้กระท�ำควำมผิดทำงอำญำไม่อยู่ในฐำนะที่จะชดใช้ค่ำเสียหำยให้ได้เนื่องจำกยำกจนหรือถูกจ�ำคุก 
ท�ำให้ผู ้เสียหำยได้รับควำมเดือดร้อนซึ่งรัฐต้องมีส่วนร่วมต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหำยด้วยเพรำะ 
ไม่สำมำรถให้ควำมคุ้มครองปลอดภัยแก่ผู้เสียหำยได้ และถือเป็นสวัสดิกำรประเภทหนึ่งของสังคมที่รัฐ
ต้องจดัให้ โดยมจีดุมุง่หมำยให้ควำมช่วยเหลอืทำงด้ำนกำรเงนิเฉพำะบคุคลทีไ่ด้รบัควำมเสยีหำยแก่ชวีติ
ร่ำงกำยและจิตใจจำกกำรกระท�ำควำมผิดอำญำของผู้อ่ืน โดยพระรำชบัญญัติดังกล่ำวก�ำหนดให้ม ี
คณะกรรมกำรคณะหนึ่งในกระทรวงยุติธรรม เรียกว่ำ คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำย 
และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ และให้มีอ�ำนำจหน้ำที่พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทน 
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

จุลนิติ

ผูเ้สยีหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยตำมพระรำชบญัญติัน้ี โดยมผีลบงัคบัใช้เมือ่วันที ่๑๓ พฤศจกิำยน 
๒๕๔๔ เป็นต้นมำ
   ต่อมำได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำย 
แก่จ�ำเลยในคดีอำญำ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึน้มผีลบงัคับใช้เมือ่วนัที ่๒๑ ตลุำคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมี
เหตุผลในกำรประกำศใช้ คือ โดยที่พระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำย
แก่จ�ำเลยในคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ใช้บังคับมำเป็นเวลำนำน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมโดยให้มีกำรแจ้ง
สทิธกิำรได้รบัค่ำตอบแทน หรอืค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยตำมพระรำชบญัญตัน้ีิแก่ผูเ้สยีหำยหรอืทำยำท 
ซึง่ได้รบัควำมเสยีหำย หรอืแก่จ�ำเลยทีศ่ำลมคี�ำสัง่อนุญำตให้ถอนฟ้อง หรอืศำลมคี�ำพพิำกษำถงึทีส่ดุว่ำ
จ�ำเลยมิได้เป็นผู้กระท�ำควำมผิดหรือกำรกระท�ำของจ�ำเลยไม่เป็นควำมผิด ปรับปรุงองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ  
และเพ่ิมอ�ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรในกำรแต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนผูเ้สยีหำย 
และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดอีำญำตำมควำมเหมำะสม รวมถงึก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำทีแ่ละ
กำรด�ำเนินกำรของคณะอนกุรรมกำร รวมท้ังกำรใช้สทิธิอุทธรณ์ค�ำวินิจฉยัของคณะอนุกรรมกำรดงักล่ำว 
ตลอดจนก�ำหนดวิธีกำรยื่นค�ำขอรับค่ำตอบแทนค่ำทดแทน หรือค่ำใช้จ่ำย และปรับปรุงรำยกำรท้ำย
พระรำชบัญญัติ ทั้งนี้ เพื่อให้กำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้เสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลย 
ในคดีอำญำสำมำรถกระท�ำได้รวดเร็ว ครอบคลุม และมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

   ๔. ค�านิยามตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
   “จ�าเลย” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งถูกฟ้องต่อศำลว่ำได้กระท�ำควำมผิดอำญำ
   “ค่าทดแทน” หมำยควำมว่ำ เงนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อืน่ใดทีจ่�ำเลยมสีทิธไิด้รบัเนือ่งจำก
กำรตกเป็นจ�ำเลยในคดีอำญำและถูกคุมขังระหว่ำงกำรพิจำรณำคดี และปรำกฏว่ำค�ำพิพำกษำถึงที่สุด
ในคดีนั้นฟังเป็นยุติว่ำจ�ำเลยมิได้เป็นผู้กระท�ำควำมผิดหรือกำรกระท�ำของจ�ำเลยไม่เป็นควำมผิด 

   ๕. ผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้๙ คือ
   ๕.๑ เป็นจ�าเลยทีถ่กูด�าเนนิคดโีดยพนกังานอยัการกล่ำวคอืตกเป็นจ�ำเลยในคดทีีพ่นกังำน
อยักำรหรอือยักำรทหำรเป็นโจทก์ฟ้องคดหีำกเป็นจ�ำเลยในคดทีีร่ำษฎรเป็นโจทก์ฟ้องคดอีำญำย่อมไม่มี
สิทธิได้รับค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำย
   ๕.๒ จ�าเลยถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดีและ
   ๕.๓ ปรากฏหลักฐานชดัเจนว่าจ�าเลยมไิด้เป็นผูก้ระท�าความผดิแยกพจิารณาได้ ๒ กรณี คอื 

 ๙ พระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๔ มำตรำ ๒๐.
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“การเยียวยาจำาเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน  
และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”

จุลนิติ

   ๑) ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจ�าเลยมิได้เป็นผู ้กระท�าความผิดและมีการถอนฟ้อง 
ในระหว่างด�าเนินคดี
   ๒)  ปรากฏข้อเทจ็จรงิตามค�าพพิากษาอนัถงึท่ีสดุในคดีนัน้ว่าจ�าเลยมไิด้เป็นผูก้ระท�าความผดิ
หรือการกระท�าของจ�าเลยไม่เป็นความผิดแต่มิใช่กรณีโจทก์ไม่มีพยำนหลักฐำนยืนยันได้ว่ำจ�ำเลยเป็น
ผูก้ระท�ำควำมผิดตำมทีโ่จทก์ฟ้องเช่นศำลยกฟ้องโจทก์เพรำะพยำนหลกัฐำนของโจทก์ฟังไม่ได้ว่ำจ�ำเลย
กระท�ำผิดหรือกรณีที่ศำลสงสัยไม่แน่ใจในพยำนหลักฐำนว่ำจ�ำเลยเป็นผู ้กระท�ำผิดหรือไม่โดย 
ยกประโยชน์แห่งควำมสงสยัให้เป็นผลดแีก่จ�ำเลยตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำมำตรำ ๒๒๗๑๐ 
และยกฟ้องโจทก์กรณีดังกล่ำวข้อเท็จจริงยังฟังไม่เป็นที่ยุติว่ำจ�ำเลยมิได้เป็นผู ้กระท�ำควำมผิด 
ดังนั้นจ�ำเลยจึงไม่มีสิทธิได้รับค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำย๑๑ 
   อนึ่ง ในคดีท่ีมีจ�าเลยหลายคนจ�ำเลยท่ีถึงแก่ควำมตำยก่อนศำลมีค�ำพิพำกษำถึงที่สุดและ
คณะกรรมกำรเห็นสมควรจ่ำยค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยให้แก่จ�ำเลยอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้ำเป็นเหตุอยู่ใน
ลักษณะคดี จ�ำเลยที่ถึงแก่ควำมตำยนั้นมีสิทธิได้รับค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยตำมพระรำชบัญญัตินี้ด้วย

   ๖. ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายที่จะได้รับ
   จ�ำเลยที่ถูกคุมขังระหว่ำงพิจำรณำภำยหลังพิสูจน์ได้ว่ำเป็นผู้บริสุทธิ์มีสิทธิได้รับค่ำทดแทน
และค่ำใช้จ่ำยดังนี้๑๒ 
   (๑) ค่ำทดแทนกำรถูกคุมขังให้ค�ำนวณจำกจ�ำนวนวันที่ถูกคุมขังในอัตรำที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับ
กำรกักขงัแทนค่ำปรบัตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๓๐ ซ่ึงแก้ไขโดยพระรำชบัญญตัแิก้ไขเพิม่เตมิ
ประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๙๑๓ คือ อัตรำวันละ ๕๐๐ บำท

 ๑๐ ประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ มำตรำ ๒๒๗ บญัญตัว่ิำ 
 “มำตรำ ๒๒๗ ให้ศำลใช้ดลุพินิจวนิิจฉยัชัง่น�ำ้หนกัพยำนหลกัฐำนทัง้ปวงอย่ำพพิำกษำลงโทษจนกว่ำจะแน่ใจว่ำมกีำรกระท�ำผดิจรงิ
และจ�ำเลยเป็นผูก้ระท�ำควำมผดินัน้ เมือ่มคีวำมสงสยัตำมสมควรว่ำจ�ำเลยได้กระท�ำผดิหรอืไม่ให้ยกประโยชน์แห่งควำมสงสยันัน้ให้จ�ำเลย”.
 ๑๑ พรรลอง มัน่ด ี“เพือ่ควำมยตุธิรรม” พมิพ์ครัง้ที ่๑ (ส�ำนกัพิมพ์นติธิรรม ; กรงุเทพมหำนคร, พฤษภำคม ๒๕๔๘) หน้ำ ๘๒.
 ๑๒ พระรำชบญัญตัค่ิำตอบแทนผู้เสยีหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดอีำญำพ.ศ. ๒๕๔๔ มำตรำ ๒๑.
 ๑๓ มำตรำ ๓๐ ของประมวลกฎหมำยอำญำ ซึง่แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระรำชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบบัที ่๒๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ บญัญตัว่ิำ 
 “มำตรำ ๓๐ ในกำรกักขงัแทนค่ำปรบั ให้ถอือตัรำห้ำร้อยบำทต่อหนึง่วนั และไม่ว่ำในกรณคีวำมผดิกระทงเดยีวหรอืหลำยกระทง 
ห้ำมกกัขังเกนิก�ำหนดหนึง่ปี เว้นแต่ในกรณทีีศ่ำลพพิำกษำให้ปรบัต้ังแต่สองแสนบำทข้ึนไป ศำลจะสัง่ให้กกัขังแทนค่ำปรบัเป็นระยะเวลำ 
เกนิกว่ำหนึง่ปีแต่ไม่เกนิสองปีก็ได้
 ในกำรค�ำนวณระยะเวลำนัน้ ให้นบัวนัเริม่กกัขงัแทนค่ำปรบัรวมเข้ำด้วยและให้นบัเป็นหนึง่วนัเตม็โดยไม่ต้องค�ำนงึถงึจ�ำนวน
ช่ัวโมง
 ในกรณทีีผู่ต้้องโทษปรบัถกูคมุขงัก่อนศำลพพิำกษำ ให้หกัจ�ำนวนวนัทีถ่กูคมุขงันัน้ออกจำกจ�ำนวนเงนิค่ำปรบั โดยถอือตัรำ 
ห้ำร้อยบำทต่อหนึ่งวัน เว้นแต่ผู ้นั้นต้องค�ำพิพำกษำให้ลงโทษทั้งจ�ำคุกและปรับในกรณีเช่นว่ำนี้ ถ้ำจะต้องหักจ�ำนวนวันท่ีถูก 
คมุขังออกจำกเวลำจ�ำคกุตำมมำตรำ ๒๒ กใ็ห้หกัออกเสยีก่อนเหลอืเท่ำใดจงึให้หกัออกจำกเงนิค่ำปรบั
 เมือ่ผูต้้องโทษปรับถกูกักขงัแทนค่ำปรับครบก�ำหนดแล้ว ให้ปล่อยตวัในวนัถดัจำกวนัทีค่รบก�ำหนดถ้ำน�ำเงนิค่ำปรบัมำช�ำระครบแล้ว 
ให้ปล่อยตวัไปทันท”ี. 
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

จุลนิติ

   (๒) ค่ำใช้จ่ำยที่จ�ำเป็นในกำรรักษำพยำบำลให้จ่ำยเท่ำที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บำท
โดยให้รวมถึงค่ำห้องและค่ำอำหำรในอัตรำวันละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บำท หำกควำมเจ็บป่วยของจ�ำเลย 
เป็นผลโดยตรงจำกกำรถูกด�ำเนินคดี๑๔ 
   (๓) ค่ำฟ้ืนฟสูมรรถภำพทำงร่ำงกำยและจิตใจให้จ่ำยเท่ำทีจ่่ำยจรงิ แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บำท
โดยให้รวมถึงค่ำห้องและค่ำอำหำรในอัตรำวันละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บำท หำกควำมเจ็บป่วยของจ�ำเลย 
เป็นผลโดยตรงจำกกำรถูกด�ำเนินคดี๑๕ 
   (๔) ค่ำขำดประโยชน์ท�ำมำหำได้ระหว่ำงถูกด�ำเนินคดีให้จ่ำยในอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต�่ำในท้องที่
จงัหวัดทีป่ระกอบกำรงำน ณ วันทีไ่ม่สำมำรถประกอบกำรงำนได้ นบัแต่วนัทีไ่ม่สำมำรถประกอบกำรงำน
ได้ตำมปกติ๑๖ 
   (๕) ค่ำใช้จ่ำยที่จ�ำเป็นในกำรด�ำเนินคดี๑๗ 

      - ค่ำทนำยควำม ให้จ่ำยเท่ำที่จ่ำยจริงแต่ไม่เกินอัตรำตำมตำรำงดังนี้

 ๑๔ กฎกระทรวงก�ำหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และอตัรำในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผูเ้สยีหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลย 
ในคดีอำญำ (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๖ (๑). 
 ๑๕ กฎกระทรวงก�ำหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และอตัรำในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผูเ้สยีหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลย 
ในคดีอำญำ (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๖ (๒).
 ๑๖ กฎกระทรวงก�ำหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และอตัรำในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผูเ้สยีหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลย 
ในคดีอำญำ (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๖ (๓).
 ๑๗ กฎกระทรวงก�ำหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และอตัรำในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผูเ้สยีหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลย 
ในคดีอำญำ (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๖ (๔).

คดีประเภทที่ ๑ คดีที่มีอัตรำโทษประหำรชีวิต  อตัรำขัน้ต�ำ่เรือ่งละ ๘,๐๐๐ บำท
 อตัรำขัน้สงูเร่ืองละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท

คดีประเภทที่ ๒

คดทีีม่อีตัรำโทษจ�ำคกุอย่ำงสูงตัง้แต่ สบิปีขึน้ไป
แต่ไม่ถงึประหำรชวีติ และให้รวมถงึคดีอำญำ
ที่มีควำมผิดหลำยกรรมหลำยกระทง  
แต่ละกระทงมีอัตรำโทษจ�ำคุกอย่ำงสูง  
ซึ่งไม่เกินสบิปี แต่เมือ่รวมโทษทกุกระทงแล้ว
เกินกว่ำสิบปีขึ้นไปด้วย

 อตัรำขัน้ต�ำ่เรือ่งละ ๖,๐๐๐ บำท
 อตัรำขัน้สงูเรือ่งละ ๗๕,๐๐๐ บำท

คดีประเภทที่ ๓
คดอีืน่นอกจำกคดใีนประเภทที ่๑ หรอื
ประเภทที ่๒

 อัตรำขั้นต�่ำเรื่องละ ๔,๐๐๐ บำท
 อัตรำขั้นสูงเรื่องละ ๕๐,๐๐๐ บำท

           - ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ในกำรด�ำเนินคดี ให้จ่ำยเท่ำที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บำท               
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“การเยียวยาจำาเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน  
และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”

จุลนิติ

   (๖) ค่ำทดแทนในกรณีที่จ�ำเลยถึงแก่ควำมตำยและควำมตำยนั้นเป็นผลโดยตรงจำกกำรถูก
ด�ำเนินคดีจ�ำนวนไม่เกินที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และอัตรำในกำรจ่ำย 
ค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗ (๑) และ (๒) ให้พิจำรณำจ่ำยค่ำทดแทนดังต่อไปนี้
     - ค่ำทดแทน จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บำท
     - ค่ำจัดกำรศพ จ�ำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท
    - ค่ำขำดอุปกำระเลี้ยงดู จ�ำนวนไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บำท
    - ค่ำเสียหำยอื่น ตำมที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บำท

   ๗. การยื่นค�าขอรับค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย๑๘ 
   ๗.๑ ผู้ยื่นค�าขอ 
     จ�ำเลย หรือทำยำท เป็นผู้มีสิทธิยื่นค�ำขอ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถ  
หรอืไม่สำมำรถยืน่ค�ำขอด้วยตวัเองได้ ให้ผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรอืผูอ้นุบำล ผูบ้พุกำร ีผูส้บืสนัดำน สำมี 
หรอืภรยิำ หรอืบุคคลหนึง่บุคคลใดซ่ึงได้รบักำรแต่งต้ังเป็นหนงัสอืจำกจ�ำเลย หรอืทำยำทยืน่ค�ำขอแทนได้
   ๗.๒ สถานที่ในการยื่นค�าขอ  
     ส่วนกลาง สำมำรถยืน่ค�ำขอต่อคณะกรรมกำรหรอืคณะอนุกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน
ผูเ้สยีหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดอีำญำ ณ ส�ำนักงำนช่วยเหลอืทำงกำรเงนิแก่ผูเ้สยีหำย
และจ�ำเลยในคดีอำญำ กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภำพ กระทรวงยุติธรรม
     ส่วนภูมิภาค สำมำรถค�ำขอ ณ ส�ำนักงำนช่วยเหลอืทำงกำรเงนิแก่ผูเ้สยีหำยและจ�ำเลย
ในคดีอำญำ ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด
     โดยต้องยื่นค�าขอภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายได้รู้ถึงการกระท�าความผิดหรือ
วนัทีศ่าลมคี�าสัง่อนญุาตให้ถอนฟ้องเพราะปรากฏหลกัฐานชดัเจนว่าจ�าเลยมไิด้เป็นผูก้ระท�าความผดิ
หรอืวนัทีม่คี�าพพิากษาอนัถงึทีส่ดุในคดนีัน้ว่าข้อเทจ็จรงิฟังเป็นยตุว่ิาจ�าเลยมไิด้เป็นผูท้ีก่ระท�าความผิด
หรือการกระท�าของจ�าเลยไม่เป็นความผิด๑๙ ส�ำหรับหลักเกณฑ์วิธีกำรยื่นค�ำขอและวิธีกำรพิจำรณำ
ค�ำขอเป็นไปตำมระเบียบทีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนผูเ้สยีหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำย
แก่จ�ำเลยในคดีอำญำ ก�ำหนดโดยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง๒๐ 

 ๑๘ มำตรำ ๒๓ พระรำชบญัญติัค่ำตอบแทนผูเ้สยีหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำพ.ศ. ๒๕๔๔.
 ๑๙ มำตรำ ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙.
 ๒๐ ระเบยีบคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ ว่ำด้วยกำรยืน่ค�ำขอ และวธิกีำร
พจิำรณำค�ำขอ ค่ำตอบแทน และค่ำใช้จ่ำย พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกำศ ณ วนัท่ี ๒๕ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๔๕.
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

จุลนิติ

   ๘.	การอุทธรณ์ค�าวินิจฉัย๒๑ 
	 	 	 ในกรณทีีผู้่ยืน่ค�ำขอไม่เหน็ด้วยกบัค�ำวนิจิฉยัของคณะอนุกรรมกำร	ให้อทุธรณ์ต่อคณะกรรมกำร
ภำยใน	๓๐	วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำวินิจฉัย		
	 	 	 ในกรณีที่ผู้ยื่นค�ำขอไม่เห็นด้วยกับค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำร	 ให้อุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์
ภำยใน	๓๐	วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำวินิจฉัย	โดยผู้อุทธรณ์จะยื่นต่อส�ำนักงำนหรือศำลจังหวัดที่ผู้นั้น
มีภูมิล�ำเนำอยู่ในเขตเพื่อส่งให้แก่ศำลอุทธรณ์ก็ได้	ค�ำวินิจฉัยของศำลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด

   ๙.	การแจ้งสิทธิแก่จ�าเลย๒๒	
	 	 	 ก�ำหนดให้มีกำรแจ้งสิทธแิก่จ�ำเลย	ทีไ่ด้รบักำรถอนฟ้องหรอืศำลมคี�ำพพิำกษำยกฟ้อง	 โดยให้
เจ้ำพนกังำนผู้ปล่อยตัวจ�ำเลยเป็นผู้แจ้งสทิธใินจ�ำเลยทรำบถงึสทิธกิำรได้รบัค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกรณทีี่
ศำลมีค�ำสั่งอนุญำตให้ถอนฟ้อง	 หรือศำลมีค�ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำจ�ำเลยมิได้เป็นผู้กระท�ำควำมผิดหรือ
กำรกระท�ำของจ�ำเลยไม่เป็นควำมผดิตำมพระรำชบญัญตันิีเ้มือ่ได้มกีำรแจ้งแล้ว	 ให้เจ้ำพนักงำนผู้มหีน้ำที่
ปล่อยตัวจ�ำเลย	 บันทึกรำยละเอียดกำรแจ้งน้ันไว้ในส�ำนวนคดีหรือทะเบียนประวัติของจ�ำเลยซึ่งตน 
รับผิดชอบด้วย	

   ๑๐.	แนวค�าพิพากษาที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 		 ค�ำพิพำกษำของศำลอุทธรณ์	 คดีหมำยเลขด�ำที่	 ๓๓๕๗/๒๕๕๑	 หมำยเลขแดงที่	
๑๘๓๐/๒๕๕๓	ซึ่งมี	นำยมำนิเพำะ	มำมะ	 เป็นผู้ยื่นอุทธรณ์ศำลมีค�ำพิพำกษำถึงที่สุดในคดีให้ยกฟ้อง
เนื่องจำกพนักงำนอัยกำรโจทก์ไม่มีพยำนหลักฐำนเพียงพอที่น�ำสืบพิสูจน์ว่ำจ�ำเลยผู้ยื่นค�ำขอรับ 
ค่ำทดแทนเป็นผู้กระท�ำควำมผิด	ข้อเทจ็จรงิจึงยงัไม่เป็นทีย่ตุว่ิำ	ผูย้ืน่ค�ำขอมไิด้เป็นผูก้ระท�ำผดิตำมฟ้อง	
กรณีจึงไม่อยู ่ในเกณฑ์ที่ผู ้ ย่ืนค�ำขอจะมีสิทธิได้รับค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยตำมพระรำชบัญญัต ิ
ค่ำตอบแทนผู้เสียหำย	และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ	พ.ศ.	๒๕๔๔

   บทสรุป
 พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย	 และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา	
พ.ศ.	๒๕๔๔	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๙	 เป็นกฎหมายที่มีความส�าคัญและเอื้อ
ประโยชน์ในการช่วยเหลือเยียวยาจ�าเลยในคดีอาญา	 โดยที่ผ่ำนมำ	 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ	
กระทรวงยุติธรรม	 ได้จ่ำยเงินช่วยเหลือจ�ำเลยในคดีอำญำ	 ตำมพระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย
และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับท่ี	 ๒)	 

 ๒๑	มำตรำ	๒๕	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย	 และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ 
(ฉบับที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๕๙.
 ๒๒	มำตรำ	๖/๑	เพิม่โดยพระรำชบญัญตัค่ิำตอบแทนผูเ้สยีหำย	และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดอีำญำ	(ฉบบัท่ี	๒) 
พ.ศ.	๒๕๕๙.
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“การเยียวยาจำาเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน  
และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”

จุลนิติ

พ.ศ.	๒๕๕๙	ระหว่ำงปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	–	พ.ศ.	๒๕๕๙	รวมจ�ำนวนกว่ำ	๒๐๐	รำย	เป็นเงินจ�ำนวนกว่ำ	 
๔๐	ล้ำนบำท	แบ่งเป็นในปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	จ่ำยให้จ�ำเลย	๑๑๐	รำย	เป็นเงนิ	๒๓.๕	ล้ำนบำท	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	
จ่ำยให้จ�ำเลย	๔๕	รำย	 เป็นเงิน	๗.๗	ล้ำนบำท	และปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	จ่ำยให้จ�ำเลย	๖๐	รำย	 เป็นเงิน	 
๑๐.๓	 ล้ำนบำท๒๓	จะเห็นได้ว่ารัฐได้พยายามท่ีจะชดใช้ความเสียหายท่ีจ�าเลยได้รับเพื่อบรรเทา	
ความเดอืดร้อนให้จ�าเลยเท่าที่สามารถจะกระท�าได้
	 แต่อย่ำงไรก็ตำมควำมสูญเสียที่จ�ำเลยต้องรับโทษทั้งที่ไม่ได้กระท�ำควำมผิด	ควำมทุกข์ทรมำน
ทั้งร่ำงกำยจิตใจ	ควำมเสื่อมเสียชื่อเสียง	ตกเป็นที่รังเกียจทำงสังคม	และหมดอนำคต	ไม่ว่ำรัฐจะชดเชย
ด้วยเงินจ�ำนวนมำกมำยเท่ำใดก็คงจะไม่เพียงพอผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนโดย
กระบวนกำรยติุธรรมทีมี่ควำมผิดพลำดในบำงขัน้ตอนซึง่อำจเกิดจำกควำมพล้ังเผลอของผูป้ฏิบตัหิน้ำที่
ในกระบวนกำรยุติธรรม	 และโดยส่วนใหญ่จ�ำเลยที่ตกเป็นเหยื่อมักจะเป็นคนยำกจน	 ขำดควำมรู้และ
ขำดแคลนทนุทรพัย์ทีจ่ะน�ำมำเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรต่อสูค้ดี	ท�ำให้ไม่สำมำรถเข้ำถงึกระบวนกำรยตุธิรรมได้
	 ดังนัน้	จงึถงึเวลำแล้วทีป่ระเทศไทยควรมกีำรแก้ไขปัญหำดงักล่ำวน้ีอย่ำงจรงิจังโดยสมควรทีจ่ะ
ได้มีกำรปฏิรูปกระบวนกำรยุติธรรมไทยท้ังระบบ	 ทั้งนี้เพ่ือให้มีกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเป็นธรรม	 
มีควำมเสมอภำคอันจะน�ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำและควำมไม่เป็นธรรมในสังคม	 โดยให้
ตระหนักถึงสิทธิของประชำชนที่จะต้องได้รับกำรสืบสวนสอบสวนให้มีประสิทธิภำพ	 โปร่งใส	 ตั้งแต่
ต้นทำงไปจนถึงปลำยทำงตลอดจนแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยให้ทันสมัยต่อสภำวกำรณ์ปัจจุบัน	 อีกทั้งรัฐ
ต้องเผยแพร่ให้ประชำชนได้รับทรำบถงึสทิธต่ิำง	ๆ 	ทีพ่งึม	ีเพือ่ให้สำมำรถเข้ำถึงกลไกกำรตรวจสอบอ�ำนำจรฐั	
และกำรเข้ำถึงกลไกกระบวนกำรยุติธรรมได้อย่ำงแท้จริงตำมที่รับรองไว้ตำมรัฐธรรมนูญ	 ทั้งนี้	 
ตำมแนวทำงที่ก�ำหนดไว้ในร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	 (ฉบับผ่ำนกำรลงประชำมติ)	 
มำตรำ	 ๒๕๘	 ง.	 ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม	 ซึ่งหำกกำรปฏิรูปกระบวนกำรยุติธรรมเป็นผลส�ำเร็จ 
กจ็ะท�ำให้ประเทศชำติมีควำมสงบเรยีบร้อยสงัคมมคีวำมสงบสขุ	เป็นธรรม	และมโีอกำสอนัทดัเทยีมกนั
เพื่อขจัดควำมเหลื่อมล�้ำ	และประชำชนมีควำมสุข	มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นอย่ำงแน่นอน.

 ๒๓	สบืค้นจำกเวบ็ไซต์กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีำพ	www.rlpd.go.th	,	เมือ่วนัที	่๒๔		มนีำคม	พ.ศ.	๒๕๖๐.
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