รายการ ร้อยเรื่อง…เมืองไทย
สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาและสานักวิชาการ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2244 2060
เรื่อง
ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา
ผู้เรียบเรียง นางสาวศรันยา สีมา นิติกรชานาญการพิเศษ กลุม่ งานบริการวิชาการ 1 สานักวิชาการ
ออกอากาศ ตุลาคม 2562
การก่ออาชญากรรมเป็นการกระทาความผิดร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และ
การอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขของประชาชนในสังคมซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นความผิดอาญา ผู้กระทาความผิดต้องถูก
ฟ้องคดีต่อศาลและต้องถู กลงโทษ ในขณะเดียวกัน ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการกระทา
ความผิดอาญานั้นโดยที่ตนเองไม่มีส่วนร่วมในการกระทาความผิด ก็ควรที่จะได้รับการเยียวยาความเสียหายจาก
ผู้ ก ระท าความผิ ด อาญานั้ น ด้ ว ย แต่ อ ย่ างไรก็ ต ามในบางกรณี ผู้ ก ระท าความผิ ด มี ฐ านะยากจนไม่ มี ท รัพ ย์ สิ น
เพียงพอที่จะนามาชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ หรือในบางกรณี รัฐเองก็ไม่สามารถจับกุมตัวผู้กระทา
ความผิดมาลงโทษได้ ทาให้ผู้เสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรม อีกทั้งจากแนวความคิดทีว่ ่ารัฐมีหน้าที่ในการคุ้มครอง
ความปลอดภัยให้กับประชาชน เมื่อรัฐไม่สามารถควบคุมไม่ให้เกิดอาชญากรรมได้ รัฐจึงต้องรับผิดชอบเยียวยา
ความเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการรับรองสิทธิของผู้เสียหายที่จะได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐ
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา
พระราชบั ญ ญั ติ ค่ าตอบแทนผู้ เสี ย หาย และค่ า ทดแทนและค่ า ใช้ จ่ า ยแก่ จ าเลยในคดี อ าญา
พ.ศ. 2544 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ทั้งในเรื่อง
คุณ สมบั ติของผู้ มีสิ ท ธิได้รั บ ค่าตอบแทน การยื่น ขอรับ ค่าตอบแทน และการจ่ายค่ าตอบแทน โดยได้กาหนด
คุณสมบั ติของผู้ เสียหายที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนไว้ว่า ผู้ นั้น ต้องเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย จิตใจ หรือ
ถึงแก่ความตายจากการกระทาความผิดอาญาของบุคคลอื่นในความผิดตามที่กฎหมายกาหนดคือ ความผิดเกี่ยวกับ
การก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน เช่น วางเพลิงเผาทรัพย์ ทาให้เกิดระเบิด ความผิดเกี่ยวกับเพศ เช่น ข่มขืน
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กรณีผู้เสียหายได้รับความเสียหายไม่ถึงแก่ความตายจะได้รับค่าตอบแทนคือ ค่าใช้จ่ายที่จาเป็น
ในการรักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท (รวมค่าห้องและค่าอาหารในอัตราวันละไม่เกิน 1,000 บาท)
ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท (รวมค่าห้องและค่าอาหารในอัตรา
วันละไม่เกิน 1,000 บาท) ค่าขาดประโยชน์ทามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติในอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่าในท้องที่จังหวัดที่ ผู้เสียหายประกอบการงาน ณ วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้เป็นระยะเวลา
ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ และค่าตอบแทนความเสียหายอื่นตามจานวน
ที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
กรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตายจะได้รับค่าตอบแทนคือ ค่าตอบแทนเป็นเงิน ตั้งแต่ 30,000 บาท
แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ค่าจัดการศพ 20,000 บาท ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู ไม่เกิน 40,000 บาท และค่าเสียหายอื่น
ตามจานวนที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา
เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 40,000 บาท
การขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ผู้เสียหายหรือทายาทของผู้เสียหายต้องยื่นคาขอ
พร้อมหลักฐานเพื่ อขอรั บ ค่าตอบแทนผู้ เสี ยหายในคดีอาญาภายใน 1 ปี นับแต่วัน ที่ ผู้ เสี ยหายรู้ถึงการกระท า
ความผิ ด มิฉะนั้ น จะเสี ย สิ ทธิไม่ส ามารถขอรับค่าตอบแทนได้ โดยสามารถยื่นคาขอได้ที่ กรมคุ้มครองสิ ทธิและ
เสรีภาพ สานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 1 (พระนครศรีอยุธยา) สานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
พื้นที่ 2 (ขอนแก่น) สานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 3 (เชียงใหม่) สานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
พืน้ ที่ 4 (สงขลา) คลินิกยุติธรรมในสานักงานยุติธรรมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ สถานีตารวจทุกแห่งทั่วประเทศ
และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
หมายเลขโทรศัพท์ 1111 กด 77
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