บทความ
รางพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทน
และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา
“The Act for the Granting of Compensation to Aggrieved
Parties and the Accused in Criminal Cases”

! ศรีลา ทองกลาง
รางพระราชบัญญัติดังกลาวไดถูกเสนอเขาสูวาระการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2543 และสภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2543
และขณะนี้ อยู ร ะหว างการเสนอตอวุฒิสภาเพื่อพิจารณาเห็นชอบรางพระราชบัญญัติดัง กลาว
ตอไป
ที่มาของรางพระราชบัญญัติดังกลาว ก็เพื่อใหมีกฎหมายวาดวยคาตอบแทน
ผูเสียหาย คาทดแทน และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา
245 และมาตรา 246 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับป พ.ศ. 2540 บัญญัติรับรอง
สิทธิในการไดรับความชวยเหลือจากรัฐของบุคคลซึ่งไดรับความเสียหายอันเนื่องจากการกระทํา
ความผิดทางอาญาของบุคคลอื่นโดยตนมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิดนั้น และไมมี
โอกาสไดรับการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือไดรับผลแหงความเสียหายนั้นโดยทางอื่นใด
และเพื่อเปนการรับรองสิทธิในการที่จะไดรับคาทดแทนในกรณีของบุคคลซึ่งตกเปนจําเลยในคดี
อาญาและถูกคุมขังระหวางพิจารณาคดี ซึ่งหากปรากฏตามคําพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้น โดย
ขอเท็จจริงฟงไดเปนที่ยุติวา จําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิดหรือการกระทําของจําเลยไมเปน
ความผิด
บุคคลผูซึ่งมีสิทธิจะไดรับคาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจาย ตามบทบัญญัติราง
พระราชบั ญ ญัติฉ บับนี้ จึงไดแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา แตทั้งนี้ห ากเปนกรณีที่ทั้ง
ผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญาดังกลาวถึงแกความตายกอนที่จะไดรับคาตอบแทน คาทดแทน
หรือคาใชจายแลวแตกรณี ทายาทซึ่งไดรับความเสียหายของผูเสียหายหรือจําเลยนั้นก็จะเปนผูได
รับสิทธิในการเรียกรองและการรับคาตอบแทน คาทดแทน หรือคาใชจายดังกลาว ทั้งนี้เปนไปตาม
ระเบี ยบที่ คณะกรรมการกําหนด นอกจากนี้หากผูเสียหาย จําเลยหรือทายาทซึ่งไดรับความ
เสียหายขางตนเปนผูไรความสามารถหรือบาดเจ็บจนไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองได ในกรณีนี้
ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาล, บุพการี, ผูสืบสันดาน, สามีหรือภรรยาของบุคคลนั้น หรือผูดูแล
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ทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ผูเสียหายในคดีอาญาที่อาจยื่นคําขอรับคาตอบแทนไดตองอยูภายใตเงื่อนไข
ดังนี้
(1) ความผิดที่กระทําตอผูเ สียหายนั้นเปนความผิดตามรายการที่ระบุไวทายราง
พระราชบัญญัตินี้ ไดแก ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิด
♦

ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ มาตรา 276 ถึงมาตรา 287

♦

ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย
♦
♦
♦
♦

หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4

ความผิดตอชีวิต
มาตรา 288 ถึงมาตรา 294
ความผิดตอรางกาย
มาตรา 295 ถึงมาตรา 300
ความผิดฐานทําใหแทงลูก มาตรา 301 ถึงมาตรา 305
ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก,คนปวยเจ็บหรือ คนชรา มาตรา
306 ถึงมาตรา 308

(2) ผูเสียหายไดรับอันตรายถึงแกชีวิตหรือไดรับอันตรายตอรางกายและจิตใจ
สําหรับจําเลยในคดีอาญาที่จะมีสิทธิไดรับคาทดแทนหรือคาเสียหายตามราง
พระราชบัญญัติที่มีหลักเกณฑที่จะตองพิจารณาดังนี้
(1) เปนจําเลยที่ถูกดําเนินคดีโดยพนักงานอัยการ
(2) ถูกคุมขังในระหวางพิจารณาคดี และ
(3) ปรากฏตามคําพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นวาขอเท็จจริงเปนที่ยุติวา จําเลยมิได
เปนผูกระทําความผิดหรือการกระทําของจําเลยไมเปนความผิด
ตามที่ไดกลาวไวขางตนแลววา รางพระราชบัญญัติฉบับนี้บัญญัติขึ้นมาเพื่อรับรอง
สิทธิในการที่จะไดรับความชวยเหลือจากรัฐ ดังนั้นการดําเนินการพิจารณาชวยเหลือหรือจาย
คาตอบแทน คาทดแทน หรือคาใชจายแลวแตกรณีภายใตรางพระราชบัญญัตินี้ ผูที่พิจารณาและ
ดําเนินการดังกลาว ไดแก คณะกรรมการที่รัฐหรือหนวยงานของรัฐเปนผูแตงตั้งขึ้น
ดั ง นั้ น จึ ง มี ข อสั ง เกตในสวนกรณีของจําเลยในคดีอาญาที่จะไดรับคาทดแทนหรือ
คาใชจายนั้นตองเปนกรณีเฉพาะจําเลยที่ถูกดําเนินคดีโดยพนักงานอัยการเทานั้นหรือไม และถา
เปนจําเลยในคดีอาญาที่เอกชนเปนผูดําเนินคดีแลว อยางนี้รางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับ
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ดําเนินคดีโดยพนักงานอัยการหรือเอกชนนั้น ผลที่จําเลยไดรับนั้นยอมไมแตกตางกัน
ประเด็ น นี้ เ มื่ อ จําเลยถู ก ดําเนิ น คดี โ ดยพนั ก งานอั ยการแล ว เมื่ อ คดี ถึง ที่ สุ ด โดย
คําพิพากษาของศาลวาจําเลยไมไดกระทําความผิดหรือการกระทําของจําเลยไมเปนความผิดแลว
รัฐเปนผูรับผิดชอบจายคาทดแทนหรือคาใชจายแกจําเลยนั้น เชนนี้จึงมีปญหาอยูวาหากจําเลยถูก
ฟองหรือถูกดําเนินคดีโดยเอกชนแลวเกิดเปนอยางกรณีดังกลาวขางตน ผูใดจะเปนผูรับผิดชอบใน
คาทดแทนหรือคาใชจายใหแกจําเลยนั้น เพราะกฎหมายระบุใหจําเลยที่จะไดรับคาทดแทนและ
คาใชจายเฉพาะจําเลยที่ถูกดําเนินคดีโดยพนักงานอัยการ สวนจําเลยที่ถูกผูเสียหายฟองรองก็คง
ตองไปเรียกรองเอาจากผูเสียหายเอง
อนึ่ง มีปญหาวาตามคําพิพากษามิไดวินิจฉัยชัดเจนวาจําเลยไมไดกระทําผิด หรือ
การกระทําไมเปนความผิด แตวินิจฉัยวากรณีเปนที่นาสงสัยใหยกประโยชนแกจําเลยแลวยกฟอง
กรณีเชนนี้จําเลยไมนาจะรองขอรับคาทดแทนและคาใชจายได
การยื่นคําขอรับคาตอบแทน คาทดแทน หรือคาใชจาย
ผูเสียหายหรือจําเลยในคดีอาญา ทายาทซึ่งไดรับความเสียหาย หรือบุคคลตาม
มาตรา 24 แหงรางพระราชบัญญัติฉบับนี้สามารถที่จะยื่นคําขอดังกลาวไดตอสํานักงานชวยเหลือ
ทางการเงินแกผูเสียหาย และจําเลยในคดีอาญา โดยสํานักงานที่วานี้จะจัดตั้งขึ้นในกระทรวง
ยุติธรรม โดยมีหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงหรือความเห็นเกี่ยวกับการขอรับคาตอบแทน คาทดแทน
หรือคาใชจาย ตลอดจนเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการจายคาตอบแทน คาทดแทน
หรือคาใชจาย แลวทําความเห็นเสนอตอคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คาตอบแทน คาทดแทน หรือคาใชจายตอไป
อนึ่ ง การยื่ น คําขอรั บ ค า ตอบแทน ค า ทดแทน หรื อ ค า ใช จ ายดั ง กล าวข า งต น
ผูเสียหาย จําเลย หรือทายาทซึ่งไดรับความเสียหาย จะยื่นตอศาลจังหวัดที่ผูนั้นมีภูมิลําเนาอยูใน
เขตก็ได ตามรางพระราชบัญญัตินี้ถือวาเปนการยื่นคําขอตอสํานักงานดังกลาวขางตนเชนกัน
กําหนดเวลาในการยื่น
ผูเสียหาย จําเลย หรือ ทายาทซึ่งไดรับความเสียหายที่ประสงคจะขอรับคาตอบแทน
คาทดแทน หรือคาใชจายตามรางพระราชบัญญัตินี้ จะตองยื่นคําขอตามแบบที่สํานักงานกําหนด
ภายใน 1 ป นับแตวันที่ผูเสียหายไดรูถึงการกระทําความผิด หรือวันที่มีคําพิพากษาจนถึงที่สุดใน
คดีนั้นวาจําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิดหรือการกระทําของจําเลยไมเปนความผิดแลวแตกรณี
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ตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้จะกําหนดไวอยูในมาตรา 19 และมาตรา 22 คณะ
กรรมการจะเปนผูพิจารณากําหนดคาตอบแทน คาทดแทน หรือคาใชจายใหแกผูเสียหายหรือ
จําเลยในคดีอาญาเพียงใด หรือไมก็ไดโดยคํานึงถึงพฤติการณ, ความรายแรงของการกระทําความ
ผิด, สภาพความเสียหายที่ผูเสียหายไดรับหรือโดยคํานึงถึง ความเดือดรอนที่จําเลยไดรับและ
โอกาสที่จําเลยจะไดรับการชดเชยความเสียหายทางอื่นดวย
อนึ่ง ในกรณีที่มีคําขอใหไดรับสิทธิที่เสียไปอันเปนผลโดยตรงจากคําพิพากษานั้นคืน
การสั่งใหไดรับสิทธิคืนตามคําขอดังกลาว ถาไมสามารถคืนสิทธิอยางหนึ่งอยางใดเชนวานั้นได
คณะกรรมการก็จะพิจารณาคาทดแทนเพื่อสิทธินั้นใหตามที่เห็นสมควร
การอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ในกรณีที่ผูยื่นคําขอไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ผูยื่นคําขอก็มีสิทธิที่
จะอุทธรณตอศาลอุทธรณภายในสามสิบวัน (30 วัน) นับแตวันที่ผูยื่นคําขอมีสิทธิไดรับแจงคํา
วินิจฉัย การยื่นอุทธรณขางตน ผูอุทธรณสามารถที่จะยื่นตอสํานักงานหรือศาลจังหวัดที่ผูนั้นมี
ภูมิลําเนาอยูในเขตเพื่อสงใหแกศาลอุทธรณก็ได
อยางไรก็ตาม หลักกฎหมายตามรางพระราชบัญญัตินี้ถึงแมจะเปนการใหคุณตอ
ผูเสียหายหรือจําเลยหรือทายาทซึ่งไดรับความเสียหายหรือเดือดรอนในการกระทําความผิด หรือ
ถูกดําเนินคดีทางอาญาก็ตาม บทบัญญัติแหงรางพระราชบัญญัติดังกลาวก็สามารถที่จะเปนโทษ
ตอบุคคลดังกลาวไดเชนกัน เพราะตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ไดมีการบัญญัติบทกําหนดโทษ
ไวในหมวดที่ 8 วาดวยบทกําหนดโทษไวดวย เชน การยื่นคําขอรับคาตอบแทน คาทดแทน หรือ
คาใชจาย โดยแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือใหถอยคําหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จเกี่ยวกับการ
ขอรับคาตอบแทน คาทดแทน หรือคาใชจายตามรางพระราชบัญญัตินี้ตอคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ก็จะตองไดรับโทษตามมาตรา 29 และมาตรา 30 แหงราง
พระราชบัญญัติฉบับนี้เปนตน นอกจากนี้อยางในกรณีที่หากปรากฏในภายหลังวาการกระทําที่
ผูเสียหายอาศัยเปนเหตุในการขอรับคาตอบแทนนั้นไมเปนความผิดอาญา หรือไมมีการกระทํา
เช น ว านั้ น คณะกรรมการก็ มี อํานาจที่ จ ะมี ห นั ง สื อแจ ง ให ผู เ สียหายคืน คาตอบแทนที่ไดรับไป
พรอมทั้งเบี้ยปรับในอัตรารอยละสิบสองตอปแกกระทรวงยุติธรรมภายในสามสิบวัน นับแตวันที่
ไดรับแจงดวย

-5หลังจากกฎหมายฉบับนี้ไดผานการพิจารณาในขั้นตอนตาง ๆ จนไดลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชแลว บุคคลผูเสียหาย จําเลยในคดีอาญา หรือทายาทซึ่งไดรับ
ความเสียหาย ซึ่งความเสียหาย ความเดือดรอน หรือโอกาสที่จะไดรับการชดเชยของพวกเขา
เหลานั้นก็จะไดรับการเยียวยาหรือไดรับการบรรเทาความเสียหายหรือความเดือดรอนนั้นลงได ซึ่ง
ในอดีตบุคคลดังกลาวและครอบครัวของบุคคลดังกลาวเหลานั้นจํานวนมากตองประสบกับเคราะห
กรรมที่ตนเองมิไดเปนผูกอ แตตองมารับเอาความทุกข ความเดือดรอนอยางมากมายจนบางคน
ถึงกับตองเสียชีวิตไปโดยปราศจากความรับผิดชอบของบุคคลใด หรือแมแตหนวยงานหรือองคกร
ของรัฐ แตกฎหมายฉบับนี้คงเปนภาระของรัฐมิใชนอยที่จะตองหาเงินมาจายใหแกผูเสียหายและ
จําเลยในคดีอาญา และอาจมีการรองเท็จเพื่อขอรับเงินคาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจาย
เขามามิใชนอยเชนกัน
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