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บทคัดยอ 
วิทยานิพนธนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือทําการศึกษาถึงการจายคาตอบแทนใหแกผูเสียหายใน

คดีอาญา หรือทายาทผูไดรับความเสียหายจากการกระทําความผิดอาญาของผูอ่ืน เม่ือเกิด

อาชญากรรมข้ึนทําใหบุคคลไดรับความเสียหาย อันถือวาเปนความผิดพลาดของรัฐท่ีไมอาจ

คุมครองความปลอดภัยของบุคคลได ซึ่งรัฐมีหนาท่ีตองเขามาชวยเหลือเยียวยาใหกับผูเสียหาย 

ดังนั้น รัฐจึงไดตราพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลย

ในคดีอาญาพ.ศ. 2544 ข้ึนมาเปนมาตรการเสริมเพ่ือชดเชยคาเสียหายใหแกผูเสียหาย 

เม่ือมีการบังคับใชพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจาย

แกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 เปนระยะเวลาหนึ่งทําใหพบวามีจํานวนเงินคงคางท่ีไมสามารถ

จายใหแกผูเสียหาย หรือทายาทผูมีสิทธิรับเงินได ปญหาหลักท่ีกอใหเกิดกรณีเงินคาตอบแทน

ผูเสียหายคางจาย หรือเงินอาจไมถึงมือผูมีสิทธิรับเงิน อาทิ การจายเงินใหแกบุคคลผูไมมีสถานะ

ทางสังคม กรณีท่ีคณะกรรมการมีมติส่ังจายคนตางชาติ ซึ่งขณะส่ังจายผูเสียหาย หรือทายาทผูมี

สิทธิรับเงินไดเดินทางกลับไปยังประเทศของตนแลว ทําใหยากแกการติดตามสงและรับเอกสาร

หรือกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลย

ในคดีอาญาพิจารณาสั่งจายแกทายาทจํานวนตั้งแต 4 คนข้ึนไป และทายาทประสงคจะรับเงิน

คาตอบแทน พรอมกันทุกคนโดยไมยินยอมมอบอํานาจใหผูหนึ่งผูใดรับเงินแทน เปนตน 

จากที่กลาวมาขางตน ผูเขียนจึงขอเสนอความเห็นวา ควรบัญญัติใหผูอํานวยการ

สํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญาเปนผูพิจารณาจายเงินตาม

หลักการที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยใน

คดีอาญาใหถือเปนมติไว เพ่ือใหเกิดความคลองตัว และรวดเร็วในการจายเงิน สรางความชัดเจน

เก่ียวกับ “ความเปนทายาทผูมีสิทธิรับเงิน” ตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคา

ทดแทน และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมตอทายาท

ผูเสียหายดวยกัน ประชาสัมพันธเผยแพรพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน

และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ใหแกประชาชนท่ัวไปไดรับทราบสิทธิ 

                                                 
*
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

**
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
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1. บทนํา 
ปจจุบันประเทศไทยมีการบังคับใชกฎหมายวาดวยการชดเชยความเสียหายแก

ผูเสียหายในคดีอาญาโดยรัฐ คือ พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและ

คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 ในสวนท่ี4 วาดวยสิทธิในกระบวนการยุติธรรม มาตรา 40 (5) ไดบัญญัติรับรองสิทธิไว 

กลาวคือ ผูเสียหายในคดีอาญามีสิทธิไดรับความคุมครองและความชวยเหลือท่ีจําเปนและ

เหมาะสมจากรัฐสวนคาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจายท่ีจําเปนใหเปนไปตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติ โดยหลักแลว สิทธิในการรองขอคาตอบแทนตามกฎหมายนี้ ถือเปนสิทธิสวนบุคคลของ

ผูเสียหายเทานั้นไมอาจโอนสิทธิใหบุคคลอ่ืนได อยางไรก็ตาม สิทธิดังกลาวไมสูญเสียไปเพราะ

การสืบมรดกการสวมสิทธิของทายาท กําหนดใหกรณีท่ีผูเสียหายถึงแกความตายกอนท่ีจะไดรับ

คาตอบแทน หรือคาใชจายแลวแตกรณี ใหสิทธิในการเรียกรองและการรับคาตอบแทน หรือ

คาใชจายตกแกทายาทซึ่งไดรับความเสียหายของผูเสียหายนั้น (มาตรา 6) ท้ังนี้ ตามท่ีระเบียบ

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา 

วาดวยการย่ืนคําขอ และวิธีพิจารณาคําขอคาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจาย (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2548ขอ 3 ซึ่งกําหนดไววา “ทายาท” หมายความวา (ก) ผูสืบสันดาน (ข) ผูบุพการี (ค) 

คูสมรส (ง) บุคคลใดๆ ซึ่งใหอุปการะ หรืออยูในอุปการะของผูเสียหาย หรือจําเลย แลวแตกรณี 

และทายาทซึ่งมีสิทธิขอรับคาตอบแทนตองเปนทายาทซึ่งไดรับความเสียหาย นั้น 

สิทธิตามกฎหมายนี้ เปนสิทธิท่ีรัฐจะเยียวยาให เพ่ือเยียวยาการที่ผูเสียหายใน

คดีอาญาไดรับความเสียหาย และเม่ือพิจารณาบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ประกอบดวย จะเปน

ความผิดเก่ียวกับเพศ ชีวิต และรางกาย ฉะนั้น จึงนาจะเปนเร่ืองทางอาญาเฉพาะตัวผูเสียหาย 

ไมไดเก่ียวกับทรัพยสินอันจะตกเปนมรดก จึงมีบทบัญญัติมาตรา 6 กําหนดใหสิทธิดังกลาวตกแก

ทายาทตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ปญหาเก่ียวกับการกําหนดตัวทายาทผูมีสิทธิในคาตอบแทน กรณีท่ี

ผูเสียหายถึงแกความตาย ท้ังนี้ เนื่องจากตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

ผูเสียหาย .. วาดวยการย่ืนคําขอ และวิธีพิจารณาคําขอคาตอบแทนฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 ขอ 

3 ไดนิยามความหมายของทายาทไว ดังนี้ จะเห็นวา ความหมายของทายาทน้ีไมไดเปนไปตาม

หลักกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะมรดก ท้ังท่ีจริงๆ แลว เม่ือผูเสียหายถึงแกความตาย สิทธิ

ในคาตอบแทนของผูเสียหายนาจะตกทอดแกทายาท ตามหลักกฎหมายมรดก เม่ือไมเปนไปตาม

หลักกฎหมายมรดกจึงขาดความชัดเจนในเรื่องของการลําดับสิทธิของทายาทดังกลาวนี้ วาผูใด

ควรจะเปนผูมีสิทธิในลําดับตน หรือจะใหทุกคนมีสิทธิเทากัน อีกท้ัง ยังมีปญหาความไมชัดเจน 

ในกรณีทายาทตามระเบียบฯ ขอ 3 (ง) บุคคลใดๆ ซึ่งใหอุปการะ หรืออยูในอุปการะของ

ผูเสียหาย วาบุคคลท่ีควรไดรับคาตอบแทนอันเนื่องมาจากการอุปการะนี้ ควรเปนผูท่ีอยูใน

อุปการะของผูเสียหาย หรือเปนผูท่ีใหอุปการะผูเสียหาย รวมถึงสิทธิท่ีจะไดรับคาขาดไรอุปการะ

กรณีท่ีผู เสียหายถึงแกความตาย ดังนั้น จึงเห็นควรศึกษาวิเคราะหความเปนทายาทตาม
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พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 

2544 ปญหาของการเปน “ทายาท” ผูมีสิทธิรับเงิน ตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายฯ 

อันนํามาซึ่งการศึกษาและวิเคราะหปญหาเก่ียวกับการจายเงินแก “ทายาท” ผูมีสิทธิรับเงินตาม

พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 

2544 เพ่ือใหคาตอบแทนดังกลาว ถึงยังผูมีสิทธิรับเงินโดยแทจริง และถูกตอง ครบถวนตอไป 

 
2. มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการเยียวยาผูเสียหายในคดีอาญา ในประเทศไทย
เปรียบเทียบกับตางประเทศ 

2.1 มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการเยียวยาผูเสียหายในคดีอาญาของประเทศไทย 
สําหรับประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคุมครองสิทธิของผูเสียหายใน

คดีอาญาในลักษณะเยียวยาผูเสียหายทางการเงินอยู 3 ฉบับ คือ ประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย วาดวยเร่ืองละเมิด พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจาย

แกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีมีการแกไข

เพ่ิมเติม มาตรา44/1และมาตรา44/2 ซึ่งกฎหมายเร่ืองละเมิดรัฐไดกําหนดมาตราน้ีไวเปนหลัก

ในการใหสิทธิแกผูเสียหายในคดีอาญา ท่ีจะฟองเรียกคาเสียหายในทางแพง โดยกําหนดให

สอดคลองกับความผิดในทางอาญา รัฐไมไดใหคาตอบแทนในเร่ืองนี้แกผูเสียหายแตอยางใด  

บทบัญญัติมาตรา 245ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

บัญญัติรับรองสิทธิในการไดรับความชวยเหลือจากรัฐของบุคคล ซึ่งไดรับความเสียหายเนื่องจาก

การกระทําความผิดอาญาของผูอ่ืนโดยตนไมไดมีสวนเก่ียวของกับการกระทําความผิดนั้น และไม

มีโอกาสไดรับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติคาตอบแทน

ผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544ข้ึน แมในปจจุบัน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2540ไดถูกยกเลิกไปแลว แตสิทธิในการไดรับการ

เยียวยาความเสียหายแกผูเสียหายในคดีอาญาก็ยังคงไดรับการรับรองไวโดยรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2550ในสวนท่ี4วาดวยสิทธิในกระบวนการยุติธรรม มาตรา 40(5)

กลาวคือ ผูเสียหายในคดีอาญามีสิทธิไดรับความคุมครองและความชวยเหลือท่ีจําเปนและ

เหมาะสมจากรัฐสวนคาตอบแทนคาทดแทนและคาใชจายท่ีจําเปนใหเปนไปตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติ โดยผูเสียหายท่ีไดรับคาตอบแทน จะตองเปนบุคคลซึ่งไดรับความเสียหายถึงแกชีวิตหรือ

รางกายหรือจิตใจเนื่องจากการกระทําความผิดอาญาของผูอ่ืน โดยตนไมมีสวนเก่ียวของกับการ

กระทําความผิด และความผิดตองเปนความผิดท่ีระบุในทายพระราชบัญญัตินี้ คือไดรับบาดเจ็บ

ทางรางกายจิตใจ หรือถึงแกความตายเนื่องจากถูกทําราย ถูกฆาตาย ถูกลูกหลง ถูกทําใหแทงลูก

ถูกขมขืน ถูกกระทําอนาจาร ไดรับบาดเจ็บหรือตายจากการกระทําโดยประมาทของผูอ่ืนเด็ก 

คนชรา ผูปวยท่ีชวยเหลือตัวเองไมไดและถูกทอดท้ิง 
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โดยหลัก  กฎหมายใหส ิทธ ิแก ผู เส ียหายตามความหมายที ่ได กําหนดไว ใน

พระราชบัญญัติฯ มาตรา 3 เปนผูมีสิทธิยื่นคําขอรับคาตอบแทน หากแตในกรณีที่ผูเสียหาย

นั ้น ถึงแกความตาย กอนที่จะยื่นขอรับคาตอบแทนจากรัฐ หรือถึงแกความตาย กอนรับ

คาตอบแทน กฎหมายจึงไดกําหนดใหสิทธิแกทายาทของผูเสียหายผูนั้น เปนผูมีสิทธิเรียกรอง 

และรับคาตอบแทนได หากแตตองเปนทายาทผูไดรับความเสียหายดวยการสวมสิทธิของ

ทายาท กําหนดใหกรณีที่ผูเสียหายหรือจําเลยถึงแกความตายกอนที่จะไดรับคาตอบแทน คา

ทดแทน หรือคาใชจายแลวแตกรณี ใหสิทธิในการเรียกรองและการรับคาตอบแทน คา

ทดแทน หรือคาใชจายตกแกทายาทซึ่งไดรับความเสียหายของผูเสียหายหรือจําเลยนั้น ทั้งนี้ 

ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด (มาตรา 6) 

โดยกฎหมายไดกําหนด ระบุบุคคล ซึ่งถือเปนทายาทผูมีสิทธิรับเงินไวดวย ดังตอไปนี้ 

(ก) ผูสืบสันดาน 

(ข) ผูบุพการี 
(ค) คูสมรส 

(ง) บุคคลใดๆ ซึ่งใหอุปการะ หรืออยูในอุปการะของผูเสียหาย 

โดยทายาทของผูเสียหาย ซึ่งมีสิทธิขอรับคาตอบแทน ตองเปนทายาทซึ่งไดรับความ

เสียหายดวย 

 
2.2  มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการเยียวยาผูเสียหายในคดีอาญาของตางประเทศ 

ในตางประเทศมีกฎหมายชดเชยความเสียหายใหแกผูเสียหายโดยรัฐและจัดใหมี

โครงการชวยเหลือโดยวิธีอ่ืนนอกเหนือจากการจายคาทดแทนดวย เชน ประเทศอังกฤษ ประเทศ

ออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด ประเทศญี่ปุน สาธารณรัฐฝร่ังเศส ประเทศเยอรมนี ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เปนตน ซึ่งมีรูปแบบและระบบกฎหมายท่ีแตกตางกันอยูบาง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสภาพ

สังคมและเศรษฐกิจของแตละประเทศเปนสําคัญ แมในรายละเอียดของการท่ีรัฐจายคาทดแทน

ใหแกผูเสียหายในคดีอาญาในประเทศตางๆ จะมีความแตกตางกันอยูบางแตสวนใหญจะมีความ

คลายคลึงกัน กลาวคือ มีการจายคาทดแทน โดยเก่ียวกับความผิดอาญา ท่ีมีตอชีวิตรางกาย 

ขมขืนกระทําชําเรากอนความผิดฐานอ่ืนๆ มีการนําเอาประเด็นการมีสวนรวมของผูเสียหายในการ

กระทําความผิดอาญามาเปนขอพิจารณาในการจายคาทดแทน และมีคณะกรรมการเปนองคกรผูมี

อํานาจพิจารณาวินิจฉัยในการจายคาทดแทน 

หลักกฎหมายในสาธารณรัฐฝร่ังเศส มีหลักการใหการใหความชวยเหลือผูเสียหายโดย

รัฐ ซึ่งในกรณีท่ีผูเสียหายฟองคดีใหผูรับผิดชดใชในทางแพงและศาลไดมีคําพิพากษาใหจายเงิน

เปนจํานวนท่ีสูงกวาท่ีคณะกรรมการไดกําหนดไว ผูเสียหายอาจรองขอตอคณะกรรมการเพื่อขอ

คาเสียหายเพิ่มข้ึนถึงจํานวนเงินท่ีศาลไดกําหนดใหได ท้ังนี้ ภายในกําหนดระยะเวลา1ป นับแตมี

คําพิพากษาของศาลและการเรียกรองใหไดรับการเยียวยาความเสียหายจากการกระทําความผิด
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ทางอาญาอาจใชกับความผิดเก่ียวกับทรัพยเชนในความผิดฐานลักทรัพย ฉอโกง หรือยักยอก 

ไมไดรับการเยียวยาหรือไดรับการชดใชคาเสียหายไมเพียงพอกับความเสียหายท่ีไดรับจากการ

กระทําความผิดดังกลาวจนถึงขนาดท่ีทําใหผูนั้นตกอยูในสภาพท่ีส้ินไรปจจัยในการชวยเหลือ

ตนเอง 

สวนในประเทศญี่ปุนการพิจารณาจายคาตอบแทนจะใชเวลาประมาณหาเดือนนับแต

ย่ืนคํารอง และจากนั้นจะใชเวลาอีกประมาณสองสัปดาหในการดําเนินการใหผูเสียหายหรือทายาท

ไดรับคาชดเชย และหากคณะกรรมการไมสามารถพิจารณาจายคาทดแทนแกผูเสียหายหรือ

ทายาทไดในเวลาอันสมควร เพราะไมพบตัวผูกระทําความผิด หรือคณะกรรมการไมสามารถหา

มติรวมกันในการจายคาทดแทนได เพราะความเสียหายไมแน ชัด กฎหมายให อํานาจ

คณะกรรมการจายเงินเปนการชวยเหลือฉุกเฉินแกผูเสียหายหรือทายาทกอนไดเปนจํานวนตาม

สมควร  

 
3. ผลของการศึกษาความเปนทายาทผูมีสิทธิรับเงินคาตอบแทนผูเสียหาย ตาม
พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยใน
คดีอาญา พ.ศ. 2544 
 

 3.1 พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน และคาใชจายแกจําเลย
ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 มาตรา 6 ในกรณีที่ผู เสียหายถึงแกความตายกอนที่จะไดรับ

คาตอบแทน หรือคาใชจายแลวแตกรณี ใหสิทธิในการเรียกรอง และการรับคาตอบแทน หรือ

คาใช จ ายตกแกทายาท  ซึ ่งได ร ับความเสียหายของผู เส ียหายนั ้น ทั ้งนี ้ ตามที ่ระเบ ียบ

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน และคาใชจายแกจําเลยใน

คดีอาญา วาดวยการยื่นคําขอ และวิธีพิจารณาคําขอคาตอบแทน คาทดแทนและคาใชจาย

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 3 ซึ่งกําหนดไววา “ทายาท” หมายความวา (ก) ผูสืบสันดาน 

(ข) ผูบุพการี (ค) คูสมรส (ง) บุคคลใดๆ ซึ่งใหอุปการะ หรืออยูในอุปการะของผูเสียหาย 

ซึ ่งผู เสียหายที่จะมีสิทธิไดรับคาตอบแทน และคาใชจายแลวแตกรณีตามมาตรา 3 แหง

พระราชบัญญัตินี้ บุคคลดังกลาวตองไมมีสวนกอใหเกิด หรือรวมกระทําความผิดอาญาที่ทําให

ตนไดรับความเสียหายนั้น เมื่อพิจารณาเจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้ หากเปนกรณีจําเลย

จะกําหนดใหจายคาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวางถูกดําเนินคดี และคาใชจายที่จําเปนใน

การดําเนินคดี อีกทั้งกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดใหทั้งคา

ทนายความและคาใชจายที่จําเปน เห็นวา ในสวนที่เยียวยาใหแกจําเลยนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับ

ทรัพยสินของจําเลย จึงเปนทรัพยสินของจําเลยทันทีที่จําเลยไดรับคาทดแทน หรือคาใชจาย

ตามที่กฎหมายกําหนด ดังนี้ สิทธิดังกลาว เมื่อจําเลยถึงแกความตายจึงควรที่จะตกเปนมรดก

ที่ทายาทมีสิทธิไดรับอัตโนมัติตามกฎหมาย แมไมตองแสดงเจตนารับก็ไดรับมรดก แตเมื่อ
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พิเคราะหจากแนวคิด เจตนารมณในการใหการเยียวยาแกผูเสียหายในคดีอาญาซึ่งมีลักษณะ

เปนการสงเคราะห และชดเชยเบื้องตนเทานั้น คาตอบแทนดังกลาวจึงไมอาจถือเปนมรดกได 

แตมาตรา 6 ไดวางหลักไววา กรณีที่ผูเสียหายถึงแกความตายกอนที่จะไดรับคาตอบแทนหรือ

คาใชจาย ใหสิทธิในการเรียกรอง และการรับคาตอบแทนหรือคาใชจายตกแกทายาทซึ่งไดรับ

ความเสียหายของผูเสียหายนั้น กลาวคือ ทายาทผูมีสิทธิรับเงินของผูเสียหายตองเปนทายาทผู

ซึ ่งไดร ับความเสียหาย และตองเปนทายาทตามระเบียบฯ ขอ 3 (ก) – (ง) กลาวคือ 

ผูสืบสันดาน ผูบุพการี คูสมรส และบุคคลใดๆ ซึ่งใหอุปการะ หรืออยูในการอุปการะของ

ผูเสียหายเทานั้น กรณีดังกลาวจึงแตกตางจากทายาทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

ทายาทตามระเบ ียบฯ  มีความสอดคลองก ับความเป นจริง  และการที ่พระราชบัญญัติ

คาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 

บัญญัติรับรอง “สิทธิ” ในการรองขอคาทดแทนและ/หรือคาใชจายใหแกจําเลยในคดีอาญาซึ่ง

เปนผูบริสุทธิ์นั้น สิทธิดังกลาวยอมมีสถานะเปน “สิทธิในทางทรัพยสิน” ซึ่งการเกิดขึ้นของ

สิทธินี้อยูบนพื้นฐานวา มีการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ผิดพลาด และเกิดการ

ลวงละเมิดตอสิทธิในชีวิต รางกาย ทรัพยสิน หรือชื่อเสียง อันนํามาซึ่งความเสียหาย หรือ

เสื่อมเสียแกจําเลยในคดีอาญานั้นๆ หากจําเลยดังกลาวยังมีชีวิตอยู สิทธิในเงินที่จะไดรับการ

เยียวยายอมตกแกตัวจําเลยนั้นเอง แตหากจําเลยดังกลาวไดถึงแกความตายไปแลว สิทธิใน

เงินท่ีจะไดรับยอมตกทอดแกทายาทโดยธรรมของจําเลย ดังนั้น สิทธิในการไดรับการเยียวยาท่ี

เปน “ตัวเงิน” จึงควรจะเปนมรดกที่สามารถตกทอดแกทายาทไดตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย มาตรา 1599 และมาตรา 1600 ตางกับแนวคิดการสงเคราะหเบื ้องตนแก

ผูเสียหาย เงินสงเคราะหไมถือวาเปนมรดกอันจะตกแกทายาทขณะที่เจามรดกถึงแกความตาย 

เนื่องจากสิทธิดังกลาวเปนสิทธิที่โดยสภาพแลว เปนการเฉพาะตัวของผูเสียหายโดยแท ขอ

แตกตางประการสําคัญประการหนึ่งของความเปนทายาทตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย และทายาทตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน และคาใชจาย

แกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 นั้น กลาวคือ ตามหลักกฎหมายแพงและพาณิชย ทายาทมี 

2 ประเภท กลาวคือ (1) ทายาทโดยธรรม ซึ่งไดแก ทายาทโดยธรรมประเภทญาติ และ

ทายาทโดยธรรมประเภทคูสมรส และ (2) ทายาทโดยพินัยกรรม ซึ่งขอแตกตางในเรื่องความ

เปนทายาทนี้ ทําใหผลของการมีสิทธิรับเงินของทายาทแตกตางกัน ทั้งนี้ ไมรวมทายาทโดย

พินัยกรรม แมวาจะเปนความประสงคครั้งสุดทายของผูเสียหายกอนตายโดยทางพินัยกรรมวา

ใหเงินคาตอบแทน และ/หรือคาใชจายนี้ตกแกผูอื่นก็ตาม หากแตบุคคลดังกลาวไมไดมีฐานะ

เปนทายาทตามที ่พระราชบัญญัตินี ้กําหนดไวแลวไซร ก็หาเปนผลใหคาตอบแทน และ

คาใชจายดังกลาวตกแกบุคคลซึ่งไมไดเปนทายาทตามพระราชบัญญัตินี ้ไม ตางกับจําเลย 

เนื่องจากเห็นวา คาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวางถูกดําเนินคดี คาใชจายที่จําเปนในการ

ดําเนินคดี คาทนายความ และคาใชจายท่ีจําเปนในสวนท่ีเยียวยาใหแกจําเลยเปนเรื่องเกี่ยวกับ
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ทรัพยสินของจําเลย และเปนทรัพยสินของจําเลยทันทีที่จําเลยไดรับคาทดแทน หรือคาใชจาย

ตามที่กฎหมายกําหนด และเห็นวาสิทธิดังกลาว เมื่อจําเลยถึงแกความตายควรที่จะตกเปน

มรดกท่ีทายาทมีสิทธิไดรับอัตโนมัติตามกฎหมาย แมไมตองแสดงเจตนารับก็ไดรับมรดก โดย

เพิ ่มเติมนิยามของทายาทในวรรคทายวา ทายาทของจําเลยตามพระราชบัญญัต ินี ้ ให

หมายความรวมถึงทายาทผูท่ีจําเลยแสดงเจตนากอนตายประสงค โดยระบุชื่อคนหนึ่งคนใดให

รับคาทดแทน และ/หรือคาใชจายดังกลาวโดยเฉพาะ ก็ใหสิทธิในคาทดแทน และ/หรือ

คาใชจายดังกลาวตกแกผูนั้น ดวยหลักการและแนวคิดของการจายคาตอบแทนผูเสียหายนั้น 

คือ การเยียวยาและการสงเคราะหเบื ้องตน เนื ่องจากรัฐบกพรอง ในการปกปองดูแล

ประชาชน ซึ่งเปนสิทธิเฉพาะตัวของผูเสียหายอันมิอาจจะตกทอดเปนมรดกได ซึ่งแตกตางกับ

จําเลยที่มีวัตถุประสงคเพื่อทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื ่องจากการดําเนินกระบวน

ยุติธรรมท่ีผิดพลาดของเจาหนาท่ีรัฐ ท้ังคาทดแทน และคาใชจายที่เกิดขึ้นมีลักษณะเปนตัวเงิน 

อันอาจตกเปนมรดกแกทายาทได ดังนี้ การกําหนดบทนิยามของทายาทนั้น ผูเขียนเห็นวา 

ควรแยกคํานิยาม คําวา ทายาทของผูเสียหาย และทายาทของจําเลยออกจากกัน เนื่องจาก

แนวคิด เจตนารมณ ลักษณะการตอบแทน หรือทดแทนมีความแตกตางกัน  

3.2การนิยามคําวา “ทายาท” ท่ีไมไดระบุวา “ทายาท” ท่ีวาระบุไว ในพระราชบัญญัตินั้น 

หมายถึงทายาทแบบใด ทําใหไมมีความชัดเจน เพราะเม่ือการนิยามความหมายขาดความชัดเจน

แลว ก็จะมีปญหาในเร่ืองของการพิจารณาในการใหคาตอบแทน หรือคาชดเชย ใหกับผูมีสวน

เก่ียวของกับผูเสียหายท่ีไดรับความเสียหายแลวเสียชีวิต ทําใหเกิดการอางทายาทหลายคนเพราะ

ในพระราชบัญญัติไมไดระบุ หรือเรียงลําดับของทายาทเอาไว และความหมายของทายาทนี้ก็ไมได

เปนไปตามหลักกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะมรดก ท้ังท่ีจริงๆ แลว เม่ือผูเสียหายถึงแก

ความตาย สิทธิในคาตอบแทนของผูเสียหาย นาจะตกทอดแกทายาทตามหลักกฎหมายมรดก เม่ือ

ไมเปนไปตามหลักกฎหมายมรดก จึงขาดความชัดเจนในเร่ืองของลําดับสิทธิของทายาทดังกลาวนี้ 

วาผูใดควรจะเปนผูมีสิทธิในลําดับตน หรือจะใหทุกคนมีสิทธิเทากัน อีกท้ังยังมีปญหาความไม

ชัดเจน ในกรณี “ทายาท” ตามระเบียบฯ ขอ (3) (ง) บุคคลใดๆ ซึ่งใหการอุปการะ หรืออยูใน

อุปการะของผูเสียหาย วาบุคคลท่ีควรไดรับคาตอบแทน อันเนื่องมาจากการอุปการะนี้ควรเปนผูท่ี

อยูในอุปการะของผูเสียหาย หรือเปนผูท่ีใหอุปการะผูเสียหาย โดยเฉพาะอยางย่ิง เก่ียวกับสิทธิ

ไดรับคาขาดไรอุปการะกรณีท่ีผูเสียหายถึงแกความตาย  

 

3.2 ปญหาหลักที่กอใหเกิดกรณีเงินคาตอบแทนผูเสียหายฯ คางจาย หรือเงินอาจไมถึง
มือผูมีสิทธิรับเงิน มีดังน้ี 

1) การจายเงินแกบุคคลผูไมมีสถานะทางสังคม ไดแก คนไทย หรือคนตางดาวท่ีไมมี

บัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง กรณีดังกลาว ทําใหเกิดปญหาในการจายเงิน เงินไม

ถึงมือผูรับ รวมถึงเกิดงบประมาณคางจายจํานวนมาก กลาวคือ ธนาคารจะปฏิเสธการจายเงินผาน

เช็คแกผูท่ีไมมีบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง รวมถึงปฏิเสธการเปดบัญชีธนาคาร
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ดวย โดยในทางปฏิบัติ สํานักงานชวยเหลือทางการเงินฯ จะแกไขโดยการส่ังจายเช็คเปนช่ือผูมี

สิทธิรับเงิน โดยไมขีดฆาคําวา “หรือผูถือ” แตจะมอบเช็คดังกลาวผานสถานฑูต ตัวแทนของ

หนวยงานราชการ เชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย มูลนิธิเด็กและสตรี หรือ

ผูรับมอบอํานาจในการยื่นคําขอ เปนตน ซึ่งการดําเนินการดังกลาวอาจสงผลใหเงินถึงมือผูรับไม

ครบถวน หรือเงินท้ังหมดไมถึงมือผูรับ ทําใหไมสอดคลองกับเจตนารมณท่ีจะเยียวยาเบื้องตนแก

ผูเสียหาย หรือทายาทซึ่งไดรับความเสียหายของผูเสียหายนั้น 

2) กรณีท่ีคณะกรรมการมีมติส่ังจายคนตางชาติ ซึ่งขณะส่ังจายผูเสียหาย หรือทายาทผู

มีสิทธิรับเงินไดเดินทางกลับไปยังประเทศของตนแลว ทําใหยากแกการติดตามสง และรับเอกสาร 

เพราะบางคร้ังกวาการพิจารณาจะเสร็จส้ิน อาจตองรอเอกสารพฤติการณแหงคดีของพนักงาน

สอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล จึงจะสามารถนําเร่ืองเขาพิจารณาได ในทางปฏิบัติ สํานักงาน

ชวยเหลือทางการเงินฯ จะประสานไปยังผูย่ืนคําขอใหทายาทผูมีสิทธิรับเงินทําหนังสือมอบอํานาจ

ใหบุคคลท่ีตนไววางใจรับเช็คแทนตนได 

 
4.  บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
4.1 ควรบัญญัตินิยามของคําวา “ทายาท” ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยกําหนดกรอบ

ใหอยูภายใตบังคับของบทบัญญัติพิเศษ กลาวคือ การเปนทายาทโดยธรรมประเภทคูสมรส 

ควรมีบทบัญญัติทางกฎหมายผอนคลายใหสิทธิแกคูสมรสตามความเปนจริง เชนเดียวกับ การ

เปนทายาทโดยธรรมประเภทญาติ ดังกลาวมาแลวขางตน  

การที่พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน และคาใชจายแกจําเลยใน

คดีอาญา พ.ศ. 2544 บัญญัติรับรอง “สิทธิ” ในการรองขอคาทดแทน และ/หรือคาใชจายใหแก

จําเลยในคดีอาญาซึ่งเปนผูบริสุทธิ์นั้น สิทธิดังกลาวยอมมีสถานะเปน “สิทธิในทางทรัพยสิน” ซึ่ง

การเกิดข้ึนของสิทธินี้อยูบนพ้ืนฐานวา มีการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีผิดพลาด 

และเกิดการลวงละเมิดตอสิทธิในชีวิต รางกาย ทรัพยสิน หรือช่ือเสียง อันนํามาซึ่งความเสียหาย 

หรือเส่ือมเสียแกจําเลยในคดีอาญานั้นๆ หากจําเลยดังกลาวยังมีชีวิตอยู สิทธิในเงินท่ีจะไดรับการ

เยียวยายอมตกแกตัวจําเลยนั้นเอง แตหากจําเลยดังกลาวไดถึงแกความตายไปแลว สิทธิในเงินท่ี

จะไดรับยอมตกทอดแกทายาทโดยธรรมของจําเลย ดังนั้น สิทธิในการไดรับการเยียวยาท่ีเปน 

“ตัวเงิน” จึงควรจะเปนมรดกที่สามารถตกทอดแกทายาทไดตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา 1599 และมาตรา 1600 ตางกับแนวคิดการสงเคราะหเบื้องตนแกผูเสียหาย เงิน

สงเคราะหไมถือวาเปนมรดกอันจะตกแกทายาทขณะท่ีเจามรดกถึงแกความตาย เนื่องจากสิทธิ

ดังกลาวเปนสิทธิท่ีโดยสภาพแลว เปนการเฉพาะตัวของผูเสียหายโดยแท แมวาจะเปนความ

ประสงคคร้ังสุดทายของผูเสียหายกอนตายโดยทางพินัยกรรมวาใหเงินคาตอบแทน และ/หรือ

คาใชจายนี้ตกแกผูอ่ืนก็ตาม หากแตบุคคลดังกลาวไมไดมีฐานะเปนทายาทตามที่พระราชบัญญัตินี้
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กําหนดไวแลวไซร ก็หาเปนผลใหคาตอบแทน และคาใชจายดังกลาวตกแกบุคคลซึ่งไมไดเปน

ทายาทตามพระราชบัญญัตินี้ไม ตางกับจําเลย เนื่องจากเห็นวา คาขาดประโยชนทํามาหาไดใน

ระหวางถูกดําเนินคดี คาใชจายท่ีจําเปนในการดําเนินคดี คาทนายความ และคาใชจายท่ีจําเปนใน

สวนท่ีเยียวยาใหแกจําเลย เปนเร่ืองเก่ียวกับทรัพยสินของจําเลย และเปนทรัพยสินของจําเลยทันที

ท่ีจําเลยไดรับคาทดแทน หรือคาใชจายตามที่กฎหมายกําหนด และเห็นวาสิทธิดังกลาวเม่ือจําเลย

ถึงแกความตายควรท่ีจะตกเปนมรดกท่ีทายาทมีสิทธิไดรับอัตโนมัติตามกฎหมายแมไมตองแสดง

เจตนารับก็ไดรับมรดก โดยเพ่ิมเติมนิยามของทายาทในวรรคทายวา ทายาทของจําเลยตาม

พระราชบัญญัตินี้ ใหหมายความรวมถึงทายาทผูท่ีจําเลยแสดงเจตนากอนตายประสงค โดยระบุช่ือ

คนหนึ่งคนใดใหรับคาทดแทน และ/หรือคาใชจายดังกลาวโดยเฉพาะ ก็ใหสิทธิในคาทดแทน 

และ/หรือคาใชจายดังกลาวตกแกผูนั้น ท้ังนี้ เปนไปตามหลักการแสดงเจตนา  

ดวยหลักการ และแนวคิดของการจายคาตอบแทนผูเสียหายนั้น คือ การเยียวยา และ

การสงเคราะหเบื้องตน เนื่องจากรัฐบกพรองในการปกปองดูแลประชาชน ซึ่งเปนสิทธิเฉพาะตัว

ของผูเสียหายอันมิอาจจะตกทอดเปนมรดกได ซึ่งแตกตางกับจําเลย ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทดแทน

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากการดําเนินกระบวนยุติธรรมท่ีผิดพลาดของเจาหนาท่ีรัฐท้ังคา

ทดแทน และคาใชจายท่ีเกิดข้ึนมีลักษณะเปนตัวเงิน อันอาจตกเปนมรดกแกทายาทได ดังนี้ การ

กําหนดบทนิยามของทายาทนั้น ผูเขียนเห็นวา ควรแยกคํานิยาม คําวา ทายาทของผูเสียหาย และ

ทายาทของจําเลยออกจากกัน เนื่องจากแนวคิด เจตนารมณ ลักษณะการตอบแทน หรือทดแทนมี

ความแตกตางกัน 

4.2เม่ือพิจารณาตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน และคาใชจายแก

จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราในการจาย

คาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2546 แลว 

พบวา กฎหมายมิไดบัญญัติถึงหลักเกณฑในการยื่นคําขอรับคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน 

และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา สําหรับทายาทของผูเสียหาย หรือจําเลยในคดีอาญา เอาไว

โดยเฉพาะ ดังนี้ เพ่ือใหเกิดความชัดเจน ในเร่ืองการมีสิทธิไดรับคาตอบแทน โดยเฉพาะในกรณีท่ี

ผูเสียหาย รายนั้นๆ มีทายาทโดยธรรมหลายคน จึงเห็นควรใหมีการบัญญัติหลักเกณฑในสวน

ดังกลาวเพิ่มเติม อาทิ การกําหนดความสัมพันธ ในกรณีทายาทโดยธรรมมีหลายคน วาผูใดจะ

เปนผูมีสิทธิในการยื่นคําขอ การแสดงพยานหลักฐานถึงความเปนทายาทโดยธรรม ผลในการยื่น

คําขอจะมีผลถึงทายาทโดยธรรมคนอ่ืนๆ ดวย หรือไม และทายาทโดยธรรมอ่ืน ท่ีมิไดย่ืนคําขอ 

จะมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในคดีอาญาดังกลาว หรือไม เพียงใด 

 

4.2 กรณีเงินคาตอบแทนผูเสียหายฯ คางจาย หรือเงินอาจไมถึงมือผูมีสิทธิรับเงิน ดังน้ี 
1) การจายเงินแกบุคคลผูไมมีสถานะทางสังคม ไดแก คนไทย หรือคนตางดาวท่ีไมมี

บัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 
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ผูเขียนเห็นดวยกับในทางปฏิบัติวา การสั่งจายเช็คเปนช่ือผูมีสิทธิรับเงิน โดยไมขีดฆา

คําวา “หรือผูถือ” แตจะมอบเช็คดังกลาวผานสถานฑูต ตัวแทนของหนวยงานราชการ เชน 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย มูลนิธิเด็กและสตรี หรือผูรับมอบอํานาจในการ

ย่ืนคําขอ เปนตน นั้นเปนการดี แตการดําเนินการดังกลาวอาจสงผลใหเงินถึงมือผูรับไมครบถวน 

หรือเงินท้ังหมดไมถึงมือผูรับ ทําใหไมสอดคลองกับเจตนารมณท่ีจะเยียวยาเบื้องตนแกผูเสียหาย 

หรือทายาทซึ่งไดรับความเสียหายของผูเสียหายนั้น จึงเห็นในขอนี้วา ควรหารือกระทรวงการคลัง

กรณีงดเวนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง เพ่ือใชเปนหลักฐานในการ

เบิกจาย โดยอนุโลมใหใชลายพิมพนิ้วมือและภาพถายจากพนักงานสอบสวน กับลายพิมพนิ้วมือ

และภาพถายขณะรับเงิน ท่ีถูกตองตรงกัน และ/หรืออาจมีคํารับรองจากผูปกครองทองท่ี 

ผูปกครองทองถ่ิน หรือผูนําชุมชน หรือขาราชการระดับ 8 ข้ึนไป ใชเบิกจายแทน และใหถือวามี

ผลสมบูรณ 

2) กรณีท่ีคณะกรรมการมีมติส่ังจายคนตางชาติ ซึ่งขณะส่ังจายผูเสียหาย หรือทายาทผู

มีสิทธิรับเงินไดเดินทางกลับไปยังประเทศของตนแลว ผูเขียนเห็นวา ควรบัญญัติใหผูอํานวยการ

สํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา เปนผูพิจารณาจายเงินตาม

หลักการท่ีคณะกรรมการใหถือเปนมติไวในกรณีปกติ สําหรับกรณีพิเศษ ใหเปนอํานาจของ

ประธานคณะกรรมการ หรือกรรมการ 2 ทาน ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเปนผู

พิจารณาส่ังจายหรือไมแทน ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความคลองตัว และรวดเร็วในการจายเงิน เห็นควร

จัดตั้งกองทุนเยียวยาผูเสียหายเบื้องตน กรณีฉุกเฉิน โดยอาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติ

คาตอบแทนผูเสียหายฯ นี้ และใหอํานาจการส่ังจายเปนของผูอํานวยการสํานักงานชวยเหลือ

ทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา  
จากการท่ีผูเขียนไดศึกษา วิเคราะห และเสนอแนะมาตรการทางกฎหมาย เพ่ือใหการ

จายคาตอบแทนแกผูเสียหายจากการกระทําความผิดทางอาญาของผูอ่ืน หรือทายาทผูมีสิทธิรับ

เงินตรงตามเจตนารมณแหงกฎหมาย มีความถูกตอง ครบถวน แมนยํา รวดเร็ว ไมคงคางจาย 

และเพ่ือใหระบบการชวยเหลือเยียวยาผูเสียหายในประเทศไทยมีประสิทธิภาพ เปนธรรมมาก

ย่ิงข้ึน เห็นควรแกไขใหเงินคาตอบแทนคงคางท้ังหมด ตกแกแผนดิน เม่ือเลยกําหนดระยะเวลา 

ในการรับเงินหนึ่งป หรือมีหนังสือแจงขอขัดของมายังสํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหาย

และจําเลยในคดีอาญา ท้ังนี้ เพ่ือประเทศชาติจักไดนําเงินดังกลาวไปใชเพ่ือกอใหเกิดประโยชนแก

แผนดินตอไป อีกท้ัง เงินท่ีนํามาเยียวยาผูเสียหายตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายฯ 

พ.ศ. 2544 นี้ เปนเงินงบประมาณแผนดิน การที่เงินคงคางตกคืนแกแผนดิน จักทําใหมีเงินเพ่ือ

นํามาชวยเหลือเยียวยาเบื้องตนแกผูเสียหาย หรือทายาทสมดังเจตนารมณสืบไป 
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