
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 

เรื่อง  เพิ่มชอ่งทางการยืน่ค าขอผ่านทางไปรษณีย ์ โทรสาร  หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(ฉบับที ่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย   
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  เรื่อง  เพ่ิมช่องทางการยื่นค าขอรับค่าตอบแทน
ผู้เสียหาย  และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาผ่านทางไปรษณีย์  โทรสาร  หรือสื่อ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์  และวิธีการยื่นค าขอผ่านช่องทางดังกล่าวในการช่วยเหลือ
ประชาชนให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการรับบริการ  รวมทั้งใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่  
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการรับค าขอ  ตรวจสอบและแจ้งผลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย  และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  และข้อ  ๖  วรรคสองของระเบียบคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย  และ 
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาว่าด้วยการยื่นค าขอ  และวิธีพิจารณาค าขอค่าตอบแทน  
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย  พ.ศ.  ๒๕๕๙  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย  และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย  และ 
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  เรื่อง  เพ่ิมช่องทางการยื่นค าขอผ่านทางไปรษณีย์  
โทรสาร  หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๔”  

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๒  ของประกาศคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนผู้เสียหาย  และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  เรื่อง  เพ่ิมช่องทางการยื่นค าขอ 
ผ่านทางไปรษณีย์  โทรสาร  หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   

ข้อ ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๓  ข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐  
ข้อ  ๑๑  และข้อ  ๑๒  แห่งประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย  และค่าทดแทน 
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  เรื่อง  เพ่ิมช่องทางการยื่นค าขอผ่านทางไปรษณีย์  โทรสาร  หรือ 
สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   

“ข้อ  ๓  ในประกาศนี้ 
“ผู้มีสิทธิยื่นค าขอ”  หมายความว่า  ผู้เสียหาย  จ าเลย  หรือทายาท 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ เสียหายและจ าเลย 

ในคดีอาญา  และส านักงานยุติธรรมจังหวัดที่ได้รับการก าหนดเป็นหน่วยงานในส านักงานและมอบหมาย

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย  และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย  
ในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมาย
จากส านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญาให้ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศนี้ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
“ไปรษณีย”์  หมายความว่า  ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบัและไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรับดว่นพิเศษ 
“โทรสาร”  หมายความว่า  ระบบสื่อสารที่ใช้ส่งและรับรูปภาพหรือข้อความในรูปของ 

คลื่นสัญญาณไฟฟ้าผ่านระบบโทรคมนาคม 
“สื่ออิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  สื่อบันทึกข้อมูลหรือสารสนเทศใด ๆ  ที่ใช้วิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน  ไฟฟ้า  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีอื่นใด  
ในลักษณะคล้ายกันและให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง  วิธีการทางแม่เหล็ก   
หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ  เช่นว่านั้น 

“ค าขอ”  หมายความว่า  ค าขอรับค่าตอบแทน  ค่าทดแทน  หรือค่าใช้จ่าย  ตามพระราชบัญญัตินี้
รวมถึงเอกสารท้ายแบบค าขอ  

ข้อ ๔ ให้ส านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญาออกประกาศ 
แจ้งที่อยู่  หมายเลขโทรสาร  หรือที่อยู่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานที่จะรับค าขอทางไปรษณีย์   
ทางโทรสาร  หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และให้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้มีสิทธิยื่นค าขอสามารถติดต่อกับ
ส านักงานให้ทราบโดยทั่วกัน   

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามวรรคหนึ่ง  ให้ส านักงานที่เกี่ยวข้องแจ้งส านักงานช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญาทราบเป็นหนังสือ  เพ่ือประกาศเพ่ิมเติมให้ประชาชน  
ทราบต่อไป 

ข้อ ๕ ให้ผู้มีสิทธิยื่นค าขอ  ต้องยื่นค าขอตามแบบค าขอที่ส านักงานประกาศก าหนด 
ในราชกิจจานุเบกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานตามที่ 
ระบุไว้ท้ายแบบค าขอ 

ข้อ ๖ การยื่นค าขอตามข้อ  ๕  ต้องยื่นภายในก าหนดเวลา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีผู้เสียหาย  ให้ยื่นค าขอภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายได้รู้ถึงการกระท าความผิด 
(๒) กรณีจ าเลยในคดีอาญา  ให้ยื่นค าขอภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งอนุญาต 

ให้ถอนฟ้องเพราะปรากฏหลักฐานว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิด  หรือวันที่มีค าพิพากษาอันถึงที่สุด 
ว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิดหรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด 

ข้อ ๗ การยื่นค าขอและเอกสารทางไปรษณีย์ไม่ว่าจะได้ยื่นต่อพนักงานไปรษณีย์    
ณ  ที่ท าการไปรษณีย์ของบริษัทไปรษณีย์ไทย  จ ากัด  หรือ  ณ  ที่ท าการไปรษณีย์อนุญาต  ให้ถือว่า  

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



วันที่ไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝากหรือประทับตรารับที่ซองเป็นวันที่ผู้มีสิทธิยื่นค าขอได้ยื่นค าขอ  
ต่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามประกาศนี้แล้ว 

ให้ผู้มีสิทธิยื่นค าขอจ่าหน้าซองไปรษณีย์ถึงส านักงานให้ถูกต้องและชัดเจน  หากจ่าหน้าซอง  
ไม่ถูกต้องท าให้ค าขอและเอกสารนั้นส่งไม่ถึงส านักงาน  กรณีนี้แม้จะได้ยื่นค าขอนั้นต่อพนักงานไปรษณีย์
โดยครบถ้วนสมบูรณ์  ให้ถือว่าผู้มีสิทธิยื่นค าขอนั้นยังมิได้ยื่นค าขอต่อส านักงาน 

ข้อ ๘ การยื่นค าขอและเอกสารทางโทรสารจะต้องมีข้อความสมบูรณ์ชัดเจนและมีจ านวนหน้า
ครบถ้วนตามใบน าส่งเอกสารทางโทรสาร  และต้นฉบับที่จัดส่งมาให้ส านักงานภายในเจ็ดวัน   
หลังจากยื่นค าขอให้ถือว่าวันที่ปรากฏในหลักฐานการรับโทรสารของส านักงานเป็นวันที่ผู้มีสิทธิยื่นค าขอ  
ได้ยื่นค าขอต่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามประกาศนี้แล้ว   

หากการยื่นค าขอและเอกสารตามวรรคหนึ่งได้กระท านอกเวลาหรือนอกวันท าการปกติ  
ของส านักงาน  ให้ผู้มีสิทธิยื่นค าขอโทรศัพท์แจ้งส านักงานในวันท าการแรกที่ เปิดท าการปกติถัดไป  ทั้งนี้  
หากต้นฉบับที่ส่งไม่ตรงกับเอกสารที่ส่งมาทางโทรสาร  ให้ถือต้นฉบับที่ส่งเป็นส าคัญ  เว้นแต่ส านักงาน  
มีความเห็นเป็นอย่างอื่น 

กรณีที่ผู้มีสิทธิยื่นค าขอส่งค าขอและเอกสารไปยังหมายเลขโทรสารอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้  
ในประกาศตามข้อ  ๕  ท าให้ค าขอและเอกสารนั้นส่งไม่ถึงส านักงาน  ให้ถือว่าค าขอนั้นยังมิได้ยื่นต่อ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 

ข้อ  ๙  การยื่นค าขอและเอกสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ให้ส่งไปยังที่อยู่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศข้อ  ๔  และให้ถือว่าวันที่ส านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลย 
ในคดีอาญาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  เป็นวันที่ผู้มีสิทธิยื่นค าขอได้ยื่นค าขอ 
ต่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามประกาศนี้แล้ว 

ในการส่งค าขอและเอกสารที่ผู้มีสิทธิยื่นค าขอจะส่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  จะต้องอยู่ในรูปแบบ
ที่เหมาะสม  โดยสามารถแสดงหรืออ้างอิงเพ่ือใช้ในภายหลังและยังคงความครบถ้วนของข้อความ  
ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งต้องสามารถระบุตัวผู้ส่งและผู้ส่งรับรองข้อความในข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ 

ให้ผู้มีสิทธิยื่นค าขอจัดส่งต้นฉบับค าขอและเอกสารต่อส านักงานช่วยเหลือทางการเงิน 
แก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญาภายในเจ็ดวันหลังจากยื่นค าขอ  หากต้นฉบับที่ส่งไม่ตรงกับเอกสาร  
ที่ส่งมาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือต้นฉบับที่ส่งเป็นส าคัญ  เว้นแต่ส านักงานมีความเห็นเป็นอย่างอื่น   

ข้อ  ๑๐ เมื่อส านักงานได้รับค าขอและเอกสารที่ยื่นทางไปรษณีย์หรือโทรสาร  ให้ลงรับค าขอ
และเสนอต่อผู้อ านวยการเพ่ือมอบหมายเจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   

ให้ส านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ เสียหายและจ าเลยในคดีอาญารับค าขอทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยรวบรวมค าขอและเอกสาร  ลงรับค าขอและเสนอต่อผู้อ านวยการส านัก งานช่วยเหลือ

้หนา   ๒๖
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ทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา  เพ่ือมอบหมายเจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ   

ค าขอที่ได้รับไว้แล้วให้บันทึกการรับค าขอไว้ในทะเบียนการรับค าขอในระบบคอมพิวเตอร์   
โดยกรอกรายละเอียดชื่อ  สกุล  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์  และพฤติการณ์แห่งคดีเบื้องต้น  แล้วออก 
ใบรับค าขอจากระบบคอมพิวเตอร์  เพ่ือแจ้งให้ผู้มีสิทธิยื่นค าขอทราบไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ  ๑๑  ให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบค าขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบค าขอให้ครบถ้วนสมบูรณ์  และแจ้งผลการรับค าขอต่อไป 

กรณีค าขอและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  ให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกความบกพร่อง  และรายการเอกสารหลักฐานที่จะต้องแก้ไข  หรือยื่นเพ่ิมเติม  
พร้อมก าหนดระยะเวลาสามสิบวัน  และแจ้งผู้ยื่นค าขอทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม   

หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ส านักงานจะถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะด าเนินการต่อไป  และ  
คืนค าขอพร้อมเอกสารหลักฐาน  รวมทั้งแจ้งสิทธิการยื่นค าขอใหม่ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด   
เมื่อเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 

ข้อ  ๑๒ เมื่อส านักงานรับค าขอแล้วให้แจ้งผลการรับค าขอ  และส่งใบรับค าขอนั้นให้ผู้มีสิทธิ
ยื่นค าขอทราบ  ในกรณีมีบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานที่จะต้องแก้ไข  หรือ 
ยื่นเพิ่มเติมให้แจ้งผู้มีสิทธิยื่นค าขอทราบพร้อมกับการแจ้งผลการรับค าขอ 

การแจ้งผลการรับค าขอให้ผู้มีสิทธิยื่นค าขอทราบ  ส านักงานอาจแจ้งทางไปรษณีย์  โทรสาร  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  หรือวิธีการอื่นที่ส านักงานก าหนด   

ทั้งนี้  เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา  
ที่ระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานที่ส านักงานจัดท าขึ้น  หากเจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ  
ไม่แล้วเสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวัน  จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ” 
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วัลลภ  นาคบัว 
รองปลดักระทรวงยตุิธรรม  ปฏิบตัิราชการแทนปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
และคา่ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
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