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พระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๔)
พ.ศ. ๒๕๔๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
เปนปที่ ๖๐ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๒๓๗ มาตรา ๒๓๘
มาตรา ๒๓๙ มาตรา ๒๔๐ มาตรา ๒๔๑ มาตรา ๒๔๒ มาตรา ๒๔๓ และมาตรา ๒๔๕
ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บั ญญัติ ใ หก ระทํ าได โดยอาศั ยอํา นาจตามบทบั ญญัติ แ ห ง
กฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว า “พระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๔๘”
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ราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใ หใชบังคับตั้งแตวัน ถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น มาตรา ๔๔/๑ และมาตรา ๔๔/๒ แห ง ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“มาตรา ๔๔/๑ ในคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทก ถาผูเสียหายมีสิทธิที่จะเรียกเอาคาสินไหม
ทดแทนเพราะเหตุไดรับอันตรายแกชีวิต รางกาย จิตใจ หรือไดรับความเสื่อมเสียตอเสรีภาพในรางกาย
ชื่อเสียงหรือไดรับความเสียหายในทางทรัพยสินอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดของจําเลย ผูเสียหาย
จะยื่นคํารองตอศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอใหบังคับจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนก็ได
การยื่น คํารองตามวรรคหนึ่ง ผูเสียหายตองยื่น คํารองกอนเริ่มสืบพยาน ในกรณีที่ไมมีการ
สืบพยานใหยื่นคํารองกอนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี และใหถือวาคํารองดังกลาวเปน คําฟองตามบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและผูเสียหายอยูในฐานะโจทกในคดีสวนแพงนั้น ทั้งนี้
คํารองดังกลาวตองแสดงรายละเอียดตามสมควรเกี่ยวกับความเสียหายและจํานวนคาสินไหมทดแทนที่
เรียกรอง หากศาลเห็นวาคํารองนั้นยังขาดสาระสําคัญบางเรื่อง ศาลอาจมีคําสั่งใหผูรองแกไขคํารองให
ชัดเจนก็ได
คํารองตามวรรคหนึ่งจะมีคําขอประการอื่นที่มิใชคําขอบังคับใหจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทน
อัน เนื่องมาจากการกระทําความผิดของจําเลยในคดีอาญามิได และตองไมขัดหรือแยงกับคําฟองใน
คดีอาญาที่พนักงานอัยการเปนโจทก และในกรณีที่พนักงานอัยการไดดําเนินการตามความในมาตรา ๔๓ แลว
ผูเสียหายจะยื่นคํารองตามวรรคหนึ่งเพื่อเรียกทรัพยสินหรือราคาทรัพยสินอีกไมได
มาตรา ๔๔/๒ เมื่อไดรับคํารองตามมาตรา ๔๔/๑ ใหศาลแจงใหจําเลยทราบ หากจําเลยให
การประการใดหรือไมประสงคจะใหการใหศาลบันทึกไว ถาหากจําเลยประสงคจะทําคําใหการเปน
หนังสือใหศาลกําหนดระยะเวลายื่นคําใหการตามที่เห็นสมควร และเมื่อพนักงานอัยการสืบพยานเสร็จ
ศาลจะอนุญาตใหผูเสียหายนําพยานเขาสืบถึงคาสินไหมทดแทนไดเทาที่จําเปน หรือศาลจะพิจารณา
พิพากษาคดีอาญาไปกอนแลวพิจารณาพิพากษาคดีสวนแพงในภายหลังก็ได
ถาความปรากฏตอ ศาลวาผูยื่ น คํารอ งตามมาตรา ๔๔/๑ เป น คนยากจนไม สามารถจัดหา
ทนายความไดเอง ใหศาลมีอํานาจตั้งทนายความใหแกผูนั้น โดยทนายความที่ไดรับแตงตั้งมีสิทธิไดรับ
เงินรางวัลและคาใชจายตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนด”
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มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๗ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๗ คําพิพากษาคดีสวนแพงตองเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายอันวาดวยความ
รับผิดของบุคคลในทางแพง โดยไมตองคํานึงถึงวาจําเลยตองคําพิพากษาวาไดกระทําความผิดหรือไม
ราคาทรัพยสินที่สั่งใหจําเลยใชแกผูเสียหาย ใหศาลกําหนดตามราคาอันแทจริง สวนจํานวนเงิน
คาสินไหมทดแทนอยางอื่นที่ผูเสียหายจะไดรับนั้น ใหศาลกําหนดใหตามความเสียหายแตตองไมเกินคําขอ”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๐ ในกรณี ที่ศ าลสั่ งใหคื น หรื อใชร าคาทรั พย สิ น หรือ ค าสิ น ไหมทดแทนแก
ผู เ สี ย หายตามมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ หรื อ มาตรา ๔๔/๑ ให ถื อ ว า ผู เ สี ย หายนั้ น เป น เจ า หนี้
ตามคําพิพากษา
มาตรา ๕๑ ถาไมมีผูใดฟองทางอาญา สิทธิของผูเสียหายที่จะฟองทางแพงเนื่องจากความผิด
นั้นยอมระงับไปตามกําหนดเวลาดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญาเรื่องอายุความฟองคดีอาญา
แมถงึ วาผูเยาวหรือผูวิกลจริตในมาตรา ๑๙๓/๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจะเปนผูฟอง
หรือไดฟองตางหากจากคดีอาญาก็ตาม
ถาคดีอาญาใดไดฟองตอศาลและไดตัวผูกระทําความผิดมายังศาลดวยแลว แตคดียังไมเด็ดขาด
อายุความซึ่งผูเสียหายมีสิทธิจะฟองคดีแพงยอมสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๙๕ แหงประมวลกฎหมายอาญา
ถาโจทกไดฟองคดีอาญาและศาลพิพากษาลงโทษจําเลยจนคดีเด็ดขาดแลวกอนที่ไดฟองคดีแพง
สิทธิของผูเสียหายที่จะฟองคดีแ พงยอมมีตามกําหนดอายุความในมาตรา ๑๙๓/๓๒ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย
ถาโจทกฟองคดีอาญาและศาลพิพากษายกฟองปลอยจําเลยจนคดีเด็ดขาดแลวกอนที่ไดยื่นฟองคดีแพง
สิทธิของผูเสียหายจะฟองคดีแพงยอมมีอายุความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๔๙ มาตรา ๒๕๐ และมาตรา ๒๕๑ แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๔๙ คําพิพากษาหรือคําสั่งใหคืนหรือใชราคาทรัพยสิน คาสินไหมทดแทนหรือ
คาธรรมเนียมนั้น ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
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มาตรา ๒๕๐ ถาคําพิพากษามิไดระบุไวเปนอยางอื่น บุคคลทั้งปวงซึ่งตองคําพิพากษาให
ลงโทษโดยไดกระทําความผิ ดฐานเดียวกัน ตองรั บผิดแทนกัน และต างกัน ในการคืน หรือ ใช ราคา
ทรัพยสินหรือใชคาสินไหมทดแทน
มาตรา ๒๕๑ ถาตองยึดทรัพยสิน คราวเดียวกันสําหรับใชคาธรรมเนียมศาล คาปรับราคา
ทรัพยสิน หรือคาสินไหมทดแทน แตทรัพยสินของจําเลยไมพอใชครบทุกอยางใหนําจํานวนเงินสุทธิ
ของทรัพยสินนั้นใชตามลําดับดังตอไปนี้
(๑) คาธรรมเนียม
(๒) ราคาทรัพยสินหรือคาสินไหมทดแทน
(๓) คาปรับ”
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๕๓ และมาตรา ๒๕๔ แหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๕๓ ในคดีพนักงานอัยการเปนโจทกซึ่งมีคํารองใหคืนหรือใชราคาทรัพยสินติดมา
กับฟองอาญาตามมาตรา ๔๓ หรือมีคําขอของผูเสียหายขอใหบังคับจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทนมิให
เรียกคาธรรมเนียม เวนแตในกรณีที่ศาลเห็นวาผูเสียหายเรียกเอาคาสินไหมทดแทนสูงเกินสมควร หรือ
ดําเนิน คดีโ ดยไมสุจ ริต ใหศ าลมี อํานาจสั่งใหผู เสีย หายชํา ระค าธรรมเนีย มทั้ งหมดหรื อแตเฉพาะ
บางสวนภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดก็ได และถาผูเสียหายเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งศาล ใหถือวา
เปนการทิ้งฟองในคดีสวนแพงนั้น
ในกรณีที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหคืน หรือใชราคาทรัพยสิน หรือคาสินไหมทดแทนตาม
วรรคหนึ่ ง ถ า ศาลยั งต อ งจัด การอะไรอี ก เพื่อ การบั ง คั บ ผู ที่จ ะไดรั บ คื น ทรั พ ยสิ น หรือ ราคาหรื อ
คาสินไหมทดแทน จักตองเสียคาธรรมเนียมดังคดีแพงสําหรับการตอไปนั้น
มาตรา ๒๕๔ ภายใตบังคับแหงมาตรา ๒๕๓ วรรคหนึ่ง ในคดีที่ผูเสียหายเรียกรองใหคืน
หรือใชราคาทรัพยสิน หรือใชคาสินไหมทดแทนซึ่งติดมากับฟองคดีอาญา หรือที่ฟองเปนคดีแพงโดย
ลําพัง ใหเรียกคาธรรมเนียมดังคดีแพง
คดีในสวนแพงตามวรรคหนึ่ง ถาผูเสียหายซึ่งเปนโจทกประสงคจะขอยกเวน คาธรรมเนียม
ศาลในศาลชั้นตน ชั้นอุทธรณ หรือชั้นฎีกา ใหยื่นคําขอตอศาลชั้นตนที่ไดยื่นฟองไวพรอมกับคําฟอง
คําฟองอุทธรณหรือคําฟองฎีกา แลวแตกรณี หากศาลชั้นตนเห็นวาคดีอาญาที่ฟองมีมูลและการเรียกเอา
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คาสิน ไหมทดแทนนั้น ไมเกิน สมควรและเปน ไปดวยความสุจริต ใหศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอ
แตถาศาลมีคําสั่งยกเวนคาธรรมเนียมศาลใหแกโจทกแตเฉพาะบางสวนหรือมีคําสั่งยกคําขอ ก็ใหศาล
กําหนดเวลาใหโจทกชําระคาธรรมเนียมดังกลาว คําสั่งของศาลชั้นตนที่ใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลหรือ
ยกคําขอใหมีผลสําหรับการดําเนินคดีตั้งแตชั้นศาลซึ่งคดีนั้นอยูในระหวางพิจารณาไปจนกวาคดีจะถึง
ที่สุด เวนแตในกรณีที่พฤติการณแหงคดีเปลี่ยนแปลงไป ศาลที่พิจารณาคดีจะแกไขเปลี่ยนแปลงคําสั่ง
นั้นไดตามที่เห็นสมควร
หามมิใหอุทธรณหรือฎีกาคําสั่งของศาลตามวรรคสอง”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๕๘ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๕๘ ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงวาดวยคาฤชา
ธรรมเนียมมาใชบังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๙ บทบัญญัติมาตรา ๒๕๓ และมาตรา ๒๕๔ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไมมีผลกระทบตอการชําระคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๗ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการดําเนินคดีแพงที่เกี่ยวเนื่อง
กับคดีอาญาในคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติใหพนักงานอัยการ
มีเพียงอํา นาจในการเรียกทรัพยสิน หรือราคาแทนผูเสีย หายในความผิด เกี่ยวกับทรัพยบางประเภทเทานั้น
ผูเสี ยหายซึ่ง ไดรั บความเสีย หายจากการกระทํา ความผิ ด ของจํา เลยตอ งไปดํ าเนิ น คดีส ว นแพง เพื่ อเรีย ก
คาสินไหมทดแทนอื่นดวยตนเอง และตองเสียคาธรรมเนียมในการเรียกคาสินไหมทดแทนอันเปนภาระยิ่งขึ้น
ใหแกผูเสียหาย ดังนั้น สมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญาใหผูเสียหายมีสิทธิ
ยื่นคํารองขอใหจําเลยชดใชคา สินไหมทดแทนในคดีอาญาทุกประเภทที่พนักงานอัยการเปนโจทกตอเนื่องไป
ไดเพื่อใหก ารพิจารณาคดีสว นแพงเปน ไปโดยรวดเร็ว รวมทั้งยกเวน คาธรรมเนียมสําหรับการดําเนิน คดี
ดังกลาวเพื่อลดภาระใหแกผูเสียหาย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

