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๑ 

 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก 1 

ข้อมูลรายงานผลผู้ยื่นค าร้องขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป กรณีคดี2 

ความรุนแรงในครอบครัว ของส านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา  (ข้อมูล  3 

ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 4 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีผู้ยื่นค าร้องขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาท้ังส้ิน ๒๒ รายโดยท้ังหมด 5 

เป็นคดีความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งแบ่งเป็นผู้เสียหายจากฐานความผิดหลักต่อชีวิต ๑๒ ราย และจากฐานความผิด6 

หลักต่อร่างกาย ๑๐ ราย หากพิจารณาตามพฤติการณ์แห่งคดีท่ีมีมูลเหตุจูงใจเกี่ยวกับทรัพย์ท่ีท าให้เกิดการกระท า7 

ความผิดต่อชีวิตและร่างกายของผู้สูงอายุ ได้แก่ตัวอย่างคดีดังต่อไปน้ี 8 

“หลานชายมีอาการคลุ้มคลั่งเนื่องจากยาเสพติดได้พูดขอเงิน ผู้ตายไม่ให้ ผู้ต้องหาเกิดอารมณ์โมโหจึงได้ 9 

ดุด่าและมีปากเสียงกัน ผู้ต้องหาจึงได้หยิบค้อนมาตีไปที่ศีรษะของผู้ตายหลายครั้งจนเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความ10 

ตาย จากนั้นจึงได้จุดไฟเผาบ้านผู้ตายจึงเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้บ้านทั้งหลัง” 11 

  คดีความรุนแรงในครอบครัว (ตา-หลาน) ฐานความผิดต่อชีวิตของผู้เสียหายวัย ๗๐ ปี   12 

ความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา ซ่อนเร้นท าลายศพ และวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อ่ืน 13 

“ผู้บาดเจ็บนอนอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุ ได้มีผู้ต้องหาซึ่งเป็นบุตรชาย โดยขณะนั้นมีอาการ เมาสุรา บุกเข้ามา14 

ใช้ก าลังท าร้ายร่างกายผู้บาดเจ็บจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส พร้อมชิงเอาเงินจ านวน ๗๐,๐๐๐ บาท ไปจาก15 

ผู้บาดเจ็บด้วย” 16 

  คดีความรุนแรงในครอบครัว (พ่อ-ลูกชาย) ฐานความผิดต่อร่างกายของผู้เสียหายวัย ๖๙ ปี 17 

ความผิดฐานชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตราย, ท าร้ายร่างกายบุพาการีให้ได้รับอันตรายแก่ร่างกายฯ 18 

 “ผู้บาดเจ็บถูกผู้ต้องหาซึ่งเป็นบุตรชาย มีอาการเมาสุรามาขอเงินและถูกผู้บาดเจ็บต่อว่า จึงเกิดมีปาก19 

เสียงกัน ผู้ต้องหาได้หยิบไม้มาตีร่างกายผู้บาดเจ็บ เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส” 20 

    คดีความรุนแรงในครอบครัว (พ่อ-ลูกชาย) ฐานความผิดต่อร่างกายของ21 

ผู้เสียหายวัย ๘๙ ปี ความผิดฐานท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 22 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีผู้ยื่นค าร้องขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาท้ังส้ิน ๒๒ รายโดยท้ังหมด23 

เป็นคดีความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งแบ่งเป็นผู้เสียหายจากฐานความผิดหลักต่อชีวิต ๑๔ ราย และจากฐานความผิด24 

หลักต่อร่างกาย ๘ ราย หากพิจารณาตามพฤติการณ์แห่งคดีท่ีมีมูลเหตุจูงใจเกี่ยวกับทรัพย์ท่ีท าให้เกิดการกระท า25 

ความผิดต่อชีวิตและร่างกายของผู้สูงอายุ ได้แก่ตัวอย่างคดีดังต่อไปน้ี 26 

“ผู้ต้องหาได้ใช้ไม้ตีที่ศีรษะและบริเวณใบหน้าของผู้บาดเจ็บที่ ๑ และได้ใช้ด้ามไม้ค้ ายันเอาด้านที่งอมา27 

คล้องคอผู้บาดเจ็บที่ ๒ แล้วกระชากจนล้มลงกับพ้ืนและได้ต่อยบริเวณล าตัว ใบหน้าพร้อมกับผลักผู้บาดเจ็บที่ ๒ 28 
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๒ 

 

ภาคผนวก 

ล้มลงกระแทกพ้ืนเป็นเหตุให้แขนไปกระแทกกับเตียงนอนได้รับบาดเจ็บ สาเหตุเนื่องมาจากผู้ต้องหาขอเงินแล้ว1 

ผู้บาดเจ็บทั้งสองไม่ให”้ 2 

 คดีความรุนแรงในครอบครัว (พี่น้อง) ตามความผิดต่อร่างกายของผู้เสียหายวัย ๘๐ ปี และ ๘๑ ปี 3 

“ผู้ต้องหาซึ่งเป็นบุตรของผู้บาดเจ็บ ระแวงว่าผู้บาดเจ็บหวังเงินประกันชีวิตของตน จึงได้เกิดมีปากเสียง4 

กัน และผู้ต้องหาได้ใช้ขวดเบียร์ตีบริเวณท้ายทอยของผู้บาดเจ็บ อันเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย” 5 

     คดีความรุนแรงในครอบครัว (แม่-ลูก) ฐานความผิดต่อร่างกายของ6 

ผู้เสียหายวัย ๖๕ ปี ความผิดฐานท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ 7 

“ผู้บาดเจ็บได้พักผ่อนอยู่ภายในบ้านของผู้ต้องหาซึ่งมีอาการมึนเมาได้เข้าไปหาและถามขอเงินเพื่อไปซื้อ8 

สุรา แต่ผู้บาดเจ็บไม่มีเงินให้ ผู้ต้องหาจึงใช้มือทั้งสองข้างจับและบีบคอผู้บาดเจ็บ และจับกระแทกผนังบ้านจน9 

ได้รับบาดเจ็บ” 10 

คดีความรุนแรงในครอบครัว ตามความผิดต่อร่างกายของผู้เสียหายวัย ๖๓ ปี  11 

ความผิดฐานประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ และมาตรา ๒๙๖ 12 

“ผู้บาดเจ็บ ได้ไปพบผู้ต้องหาซึ่งเป็นสามีเก่าซึ่งหย่ากันไปแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ เพ่ือจะได้มอบอ านาจ 13 

โอนกรรมสิทธ์ในรถไถแต่ผู้ต้องหาไม่ยอมและได้เข้าท าร้าย ชกต่อยผู้บาดเจ็บ กลางงานศพซึ่งเป็นที่เกิดเหตุ  14 

โดยผู้บาดเจ็บไม่ได้ตอบโต้แต่อย่างใด เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ” 15 

คดีความรุนแรงในครอบครัว (อดีตสามี-ภรรยา : หย่า)  16 

ความผิดฐานต่อร่างกายของผู้เสียหายวัย ๖๑ ปี  17 



สมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี ๒๕๖๒                   
ระเบียบวาระท่ี ๑                                                                                            ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
 

๓ 

 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ข 1 

ข้อมูลจากกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ : ชมรมผู้สูงอายุ เพื่อผู้พิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 2 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการด าเนินงานเครือย่ายพฤฒิพลังเพื่อขับเคล่ือนงานด้านผู้สูงอายุ 3 

 4 

คร้ังท่ี ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 5 

ประเด็นค าถาม 6 

๑. ชุมชนของคุณมีเหตุการณ์การละเมิดสิทธิผู้สูงอายุด้านทรัพย์สินหรือไม่ 7 

กรณีมีเหตุการณ์ (ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของท่ีดิน /เงินสด/ ทรัพย์สินในรูปแบบอื่นๆ) 8 

ชุมชนท่านท าอย่างไร  9 

๑. จะฟ้องร้องและแจ้งเหตุต่อผู้น าชุมชนให้เข้ามาไกล่เกล่ีย และส่งต่อไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง10 

ขอให้ผู้น าชุมชนเข้ามาไกล่เกล่ีย 11 

กรณีไม่มีเหตุการณ์ สมมติว่าเกิดเหตุการณ์การหลอกลวงการหาประโยชน์จากทรัพย์สินเงินทอง 12 

ของผู้สูงอายุขึ้นนในชุมชนหรือเพ่ือนบ้าน คนในชุมชนท าอย่างไร 13 

๑. สอบถามข้อมูลเบ้ืองต้น และแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ 14 

๒. แจ้งสายด่วน ๑๓๐๐  15 

๓. แจ้งสายด่วนศูนย์ด ารงธรรม ๑๕๖๗ 16 
 17 

๒. ท่านคิดว่าหน่วยงานใดบ้างท่ีต้องเข้ามามีบทบาทในการเฝ้าระวังและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุด้านทรัพย์สิน18 

ในชุมชน 19 

๑. ผู้น าท้องถิ่น (เทศบาล อบจ. อบต.)  20 

๒. ผู้น าท้องท่ี (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ต ารวจบ้าน) 21 

๓. ศูนย์ด ารงธรรม 22 

๔. ต ารวจ 23 

๕. ส านักงานบังคับคดีจังหวัด 24 

๖. ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 25 

๗. ศูนย์ไกล่เกล่ีย ณ ท่ีว่าการอ าเภอ 26 

๘. พมจ. / One home 27 

๙. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 28 

๑๐. ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 29 

๑๑. ส านักงานเขต กทม. 30 
 31 
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๔ 

 

ภาคผนวก 

๓. ท่านคิดว่า ควรท าความเข้าใจ อย่างไร เพ่ือให้คนทุกวัยในสังคมตระหนักและเห็นความส าคัญว่า  1 

การละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ “เป็นหน้าท่ี” ของทุกคน ท่ีทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและคุ้มครอง2 

สิทธิผู้สูงอายุ 3 

 4 

๑. สร้างการรับรู้ในชุมชน ผ่านเสียงตามสายในชุมชน หรือวิทยุชุมชน 5 

๒. การท าสปอร์ตโฆษณาผ่านส่ือ 6 

๓. การท าแผ่นพับ / ใบปลิวแจก 7 

๔. การให้ความรู้ / ฝึกปฎิบัติผ่านการจัดอบรม ประชุม หรือสัมมนา 8 

๕. การยกเหตุการณ์ตัวอย่างท่ีเคยเกิดขึ้นพร้อมแนะน าแนวทางการแก้ไขท่ีเหมาะสม 9 

๖. ใช้โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่ข้อมูลสิทธิรวมถึงการวิธีการป้องกัน  10 

การถูกละเมิด 11 

คร้ังท่ี ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓  12 

สาเหตุในการแจ้งเหตุ 13 

๑. ไม่ทราบสิทธิของตนเอง 14 

๒. ทราบสิทธิ แต่ไม่รู้ว่าจะแจ้งความได้ท่ีไหน 15 

๓. ทราบสิทธ์ิ แต่ไม่รู้ว่าจะมีการด าเนินการได้จริงหรือไม่ 16 

๔. อยากแจ้งความ แต่ไม่อยากเดินทางไปศาล เม่ือเกิดคดีความ เพราะเดินทางไปศาลล าบาก 17 

เบอร์ที่ผู้สูงอายุได้ยินบ่อย หากมีการแจกสติกเกอร์แล้วควรแนะน าสถานที่ติดและประโยชน์ที่ได้รับ 18 

๑. ๑๓๐๐ 19 

๒. ๑๙๑ 20 

๓. ๑๖๖๙ 21 

๔. ๑๕๖๗ 22 

ประเด็นค าถาม : 23 

๑. ชุมชนของคุณมีเหตุการณ์การละเมิดสิทธิผู้สูงอายุด้านทรัพย์สินหรือไม่ 24 

 กรณีมีเหตุการณ์ (การหลอกให้ลงช่ือจูงใจว่าจะได้รับเบ้ืย / เบ้ียผู้สูงอายุ / โอนมรดก / ค้ าประกัน) 25 

ชุมชนท่านท าอย่างไร  26 

๑. แจ้งเหตุ / โทรปรึกษาศูนย์ด ารงธรรม 27 

๒. ขอให้ผู้น าชุมชนเข้ามาไกล่เกล่ีย 28 

๓. ปรึกษาส านักงาน ยุติธรรมชุมชน และส านังงานยุติธรรมจังหวัดให้ด าเนินการตามกฏหมาย 29 
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๕ 

 

ภาคผนวก 

๔. ประสานพมจ.ให้เข้ามาช่วยเหลือ 1 

๕. ปรึกษาอัยการคุ้มครองสิทธิท่ีจะมีเจ้าหน้าท่ีมาลงพ้ืนท่ีเดือนละ ๑ ครั้ง 2 

๖. แจ้งสายด่วน  3 

๗. แจ้งผู้น าชุมชน / คนท่ีนับถือ / ต ารวจ 4 

 กรณีไม่มีเหตุการณ์ สมมติว่าเกิดเหตุการณ์การหลอกลวงการหาประโยชน์จากทรัพย์สินเงินทองของ5 

ผู้สูงอายุขึน้ในชุมชนหรือเพ่ือนบ้าน คนในชุมชนท าอย่างไร 6 

๑. ให้ความช่วยเหลือในช่องทางต่าง ๆ ท้ังในราชการและภาคประชาสังคม 7 

๒. แจ้งหน่วยงาน / ต ารวจ 8 

๓. เข้าไปสอบถามปัญหา และหาสาเหตุท่ีเกิดขึ้น และให้ค าแนะน าเพ่ือทางแก้ไขปัญหา 9 

๔. ขอความช่วยเหลือผู้น าท้องท่ี / ผู้น าชุมชน 10 
 11 

๔. ท่านคิดว่าหน่วยงานใดบ้างท่ีต้องเข้ามามีบทบาทในการเฝ้าระวังและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุด้านทรัพย์สิน12 

ในชุมชน 13 

๑.  พมจ. / อบต / เทศบาล / อบจ 14 

๒.  ผู้น าท้องท่ี ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร.  15 

๓.  สภาทนายความ 16 

๔.  ศูนย์ด ารงธรรม 17 

๕.  รพ.สต. 18 

๖.  เครือข่ายชมรม 19 

๗. ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 20 

๘. อัยการคุ้มครองสิทธิ / ทนายความ 21 

๙. ผู้น าศาสนา 22 

๑๐. คณะกรรมการหมู่บ้าน 23 

๑๑. กศน. 24 
 25 

๕. ท่านคิดว่า ควรท าความเข้าใจ อย่างไร เพ่ือให้คนทุกวัยในสังคมตระหนักและเห็นความส าคัญว่า  26 

การละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ “เป็นหน้าท่ี” ของทุกคน ท่ีทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและคุ้มครอง27 

สิทธิผู้สูงอายุ 28 

๑. สร้างความเข้าใจ ปรับเปล่ียนทัศนคติคนในชุมชน 29 

๒. ให้ความรู้ทางกฎหมายให้กับผู้สูงอายุในชุมชน 30 

๓. ปลูกฝังให้คนทุกวัย เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน 31 

๔. ออกกฎหมายว่า “เป็นความผิด หากมีการเพิกเฉยต่อการละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ” 32 

๕. ให้ความรู้เรื่องน้ีในโรงเรียน และโรงเรียนผู้สูงอายุ 33 
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๖. จัดหาวิทยากรมาให้ความรู้ผู้สูงอายุในชุมรม + คนในชุมชน 1 

๗. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องข้างต้นร่วมกันจัดท า แผนแก้ไขปัญหา 2 

๘. ให้มีนักจิตวิทยาเข้ามาให้ค าปรึกษา 3 

๙. จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เรื่องน้ี 4 

๑๐. สนับสนุนให้มีบทความเรื่องน้ี ลงในหนังสือพิมพ์ + ส่ือต่างๆ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือเป็นการกระตุ้น  5 

คนในสังคมให้หันมาสนใจมากขึ้น 6 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 7 

๑. เพ่ิมเติม อผส / ศพอส. / องค์กรทางศาสนา เช่น บาทหลวง พระ นักบวช มัคนายก เป็นต้น / ผู้น าอย่าง8 

ไม่เป็นทางการในชุมชน เช่น ผู้ท่ีเคยด ารงต าแหน่งผู้น าชุมชน ผู้อาวุโส เป็นต้น 9 

๒. ลายเซ็น ต้อง update ทุกปี เป็นการป้องกันการละเมิดทรัพย์ได้อีกทาง 10 

๓. การคิดวางแผนป้องกันตัวเอง เม่ือเกิดเหตุการณ์ละเมิด เช่น การอ้างว่าปรึกษาลูกหรือคู่สมรสก่อน มีสติ 11 

ถอนตัวออกมาจากเหตุการณ์เป็นต้น   12 
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ภาคผนวก ค 1 

ตารางแสดงรายละเอียดของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิทธิที่ผู้สูงอายุต้องควรรู้ และกฎหมายที่คุ้มครองผู้สูงอายุ 2 

ในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ 3 

 4 

  สาระส าคัญ 
พระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

มาตรา ๑๐ ให้ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ มีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับคุ้มครองการส่งเสริม 
และการสนับสนุนท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและรับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการ
ของคณะกรรมการ 
มาตรา ๑๑ ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ  
     วรรค (๘) การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูก
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดท้ิง ซึ่งแนวทางการคุ้มครองหรือ
ช่วยเหลือโดยพิจารณาจากลักษณะเหตุการณ์อันตรายท่ีเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุแบ่งเป็น  
๓ ลักษณะ ได้แก่ ๑) การทารุณกรรม ๒) การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
๓) การทอดท้ิง 
     วรรค (๙) การให้ค าแนะน า ปรึกษา ด าเนินการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องในทางคดี หรือ
ในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว 
มาตรา ๑๒ การเรียกร้องสิทธิหรือการได้มาซึ ่งสิทธิหรือประโยชน์ของผู้ส ูงอายุ  
ตามพระราชบัญญัติน้ี ไม่เป็นการตัดสิทธิหรือประโยชน์ท่ีผู้สูงอายุจะได้รับตามท่ีบัญญัติ
ไว้ในกฎหมายอ่ืน 

พระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนและ
ค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย
ในคดีอาญา พ.ศ. 
๒๕๔๔  

มาตรา ๑๘ ค่าตอบแทนตามมาตรา ๑๗ ได้แก่  
(๑) ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในการรักษาพยาบาลรวมท้ังค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ทางร่างกายและ
จิตใจ 
(๒) ค่าตอบแทนในกรณี ท่ี ผู้ เ สียหายถึงแก่ความตาย จ านวนไม่เกินท่ีก าหนด 
ในกฎกระทรวง  
(๓) ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่างท่ีไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ  
(๔) ค่าตอบแทนความเสียหายอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ท้ังน้ีตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและอัตราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง คณะกรรมการจะก าหนดให้ผู้เสียหายได้รับ
ค่าตอบแทนเพียงใดหรือไม่ก็ได้ โดยค านึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงของการ
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กระท าความผิด และสภาพความเสียหายท่ีผู้เสียหายได้รับรวมท้ังโอกาสท่ีผู้เสียหาย  
จะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืนด้วย 
มาตรา ๒๐ จ าเลยท่ีมีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติน้ีต้อง  
(๑) เป็นจ าเลยท่ีถูกด าเนินคดีโดยพนักงานอัยการ  
(๒) ถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดี และ  
(๓) ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิดและมีการถอนฟ้อง 
ในระหว่างด าเนินคดีหรือปรากฏตามค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดในคดีน้ันว่าข้อเท็จจริงฟัง
เป็นยุติว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิด หรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด 
มาตรา ๒๒ ให้ผู้เสียหาย จ าเลย หรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหายท่ีมีสิทธิขอรับ
ค่าตอบแทน ค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติ ยื่นค าขอต่อคณะกรรมการ 
ณ ส านักงาน ตามแบบท่ีส านักงานก าหนดภายในหน่ึงปีนับต้ังแต่ผู้เสียหายได้รู้ถึง              
การกระท าความผิด หรือวันท่ีศาลมีค าส่ังอนุญาตให้ถอนฟ้อง เพราะปรากฏหลักฐาน
ชัดเจนว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิด หรือวันท่ีมีค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดในคดีน้ันว่า
ขอเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิด หรือการกระท าของจ าเลย  
ไม่เป็นความผิด แล้วแต่กรณ ี
มาตรา ๒๓ ในกรณีท่ีผู้เสียหาย จ าเลย หรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหายเป็น 
ผู้ไร้ความสามารถ หรือไม่สามารถยื่นค าขอด้วยตนเองได้ ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือ 
ผู้อนุบาล ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามี หรือภริยา หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดซึ่งได้รับการ
แต่งต้ังเป็นหนังสือจากผู้เสียหาย จ าเลย หรือทายาท ซึ่งได้รับความเสียหายแล้ว               
แต่กรณีอาจยื่นค าขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่ายแทนได้ท้ังน้ีตามระเบียบ
ท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการจัดการ
เร่ืองราวร้องทุกข์ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ข้อ ๑๘ ผูใดไดรับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีหรือสวนราชการ หรือจ าเปนตองใหสวนราชการชวยเหลือ
เยียวยาหรือปลดเปล้ืองทุกขมีสิทธิเสนอค าร้องทุกขตอสวนราชการท่ีเกี่ยวข้องได  
ข้อ ๒๑ ในกรณีท่ีผูร้องทุกขมีเหตุจ าเปนไมสามารถท าค าร้องทุกข เปนหนังสือได  
อาจแจ้งตอเจ้าหน้าท่ีส่วนราชการด้วยวาจาหรือทางโทรศัพทก็ได 
ข้อ ๒๒ การเสนอค าร้องทุกข ใหกระท าได ดังตอไปน้ี  
(๑) ยื่นตอเจ้าหน้าท่ี ณ สวนราชการ  
(๒) สงทางไปรษณียไปยังสวนราชการ หรือ  
(๓) กระท าในรูปของข อมูลอิเ ล็กทรอนิกส ตามกฎหมายว าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
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ข้อ ๓๑ ในการพิจารณาค าร้องทุกข เจ้าหน้าท่ีสวนราชการผูรับผิดชอบค าร้องทุกข  
ต้องพิจารณาพยานหลักฐานท่ีตนเห็นว าจ าเปนแกการพิสูจนข้อเท็จจริง ในการน้ี 
ให รวมถึงการด าเนินการ ดังตอไปน้ี  
(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางท่ีเกี่ยวข้อง  
(๒) รับฟงพยานหลักฐาน ค าช้ีแจง หรือความเห็นของผู้ร้องทุกข หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และ 
ความเห็นของพยานผู้เช่ียวชาญ เว้นแตเห็นวาเป็นเรื่องไมจ าเปนฟุมเฟอย หรือเปน 
การประวิงเวลา  
(๓) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  
(๔) ออกไปตรวจสถานท่ี 
 

ระเบียบกรม
คุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพว่าด้วย
การบริหารจัดการ
คลินิกยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อ ๔ ในระเบียบน้ี 
“คลินิกยุติธรรม” หมายความว่า หน่วยบริการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ข้อ ๖ คลินิกยุติธรรมมีอ านาจหน้าท่ี ดังน้ี 
(๑) การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และการให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
(๒) การรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
(๓) การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติ

ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ๒๕๔๔       
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(๔) การคุ้มครองพยานในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติติคุ้มครองพยานในคดีอาญา 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๕) การไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาท 
(๖) ประสานงานหรือส่งต่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและการคุ้มครอง

สิทธิเสรีภาพ 
(๗) สร้างการรับรู้ เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และการคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพ 
(๘) ติดตาม ประเมินผล การให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและการคุ้มครอง

สิทธิเสรีภาพ 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือภารกิจอ่ืนท่ีได้รับ
มอบหมายท้ังน้ี การด าเงินงานตามข้อ ๖ (๑) – (๕) ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด 

ประมวลกฎหมาย
อาญา 

มาตรา ๓๓๗ ผู้ใดข่มขืนใจผู้อ่ืนให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ 
ใน ลักษณะท่ีเป็นทรัพย์สิน โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญว่าจะท าอันตรายต่อ



สมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี ๒๕๖๒                   
ระเบียบวาระท่ี ๑                                                                                            ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
 

๑๐ 

 

ภาคผนวก 

 1 

ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ช่ือเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือของบุคคลท่ีสามจนผู้ถูก
ข่มขืนใจยอมเช่นว่าน้ัน ผู้น้ันกระท าความผิดฐานกรรโชก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
ห้าปีและปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
มาตรา ๓๓๘ ผู้ใดข่มขืนใจผู้อ่ืน ให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์  
ในลักษณะท่ีเป็นทรัพย์สิน โดยขู่เข็ญว่าจะเปิดเผยความลับซึ่งการเปิดเผยน้ันจะท าให้  
ผู้ถูกขู่เข็ญหรือ บุคคลท่ีสามเสียหาย จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่าน้ัน ผู้น้ันกระท า
ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ต้องระวาง โทษจ าคุกต้ังแต่หน่ึงปีถึงสิบปีและปรับต้ังแต่ 
สองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท 
มาตรา ๓๔๑ ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อ่ืนด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือ ปกปิด
ข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่า น้ันได้ไป ซึ่งทรัพย์สิน 
จากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสาม หรือท าให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสาม ท า ถอน 
หรือท าลายเอกสารสิทธิ ผู้น้ันกระท าความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

พระราชบัญญัติ
กองทุนยุติธรรม  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มาตรา ๒๖ บุคคลอาจขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนในการด าเนินคดีการขอปล่อย
ช่ัวคราว การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ตลอดจนการสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
มาตรา ๒๗ การช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี ประกอบด้วยค่าจ้างทนายความ
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินคดี 

ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา ๕๓๑ การเล้ียงดูบุพการีคือหน้าท่ีของบุตร มรดกเป็นแค่สิทธิอาจจะได้หรือไม่ได้ 
ได้แล้วเรียกคืนได้หากประพฤติ 
๑. ประทุษร้ายผู้ให้ตามประมวลกฎหมายอาญา 
๒. ท าให้เสียช่ือเสียง หรือหม่ินประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง 
๓. ไม่เล้ียงดู ไม่ให้ส่ิงจ าเป็นต่อชีวิตแก่ผู้ให้ในขณะท่ีท าได้ 
พฤติกรรมเหล่าน้ีตามภาษากฎหมายเรียกว่า"ประพฤติเนรคุณ" ผู้ให้สามารถเรียกคืนได้
ตามกฎหมาย 


