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泰文版 

犯罪被害補償金申請書 

หนังสือค ำร้องขอเงินชดเชยอำชญำกรรมผู้เครำะห์ร้ำย 
年度補審字第         號 

ปี พิจารณาใหม่ เลขท่ี           

申請人 

ผูย้ืน่ค  าร้อง 

姓名 

ช่ือ -นามสกุล 
性別 

เพศ 
出生年月日 

วนัเดือนปีเกิด 

國民身分證統一編號 

（外國人者請填居留證號碼 

或護照號碼） 

หมายเลขบตัรประชาชน 

(ชาวต่างชาติให้เขียนหมายเลขบตัรต่างดา้ว(กาม่า) 
หรือหมายเลขหนงัสือเดินทาง) 

職業 

อาชีพ 

 
 

    

地址 

ท่ีอยู ่
聯絡電話及行動電話 

เบอร์โทรติดต่อและเบอร์มือถือ 

戶籍地： 

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น: 
 

 

通訊地： 

ท่ีอยูติ่ดต่อ: 
 

 

代理人 

ตวัแทนยืน่ 
ค าร้อง 

姓名 

ช่ือ -นามสกุล 
性別 

เพศ 
出生年月日 

วนัเดือนปีเกิด 

國民身分證統一編號 

（外國人者請填居留證號碼 

或護照號碼） 

หมายเลขบตัรประชาชน 

(ชาวต่างชาติให้เขียนหมายเลขบตัรต่างดา้ว(กาม่า) 
หรือหมายเลขหนงัสือเดินทาง) 

職業 

อาชีพ 

 
 

    

地址 

ท่ีอยู ่
聯絡電話及行動電話 

เบอร์โทรติดต่อและเบอร์มือถือ 
戶籍地： 

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น: 
 

 

通訊地： 

ท่ีอยูติ่ดต่อ: 
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被害人 

ผูเ้คราะห์ร้าย 

姓名 

ช่ือ -นามสกุล 
性別 

เพศ 
出生年月日 

วนัเดือนปีเกิด 

國民身分證統一編號 

（外國人者請填居留證號碼 

或護照號碼） 

หมายเลขบตัรประชาชน 

(ชาวต่างชาติให้เขียนหมายเลขบตัรต่างดา้ว(กาม่า) 
หรือหมายเลขหนงัสือเดินทาง) 

職業 

อาชีพ 

 
 

    

地址 

ท่ีอยู ่
聯絡電話及行動電話 

เบอร์โทรติดต่อและเบอร์มือถือ 

戶籍地： 

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น: 
 
 

 

通訊地： 

ท่ีอยูติ่ดต่อ: 
 
 

 

申請補償

之種類項

目及金額 

ประเภทของ 
หวัขอ้ 
และ 

จ านวนเงิน 
ของการร้อง 
ขอเงินชดเชย 

□遺屬補償金 

□ ค่าชดเชย 
ของครอบครับ 
ผูเ้สียชีวิต 

因被害人受傷所支出之醫療費             新臺幣           元 

因被害人死亡所支出之殯葬費             新臺幣           元 

因被害人死亡致無法履行之法定扶養義務   新臺幣           元 

因被害人死亡致家屬心靈遭受痛苦之精神慰撫金 

                                       新臺幣           元 

ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลของผูเ้คราะห์ร้ายท่ีไดรั้บบาดเจบ็      ดอลล่์าไตห้วนั        หยวน 

ค่าใชจ่้ายในการฌาปนกิจ(ค่างานศพ)ผูเ้คราะห์ร้าย             ดอลล่์าไตห้วนั        หยวน 

ค่าหนา้ท่ีในการเล้ียงดูครอบครัว เน่ืองจากผูเ้คราะห์ร้ายเสียชีวิต       ดอลล่์าไตห้วนั        หยวน 

ค่าท าขวญัดา้นจิตใจให้กบัครอบครัวผูเ้คราะห์ร้ายท่ีเสียชีวิต         ดอลล่์าไตห้วนั        หยวน 

□重傷補償金 

□ ค่าชดเชย 
การบาดเจบ็ 
สาหสั 

因被害人受傷所支出之醫療費             新臺幣           元 

受重傷被害人所喪失或減少之勞動能力或增加之生活上需要 

   新臺幣           元 

因被害人重傷致心靈遭受痛苦之精神慰撫金 

                                       新臺幣           元 

ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลของผูเ้คราะห์ร้ายท่ีไดรั้บบาดเจบ็        ดอลล่์าไตห้วนั       หยวน  

ผูเ้คราะห์ร้ายไดรั้บบาดเจบ็สาหสั ซ่ึงท าให้สูญเสียหรือประสิทธิภาพในการท างานลดลง 

หรือมีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวนัเพ่ิมข้ึน                   ดอลล่์าไตห้วนั      หยวน 

ค่าท าขวญัดา้นจิตใจให้กบัผูเ้คราะห์ร้ายท่ีไดรั้บบาดเจบ็สาหสั         ดอลล่์าไตห้วนั       หยวน 
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□ 性 侵 害 

補償金 

□ ค่าชดเชย 
การถูกละเมิด 
ทางเพศ 

因被害人受傷所支出之醫療費             新臺幣           元 

受性侵害被害人所喪失或減少之勞動能力或增加之生活上需要 

                                       新臺幣           元 

因被害人被害致心靈遭受痛苦之精神慰撫金 

                                       新臺幣           元 

ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลผูเ้คราะห์ร้ายท่ีไดรั้บบาดเจบ็           ดอลล่์าไตห้วนั       หยวน  
ผูเ้คราะห์ร้ายท่ีถูกละเมิดทางเพศ ซ่ึงท าให้สูญเสียหรือประสิทธิภาพในการท างานลดลง 
หรือมีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวนัเพ่ิมข้ึน                     ดอลล่์าไตห้วนั       หยวน 

ค่าท าขวญัดา้นผลกระทบทางจิตใจของผูเ้คราะห์ร้ายท่ีไดรั้บบาดเจบ็       ดอลล่์าไตห้วนั       หยวน 

申請人與被害人之關係 

ความสมัพนัธ์ของผูย้ืน่ค  าร้อง 
และผูเ้คราะห์ร้าย 

□本人  □父母  □配偶  □子女  □祖父母  □孫子女  

□兄弟姐妹  □其他                               

 
□ ตวัผูเ้คราะห์ร้าย  □ บิดา-มารดา  □ คู่สมรส  □ บุตร  □ ปู่ ยา่-ตายาย  □ บุตรหลาน   
□ พ่ีนอ้ง  □ อ่ืน ๆ                               

補償金之支付方式 
วีธีการจ่ายเงินชดเชย 

□一次支付  □分期付款（分    期，每期    個月） 

□ จ่ายคร้ังเดียว  □ แบ่งจ่ายเป็นงวด(แบ่ง    งวด  งวดละ     ต่อเดือน) 

 
申請補償

金之事實

及理由 

ขอ้เทจ็จริง 

และเหตุผล 

ของ 
การยืน่ค  าร้อง 
ขอเงินชดเชย 

被害發生之狀

況及報案情形 

เร่ืองราวของเหตุการณ์ท่ีเ
กิดข้ึน และการแจง้ความ 

 

補償項目及金

額之說明及計

算方式 

ค าช้ีแจง้รายการและจ าน
วนเงินของการ 
ชดเชย และ 
วิธีการค านวณ 

 

被害人或其遺

屬與加害人之

關係及加害人

之基本資料 

ความสมัพนัธ์ 
ของผูเ้คราะห์ร้ายหรือ 

ครอบครัวผูเ้คราะห์ร้าย 
กบัอาชญากร 
และขอ้มูลพ้ืนฐาน 
ของอาชญากร 

加害人姓名：                    男□  女□ 

敘述： 

ช่ือนามสกุลของอาชญากร:                  ชาย□   หญิง□  

เร่ืองราวความเป็นมา: 
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得申請補償金

優先順序之 

說明 

ค าอธิบายล าดบั 

ก่อนและหลงั 
ของการยืน่ค  าร้อง 
ขอเงินชดเชย 

 
 
 
 
 
 
 
 

其他事實及 

理由 

เหตุผลและ 
ขอ้เทจ็จริงอ่ืน 

 
 
 
 
 
 

已參加社會保險之項目 

หวัขอ้รายการประกนัของสังคมท่ีเคยเขา้ร่วม 

□全民健康保險   □勞工保險          □公教人員保險 

□軍人保險       □農民健康保險      □學生團體保險        

□就業保險       □強制汽車責任保險  □國民年金保險                        

□其他： 

 
□ ประกนัสุขภาพ □ ประกนัสงัคม □ ประกนัขา้ราชการ 
□ ประกนัของทหาร  □ ประกนัสุขภาพของเกษตรกร □ ประกนักลุ่มนกัเรียน  
□ ประกนัอาชีพ  □ ประกนัภยัรถยนต ์ □ ประกนับ านาญ 

□ อ่ืน ๆ: 
 

已受有社會保險給付之項

目及金額 

รายการและจ านวนเงินตอบแทน 
ท่ีเคยไดรั้บจากการท าประกนัของสังคม 

 
 
 
 
 
 

已受有損害賠償給付之項

目及金額 

รายการและจ านวนเงินชดเชย 
ความเสียหายท่ีไดรั้บ 
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依其他法律規定得受金錢

給付之項目及金額 

รายการและจ านวนเงินท่ีไดรั้บจาก 
การจ่ายตามท่ีกฏหมายอ่ืนก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 

檢附文件 

เอกสารแนบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

此    致 

臺灣        地方檢察署犯罪被害人補償審議委員會 

ขอเรียน 

คณะกรรมการพิจารณาของส านกัอยัการศาลทอ้งถ่ินการชดเชยอาชญากรรมผูเ้คราะห์ร้าย เขต             
 

申請人：                        （簽章） 

ผูย้ืน่ค  าร้อง:                            (ลงนาม) 
 

代理人：                        （簽章） 

ตวัแทนยืน่ค  าร้อง:                         (ลงนาม) 
 

中     華     民     國          年          月          日 

วนัท่ี                           เดือน                           ปี 

หมายเหต:ุ  ขอ้ควรทราบเก่ียวกบัการกรอกหนงัสือค าร้อง แนบอยูด่า้นหลงัแบบค าร้อง 
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ขอ้ควรทราบเก่ียวกบัการกรอกหนงัสือค าร้องขอเงินชดเชยอาชญกรรมผูเ้คราะห์ร้าย 

๑. ช่องผูย้ืน่ค  าร้อง จะตอ้งกรอกขอ้มูลทั้งหมดให้ชดัเจน 

๒. การยืน่ค  าร้องขอค่าชดเชยของครอบครับผูเ้สียชีวิต เม่ือมีจ านวนสมาชิกครอบครัวท่ีจะยืน่ค  าร้องพร้อมกนั ควรแยกกนั กรอกหนงัสือ ค  าร้อง 

โดยแยกระบุรายการการร้องขอ จ านวนเงินและเหตุผลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขอชดเชย 

๓. ผูท่ี้ไม่มีตวัแทน ไม่ตอ้งกรอกในช่องตวัแทน 

๔. ช่องของประเภทของการยืน่ค  าร้องขอเงินชดเชย จะตอ้งเลือกช่องใดช่องหน่ึงเท่านั้น 

๕. รายการของเงินชดเชยและจ านวนเงินชดเชยสูงสุดดงัล่างน้ี(กฏหมายคุม้ครองอาชญากรรมผูเ้คราะห์ร้าย【เรียกง่ายๆวา่กฎการขอเงินชดเชย】

บรรทดัท่ี  9 ขอ้ท่ี 1 ขอ้ท่ี 2 รายละเอียดกฏท่ีบงัคบัใชบ้รรทดัท่ี 5 ขอ้ท่ี 1 ขอ้ท่ี 2): 

(๑) รายการของเงินชดเชยครอบครัวผูเ้สียชีวิตและจ านวนเงินสูงสุดดงัล่างน้ี: 

1. ค่ารักษาพยาบาลของผูเ้คราะห์ร้ายท่ีไดรั้บบาดเจบ็รวมทั้งหมด จ านวนเงินสูงสุดไม่ควรเกิน ส่ีแสนเหรียญไตห้วนัถว้น (เดียวกนั) 

2. รวมค่าฌาปนกิจศพของผูเ้คราะห์ร้ายทั้งหมด จ านวนเงินสูงสุดไม่ควรเกิน สาม แสนเหรียญไตห้วนัถว้น 

3. จากการท่ีผูเ้คราะห์ร้ายเสียชีวิต ท าให้ไม่สามารถปฎิบติัหนา้ท่ีในการเล้ียงดูครอบครัว จ  านวนเงินสูงสุดไม่ควรเกินหน่ึงลา้น 

เหรียญไตห้วนัถว้น 

4. ค่าท าขวญัดา้นจิตใจให้กบัครอบครัวของผูเ้คราะห์ร้ายท่ีเสียชีวิต จ  านวนเงินสูงสุดไม่ควรเกินส่ีแสน 

เหรียญไตห้วนัถว้น 

(๒) รายการค่าชดเชยของการไดรั้บบาดเจบ็สาหสั และจ านวนเงินสูงสุดดงัล่างน้ี: 

1. รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการรักษาพยาบาลของผูเ้คราะห์ร้ายท่ีไดรั้บบาดเจบ็ จ  านวนเงินสูงสุดไม่ควรเกิน  

ส่ีแสนเหรียญไตห้วนัถว้น  

2. ผูเ้คราะห์ร้ายไดรั้บบาดเจบ็สาหสั ท าให้สูญเสียหรือประสิทธิภาพการท างาน ลดลงหรือความตอ้งการดา้นชีวิตประจ าวนัเพ่ิมข้ึน 

จ านวนเงินสูงสุดไม่ควรเกิน หน่ึงลา้นเหรียญไตห้วนั 

3. ค่าท าขวญัดา้นจิตใจให้กบัผูเ้คราะห์ร้าย  จ  านวนเงินสูงสุดไม่ควรเกิน ส่ีแสนเหรียญไตห้วนัถว้น 

(๓) รายการการชดเชยการถูกละเมิดทางเพศและจ านวนเงินสูงสุดดงัล่างน้ี: 

1.  รวมค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดของผูเ้คราะห์ร้ายท่ีไดรั้บบาดเจบ็ จ  านวนเงินสูงสุดไม่ควรเกิน  ส่ีแสนเหรียญไตห้วนัถว้น 

2.  ผูเ้คราะห์ร้ายท่ีถูกละเมิดทางเพศ ท าให้สูญเสียหรือประสิทธิภาพการท างานลดลงหรือความตอ้งการดา้นชีวิตประจ าวนั เพ่ิมข้ึน 

จ านวนเงินสูงสุดไม่ควรเกิน หนึงลา้นเหรียญไตห้วนั 

3.  ค่าท าขวญัดา้นจิตใจให้กบัผูเ้คราะห์ร้าย  จ  านวนเงินสูงสุดไม่ควรเกิน ส่ีแสนเหรียญไตห้วนัถว้น 

๖. ผูย้ืน่ค  าร้องเคยไดรั้บการจ่ายเงินชดเชยจากประกนัของสงัคม 

ค่าชดเชยความเสียหายหรือเน่ืองจากพฤติกรรมความผิดท าให้ผูเ้คราะห์ไดรั้บการจ่ายตามท่ีกฏหมายก าหนด 

ทั้งน้ีจ  านวนเงินค่าชดเชยอาชญากรรมของผูเ้คราะห์จะลดลง(ตามกฎการขอชดเชยเงินบรรทดัท่ี11)หากมีเหตุการณ์ดงักล่าวน้ี 

ผูย้ืน่ค  าร้องจะตอ้งกรอกขอ้มูลไปตามความจริง ไม่ควรปกปิด 

๗. การท่ีเรียกวา่ประกนัของสังคม หมายถึงประกนัภยัสุขภาพ ประกนัภยัแรงงาน ประกนัภยัของขา้ราชการ ประกนัภยัของทหาร 

ประกนัภยัอาชีพ ประกนัภยัเกษตรกร ประกนัภยักลุ่มนกัเรียน ประกนัภยัรถยนต ์ประกนัภยับ านาญและอ่ืนๆ 

ท่ีกระทรวงยติุธรรมร่วมกบัหวัหนา้หน่วยงานท่ี เก่ียวขอ้งก าหนดว่าเป็นประกนัของสงัคมั 

๘. ช่องของความสมัพนัธ์ระหว่างผูย้ืน่ค  าร้องและผูเ้คราะห์ร้าย ให้เลือกตวัใดตวัหน่ึง หากผูท้ยืน่ค  าร้องขอชดเชยการไดรั้บบาดเจบ็สาหสั 

ขอชดเชยการถูกละเมิดทางเพศ  จะตอ้งเลือกช่อง「ตวัผูเ้คราะห์ร้าย」. 
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๙. ช่องวิธีการจ่ายของเงินชดเชย จะตอ้งเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง 

๑๐. ช่องขอ้เทจ็จริงและเหตุผลในการยืน่ค  าร้อง จะตอ้งระบุรายการดงัล่างน้ี(เน้ือท่ีการเขียนของช่องไม่เพียงพอ 

สามารถท่ีจะใชก้ระดาษเปล่าระบุเพ่ิมเติม และส่งแนบพร้อมหนงัสือค าร้อง): 

(๑) เวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ถูกท าร้าย สถานท่ี  ช่ือนามสกุลผูเ้สียชีวิต เพศ วนัเดือนปีเกิด หมายเลขบตัรประชาชน(ชาวต่างชาติให้เขียน 

หมายเลขบตัรต่างดา้ว(กาม่า)หรือหมายเลขหนงัสือเดินทาง) อาชีพ  สถานท่ีท างาน ท่ีพกัอาศยั เวลาท่ีเสีย ชีวิตหรือ เหตุการณ์ 

การไดรั้บบาดเจบ็สาหสั เร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์และเร่ืองราวของการแจง้ความ 

(๒) ช้ีแจง้รายการการขอชดเชยและจ านวนเงิน พร้อมทั้งวิธีการค านวณ 

(๓) ความสมัพนัธ์ของผูเ้คราะห์ร้ายหรือครอบครัวกบัจ าเลย  และควรระบุขอ้มูลประวติัของจ าเลย 

(๔) หากยืน่ค  าร้องขอชดเชยให้ครอบครัวผูเ้สียชีวิต  ตอ้งเรียงล าดบัความส าคญัในการยืน่ค  าร้อง 

(๕) ขอ้เทจ็จริงและเหตุผลอ่ืน ๆ (เวลาการตดัสินของคณะกรรมการพิจารณาใหม่ ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาไม่ไดต้ดัสินขอ้เทจ็จริงตาม 

ระยะเวลาท่ีก าหนด กรุณาระบุไวใ้นช่อง「ขอ้เทจ็จริงและเหตุผลอ่ืน ๆ 」) 

๑๑. ครอบครัวผูเ้สียชีวิตท่ีจะยืน่ค  าร้องขอเงินชดเชย จะตอ้งเรียงล าดบัตามก าหนดน้ี(กฏการขอค่าชดเชยบรรทดัท่ี 6): 

(๑) บิดามารดา คู่สมรสและบุตร 

(๒) ปู่ ยา่ ตายาย 

(๓) หลาน 

(๔) พ่ีนอ้ง 

ผูท่ี้ยืน่ค  าร้องขอเงินชดเชยเป็นปู่ ยา่ตายาย บุตรหลาน หรือพ่ีนอ้ง เน่ืองจากการเสียชีวิตของผูเ้คราะห์ร้าย ท าให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ีในการ 

เล้ียงดู ระบุตอ้งเป็นบุคคลท่ีผูเ้คราะห์ร้ายรับผิดชอบเล้ียงดูชีวิตประจ าวนัเท่านั้น 

๑๒. ผูท่ี้มีเหตุการณ์ขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัล่างน้ี ไม่สามารถยืน่เร่ืองขอค่าชดเชยครอบครัวผูเ้สียชีวิต(กฏการขอชดเชยบรรทดัท่ี 8): 

(๑) ผูท่ี้มีเจตนาหรือมีความประมาทแลว้ท าให้ผูเ้คราะห์ร้ายเสียชีวิต 

(๒) ก่อนท่ีผูเ้คราะห์ร้ายจะเสียชีวิต ผูท่ี้มีเจตนาใชก้ารเสียชีวิตของผูเ้คราะห์ร้าย โดยใชล้  าดบัก่อนหรือล าดบัเดียวกนัของผูข้อรับ 

เงินชดเชยของผูเ้คราะห์ร้าย ในการยืน่ค  าร้องขอเงินชดเชย 

(๓) หลงัจากท่ีผูเ้คราห์ร้ายเสียชีวิตแลว้ ผูท่ี้มีเจตนาเปล่ียนแปลงล าดบัก่อนหรือล าดบัเดียวกนัของผูข้อรับเงินชดเชยของผูเ้คราะห์ร้าย 

ในการยืน่ค  าร้องขอเงินชดเชย 

๑๓.  ช่องเอกสารแนบ ควรจะเขียนรายช่ือของเอกสารเก่ียวขอ้งท่ีส่งแนบพร้อมค าร้อง เอกสารดงักล่าวไดแ้ก่ ใบมรณะบตัรของผูเ้คราะห์ร้าย 

หรือหลกัฐานเอกสารท่ีสามารถรับรองการเสียชีวิตของผูเ้คราะห์ร้ายคดัส าเนาทะเบียนบา้น หรือหลกัฐานเอกสารท่ีสามารถรับรองล าดบั 

ของผูรั้บ หลกัฐานการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าฌาปนกิจศพผูเ้คราะห์ร้าย หลกัฐานการแจง้ความเป็นตน้ 

๑๔. การยืน่ค  าร้องของเงินชดเชยอาชญากรรมผูเ้คราะห์ร้าย ตามกฏหมายจะตอ้งแจง้หนงัสือต่อส านกังานของคณะกรรมการพิจารณาอาชญากรรม 

ผูเ้คราะห์ร้ายเป็นหลกั และส านกังานน้ีจะตอ้งระบุวา่เป็นเขตไหนของคณะกรรมการพิจารณาอาชญากรรมผูเ้คราะห์ร้ายของศาลอยัการทอ้งถ่ิน 

๑๕. หนงัสือค าร้องจะตอ้งมีการลงนามและประทบัตราของผูย้ืน่ค  าร้อง หากมีการมอบอ านาจให้กบัตวัแทนในการช่วยท าเร่ือง ผูย้ืน่ค  าร้องและ 

ตวัแทนการยืน่ค  าร้องจะตอ้งมีการลงนามและประทบัตราลงในหนงัสือค าร้อง พร้อมทั้งยืน่หนงัสือมอบอ านาจดว้ย 

๑๖. หนงัสือค าร้องจะตอ้งระบุวนัท่ีท่ียืน่ค  าร้อง 
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๑๗. ขอ้ก าหนดส าคญัเก่ียวกบักฏหมายการขอเงินชดเชย: 

(๑) ผูท่ี้มีเหตุการณ์ขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัล่างน้ี ไม่สามารถชดเชยความเสียหายทั้งหมดหรือบางส่วน(กฏการขอชดเชยบรรทดัท่ี 10): 

1. ผูท่ี้มีเหตุผลในดา้นความรับผิดชอบต่อผูเ้คราะห์ร้ายท่ีถูกท าร้าย 

2. พิจารณาความสมัพนัธ์และเหตุการณ์ระหวา่งผูเ้คราะห์ร้ายหรือครอบครัวผูเ้คราะห์ร้ายกบัจ าเลย  จากทศันคติสงัคมคิดวา่ 

การจ่ายเงินชดเชยเหมาะสมหรือไม่ 

(๒) ผูท่ี้รับเงินชดเชยอาชญากรรมผูเ้คราะห์ร้ายมีเหตุการณ์ขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัล่างน้ี จะตอ้งคืนเงินชดเชย (กฏการขอชดเชยบรรทดัท่ี 13):  

1. ผูย้ืน่ค  าร้องท่ีไดรั้บการจ่ายเงินชดเชยจากประกนัของสงัคม ค่าชดเชยความเสียหายหรือพฤติกรรมความผิด ท่ีมีการจ่ายตาม 

กฏหมาย จะถูกลดจ านวนเงินค่าชดเชยหรือผูท่ี้ไดรั้บค่าชดเชยความเสียหายซ ้า ในการรับหรือคืนจ านวนเงินท่ีเคยไดรั้บ 

2. ผูท่ี้ถูกตรวจพบว่าไม่สามารถยืน่เร่ืองค  าร้องขอเงินเชดเชย จะตอ้งคืนเงินทั้งหมด 

3. ผูท่ี้ใชก้ารเสแสร้งหรือวิธีการท่ีไม่ถูกตอ้งในการขอรับเงินชดเชย จะตอ้งคืนเงินทั้งหมด พร้อมทั้งจะถูกเก็บ 

ดอกเบ้ียนบัจากวนัท่ีรับเงิน 

(๓) การยืน่ค  าร้องขอเงินชดเชยอาชญากรรมผูเ้คราะห์ร้าย นบัตั้งแต่วนัท่ีทราบว่ามีอาชญากรรมแลว้เกิน 2 ปี 

หรือตั้งแต่วนัท่ีเกิดเหตุอาชญากรรมแลว้เกิน 5 ปี ไม่สามารถท าเร่ืองขอได ้(กฏการขอค่าชดเชยบรรทดัท่ี 16) 

(๔) กฏหมายน้ีจะไม่ใชก้บับุคคลท่ีมาจากประเทศจีนแลว้ถูกอาชญากรรมท่ีประเทศจีน(กฏการขอค่าชดเชยบรรทดัท่ี 32) 

(๕) ผูท่ี้ยืน่ค  าร้องขอเงินชดเชยตามกฏหมายของการขอเงินชดเชย เป็นพฤติกรรมของอาชญากรรมหรือผลจาก 

การอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนโดยจะระบุหลงัจากท่ีประกาศใชก้ฏหมายน้ีแลว้เท่านั้น (กฏการขอค่าชดเชยบรรทดัท่ี 34) 


