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泰文版 

犯罪被害補償金申請書 
หนังสือค ำร้องขอเงินชดเชยอำชญำกรรมผู้เครำะห้ร้ำย 

年度補審字第         號 

ปี พิจารณาใหมี เลขที่           

申請人 

ผูียื่นค ารีอ

ง 

姓名 

ชือ่ -นามสกุล 

性別 

เพศ 

出生年月日 

วันเดือนปีเกิ
ด 

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） 

หมายเลขบัตรประชาชน 

(ชาวตีางชาติใหีเขียนหมายเลขบัต

รตีางดีาว(กามีา) 

หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) 

職業 

อาชีพ 

 

 
    

地址 

ทีอ่ยีู 

聯絡電話及行動電話 

เบอรีโทรติดตีอและเบอรีมือถื
อ 

戶籍地： 

ทีอ่ยีูตามทะเบียนบีาน: 

 

 

通訊地： 

ทีอ่ยีูติดตีอ: 

 

 

代理人 

ตัวแทนยื่น 

ค ารีอง 

姓名 

ชือ่ -นามสกุล 

性別 

เพศ 

出生年月日 

วันเดือนปีเกิ
ด 

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） 

หมายเลขบัตรประชาชน 

(ชาวตีางชาติใหีเขียนหมายเลขบัต

รตีางดีาว(กามีา) 

หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) 

職業 

อาชีพ 

 

 
    

地址 

ทีอ่ยีู 

聯絡電話及行動電話 

เบอรีโทรติดตีอและเบอรีมือถื
อ 

戶籍地： 

ทีอ่ยีูตามทะเบียนบีาน: 
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通訊地： 

ทีอ่ยีูติดตีอ: 

 

 

被害人 

ผูีเคราะหี

รีาย 

姓名 

ชือ่ -นามสกุล 

性別 

เพศ 

出生年月日 

วันเดือนปีเกิ
ด 

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） 

หมายเลขบัตรประชาชน 

(ชาวตีางชาติใหีเขียนหมายเลขบัต

รตีางดีาว(กามีา) 

หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) 

職業 

อาชีพ 

 

 
    

地址 

ทีอ่ยีู 

聯絡電話及行動電話 

เบอรีโทรติดตีอและเบอรีมือถื
อ 

戶籍地： 

ทีอ่ยีูตามทะเบียนบีาน: 

 

 

 

通訊地： 

ทีอ่ยีูติดตีอ: 

 

 

 

申請補償

之種類項

目及金額 

ประเภทข

อง 

หัวขีอ 

และ 

จ านวนเงิ

น 

ของการรี

อง 

ขอเงินชด

เชย 

□遺屬補償金 

□คีาชดเชย 

ของครอบครั

บ 

ผูีเสียชีวิต 

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 

คีาใชีจีายในการรักษาพยาบาลของผูีเคราะหีรีายท่ีไดีรับบาดเจ็บ      

ดอลีลีาไตีหวัน        หยวน 

คีาใชีจีายในการฌาปนกิจ(คีางานศพ)ผูีเคราะหีรีาย             

ดอลีลีาไตีหวัน        หยวน 

คีาหนีาที่ในการเล้ียงดูครอบครัว เนื่องจากผูีเคราะหีรีายเสียชีวิต       

ดอลีลีาไตีหวัน        หยวน 

คีาท าขวัญดีานจิตใจใหีกับครอบครัวผูีเคราะหีรีายท่ีเสียชีวิต         

ดอลีลีาไตีหวัน        หยวน 
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□重傷補償金 

□คีาชดเชย 

การบาดเจ็บ 

สาหัส 

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 

คีาใชีจีายในการรักษาพยาบาลของผูีเคราะหีรีายท่ีไดีรับบาดเจ็บ        

ดอลีลีาไตีหวัน       หยวน  

ผูีเคราะหีรีายไดีรับบาดเจ็บสาหัส 

ซึ่งท าใหีสูญเสียหรือประสิทธิภาพในการท างานลดลง 

หรือมีความจ าเปีนในชีวิตประจ าวันเพ่ิมข้ึน                   

ดอลีลีาไตีหวัน      หยวน 

คีาท าขวัญดีานจิตใจใหีกับผูีเคราะหีรีายท่ีไดีรับบาดเจ็บสาหัส         

ดอลีลีาไตีหวัน       หยวน 

□性侵害 

補償金 

□คีาชดเชย 

การถูกละเมิ

ด 

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 

คีาใชีจีายในการรักษาพยาบาลผีูเคราะหีรีายที่ไดีรับบาดเจ็บ           

ดอลีลีาไตีหวัน       หยวน  

ผูีเคราะหีรีายท่ีถูกละเมิดทางเพศ 

ซึ่งท าใหีสูญเสียหรือประสิทธิภาพในการท างานลดลง 

หรือมีความจ าเปีนในชีวิตประจ าวันเพ่ิมข้ึน                     

ดอลีลีาไตีหวัน       หยวน 

คีาท าขวัญดีานผลกระทบทางจิตใจของผูีเคราะหีรีายที่ไดีรับบาดเจ็บ       

ดอลีลีาไตีหวัน       หยวน 

申請人與被害人之關係 

ความสัมพันธีของผีูยื่นค ารี

อง 

และผีูเคราะหีรีาย 

□本人  □父母  □配偶  □子女  □祖父母  □孫子女  

□兄弟姐妹  □其他                               

 

□ตัวผูีเคราะหีรีาย  □บิดา-มารดา  □คูีสมรส  □บุตร  

□ปูียีา-ตายาย  □บุตรหลาน   

□พีนี่อง  □อื่น ๆ                               

補償金之支付方式 

วีธีการจีายเงินชดเชย 

□一次支付  □分期付款（分    期，每期    個月） 

□จีายครั้งเดียว  □แบีงจีายเปีนงวด(แบีง    งวด  งวดละ     

ตีอเดือน) 
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申請補償

金之事實

及理由 

ขีอเท็จจริ

ง 

และเหตุผ

ล 

ของ 

การย่ืนค า

รีอง 

ขอเงินชด

เชย 

被害發生之狀

況及報案情形 

เร่ืองราวของ

เหตุการณีท่ีเกิ

ดข้ึน 

และการแจีงค

วาม 

 

補償項目及金

額之說明及計

算方式 

ค าชี้แจีงรายกา

รและจ านวนเงิ

นของการ 

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 

ความสัมพันธี 

ของผูีเคราะหีรี

ายหรือ 

ครอบครัวผูีเคร

าะหีรีาย 

กับอาชญากร 

และขีอมูลพื้นฐา

น 

ของอาชญากร 

加害人姓名：                    男□  女□ 

敘述： 

ชือ่นามสกุลของอาชญากร:                  ชาย□  หญิง□ 

เร่ืองราวความเปีนมา: 

得申請補償金

優先順序之 

說明 

ค าอธิบายล าดับ 

กีอนและหลัง 

ของการย่ืนค ารี

อง 

ขอเงินชดเชย 
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其他事實及 

理由 

เหตุผลและ 

ขีอเท็จจริงอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

已參加社會保險之項目 

หัวขีอรายการประกันของสั

งคมท่ีเคยเขีารีวม 

□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： 

 

□ประกันสุขภาพ □ประกันสังคม □ประกันขีาราชการ 

□ประกันของทหาร 

 □ประกันสุขภาพของเกษตรกร

 □ประกันกลีุมนักเรียน  

□ประกันอาชีพ  □ประกันภัยรถยนตี □ประกันบ านาญ 

□อืน่ ๆ: 

 

已受有社會保險給付之項

目及金額 

รายการและจ านวนเงินต

อบแทน 

ที่เคยไดีรับจากการท าปร

ะกันของสังคม 

 

 

 

 

 

 

已受有損害賠償給付之項

目及金額 

รายการและจ านวนเงินช

ดเชย 

ความเสียหายท่ีไดีรับ 

 

 

 

 

 

 

依其他法律規定得受金錢

給付之項目及金額 

รายการและจ านวนเงินท่ี

ไดีรับจาก 

การจีายตามที่กฏหมายอื่น

ก าหนด 
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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 านักอัยการศาลทีองถิ่นการชดเชยอาชญากรรมผูีเคราะหีรีาย เขต             

 

申請人：                        （簽章） 

ผูียืน่ค ารีอง:                            (ลงนาม) 

 

代理人：                        （簽章） 

ตัวแทนยื่นค ารีอง:                         (ลงนาม) 

 

中     華     民     國          年          月          日 

วันที่                           เดือน                           ปี 

หมายเหตุ: ขีอควรทราบเกี่ยวกับการกรอกหนังสือค ารีอง 

แนบอยูีดีานหลังแบบค ารีอง 
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ข้อควรทรำบเกี่ยวกับกำรกรอกหนังสือค ำร้องขอเงินชดเชยอำชญกร

รมผู้เครำะห้ร้ำย 

๑. ชีองผีูย่ืนค ารีอง จะตีองกรอกขีอมูลทั้งหมดใหีชัดเจน 

๒. การย่ืนค ารีองขอคีาชดเชยของครอบครับผูีเสียชีวิต 

เม่ือมีจ านวนสมาชิกครอบครัวที่จะย่ืนค ารีองพรีอมกัน ควรแยกกัน กรอกหนังสือ ค ารีอง 

โดยแยกระบุรายการการรีองขอ จ านวนเงินและเหตุผลท่ีเก่ียวขีองกับการขอชดเชย 

๓. ผูีท่ีไมีมีตัวแทน ไมีตีองกรอกในชีองตัวแทน 

๔. ชีองของประเภทของการยื่นค ารีองขอเงินชดเชย จะตีองเลือกชีองใดชีองหน่ึงเทีานั้น 

๕. รายการของเงินชดเชยและจ านวนเงินชดเชยสูงสุดดังลีางน้ี(กฏหมายคุีมครองอาชญา

กรรมผูีเคราะหีรีาย【เรียกงีายๆวีากฎการขอเงินชดเชย】บรรทัดที่  9 ขีอที่ 1 ขีอที่ 2 

รายละเอียดกฏที่บังคับใชีบรรทัดที่ 5 ขีอที่ 1 ขีอที่ 2): 

(๑) รายการของเงินชดเชยครอบครัวผีูเสียชีวิตและจ านวนเงินสูงสุดดังลีางน้ี: 

1. คีารักษาพยาบาลของผูีเคราะหีรีายที่ไดีรับบาดเจ็บรวมทั้งหมด 

จ านวนเงินสูงสุดไมีควรเกิน สี่แสนเหรียญไตีหวันถีวน (เดียวกัน) 

2. รวมคีาฌาปนกิจศพของผูีเคราะหีรีายท้ังหมด จ านวนเงินสูงสุดไมีควรเกิน สาม 

แสนเหรียญไตีหวันถีวน 

3. จากการท่ีผูีเคราะหีรีายเสียชีวิต 

ท าใหีไมีสามารถปฎิบัติหนีาที่ในการเล้ียงดูครอบครัว 

จ านวนเงินสูงสุดไมีควรเกินหนึ่งลีาน 

เหรียญไตีหวันถีวน 

4. คีาท าขวัญดีานจิตใจใหีกับครอบครัวของผีูเคราะหีรีายท่ีเสียชีวิต 

จ านวนเงินสูงสุดไมีควรเกินสี่แสน 

เหรียญไตีหวันถีวน 

(๒) รายการคีาชดเชยของการไดีรับบาดเจ็บสาหัส และจ านวนเงินสูงสุดดังลีางน้ี: 

1. รวมคีาใชีจีายท้ังหมดในการรักษาพยาบาลของผีูเคราะหีรีายที่ไดีรับบาดเจ็บ 

จ านวนเงินสูงสุดไมีควรเกิน  ส่ีแสนเหรียญไตีหวันถีวน  

2. ผูีเคราะหีรีายไดีรับบาดเจ็บสาหัส ท าใหีสูญเสียหรือประสิทธิภาพการท างาน 

ลดลงหรือความตีองการดีานชีวิตประจ าวันเพิ่มข้ึน จ านวนเงินสูงสุดไมีควรเกิน 

หน่ึงลีานเหรียญไตีหวัน 

3. คีาท าขวัญดีานจิตใจใหีกับผูีเคราะหีรีาย  จ านวนเงินสูงสุดไมีควรเกิน 

สี่แสนเหรียญไตีหวันถีวน 

(๓) รายการการชดเชยการถูกละเมิดทางเพศและจ านวนเงินสูงสุดดังลีางนี:้ 

1.  รวมคีารักษาพยาบาลทั้งหมดของผูีเคราะหีรีายท่ีไดีรับบาดเจ็บ 

จ านวนเงินสูงสุดไมีควรเกิน  ส่ีแสนเหรียญไตีหวันถีวน 

2.  ผูีเคราะหีรีายท่ีถูกละเมิดทางเพศ 

ท าใหีสูญเสียหรือประสิทธิภาพการท างานลดลงหรือความตีองการดีานชีวิตประ

จ าวัน เพ่ิมข้ึน จ านวนเงินสูงสุดไมีควรเกิน หนึงลีานเหรียญไตีหวัน 

3.  คีาท าขวัญดีานจิตใจใหีกับผูีเคราะหีรีาย  จ านวนเงินสูงสุดไมีควรเกิน 

สี่แสนเหรียญไตีหวันถีวน 

๖. ผูียื่นค ารีองเคยไดีรับการจีายเงินชดเชยจากประกันของสังคม 
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คีาชดเชยความเสียหายหรือเนื่องจากพฤติกรรมความผิดท าใหีผีูเคราะหีไดีรับการจีาย

ตามท่ีกฏหมายก าหนด 

ทั้งนี้จ านวนเงินคีาชดเชยอาชญากรรมของผีูเคราะหีจะลดลง(ตามกฎการขอชดเชยเงิ

นบรรทัดท่ี11)หากมีเหตุการณีดังกลีาวนี้ 

ผูีย่ืนค ารีองจะตีองกรอกขีอมูลไปตามความจริง ไมีควรปกปีด 

๗. การท่ีเรียกวีาประกันของสังคม หมายถึงประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยแรงงาน 

ประกันภัยของขีาราชการ ประกันภัยของทหาร ประกันภัยอาชีพ ประกันภัยเกษตรกร 

ประกันภัยกลีุมนักเรียน ประกันภัยรถยนตี ประกันภัยบ านาญและอื่นๆ 

ที่กระทรวงยุติธรรมรีวมกับหัวหนีาหนีวยงานที่ 

เก่ียวขีองก าหนดวีาเปีนประกันของสังคัม 

๘. ชีองของความสัมพันธีระหวีางผูีย่ืนค ารีองและผูีเคราะหีรีาย ใหีเลือกตัวใดตัวหน่ึง 

หากผีูทยื่นค ารีองขอชดเชยการไดีรับบาดเจ็บสาหัส ขอชดเชยการถูกละเมิดทางเพศ  

จะตีองเลือกชีอง「ตัวผีูเคราะหีรีาย」. 

๙. ชีองวิธีการจีายของเงินชดเชย จะตีองเลือกขีอใดขีอหนึ่ง 

๑๐. ชีองขีอเท็จจริงและเหตุผลในการย่ืนค ารีอง 

จะตีองระบุรายการดังลีางน้ี(เน้ือท่ีการเขียนของชีองไมีเพียงพอ 

สามารถท่ีจะใชีกระดาษเปลีาระบุเพิ่มเติม และสีงแนบพรีอมหนังสือค ารีอง): 

(๑) เวลาท่ีเกิดเหตุการณีถูกท ารีาย สถานที่  ช่ือนามสกุลผีูเสียชีวิต เพศ 

วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประชาชน(ชาวตีางชาติใหีเขียน 

หมายเลขบัตรตีางดีาว(กามีา)หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) อาชีพ  

สถานที่ท างาน ที่พักอาศัย เวลาท่ีเสีย ชีวิตหรือ เหตุการณี การไดีรับบาดเจ็บสาหัส 

เร่ืองราวที่เกี่ยวขีองกับเหตุการณีและเร่ืองราวของการแจีงความ 

(๒) ชี้แจีงรายการการขอชดเชยและจ านวนเงิน พรีอมท้ังวิธีการค านวณ 

(๓) ความสัมพันธีของผีูเคราะหีรีายหรือครอบครัวกับจ าเลย  

และควรระบุขีอมูลประวัติของจ าเลย 

(๔) หากย่ืนค ารีองขอชดเชยใหีครอบครัวผีูเสียชีวิต  

ตีองเรียงล าดับความส าคัญในการย่ืนค ารีอง 

(๕) ขีอเท็จจริงและเหตุผลอื่น ๆ (เวลาการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาใหมี 

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาไมีไดีตัดสินขีอเท็จจริงตาม 

ระยะเวลาท่ีก าหนด กรุณาระบุไวีในชีอง「ขีอเท็จจริงและเหตุผลอ่ืน ๆ 」) 

๑๑. ครอบครัวผูีเสียชีวิตท่ีจะย่ืนค ารีองขอเงินชดเชย 

จะตีองเรียงล าดับตามก าหนดนี้(กฏการขอคีาชดเชยบรรทัดท่ี 6): 

(๑) บิดามารดา คูีสมรสและบุตร 

(๒) ปูียีา ตายาย 

(๓) หลาน 

(๔) พีนี่อง 

ผูีท่ียื่นค ารีองขอเงินชดเชยเปีนปูียีาตายาย บุตรหลาน หรือพ่ีนีอง 

เน่ืองจากการเสียชีวิตของผีูเคราะหีรีาย ท าใหีไมีสามารถท าหนีาที่ในการ เลี้ยงดู 

ระบุตีองเปีนบุคคลที่ผีูเคราะหีรีายรับผิดชอบเลี้ยงดูชีวิตประจ าวันเทีาน้ัน 

๑๒. ผูีที่มีเหตุการณีขีอใดขีอหน่ึงดังลีางน้ี 

ไมีสามารถย่ืนเรื่องขอคีาชดเชยครอบครัวผีูเสียชีวิต(กฏการขอชดเชยบรรทัดที่ 8): 

(๑) ผูีที่มีเจตนาหรือมีความประมาทแลีวท าใหีผูีเคราะหีรีายเสียชีวิต 
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(๒) กีอนที่ผีูเคราะหีรีายจะเสียชีวิต ผูีท่ีมีเจตนาใชีการเสียชีวิตของผูีเคราะหีรีาย 

โดยใชีล าดับกีอนหรือล าดับเดียวกันของผีูขอรับ 

เงินชดเชยของผูีเคราะหีรีาย ในการยื่นค ารีองขอเงินชดเชย 

(๓) หลังจากท่ีผูีเคราหีรีายเสียชีวิตแลีว 

ผูีท่ีมีเจตนาเปล่ียนแปลงล าดับกีอนหรือล าดับเดียวกันของผีูขอรับเงินชดเชยของผีู

เคราะหีรีาย 

ในการยื่นค ารีองขอเงินชดเชย 

๑๓.  ชีองเอกสารแนบ ควรจะเขียนรายชื่อของเอกสารเกี่ยวขีองที่สีงแนบพรีอมค ารีอง 

เอกสารดังกลีาวไดีแกี ใบมรณะบัตรของผูีเคราะหีรีาย 

หรือหลักฐานเอกสารที่สามารถรับรองการเสียชีวิตของผูีเคราะหีรีายคัดส าเนาทะเบีย

นบีาน หรือหลักฐานเอกสารที่สามารถรับรองล าดับ 

ของผีูรับ หลักฐานการจีายคีารักษาพยาบาล คีาฌาปนกิจศพผีูเคราะหีรีาย 

หลักฐานการแจีงความเปีนตีน 

๑๔. การยื่นค ารีองของเงินชดเชยอาชญากรรมผีูเคราะหีรีาย 

ตามกฏหมายจะตีองแจีงหนังสือตีอส านักงานของคณะกรรมการพิจารณาอาชญากรรม 

ผูีเคราะหีรีายเปีนหลัก 

และส านักงานน้ีจะตีองระบุวีาเปีนเขตไหนของคณะกรรมการพิจารณาอาชญากรรมผีูเค

ราะหีรีายของศาลอัยการทีองถิ่น 

๑๕. หนังสือค ารีองจะตีองมีการลงนามและประทับตราของผีูย่ืนค ารีอง 

หากมีการมอบอ านาจใหีกับตัวแทนในการชีวยท าเร่ือง ผูีย่ืนค ารีองและ 

ตัวแทนการย่ืนค ารีองจะตีองมีการลงนามและประทับตราลงในหนังสือค ารีอง 

พรีอมท้ังย่ืนหนังสือมอบอ านาจดีวย 

๑๖. หนังสือค ารีองจะตีองระบุวันที่ที่ย่ืนค ารีอง 
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๑๗. ขีอก าหนดส าคัญเก่ียวกับกฏหมายการขอเงินชดเชย: 

(๑) ผูีที่มีเหตุการณีขีอใดขีอหน่ึงดังลีางน้ี 

ไมีสามารถชดเชยความเสียหายทั้งหมดหรือบางสีวน(กฏการขอชดเชยบรรทัดที่ 

10): 

1. ผูีท่ีมีเหตุผลในดีานความรับผิดชอบตีอผีูเคราะหีรีายท่ีถูกท ารีาย 

2.

 พิจารณาความสัมพันธีและเหตุการณีระหวีางผูีเคราะหีรีายหรือครอบครัวผีูเค

ราะหีรีายกับจ าเลย  จากทัศนคติสังคมคิดวีา 

การจีายเงินชดเชยเหมาะสมหรือไมี 

(๒) ผูีที่รับเงินชดเชยอาชญากรรมผูีเคราะหีรีายมีเหตุการณีขีอใดขีอหน่ึงดังลีางนี้ 

จะตีองคืนเงินชดเชย (กฏการขอชดเชยบรรทัดที่ 13):  

1. ผูียื่นค ารีองท่ีไดีรับการจีายเงินชดเชยจากประกันของสังคม 

คีาชดเชยความเสียหายหรือพฤติกรรมความผิด ที่มีการจีายตาม กฏหมาย 

จะถูกลดจ านวนเงินคีาชดเชยหรือผีูที่ไดีรับคีาชดเชยความเสียหายซ้ า 

ในการรับหรือคืนจ านวนเงินท่ีเคยไดีรับ 

2. ผูีที่ถูกตรวจพบวีาไมีสามารถยื่นเรื่องค ารีองขอเงินเชดเชย 

จะตีองคืนเงินท้ังหมด 

3. ผูีที่ใชีการเสแสรีงหรือวิธีการที่ไมีถูกตีองในการขอรับเงินชดเชย 

จะตีองคืนเงินท้ังหมด พรีอมท้ังจะถูกเก็บ 

ดอกเบี้ยนับจากวันที่รับเงิน 

(๓) การยื่นค ารีองขอเงินชดเชยอาชญากรรมผูีเคราะหีรีาย 

นับตั้งแตีวันท่ีทราบวีามีอาชญากรรมแลีวเกิน 2 ปี 

หรือต้ังแตีวันที่เกิดเหตุอาชญากรรมแลีวเกิน 5 ปี ไมีสามารถท าเรื่องขอไดี 

(กฏการขอคีาชดเชยบรรทัดที่ 16) 

(๔)

 กฏหมายน้ีจะไมีใชีกับบุคคลท่ีมาจากประเทศจีนแลีวถูกอาชญากรรมที่ประเทศ

จีน(กฏการขอคีาชดเชยบรรทัดท่ี 32) 

(๕) ผูีทีย่ื่นค ารีองขอเงินชดเชยตามกฏหมายของการขอเงินชดเชย 

เปีนพฤติกรรมของอาชญากรรมหรือผลจาก 

การอาชญากรรมท่ีเกิดขึ้นโดยจะระบหุลังจากที่ประกาศใชีกฏหมายนี้แลีวเทีาน้ัน 

(กฏการขอคีาชดเชยบรรทัดที่ 34) 


