泰文版

犯罪被害補償金申請書
หนังสื อคําร้ องขอเงินชดเชยอาชญากรรมผู้เคราะห์ ร้าย
年度補審字第

號

ปี พิจารณาใหม่ เลขที่

姓名
ชื่อ -นามสกุล

申請人
ผูย้ นื่ คําร้อง

性別 出生年月日
เพศ
วันเดือนปี เกิด

地址
ที่อยู่

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
(ชาวต่างชาติให้เขียนหมายเลขบัตรต่างด้าว(กาม่า)
หรื อหมายเลขหนังสื อเดินทาง)

職業
อาชี พ

聯絡電話及行動電話
เบอร์ โทรติดต่อและเบอร์ มือถือ

戶籍地：
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน:
通訊地：
ที่อยูต่ ิดต่อ:

姓名
ชื่อ -นามสกุล

代理人
ตัวแทนยืน่
คําร้อง

性別 出生年月日
เพศ
วันเดือนปี เกิด

地址
ที่อยู่

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
(ชาวต่างชาติให้เขียนหมายเลขบัตรต่างด้าว(กาม่า)
หรื อหมายเลขหนังสื อเดินทาง)

職業
อาชี พ

聯絡電話及行動電話
เบอร์ โทรติดต่อและเบอร์ มือถือ

戶籍地：
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน:
通訊地：
ที่อยูต่ ิดต่อ:
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姓名
ชื่อ -นามสกุล

被害人
ผูเ้ คราะห์ร้าย

性別 出生年月日
เพศ
วันเดือนปี เกิด

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
(ชาวต่างชาติให้เขียนหมายเลขบัตรต่างด้าว(กาม่า)
หรื อหมายเลขหนังสื อเดินทาง)

地址
ที่อยู่

職業
อาชี พ

聯絡電話及行動電話
เบอร์ โทรติดต่อและเบอร์ มือถือ

戶籍地：
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน:

通訊地：
ที่อยูต่ ิดต่อ:

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
□遺屬補償金
因被害人死亡致家屬心靈遭受痛苦之精神慰撫金
□ค่าชดเชย
新臺幣
ของครอบครับ
申請補償
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผูเ้ คราะห์ร้ายที่ได้รับบาดเจ็บ
ดอล์ล่าไต้หวัน
ผูเ้ สี ยชี วิต
之種類項
ค่าใช้จา่ ยในการฌาปนกิจ(ค่างานศพ)ผูเ้ คราะห์ร้าย
ดอล์ล่าไต้หวัน
目及金額
ค่าหน้าที่ในการเลี้ยงดูครอบครัว เนื่ องจากผูเ้ คราะห์ร้ายเสี ยชี วิต
ดอล์ล่าไต้หวัน
ประเภทของ
ค่าทําขวัญด้านจิตใจให้กบั ครอบครัวผูเ้ คราะห์ร้ายที่เสี ยชี วิต
ดอล์ล่าไต้หวัน
หัวข้อ
因被害人受傷所支出之醫療費
新臺幣
และ
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
จํานวนเงิน
ของการร้อง
新臺幣
□重傷補償金
ขอเงินชดเชย
因被害人重傷致心靈遭受痛苦之精神慰撫金
□ค่าชดเชย
新臺幣
การบาดเจ็บ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผูเ้ คราะห์ร้ายที่ได้รับบาดเจ็บ
ดอล์ล่าไต้หวัน
สาหัส
ผูเ้ คราะห์ร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส ซึ่งทําให้สูญเสี ยหรื อประสิ ทธิภาพในการทํางานลดลง

元
元
หยวน
หยวน
หยวน
หยวน
元
元
元
หยวน

หรื อมีความจําเป็ นในชี วิตประจําวันเพิ่มขึ้น

ดอล์ล่าไต้หวัน

หยวน

ค่าทําขวัญด้านจิตใจให้กบั ผูเ้ คราะห์ร้ายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส

ดอล์ล่าไต้หวัน

หยวน
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因被害人受傷所支出之醫療費
□性侵害
補償金
□ค่าชดเชย
การถูกละเมิด
ทางเพศ

申請人與被害人之關係
ความสัมพันธ์ของผูย้ นื่ คําร้อง
และผูเ้ คราะห์ร้าย

補償金之支付方式
วีธีการจ่ายเงินชดเชย

新臺幣

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
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผูเ้ คราะห์ร้ายที่ได้รับบาดเจ็บ
ดอล์ล่าไต้หวัน
ผูเ้ คราะห์ร้ายที่ถูกละเมิดทางเพศ ซึ่งทําให้สูญเสี ยหรื อประสิ ทธิภาพในการทํางานลดลง
หรื อมีความจําเป็ นในชี วิตประจําวันเพิ่มขึ้น
ดอล์ล่าไต้หวัน
ค่าทําขวัญด้านผลกระทบทางจิตใจของผูเ้ คราะห์ร้ายที่ได้รับบาดเจ็บ
ดอล์ล่าไต้หวัน
□本人 □父母 □配偶
□兄弟姐妹 □其他
□ตัวผูเ้ คราะห์ร้าย □บิดา-มารดา
□พี่นอ้ ง □อื่น ๆ

□子女

□祖父母

□孫子女

□คู่สมรส □บุตร □ปู่ ย่า-ตายาย □บุตรหลาน

□一次支付 □分期付款（分
期，每期
□จ่ายครั้งเดียว □แบ่งจ่ายเป็ นงวด(แบ่ง
งวด งวดละ

個月）
ต่อเดือน)

被害發生之狀
況及報案情形
เรื่ องราวของเหตุการณ์ที่เ
กิดขึ้น และการแจ้งความ
補償項目及金
額之說明及計
申請補償 算方式
金之事實 คําชี้แจ้งรายการและจําน
及理由 วนเงินของการ
ข้อเท็จจริ ง ชดเชย และ
วิธีการคํานวณ
และเหตุผล
被害人或其遺
ของ
屬與加害人之
การยืน่ คําร้อง
關係及加害人
ขอเงินชดเชย 之基本資料
ความสัมพันธ์
ของผูเ้ คราะห์ร้ายหรื อ
ครอบครัวผูเ้ คราะห์ร้าย
กับอาชญากร
และข้อมูลพื้นฐาน
ของอาชญากร

元

加害人姓名：

男□

女□

ชาย□

หญิง□

敘述：
ชื่อนามสกุลของอาชญากร:
เรื่ องราวความเป็ นมา:
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元
หยวน
หยวน
หยวน

得申請補償金
優先順序之
說明
คําอธิบายลําดับ
ก่อนและหลัง
ของการยืน่ คําร้อง
ขอเงินชดเชย
其他事實及
理由
เหตุผลและ
ข้อเท็จจริ งอื่น
□全民健康保險
□軍人保險
□就業保險
□其他：
已參加社會保險之項目
หัวข้อรายการประกันของสังคมที่เคยเข้าร่ วม □ประกันสุ ขภาพ
□ประกันของทหาร
□ประกันอาชีพ
□อื่น ๆ:

□勞工保險
□農民健康保險
□強制汽車責任保險

□公教人員保險
□學生團體保險
□國民年金保險

□ประกันสังคม
□ประกันสุ ขภาพของเกษตรกร
□ประกันภัยรถยนต์

□ประกันข้าราชการ
□ประกันกลุ่มนักเรี ยน
□ประกันบํานาญ

已受有社會保險給付之項
目及金額
รายการและจํานวนเงินตอบแทน
ที่เคยได้รับจากการทําประกันของสังคม

已受有損害賠償給付之項
目及金額
รายการและจํานวนเงินชดเชย
ความเสี ยหายที่ได้รับ
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依其他法律規定得受金錢
給付之項目及金額
รายการและจ◌าํ นวนเงินที่ได้รับจาก
การจ่ายตามที่กฏหมายอื่นกําหนด

檢附文件
เอกสารแนบ

此

致
地方檢察署犯罪被害人補償審議委員會

臺灣

ขอเรี ยน
คณะกรรมการพิจารณาของสํานักอัยการศาลท้องถิ่นการชดเชยอาชญากรรมผูเ้ คราะห์ร้าย เขต

中
วันที่

華

民

申請人：
ผูย้ นื่ คําร้อง:

（簽章）
(ลงนาม)

代理人：
ตัวแทนยืน่ คําร้อง:

（簽章）
(ลงนาม)

國

年

月

เดือน

หมายเหตุ: ข้อควรทราบเกี่ยวกับการกรอกหนังสื อคําร้อง แนบอยูด่ า้ นหลังแบบคําร้อง
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日
ปี

ข้ อควรทราบเกีย� วกับการกรอกหนังสื อคําร้ องขอเงินชดเชยอาชญกรรมผู้เคราะห์ ร้าย
๑.

ช่องผูย้ นื่ คําร้ อง จะต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดให้ชดั เจน

๒.

การยืน่ คําร้ องขอค่าชดเชยของครอบครับผูเ้ สี ยชี วิต เมื่อมีจาํ นวนสมาชิ กครอบครัวที่จะยืน่ คําร้องพร้อมกัน ควรแยกกัน กรอกหนังสื อ คําร้อง
โดยแยกระบุรายการการร้องขอ จํานวนเงินและเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการขอชดเชย

๓.

ผูท้ ี่ไม่มีตวั แทน ไม่ตอ้ งกรอกในช่องตัวแทน

๔.

ช่องของประเภทของการยืน่ คําร้องขอเงินชดเชย จะต้องเลือกช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น

๕.

รายการของเงินชดเชยและจํานวนเงินชดเชยสูงสุดดังล่างนี้ (กฏหมายคุม้ ครองอาชญากรรมผูเ้ คราะห์ร้าย【เรี ยกง่ายๆว่ากฎการขอเงินชดเชย】
บรรทัดที่ 9 ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 รายละเอียดกฏที่บงั คับใช้บรรทัดที่ 5 ข้อที่ 1 ข้อที่ 2):
(๑)

รายการของเงินชดเชยครอบครัวผูเ้ สี ยชี วิตและจํานวนเงินสู งสุ ดดังล่างนี้ :
1. ค่ารักษาพยาบาลของผูเ้ คราะห์ร้ายที่ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด จํานวนเงินสู งสุ ดไม่ควรเกิน สี่ แสนเหรี ยญไต้หวันถ้วน (เดียวกัน)
2. รวมค่าฌาปนกิจศพของผูเ้ คราะห์ร้ายทั้งหมด จํานวนเงินสู งสุ ดไม่ควรเกิน สาม แสนเหรี ยญไต้หวันถ้วน
3. จากการที่ผเู้ คราะห์ร้ายเสี ยชีวิต ทําให้ไม่สามารถปฎิบตั ิหน้าที่ในการเลี้ยงดูครอบครัว จํานวนเงินสู งสุ ดไม่ควรเกินหนึ่งล้าน
เหรี ยญไต้หวันถ้วน
4. ค่าทําขวัญด้านจิตใจให้กบั ครอบครัวของผูเ้ คราะห์ร้ายที่เสี ยชี วิต จํานวนเงินสู งสุ ดไม่ควรเกินสี่ แสน
เหรี ยญไต้หวันถ้วน

(๒)

รายการค่าชดเชยของการได้รับบาดเจ็บสาหัส และจํานวนเงินสู งสุ ดดังล่างนี้ :
1. รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรักษาพยาบาลของผูเ้ คราะห์ร้ายที่ได้รับบาดเจ็บ จํานวนเงินสู งสุ ดไม่ควรเกิน
สี่ แสนเหรี ยญไต้หวันถ้วน
2. ผูเ้ คราะห์ร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส ทําให้สูญเสี ยหรื อประสิ ทธิ ภาพการทํางาน ลดลงหรื อความต้องการด้านชี วิตประจําวันเพิ่มขึ้น
จํานวนเงินสู งสุ ดไม่ควรเกิน หนึ่ งล้านเหรี ยญไต้หวัน
3. ค่าทําขวัญด้านจิตใจให้กบั ผูเ้ คราะห์ร้าย จํานวนเงินสู งสุ ดไม่ควรเกิน สี่ แสนเหรี ยญไต้หวันถ้วน

(๓)

รายการการชดเชยการถูกละเมิดทางเพศและจํานวนเงินสู งสุ ดดังล่างนี้ :
1. รวมค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดของผูเ้ คราะห์ร้ายที่ได้รับบาดเจ็บ จํานวนเงินสู งสุ ดไม่ควรเกิน สี่ แสนเหรี ยญไต้หวันถ้วน
2. ผูเ้ คราะห์ร้ายที่ถูกละเมิดทางเพศ ทําให้สูญเสี ยหรื อประสิ ทธิ ภาพการทํางานลดลงหรื อความต้องการด้านชี วิตประจําวัน เพิ่มขึ้น
จํานวนเงินสู งสุดไม่ควรเกิน หนึงล้านเหรี ยญไต้หวัน
3. ค่าทําขวัญด้านจิตใจให้กบั ผูเ้ คราะห์ร้าย จํานวนเงินสู งสุ ดไม่ควรเกิน สี่ แสนเหรี ยญไต้หวันถ้วน

๖.

ผูย้ นื่ คําร้องเคยได้รับการจ่ายเงินชดเชยจากประกันของสังคม
ค่าชดเชยความเสี ยหายหรื อเนื่องจากพฤติกรรมความผิดทําให้ผเู ้ คราะห์ได้รับการจ่ายตามที่กฏหมายกําหนด
ทั้งนี้จาํ นวนเงินค่าชดเชยอาชญากรรมของผูเ้ คราะห์จะลดลง(ตามกฎการขอชดเชยเงินบรรทัดที่11)หากมีเหตุการณ์ดงั กล่าวนี้
ผูย้ นื่ คําร้องจะต้องกรอกข้อมูลไปตามความจริ ง ไม่ควรปกปิ ด

๗.

การที่เรี ยกว่าประกันของสังคม หมายถึงประกันภัยสุ ขภาพ ประกันภัยแรงงาน ประกันภัยของข้าราชการ ประกันภัยของทหาร
ประกันภัยอาชี พ ประกันภัยเกษตรกร ประกันภัยกลุ่มนักเรี ยน ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยบํานาญและอื่นๆ
ที่กระทรวงยุติธรรมร่ วมกับหัวหน้าหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกําหนดว่าเป็ นประกันของสังคัม

๘.

ช่องของความสัมพันธ์ระหว่างผูย้ นื่ คําร้องและผูเ้ คราะห์ร้าย ให้เลือกตัวใดตัวหนึ่ง หากผูท้ ยืน่ คําร้องขอชดเชยการได้รับบาดเจ็บสาหัส
ขอชดเชยการถูกละเมิดทางเพศ จะต้องเลือกช่อง「ตัวผูเ้ คราะห์ร้าย」.
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๙.

ช่องวิธีการจ่ายของเงินชดเชย จะต้องเลือกข้อใดข้อหนึ่ง

๑๐.

ช่องข้อเท็จจริ งและเหตุผลในการยืน่ คําร้อง จะต้องระบุรายการดังล่างนี้ (เนื้ อที่การเขียนของช่องไม่เพียงพอ
สามารถที่จะใช้กระดาษเปล่าระบุเพิ่มเติม และส่ งแนบพร้อมหนังสื อคําร้อง):
(๑)

เวลาที่เกิดเหตุการณ์ถูกทําร้าย สถานที่ ชื่ อนามสกุลผูเ้ สี ยชี วิต เพศ วันเดือนปี เกิด หมายเลขบัตรประชาชน(ชาวต่างชาติให้เขียน
หมายเลขบัตรต่างด้าว(กาม่า)หรื อหมายเลขหนังสื อเดินทาง) อาชี พ สถานที่ทาํ งาน ที่พกั อาศัย เวลาที่เสี ย ชี วิตหรื อ เหตุการณ์
การได้รับบาดเจ็บสาหัส เรื่ องราวที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และเรื่ องราวของการแจ้งความ

(๒)

ชี้ แจ้งรายการการขอชดเชยและจํานวนเงิน พร้อมทั้งวิธีการคํานวณ

(๓)

ความสัมพันธ์ของผูเ้ คราะห์ร้ายหรื อครอบครัวกับจําเลย และควรระบุขอ้ มูลประวัติของจําเลย

(๔)

หากยืน่ คําร้องขอชดเชยให้ครอบครัวผูเ้ สี ยชี วิต ต้องเรี ยงลําดับความสําคัญในการยืน่ คําร้ อง

(๕)

ข้อเท็จจริ งและเหตุผลอื่น ๆ (เวลาการตัดสิ นของคณะกรรมการพิจารณาใหม่ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาไม่ได้ตดั สิ นข้อเท็จจริ งตาม
ระยะเวลาที่กาํ หนด กรุ ณาระบุไว้ในช่อง「ข้อเท็จจริ งและเหตุผลอื่น ๆ 」)

๑๑.

ครอบครัวผูเ้ สี ยชี วิตที่จะยืน่ คําร้ องขอเงินชดเชย จะต้องเรี ยงลําดับตามกําหนดนี้ (กฏการขอค่าชดเชยบรรทัดที่ 6):
(๑)

บิดามารดา คู่สมรสและบุตร

(๒)

ปู่ ย่า ตายาย

(๓)

หลาน

(๔)

พี่นอ้ ง

ผูท้ ี่ยนื่ คําร้องขอเงินชดเชยเป็ นปู่ ย่าตายาย บุตรหลาน หรื อพี่นอ้ ง เนื่ องจากการเสี ยชี วิตของผูเ้ คราะห์ร้าย ทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ในการ
เลี้ยงดู ระบุตอ้ งเป็ นบุคคลที่ผเู ้ คราะห์ร้ายรับผิดชอบเลี้ยงดูชีวิตประจําวันเท่านั้น
๑๒. ผูท้ ี่มีเหตุการณ์ขอ้ ใดข้อหนึ่งดังล่างนี้ ไม่สามารถยืน่ เรื่ องขอค่าชดเชยครอบครัวผูเ้ สี ยชี วิต(กฏการขอชดเชยบรรทัดที่ 8):
(๑)

ผูท้ ี่มีเจตนาหรื อมีความประมาทแล้วทําให้ผเู ้ คราะห์ร้ายเสี ยชี วิต

(๒)

ก่อนที่ผเู ้ คราะห์ร้ายจะเสี ยชี วิต ผูท้ ี่มีเจตนาใช้การเสี ยชี วิตของผูเ้ คราะห์ร้าย โดยใช้ลาํ ดับก่อนหรื อลําดับเดียวกันของผูข้ อรับ
เงินชดเชยของผูเ้ คราะห์ร้าย ในการยืน่ คําร้องขอเงินชดเชย

(๓)

หลังจากที่ผเู ้ คราห์ร้ายเสี ยชี วิตแล้ว ผูท้ ี่มีเจตนาเปลี่ยนแปลงลําดับก่อนหรื อลําดับเดียวกันของผูข้ อรับเงินชดเชยของผูเ้ คราะห์ร้าย
ในการยืน่ คําร้องขอเงินชดเชย

๑๓. ช่องเอกสารแนบ ควรจะเขียนรายชื่อของเอกสารเกี่ยวข้องที่ส่งแนบพร้อมคําร้อง เอกสารดังกล่าวได้แก่ ใบมรณะบัตรของผูเ้ คราะห์ร้าย
หรื อหลักฐานเอกสารที่สามารถรับรองการเสี ยชีวิตของผูเ้ คราะห์ร้ายคัดสําเนาทะเบียนบ้าน หรื อหลักฐานเอกสารที่สามารถรับรองลําดับ
ของผูร้ ับ หลักฐานการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าฌาปนกิจศพผูเ้ คราะห์ร้าย หลักฐานการแจ้งความเป็ นต้น
๑๔. การยืน่ คําร้องของเงินชดเชยอาชญากรรมผูเ้ คราะห์ร้าย ตามกฏหมายจะต้องแจ้งหนังสื อต่อสํานักงานของคณะกรรมการพิจารณาอาชญากรรม
ผูเ้ คราะห์ร้ายเป็ นหลัก และสํานักงานนี้จะต้องระบุวา่ เป็ นเขตไหนของคณะกรรมการพิจารณาอาชญากรรมผูเ้ คราะห์ร้ายของศาลอัยการท้องถิ่น
๑๕. หนังสื อคําร้องจะต้องมีการลงนามและประทับตราของผูย้ นื่ คําร้ อง หากมีการมอบอํานาจให้กบั ตัวแทนในการช่วยทําเรื่ อง ผูย้ นื่ คําร้องและ
ตัวแทนการยืน่ คําร้องจะต้องมีการลงนามและประทับตราลงในหนังสื อคําร้อง พร้อมทั้งยืน่ หนังสื อมอบอํานาจด้วย
๑๖.

หนังสื อคําร้ องจะต้องระบุวนั ที่ที่ยนื่ คําร้อง
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๑๗. ข้อกําหนดสําคัญเกี่ยวกับกฏหมายการขอเงินชดเชย:
(๑)

ผูท้ ี่มีเหตุการณ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ งดังล่างนี้ ไม่สามารถชดเชยความเสี ยหายทั้งหมดหรื อบางส่ วน(กฏการขอชดเชยบรรทัดที่ 10):
1. ผูท้ ี่มีเหตุผลในด้านความรับผิดชอบต่อผูเ้ คราะห์ร้ายที่ถูกทําร้าย
2. พิจารณาความสัมพันธ์และเหตุการณ์ระหว่างผูเ้ คราะห์ร้ายหรื อครอบครัวผูเ้ คราะห์ร้ายกับจําเลย จากทัศนคติสงั คมคิดว่า
การจ่ายเงินชดเชยเหมาะสมหรื อไม่

(๒)

ผูท้ ี่รับเงินชดเชยอาชญากรรมผูเ้ คราะห์ร้ายมีเหตุการณ์ขอ้ ใดข้อหนึ่งดังล่างนี้ จะต้องคืนเงินชดเชย (กฏการขอชดเชยบรรทัดที่ 13):
1. ผูย้ นื่ คําร้องที่ได้รับการจ่ายเงินชดเชยจากประกันของสังคม ค่าชดเชยความเสี ยหายหรื อพฤติกรรมความผิด ที่มีการจ่ายตาม
กฏหมาย จะถูกลดจํานวนเงินค่าชดเชยหรื อผูท้ ี่ได้รับค่าชดเชยความเสี ยหายซํ้า ในการรับหรื อคืนจํานวนเงินที่เคยได้รับ
2. ผูท้ ี่ถูกตรวจพบว่าไม่สามารถยืน่ เรื่ องคําร้องขอเงินเชดเชย จะต้องคืนเงินทั้งหมด
3. ผูท้ ี่ใช้การเสแสร้งหรื อวิธีการที่ไม่ถูกต้องในการขอรับเงินชดเชย จะต้องคืนเงินทั้งหมด พร้อมทั้งจะถูกเก็บ
ดอกเบี้ยนับจากวันที่รับเงิน

(๓)

การยืน่ คําร้องขอเงินชดเชยอาชญากรรมผูเ้ คราะห์ร้าย นับตั้งแต่วนั ที่ทราบว่ามีอาชญากรรมแล้วเกิน 2 ปี
หรื อตั้งแต่วนั ที่เกิดเหตุอาชญากรรมแล้วเกิน 5 ปี ไม่สามารถทําเรื่ องขอได้ (กฏการขอค่าชดเชยบรรทัดที่ 16)

(๔)

กฏหมายนี้ จะไม่ใช้กบั บุคคลที่มาจากประเทศจีนแล้วถูกอาชญากรรมที่ประเทศจีน(กฏการขอค่าชดเชยบรรทัดที่ 32)

(๕)

ผูท้ ี่ยนื่ คําร้องขอเงินชดเชยตามกฏหมายของการขอเงินชดเชย เป็ นพฤติกรรมของอาชญากรรมหรื อผลจาก
การอาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยจะระบุหลังจากที่ประกาศใช้กฏหมายนี้ แล้วเท่านั้น (กฏการขอค่าชดเชยบรรทัดที่ 34)
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