ผู ้เสียหาย คือ ผู ้ท่ไี ด้รับความเสียหายจากการกระทาผิด
ของผู ้อ่นื โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทาความผิดนัน้ ในกรณี
ดังต่อไปนี้
 ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย จิตใจ หรือถึงแก่ความตาย
เนื่องจากถูกทาร้าย ถูกฆ่า ถูกลูกหลง ถูกทาให้แท้ง ฯลฯ หรือ
 ได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือตายจากการกระทาโดยประมาทของ
ผู ้อ่นื ให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. แจ้งความกับตารวจในท้องที่ท่เี กิดเหตุเพื่อดาเนินคดี
2. รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
3. ยื่นขอรับค่าตอบแทน ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ได้รู้
ถึงการกระทาผิด

สิทธิที่ได้รับ

กรณีเสียชี วติ ได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 110,000 บาท
กรณีได้รบั บาดเจ็บ






ค่ารักษาพยาบาล เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท
ค่าฟื้ นฟู สมรรถภาพ เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท
ค่าขาดรายได้ ตามค่าแรงขัน้ ต่ าของจังหวัดนัน้
ค่าขาดอุ ปการะ ไม่เกิน 40,000 บาท
ค่าเสียหายอื่น ไม่เกิน 50,000 บาท

จาเลย ขอรับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายจากรัฐในกรณีดังต่อไปนี้
 เมื่อถูกพนักงานอัยการฟ้องเป็นจาเลยในคดีอาญาและถูก
คุมขังในระหว่างที่ศาลพิจารณาคดี หรือ
 จาเลยไม่ได้กระทาความผิดและมีการถอนฟ้องระหว่างการ
ดาเนินคดีหรือมีคาพิพากษาอันถึงที่สุดให้ยกฟ้องจาเลย โดย
ข้อเท็จจริงฟั งเป็นยุ ติว่าจาเลยมิได้กระทาความผิด
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ติดต่อเจ้าพนักงานศาลที่อ่านคาพิพากษาเพื่อขอคัดสาเนา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่รับรองสาเนาถูกต้อง
2. สาเนาหนังสือสัญญาจ้างว่าความ กรณีไม่ใช่ ทนายขอแรง
3. รวบรวมหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4. ยื่นคาขอรับค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่
ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง หรือศาลมีคาพิพากษาให้ถึงที่สุด

สิทธิที่ได้รับ
 ค่าทดแทนจากการคุมขัง วันละ 500 บาท
 ค่ารักษาพยาบาล เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท
 ค่าฟื้ นฟู สมรรถภาพ เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
 ค่าขาดรายได้ ตามค่าแรงขัน้ ต่ าของจังหวัดนัน้
 ค่าจัดการศพ 20,000 บาท
 ค่าขาดอุ ปการะ ไม่เกิน 40,000 บาท
 ค่าเสียหายอื่น ไม่เกิน 40,000 บาท

 พรบ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558
 พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
 พรบ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546
 งานบริการอื่นๆ
อาคารสานักงานส่วนราชการ(ตึกอัยการ)ชั้น 2 – 3 ถนนดอนนก
ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
0-7728-5151, 0-7728-5173-4, 0-7728-8652

 การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท

กองทุ นยุ ติธรรมถู กจัดตั้งขึ้ นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.
2549 และปั จจุ บันพระราชบัญญัติกองทุนยุ ติธรรม พ.ศ.2558
มี ผลบั งคั บใช้ เมื่ อวั นที่ 24 เมษายน 2559 มี ฐานะเป็ นนิ ติ
บุ คคล มีวัตถุประสงค์เพื่อช่ วยเหลือประชาชนในการดาเนินคดี
การขอปล่อยตัวชั่ วคราวผู ้ต้องหาหรือจาเลย การถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน และการให้ความรู ้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

สานักงานยุ ติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทาหน้าที่
เป็นผู ้ไกล่เกลี่ย “คนกลางที่ทาหน้าที่เสนอแนะแนวทางในการ
เจรจาเพื่อยุ ติปัญหาข้อพิพาทโดย “สันติวิธี”

 การให้บริการปรึกษากฎหมาย
ส านั กงานยุ ติ ธรรมจั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี มี
ที่ ป รึ ก ษากฎหมายบริ ก ารให้ ค าแนะน าด้ า นข้ อ กฎหมาย
ท่ านสามารถขอรั บบริ การได้ ด้ วยตนเองหรื อสอบถามทาง
โทรศัพท์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุ ติธรรม
ได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้น

 การคุ้มครองพยาน
สิทธิของพยานในคดีอาญา
 สิทธิได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยเมื่อถูกคุกคาม
 สิทธิได้รับการปฏิบัติท่เี หมาะสม
 สิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนจากการมาให้ข้อเท็จจริง เบิก
ความต่อศาล และค่าตอบแทนความเสียหายต่อชี วิต

มาตรการทั่วไป

มาตรการพิเศษ

ในการคุ้มครองพยาน
1. ย้ ายที่ อยู ่ เปลี่ ยนชื่ อสกุ ล
1. อารักขาให้ได้รับความปลอดภัย ทะเบียนบ้าน
2. จัดให้อยู ่ในสถานที่ท่ปี ลอดภัย 2. จ่ ายค่ าเลี้ ยงชี พ จั ดหาอาชี พ
3. ปกปิ ดข้ อมู ลที่ สามารถระบุ ตั ว การศึกษา
พยานได้
3. จั ด เจ้ า หน้ า ที่ คุ้ ม ครองความ
ปลอดภัย
ในการคุ้มครองพยาน

พิเศษ

 การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และรับแจ้งเบาะแสการ
กระท าผิดกฎหมาย การตรวจสอบข้ อมู ลเบื้ องต้ น การส่ ง
เรื่องและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

