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ภารกิจกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ



วิสัยทัศน พันธกิจ

“สังคมรูหนาที่ เคารพสิทธิมนุษยชน
และไดรับการคุมครองอยางเปนธรรม”

1. สงเสริมใหประชาชนมีความรูเกี่ยวกับสิทธิ หนาที่ และเคารพสิทธิของผูอื่น
2. พัฒนา และจัดระบบการคุมครองสิทธิเสรีภาพ รวมทั้งประสานงาน
 กับทุกภาคสวน ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
3. พัฒนาและจัดระบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
4. พัฒนาระบบ มาตรการ และดำเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศ
 ดานสิทธิมนุษยชน
5. พัฒนาระบบ มาตรการ และดำเนินการคุมครองพยาน
6. บูรณาการและดำเนินการชวยเหลือประชาชนที่เดือดรอน
 หรือเหยื่ออาชญากรรม และจำเลยในคดีอาญา

วิสัยทัศน (VISION)

พันธกิจ (MISSION)
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วิสัยทัศน พันธกิจคานิยม TOPS

วัฒนธรรมองคการ

คา
นิย

ม 
TO

PS

ORGANIZATION OF LEARNING
ูรเปน นยีรเรากงหแรกคงอO

PROFESSIONAL

TEAM WORK
ทำงานเปนทีม

มืออาชีพในดานสิทธิเสรีภาพ
และสิทธิมนุษยชนอยางมีประสิทธิภาพ

มีจิตบริการ นอกจากนี้ยังรวมถึง ศีลธรรม
ความสุภาพและความรับผิดชอบ

P
SERVICE MINDS

T

R
L
P
D

= Responsibility มีวินัยความรับผิดชอบ ตรงเวลา
 ตรงตอเวลา ติดตามผลงานอยูเสมอ ยอมรับความผิดพลาด รักษาชื่อเสียง
 เห็นประโยชนสวนรวม ซื่อสัตยเต็มใจ และตั้งใจทำงาน
= Leadership เปนผูนำ
 กลาเปลี่ยนแปลง จูงใจคนไดดี มีมนุษยสัมพันธ ยืดหยุนและกลาตัดสินใจ 
 กระตือรือรน นานับถือ
= Professional เชี่ยวชาญ มืออาชีพ
 ตองมีความรูในเรื่องที่คุย ตอบตรงประเด็น แสดงบทบาทของตนเองไดอยางถูกตอง 
 ชี้แนะทางแกไขปัญหาอยางแมนยำ รูลึก รูจริง
= Development พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
 แสวงหาความรูอยางสม่ำเสมอ ทั้งในและนอกหนาที่การทำงาน เพิ่มเติมความรู 
 ทักษะของตนเองอยางสม่ำเสมอ สามารถนำเสนอความรูที่ศีกษาเพิ่มเติมได
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พาภีรสเะลแิธทิสงอรคมุคมรก พาภีรสเะลแิธทิสงอรคมุคมรก

   

 การดำเนินงานตามภารกิจ แยกเปน 3 มิติไดแก

3

1

2

ชวยเหลือผูที่ตกเปนผูเสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามกฎหมายวาดวยคาตอบแทนผูเสียหาย และค าทดแทน  และ
คาใชจายแกจำเลยในคดีอาญา การคุมครองพยานในคดีอาญาตามกฎหมาย ซึ่งเปนมาตรการในเชิงชวยเหลือ 

3ขึ้น

5

2545
2534

2545
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ายวยียเะล
แอืลหเยวช

นางบบะร

1 2

3 4

21

5

ขอบเขตระบบงานขอบเขตระบบงาน
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LANDMARKLANDMARK
วิสัยทัศน วิสัยทัศน 

“สังคมรูหนาที่ เคารพสิทธิมนุษยชน
และไดรับการคุมครองอยางเปนธรรม”

1. จัดทำและขับเคลื่อนแผน 2 ฉบับ
แผนสิทธิมนุษยชน แหงชาติ ฉ.4 (พ.ศ. 2562-2565)
10 ดาน 12 กลุม
แผนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน แหงชาติ ฉ.1 (NAP)
(พ.ศ. 2562-2565) 4 ดาน (LEDI)
1. แรงงาน (L) 2. ทรัพยากรธรรมชาติ (E)
3. นักปกปองสิทธิฯ (D) 4. การลงทุนขามชาติ (I)

3. ผลักดันรางกฎหมาย 5 ฉบับ
ปราบปรามแชรลูกโซ
ขจัดเลือกปฏิบัต ิตอบุคคล
ปราบปรามการทรมาน/อุมหาย
จดทะเบียนคูชีวิต
แกไขคุมครองพยาน
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เปาหมายเปาหมาย
การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลง

2. บังคับใช พ.ร.บ. 3 ฉบับ
เยียวยาผูเสียหายและจำเลยในคดีอาญา
พ.ศ. 2544 แกไข พ.ศ. 2559
คุมครองพยาน พ.ศ. 2546
ไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. 2562

4. ปฏิบัติตามหลัก UN
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)
สิทธิทางเศรษกิจ สังคม วัฒนธรรม (ICESCR)
ขจัดเลือกปฏิบัต ิเชื ้อชาติ (ICERD)
ตอตานทรมาน (CAT)
ตอตานอุมหาย (ICPPED)
กระบวนการ UPR

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
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1) กฎหมายภายในประเทศ
กฎหมายที่เกี ่ยวของกับกรม

กฎกระทรวง

เงินเยียวยา

คุมครองพยาน

ไกลเกลี่ย

กฎกระทรวงแบงสวนราชการ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545
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คุมครองสิทธิและเสรีภาพ

พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน
และคาใชจายแกจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. 2562

กฎกระทรวงแบงสวนราชการ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2561
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กติการะหวางประเทศ
วาดวยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมือง (ICCPR)

อนุสัญญาระหวางประเทศ
วาดวยการขจัดการเลือก

ปฏิบัติทางเชื้อชาติ
ในทุกรูปแบบ (CERD)

กฎหมายที่เกี ่ยวของกับกรม
2) กฎหมายระหวางประเทศ

ICCPR

CERD

CAT

ICESCR

ICPPED

ICCPR

CERD

CAT

ICESCR

ICPPED
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อนุสัญญาตอตานการ
ทรมานและการประติบัติ

หรือการลงโทษอื่น
ที่โหดราย ไรมนุษยธรรม
หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (CAT)

กติการะหวางประเทศ
วาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม

(ICESCR)

คุมครองสิทธิและเสรีภาพ

อนุสัญญาระหวางประเทศ
วาดวยการคุมครองบุคคล

ทุกคนจากการบังคับ
ใหหายสาบสูญ (ICPPED)

ICCPR

CERD

CAT

ICESCR

ICPPED

ICCPR

CERD

CAT

ICESCR

ICPPED
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ความรูทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
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พาภีรสเะลแิธทิสงอรคมุคมรก พาภีรสเะลแิธทิสงอรคมุคมรก

สายดวนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77
Justice Hotline 1111 Press 77

าษาภยาลหยามหฎกงาทาษกึรปำคหใ

Giving legal advice through 
several languages

งาลกนคนปเ่ีทานหำท
Administration of dispute 
resolution process by 
unbiased mediator

Dispute Resolution 

Management of Complaints

 มรรธิตุยรากนวบะรกงึถาขเราก *
(Access to justice system) 

)noitutitseR( ดิผำทะรกูผ

(Compensation from the Government)
*  (Other assistances)

ขกุ
ทงอร
ขกุ

ทงอร

คลินิกยุติธรรม 
Justice Clinic 

LAW นชาชะรปกแยามหฎกงาทาษกึรปำคหใ
Free legal advice for people

กุรงิชเมรรธิตุย
Proactive Justice

¾ÒÀÕÃÊàÐÅáÔ¸·ÔÊ§ÍÃ¤ÁŒØ¤ÁÃ
¡

ุตหเดิกเ่ีทิธทิสงจแกออ
Visiting injured persons to 
inform them of their rights

การคุ มครองพยานในคดีอาญา
Witness Protection Program

Protection of withnesses 
and their related persons.

Supporting process for the accused during investigation process

Providing lawyer or legal 
consultant during investigation 
process

LAW LAW

ล ามในกระบวนการยุต ิธรรม
Translators in Criminal Proceedings

กข
ค

AB
C

Administration of translators in 
criminal proceedings

พาภีรสเะลแิธทิสมิรสเงสราก
Reinfor cement of Rights and L iber t ies

นชาชะรปกแนชยษุนมิธทิสะลแ พาภีรสเ           
Informing people about law relating to 
rights, liberties and human rightsาคะลแยาหยีสเูผกแนทแบอตาคยาจราก

าญาอีดคนใยลเำจกแยาจชใาคะลแนทแดท
Consideration for victims and 
compensation and disbursement for 
defendants.

การเยียวยาผูเสียหายและจำเลยในคดีอาญา
Remedies for criminal victims injured persons and defendants
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ดิมเะลกูถูผ ดิมเะลกูถูผ

1.  
   

หมายเหตุ 

 มรรธิตุยรากนวบะรกงึถาขเราก
(Access of Justice)

มรรธิตุยนุทงอก

1 
 ดิผมาวคำทะรกูผยดโ

(Restitution)

2

ย่ีลกเลกไราก

งพแงาทยชเดชราก

3

ยลเำจ                  ยาหยีสเูผ

4

ีดคนินเำดราก
ตามกฎหมาย

LAW

(Compensation) (Assistance)
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รคใาษกรึปะจรูมไตแ ?
ดไนาทยวช มรรธิตุยกินิลค

พีชาออืมาษกึรป่ีทยดโยามหฎกงาทาษกึรปำคหใ !ีรฟ

ศยช
.

POLICE

LAW

ยามหฎกาษกึรป ฯยาหยีสเูผนทแบอตาค

  ย่ีลกเลกไ

  นายพงอรคมุค ISD/รตสาศายทิวิติน

  มรรธิตุยนุทงอก

งาลกนวส
มรรธิตุยงวรทะรก”ขุสงารสมรรธิตุยยนูศ“  

คาภิมูภนวส

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ 
สายดวนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 

ตลอด 24 ชม.

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ 
สายดวนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 

ตลอด 24 ชม.

??? ้ีนห
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!ีรฟ

โทร.1111 กด 77
มรรธิตุยนวดยาส

ยามหฎกงาทนชาชะรปอืลหเยวช

1
2

3
4

5
ลูมอขอข
นายพงอรคมุค
าญาอีดคนใ

ำคหใ
าษกึรป

กฎหมาย

มิรสเงส
าหงอตูผิธทิส

ในการสอบสวน
าญาอีดค มาตดิต

นทแบอตาค
ยาหยีสเูผ

นทแดทาคอืรห
ยาจชใาคะลแ

จำเลย

วารงอ่ืรเ
ขกุทงอร

ยารูผ

พยาน

ผูราย

ยาหยีสเูผ

LAW

24 

"
โทรมาบอก 1111 กด 77"

อำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่ ำ คุมครองสิทธิและเสรีภาพ
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Rights and Liberties Protection Department

Has added channel of legal advocacy services through Video Call!!

Open LINE application

edoC RQ nacs ro noitatlusnocdplr : DI ENIL hguorhT edoC RQ นกแสอืรห noitatlusnocdplr : DI ENIL นาผ

Methods of asking for legal advocacy services through Video Call

 noitatlusnocdplr : DI ENIL ยวดนอ่ืพเม่ิพเ
นบนาด edoC RQ นกแสอืรห

Add friend with the LINE ID : rlpdconsultation 
or scan QR Code as provided above.

Press Video call to ask for legal advocacy.

Available from Monday to Friday, 07.30 am – 17.30 pm

พาภีรสเะลแิธทิสงอรคมุคมรก
ดไ llac oediV บบแยามหฏกงาทาษกรึปรากนใงาทงอชม่ิพเ

¾ÒÀÕÃÊàÐÅáÔ¸·ÔÊ§ÍÃ¤ÁŒØ¤ÁÃ¡
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อืลหเยวชนางบบะรรากาณรูบราก
ลกาสนาฐรตามมาตรจงวบรคดิมเะลกูถ่ีทนชาชะรป

อืลหเยวชนางบบะรรากาณรูบราก
ลกาสนาฐรตามมาตรจงวบรคดิมเะลกูถ่ีทนชาชะรป

SOS

อตงส/อืลหเยวช -
หะารคเงสนุทงอก -

จใติจพาภสายวยียเะลแยามหฎกงาทาษกึรปำคหใ -

ศยช.

POLICE

ÂÍŒ
¹

ÁÒ¡

LAW

ยามหฎกาษกึรป

  มรรธิตุยนุทงอก

ฯยาหยีสเูผนทแบอตาค

  ย่ีลกเลกไ

  นายพงอรคมุค

ISD/รตสาศายทิวิติน

 อตงส
 ๆน่ือนางยวนห
 .มพ .ธส นชเ
 .ภปค นชมุช

รง. ศธ. ฯลฯ

 อตงส
 ๆน่ือนางยวนห
 .มพ .ธส นชเ
 .ภปค นชมุช

รง. ศธ. ฯลฯ

»
Ò¹

¡ÅÒ§
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2. าษกึรปะลแบพิธทิสีม 
ทนายความ

3.
าขเ

มาวคยานทหใิธทิสีม 

4. ดไมย่ียเิธทิสีมิตาญ 

5.

2. าหวาลกอขงจแงอตจวรำต 
ำคกาปบอสนอกบารทหใ

3. มาวคยานทีมมไาหงอตูผกาห 

4. 
การสอบปากคำ “เด็กอายุต่ำกวา 

5. รากหใกาหตแ รากหใมไะจ่ีทิธทิสีมาหงอตูผ 

ง่ิส 5 ่ีตำรวจ งจแงอตธทิส 5 ิ งอตูผ หา

1. บารทิตาญหใงจแิธทิสีม 1.

ที่
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E=mc 2

นยีบเะทงล

 
Registration to Receive

Legal Advice

 ีทาน 5
Time Required 5 Mins

 

Total Operational Timeline 3 hours 5 mins

งิรจจ็ทเอขมาถบอส
ยามหฎกาษกึรปำคหใ

Inquiry of fact /
Legal Counseling

Time Required 30 mins – 3 hours

2 

 ยามหฎกงาทาษกึรปำคหใราก
มรรธิตุยกินิลค
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 ลูมอขมาถบอส พาภีรสเะลแิธทิสงอรคมุคมรกศทเนสราสนยีบเะทงล
10-71-.สพก งิรจจ็ทเอขบอสบบแมาต นตงอ้ืบเคงสะรปมาวคะลแ

าษกึรปำคหใรากนวบะรก าษกึรปำคหใรากนวบะรก ทางกฎหมายทางกฎหมาย

ลผนิมเะรป พาภณุคบอสจวรต การรายงานผล

 งอตกูถมาวคบอสจวรต
าษกึรปำคหใรากงอข นวถบรค

 ยามหฎกาษกึรปำคหใราก
งอตกูถมาวคีมหใ retneC ecivreS
 ดยีอเะลยาร ลูมอขงอขนวถบรค

ๆงาตยามหฎกอขะลแ

นางนินเำดรากลผปุรส

ตามแบบรายงานผล 
กพส.-18-01 

อตงสอืรหจิกราภมาตอืลหเยวชมาวคหใ
งอขวย่ีกเ่ีทน่ือนางยวนห

10-71-ส.พก งิรจจ็ทเอข

ยามหฎกงาทาษกึรปำคหใยามหฎกาษกึรป่ีท

10-71-.สพก งิรจจ็ทเบอสบบแมาต
     

บอสบบแมาต

21



? !

@Justice Hotline 1111 Press 77Justice Hotline 1111 Press 77

Taking Call and Making Inquiries 2

Identify the subject matter 
and forward the case to other agencies. 

งอขวย่ีกเ่ีทนางยวนหอตงสนาสะรป

3
จใอพงึพมาวคลผนิมเะรปราก

Review of the Satisfaction Level 

ระยะเวลา 45 นาที
Total Operational Timeline 45 mins

¿ÃÕµÅÍ´FREE

77 ดก 1111 รทโ มรรธิตุยนวดยาส 77 ดก 1111 รทโ มรรธิตุยนวดยาส .
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Acceptance of Complaint by
recording onto the registry.

ขกุทงอรำคงอขอืถเานมาวคบอสจวรต
Review the merit of the complaint.

Take the complaint in to consideration 
and renew documentary evidence

ขกุทงอรูผอืลหเยวชมาวคหใ
Offer an assistance to the complainers

รากนินเำดรากมาตดิต
Follow up on the process.

ขกุทงอรูผอืลหเยวชมาวคหใ
Offer an assistance to the complainers

นางนินเำดรากลผนางยาร/ลผงจแ
Inform Complainant of the Result

ลผนางยาร/ลผงจแ
นางนินเำดราก

Inform Complainant 
of the Result

ขกุทงอรำคบอสจวรต
Inspect the complaint.

่ีทน้ืพงล/งิรจจ็ทเอขาหงวสแ
Inquiry of facts/ site visit

ขกุทงอรงอ่ืรเาณราจิพ
Consideration

Time required 2 days Time required 10 days

Time required 16 days Time required 7 days

Total Operational Timeline 35 Days

นชาชะรปกแยามหฎกงาท นชาชะรปกแยามหฎกงาท
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                                นชยษุนมิธทิสะลแ พาภีรสเ ิธทิสดิมเะลราก นชยษุนมิธทิสะลแ พาภีรสเ ิธทิสดิมเะลราก                                

ศทเะรปนใยาภณรากนาถส -
ศทเะรปงาตณรากนาถส -

ิธทิสดิมเะลรากณรากนาถสปุรส/นิมเะรปราก

นอืดเยาร -

งาทวนแาหอ่ืพเงอขวย่ีกเ่ีทนางยวนหมุชะรปราก -

นชยษุนมิธทิสะลแพาภีรสเิธทิสดิมเะลรากมาตดิต -

พาภีรสเะลแิธทิสงอรคมุคมรก  
 ม โทร. 1111 กด 77 ตลอด 24 ชม.รรธิตุยนวดยาส -

- www.rlpd.go.th

1

2
3

4
5

ณรากนาถสมนโวนแณรากดาค
งวรทะรกราหิรบูผนางยาร -

ศทเะรปงาตงวรทะรกนางยาร -

24



าญาอีดคนในายพงอรคมุคราก
พยาน

าญาอีดคนในายพงอขิธทิส

นทแบอตาคะลแลาศอตมาวคกิบเงิรจจ็ทเอข  

นาบนยีบเะท ลุกสอ่ืชนย่ีลปเ ูยอ่ีทยาย .2

ษศเิพรากรตาม

อขงอรถรามาส่ีทีดค
ษศเิพรากรตามมาตงอรคมุครากีมหใ

ดิตพสเายีดค นิงเกอฟีดค

มรรกญชาอีดค
ิตาชมาข

ติรจุทีดค

ศพเงาทีดค

รกากลุศีดค

Ye
llo
w 
Ic
on

Ye
llo
w 
Ic
on
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าญาอีดคนในายพงอรคมุคอขำคน่ืยราก าญาอีดคนในายพงอรคมุคอขำคน่ืยราก

1 2

4 3

กแดไ อขงอรำคน่ืยูผ
ดิชลกใูผอืรหนายพ -

- ตำรวจ

- ศาล

นายพงอรคมุค.งนส -

งิรจจ็ทเอขาหงวสแ
าหงวสแ่ีทานหาจเ -

มิตเม่ิพเงิรจจ็ทเอข  

อนสเน็หเมาวคำท -

  คณะกรรมการ

งอรคมุคมรกีดบิธอ
พาภีรสเะลแิธทิส

าณราจิพรากมรรกะณค

ีดบิธออตน็หเมาวคอนสเ -

นวดงรเีณรก

ณรธทุอราก 

นาบนยีบเะท .2

น่ืยรากบอกะรปราสกอเ งอรำคน่ืย่ีทนาถส

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ 
สายดวนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 

ตลอด 24 ชม.

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ 
สายดวนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 

ตลอด 24 ชม.26



าญาอีดคนในายพงอรคมุคอขำคน่ืยราก าญาอีดคนในายพงอรคมุคอขำคน่ืยราก

1 2

4 3

กแดไ อขงอรำคน่ืยูผ
ดิชลกใูผอืรหนายพ -

- ตำรวจ

- ศาล

นายพงอรคมุค.งนส -

งิรจจ็ทเอขาหงวสแ
าหงวสแ่ีทานหาจเ -

มิตเม่ิพเงิรจจ็ทเอข  

อนสเน็หเมาวคำท -

  คณะกรรมการ

นวดงรเีณรก

ณรธทุอราก 

นาบนยีบเะท .2

น่ืยรากบอกะรปราสกอเ งอรำคน่ืย่ีทนาถส

ษศเิพรากรตาม

มรรธิตุยงวรทะรก

าณราจิพรากลผงจแ
ะลแิธทิสงจแ

งอรคมุครากีธิว

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ 
สายดวนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 

ตลอด 24 ชม.

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ 
สายดวนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 

ตลอด 24 ชม. 27



งาลกนวส

พาภรีสเะลแ
งหแกุท

ิธทิสงอรคมุคราก  

คาภิมูภนวส
อขงอรำคน่ยืรากงาทงอช

าญาอีดคนในายพงอขิธทิส าญาอีดคนในายพงอขิธทิส

"พยาน"

ทาบ 000,05 นิกเมไตแดไงยีคเบยีทเอืรหนิมเะรปถรามาส่ีทมาตยาจหใ

แตไมรวมถึงจำเลยในคดีนั้น ที่อางตนเปนพยาน

หมายถึง

่ีทานหาจเีม
งอรคมุค

นายพงอรคมุครากงรคโนใูยอะณข ติวีชยีสเีณรก

ทาบ 000,03 นิกเมไ
พาภถรรมสูฟนฟาค
ทาบ 000,05 นิกเมไ

ยาตมาวคนทแบอตาค
30,000 - 100,000 บาท 20,000 บาท

าษกึศรากะรากปุอาค
นายพงอขรตุบกแ

ทาบ 000,3 นิกเมไะลนอืดเ

ป 52 นิกเมไุยาออืรห

ูดงย้ีลเะรากปุอดาขาค
ทาบ 000,03 นิกเมไ

น่ือยาหยีสเมาวคาค
ทาบ 000,03 นิกเมไ

ดไาหามำทนชยโะรปดาขาค

นชยโะรปดาขาค
ทำมาหาได นิกเมไะลงอห

ราหาอาค
คนละ

ดิชลกใลคคุบีณรก
มาคกุค ูขมขกูถ

พยานสามารถ
งอรคมุคหใอขงอร

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ 
สายดวนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 

ตลอด 24 ชม.

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ 
สายดวนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 

ตลอด 24 ชม.28



ดิผมาวคนาฐ ดิผมาวคนาฐ

 
  

กแดไ

3

4
5

7

6

8 9

ดิบเะรดิกเหใำทราก นืขมขก

 4452 .ศ.พ าญาอีดคนใยลเำจกแยาจชใาคะลแนทแดทาค

ูถ

ง้ิทดอทนาฐดิผมาวค
 บ็จเยวปนค ก็ดเ

ารชนคอืรห

ติวีชยีสเ/บ็จเดาบ

ุตหเนปเนจงยีสเอ่ืช

ติวีชยีสเ/

วย่ีกเดิผมาวค

าฆกูถ ,ยารำทกูถ นชเ

นาฐดิผมาวค
กูลงทแหใำท

 กุรกุบนาฐดิผมาวค

ติวีชยีสเ/บ็จเดาบ

ติวีชยีสเ/บ็จเดาบ

1 2
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พาภีรสเะลแิธทิสงอรคมุคมรก พาภีรสเะลแิธทิสงอรคมุคมรก

ผูเสียหายในคดีอาญา
ตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจำเลยในคดีอาญา

พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ 
สายดวนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 

ตลอด 24 ชม.

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ 
สายดวนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 

ตลอด 24 ชม.30



ณุคกาห  นปเกต
มรรกาญชาออ่ืยหเ

นืขมขกูถ าฆกูถ ยารำทกูถ งทแกูถ งิยกูถ
บาดเจ็บ หรือ เสียชีวิต

อขำคน่ืย่ีทนาถส
มรรธิตุยงวรทะรก พาภีรสเะลแิธทิสงอรคมุคมรก

ทาบ 000,02 นิกเมไ พาภถรรมสูฟนฟาค -
 ดไาหามำทนชยโะรปดาขาค -

 น่ือยาหยีส
ในทองที่
เมาวคนทแบอตาค -

-
ทาบ 000,05 นิกเมไ

 

 ยาตมาวคนทแบอตาค -
  30,000 – 100,000 บาท

  คาใชจายเกี่ยวกับ หองและคาอาหาร 
  วันละไมเกิน 1,000 บาท

 ูดงย้ีลเะรากปุอดาขาค -
ทาบ 000,04 นิกเมไ  

ทาบ 000,04 นิกเมไ น่ือยาหยีสเาค -

ีณทั่วไปรก ติวีชยี
สเีณรก

(พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และ
คาทดแทนและคาใชจายแกจำเลยในคดีอาญา
พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559)

ฟรี!!

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ 
สายดวนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 

ตลอด 24 ชม.

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ 
สายดวนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 

ตลอด 24 ชม. 31



“ผูเสียหายในคดีอาญา” ที่มีสิทธิรับเงินเยียวยา จะตองเปนบุคคล
ซึ่งไดรับความเสียหาย ถึงแกชีวิต หรือรางกาย หรือจิตใจ เนื่องจาก
การกระทำความผิดอาญาของผูอื่น โดยตนมิไดมีสวนเกี่ยวของ
กับการกระทำความผิดนั้น โดยสามารถยื่นคำขอรับเงิน คาตอบแทน
ภายใน 1 ป นับแตวันที่ผูเสียหาย ไดรูถึงการกระทำความผิด

1. แบบรับคำขอ (สชง.1/01 หรือ สชง.1/03)
2. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
3. สำเนาทะเบียนสมรส
4. หนังสือมอบอำนาจ
5. สำเนาใบชันสูตรบาดแผล / สำเนาใบมรณบัตร
6. สำเนาใบรับรองแพทย
7. สำเนารายงานบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี
8. ใบเสร็จคารักษาพยาบาล (ฉบับจริง)

 ่ีท ยาหยีสเูผ

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ 
สายดวนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 

ตลอด 24 ชม.

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ 
สายดวนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 

ตลอด 24 ชม.

ของผูเสียหายของผูเสียหาย
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พาภีรสเะลแิธทิสงอรคมุคมรก  พาภีรสเะลแิธทิสงอรคมุคมรก

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ 
สายดวนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 

ตลอด 24 ชม.

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ 
สายดวนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 

ตลอด 24 ชม. 33



มรรธิตุยนวดยาส มรรธิตุยนวดาส

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ 
สายดวนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 

ตลอด 24 ชม.

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ 
สายดวนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 

ตลอด 24 ชม.

ติดคุกฟรี

มรรธิตุยงวรทะรก พาภีรสเะลแิธทิสงอรคมุคมรก

นชวายเะลแก็ดเงอรคมุคะลแจินิพนาถส

หากคุณ!หากคุณ!

มีสิทธิขอรับเงินชวยเหลือเยียวยาได

สถานที่ยื่นคำขอ
จำเลยตองยื่นคำขอ

ภายใน 1 ป  นับแตวันที่
มีคำพิพากษาถึงที่สุดใหยกฟอง

หมายเหตุ:
ตองเปนผลโดยตรง
จากการถูกดำเนินคดี

แหง

ตกเปนแพะ

34



สอบถามเพิ่มเติมไดที่ 
สายดวนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 

ตลอด 24 ชม.

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ 
สายดวนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 

ตลอด 24 ชม.

ของจำเลยของจำเลย

35

“จำเลยในคดีอาญา” ที่มีสิทธิรับเงินเยียวยา จะตองเปนบุคคล
ซึ่งถูกพนักงานอัยการ ฟองตอศาลวา ไดกระทำความผิดอาญา
และถูกจำคุกในระหวางพิจารณาคดี ตอมาไดมีการถอนฟอง หรือ
ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด ใหยกฟองวาจำเลยไมมีความผิด
โดยสามารถยื่นคำขอรับเงิน คาทดแทนและคาใชจายภายใน 1 ป
นับแตวันที่ศาล อนุญาตใหถอนฟอง หรือมีคำพิพากษาอันถึงที่สุด

ตองนำมายื่นในการขอรับคาทดแทนหรือคาใชจายจำเลย
1. แบบรับคำขอ (สชง.1/02 หรือ สชง.1/04)
2. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
3. สำเนาทะเบียนสมรส
4. หนังสือมอบอำนาจ
5. หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด
6. สำเนาใบแตงทนายความ
7. สำเนาคำพิพากษาของทุกชั้นศาล
8. สำเนาหมายขัง หมายจำคุก และหมายปลอย
9. สำเนาหนังสือสัญญาจางวาความ

่ีท



งาบดไยาจชใาคะลแนทแด 

ใคร...ใคร...
ดาค ทดแทนและ าค ใช ายไ างบจ

36



ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน

ษศเิพนปเอืลหเะลแลแูด

37
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ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน

ตาญุนออขงอตารเ
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ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน

นชยษุนมิธทิสยวดาวลกาสาญญิฏป

คาภอมสเงายอารเงอขศทเะรปนใ

พาภลพพุทรากิพูผงอขิธทิสมิรสเงสะลแ น่ือลคคุบ
ะณราธาสรากิรบชใรากนใ
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ิธทิสีมนคกุท

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน

40



www.rlpd.go.th
ÁÃÃÔ̧µØÂ¹Ç‹ẤÒÊ

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน

วไำทดไอืรหดิคน่ือูผ่ีทง่ิสกอลราก

41



สิทธิและเสรีภาพของคนไทย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
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สิทธิและเสรีภาพของคนไทย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
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เจาหนาที่รัฐ
ไมสนับสนุนสื่อ
ที่ละเมิดสิทธิ

รองเรียน
ไปยังหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

ไมกดไลค 
หรือแชร

หรือเผยแพรตอ

สรางแนวทางรู
เทาทันสื่อ

ไปสูภาคประชาสังคม

ผูปกครอง
ควรใหคำแนะนำ
แกบุตรหลาน

ตรวจสอบขอเท็จจริง
กอนเชื่อขาวที่ไดรับ

44

แนวทางสรางภูมิคุมกัน
ตอการเสพขาวที่ละเมิดสิทธิหรือขาวเท็จที่นำเสนอผานสื่อตางๆ



สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

หลักประกันสิทธิเสรีภาพ การใชสิทธิเสรีภาพ

สิทธิที่ไดรับการคุมครอง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย

การจำกัดสิทธิเสรีภาพโดยรัฐ บุคคลยอมมีเสรีภาพ

45



หนาที่ของปวงชนชาวไทย
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วยีดเดินยางดไน
ปเ

ปไนึ้ข ป 51 ุยาอ

ลบำตนใยูอ
นอืดเ 6 าวกยอนมไ

นใสใมอื่ลเ
ยตไปิธาชะรปบอบะร

อื่พเนตศิทุอ
นชมุชนในชาชะรป

นปเมไ

ธิทิสงอรคมคุมรก
ดนหำกพาภีรสเะลแ

ถรามาสมาวครไลคคุบนปเมไ
 ถรามาสมาวครไนอืมสเ 

ยาละลมลลคคุบ

่ีทานหทาบทบ

นางนาสะรปผูนปเ าษกึรปำคหใผูนปเ

นชมุชนใฯยาขอืรคเ

พาภีรสเะลแิธทิสงอรคมคุมรกอตลผนางยาร
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สนธิสัญญาระหวางประเทศ
วาดวยสิทธิมนุษยชน

กติการะหวางประเทศ
วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิพลเมือง

(International Covenant on Civil
and Political Rights : ICCPR)

กติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

(International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights : ICESCR)

อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวย
การขจัดการเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ

(International Convention on
the Eliminaltion of All Forms

of Racial Discrimination : CERD)
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กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ รับผิดชอบสนธิสัญญา
ระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน จำนวน 

อนุสัญญาตอตานการทรมาน
และการประติบัติหรือการลงโทษอื่น

ที่โหดราย ไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี
(Convention against Torture
and Other Cruel, Inhuman or

Degrading Treatment
or Punishment : CAT)

อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวย
การคุมครองบุคคลทุกคน

จากการบังคับใหหายสาบสูญ
(International Convention for

the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance : ICPPED)

5
ฉบับ
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กขค
ABC

ศทเะรปงาวหะรนชยษุนมิธทิสงอก
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS DIVISION

ศึกษาและพัฒนากฎหมายและนโยบายใหสอดคลอง
กับสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ

รวบรวม วิเคราะห และประมวลขอมูลเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามสนธิสัญญฯ ของประเทศไทย
จัดทำและนำเสนอรายงานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาฯ
ตอสหประชาชาติตามวาระที่กำหนด
สรางความเขาใจและติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
ของสหประชาชาติจากทุกภาคสวน

 
ศึกษาและวิเคราะหบริบทของไทยเพื่อเขาเปนภาคีสนธิสัญญาฯ
พัฒนามาตรการและกลไกเพื่อขับเคลื่อนสนธิสัญญาฯ 
ในประเทศไทย

 -

ผลิตสื่อและเผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ

ตอบขอหารือเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ
ตามที่ไดรับจากหนวยงานตางๆ ทั้งในและตางประเทศ
รับรองการเยือนของหนวยงานหรือองคการระหวางประเทศ
จัดประชุมและเขารวมการประชุมระหวางประเทศ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตามที่
ไดรับมอบหมาย

พัฒนาหลักสูตรและจัดฝกอบรมสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ
ใหกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
สงเสริมและประสานงานเครือขายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ

 

กลุมงานพัฒนาระบบและสรางหลักประกันสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ

กลุมงานสงเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ

กลุมงานจัดทำรายงานประเทศ

กลุมงานวิเทศสัมพันธและสนับสนุนสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ
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ิธทิส
งอืมเรากงาท

ิธทิส
งอืมเลพ

ิธทิส
จิกฐษรศเงาท

ิธทิส ธิทิสิธทิส
งอืมเรากงาท

ิธทิส
งอืมเลพ

ิธทิส
จิกฐษรศเงาท

ิธทิส ธิทิส

ยากงาระลแติวีชนใิธทิส -
ณุราทยารดหโษทโงล นามรทมาห -

สาทนปเรากมาห -

ูยอ่ีทน่ิถกอืลเราก/งาทนิดเราก -
- ความเสมอภาคทางกฎหมายและ

- ะรสิอลาศนใาณราจิพราก/ลาศงึถาขเ

รากลพยดโศทเรนเอืรห  

์ิธทุสิรบ  
- ดิคมาวค/อื่ชเมาวค/านสาศอืถราก

มยีทเาทเยาชงิญห -

 น็หเดิคมาวคงดสแราก -
อ่ืสงอขพาภีรสเ/กอองดสแราก  
มุลกมวรมุนมุชรากนใพาภีรสเ -

งอืมเรากงาทติวีชีถิวดนหำก -

 งอืมเรากงาทมวรนวสีมราก -
ะณราธาสรากิรบงึถาขเะลแ  

ราสวาข  

จิกฐษรศเงาทติวีชีถิวดนหำก -
ำทนางีมราก -

งาจาค ีรสเงายอนางกอืลเราก -
มรรธนปเ่ีทงาจรากพาภส  

- 
รตุบะลแาดรามงอรคมุค -

- 
- 

นชยษุนมิธทิสงอขตขเบอข นชยษุนมิธทิสงอขตขเบอข
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ศทเะรปงาวหะรากิตก
 ยวดาว

งอืมเลพงาทิธทิส
งอืมเรากิธทิสะลแ

ประเทศไทย
29 ม.ค. 2540

ศทเะรปงาวหะรากิตก
ยวดาว

จิกฐษรศเงาทิธทิส

5 ธ.ค. 2542

ยวดาว

บบแปูรกุท

ประเทศไทย
27 ก.พ. 2546

นามรทรากนาตอตรากาว

ยารดหโ่ีทน่ือษทโงลราก
มรรธยษุนมรไ

ประเทศไทย
1 พ.ย. 2550

ยวดาวศทเะรป
ลคคุบหใิมงอรคมุคราก

ICCPRICCPR ICESCRICESCR ICERDICERD ICPPEDICPPEDCATCAT
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 559 353 440 ามีสชารรคน
044 813 452 

 756 346 540  ษกเะสีรศ
419 040 440  รทนิรุส

 585 443 540  ีนาธชารลบุอ
ยโสธร 045 711 214 

 271 325 540  ญิรจเจานำอ
   707 342 340 นกแนอข

441 942 240  ีนาธรดุอ
332 315 340  ด็อเยอร
304 618 340  ุธนิสฬาก

สกลนคร  042 712 037
มหาสารคาม  043 722 077
หนองคาย  042 413 774
นครพนม 042 511 823
เลย 042 814 737

104 416 240  ราหาดกุม
415 294 240 ฬากงึบ

ภาคกลาง

  

243 015 430 ีรุบนจญาก
039 302 480

573 415 830 ารทเงิชเะฉ
 ีรุบลช 038 467 793-4

056 411 928
ตราด 039 524 031-2
นครนายก 037 315 002

201 อต 961 312 430 มฐปรคน
141 อต 5427 5252 0 ีรุบทนน

1-0993 1852 0 ีนาธมุทป

880 212 730 ีรุบนีจารป
783 807 530 ายธุยอีรศรคนะรพ
095 204 230 ีรุบรชพเ

 ีรุบพล 036 782 207
ระยอง 038 694 616

 ีรุบชาร 032 322 647
32,22 อต 2-1187 7072 0 ราการปรทุมส

 ีรุบะรส 036 213 158
8-787 516 530 งอทงาอ

 ีรุบหงิส 036 523 755-6 กด 0
023 524 730 วกแะรส
621 425 530 ีรุบณรรพุส

512 อต 024 817 430 มารคงสรทุมส
632 524 430 รคาสรทุมส
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751 132 350 มหใงยีชเ
841 283 350 งาฝาขาส มหใงยีชเ
091 051 350  ยารงยีชเ

ลำปาง  054 225 478
  นูพำล 053 525 510

พะเยา  054 449 705
  นาน 054 775 820
  รพแ 054 522 528

 080 216 350  นอสงอฮมแ
024 352 550  กลโุณษิพ

  รติจิพ 056 615 743
730 288 650 ครรวสรคน

ตาก  055 517 391
ตาก ดอสมแาขาส  055 534 387
กำแพงเพชร  055 713 940-1

238 038 550 ถติดรตุอ
9-854 627 650  ณรูบรชพเ

อนืหเคาภ

371 582 770 ีนาธรฎษารุส
 ีนาธรฎษารุส  ยุมสะากเาขาส 077 418 544 

 336 443 570 ชารมรรธีรศรคน
ระนอง 077 825 445-6 

076 630 944 
074 616 241 

 5-432 135 370 สาวิธารน

 ่ีบะรก 075 624 551-2
 ต็กเูภ 076 215 850
 รพมุช 077 512 164

สงขลา 074 307 240-1 
075 214 562

ยะลา 073 222 624
ยะลา สาขาเบตง 073 235 004

 ลูตส 074 723 032

ภาคใต
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พาภีรสเะลแิธทิสงอรคมุคมรก พาภีรสเะลแิธทิสงอรคมุคมรก

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

เลขที่ 120 หมู 3 ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

3

10210
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