ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 17 / 2562
เอกสารประกอบ
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
มาตรการด้านความมั่นคง
กระทรวงมหาดไทย
1. รัฐบาลอัดฉีดงบ 15,800 ล้านบาท ช่วยเหลือ
ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งและน้ำท่วม
มาตรการด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. รัฐบาลหนุนโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว กระทรวงพาณิชย์
ปี 2562/63 รอบที่ 1
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
3. ดอกเบี ้ ยต่ ำสุ ด ! ธอส. ปรั บลดอั ต ราดอกเบี ้ ย เงิ น กู้ กระทรวงการคลัง
0.125% ต่อปี
กระทรวงสาธารณสุข - อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตและคนใกล้ชิดใช้ประโยชน์
- VTR 1 ชุด
จากสิทธิ UCEP ได้ฟรีทันที
5. สาธารณสุขแนะนักวิ่งประเมินความพร้อมร่างกายก่อนวิ่ง กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงยุติธรรม
6. สิทธิของจำเลย (แพะ) ในคดีอาญา
หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้
เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม
“ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 17 / 2562 วันที่ 5 กันยายน 2562
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2226 5886
1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลอัดฉีดงบ 15,800 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งและน้ำท่วม
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รัฐบาลอัดฉีดงบ 15,800 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งและน้ำท่วม
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ อ นุ ม ั ต ิ ง บประมาณ จำนวน 15,800 ล้ า นบาท ให้ ก ระทรวงมหาดไทย
ดำเนิ น การบู รณาการกั บหน่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง จั ด เตรี ย มมาตรการ แผนงาน/โครงการต่ า ง ๆ
เพื่อป้องกัน แก้ไข และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัยในจังหวัดให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในเบื้องต้นได้จัดสรรให้จังหวัดละ
200 ล้านบาท เพื่อดำเนินการในพื้นที่ ซึ่งลักษณะของแผนงาน/โครงการ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ำเพื่อการเกษตร การแก้ไขปัญหาการจัดการเพื่ออุปโภคบริโภค การแก้ไขปัญหา การรักษา
ระบบนิ เ วศ การสร้ า งอาชี พ สร้ า งรายได้ และจ้ า งแรงงาน และการบรรเทาความเดื อ ดร้ อนของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย
โดยให้แต่ละจังหวัดเป็นผู้พิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้อง เน้นการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร
โดยตรง โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และน้ำท่วม และต้องเป็นโครงการที่หน่วยงานมีแผน
ดำเนินการอยู่แล้วแต่ยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ ให้สามารถดำเนินการได้ทันที โดยจะต้อง
ไม่นำไปจัดซื้อครุภัณฑ์ ไม่มีข้อทักท้วงจากประชาชน ทั้งนี้ จังหวัดต้องเสนอโครงการให้แล้วเสร็จ ก่อน
วันที่ 30 กันยายน 2562
นอกจากนั้น รัฐบาลยังได้เน้นย้ำว่าการดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนดังกล่าว ทุกโครงการจะต้องดำเนินการภายใต้ความโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด โดยพิจารณา
เป้าหมาย ประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์กับประชาชน เป็นไปตาม
กฎหมาย หากมีการกระทำผิดหรือทุจริตเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับต้องรับผิดชอบ
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 17 / 2562 วันที่ 5 กันยายน 2562
กระทรวง กระทรวงพาณิชย์
กรม กรมการค้าภายใน
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2507 5530 และ สายด่วน 1569
1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลหนุนโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รัฐบาลหนุนโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1
คณะรั ฐ มนตรี อ นุ ม ั ต ิ โ ครงการประกั น รายได้ เ กษตรกรผู ้ ป ลู ก ข้ า ว ปี 2562/63 วงเงิ น
รวมทั ้ งสิ ้ น 21,495.74 ล้ านบาท ตามที ่ กระทรวงพาณิ ชย์ เสนอ ในพื ้ นที ่ เพาะปลู กข้ าวทั ่ วประเทศ
โดยประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 (รอบที่ 1) ณ ราคาความชื้นไม่เกิน 15%
ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ ชดเชยเป็นจำนวนตัน 5 ชนิด ดังนี้
- ข้าวเปลือกหอมมะลิ 15,000 บ./ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
- ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บ./ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
- ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บ./ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
- ข้าวเปลือกปทุมธานี 11,000 บ./ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
- ข้าวเปลือกเหนียว 12,000 บ./ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
ในกรณีเกษตรกรเพาะปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกินจำนวนขั้นสูงของข้าวแต่ละ
ชนิดและเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของชนิดข้าวที่กำหนดไว้สูงสุด
เกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับ การชดเชย ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้า วปีการผลิ ต
2562/63 (รอบที ่ 1) กั บ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที ่ ป ลู ก ข้ า วระหว่ า งวั น ที ่ 1 เมษายน –
31 ตุ ล าคม 2562 ยกเว้ น ภาคใต้ ระหว่ า งวั น ที ่ 16 มิ ถ ุ น ายน 2562 – 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563
ทั้งนี้ กรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนในแต่ละพื้นที่ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
การทำสัญญาและชดเชยส่วนต่าง 1) เกษตรกรต้องจัดทำสัญญาประกันราคากับ ธ.ก.ส.
สาขาในพื้นที่ภูมิลำเนา (ตามทะเบียนบ้าน) ของเกษตรกร สำหรับเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกข้าว
คนละจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาและมีความจำเป็นไม่สามารถเดินทางไปทำสัญญาประกันราคาที่จั งหวัด
ที่เป็นภูมิลำเนาได้ อนุโลมให้เกษตรกรทำสัญญาประกันรายได้กับ ธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่เพาะปลูกได้
ตามความจำเป็นเป็นราย ๆ ไป และ 2) ธ.ก.ส. ชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์
กลางอ้างอิงเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 17 / 2562 วันที่ 5 กันยายน 2562
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม/หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส่วนประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2202 1980 – 5 , 0 2645 9000
1) หัวข้อเรื่อง ดอกเบี้ยต่ำสุด ! ธอส. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.125% ต่อปี
2) ที่มา/หลักการ
เพื ่ อ เป็ น การลดภาระค่ า ใช้ จ ่ า ยให้ แ ก่ ล ู ก ค้ า และประชาชน และเพื ่ อ สนั บ สนุ น การขยายตั ว
ทางเศรษฐกิจภายหลังธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จึงประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ลง 0.125% ต่อปี ทั้งนี้ ถือเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยที่ต่ำสุดในระบบสถาบันการเงิน
ในปัจจุบัน
3) การดำเนินการ/ผลการดำเนินการ
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.125% ต่อปี โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม
2562 เป็นต้นไป ประกอบด้วย
1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา(MLR) จาก 6.250% ต่อปี
ลดลงเหลือ 6.125% ต่อปี
2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) จาก 7.000% ต่อปี
ลดลงเหลือ 6.875% ต่อปี
3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) จาก 6.750% ต่อปี ลดลงเหลือ 6.625% ต่อปี
4) ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน / การแก้ไขปัญหา
ลูกค้าปัจจุบันของธนาคารมีภาระค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยลดลง ขณะที่ประชาชนที่เป็นผู้ กู้ใหม่จะมี
เงินงวดผ่อนชำระที่ลดลง
5) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
เงินงวดที่ประชาชนผ่อนชำระในแต่ละเดือนจะช่วยให้จำนวนเงินต้นลดลงมากขึ้นเมื่อเทียบกับอัตรา
ดอกเบี้ยเดิม จึงทำให้สามารถปลดภาระหนี้สินได้เร็วขึ้นตามมา ส่วนผู้กู้ใหม่สามารถนำเงินงวดที่ลดลงไป
จับจ่ายใช้สอยในด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้ต่อไป
6) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ดอกเบี้ยต่ำสุด ! ธอส. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.125% ต่อปี
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.125% ต่อปี
ประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา(MLR) ลดลงเหลือ
6.125% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้ นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ลดลงเหลือ
6.875% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ย เงินกู้ ลูกค้า รายย่อยชั้น ดี (MRR) ลดลงเหลือ 6.625% ต่อปี
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าและประชาชนและถือเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยที่ต่ำสุด
ในระบบสถาบันการเงินในปัจจุบัน โดยเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 17 / 2562 วันที่ 5 กันยายน 2562
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม/หน่วยงาน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.)
หน่วยงงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
ช่องทางการติดต่อ 0 2872 1669 หรือ สายด่วน 1669
1) หัวข้อเรื่อง ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตและคนใกล้ชิดใช้ประโยชน์จากสิทธิ UCEP ได้ฟรีทันที
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตและคนใกล้ชิดใช้ประโยชน์จากสิทธิ UCEP ได้ฟรีทันที
สิทธิ UCEP หรือ Universal Coverage for Emergency Patients เป็นนโยบายด้านสาธารณสุ ข
ที่ต้องการให้ผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาล “ฟรี” ได้ที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่ใกล้ที่สุด
ภายใน 72 ชั่วโมงหรือพ้นภาวะวิกฤต ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐได้ โดยผู้ที่
เข้าข่ายกลุ่มอาการฉุกเฉินวิกฤต ที่สามารถใช้สิทธิ UCEP ได้แก่
ภาวะฉุกเฉินทางการไหลเวียนโลหิต เช่น หัวใจหยุดเต้น เจ็บหน้าอกรุนแรง ความดันตกเฉียบพลัน
ภาวะฉุกเฉินทางระบบประสาท เช่น ปากเบี้ยวอ่อนแรงครึ่งซีกฉับพลัน ชักเกร็งชักต่อเนื่องไม่หยุด
บาดเจ็บศีรษะรุนแรง
ภาวะฉุกเฉินทางการหายใจ เช่น สิ่งแปลกปลอมอุดกลั้นทางเดินหายใจ หายใจเหนื่อยหอบ
ภูมิแพ้รุนแรงที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต
ผู ้ ป ่ ว ยฉุ ก เฉิ น วิ ก ฤตสามารถเข้ า โรงพยาบาลที ่ ใ กล้ ท ี ่ ส ุ ด เพื ่ อ ใช้ ส ิ ท ธิ UCEP ได้ ท ั น ที
โดยโรงพยาบาลจะประเมินอาการและคัดแยกระดับความฉุกเฉิน จากนั้นจะตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล หากผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤตจะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ UCEP ทันที โดยกองทุน
จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเข้าโรงพยาบาลจนสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล
ตามสิทธิการรักษาได้อย่างปลอดภัย ภายใน 72 ชั่วโมง
แม้ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่เข้ าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤต โรงพยาบาลก็จะดูแลผู้ป่วยเช่นเดียวกัน ซึ่งใน
โรงพยาบาลเอกชนจะแตกต่างกันในเรื่องของค่าใช้จ่ายในบางรายการผู้ป่วยจะต้องจ่ายเอง แต่หากเป็น
โรงพยาบาลของรัฐจะไม่มีค่าใช้จ่าย
ทั ้ ง นี ้ หากพบผู ้ เ จ็ บป่ วยฉุ ก เฉิ น วิ ก ฤต สามารถติ ด ต่ อ สถาบั น การแพทย์ ฉ ุ ก เฉิ น แห่ ง ชาติ
โทร.1669 เพื่อใช้ “สิทธิ UCEP” ทุกโรงพยาบาลจะให้การรักษาฟรี ภายใน 72 ชั่วโมง
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 17 / 2562 วันที่ 5 กันยายน 2562
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวแลสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ : 025901401-2 โทรสาร:025918612-3
ผู้ประสานงาน เพชรพราว ลาภไพศาล ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ชำนาญการพิเศษ
1) หัวข้อเรื่อง สาธารณสุขแนะนักวิ่งประเมินความพร้อมร่างกายก่อนวิ่ง
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สาธารณสุขแนะนักวิ่งประเมินความพร้อมร่างกายก่อนวิ่ง
กระทรวงสาธารณสุข แนะนักวิ่งมาราธอนประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนวิ่ง สำหรับ
ผู้ชายอายุ 40 ปีขึ้นไป และผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป ขอให้ไปรับการตรวจสุขภาพประจำทุกปี ประเมิน
ภาวะและความเสี่ยงสุขภาพ หรือโรคต่าง ๆ เพื่อออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย ป้องกัน
อาการหน้ามืด หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก เจ็บกล้ามเนื้อ รวมถึงหมดสติและหัวใจหยุดเต้นได้ ผู้ที่เป็น
นักวิ่งควรทานอาหารคาร์โบไฮเดรตให้มากขึ้นก่อนวิ่ง 1 วัน พักผ่อนให้เพียงพอ งดดื่มสุรา และเช้าวันวิ่ง
ควรทานอาหารที่ไม่หนัก เช่น นม กล้วย นอกจากนี้ ควรเตรียมตัวและอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น
หมวก แว่นตากันแดด ครีมกันแดด
ในส่ วนผู้ จ ัด งานต้อ งปฏิ บั ต ิต ามคู่ มื อการจัด กิ จ กรรมของสหพั นธ์ สมาคมกรี ฑานานาชาติ
ซึ่งจัดทำมาตรฐานการจัดกิจกรรมวิ่งประเภทถนน โดยเน้นการออกแบบการแข่งขัน ทั้งการวางเส้นทาง
ความปลอดภัย ควรจัดให้มีน้ำดื่มและอาหาร สิ่งอำนวยความสะดวกกั บผู้เข้าร่วมการแข่งขัน สำหรับ
การตั้งจุดบริการปฐมพยาบาลควรจัดให้อยู่คู่กับจุดให้น้ำทุก 5 กิโลเมตร และตั้งอยู่ในระยะประมาณ
100 เมตรหลังจากจุดให้น้ำ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาล
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 17 / 2562 วันที่ 5 กันยายน 2562
กระทรวง กระทรวงยุติธรรม
กรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ผู้ประสานงาน นายกิตติพัทธ์ ศรีเจริญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทรศัพท์ 09 2742 6655
1) หัวข้อเรื่อง สิทธิของจำเลย (แพะ) ในคดีอาญา
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สิทธิของจำเลย (แพะ) ในคดีอาญา
หากประชาชนตกเป็น “เหยื่ออาชญากรรม” โดยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทําความผิด
หรือต้องกลายเป็น “แพะ” ติดคุกทั้ง ๆ ที่ไม่มีความผิด สามารถขอรับการเยียวยาจากรัฐได้ ซึ่งสิทธิที่
ประชาชนจะได้รับตามกฎหมาย พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลย
ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) โดยมีการคุ้มครองบุคคล
ผู้เป็นจำเลย ไว้ดังนี้
จํ า เลย คื อ บุ คคลซึ ่ ง ถู ก พนั ก งานอั ย การฟ้ อ งต่ อ ศาลว่ า ได้ ก ระทํ า ความผิ ด อาญาและ
ถูกจําคุกในระหว่างพิจารณาคดี ต่อมาได้มีการถอนฟ้องหรือศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องว่า
จําเลยไม่มีความผิดหรือที่เรียกว่า “แพะ” โดยจําเลยต้องยื่นคําขอภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ศาลอนุญาต
ให้ถอนฟ้องหรือมีคำพิพากษาถึงที่สุด ซึ่งมีสิทธิการได้รับเงินช่วยเหลือของจํ าเลยในคดีอาญา แบ่งเป็น
2 กรณี ได้แก่
1) กรณีทั่วไป
- ค่าทดแทนจากการถูกคุมขัง จ่ายอัตราวันละ 200 หรือ 500 บาท (คํานวณจากวันที่
ถูกคุมขังตามอัตราที่กฎหมายกําหนด)
- ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการรักษาพยาบาล จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท
ซึ่งเป็นผลมาจากการถูกดําเนินคดี
- ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
ซึ่งเป็นผลมาจากการถูกดําเนินคดี
- ค่าขาดประโยชน์ทํามาหาได้ในระหว่างถูกดําเนินคดี นับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบ
การงานได้ตามปกติ จ่ายตามค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดที่ทํางานนั้น ๆ
- ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการดําเนินคดี ค่าทนายความ จ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามแต่ละประเภท
คดีที่กฎหมายกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดําเนินคดี จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
- ค่าห้องและอาหารในการเข้ารับการรักษาพยาบาล จ่ายไม่เกินวันละ 1,000 บาท
2) กรณีเสียชีวิต
- ค่าทดแทน จ่าย 100,000 บาท
- ค่าจัดการงานศพ จ่าย 20,000 บาท
- ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู จ่ายไม่เกิน 40,000 บาท
- ค่าเสียหายอื่น จ่ายตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร เช่น ค่าเยียวยาฟื้นฟูจิตใจ ให้แก่
ทายาท แต่ไม่เกิน 40,000 บาท
ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมาย บริการด้านงานยุติธรรมต่าง ๆ หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ, สายด่วนกระทรวงยุติธรรม โทร.
1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง, www.rlpd.moj.go.th, หรือศูนย์ยุติธรรมชุมชนใกล้บ้านท่าน
*********

