แผนภูมิแสดงขั้นตอน
การยืน่ คําร้ องขอค่ าสิ นไหมทดแทน
ผูเ้ สี ยหาย
ยืน่ หลักฐานและแจ้งข้อเท็จจริ ง
เจ้าหน้าที่ฯตรวจสอบข้อกฎหมายประกอบ
ข้อเท็จจริ งและหลักฐาน
เจ้าหน้าที่ฯจัดทําคําร้องขอค่าสิ นไหมทดแทน,
ให้ผรู้ ้องลงลายมือชื่อ
รวบรวมเอกสาร เสนอผูพ้ ิพากษา
ศาลมีคาํ สั่ง
ขอแรงทนายความโดยผูร้ ้องพบ
ทนายความในวันนัด(ถ้ามี)
หมายเลขแจ้งโจทก์,จําเลยพร้อมสําเนาคําร้อง
จําเลยยืน่ คําให้การ / ไม่ยนื่ คําให้การ

ดําเนิ นคดีไปพร้อมกับคดีอาญา
แล้วมีคาํ พิพากษา

ผูเ้ สี ยหาย ติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริ การ
ประชาชนและประชาสัมพันธ์ และยืน่ เอกสาร
ต่อไปนี้ พร้อมทั้งแสดงเอกสารต้นฉบับด้วย ดังนี้
๑.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูเ้ สี ยหาย
๒.สําเนาสู ติบตั รของผูเ้ ยาว์ (กรณี ผเู้ ยาว์
เป็ นผูเ้ สี ยหาย)
๓.สําเนาใบเสร็ จรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
ต้องการเรี ยกร้องจากจําเลย
๔.ใบมรณบัตร (กรณี เสี ยชีวิต)

สิ ทธิของผู้เสี ยหายในคดีอาญา
ในการยืน่ คําร้ อง
เรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
(ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา ๔๔/๑)

คําแนะนําในการยืน่
คําร้ องเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
๑.

๒.

ผูร้ ้องต้องเป็ นผูเ้ สี ยหายและมีสิทธิเรี ยกเอาค่าสิ นไหม
ทดแทนเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวติ ร่ างกาย จิตใจ
หรื อได้รับความเสื่ อมเสี ยต่อเสรี ภาพในร่ างกาย
ชื่อเสี ยง หรื อได้รับความเสี ยหายในทางทรัพย์สินอัน
เนื่องมาจากการกระทําความผิดของจําเลย
ยืน่ คําร้องเข้ามาในคดีที่พนักงานอัยการเป็ นโจทก์ แต่
ถ้าตามคําฟ้ องของพนักงานอัยการมีคาํ ขอให้คืนทรัพย์
หรื อใช้ราคาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๔๓
แล้ว ผูเ้ สี ยหายจะยืน่ คําร้องเพื่อเรี ยกทรัพย์สินหรื อราคา
ทรัพย์สินนั้นอีกไม่ได้ ส่ วนค่าสิ นไหมทดแทนเพราะ
เหตุได้รับความเสี ยหายอย่างอื่นสามารถยืน่ คําร้องได้

๓.

ยืน่ คําร้องก่อนเริ่ มสื บพยาน ในกรณี ที่ไม่มีการ
สื บพยานให้ยนื่ คําร้องก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี

๔.

คําร้องต้องแสดงรายละเอียดตามสมควรเกี่ยวกับความ
เสี ยหายและจํานวนค่าสิ นไหมทดแทนที่เรี ยกร้อง
คําร้องจะมีคาํ ขอประการอื่นที่มิใช่คาํ ขอบังคับให้จาํ เลย
ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทําผิด
ของจําเลยในคดีอาญามิได้ และต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับ
คําฟ้ องในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็ นโจทก์

สามารถติดต่อสอบถามและขอคําร้องได้ที่
กลุ่มงานบริ การประชาชนและประชาสัมพันธ์

๕.

ในกรณี ผเู้ สี ยหายเป็ นคนยากจน ไม่สามารถจัดหา
ทนายความดําเนินคดีได้เอง ศาลมีอาํ นาจตั้งทนายความ
ให้แก่ผเู้ สี ยหาย โดยผูเ้ สี ยหายไม่ตอ้ งเสี ยเงินค่า
ทนายความ

๖.

ในกรณี ที่ศาลให้คืนหรื อใช้ราคาทรัพย์สิน หรื อค่า
สิ นไหมทดแทนแก่ผเู้ สี ยหายให้ถือว่าผูเ้ สี ยหายนั้นเป็ น
เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา ฉะนั้นผูเ้ สี ยหายย่อมมีสิทธิ
บังคับคดีได้

๗.

๘.

ผูเ้ สี ยหายไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียม เว้นแต่ในกรณี ที่ศาล
เห็นว่าผูเ้ สี ยหายขอให้บงั คับจําเลยชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนสูงเกินสมควร หรื อดําเนินคดีโดยไม่สุจริ ต
ศาลมีอาํ นาจสั่งให้ผเู้ สี ยหายชําระค่าธรรมเสี ยทั้งหมด
หรื อแต่เฉพาะบางส่ วนภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด
หากผูเ้ สี ยหายมีหลักฐานเกี่ยวกับความเสี ยหาย และค่า
สิ นไหมทดแทนให้แสดงหลักฐานพร้อมคําร้องด้วย

ติดต่ อสอบถามรายระเอยี ดได้ที่
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวดั ชลบุรี
กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสั มพันธ์
โทร ๐๓๘ ๓๙๗๘๗๒ ต่ อ ๑๐๒
โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ

ผู้เสี ยหายตามประมวลกฎหมาย
วิธีพจิ ารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑
ผู้เสี ยหาย
เนื่องจาก

เพราะเหตุ ได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่ างกาย เสื่ อม
เสี ยเสรี ภาพในร่ างกาย เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงหรื อ
ได้รับความเสี ยหายเกี่ยวกับทรัพย์สิน

เช่ น เป็ นผูเ้ สี ยหายในความผิดฐาน

ทําร้ายร่ างกาย

เจตนาฆ่า

ประมาทจนเป็ นเหตุให้ผอู้ ื่นถึงแก่
ความตาย

ประมาทจนเป็ นเหตุให้ผอู้ ื่นได้รับ

อันตรายสาหัส

ประมาทจนเป็ นเหตุให้ผอู้ ื่นได้รับ
อันตรายแก่กาย

ทําให้เสี ยทรัพย์

พรากผูเ้ ยาว์

ข่มขืนกระทําชําเรา

ฯลฯ

