
 

กองทุนชดเชยส ำหรบั 

เหยือ่อำชญำกรรม 
 

 

 
 

 

 
 

“ส ำนักงำนของผมด ำเนินกำรเพื่อกำร 

ด ำเนินคดีกับอำชญำกรรมจำกควำม 

เกลียดชังโดยเฉพำะ เรำไดรั้บกำร 

ยกย่องว่ำเป็นส ำนักงำนอัยกำรชัน้ 

แนวหนำ้ของประเทศในกำรจัดกำรกับ 

อำชญำกรรมจำกควำมเกลียดชังถึงสอง
วำระ โดยยังคงด ำรงและขยำยควำม 

มุ่งมั่นน้ันต่อไปดว้ยกำรใหค้วำมรูแ้ก่ 
สำธำรณะ มำช่วยเรำปกป้องคุณและ 

คนที่คุณรัก รำยงำนอำชญำกรรมจำก 

ควำมเกลียดชังและอุบัติกำรณ์ควำม 

เกลียดชัง พันธกจิของเรำคือกำรปกป้อง 

ผูพ้ักอำศัยในเทศมณฑลมอนต์กอเมอรี 
โดยไม่ค ำนึงถึงเช้ือชำติ ชำติพันธุ์ 
รสนิยมทำงเพศ เพศภำวะ อัตลักษณ์ 

ทำงเพศ สถำนภำพกำรอพยพ ชำติ 

ก ำเนิด ควำมเช่ือทำงศำสนำ ควำม 

ทุพพลภำพ หรือควำมไรท้ี่อยู่อำศัย” 

 
 
 

JOHN J. McCARTHY 

อัยกำรรัฐประจ ำเทศมณฑล 

มอนต์กอเมอรี รัฐแมรีแลนด์ 

กองทุนควำมร่วมมือส ำหร ับเหยื่อควำมรุนแรงจำก 
ควำมเกลียดชัง 

240-777-8450 

www.montgomerycountymd.gov/humanrights/o

utreach/partnership.html 

 

แผนงำนควำมช่วยเหลอืเหยือ่และกำรประทุษ 

รำ้ยทำงเพศ (VASAP) 

240-777-1355 วันธรรมดำ 

240-777-4357 สำยด่วนกรณีวิกฤต 24 ช่ัวโมง 

www.montgomerycountymd.gov/hhs-

program/BHCS/VASAP/VASAPindex.html 

อีเมล: vasap@montgomerycountymd.gov 
 

คณะกรรมกำรเงนิชดเชยกำรบำดเจ็บจำก 

อำชญำกรรมแห่งรฐัแมรแีลนด ์(CICB) 

410-585-3010 

http://goccp.maryland.gov/victims/cicb 

ส ำนกังำนอยักำรแห่งรฐัประจ ำเทศมณฑล 

มอนตก์อเมอร ี รฐัแมรแีลนด ์ประสบ 

ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินคดีกบัผู ้กระท ำผิด

ในอำชญำกรรมจำกควำมเกลยีดชงั 

 
 
 

 
ส ำนักงำนอัยกำรแห่งรัฐประจ ำ 

เทศมณฑลมอนต์กอเมอรี รัฐแมรีแลนด์ 
50 Maryland Avenue 

Rockville, Maryland 20850 

240-777-7300 

www.montgomerycountymd.gov/sao 

มิถุนำยน 2021 

 
ส ำนักงำนอัยกำรแห่งรัฐประจ ำเทศ 

มณฑลมอนต์กอเมอรี รัฐแมรีแลนด์ 

JOHN J. McCARTHY 
อัยกำรรัฐ 

 

หยดุ 
 
ควำม 
เกลยีดชงั 

สิง่ทีต่อ้งท ำในกรณีที ่

คุณตกเป็นเหยื่อหรือพบ 

เห็นอำชญำกรรมจำกควำม 

เกลยีดชงัหรืออุบตัิกำรณ์ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอคต ิ
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สิง่ใดทีถ่อืว่ำเป็นอำชญำ-
กรรมจำกควำมเกลยีดชงัใน
รฐัแมรแีลนด ์

ภำยใตก้ฎหมำยอำญำของ MD มำตรำ 10-301 

จนถึง 10-308 บุคคลจะตอ้งไม่: 

“ก่ออำชญำกรรมโดยมีแรงจูงใจทั้งหมดหรือใน 

ส่วนที่เป็นสำระส ำคัญอันเน่ืองมำจำกเช้ือชำติ 
สีผิว ชำติก ำเนิด ควำมเช่ือทำงศำสนำ รสนิยม 

ทำงเพศ เพศภำวะ อัตลักษณ์ทำงเพศ ควำมไร ้
ที่อยู่อำศัย หรือควำมทุพพลภำพของบุคคล 

หรือกลุ่มบุคคลอื่น” 

หำกบุคคลก่ออำชญำกรรมดว้ยแรงจูงใจจำกปัจจัย 

ใดก็ตำมขำ้งตน้ ก็อำจถูกตัง้ขอ้หำอำชญำกรรม 

จำกควำมเกลียดชัง ซึง่มีบทลงโทษเพิ่มเติมจำก 

บทลงโทษส ำหรับอำชญำกรรมที่ไดก้่อข้ึน 

บทลงโทษเพิม่เตมิส ำหรบัอำชญำกรรม 

จำกควำมเกลยีดชงั 
 

กำรกระท ำผดิ บทลงโทษ 

ควำมผิดลหุโทษ 
จ ำคุกไ ม่เ กิน 3 ปีหรือปรับ 5,000 

ดอลลำร์ หรือทั้งจ ำทั้ง ปรับ 

ควำมผิดอุกฉกรรจ์ 
จ ำคุกไ ม่เ กิน 10 ปีหรือปรับ 10,000 

ดอลลำร์ หรือทั้งจ ำทั้ง ปรับ 

อำชญำกรรมท่ีส่ง 

ผลใหถ้ึงแก่ชีวิต 

จ ำคุกไ ม่เ กิน 20 ปีหรือปรับ 20,000 

ดอลลำร์ หรือทั้งจ ำทั้ง ปรับ 

 
Anti-Defamation League ยกย่อง 

ส ำนกังำนอยักำรแห่งรฐัประจ ำเทศมณฑล 

มอนตก์อเมอร ี รฐัแมรแีลนด ์ในสองวำระ 

โดยมอบรำงวลั SHIELD Award ในดำ้น 

ควำมเป็นผูน้ ำทีโ่ดดเด่นในกำรด ำเนนิคด ี

กบัอำชญำกรรมจำกควำมเกลยีดชงั 

อุบตักิำรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
อคตกิบัอำชญำกรรมจำก
ควำมเกลยีดชงัมคีวำม 
แตกต่ำงกนัอย่ำงไร 
อุบัติกำรณ์ที่เกี่ยวขอ้งกับอคติอำจไดรั้บแรงจูงใจ 

เหมือนอำชญำกรรมจำกควำมเกลียดชัง แต่ต่ำงกัน 

ตรงที่กำรกระท ำน้ันไม่ถึงขัน้ควำมผิดทำงอำญำ 

โดยตอ้งรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกี่ยวขอ้งกับอคติต่อ 

กรมต ำรวจเทศมณฑลมอนต์กอเมอรี เพื่อให ้

เจำ้หนำ้ที่สำมำรถพิจำรณำไดว่้ำกำรกระท ำน้ัน 

ฝ่ำฝืนกฎหมำยหรือไม่ 

 

ควรท ำอย่ำงไร หำกตก 
เป็นเหยือ่หรอืพบเห็น 
อำชญำกรรมจำกควำม 
เกลยีดชงัหรอือุบตักิำรณ์
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอคต ิ

รำยงำนเหตุนัน้ โดยปฏบิตัดิงันี:้ 

•  โทร 9-1-1 ในกรณีฉุกเฉิน 

•  ในกรณีที่ไม่ฉุกเฉิน โทร 301-279-8000 เพื่อ 

ติดต่อต ำรวจเทศมณฑลมอนต์กอเมอรี 

•  เพื่อควำมปลอดภัยของตัวคุณเอง อย่ำลงมือ 

ดว้ยตัวเองเพื่อเผชญิหนำ้กับผูก้ระท ำผิด 

•  อย่ำท ำควำมสะอำดหรือท ำลำยหลักฐำนใด ๆ  

ที่เกี่ยวกับอำชญำกรรม จนกว่ำเจำ้หนำ้ที่ 

ต ำรวจจะมำถึงและท ำกำรสอบสวน 

•  สอบถำมเจำ้หนำ้ที่ต ำรวจว่ำมีบริกำรใดบำ้งที่

คุณสำมำรถใชไ้ด ้

•  ดูขอ้มูลเพิ่มเติมในหัวขอ้แหล่งขอ้มูลของ 

โบรชัวร์ฉบับน้ี 

แหล่งขอ้มูล 
สำยด่วนอำชญำกรรมจำกควำมเกลยีดชงัของ 

อยักำรสูงสุดแห่งรฐัแมรแีลนด ์
1-866-481-8361 

Communities United Against Hate (CUAH) 

มณฑลมอนตก์อเมอร ี(MC) 

www.cuahmcmd.org 

กรมต ำรวจมณฑลมอนตก์อเมอร ี
301-279-8000 

www.montgomerycountymd.gov/pol 

ส ำนกังำนสทิธมินุษยชนมณฑลมอนตก์อเมอร ี
240-777-8450 

www.montgomerycountymd.gov/humanrigh

ts 

ส ำนกังำนควำมร่วมมอืของชุมชน 

มณฑลมอนตก์อเมอร ี

www.montgomerycountymd.gov/partnershi
ps 

ฝ่ำยสทิธพิลเมอืงของอยักำรสูงสดุแห่ง 

รฐัแมรแีลนด ์

410-576-6300  1-888-743-0023 

www.marylandattorneygeneral.gov/Pages/Civil 

ศูนยแ์หล่งขอ้มูลเหยือ่อำชญำกรรมแห่ง 

รฐัแมรแีลนด ์ 

301-952-0063 www.mdcrimevictims.org 

ใหบ้ริกำรตัวแทนทำงกฎหมำยและทนำยควำมฟรี

แก่เหยื่ออำชญำกรรม 

คณะกรรมำธกิำรสทิธพิลเมอืงแห่ง 

รฐัแมรแีลนด ์ 

410-767-8600 1-800-637-6247 
www.mccr.maryland.gov 

ส ำหรบัแหล่งขอ้มูล ขอ้มูลบรกิำรสงัคม 

และกำรส่งเร ือ่งต่อในพืน้ที:่ 

โทร 2-1-1 www.211md.org 

ส่งขอ้ควำมรหัสไปรษณีย์ของคุณไปที่ 898-211 

http://www.cuahmcmd.org/
http://www.montgomerycountymd.gov/pol
http://www.montgomerycountymd.gov/humanrights
http://www.montgomerycountymd.gov/humanrights
http://www.montgomerycountymd.gov/humanrights
http://www.montgomerycountymd.gov/partnerships
http://www.montgomerycountymd.gov/partnerships
http://www.montgomerycountymd.gov/partnerships
http://www.marylandattorneygeneral.gov/Pages/Civil
http://www.mdcrimevictims.org/
http://www.mccr.maryland.gov/
http://www.211md.org/

