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กองทุนยุติธรรมจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 

24 เมษายน 2558 โดยสังกัดอยูในสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กองทุนยุติธรรมมีฐานะเปน “นิติบุคคล” 

มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแหลงเงินทุนสําหรับใชจายเก่ียวกับการชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี การขอปลอย

ชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน  

จากการดําเนินงานของกองทุนยุติธรรมท่ีผานมา พบวา ปญหาท่ีสําคัญประการหนึ่งในการดําเนินงาน

ของกองทุนยุติธรรมนั้น คือ การปฏิบัติงานท่ีไมเปนมาตรฐานเดียวกันของสํานักงานกองทุนยตุิธรรมและสํานักงาน

ยุติธรรมจังหวัดท่ัวประเทศ อีกท้ัง ระยะเวลามาตรฐานงานบริการของกองทุนยุติธรรม ไดรับการปรับลดระยะเวลา 

จากเดิม 45 วัน เปน 21 วัน สงผลใหกระบวนการในการใหความชวยเหลือประชาชนมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

สํานักงานกองทุนยุติธรรมจึงไดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานในการใหความชวยเหลือประชาชนฉบับนี้ 

เพ่ือใหบุคลากรผูปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานกองทุนยุติธรรม และผูปฏิบัติงานภายใตภารกิจของกองทุนยุติธรรม 

ใชเปนแนวทางในการปฏบิัติงานใหความชวยเหลือประชาชน และเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางและมาตรฐาน

เดียวกันท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีจะนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล  

ในการนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ยุติธรรมจังหวัดและคณะอนุกรรมการใหความ

ชวยเหลือประจําจังหวัด ตลอดจนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรมทุกทาน ในการใหความรวมมือใหขอมูล

ในการจัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานในการใหความชวยเหลือประชาชนฉบับนี้ หากในอนาคตมีกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติมหรือแบบสัญญาตาง ๆ จะไดพัฒนารูปแบบ วิธีการ และจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

กองทุนยุติธรรมเพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน ในการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน

ตอผูปฏิบัติงานสูงสุดตอไป 

 

สํานักงานกองทุนยุติธรรม 

        กลุมงานนโยบายและพัฒนาระบบงาน  

        ตุลาคม  2562  
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พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ไดใหอํานาจคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมในการอํานวย
ความชวยเหลือแกประชาชนผูยากไรท่ีไมไดรับความเปนธรรมอยางท่ัวถึง ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค เพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ําของประชาชน และลดความไมเสมอภาคในสังคม กองทุนยุติธรรมจึงเปนองคกรสําคัญ ท่ีมี
วัตถุประสงคในการเปนแหลงเงินทุนสําหรับการใชจายเก่ียวกับการชวยเหลือประชาชน โดยอางอิงภารกิจหลัก
ของกองทุนยุติรรมท่ีสําคัญสี่ประการ ไดแก  
 1) การใหความชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี 

 2) การปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย 

 3) การชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผูไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 4) การสนับสนุนโครงการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน 
จากการดําเนินงานของกองทุนยุติธรรมท่ีผานมา พบวา ปญหาท่ีสําคัญประการหนึ่งในการ

ดําเนินงานของกองทุนยุติธรรมนั้น คือ การปฏิบัติงานท่ีไมเปนมาตรฐานเดียวกันของสํานักงานกองทุนยุติธรรม

และสํานักงานยุติธรรมจังหวัดท่ัวประเทศ เชนนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานของเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานภายใตภารกิจ

ของกองทุนยุติธรรมเปนไปในทิศทางเดียวกันและมีมาตรฐานท่ีชัดเจน อีกท้ัง ในปบัญชี 2562 คณะกรรมการ

กองทุนยุติธรรมไดมีนโยบายปรับลดระยะเวลามาตรฐานงานบริการของกองทุนยุติธรรม จาก 45 วัน เปน 

21 วัน สงผลใหการปฏิบัติงานในการใหความชวยเหลือประชาชนมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน และในดานการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีก็มีความทาทายมากยิ่งข้ึนเชนกัน มาตรฐานในการปฏิบัติงานจึงถือเปนเรื่องท่ีมี

ความสําคัญ เพราะจะชวยใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดจากงานบริการของกองทุนยุติธรรม สํานักงาน

กองทุนยุติธรรมจึงไดจัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานในการใหความชวยเหลือประชาชนข้ึน เพ่ือใหเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานภายใตภารกิจของกองทุนยุติธรรมใชเปนแนวทางในการดําเนินงานใหความชวยเหลือประชาชนได

อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ยังมีแนวทางการพิจารณาของทุกภารกิจ ท่ีจะทําให

ผูปฏิบัติงานสามารถเขาใจไดงายและใชเปนแนวทางในการพิจารณาใหความชวยเหลือไดอยางเหมาะสม 
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    1. เพ่ือใหบุคลากรผูปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม มีความรูความเขาใจเก่ียวกับภารกิจและอํานาจหนาท่ี 
ของกองทุนยุติธรรม  

 2. เพ่ือใหบุคลากรผูปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม ไดเรียนรูเก่ียวกับข้ันตอนการดําเนินงานการชวยเหลือ
ประชาชนในการดําเนินคดี การปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย การชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู
ไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน การสนับสนุนโครงการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน 

 3. เพ่ือใหบุคลากรผูปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม สามารถปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีภายใตโครงสราง
การดําเนินงานของกองทุนยุติธรรม โดยเฉพาะโครงสรางข้ันตอนการชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี  
          
 
 
ครอบคลุมหนวยงานสํานักงานกองทุนยุติธรรมและสํานักงานยุติธรรมจังหวัดท่ัวประเทศ 
 
 
 
 “กองทุน” หมายความวา กองทุนยุติธรรม 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 
  “คด”ี หมายความวา คดีอาญา คดีแพง คดีปกครอง คดีเยาวชนและครอบครัว คดีศาลชํานัญพิเศษ และคดี
อ่ืนๆ รวมถึงการบังคับคดี 
  “ผูขอรับความชวยเหลือ” หมายความวา ผูยื่นแบบคําขอรับความชวยเหลือ 
 “ผูไดรับความชวยเหลือ” หมายความวา ผูท่ีไดรับความชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 
สํานักงานกองทุนยุติธรรม  
  “ประธานคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือกรุงเทพมหานคร” หมายความวา รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
ท่ีไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 “คณะอนุกรรมการ” หมายความวา อนุกรรมการใหความชวยเหลือกรุงเทพมหานคร 
 “เลขานุการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนยุติธรรม 
 “ผูชวยเลขานุการ” หมายความวา หัวหนากลุมงานกฎหมายและชวยเหลือประชาชน 
  “ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนยุติธรรม รวมถึงรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการ หรือรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 
 “หัวหนากลุมงาน” หมายความวา หัวหนากลุมงานกฎหมายและชวยเหลือประชาชน  
 “นิติกร” หมายความวา เจาหนาท่ีนิติกรท่ีรับคําขอ 
 
 
 สํานักงานยุติธรรมจังหวัด  
 “ประธานคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัด” หมายความวา ผูวาราชการจังหวัด
หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

 “คณะอนุกรรมการ” หมายความวา อนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัด 
 “เลขานุการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 

วัตถุประสงค 

ขอบเขต 

คํานิยาม 
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 “ผูชวยเลขานุการ” หมายความวา เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
  “ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัด” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรมประจํา
จังหวัดนั้น รวมถึงรักษาราชการแทนผูอํานวยการ หรือรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 
 “หัวหนากลุมงาน” หมายความวา หัวหนาฝายอํานวยการ หัวหนากลุมอํานวยความยุติธรรมและนิติ
การ หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมงานยุติธรรมชุมชน 
 “นิติกร” หมายความวา เจาหนาท่ีนิติกรท่ีรับคําขอหรือเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานภายใตภารกิจของ
กองทุนยุติธรรม 
  
 
 
 
 - พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558  
 - ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการใหความชวยเหลือ
ประชาชนในการดําเนินคดี พ.ศ. 2559 
 - ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอปลอยชั่วคราว
ผูตองหาหรือจําเลย พ.ศ. 2559 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการชวยเหลือผูถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผูไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2559 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับความ
ชวยเหลือและการใหการสนับสนุนการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน พ.ศ. 2559 
 - ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมวาดวยการรับเงิน การจายเงินและการเก็บรักษาเงินของ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2559 
 - หลักเกณฑการเบิกจายเบี้ยประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่งและหลักเกณฑที่เกี่ยวของของกองทุนยุตธิรรม 
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กรอบระยะเวลามาตรฐานงานบริการของกองทุนยุติธรรม 

 ระยะเวลามาตรฐานงานบริการของกองทุนยุติธรรม คือ 21 วัน (นับตั้งแตเอกสาร/หลักฐานครบ) 

 โดยมี 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การรับคําขอและตรวจสอบเบื้องตน (เริ่มนับระยะเวลาเม่ือไดรับเอกสารถูกตองครบถวน)   

 ระยะเวลาการปฏิบัติ 1 วัน 

 ข้ันตอนท่ี 2 การแสวงหาขอเท็จจริงและทําความเห็น  ระยะเวลาการปฏิบัติ 7 วัน 

ข้ันตอนท่ี 3 เสนอประธานอนุกรรมการใหความชวยเหลือฯ หรืออนุกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจาก  

 คณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณากรณีเรงดวน / เสนอคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือฯ   

 และคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัดเพ่ือพิจารณาแลวเสร็จ  

  ระยะเวลาการปฏิบัติ 10 วัน 

ข้ันตอนท่ี 4 แจงผลการพิจารณา ระยะเวลาการปฏิบัติ 3 วัน 

*** ระยะเวลามาตรฐานงานบริการของกองทุนยุติธรรม 21 วัน ใชสําหรับภารกิจ 

 ๑. การชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี 

 ๒. การขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย 

 

 

 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 

๒. สําเนาทะเบียนบาน 

๓. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถามี) 

๔. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 

๕. สําเนาสัญญา 

๖. สําเนาเอกสารสิทธิเก่ียวกับท่ีดิน 

๗. สําเนาเอกสารทางคดี 

๘. หนังสือรับรองรายไดของผูท่ีจะไดรับความชวยเหลือ 

๙. สําเนาหลักฐานเก่ียวกับภาระคาใชจาย  

 

 

เอกสารหลักฐานที่สําคัญสําหรับการยื่นขอรับการชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี 

บทที่ 2 มาตรฐานการชวยเหลือประชาชนในการดาํเนินคดี 

กระบวนการชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี 
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หมายเหตุ : ๑. ระยะเวลาเริ่มนับตอเม่ือไดรับเอกสารหรือพยานหลักฐานถูกตองและครบถวน หากไมครบ

ใหจัดทําหนังสือขอใหจัดสงเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ใหผูขอฯ ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน นับแตไดรับ

หนังสือแจง หากพนกําหนดใหถือวาเปนการแสดงความประสงคขอยุติคําขอฯ (พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 8 กําหนดใหถาเปนกรณีท่ีไมอาจดําเนินการได

ในขณะนั้นใหบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีจะตองยื่นเพ่ิมเติม (สําหรับรับคําขอ))  

๒. คณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัดมีอํานาจในการพิจารณาในวงเงินไมเกิน 

๕๐๐,๐๐๐ บาทตอราย หากวงเงินเกินกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท คณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือกรุงเทพมหานคร

และท่ีเกินอํานาจของคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัดจะเปนผูพิจารณา 

3. ระยะเวลามาตรฐานการบริการของกองทุนยุติธรรมเปนตัวชี้วัดที่กระทรวงการคลัง 

โดยกรมบัญชีกลางกําหนด 

 

 

 

 

 

   

 

การรับคําขอและ

ตรวจสอบเบ้ืองตน 

(เริ่มนับระยะเวลา 

เมือ่ไดรบัเอกสาร

ถูกตอง ครบถวน) 

 

การแสวงหาขอเท็จจริง

และทําความเห็น 
 

เสนอเพ่ือพิจารณา 

กรณีเรงดวน / เสนอ

คณะอนุกรรมการ 

ใหความชวยเหลือฯ   

 และคณะอนุกรรมการ 

ใหความชวยเหลือประจําจังหวัด 

เพ่ือพิจารณาแลวเสร็จ 

 

แจงผลการ

พิจารณา 

 

จํานวน 1 วัน จํานวน 7 วัน จํานวน 10 วัน จํานวน 3 วัน 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 

ข้ันตอนการพิจารณาคําขอรับความชวยเหลือของกองทุน 
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สัญลักษณเบ้ืองตน 

สัญลักษณ ช่ือเรียก ความหมาย 
 
 
 
 

จุดเริ่มตน (Start) / จุดสิ้นสุด (Stop) ใชเปนจุดเริ่มตนและจุดสิ้นของ
กระบวนการ 

 
 
 

 

รับขอมูลและแสดงผลขอมูล 
 
 

ใชสัญลักษณสําหรับการแสดงผล 

 
 
 
 

การปฏิบัติงาน/กิจกรรม (Process) ใชเปนสัญลักษณแสดงการ
ปฏิบัติงาน/ข้ันตอน 

 
 
 
 

การตัดสินใจ (Decision) ใชเปนจุดในการตัดสินใจ 

 
 
 
 

จุดเชื่อมตอ ใชเปนการเชื่อมตอไปยังข้ันตอน
ตางๆ 

 
 
 
 

ลูกศร (Flow Line) ใชเปนตัวนําเสนทางการไหล
ข้ันตอน 

 
 
 
 

เอกสาร (Document) ใชเปนสัญลักษณแสดงเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

Flow chart ข้ันตอนการพิจารณาคําขอรับความชวยเหลือของกองทุนยตุิธรรม 
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ข้ันตอนการพิจารณาคําขอรับความชวยเหลือของกองทุนยุติธรรม 
  ข้ันตอน                                             กระบวนการ ระยะเวลา 
  

 
 

 

 

    1 วัน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
    7 วัน 

  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
   10 วัน 

  
 
 
 
 
 

  

    3 วัน 

  
 
 
 
 

 

ทําสัญญาและ 

พรอมจัดสงเรื่องเบิกจาย 
 ปดสํานวน 

 (ผูขอฯ,ผูรับมอบอํานาจ) การรับคําขอ 

และตรวจสอบเบ้ืองตน 

แสวงหาขอเท็จจริง 

และทํารายงานความเห็น 

พิจารณาความเห็น 

คณะอนุกรรมการฯ 

พิจารณาคําขอรับความชวยเหลือ 

อนุมัติ/ไมอนุมัติ/ยุติ  

หรือแสวงหาขอมูลเพ่ิมเติม 

อนุมัติ  ไมอนุมัติ  ยุติ 
แสวงหาขอเท็จจริง 

เพิ่มเติม  

กรณีเรงดวน กรณีปกติ 
ประธานพิจารณาคําขอ 

และรายงาน 

คณะอนุกรรมการ 

กลั่นกรองคําขอเบ้ืองตน 

แจงผลการพิจารณา 

ผูขอฯ รับทราบ 

 
กรณี สยจ. หากพิจารณา 

วงเงินแลวเกิน 500,000 บาท 

ใหสงเขาสวนกลางพิจารณา 

1 

2 

3 

4 
กรณีไมอนุมัติ หากผูขอฯ 

ไมเห็นดวยสามารถขอทบทวน

ได ภายใน 30 วัน นบัแตวันที่

ไดรับหนังสือแจงผล 

หลักฐานครบ 
สําเนาบัตรประชาชน/บัตรประจําตัว
เจาหนาท่ีรัฐ 
สําเนาทะเบียนบาน 
สําเนาสัญญา 
สําเนาเอกสารสิทธิเก่ียวกับท่ีดิน 
สําเนาเอกสารทางคดี 
หนังสือรับรองรายไดฯ 

 

หลักฐานไมครบ สงหนังสือทวง

ถามผูขอฯ ถายังไมครบ ใหยุติ

เร่ือง นําสงคณะพิจารณาฯ 

และแจงผล 

กรณทีบทวนผลการพิจารณา หากผูขอฯ 

ไมเห็นดวย สามารถยื่นฟองตอ 

ศาลปกครองไดภายใน 90 วัน 

นบัแตวนัที่ไดรับแจงผล 
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ข้ันตอน/
กระบวนการ 

คําอธิบาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1. การรับคําขอฯ
และตรวจสอบ
เบื้องตน 

การรับคําขอ 
1. ผูขอรับความชวยเหลือยื่นคําขอฯ ไดโดย 

1.1 ตนเอง 
1.2 ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล ผูพิทักษ สามีหรือภริยาท่ีจดทะเบียน

สมรสยื่นแทน 
1.3 ผูรับมอบอํานาจจากผูขอรับความชวยเหลือ 

2. ชองทางการยื่นคําขอ 
2.1 ยื่นคําขอฯ ดวยตนเองท่ีสํานักงานกองทุนยุติธรรม สํานักงานยุติธรรมจังหวัด 

สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม สวนราชการอ่ืน 
2.2 สงคําขอทางไปรษณีย 
2.3 จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
2.4 JFO Mobile application 
2.5 www.facebook.com/Justicefundoffice 
2.6 ชองทางอ่ืน 

 
 
 
 
 
 

1 วัน 

 
 
 
 
 
 

นิติกร 

ตรวจสอบเบื้องตน 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีรัฐ 
2. สําเนาทะเบียนบาน 
3. สําเนาสัญญา 
4. สําเนาเอกสารสิทธิเก่ียวกับท่ีดิน 
5. สําเนาเอกสารทางคด ี
6. หนังสือรับรองรายได 

2. กลั่นกรอง
คําขอเบื้องตน 

1. สอบถามความประสงคในการขอรับความชวยเหลือ 
2. สอบถามและบันทึกขอมูลเบื้องตนในแบบสอบขอเท็จจริง 
3. สอบถามขอเท็จจริงเพ่ิมเติม บันทึกรายละเอียดลงในแบบ กทย. 1  
4. กรณีการใหความชวยเหลือ (ขอ 9 และประกาศคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม
เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และอัตราการใหความชวยเหลือในการดําเนินคดีจาก
กองทุนยุติธรรม) 

4.1 คาจางทนายความ 
4.2 คาท่ีปรึกษา/ผูชวยเหลือทางกฎหมายในการดําเนินคดี/ผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะดาน 
4.3 คาฤชาธรรมเนียม 
4.4 คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการดําเนินคดี เชน คาตรวจพิสูจน คาใชจาย

เก่ียวกับคาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือท่ีใชในการแสวงหาขอเท็จจริง และหลักฐาน 
คาใชจายในการจัดเตรียมเอกสาร คาใชจายในการสอบแนวเขตรังวัดท่ีดิน 
คาใชจายเก่ียวกับแผนท่ีภาพถายทางอากาศหรือทางดาวเทียมการอาน แปล 

7 วัน นิติกร 

คําอธิบายข้ันตอนการพิจารณาคําขอรับความชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี 
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ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

ตีความ หรือวิเคราะหภาพถาย 
4.5 คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการดําเนินคดีตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

5. เจาหนาท่ีผูรับคําขอฯ พิจารณาเอกสารหลักฐาน 
5.1 กรณีเอกสารไมครบ ใหแจงผูขอฯ ดําเนินการสงใหครบถวน (ขอ 7) 
5.2 กรณีเอกสารครบถวน ใหพิจารณาคําขอฯ และประเมินเบื้องตน หากพบ

กรณีเรงดวนใหแกไขปญหาเฉพาะหนา หรือประสานสงตอตามความจําเปนแก
กรณี(ขอ 8)  
6. บันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม ออกเลขรับคําขอในระบบ 
พรอมพิมพใบรับคําขอฯ ซ่ึงมี 2 สวน มอบใหผูขอ 1 สวน และเก็บเปนหลักฐาน
ในสํานวน 2 สวน 
7. การพิจารณามอบหนวยงานดําเนินการ 

7.1 ใหสํานักงานท่ีเปนภูมิลําเนา หรือถ่ินท่ีอยูอาศัยของผูยื่นคําขอฯ เปนสํานักงาน
ท่ีรับผิดชอบ หรือเจาหนาท่ีอาจสงคําขอฯ ไปสํานักงานอ่ืนเพ่ือประโยชนในการ
ดําเนินคดี (ขอ 6 วรรคหนึ่ง) 

7.2 กรณีขอพิพาทเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิหรือประโยชนอันเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย ใหสํานักงานท่ีทรัพยนั้นตั้งอยูเปนสํานักงานท่ีรับผิดชอบ หรืออาจให
สํานักงานท่ีเปนภูมิลําเนา หรือถ่ินท่ีอยูอาศัยของผูยื่นคําขอฯ เปนสํานักงาน 
ท่ีรับผิดชอบก็ได (ขอ 6 วรรคสอง) 
กรณีหลักฐานครบ 
ดําเนินการจัดทํารายงานความเห็นตาม 
กรณีหลักฐานไมครบ มี 2 กรณี 
1. แจงผูขอฯ ใหทราบถึงสาเหตุท่ีไมสามารถรับคําขอฯ วาขาดเอกสารท่ีจําเปน
ตอการพิจารณา และใหผูขอฯ จัดเตรียมเอกสารเพ่ือมายื่นใหในภายหลัง 
2. จัดทําหนังสือขอใหจัดสงเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ใหผูขอฯ ดําเนินการให
แลวเสร็จภายใน 7 วัน นับแตไดรับหนังสือแจง หากพนกําหนดใหถือวาเปน 
การแสดงความประสงคขอยุติคําขอฯ (ระเบียบฯ ขอ 16 (2)) 

3. แสวงหา
ขอเท็จจริง
และทํา
รายงาน
ความเห็น 

แสวงหาขอเท็จจริง 
1. ใหเจาหนาท่ีสอบปากคํา ลงพ้ืนท่ี ตรวจสอบความประพฤติตามความเหมาะสม
และจําเปนเพ่ือประโยชนในการพิจารณาใหความชวยเหลือตามวัตถุประสงคของ
กองทุน ท้ังนี้อาจมีหนังสือสอบถาม หรือเชิญบุคคลใดมาใหถอยคําสงเอกสาร
หลักฐาน ขอมูลท่ีเก่ียวของหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีจําเปนตอการพิจาณาคําขอก็ได 
(ขอ 14 วรรคหนึ่ง) 
2. ใหเจาหนาท่ีแสวงหาขอเท็จจริงและทํารายงานความเห็นของเจาหนาท่ีเพ่ือ
เสนอตอคณะอนุกรรมการหรือประธานโดยเร็ว (ขอ 14 วรรคสอง) 
ทํารายงานความเห็น 
ใหเจาหนาท่ีทํารายงานความเห็นเพ่ือเสนอตอคณะอนุกรรมการหรือประธาน 
โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณาใหความชวยเหลือประกอบความเห็นดังนี ้
1. หลักเกณฑในการพิจารณาใหความชวยเหลือตองคํานึงถึง (ขอ 10)  
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1.1 พฤติกรรมและขอเท็จจริง ของผูท่ีจะไดรับความชวยเหลือจากกองทุน 
1.2 ฐานะของผูท่ีจะไดรับความชวยเหลือจากกองทุน 
1.3 โอกาสท่ีผูจะไดรับความชวยเหลือจากกองทุนไดรับความชวยเหลือ หรือ

บรรเทาความเสียหายตามกฎหมายอ่ืน 
2. การพิจารณาพฤติกรรมและขอเท็จจริงประกอบการฟองคดี บังคับคดีควร
คํานึงถึง (ขอ 11)  

2.1 เปนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ หรือมีกฎหมายบัญญัติรับรองสิทธ ิ
และตองมีขอโตแยงเกิดข้ึนเก่ียวกับสิทธิหรือหนาท่ีตามกฎหมาย หรือจะตองใช
สิทธิทางศาล 

2.2 เปนการปกปองรักษาผลประโยชนสวนรวมของประชาชน 
2.3 เปนการกระทําละเมิดท่ีกระทบตอความเชื่อมั่นของประชาชนตอ

กระบวนการยตุิธรรม 
2.4 เปนเรื่องท่ีกระทบตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

หรือความม่ันคงของประเทศ หรือความสัมพันธระหวางประเทศ 
2.5 พฤติกรรมขอเท็จจริงและเง่ือนไขอ่ืนๆ ตามสถานการณ สภาพแวดลอม

ท่ีเกิดข้ึน เชน การชวยเหลือใหพนจากการกระทําของผูมีอิทธิพล หรือการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ เปนตน 
3. หลักเกณฑในการพิจารณา กรณีผูยื่นคําขอประสงคตอสูคดี (ขอ 11 วรรคสาม) 

3.1 ตองไมมีผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศ หรือความสัมพันธระหวาง
ประเทศ เวนแตมีหลักฐานอันนาเชื่อวานาจะไมไดเปนผูกระทําความผิด 

3.2 ตองไมมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
เวนแตมีหลักฐานอันนาเชื่อวานาจะไมไดเปนผูกระทําความผิด 

3.3 ตองไมมีผลกระทบตอความเสียหายของประชาชนสวนรวม เวนแตมี
หลักฐานอันนาเชื่อวานาจะไมไดเปนผูกระทําความผิด 

3.4 ตองมีหลักฐานพอสมควรวามิไดเปนผูผิดสัญญาหรือละเมิดสิทธิผูอ่ืน
และตองใชสิทธิโดยสุจริต 
4. การพิจารณาฐานะของผูท่ีจะไดรับความชวยเหลือ อาจคํานึงถึง (ขอ 12)  

4.1 รายไดหรือความสามารถทางเศรษฐกิจของผูขอรับความชวยเหลือ 
4.2 ภาระคาใชจายในการดํารงชีพตามปกติอันควรแกฐานานุรูป 

4.3 ภาระหนี้สินของผูขอรับความชวยเหลือท่ีไมสามารถเขาถึงความยุติธรรมเปนสําคัญ 
5. เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณารายงานความเห็นพองกับความเห็นของ
เจาหนาท่ี เสนอประธานเพ่ือพิจารณาความเห็น 
6. กรณีมีความจําเปนเรงดวน ใหประธานเปนผูมีอํานาจพิจารณาคําขอ 

4. พิจารณา
ความเห็น 

1. ในการพิจารณาคําขอใหคณะอนุกรรมการเปนผูพิจารณาคําขอ ในกรณีท่ีมี
เหตุจําเปนเรงดวน ไมสามารถเสนอคําขอตอคณะอนุกรรมการได ใหประธาน
เปนผูมีอํานาจพิจารณาคําขอและรายงานใหคณะอนุกรรมการทราบโดยเร็ว (ขอ 15) 
2. คณะอนุกรรมการ หรือประธาน มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ ไมอนุมัติ หรือยุติ 
คําขอ (ขอ 16) 
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3. เหตุแหงการยุติคําขอ (ขอ 16 วรรคสอง) มีดังนี ้
3.1 ผูขอรับความชวยเหลือมีหนังสือขอยุติคําขอรับความชวยเหลือ 
3.2 ผูขอรับความชวยเหลือไมสงเอกสาร หลักฐานภายในกําหนด 
3.3 ไมสามารถติดตอผูขอรับความชวยเหลือได 
3.4 ผูขอรับความชวยเหลือใหขอเท็จจริงหรือแสดงขอความอันเปนเท็จ 

กรณี สยจ.  
หากพิจารณาวงเงินการขอรับความชวยเหลือแลวเกิน 500,000 บาท สงใหสวนกลาง
พิจารณา 
กรณีสวนกลาง 
หากผูขอรับความชวยเหลือมีภูมิลําเนาและถ่ินท่ีอยูอาศัยหรือมูลเหตุแหงคดี
เกิดข้ึนในเขตกรุงเทพมหานครใหอยูในความรับผิดชอบของสวนกลางพิจารณา 

5. กรณีปกติ นําเขาท่ีประชุมคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือ 20 วัน นิติกร 
6. กรณีเรงดวน 1. กรณีมีเหตุจําเปนเรงดวนไมสามารถเสนอคําขอใหคณะอนุกรรมการเปนผู

พิจารณาได ใหประธานเปนผูพิจารณาคําขอและรายงานใหคณะอนุกรรมการ
ทราบโดยเร็ว (ขอ 15 วรรคสอง) 
2. หากมีเหตุจําเปนเรงดวนท่ีไมสามารถเสนอคําขอรับความชวยเหลือการขอ
ปลอยชั่วคราวใหคณะอนุกรรมการพิจารณาได คณะอนุกรรมการอาจมอบหมาย
ใหคณะอนุกรรมการและเลขานุการ หรืออนุกรรมการคนใดคนหนึ่ งเปน 
ผูพิจารณาคําขอก็ได และรายงานใหคณะอนุกรรมการทราบโดยเร็ว (ขอ 15 
วรรคสาม) 

7. คณะอนุ
กรรมการฯ 
พิจารณาคํา
ขอรับความ
ชวยเหลือ 

กรณีมีมติตาม (ขอ 16) 
1. คณะอนุกรรมการ หรือประธาน หรือผูท่ีคณะอนุกรรมการมอบหมาย มีอํานาจ
พิจาณาอนุมัติ ไมอนุมัติ หรือยุติคําขอ (ขอ 16 วรรคหนึ่ง) 
2. คณะอนุกรรมการ หรือประธาน มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ ไมอนุมัติ หรือยุติคําขอ 
(ขอ 16) 
3. เหตุแหงการยุติคําขอ (ขอ 16 วรรคสอง) มีดังนี้ 

3.1 ผูขอรับความชวยเหลือมีหนังสือขอยุติคําขอรับความชวยเหลือ 
3.2 ผูขอรับความชวยเหลือไมสงเอกสาร หลักฐานภายในกําหนด 
3.3 ไมสามารถติดตอผูขอรับความชวยเหลือได 
3.4 ผูขอรับความชวยเหลือใหขอเท็จจริงหรือแสดงขอความอันเปนเท็จ 

กรณียังไมมีมติตาม (ขอ 16) 
กรณีท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาแลวแตยังไมมีมติ อนุมัติ ไมอนุมัติ หรือแสวงหา
ขอเท็จจริงเพ่ิมเติม ใหหยุดนับระยะเวลามาตรฐานฯ ไวกอน และใหเริ่มนับระยะเวลา
มาตรฐานฯ เม่ือไดเสนอคําขอรับความชวยเหลือตอคณะอนุกรรมการอีกครั้ง 

8. แจงผลการ
พิจารณา 

เลขานุการแจงผลการพิจารณาเปนหนังสือใหผูขอรับความชวยเหลือทราบ
ภายในระยะเวลา 3 วันนับแตวันท่ีคณะอนุกรรมการหรือประธานหรือผ็ท่ีไดรับ
มอบหมายพิจารณาแลวเสร็จ (ขอ 18) 

3 วัน นิติกร 
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9. ผูขอรับ
ความชวยเหลือ
รับทราบผล
การพิจารณา 

กรณีไมอนุมัติ หากผูขอรับความชวยเหลือไมเห็นดวยกับผลการพิจาณา สามารถ
ยื่นขอทบทวนได ภายใน 30 วัน 
1. หากกรณีผูขอรับความชวยเหลือไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาของคณะ อนุกรรมการ
หรือประธานใหยื่นหนังสือขอใหทบทวนผลการพิจารณาตอคณะอนุกรรมการ 
หรือประธานแลวแตกรณี พรอมท้ังแสดงเหตุผลและขอเท็จจริงภายในกําหนด 
30 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงผลการพิจารณา (ขอ 19) 
2. ใหเลขานุการแจงผลการพิจารณาทบทวนเปนหนังสือใหผูขอรับความชวยเหลือ
ทราบภายในระยะเวลา 7 วันนับแตวันท่ีคณะอนุกรรมการหรือประธานพิจารณา
แลวเสร็จ (ขอ 20)  
3. หากไมพอใจผลการพิจารณา ยื่นฟองตอศาลปกครองไดภายใน 90 วัน นับแต
วันท่ีไดรับทราบผลการพิจารณา 

- นิติกร 

10. ทําสัญญา
และพรอม
จัดสงเรื่อง
เบิกจาย 

1. ใหเจาหนาท่ีดําเนินการจัดหาทนายความตามลําดับบัญชีทนายความกองทุน (ขอ 23) 
2. ในการแตงตั้งทนายความเพ่ือใหความชวยเหลือในการดําเนินคดีใหประธาน 
หรือเลขานุการ พิจารณาคัดเลือกจากบัญชีทนายความของกองทุน (ขอ 34) 
3. การแตงต้ังทนายความใหพิจารณาจากทนายความท่ีข้ึนบัญชีไวในแตละเขต
จังหวัดตามลําดับในบัญชีทนายความของกองทุนกอน หากปรากฏขอเท็จจริงท่ี
เปนขอสําคัญไมอาจใชทนายความท่ีข้ึนบัญชีในจังหวัด หรือกรณีไมมีทนายความ
ท่ีจะดําเนินคดี หรือการบังคับคดี เพ่ือใหความชวยเหลือประชาชนในเขตจังหวัด
นั้นใหคัดเลือกจากบัญชีทนายความในจังหวัดใกลเคียง (ขอ 34 วรรคสอง) 
4. ทนายความเสนอคาวิชาชีพทนายความและคาธรรมเนียมศาล ท้ังนี้ใหเปนไป
ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และอัตรา
การใหความชวยเหลือในการดําเนินคดีจากกองทุนยุติธรรม 
5. ใหเลขานุการพิจารณาแตงตั้งทนายความและอนุมัติวงเงินในการจางทนายความ 
(ขอ 34 วรรคสี่) 
6. ใหเลขานุการเสนออนุมัติคาธรรมเนียมศาลตอปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือผูท่ี
ไดรับมอบหมาย 
7. ในคดีท่ีมีความยุงยากซับซอนหรือมีผลกระทบตอประชาชน หรือกลุมบุคคล
ตั้งแต 10 รายข้ึนไปหรือท่ีอาจมีผลกระทบตอความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
เจาหนาท่ีอาจจัดหาทนายความนอกเหนือเขตพ้ืนท่ี หรือทนายความท่ีไมไดข้ึน
ทะเบียนไวกับกองทุน โดยความเห็นชอบของเลขานุการ (ขอ 23 วรรคสอง) 
8. ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปน ผูขอรับความชวยเหลือจะเสนอทนายความท่ีมีความรู
ความสามารถ ประสบการณใหคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติแตงต้ังก็ได แม
ทนายความผูนั้นจะไมไดข้ึนบัญชีไวกับกองทุนก็ตาม ใหทนายความดังกลาวไดรับ
คาจางเชนเดียวกับทนายความท่ีข้ึนบัญชีกับกองทุนและตองมีความผูกพันเปนไป
ตามระเบียบนี้ดวย (ขอ 27) 
9. เพ่ือประโยชนของผูขอรับความชวยเหลือ หากกองทุนพิจารณาใหความ
ชวยเหลือในชั้นอุทธรณหรือฎีกา กองทุนอาจกําหนดใหทนายความนายเดิมมี
หนาท่ีรางอุทธรณ หรือฎีกา แลวแตกรณี (ขอ 23 วรรคสาม) 

- นิติกร 
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ข้ันตอน/
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ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

ทําสัญญา 
1. เม่ือผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติคาใชจายในการดําเนินคดีแกผูขอรับความ
ชวยเหลือแลว ใหผูขอรับความชวยเหลือทําสัญญาการไดรับความชวยเหลือ 
ณ สํานักงานภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับแจงผล ท้ังนี้ ตามแบบสัญญา
การไดรับเงินชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรมกรณีใหความชวยเหลือในการ
ดําเนินคดี (ขอ 21) 
2. จัดเตรียมสัญญาจางทนายความ ตามแบบสัญญาจางทนายความ หรือสัญญา
จางทนายความในชั้นบังคับคดี แลวแตกรณี 
3. การทําสัญญาจางทนายความเพ่ือดําเนินการชวยเหลือผูขอรับความชวยเหลือ
ในการดําเนินคดี ใหปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจัดทํา
สัญญาจางทนายความและลงนามในสัญญาจางทนายความ (ขอ 24) 
ลงนามในสัญญา 
1. ใหปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายมีอํานาจลงนามในสัญญา
การไดรับความชวยเหลือ (ขอ 22 วรรคหนึ่ง) ถาผูขอรับความชวยเหลือไมมาทํา
สัญญาภายในเวลาท่ีกําหนดโดยไมแจงเหตุขัดของใหถือวาไมประสงคจะขอรับ
ความชวยเหลือ ใหคณะอนุกรรมการ หรือประธาน ยุติการใหความชวยเหลือ 
เวนแตเปนกรณีมีเหตุอันสมควร (ขอ 22 วรรคสอง) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
ในการจายเงินใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมวาดวยการรับเงิน 
การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุนยุติธรรม (ขอ 22 วรรคสาม) 
2. นิติกรเจาของสํานวนลงเลขทะเบียนคุมสัญญา 

จัดสงสัญญา 
1. รวบรวมเอกสารประกอบการทําสัญญาสงคลัง ดังนี ้

1.1 เอกสารของผูขอรับความชวยเหลือ ประกอบดวย สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาทะเบียนบาน สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ถามี) 

1.2 เอกสารของทนายความ ประกอบดวย สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
สําเนาทะเบียนบาน สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุล (ถามี) สําเนาใบอนุญาตวา
ความ สําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคาร สําเนาใบแตงทนายความ อากรแสตมปคิด
จากคาวิชาชีพ 1,000 บาท ตออากรแสตมป 1 บาท ใบขอโอนเงิน  

1.3 เอกสารเก่ียวกับคดี ประกอบดวย สําเนาแบบ กทย.1 สําเนารายงาน
ความเห็นเจาหนาท่ี สําเนาใบเสนอคาวิชาชีพทนายความและคาธรรมเนียมศาล 
สําเนาหนังสือขออนุมัติคาวิชาชีพทนายความและคาธรรมเนียมศาล 
2. จัดทําบันทึกสงเอกสารประกอบการทําสัญญา 
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คําอธิบาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

ทําเรื่องเบิกจาย 
1. ขอเบิกจายฤชาธรรมเนียม 

1.1 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงตามมาตรา 149 และ มาตรา 153 
1.2 กรณีเงินหรือคาใชจายในการชําระคาฤชาธรรมเนียม เจาหนาท่ีกองทุน

ยุติธรรมจะจายเงินโดยตรงใหกับศาลท่ีรับฟองคดี หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีมี
หนาท่ีรับเงินคาฤชาธรรมเนียมดังกลาว 
2. ขอเบิกจายคาท่ีปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญตามกฎหมายในการดําเนินคดี หรือ
ผู เชี่ยวชาญเฉพาะดานตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเง่ือนไขเปนไปตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด 
3. ขอเบิกจายคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการดําเนินคด ี

3.1 คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการดําเนินคดี เชน คาตรวจพิสูจน 
คาใชจายเก่ียวกับคาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือท่ีใชในการแสวงหาขอเท็จจริงและ
หลักฐาน คาใชจายในการจัดเตรียมเอกสาร คาใชจายในการสอบแนวเขตรังวัด
ท่ีดิน คาใชจายท่ีเก่ียวกับแผนท่ีภาพถายทางอากาศหรือทางดาวเทียม การอาน 
แปล ตีความ หรือวิเคราะหภาพถาย (ขอ 9(4)) 

3.2 กรณีเงินหรือคาใชจายในการใหความชวยเหลือตาม 1 เจาหนาท่ี
กองทุนยุติธรรมจะจายเงินโดยตรงใหกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีดําเนินการตามขอ 9(4) 
4. ขอเบิกจายคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการดําเนินคดีตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร 

4.1 คาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของในการดําเนินคดีตามาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
ไดแก คาพาหนะเดินทาง คาเชาท่ีพัก ของผูขอ 

4.2 เจาหนาท่ีกองทุนยุติธรรมจะจายเงินโดยตรงใหกับผูขอรับความชวยเหลือ 
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กระบวนการ 

คําอธิบาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

เบิกเงินคาดําเนินคด ี
1. ขอเบิกจายคาจางทนายความ 

1.1 งวดท่ี 1 มีการยื่นคําฟองตอศาล 
1) เม่ือมีการยื่นคําฟอง หรือคํารองตอศาลแลว ใหทนายความทําบันทึก

ขอเบิกคาวิชาชีพตามสัญญาจางทนายความ พรอมแนบสําเนาคําฟอง หรือคํารอง
ไปยังเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ  

2) นิติกรเจาของสํานวนจัดทําบันทึกขอเบิกจายคาวิชาชีพทนายความงวดท่ี 1 
1.2 งวดท่ี 2 สืบพยาน (รายงานกระบวนพิจารณา) 

1) เม่ือมีการสืบพยานเสร็จ ใหทนายความทําบันทึกขอเบิกคาวิชาชีพ
ตามสัญญาจางทนายความ พรอมแนบสําเนารายงานกระบวนพิจารณาไปยัง
เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ  

2) นิติกรเจาของสํานวนจัดทําบันทึกขอเบิกจายคาวิชาชีพทนายความงวดท่ี 2 
1.3 งวดท่ี 3 ศาลมีคําพิพากษา หรือมีคําสั่ง 

1) เม่ือศาลมีคําพิพากษา หรือมีคําสั่ง ใหทนายความทําบันทึกขอเบิก
คาวิชาชีพตามสัญญาจางทนายความ พรอมแนบสําเนาคําพิพากษา หรือสําเนา
คําสั่งไปยังเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ  

2) นิติกรเจาของสํานวนจัดทําบันทึกขอเบิกจายคาวิชาชีพทนายความงวดท่ี 3 
หมายเหตุ  
(1) ในกรณีท่ีมีการไกลเกลี่ยจนทําใหคดีเสร็จสิ้น ทนายความจะไดรับ

คาจาง จํานวนรอยละ 50 ของคาจางท้ังหมด ซ่ึงเงินจํานวนนี้ใหรวมถึงเงินท่ี
ไดรับไปแลวในงวดท่ี 1 (ท้ังนี้ จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงขอสัญญา ซ่ึงอยู
ระหวางการพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด) 

(2) ทนายความจะตองปฏิบัติตามสัญญาจางทนายความ และขอบังคับ
สภาทนายความ (ขอ 24 วรรคสาม) 
2. ขอเบิกจายคาจางทนายความในชั้นบังคับคด ี

2.1 งวดท่ี 1 เม่ือสืบทรัพยและไดตั้งเรื่องการบังคับคดีไปยังกรมบังคับคดีแลว 
1) ใหทนายความทําบันทึกขอเบิกคาวิชาชีพตามสัญญาจางทนายความ 

พรอมแนบเอกสารท่ีเก่ียวของ ไปยังเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ  
2) นิติกรเจาของสํานวนจัดทําบันทึกขอเบิกจายคาวิชาชีพทนายความงวดท่ี 1 

2.2 งวดท่ี 2ทนายความดําเนินการบังคับคดีจนเสร็จสิ้น 
ดําเนินการดานการเงิน 
เปนไปตามระเบียบวาดวยการรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงิน ของ
กองทุนยุติธรรม  

รับเงินตามสัญญา 
ผูขอรับความชวยเหลือรับเงินคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในการดําเนินคดี จาก
ข้ันตอนท่ี (16) การทําเรื่องเบิกจาย 

11. ปดสํานวน นิติกรเจาของสํานวนทําบันทึกรายงานผลคดีใหเลขานุการทราบ พรอมแนบ
สําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่ง 

- นิติกร 
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ข้ันตอน/
กระบวนการ 

คําอธิบาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

การรับเงินคืน 
ในกรณีท่ีขอรับความชวยเหลือเงินหรือคาใชจายในการจางทนายความวาความ
ในคดีเงินหรือคาใชจายในการชําระคาธรรมเนียมข้ึนศาลหรือคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
เม่ือศาลสั่งคืนคาธรรมเนียมศาล หรือเงินคาทนายความ ผูขอรับความชวยเหลือ
จะตองนําเงินท่ีไดรับท้ังหมด แตไมเกินจํานวนเงินท่ีไดรับจากผูใหความชวยเหลือ 
คืนผูใหความชวยเหลือภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับเงิน (ตามสัญญาการ
ไดรับเงินชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรมกรณีใหความชวยเหลือในการดําเนินคดี 
ขอ 3) 
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1. หลักเกณฑเบ้ืองตนในการพิจารณา 
1.1 พฤติการณและขอเท็จจริงของผูท่ีจะไดรับความชวยเหลือจากกองทุน 

- กรณีควรอนุมัติ ควรคํานึกถึงหลักเกณฑขอหนึ่งขอใด ดังนี้ 
หากประสงคยื่นคํารอง ฟองคดี บังคับคดี ตองเปนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ มีกฎหมาย

บัญญัติรับรองสิทธิและตองมีขอโตแยงเก่ียวกับสิทธิหรือหนาท่ีตามกฎหมาย หรือจะตองใชสิทธิทางศาล อาจมี
การสอบถามขอเท็จจริงเพ่ิมเติมจากเพ่ือนบานหรือบุคคลแวดลอม เชน ครู อาจารย นายจาง เพ่ือนรวมงานหาประสงค
ตอสูคดี ตองมิไดเปนผูผิดสัญญาหรือละเมิดสิทธิผูอ่ืน และตองใชสิทธิโดยสุจริต 

    - กรณีไมควรอนุมัติ 

 ไมมีกฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิ ไมเกิดขอโตแยงสิทธิหรือหนาท่ี หรือผูขอรับความชวยเหลือ

เปนฝายผิดสัญญาหรือกอใหเกิดความเสียหาย 

1.๒ ฐานะของผูท่ีจะไดรับความชวยเหลือจากกองทุน 

ตองพิจารณาจากอาชีพ รายได ทรัพยสิน หรือความสามารถทางเศรษฐกิจ รวมถึงภาระ

คาใชจายภาระหนี้สินของผูขอรับความชวยเหลือ อาจขอใหแสดงหลักฐานหรือลงพ้ืนท่ีแสวงหาขอเท็จจริง

เพ่ิมเติม หากปรากฏวาผูขอรับความชวยเหลือมีรายไดหรือทรัพยสินไมเพียงพอทําใหไมสามารถเขาสู

กระบวนการยตุิธรรม 

1.๓ โอกาสท่ีผูจะไดรับความชวยเหลือจากกองทุนจะไดรับความชวยเหลือหรือบรรเทาความ

เสียหายตามกฎหมายอ่ืน 

  หากมีกฎหมายกําหนดใหสามารถขอทนายความจากศาลหรือดําเนินคดีโดยไมตองมีทนายความ 

ซ่ึงไมเปนไปตามหลักเกณฑขอนี้ เชน ทนายความขอแรงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือคดี

มโนสาเร เปนตน  

2. แนวทางการพิจารณาการขอคาใชจายในการดําเนินคดี  

ผูขอรับความชวยเหลือ” หมายความวา ผูขอรับความชวยเหลือในการดําเนินคดีในราชอาณาจักร 

ท้ังการยื่นคํารอง ฟองคดี ดําเนินคดี ตอสูคดี บังคับคดี และการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 

ขอ ๑๐ การพิจารณาใหความชวยเหลือ คณะอนุกรรมการตองคํานึงถึงหลักเกณฑ ดังตอไปนี้  

(๑) พฤติกรรมและขอเท็จจริง ของผูท่ีจะไดรับความชวยเหลือจากกองทุน  

(๒) ฐานะของผูท่ีจะไดรับความชวยเหลือจากกองทุน  

(๓) โอกาสท่ีผูจะไดรับความชวยเหลือจากกองทุนจะไดรับความชวยเหลือ หรือบรรเทาความเสียหาย 

ตามกฎหมายอ่ืน  

ขอ ๑๑ การพิจารณาพฤติกรรมและขอเท็จจริงของผูท่ีจะไดรับความชวยเหลือจากกองทุน ตาม

ขอ ๑๐ (๑) ควรคํานึงถึงหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ กรณีผูยื่นคําขอประสงคยื่นคํารอง ฟองคดี บังคับคดี หรือการ

ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ  

(๑) เปนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ หรือมีกฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิ และตองมีขอโตแยง 

เกิดข้ึนเก่ียวกับสิทธิหรือหนาท่ีตามกฎหมาย หรือจะตองใชสิทธิทางศาล  

(๒) เปนการปกปองรักษาประโยชนสวนรวมของประชาชน  

(๓) เปนการกระทําละเมิดท่ีกระทบตอความเชื่อม่ันของประชาชนตอกระบวนการยุติธรรม  

หลักเกณฑการพิจารณาใหความชวยเหลือ 
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(๔) เปนเรื่องท่ีกระทบตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือความม่ันคง 

ของประเทศหรือความสัมพันธระหวางประเทศ 

      (๕) พฤติกรรมขอเท็จจริงและเง่ือนไขอ่ืน ๆ  ตามสถานการณ สภาพแวดลอมท่ีเกิดข้ึน เชน การชวยเหลือ

ใหพนจากการกระทําของผูมีอิทธิพลหรือการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ เปนตน 

กรณีผูยื่นคําขอประสงคตอสูคดี หรือการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 

(๑) ตองไมมีผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศหรือความสัมพันธระหวางประเทศ เวนแต มีหลักฐาน

อันนาเชื่อถือวานาจะไมไดเปนผูกระทําความผิด 

(๒) ตองไมมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เวนแตมีหลักฐาน 

อันนาเชื่อถือวานาจะไมไดเปนผูกระทําความผิด  

(๓) ตองไมมีผลกระทบตอความเสียหายของประชาชนสวนรวม เวนแตมีหลักฐานอันนาเชื่อถือ 

วานาจะไมไดเปนผูกระทําความผิด  

(๔) ตองมีหลักฐานพอสมควรวามิไดเปนผูผิดสัญญาหรือละเมิดสิทธิผูอ่ืน และตองใชสิทธิ โดยสุจริต 

ขอ ๑๒ การพิจารณาฐานะของผูท่ีจะไดรับความชวยเหลือจากกองทุน ตามขอ ๑๐ (๒) อาจคํานึงถึง  

(๑) รายได หรือความสามารถทางเศรษฐกิจของผูขอรับความชวยเหลือ 

(๒) ภาระคาใชจายในการดํารงชีพตามปกติอันควรแกฐานานุรูป   

(๓) ภาระหนี้สินของผูขอรับความชวยเหลือ ท่ีไมสามารถเขาถึงความยุติธรรมเปนสําคัญ 

เจาหนาท่ีอาจสอบถามหรือใหแสดงหลักฐานตาง ๆ หรือจะแสดงภาระหนี้สิน หรือมีการจัดสง เจาหนาท่ีไป

แสวงหาขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาใหความชวยเหลือหากมีพฤติการณนาสงสัย เก่ียวกับฐานะทาง

เศรษฐกิจของผูขอรับความชวยเหลือ 

ขอ ๑๓ ในการใหความชวยเหลือ คณะอนุกรรมการตองพิจารณาฐานะทางการเงินของ กองทุน

ประกอบ 

ลําดับ คดี กรณีผูย่ืนคําขอประสงคย่ืนคํารอง 
ฟองคดี บังคับคดี หรือการ

ดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของ 

กรณีผูย่ืนคําขอประสงคตอสูคดี หรือ
การดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของ 

หมายเหตุ 

๑ คดีแพง 
สัญญา
กูยืมเงิน 

ไมสามารถเจรจาไกลเกลี่ยตกลงกันได 
ตองมีหนังสือหรือสัญญากูยืมเงิน ถา
ยอดหนี้ไมถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท เปน
คดีมโนสาเร ควรเสนอ 
ไมอนุมัติ เพราะเปนคดีมโนสาเร ไมมี
ขอยุงยาก สามารถฟองศาลดวยวาจา
ได เวนแต ผูขอรับความชวยเหลือเปน
คนออนดอยเปนพิเศษท่ีสมควรไดรับ
ความชวยเหลือจากรัฐ 
กรณียอดหนี้เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
และไมสามารถเจรจาไกลเกลี่ย 
ตกลงกันได อยูในระยะเวลาและอายุ
ความตามกฎหมาย มูลหนี้ถูกตองตาม

ตองมีหนังสือหรือสัญญากูยืมเงิน ถา
ยอดหนี้ไมถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท เปนคดี
มโนสาเร และไมสามารถเจรจาไกล
เกลี่ยตกลงกันได หากพบขอมูลวาไมได
เปน 
ผูผิดสัญญาหรือถูกเอาเปรียบไมไดรับ
ความเปนธรรม และไมสามารถเจรจา
ไกลเกลี่ยตกลงกันได เห็นควรพิจารณา
อนุมัติใหความชวยเหลือ ควรเสนอไม
อนุมัติ เพราะเปนคดีมโนสาเร ไมมีขอ
ยุงยาก สามารถฟองศาลดวยวาจาได 
เวนแต ผูขอรับความชวยเหลือเปนคน
ออนดอยเปนพิเศษท่ีสมควรไดรับ

ตองพิจารณา 
ฐานะของผูท่ีจะ
ไดรับความ
ชวยเหลือจาก
กองทุน และ
โอกาสท่ีผูจะ
ไดรับความ
ชวยเหลือจาก
กองทุนจะไดรับ
ความชวยเหลือ 
หรือบรรเทา
ความเสียหาย 
ตามกฎหมาย
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กฎหมายสามารถพิจารณาอนุมัติได 
แตควรพิจารณาถึงฐานะของผูขอรับ
ความชวยเหลือประกอบดวย  

ความชวยเหลือจากรัฐ 
กรณียอดหนี้เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
และไมสามารถเจรจาไกลเกลี่ยตกลง
กันได อยูในระยะเวลาและอายุความ
ตามกฎหมาย มูลหนี้ถูกตองตาม
กฎหมาย หากพบขอมูลวาไมไดเปนผู
ผิดสัญญาหรือถูกเอาเปรียบไมไดรับ
ความเปนธรรม สามารถพิจารณา
อนุมัติได แตควรพิจารณาถึงฐานะของ
ผูขอรับความชวยเหลือประกอบดวย 

 

อ่ืน 
ประกอบดวย 

๒ คดีละเมิด • พิจารณาวาเปนคดีแพงเก่ียวเนื่อง
คดีอาญาหรือไม 
ถาผูขอรับความชวยเหลือเปน
ผูเสียหาย ในสวนของคดีอาญา 
พนักงานอัยการจะเปนโจทก ใหใช
สิทธิตามมาตรา ๔๔/๑ ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เห็นควรพิจารณาไมอนุมัติ 

• แตถาลวงเลยระยะเวลาการใช
สิทธิตาม ๔๔/๑ ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
สามารถพิจารณาอนุมัติได ตองอยู
ภายในระยะเวลาอายุความ
กฎหมาย พิจารณาเบื้องตนเปนผู
ถูกละเมิด และไมสามารถเจรจา
ไกลเกลี่ยตกลงกันได   

หากพบขอมูลเบื้องตนวาไมนาจะเปน
ละเมิด สามารถพิจารณาอนุมัติได  

ตองพิจารณา 
ฐานะของผูท่ีจะ
ไดรับความ
ชวยเหลือจาก
กองทุน และ
โอกาสท่ีผูจะ
ไดรับความ
ชวยเหลือจาก
กองทุนจะไดรับ
ความชวยเหลือ 
หรือบรรเทา
ความเสียหาย 
ตามกฎหมาย
อ่ืน 
ประกอบดวย 
ซ่ึงมักจะเปน
กรณีมาตรา 
๔๔/๑ ประมวล
กฎหมายวิธี
พิจารณาความ
อาญา 

๓ คดีอาญา เนื่องจากมีกฎหมายรับรองสิทธิอยู
แลว เห็นควรพิจารณาไมอนุมัต ิ

เนื่องจากมีกฎหมายรับรองสิทธิอยูแลว 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๗๓ เห็นควร
พิจารณาไมอนุมัติ เวนแตมีเหตุขัดของ
ซ่ึงตองใหผูขอรับความชวยเหลือชี้แจง 

สําหรับศาลสูง 
ซ่ึงไมมี
ทนายความ 
สามารถ
พิจารณาอนุมัติ
ได และ
พิจารณาผลของ
คดีดวย 
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๔ คดี
ครอบครัว 
การฟอง
หยา หรือ
การฟอง
เรียกคา
เลี้ยงดู  

ตองอยูภายในระยะเวลาอายุความ
กฎหมาย ไมสามารถไกลเกลี่ยระงับ
ขอพิพาทได มีกฎหมายรับรองสิทธิ 
และไมไดเปนฝายประพฤติผิดเสียเอง 
เห็นควรพิจารณาอนุมัติ 

ไมสามารถไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทได 
และไมไดเปนฝายประพฤติผิดเสียเอง 
เห็นควรพิจารณาอนุมัติ 

ตองพิจารณา 
ฐานะของผูท่ีจะ
ไดรับความ
ชวยเหลือจาก
กองทุน
ประกอบดวย 

๕ กรณีคํ้า
ประกัน 
จํานอง 
จํานํา 

ตองอยูภายในระยะเวลาอายุความ
กฎหมาย ไมสามารถไกลเกลี่ยระงับ
ขอพิพาทได มีกฎหมายรับรองสิทธิ 
และไมไดเปนฝายประพฤติผิดเสียเอง 
เห็นควรพิจารณาอนุมัติ 

ไมสามารถไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทได 
และไมไดเปนฝายประพฤติผิดเสียเอง 
เห็นควรพิจารณาอนุมัติ 

ตองพิจารณา 
ฐานะของผูท่ีจะ
ไดรับความ
ชวยเหลือจาก
กองทุน
ประกอบดวย 

๖ กรณี
สัญญา
เชา 

ตองอยูภายในระยะเวลาอายุความ
กฎหมาย ไมสามารถไกลเกลี่ยระงับ
ขอพิพาทได มีกฎหมายรับรองสิทธิ 
และไมไดเปนฝายประพฤติผิดเสียเอง 
เห็นควรพิจารณาอนุมัติ 

ไมสามารถไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทได 
และไมไดเปนฝายประพฤติผิดเสียเอง 
เห็นควรพิจารณาอนุมัติ 

ตองพิจารณา 
ฐานะของผูท่ีจะ
ไดรับความ
ชวยเหลือจาก
กองทุน
ประกอบดวย 
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กรอบระยะเวลามาตรฐานงานบริการของกองทุนยุติธรรม 

 ระยะเวลามาตรฐานงานบริการของกองทุนยุติธรรม คือ 21 วัน (นับตั้งแตเอกสาร/หลักฐานครบ) 

 โดยมี 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การรับคําขอและตรวจสอบเบื้องตน (เริ่มนับระยะเวลาเม่ือไดรับเอกสารถูกตองครบถวน)   

 ระยะเวลาการปฏิบัติ 1 วัน 

 ข้ันตอนท่ี 2 การแสวงหาขอเท็จจริงและทําความเห็น  ระยะเวลาการปฏิบัติ 7 วัน 

ข้ันตอนท่ี 3 เสนอประธานอนุกรรมการใหความชวยเหลือฯ หรืออนุกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจาก  

 คณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณากรณีเรงดวน / เสนอคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือฯ   

 และคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัดเพ่ือพิจารณาแลวเสร็จ  

  ระยะเวลาการปฏิบัติ 10 วัน 

ข้ันตอนท่ี 4 แจงผลการพิจารณา ระยะเวลาการปฏิบัติ 3 วัน 

*** ระยะเวลามาตรฐานงานบริการของกองทุนยุติธรรม 21 วัน ใชสําหรับภารกิจ 

 ๑. การชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี 

 ๒. การขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย 

 
  

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 
2. สําเนาทะเบียนบาน 
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถามี) 
4. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) และอากรแสตมป 30 บาท 
5. สําเนาสัญญาสําเนา, เอกสารสิทธิเก่ียวกับท่ีดิน, สําเนาเอกสารทางคดี 
6. หนังสือรับรองรายไดของผูท่ีจะไดรับความชวยเหลือ 
7. สําเนาบันทึกการจับกุม 
8. สําเนาบันทึกคําใหการ 
9. สําเนาคํารองขอฝากขัง 
10. สําเนาคําฟองศาลชั้นตน/อุทธรณ/ฎีกา 
11. สําเนาคําพิพากษาศาลชั้นตน/อุทธรณ/ฎีกา 
12. หนังสือรับรองความประพฤติของผูขอฯ 
13. สําเนารายงานกระบวนการพิจารณาคดี (เอกสารแสดงกําหนดนัดศาล (ถามี))  
14. สําเนาบันทึกแจงขอกลาวหา 
15. เอกสารแสดงภาระหนี้สิน/คาใชจายประจําของผูขอฯ/บัตรนัดแพทย 
16. บัตรสวัสดิการแหงรัฐ (ถามี) 

เอกสารหลักฐานที่สําคัญสําหรับการยื่นขอรับการขอปลอยตัวช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลย 

บทที่ 3 มาตรฐานการขอปลอยตัวชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย 

กระบวนการการขอปลอยตัวช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลย 
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หมายเหตุ : ๑. ระยะเวลาเริ่มนับตอเม่ือไดรับเอกสารหรือพยานหลักฐานถูกตองและครบถวน หากไมครบ

ใหจัดทําหนังสือขอใหจัดสงเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ใหผูขอฯ ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน นับแตไดรับ

หนังสือแจง หากพนกําหนดใหถือวาเปนการแสดงความประสงคขอยุติคําขอฯ (พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 8 กําหนดใหถาเปนกรณีท่ีไมอาจดําเนินการได

ในขณะนั้นใหบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีจะตองยื่นเพ่ิมเติม (สําหรับรับคําขอ)) 

๒. คณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัดมีอํานาจในการพิจารณาในวงเงินไมเกิน 

๕๐๐,๐๐๐ บาทตอราย หากวงเงินเกินกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท คณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือกรุงเทพมหานคร

และท่ีเกินอํานาจของคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัดจะเปนผูพิจารณา 

3. ระยะเวลามาตรฐานการบริการของกองทุนยุติธรรมเปนตัวชี้วัดที่กระทรวงการคลัง 

โดยกรมบัญชีกลางกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการพิจารณาคําขอรับความชวยเหลือของกองทุน 

   

 

การรับคําขอและ

ตรวจสอบเบ้ืองตน 

(เริ่มนับระยะเวลา 

เมือ่ไดรบัเอกสาร

ถูกตอง ครบถวน) 

 

การแสวงหาขอเท็จจริง

และทําความเห็น 
 

เสนอเพ่ือพิจารณา 

กรณีเรงดวน / เสนอ

คณะอนุกรรมการ 

ใหความชวยเหลือฯ   

 และคณะอนุกรรมการ 

ใหความชวยเหลือประจําจังหวัด 

เพ่ือพิจารณาแลวเสร็จ 

 

แจงผลการ

พิจารณา 

 

จํานวน 1 วัน จํานวน 7 วัน จํานวน 10 วัน จํานวน 3 วัน 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 
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สัญลักษณเบ้ืองตน 

สัญลักษณ ช่ือเรียก ความหมาย 
 
 
 
 

จุดเริ่มตน (Start) / จุดสิ้นสุด (Stop) ใชเปนจุดเริ่มตนและจุดสิ้นของ
กระบวนการ 

 
 
 

 

รับขอมูลและแสดงผลขอมูล 
 
 

ใชสัญลักษณสําหรับการแสดงผล 

 
 
 
 

การปฏิบัติงาน/กิจกรรม (Process) ใชเปนสัญลักษณแสดงการ
ปฏิบัติงาน/ข้ันตอน 

 
 
 
 

การตัดสินใจ (Decision) ใชเปนจุดในการตัดสินใจ 

 
 
 
 

จุดเชื่อมตอ ใชเปนการเชื่อมตอไปยังข้ันตอน
ตางๆ 

 
 
 
 

ลูกศร (Flow Line) ใชเปนตัวนําเสนทางการไหล
ข้ันตอน 

 
 
 
 

เอกสาร (Document) ใชเปนสัญลักษณแสดงเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

Flow chart ข้ันตอนการพิจารณาคําขอรับความชวยเหลือของกองทุนยตุิธรรม 
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ข้ันตอนการพิจารณาคําขอรับความชวยเหลือในการขอปลอยตัวช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลย 
  ข้ันตอน                                             กระบวนการ ระยะเวลา 
  

 
 

 

 

    1 วัน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
    7 วัน 

  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
   10 วัน 

  
 
 
 
 
 
 

  

    3 วัน 

  
 
 
 

 
 
 

 (ผูขอฯ,ผูรับมอบอํานาจ) การรับคําขอ 

และตรวจสอบเบ้ืองตน 

แสวงหาขอเท็จจริง 

และทํารายงานความเห็น 

พิจารณาความเห็น 

และวงเงินประกัน 

คณะอนุกรรมการฯ 

พิจารณาคําขอรับความชวยเหลือ 

อนุมัติ/ไมอนุมัติ/ยุติ  

หรือแสวงหาขอมูลเพ่ิมเติม 

อนุมัติ  ไมอนุมัติ  ยุติ 
แสวงหาขอเท็จจริง 

เพิ่มเติม  

กรณีเรงดวน กรณีปกติ 
ประธานพิจารณาคําขอ 

และรายงาน 

คณะอนุกรรมการ 

กลั่นกรองคําขอเบ้ืองตน 

แจงผลการพิจารณา 

 
สยจ. กรณีหากวงเงินประกัน

การปลอยช่ัวคราว เกนิ 

500,000 บาทตอราย ใหสงเขา

สวนกลางพจิารณา 

ทําสัญญาและ 

พรอมจัดสงเรื่องเบิกจาย 

ผูขอฯ รับทราบ 

 ปดสํานวน 

กรณีไมอนุมัติ หากผูขอฯ 

ไมเห็นดวย สามารถขอทบทวนได 

ภายใน 30 วัน นบัแตวันที่ไดรับแจงผล 

1 

2 

3 

4 

หลักฐานครบ 
สําเนาบัตรประชาชน/บัตรประจําตัว
เจาหนาท่ีรัฐ 
สําเนาทะเบียนบาน 
สําเนาสัญญา 
สําเนาเอกสารสิทธิเก่ียวกับท่ีดิน 
สําเนาเอกสารทางคดี 
หนังสือรับรองรายไดฯ 
สําเนาบันทึกการจับกุม 
สําเนาบันทึกคําใหการ 
สําเนาคํารองฝากขัง 

ฯลฯ 

 

หลักฐานไมครบ สงหนังสือทวง

ถามผูขอฯ ถายังไมครบ ใหยุติ

เร่ือง นําสงคณะพิจารณาฯ 

และแจงผล 

กรณทีบทวนผลการพิจารณา หากผูขอฯ 

ไมเห็นดวย สามารถยื่นฟองตอ 

ศาลปกครองไดภายใน 90 วัน 

นบัแตวนัที่ไดรับแจงผล 
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ข้ันตอน/
กระบวนการ 

คําอธิบาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1. การรบัคําขอฯ 
และตรวจสอบ
เบื้องตน 

การรับคําขอ 
1. ผูขอรับความชวยเหลือยื่นคําขอฯ ไดโดย 

1.1 ตนเอง 
1.2 ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล ผูพิทักษ สามีหรือภริยาท่ีจดทะเบียนสมรส

ยื่นแทน 
1.3 ผูรับมอบอํานาจจากผูขอรับความชวยเหลือ 

2. ชองทางการยื่นคําขอ 
2.1 ยื่นคําขอฯ ดวยตนเองท่ีสํานักงานกองทุนยุติธรรม สํานักงานยุติธรรมจังหวัด 

สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม สวนราชการอ่ืน 
2.2 สงคําขอทางไปรษณีย 
2.3 จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
2.4 JFO Mobile application 
2.5 www.facebook.com/Justicefundoffice 
2.6 ชองทางอ่ืน 

 
 
 
 
 
 

1 วัน 

 
 
 
 
 
 

นิติกร 

ตรวจสอบเบื้องตน 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 
2. สําเนาทะเบียนบาน 
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถามี) 
4. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) และอากรแสตมป 30 บาท 
5. สําเนาสัญญาสําเนา, เอกสารสิทธิเก่ียวกับท่ีดิน, สําเนาเอกสารทางคดี 
6. หนังสือรับรองรายไดของผูท่ีจะไดรับความชวยเหลือ 
7. สําเนาบันทึกการจับกุม 
8. สําเนาบันทึกคําใหการ 
9. สําเนาคํารองขอฝากขัง 
10. สําเนาคําฟองศาลชั้นตน/อุทธรณ/ฎีกา 
11. สําเนาคําพิพากษาศาลชั้นตน/อุทธรณ/ฎีกา 
12. หนังสือรับรองความประพฤติของผูขอฯ 
13. สําเนารายงานกระบวนการพิจารณาคดี (เอกสารแสดงกําหนดนัดศาล (ถามี))  
14. สําเนาบันทึกแจงขอกลาวหา 
15. เอกสารแสดงภาระหนี้สิน/คาใชจายประจําของผูขอฯ/บัตรนัดแพทย 
16. บัตรสวัสดิการแหงรัฐ (ถามี) 

2. กรั่นกรอง
คําขอเบื้องตน 

1. สอบถามขอเท็จจริงเพ่ิมเติม บันทึกรายละเอียดลงในแบบ กทย. 2 
2. เจาหนาท่ีผูรับคําขอพิจารณาเอกสารหลักฐาน 
2.1 กรณีเอกสารไมครบ ใหแจงผูขอดําเนินการสงใหครบถวนและยื่นขอรับความชวยเหลือ
อีกครั้ง (หากยังไมครบจะยังไมออกเลขคําขอ) (ขอ 7) 

7 วัน นิติกร 

คําอธิบายข้ันตอนการพิจารณาคําขอรับความชวยเหลือในการขอปลอยตัวช่ัวคราว
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2.2 กรณีเอกสารครบถวน ใหพิจารณาคําขอและประเมินเบื้องตน หากพบกรณีเรงดวน
ใหแกไขปญหาเฉพาะหนาหรือประสานสงตอตามความจําเปนแกกรณี อาทิ การ
รักษาพยาบาล การไกลเกลี่ยขอพิพาท การหาท่ีพักพิงชั่วคราว เปนตน (ขอ 8) 
3. บันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม ออกเลขรับในระบบ พรอมพิมพใบ
รับคําขอ ซ่ึงมี 2 สวน มอบใหผูขอ 1 สวน 
4. การพิจารณามอบหนวยงานดําเนินการใหสํานักงานท่ีเปนภูมิลําเนา หรือถ่ินท่ีอยู
อาศัยของผูยื่นคําขอเปนสํานักงานท่ีรับผิดชอบ หรือเจาหนาท่ีอาจสงคําขอไป
สํานักงานอ่ืนเพ่ือประโยชนในการปลอยชั่วคราว (ขอ 6) 
กรณีหลักฐานครบ 
จัดทํารายงานความเห็นภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีเอกสารหลักฐานครบ 
กรณีหลักฐานไมครบ 
กรณีหลักฐานไมครบ มี 2 กรณี 
1. แจงผูขอฯ ใหทราบถึงสาเหตุท่ีไมสามารถรับคําขอฯ วาขาดเอกสารท่ีจําเปนตอ
การพิจารณา และใหผูขอฯ จัดเตรียมเอกสารเพ่ือมายื่นใหในภายหลัง 
2. จัดทําหนังสือขอใหจัดสงเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ใหผูขอฯ ดําเนินการใหแลว
เสร็จภายใน 7 วัน นับแตไดรับหนังสือแจง หากพนกําหนดใหถือวาเปน 
การแสดงความประสงคขอยุติคําขอฯ (ระเบียบฯ ขอ 16 (2)) 

3. แสวงหา
ขอเท็จจริง
และทํา
รายงาน
ความเห็น 

แสวงหาขอเท็จจริง 
ใหเจาหนาท่ีสอบปากคํา ลงพ้ืนท่ี ตรวจสอบความประพฤติตามความเหมาะสมและ
จําเปน เพ่ือประโยชนในการพิจารณาตามวัตถุประสงคของกองทุน ท้ังนี้ อาจมีหนังสือ
สอบถาม หรือเชิญบุคคลใดมาใหถอยคํา ขอหนังสือรับรองความประพฤติ สงเอกสาร
หลักฐานขอมูลท่ีเก่ียวของหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีจําเปนตอการพิจารณาคําขอ (ขอ 14) 
และตรวจสอบประวัติการกระทําความผิด (DXC) 
ทํารายงานความเห็น 
ใหเจาหนาท่ีทํารายงานความเห็นเพ่ือเสนอตอคณะอนุกรรมการหรือประธาน โดยมี
หลักเกณฑในการพิจารณาใหความชวยเหลือประกอบความเห็นดังนี ้
1. หลักเกณฑในการพิจารณาใหความชวยเหลือตองคํานึงถึง (ขอ 10) 

1.1 ผูตองหาหรือจําเลยไมมีพฤติการณจะหลบหน ี
1.2 ไมไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือไมไปกอเหตุภยันตรายประการใด 

2. การพิจารณาดังกลาวควรคํานึงถึงหลักเกณฑดังตอไปนี้ (ขอ 11) 
2.1 ลักษณะการกระทําความผิดท่ีไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี

ของปะชาชน หรือความม่ันคงของประเทศ หรือการกระทําท่ีมีผลกระทบตอประชาชน
ท่ีทําใหประชาชนไดรับความเสียหาย หรือความเชื่อม่ันของกระบวนการยุติธรรม 

2.2 สาเหตุหรือพฤติการณนาเชื่อวามิไดกระทําความผิด 
2.3 ฐานะของผูท่ีไดรับความชวยเหลือ 
2.4 ประวัติการกระทําความผิด นิสัย ความประพฤติ และขอเท็จจริงอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
2.5 ความคิดเห็นของผูเสียหาย หรือเจาพนักงานท่ีเก่ียวของ หากมีการปลอยชั่วคราว

ผูตองหาหรือจําเลย 
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3. การพิจารณาฐานะของผูท่ีจะไดรับความชวยเหลือ อาจคํานึงถึง (ขอ 12) 
3.1 รายได หรือความสามารถทางเศรษฐกิจของผูท่ีจะไดรับความชวยเหลือจากกองทุน 
3.2 ภาระคาใชจายในการดํารงชีพตามปกติอันควรแกฐานานุรูป 

3.3 ภาระหนี้สินของผูท่ีจะไดรับความชวยเหลือจากกองทุนท่ีไมสามารถเขาถึง
ความยุติธรรมเปนสําคัญ 

4. พิจารณา
ความเห็น
และวงเงิน
ประกัน 

1. เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณารายงานความเห็นพองกับความเห็นของเจาหนาท่ี 
เสนอประธานเพ่ือพิจารณาความเห็น 
2. กรณีมีความจําเปนเรงดวน ใหประธานเปนผูมีอํานาจพิจารณาคําขอ 
3. สอบถามวงเงินประกันเบื้องตนจากผูขอรับความชวยเหลือ และเขตอํานาจศาล 
4. ประสานกับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาล หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจ
ควบคุมหรือคุมขังบุคคลตามกฎหมายเพ่ือขอทราบวงเงินประกันเบื้องตน 
5. พิจารณาวงเงินประกันการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย 
กรณีหากวงเงินประกันการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยเกิน 500,000 บาท
ตอราย ใหสงสํานวนท้ังหมดไปยังคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือกรุงเทพมหานคร 
และท่ีเกินอํานาจของคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัด เพ่ือพิจารณา
ดําเนินการตอไป (คําสั่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมท่ี 2/2562) 

5. กรณีปกติ นําเขาท่ีประชุมคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัด 20 วัน นิติกร 
6. กรณี
เรงดวน 

1. กรณีมีเหตุจําเปนเรงดวนไมสามารถเสนอคําขอใหคณะอนุกรรมการเปนผู
พิจารณาได ใหประธานเปนผูพิจารณาคําขอและรายงานใหคณะอนุกรรมการทราบ
โดยเร็ว (ขอ 15 วรรคสอง) 
2. หากมีเหตุจําเปนเรงดวนท่ีไมสามารถเสนอคําขอรับความชวยเหลือการขอปลอย
ชั่ วคราวใหคณะอนุกรรมการพิจารณาได  คณะอนุกรรมการอาจมอบหมายให
คณะอนุกรรมการและเลขานุการ หรืออนุกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนผูพิจารณาคําขอ
ก็ได และรายงานใหคณะอนุกรรมการทราบโดยเร็ว (ขอ 15 วรรคสาม) 

7. คณะอนุ
กรรมการฯ 
พิจารณาคํา
ขอรับความ
ชวยเหลือ 

กรณีมีมติตาม (ขอ 16) 
1. คณะอนุกรรมการ หรือประธาน หรือผู ท่ีคณะอนุกรรมการมอบหมาย มีอํานาจ
พิจาณาอนุมัติ ไมอนุมัติ หรือยุติคําขอ (ขอ 16 วรรคหนึ่ง) 
2. คณะอนุกรรมการ หรือประธาน มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ ไมอนุมัติ หรือยุติคําขอ 
(ขอ 16) 
3. เหตุแหงการยุติคําขอ (ขอ 16 วรรคสอง) มีดังนี้ 

3.1 ผูขอรับความชวยเหลือมีหนังสือขอยุติคําขอรับความชวยเหลือ 
3.2 ผูขอรับความชวยเหลือไมสงเอกสาร หลักฐานภายในกําหนด 
3.3 ไมสามารถติดตอผูขอรับความชวยเหลือได 
3.4 ผูขอรับความชวยเหลือใหขอเท็จจริงหรือแสดงขอความอันเปนเท็จ 

กรณียังไมมีมติตาม (ขอ 16) 
กรณีท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาแลวแตยังไมมีมติ อนุมัติ ไมอนุมัติ หรือแสวงหา
ขอเท็จจริงเพ่ิมเติม ใหหยุดนบัระยะเวลามาตรฐานฯ ไวกอน และใหเริ่มนับระยะเวลา
มาตรฐานฯ เม่ือไดเสนอคําขอรับความชวยเหลือตอคณะอนุกรรมการอีกครั้ง 
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8. แจงผล
การพิจารณา 

เลขานุการแจงผลการพิจารณาเปนหนังสือใหผูขอรับความชวยเหลือทราบภายใน
ระยะเวลา 3 วันนับแตวันท่ีคณะอนุกรรมการหรือประธานหรือผ็ท่ีไดรับมอบหมาย
พิจารณาแลวเสร็จ (ขอ 18) 

3 วัน นิติกร 

9. ผูขอรับ
ความ
ชวยเหลือ
รับทราบผล
การพิจารณา 

กรณีไมอนุมัติ หากผูขอรับความชวยเหลือไมเห็นดวยกับผลการพิจาณา สามารถยื่น
ขอทบทวนได ภายใน 30 วัน 
1. หากกรณีผูขอรับความชวยเหลือไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาของคณะ อนุกรรมการ
หรือประธานใหยื่นหนังสือขอใหทบทวนผลการพิจารณาตอคณะอนุกรรมการ หรือ
ประธานแลวแตกรณี พรอมท้ังแสดงเหตุผลและขอเท็จจริงภายในกําหนด 30 วัน
นับแตวันท่ีไดรับแจงผลการพิจารณา (ขอ 19) 
2. ใหเลขานุการแจงผลการพิจารณาทบทวนเปนหนังสือใหผูขอรับความชวยเหลือ
ทราบภายในระยะเวลา 7 วันนับแตวันท่ีคณะอนุกรรมการหรือประธานพิจารณาแลว
เสร็จ (ขอ 20)  
3. หากไมพอใจผลการพิจารณา ยื่นฟองตอศาลปกครองไดภายใน 90 วัน นับแตวันท่ี
ไดรับทราบผลการพิจารณา 

- นิติกร 

10. ทําสัญญา
และพรอม
จัดสงเรื่อง
เบิกจาย 

ทําสัญญา 
1.เม่ือผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติคาใชจายในการขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือ
จําเลยแกผูขอรับความชวยเหลือแลว ใหผูขอรับความชวยเหลือทําสัญญาการไดรับ
ความชวยเหลือ ณ สํานักงานภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับแจงผล ท้ังนี้ ตาม
แบบสัญญาการไดรับเงินชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรมกรณีการขอปลอยชั่วคราว
ผูตองหาหรือจําเลย (ขอ 21) 
2.ผูขอรับความชวยเหลือจะตองนําสามี ภริยา บุพการี ผูสืบสันดาน ญาติใกลชิด 
ผูบังคับบัญชา หรือนายจาง ไปทําสัญญาคํ้าประกันกับกองทุน ท้ังนี้ ตามแบบท่ี
คณะกรรมการประกาศ (ขอ 23) 

- นิติกร 

ลงนามในสัญญา 
1.ใหปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือบุคคลท่ีปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมายมีอํานาจ
ลงนามในสัญญาการไดรับความชวยเหลือ (ขอ 22 วรรคหนึ่ง)ถาผูขอรับความ
ชวยเหลือไมมาทําสัญญาภายในเวลาท่ีกําหนดโดยไมแจงเหตุขัดของใหถือวาไม
ประสงคจะขอรับความชวยเหลือ ใหคณะอนุกรรมการ ประธาน หรือผู ท่ี
คณะอนุกรรมการมอบหมายยุติใหการชวยเหลือ เวนแตเปนกรณีมีเหตุอันสมควร 
(ขอ 22 วรรคสอง) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจายเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมวาดวยการรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงิน
ของกองทุนยุติธรรม (ขอ 22 วรรคสาม) 
2.นิติกรเจาของสํานวนลงเลขทะเบียนคุมสัญญา 
3.จัดทําหนังสือมอบอํานาจเสนอใหผูมีอํานาจ(ปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือยุติธรรม
จังหวัด) ลงนาม 
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ข้ันตอน/
กระบวนการ 

คําอธิบาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

จัดสงสัญญา 
1.รวบรวมเอกสารประกอบการทําสัญญาสงเจาหนาท่ีการเงิน ดังนี ้

1.1 เอกสารของผูขอรับความชวยเหลือและผูตองหาหรือจําเลยประกอบดวย 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน  

1.2 เอกสารใบนัดจากพนักงานอัยการหรือศาล เชน ใบนัดสงฟองศาล ใบนัดฟง
คําพิพากษา เปนตน 

1.3 เอกสารเก่ียวกับคดีประกอบดวย สําเนาแบบ กทย.2 สําเนารายงานความเห็น
เจาหนาท่ี  

1.4 หนังสือมอบอํานาจ  
2. จัดทําบันทึกสงเอกสารประกอบการทําสัญญา 
ขออนุมัติวงเงิน 
เสนอหนังสืออนุมัติเบิกจายเงินกองทุน ลงนามสั่งจายเช็ค หรือเสนอหนังสือรับรอง
การชําระเงินของกองทุนพรอมใบรับรองการชําระเงินกองทุน 
ดําเนินการประกันตัว 
1. นายประกันแจงผูตองหาหรือจําเลยมาพบนิติกรเจาของสํานวนหรือเจาหนาท่ี 
ตามใบนัดรายงานตัวกองทุนยุติธรรม 
2. นายประกันหรือนิติกรสําเนาใบเสร็จรับเงินในราชการศาลยุติธรรม 1 ใบเก็บเขา
สํานวน และนําใบเสร็จตัวจริงสงใหการเงิน 
3. รายงานผลการอนุมัติเบิกจายเงินกองทุนยุติธรรมตอยุติธรรมจังหวัด 
4. นายประกันสําเนาเอกสารการเบิกจายเขาสํานวนและนําเอกสารตัวจริงสง
เจาหนาท่ีบัญช ี
การรายงานตัว 
1. ภายหลังจากท่ีผูตองหาหรือจําเลยไดรับการปลอยชั่วคราว ใหผูตองหาหรือจําเลย 
และผูคํ้าประกันไปพบเจาหนาท่ี ณ สํานักงานโดยเร็ว เพ่ือรับทราบเง่ือนไขท่ีศาล
และกองทุนกําหนดพรอมท้ังใหเจาหนาท่ีออกใบนัดรายงานตัว ใหผูตองหาหรือจําเลย
เก็บไว และแสดงตอเจาหนาท่ีทุกครั้งท่ีไปรายงานตัว (ขอ 26 วรรคสาม) 
2. ใหผูตองหาหรือจําเลยไปรายงานตัวตอเจาหนาท่ี หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมาย
อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้งจนกวาสัญญาประกันจะสิ้นสุด (ขอ 26 วรรคหนึ่ง (2) 
รับรายงานตัว 
1. นิติกรหรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย รับรายงานตัวผูตองหาหรือจําเลยอยาง
นอยเดือนละหนึ่งครั้งจนกวาสัญญาประกันจะสิ้นสุด  
2. นิติกรหรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย สอบถามสถานะทางคดีและขอมูลอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของกับผูตองหาหรือจําเลย และบันทึกขอมูลในใบนัดรายงานตัว 
3. ในกรณี ท่ีผูขอรับความชวยเหลือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขการรายงานตัว ให
เจาหนาท่ีมีหนังสือแจงไปยังผูขอรับความชวยเหลือ และผูคํ้าประกัน โดยใหผูคํ้า
ประกัน นําผูขอรับความชวยเหลือไปรายงานตัวตอเจาหนาท่ี หากไมดําเนินการ
ภายในกําหนดระยะเวลา 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจง โดยไมมีเหตุอันสมควร ถือ
วาผูขอรับความชวยเหลือผิดสัญญา ใหกองทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญา (ขอ 28) 
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ข้ันตอน/
กระบวนการ 

คําอธิบาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

4. หากศาลมีคําสั่งบังคับตามสัญญาประกัน และออกหมายจับผูขอรับความชวยเหลือท่ี
เปนผูตองหาหรือจําเลย ใหเลขานุการ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายขอคัดสําเนาหมายจับ 
และมีหนังสือแจงสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือสถานีตํารวจในเจตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ท่ีใกลท่ีสุด เพ่ือติดตามตัวผูขอรับความชวยเหลือท่ีเปนผูตองหาหรือจําเลยโดยเร็ว 
หรือมีหนังสือแจงผูขอรับความชวยเหลือใหมารายงานตัวท่ีสํานักงานโดยเร็ว และมี
หนังสือแจงผูคํ้าประกันใหติดตามตัวผูขอรับความชวยเหลือ เพ่ือนําตัวมาสงกองทุน
ภายใน 30 วัน นับแตไดรับหนังสือ (ขอ 29) 
รายงานตัวตอศาล 
ผูตองหาหรือจําเลยตองไปรายงานตัวตอศาลตามกําหนด 

8. ปดสํานวน นิติกรทําบันทึกถึงนายประกัน โดยแนบสําเนาคําพิพากษาซ่ึงเจาพนักงานศาลได
รับรองความถูกตอง 

- นิติกร 

รับเงินคืน 
นายประกันจัดทําหนังสือมอบอํานาจเสนอใหผูมีอํานาจ (ปลัดกระทรวงยุติธรรม/
ยุติธรรมจังหวัด) ลงนาม เพ่ือดําเนินการขอรับเงินประกันคืนจากศาล 
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1. หลักเกณฑซ่ึงคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือ ตองพิจารณา 
1.1 พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ 

มาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ “การพิจารณาใหความ
ชวยเหลือในการขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยใหคํานึงถึงวาหากไดรับการปลอยชั่วคราวแลว ผูตองหา
หรือจําเลยจะหลบหนี จะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือจะไปกอเหตุภยันตรายประการใดหรือไม” 

1.๒ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอปลอย
ชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย พ.ศ.๒๕๕๙ 

ขอ ๑๐ การพิจารณาใหความชวยเหลือ คณะอนุกรรมการตองคํานึงถึงหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
(๑) ผูตองหาหรือจําเลยไมมีพฤติการณจะหลบหนี 
(๒) ไมไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือไมไปกอเหตุภยันตรายประการใด 

1.๓ แนวทางในการพิจารณา 
 การพิจารณาวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีพฤติการณจะหลบหนี หรือไม 

คณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือฯ ตองพิจารณาวา หากกองทุนยุติธรรมใหความ
ชวยเหลือผูตองหาหรือจําเลยมีแนวโนมจะหลบหนีหรือไม ซ่ึงการพิจารณาจะตองสอบถามขอมูล เชน ผูตองหา
หรือจําเลยมีภาระท่ีตองอุปการะเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัวหรือไม อยางไร มีหนาท่ีการงานท่ีตองรับผิดชอบ
หรือไม ผูตองหาหรือจําเลยจะนําบุคคลใดมาเปนผูเปนผูคํ้าประกันซ่ึงบุคคลท่ีจะเปนผูคํ้าประกันมีความนาเชื่อถือ
หรือไม เพียงใด ผูตองหาหรือจําเลยมีบุคคลรับรองความประพฤติหรือไม บุคคลท่ีรับรองความประพฤตินั้นมีความ
นาเชื่อถือหรือไม 

อนึ่ง หากผูตองหาหรือจําเลยเคยหลบหนีหมายจับมากอน คณะอนุกรรมการใหความ
ชวยเหลือฯ พึงพิจารณาถึงเหตุผลท่ีทําใหผูตองหาหรือจําเลยตัดสินใจหลบหนีหมายจับประกอบดวย เชน 
หลบหนีเพราะไมมีหลักทรัพยประกันตัว และมีหนาท่ีตองอุปการะเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว เปนตน 

หากพบขอเท็จจริงวาผูตองหาหรือจําเลยมีความผูกพันกับชุมชนท่ีพักอาศัย เชน อยูอาศัย
เปนระยะเวลานาน มีปฏิสัมพันธกับชุมชน ก็เปนขอเท็จจริงประกอบท่ีใหผูตองหาหรือจําเลยผานเกณฑการพิจารณา
ขอนี้ 

หากพบพฤติการณวาผูตองหาหรือจําเลยไมทราบหมายเรียก หมายจับ ตองพิจารณาถึง
พฤติการณดังนี้ประกอบเชน ยายภูมิลําเนาหรือท่ีพักอาศัย หรือไปประกอบอาชีพท่ีอ่ืนจึงไมทราบหมายเรียก 
หมายจับ เปนตน 

การพิจารณาวาโทษสูงนาจะหลบหนี ถอยคําดังกลาวเปนถอยคําท่ีศาลใชในการไมอนุญาต
ใหปลอยชั่ วคราว ซ่ึงคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือฯ ไมควรใชถอยคํานี้ ในการพิจารณาใน
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๒๙ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมวาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ ๑๐  

 การพิจารณาวาผูตองหาหรือจําเลยจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือจะไปกอเหตุ
ภยันตรายประการใดหรือไม 
คณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือฯ ควรพิจารณาโอกาสท่ีผูตองหาหรือจําเลยจะไปยุง

เหยิงพยานหลักฐาน หรือจะไปคุกคามผูเสียหายหรือพยานหรือไม เชน ในคดีเพศผูเสียหายหรือพยานเปน
ผูเยาวหรือผูหญิงซ่ึงอยูละแวกเดียวกันกับผูตองหาหรือจําเลย และไมมีบุคคลดูแลความประพฤติของผูตองหา
หรือจําเลยได เปนตน  

หลักการฑการพิจารณาใหความชวยเหลือ 
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การพิจารณาวาจะไปกอเหตุภยันตรายประการอ่ืนใดหรือไม คณะอนุกรรมการใหความ
ชวยเหลือฯ สามารถพิจารณาไดจากความประพฤติของผูตองหาหรือจําเลย เชน มีความประพฤติชั่วเปนอาจิณ 
เปนนักเลงอันธพาล เปนพวกตมตุน สิบแปดมงกุฎมืออาชีพ  

ท้ังนี้ คณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือฯ ตองพิจารณาดวยวาโอกาสท่ีจะไปกอเหตุ
ภยันตรายประการอ่ืนใดนั้นมีแนวโนมลดลง หรือมีมาตรการอ่ืนใดท่ีจะลดโอกาสการกอเหตุภยันตรายประการ
อ่ืนของผูตองหาหรือจําเลย หรือสังคมจะมีความปลอดภัยหรือไม เชน ผูตองหาหรือจําเลยกระทําความผิด
ในขณะปวยทางจิต และขาดยา หากขณะยื่นคําขอรับความชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรมพบวาผูตองหาหรือ
จําเลยอยูในการดูแลรักษาจากแพทยและไดรับยาอยางตอเนื่อง ก็ควรผานการพิจารณาในขอนี้  

2. หลักเกณฑซ่ึงคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือ ควรพิจารณา 
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอปลอย

ชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย พ.ศ.๒๕๕๙ 
ขอ ๑๑ การพิจารณาตามขอ ๑๐ ควรคํานึงถึงหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(๑) ลักษณะการกระทําความผิดท่ีไมขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหรือความม่ันคงของประเทศ หรือการกระทําท่ีมีผลกระทบตอประชาชนท่ีทําใหประชาชนไดรับ
ความเสียหายหรือความเชื่อม่ันของกระบวนการยุติธรรม 

(๒) สาเหตุหรือพฤติการณนาเชื่อวามิไดกระทําความผิด 
(๓) ฐานะของผูท่ีจะไดรับความชวยเหลือ 
(๔) ประวัติการกระทําความผิด นิสัย ความประพฤติ และขอเท็จจริงอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
(๕) ความคิดเห็นของผูเสียหาย หรือเจาพนักงานท่ีเก่ียวของ หากมีการปลอยชั่วคราว

ผูตองหาหรือจําเลย 
ขอ ๑๒ การพิจารณาฐานะของผูท่ีจะไดรับความชวยเหลือตามขอ ๑๑ (๓) คณะอนุกรรมการ

อาจคํานึงถึงหลักเกณฑดังตอไปนี้ประกอบดวย 
(๑) รายได หรือความสามารถทางเศรษฐกิจของผูท่ีจะไดรับความชวยเหลือจากกองทุน 
(๒) ภาระคาใชจายในการดํารงชีพตามปกติอันควรแกฐานานุรูป 
(๓) ภาระหนี้สินของผูท่ีจะไดรับความชวยเหลือจากกองทุนท่ีไมสามารถเขาถึงความยุติธรรม

เปนสําคัญ   
 แนวทางการพิจารณาตามระเบียบฯ ขอ ๑๑ (๑)  

การพิจารณาวาลักษณะการกระทําความผิดท่ีไมขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนหรือความม่ันคงของประเทศ หรือการกระทําท่ีมีผลกระทบตอประชาชนท่ีทําใหประชาชน
ไดรับความเสียหาย หรือความเชื่อม่ันของกระบวนการยุติธรรมหรือไม 

เชน เปนคดีจําหนายยาเสพติดซ่ึงมีของกลางจํานวนมาก การฆาบุพการี การขมขืน กระทําชําเรา
ผูสืบสันดาน ความผิดเก่ียวกับการกอการราย ความผิดเก่ียวกับการทุจริตตอหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรม เปนตน
   

หากลักษณะความผิดรายแรงจะไมผานเกณฑขอนี้ 
แตหากเปนอัตราโทษไมสูง ไมเปนเหตุฉกรรจตามประมวลกฎหมายอาญาหรือเปน

ความผิดลหุโทษท่ีพนักงานสอบสวนไมเปรียบเทียบปรับ คณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือฯ พึงใหผานเกณฑขอนี้   
 แนวทางการพิจารณาตามระเบียบฯ ขอ ๑๑ (๒)  

แนวทางการพิจารณาเก่ียวกับสาเหตุหรือพฤติการณนาเชื่อวามิไดกระทําความผิด 
ยกตัวอยางเชน เปนการกระทําของผูตองหาหรือจําเลยอาจเปนการกระทําเพราะปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย 
หรืออาจเปนการกระทําท่ีขาดเจตนา ยกตัวอยางเชน ถูกกลาวหาวาลักทรัพยนายจาง แตพบวานายจางมีพฤติกรรม
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กลั่นแกลงลูกจางในลักษณะนี้มากอน หรือมีขอมูลใหมของหนวยงานราชการอาทิ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
หรือทนายความของผูตองหาหรือจําเลยตรวจสอบพบวาผูตองหาหรือจําเลยนาจะไมใชผูกระทําความผิดหรือ
ถูกปรักปราํ 

 แนวทางการพิจารณาตามระเบียบฯ ขอ ๑๑ (๓) และขอ ๑๒   
แนวทางการพิจารณาฐานะของผูท่ีจะไดรับความชวยเหลือ คณะอนุกรรมการใหความ

ชวยเหลือพึงพิจารณาขอแตกตางของการใหความชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดีและการขอรับความ
ชวยเหลือกรณีประกันตัวผูตองหาหรือจําเลย ซ่ึงสําหรับการพิจารณาใหความชวยเหลือประชาชนในการ
ดําเนินคดี เกณฑเก่ียวกับฐานะของผูท่ีจะไดรับความชวยเหลือจากกองทุนเปนเกณฑท่ีตองพิจารณา แตสําหรับ
การขอรับความชวยเหลือกรณีประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยเปนเกณฑควรพิจารณา ท้ังนี้ หลักทรัพยในการ
ประกันตัวจะมีจํานวนคอนขางสูง แมเปนคนท่ีมีฐานะปานกลางก็อาจไมสามารถหาหลักทรัพยมาประกันตัวได 
และเสรีภาพเปนสิ่งสําคัญ เพราะการขาดเสรีภาพจะเปนอุปสรรคในการวางแผนตอสูคดีของผูตองหาหรือ
จําเลย  

สําหรับการพิจารณาของสวนกลางมีบางกรณีท่ีนิติกรเจาของสํานวนพิจารณาถึงขนาดวา 
ใหผูขอรับความชวยเหลือนําหลักฐานการประเมินท่ีดินท่ีตนครอบครองมาแสดงตอเจาหนาท่ีซ่ึงเปนภาระเกิน 
ความจําเปน เพียงแสดงขอมูลเบื้องตนตามระเบียบฯ ขอ ๑๑ (๓) และขอ ๑๒ ก็เพียงพอแลว 

สําหรับคนท่ีเคยมีฐานะดีมากอนแลวตอมาประสบปญหาทางเศรษฐกิจไมสามารถ 
หาหลักทรัพยประกันตัวได คณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือฯ พึงใหผานการพิจารณาตามระเบียบฯ ขอ 
๑๑ (๓) และขอ ๑๒  

 แนวทางการพิจารณาตามระเบียบขอ ๑๑ (๔)  
แนวทางการพิจารณาประวัติการกระทําความผิด คณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือฯ 

พึงพิจารณาประวัติการกระทําความผิดซ่ึงสามารถตรวจสอบไดจากการสอบปากคําผูตองหาหรือจําเลย การ
ตรวจสอบจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ ขอมูลจากระบบศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลในกระบวนการยุติธรรม DXC 
(Data Exchange center - DXC) ขอมูลจากกรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กรม
ราชทัณฑ ข้ึนอยูกับลักษณะของคดี เชนคดียาเสพติดสามารถประสานงานกับกรมคุมประพฤติ เพ่ือสอบถาม
ขอมูลประวัติการบังคับบําบัดรักษาตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ 

หากเปนการกระทําความผิดครั้งแรก หรือการกระทําความผิดครั้งกอนเปนความผิดโดย
ประมาท หรือลหุโทษ คณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือฯ พึงใหผานการพิจารณาตามระเบียบฯ ขอ ๑๑ (๔) 

คณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือฯ พึงไมควรอนุมัติหากผูตองหาหรือจําเลยมีประวัติ
การกระทําความผิดลักษณะเดียวกัน หรือมีประวัติการกระทําความผิดอ่ืนท่ีมีอัตราโทษสูงซ่ึงคดียังไมสิ้นสุด 

แนวทางการพิจารณานิสัย ความประพฤติ และขอเท็จจริงอ่ืนท่ีเก่ียวของ คณะอนุกรรมการ
ใหความชวยเหลือฯ อาจมอบหมายใหเจาหนาท่ีมีสอบปากคําเพ่ือนบานหรือบุคคลแวดลอม เชน ครู อาจารย 
นายจาง เพ่ือนรวมงานวาผูตองหาหรือจําเลยมีนิสัย ความประพฤติ เปนอยางไรมีผูนําชุมชนรับรองความประพฤติ
บางหรือไม เชน ผูขอรับความชวยเหลือมีพฤติกรรมกาวราว ไมเกรงกลัวกฎหมาย นิสัยนักเลงมีเรื่องชกตอยกับ
บุคคลอ่ืนบอยครั้ง อาจพิจารณาไมผานเกณฑในขอนี้ 

ขอเท็จจริงอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีนํามาพิจารณาประกอบ ยกตัวอยางเชน  

• กรณีท่ีผูตองหาหรือจําเลยความจําเปนท่ีจะตองออกมาทํางานเลี้ยงดูครอบครัว หรือ
ตองออกมาสงเสียเลี้ยงดูบุตรผูเยาว บิดามารดาท่ีชราภาพ 

• กรณีผูตองหาหรือจําเลยมีโรคประจําตัวซ่ึงตองไดรับการดูแลจากแพทยอยางใกลชิด 
และมีการรักษาอยางตอเนื่อง 

• การเยียวยาความเสียหายทางแพงแกผูเสียหาย 
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• การสํานึกถึงความผิดพลาดของตนเอง  

• การกระทําความผิดเพราะรูเทาไมถึงการณ ความโงเขลาเบาปญญา ถูกหลอกลวง 
มาอีกตอหนึ่ง 

• กระทําความผิดเพราะเปนการกระทําโดยความจําเปน หรือบันดาลโทสะ 

• ผูตองหาหรือจําเลยถูกกระทําความรุนแรงอยางตอเนื่องและยาวนานจากผูเสียหาย 

• การถูกขมขูหรือบังคับใหรับสารภาพ ถูกทรมานรางกายหรือจิตใจ 

• ผูตองหาหรือจําเลยกระทําความผิดเพราะยากไร เชน ลักทรัพยท่ีเปนอาหาร 
เพ่ือบรรเทาความหิวโหย  

 แนวทางการพิจารณาตามระเบียบขอ ๑๑ (๕)  
ความคิดเห็นของผูเสียหาย หรือเจาพนักงานที่เก่ียวของ หากมีการปลอยชั่วคราว

ผูตองหาหรือจําเลย คณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือฯ 
หากไมมีการคัดคานการประกันตัวของผูเสียหาย พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ 

ศาล คณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือฯ พึงใหผานการพิจารณาตามระเบียบฯ ขอ ๑๑ (๕) 
3. การทําความเห็น 

ความเห็นของคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือฯ สามารถทําความเห็นได ๓ แนวทาง คือ 
การอนุมัติ ไมอนุมัติ หรือยุติ แตหากขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญในการพิจารณายังไมเพียงพออาจมอบหมาย 
ใหฝายเลขานุการแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได 

การพิจารณาอนุมัติ หรือไมอนุมัติ ตองพิจารณาในภาพรวมของตามพระราชบัญญัติกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๒๙ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ ๑๐ และขอ ๑๑ โดยใหผานหลักเกณฑ
การพิจารณาของขอ ๑๐ มากอนจึงพิจารณาหลักเกณฑตามระเบียบขอ ๑๑ 

โดยท่ัวไป ผูตองหาหรือจําเลยควรผานเกณฑการพิจารณาเกินครึ่ง หากมีการกํ้าก่ึงพึงใชดุลพินิจ
อนุมัติใหความชวยเหลือตามเจตนารมณของกองทุนยุติธรรมในการคุมครองหลักสิทธิมนุษยชน 

หากพิจารณาไมอนุมัติ ควรมีขอมูลท่ีชัดเจน หนักแนน ท้ังนี้ การแจงผลการพิจารราควรใชภาษา 
ท่ีเขาใจงายชี้แจงเหตุผลของคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือฯ  

สําหรับการทําความเห็นยุติคําขอ ตองเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมวาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ ๑๖ ประกอบดวย  

(๑) ผูขอรับความชวยเหลือมีหนังสือขอยุติคําขอรับความชวยเหลือ 
(๒) ผูขอรับความชวยเหลือไมสงเอกสารหลักฐาน ขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม ตอสํานักงานภายใน

ระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนด 
(๓) ไมสามารถติดตอผูขอรับความชวยเหลือตามท่ีอยูท่ีแจงไวไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
(๔) ไมมีเหตุจําเปนท่ีตองใชหลักประกันในการขอปลอยชั่วคราว    

4. มาตรการพิเศษ 
กรณีผูตองหาหรือจําเลยเปนเด็กและเยาวชน ผูสูงอายุ ผูปวยท่ีตองไดรับการรักษาอยางใกลชิด 

ควรไดรับการพิจารณาท่ีรวดเร็วเปนกรณีพิเศษ 
กรณีผูตองหาหรือจําเลยเปนนักปกปองสิทธิมนุษยชน (Human Rights defenders) ซ่ึงมีขอเท็จจริง

วาผูตองหาหรือจําเลยกระทําความผิดเพราะปกปองสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืน ปกปองสิทธิการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม หากการกระทําของบุคคลเหลานี้ยังอยูในขอบเขตของกฎหมาย ไมทําให
สวนรวมเสียหายรุนแรงควรไดรับความชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 
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5. คําขอกรณีเรงดวน 
คําขอกรณีเรงดวนเปนกรณีท่ีผูขอรับความชวยเหลือมีความจําเปนท่ีตองใชหลักประกัน 

ของกองทุนยุติธรรมเพ่ือเปนหลักทรัพยในการขอปลอยตัวชั่วคราวในระยะเวลาท่ีใกลจะถึง ซ่ึงหากรอ
คณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือพิจารณาจะไมทันการ มาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม 
จึงจําเปนใหประธานอนุกรรมการใหความชวยเหลือ สามารถท่ีจะพิจารณาอนุมัติ/ไมอนุมัติ/ยุติ คําขอรับความ
ชวยเหลือได ท้ังในกรณีการขอปลอยชั่วคราวหากมีความจําเปนเรงดวนท่ีไมสามารถเสนอคําขอรับความ
ชวยเหลือพิจารณาได ยังกําหนดใหอนุกรรมการท่ีไดรับมอบหมาย สามารถพิจารณาคําขอดังกลาวไดอีกดวย 

คําขอกรณีเรงดวนพิจารณาจากวันท่ีศาล/พนักงานอัยการ มีกําหนดนัดผูขอรับความชวยเหลือ  
หากผูขอรับความชวยเหลือมีกําหนดไวในเวลานอยกวา 1 เดือน จะถือเปนคําขอในกรณีเรงดวน เนื่องจากตอง
ใชระยะเวลาในการดําเนินการทําสัญญา จนกระท่ังเตรียมหลักประกันเพ่ือการดําเนินการขอปลอยชั่วคราวตอ
ศาลหรือกรณีท่ีผูตองหาหรือจําเลยอยางระหวางการคุมขัง 
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ลําดับ ความหมาย กฎหมาย /ระเบียบ  
1. การละเมิดสิทธิมนุษยชน หมายความวา การทําให

เกิดความเสียหายตอชีวิต รางกาย จิตใจ หรือเสรีภาพ
ในราชอาณาจักรไมวาจะเปนการกระทําของเจาหนาท่ี
ของรัฐหรือบุคคลใด หรือกรณีอ่ืนท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร ขอสังเกต หากเปนความเสียหายท่ีเกิด
ข้ึนกับชื่อเสียง ทรัพยสิน ไมอยูในความหมายการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนตามระเบียบนี้ 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมวาดวย
หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการชวยเหลือ    
ผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผูไดรับผลกระทบ
จากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ.2559 ขอ 4 

2.  
 

ผูขอรับความชวยเหลือ หมายความวา ผูถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนท่ีไดรับความเสียหายหรือผูไดรับผลการ
กระทบจากการท่ีผู ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแก  
ความตายตามท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้  
ขอสังเกต บุคคลใดบ างท่ีจะถือวาเปนผู ท่ี ไดรับ
ผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเทียบเคียง
แนวทางการจายคาตอบแทนผูเสียหายฯ ตาม พ.ร.บ.
คาตอบแทนผูเสียหายฯ ผูเสียหาย,ผูบุพการี,คูสมรส, 
บุ คคลใด ซ่ึ งให อุปการะหรืออยู ใน อุปการะของ
ผูเสียหายหรือจาเลยแลวแตกรณี ท้ังนี้ ตาม พ.ร.บ.
กองทุนยุติธรรมฯ ผู เสียหายตองถึงแกความตาย        
ผูท่ีไดรับผลกระทบฯ จึงไดรับคาตอบแทน 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมฯ ขอ 4 
 

3. ผูมีสิทธิขอรับความชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรม  
(1) เปนผู เสียหายจากการปองกันโดยชอบดวย
กฎหมายหมายความวา เปนกรณีโดนลูกหลง (กระสุน
บริสุทธิ์) จากการปองกันโดยชอบดวยกฎหมายตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 เชน กรณีคนราย
ใชอาวุธปนยิง เจาพนักงานตํารวจจึงใชอาวุธปนยิง
ตอสูคนรายแตกระสุนพลาดไปถูกผู เสียหายไดรับ
บาดเจ็บหรือถึงแกความตาย 

ผูมีสิทธิขอรับความชวยเหลือจากกองทุน
ยุติธรรม  
(1) เปนผูเสียหายจากการปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย 
 

 (๒) เปนจําเลยท่ีถูกคุมขังตามคําพิพากษาเกินกําหนด 
เชน กรณีจาเลยถูกศาลชั้นตนพิพากษาจาคุก ๑๐ ป 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ขอ 9 (2) 
 

บทท่ี 4 มาตรฐานการชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

หรือผูไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

รางแนวทางการพิจารณาการชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

หรือผูไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิดสทิธิมนุษยชน 

ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 
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ศาลอุทธรณพิพากษายืน ในระหวางฎีกาจําเลยถูกคุม
ขังมาแลว 5 ป ตอมาศาลฎีกาพิพากษาแกโทษจําคุก
เปน ๒ ป ทําใหจําเลยถูกคุมขังตามคําพิพากษาเกิน
กําหนด ๓ ป 

 (4) การละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีอื่นใดตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยตุิธรรมฯ ขอ 9 (4)  
ป.วิ.อาญา มาตรา 145 บัญญัติวา ในกรณีท่ีมีคําสั่ง
ไมฟองและคําสั่งนั้นไมใชของอธิบดีกรมอัยการ 
ถาในนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ใหรีบสงสํานวนการ
สอบสวนพรอมกับคําสั่งไปเสนออธิบดีกรมตํารวจ
รองอธิบดีกรมตํารวจหรือผูชวยอธิบดีกรมตํารวจ
ถาในจังหวัดอ่ืนใหรีบสงสํานวนการสอบสวนพรอม
กับคําสั่งไปเสนอผูวาราชการจังหวัด แตท้ังนี้มิได
ตัดอํานาจพนักงานอัยการที่จะจัดการอยางใด 
แกผูตองหาดังบัญญัติไวในมาตรา ๑๔๓ (วรรค ๑) 
ในกรณีที่อธิบดีกรมตํารวจ รองอธิบดีกรมตํารวจ
หรือผูชวยอธิบดีกรมตํารวจในนครหลวงกรุงเทพ
ธนบุรีหรือผูวาราชการจังหวัด  ในจังหวัดอ่ืนแยง
คําสั่งของพนักงานอัยการ ใหสงสํานวนพรอมกับ
ความเห็นท่ีแยงกันไปยังอธิบดีกรมตํารวจเพ่ือชี้ขาด 
แตถาคดีจะขาดอายุความหรือมีเหตุอยางอ่ืนอัน
จําเปนจะตองรีบฟอง ก็ใหฟองคดีนั้นตามความเห็น
ของอธิบดีกรมตํารวจ รองอธิบดีกรมตํารวจ ผูชวย
อธิบดีกรมตํารวจหรือผูวาราชการจังหวัดไปกอน 
(วรรค2) บทบัญญัติในมาตรานี้ใหนํามาบังคับใน
การท่ีพนักงานอัยการจะอุทธรณ ฎีกาหรือถอนฟอง 
ถอนอุทธรณและถอนฎีกาโดยอนุโลม (วรรค3) 
ป.วิ.อาญา มาตรา 145/1 บัญญัติวาสําหรับการสอบสวน   
ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของเจาพนักงานตํารวจ  
ในกรณีท่ีมีคําสั่งไมฟอง และคําสั่งนั้นไมใชคําสั่ง
ของอัยการสูงสุด ถาในกรุงเทพมหานครใหรีบสง
สํานวนการสอบสวนพรอมกับคําสั่งเสนอตอผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือ
ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ถาในจังหวัดอ่ืน
ใหรีบสงสํานวนการสอบสวนพรอมกับคําสั่ง เสนอ
ผูบัญชาการหรือรองผูบัญชาการ ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาการ
ของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ แตท้ังนี้มิไดตัด
อํานาจของพนักงานอัยการท่ีจะจัดการอยางใดแก
ผูตองหาดังบัญญัติไวในมาตรา ๑๔๓ (วรรค ๑) 
ในกรณีท่ีผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ รองผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติหรือผูชวยผูบัญชาการตํารวจ
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แหงชาติในกรุงเทพมหานคร หรือผูบัญชาการหรือ        
รองผูบัญชาการซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาของพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบในจังหวัดอ่ืนแยงคําสั่งของ
พนักงานอัยการใหสงสํานวนพรอมกับความเห็น 
ท่ีแยงไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือชี้ขาด แตถาคดีจะขาด
อายุความหรือมีเหตุอยางอ่ืนจําเปนจะตองรีบฟอง    
ก็ใหฟองคดีนั้นตามความเห็นของผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
หรือผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติผูบัญชาการ
หรือรองผูบัญชาการ ดังกลาวแลวแตกรณีไปกอน 
(วรรค ๒) บทบัญญัตินี้ใหนํามาบังคับ ในการท่ีพนักงาน
อัยการจะอุทธรณ ฎีกา หรือ ถอนฟอง ถอนอุทธรณ
และถอนฎีกาโดยอนุโลม (วรรค ๓) 
ป.วิ.อาญา มาตรา 14๖ บัญญัติวาใหแจงคําสั่งเด็ดขาด
ไมฟองคดีใหผูตองหาและผูรองทุกขทราบ ถาผูตองหา
ถูกควบคุมหรือขังอยู ใหจัดการปลอยตัวไปหรือ
ขอใหศาลปลอยแลวแตกรณี (วรรค๑) 
เม่ือพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองแลว 
ผูเสียหาย ผูตองหา หรือ ผูมีสวนไดเสียมีสิทธิรอง
ขอตอพนักงานอัยการเพ่ือขอทราบสรุปพยาน   
หลักฐานพรอมความเห็นของพนักงานสอบสวน
และพนักงานอัยการในการ สั่งคดี ท้ังนี้  ภายใน
กําหนดอายุความ ฟองรอง (วรรค๒) 

4. เงินชวยเหลือเพ่ือความเสียหายและอัตราการใหความ
ชวยเหลือท่ีผูขอรับความชวยเหลือจะไดรับกองทุนยุติธรรม
ตองเปนผลโดยตรงจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(1) คาใชจายท่ีจําเปนในการรักษาพยาบาล เทาท่ี
จายจริงแตไมเกิน 40,000 บาท 

(2) คาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจ 
เทาท่ีจายจริงแตไมเกิน 20,000 บาท 

(3) คาขาดประโยชนทํามาหาไดระหวางท่ีไมสามารถ
ประกอบการงานไดตามปกติ ใหจายในอัตราคาจางข้ัน
ต่ําในทองท่ีจังหวัดประกอบการงาน ณ วันท่ีไมสามารถ
ประกอบการงานไดเปนระยะเวลาไมเกิน 1 ป นับแตวัน 
ท่ีไมสามารถประกอบการงานไดตามปกติ 

(4) เงินชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ในกรณีท่ีผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึง
แกความตาย ใหชวยเหลือเปนจํานวนเงินไม เกิน 
100,000 บาท 

(5) เงินชวยเหลือเยียวยาความเสียหายอ่ืนตามท่ี

      ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมฯ ขอ 10 
(1) – (5) ประกาศคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 
เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และอัตราการใหความชวยเหลือ
ผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผูไดรับผลกระทบ 
จากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ลงวันท่ี 22 กันยายน 
2559 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐ บัญญัติวา 
ในการกักขังแทนคาปรับ ใหถืออัตราหารอยบาท
ตอหนึ่งวัน และไมวาในกรณี ความผิดกระทงเดียว
หรือหลายกระทง หามกักขังเกินกําหนดหนึ่งป   
เวนแตในกรณีท่ีศาลพิพากษาใหปรับ ตั้งแตสองแสนบาท
ข้ึนไป ศาลจะสั่งใหกักขังแทนคาปรับเปนระยะเวลา
เกินกวาหนึ่งปแตไมเกินสองปก็ได (วรรค 1) ในการคํานวณ
ระยะเวลานั้น ใหนับวันเริ่มกักหนึ่งวันเต็ม โดยไมตอง
คํานึงถึงจํานวนชั่วโมง (วรรค 2) ขังแทนคาปรับ
รวมเขาดวยและใหนับเปน 
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คณะกรรมการเห็นสมควร 
                           ขอสังเกต  

ฝายเลขานุการไดนําเสนอกรณีคาทดแทนการถูกคุมขัง
โดยเทียบเคียงจากแนวทางการจายคาตอบแทน
ผูเสียหายฯ ตาม พ.ร.บ.คาตอบแทนผูเสียหายฯ กรณี
ถูกคุมขังใหคํานวณวันท่ีถูกคุมขังในอัตราท่ีกําหนดไว
สําหรับการกักขังแทนคาปรับตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 30 ใหจายวันละ 500 บาท ตามอัตรา
การกักขังแทนคาปรับ ประมวลกฎหมายอาญา แกไข
โดย พ.ร.บ.แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับท่ี 25) พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 
8 เมษายน 2559 แตคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม
ในการประชุมครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 
2560 ไดมอบหมายใหประธานอนุกรรมการชวยเหลือ
ผู ถู กละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยนชนนํ าเสนอหลั กเกณ ฑ 
การพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 

 
ในกรณีท่ีผูตองโทษปรับถูกคุมขังกอนศาลพิพากษา 
ใหหักจํานวนวันท่ีถูกคุมขังนั้นออกจาก จํานวนเงิน
คาปรับ โดยถืออัตราหารอยบาทตอหนึ่งวัน เวนแต
ผูนั้นตองคําพิพากษาใหลงโทษท้ังจําคุกและปรับ 
ในกรณีเชนวานี้ ถาจะตองหักจํานวนวันท่ีถูกคุมขัง
ออกจากเวลาจาคุกตามมาตรา ๒๒ ก็ใหหักออก
เสียกอน เหลือเทาใดจึงใหหักออกจากเงินคาปรับ 
(วรรค 3) เม่ือผูตองโทษปรับถูกกักขังแทนคาปรับ
ครบกําหนดแลว ใหปลอยตัวในวันถัดจากวันท่ีครบ
กําหนด ถานําเงินคาปรับมาชําระครบแลวใหปลอยตัว
ไปทันที (วรรค 4) 

5. หลักเกณฑการพิจารณา 
(1) พฤติกรรมและขอเท็จจริงของผูท่ีจะไดรับความ
ชวยเหลือจากกองทุน 
                        ขอสังเกต 
พฤติกรรมพิจารณาจากความประพฤติของผูถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน  
(2) ฐานะของผูท่ีจะไดรับความชวยเหลือจากกองทุน 

ขอสังเกต 
เทียบเคียงระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมวา
ดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการชวยเหลือ
ประชาชนในการดําเนินคดี พ.ศ. 2559 ขอ 12 ในเรื่อง 
การพิจารณาฐานะใหคํานึงถึงรายไดหรือความสามารถ
ทางเศรษฐกิจของผู ท่ีจะไดรับความชวยเหลือจาก
กองทุนภาระคาใชจายในการดํารงชีพตามปกติอันควร
แกฐานานุรูปและภาระหนี้สินของผูท่ีจะไดรับความ
ชวยเหลือจากกองทุน 
(3) โอกาสท่ีผูจะไดรับความชวยเหลือจากกองทุนจะ
ไดรับความชวยเหลือหรือบรรเทาความเสียหายจาก
กฎหมายอ่ืน เชน การไดรับการชดใชความเสียหาย
จากผูกระทําความผิด หรือ ตาม พ.ร.บ. คาตอบแทน
ผูเสียหายฯ , กองทุนคุมครอง 

พ .ร.บ.กองทุนยุติธรรมพ..ศ 2558 มาตรา 28 (3) 
ประกอบระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมฯ 
ขอ 11 (1) – (3) 

6. อัตราการใหความชวยเหลือ  
6.1 กรณีบาดเจ็บ 
6.1.1 คารักษาพยาบาล ใหจายเทาท่ีจายจริงแตไมเกิน 

เทียบเคียงแนวทางการจายคาตอบแทนผูเสียหายฯ 
ตาม พ.ร.บ. คาตอบแทนผูเสียหายฯ 
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40,000 บาท โดยพิจารณาจากหลักฐานคารกัษาพยาบาล
ซ่ึงสามารถตรวจสอบจากใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
โดยผูรับความชวยเหลือจะตองสงใบเสร็จจากตนฉบับ 
หากไมมีใหใชสําเนา และผูขอฯตองรับรองวาไมไดนํา
ใบเสร็จตนฉบับไปเบิกจายจายท่ีใด โดยแพทยท่ีรับรอง
ตองเปนแพทยท่ีมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 คาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจ 6.1.2 
ใหเทาท่ีจายจริงแตไมเกิน 20,000 บาท โดยพิจารณา
จากกรณีผูเสียหายตองตองฟนฟูสมรรถภาพทางรางกาย
และจิต ใจ โดยให มี ความเห็ นแพทย ในการฟ นฟู
สมรรถภาพฯ และใบเสร็จรับเงินคาฟนฟูสมรรถภาพฯ 
ใหใชใบเสร็จรับเงินตนฉบับ หากหากไมมีใหใชสาเนา 
ท่ีโรงพยาบาลรับรองและผูขอฯ ตองรับรองตนเองวา
ไมไดนําใบเสร็จตนฉบับไปเบิกจายจากท่ีใดและแพทย
ท่ีรับรองตองเปนแพทยท่ีมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
6.1.3 คาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวางท่ีไม
สามารถประกอบการงานไดฯ ซ่ึงการนับระยะเวลา 
เพ่ือจายคาขาดประโยชนทํามาหาไดใหคํานวณระยะเวลา
ตามวันท่ีแพทยระบุในใบรับรองแพทยวาใหหยุดพัก
รักษา ท้ังนี้ หากกําหนดเปนเดือน ใหนับระยะเวลาตาม
ประมวลกฎหมายอาญา โดยนับ 30 วัน เปน 1 เดือน 
และกรณีผูเสียหายทํางานพิเศษและหารายไดจากการ
ทํางานไดแมผูเสียหายเปนเด็ก และกรณีผูเสียหายเปน
ผูพิการหรือทุพพลภาพ ใหจายคาขาดประโยชนทํามา
หาได จํานวน ๑ ป โดยมีใบรับรองผูพิการมาแสดงหรือ
มีพยานหลักฐานชัดเจนวาเปนผูพิการหรือทุพพลภาพ 

 ใหจายคาขาดประโยชนทํามาหาได จํานวน ๑ ป โดยมี
ใบรับรองผูพิการมาแสดงหรือมีพยานหลักฐานชัดเจน
วาเปนผูพิการมาแสดงหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนวา
เปนผูพิการหรือทุพพลภาพ ท้ังนี้ การจายคาขาดประโยชน
ทํามาหาไดถึง 1 ป ตองดูพฤติกการณในการพักรักษา
และความเห็นของแพทยประกอบดวย กรณีผูเสียหาย
ไดรับบาดเจ็บแลวตอมาถึงแกความตาย สามารถนํา
ใบเสร็จคารักษาพยาบาล คาฟนฟู สมรรถภาพฯ รวมท้ัง
ใบรับรองแพทยในสวนของคาขาดประโยชนทํามาหา
ไดมาขอรับคาตอบแทนผูเสียหายไดซ่ึงการนับระยะเวลา
คาขาดประโยชนทํามาหาไดใหนับระยะเวลา 1 วัน 
ตั้งแตเกิดเหตุ และอัตราการจายคาขาดประโยชนทํามา
หาไดแกผูเสียหายตามอัตราคาจางข้ันต่ําในทองท่ีจังหวัด
ท่ีประกอบการงาน ณ วันท่ีไมสามารถประกอบการได 

 



คูมือมาตรฐานการปฏบิัติงานในการใหความชวยเหลือประชาชน 

๔๑ | Justice Fund Office 
 
    

 
 
 
 
 
 
 

6.2 กรณีผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแกความตาย 
6.2.1 กรณีเสียชีวิต จากการถูกทํารายถูกยิงเปน

ผูเสียหายถูกลูกหลงจากการปองกันโดยชอบกฎหมาย
เปนบุคคลสาบสูญ (ตามประมวลกฎหมายแพงฯ 
มาตรา 61) ท่ีเกิดจากคดีอาญา ใหจายคาตอบแทน
จํานวน 50,000 บาท กรณีเสียชีวิตอยางทรมานหรือ
ถูกกระทําทารุณโหดรายใหจายคาตอบแทนจํานวน 
80,000 บาท กรณีเปนพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐ
เสียชีวิตขณะปฏิบัติหนาท่ีโดยปฏิบัติหนาท่ีของรัฐ
เสียชีวิตขณะปฏิบัติหนาท่ีโดยปฏิบัติหนาท่ีเกินกวา
ความรับผิดชอบ ใหจายคาตอบแทน จํานวน 80,000 บาท 
กรณีเสียชีวิตกระทําตนเปนพลเมืองดีใหจายคาตอบแทน 
จํานวน 100,000 บาท และกรณีเสียชีวิตเนื่องจาก
เจาพนักงานของรัฐเปนผูละเมิดสิทธิมนุษยชน ใหจาย
คาตอบแทน 100,000 บาท 

 ขอสังเกต 
กรณีเสียชีวิตเนื่องจากเจาพนักงานของรัฐเปนผูละเมิด
สิทธิมนุษยชน ใหจายคาตอบแทน 100,000 บาท 
ท้ังนี้ กองทุนยุติธรรมไมจายคาจัดการศพและคาขาด
อุปการะเลี้ยงดูเนื่องจากจะเกินภาระงบประมาณของ
กองทุนยุติธรรม )เปนกรณีฝายเลขานุการเสนอ(  

 
 
 
 
 
 
 

7. ชวงเวลาของการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีจะไดรับ
ความชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 
7.1 การละเมิดสิทธิมนุษยชนตองเกิดข้ึนนับแตวันท่ี 
24 เมษายน 2559 ซ่ึงเปนวันท่ี พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม 
พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช ตามมติคณะกรรมการ
กองทุนยุติ ธรรม ครั้ง ท่ี  1/2560 เม่ือวัน ท่ี  27 
มกราคม 2560 
7.2 การเรียกรองอันเกิดจากกรณีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรือกรณีท่ีไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนใหยื่นคําขอภายใน 2 ป นับแตวันท่ีผูไดรับ
ความชวยเหลือรูถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น 

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 และ
ระเบียบคณะกรรมการฯ ขอ 6 
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หลักเกณฑการพิจารณาจายเงินชวยเหลือกรณีถูกคุมขัง 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑการพิจารณาจายเงินชวยเหลือกรณีถูกคุมขัง 
8.1 กรณีจําเลยท่ีถูกคุมขังตามคําพิพากษาเกินกําหนด 
  - จําเลยกรณีประชาชนเปนโจทยฟองเองหรือพนักงาน
อัยการฟองก็ได 
  - คําวาถูกคุมขังตามคําพิพากษานั้นใหรวมถึงกรณีเด็ก
หรือเยาวชนท่ีถูกคุมตัวท่ีสถานพินิจในระหวางการ
สอบสวนหรือการพิจารณาคดี หรือตามคําพิพากษาคดี 
หรือตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลเยาวชนฯ (ตาม
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 
36 (2) ประกอบกับบทนิยามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา1(12)) 
  - กรณีท่ีศาลมีคําสั่งใหสงตัวผูตองหาหรือผูเขารับการ
ตรวจพิสูจนไปควบคุมตัวเพ่ือการตรวจพิสูจนการเสพ
หรือติดยาเสพติดท่ีสถานท่ี เพ่ือการตรวจพิสูจนฯ 
(เรือนจํา) ซ่ึงการตรวจพิสูจนใหกระทําใหแลวเสร็จ
ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีรับตัวผูนั้นไวในสถานท่ีท่ี
ตรวจพิสูจนเวนแตมีเหตุจําเปน คณะอนุกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดอาจสั่งใหขยายเวลาออกไปได
อีกไมเกิน 30 วัน รวมระยะเวลาพิสูจนไมเกิน 15 วัน 
หากผูตองขังหรือผูเขารับการพิสูจนถูกควบคุมตัวเกิน 
45 วัน มีสิทธิขอรับความชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรม
(ตาม พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมาตรา 
19,21,28 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา1(12)) 
  -  กรณีคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติดมีคําวินิจฉัยให เขารับการฟนฟูแบบควบคุมตัว 
ตองควบคุมตัวผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผ็ติดยาเสพ
ติดแบบเขมงวดหรือไมเขมงวด ใหสงตัวผูนั้นเขารับการ
ฟนฟูสมรรถภาพผ็ติดยาเสพติดในศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดหรือสถานท่ีฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติดท่ีมีระบบควบคุมมิใหหลบหนีภายในระยะเวลาตามท่ี
คณะอนุกรรมการฟนฟูฯ กําหนด หากควบคุมเกินมี
สิทธิขอรับความชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรม (ตาม พ.ร.บ.
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 
23,28 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (12)) 
  -  คําวาถูกคุมขังตามคําพิพากษาเกินกําหนด ใหเริ่ม
นับตั้งแตถูกคุมขังในชั้นสอบสวนและนับถึงวันท่ีระบุใน
หมายปลอยตัวหักดวยอัตราโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึง
ท่ีสุด 

     ระเบียบคณะกรรมการฯ ขอ 9 ประกอบแนวทาง
การจายคาตอบแทนผูเสียหายฯ 
     ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 บัญญัติวา (12) 
คุมขัง หมายความวา คุมตัว ควบคุม ขัง กักขังหรือจําคุก 
     จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบบครัว พ.ศ. 2553 
     มาตรา 36 บัญญัติวา ใหสถานพินิจมีอํานาจ
หนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายอ่ืน
โดยเฉพาะใหมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
    ควบคุมเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตองหาวากระทํา
ความผิดไวในระหวางการสอบสวนหรือการพิจารณา
คดีหรือตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล 
    พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ 
พ.ศ. 2545  
    มาตรา 19 ผูใดตองหาวากระทําความผิดฐานเสพ
ยาเสพติดเสพและมีไวในครอบครอง เสพและมีไวใน
ครอบครองเพ่ือจําหนายหรือเสพและจําหนาย 
ยาเสพติดตามลักษณะชนิด ประเภท และปริมาณท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง ถาไมปรากฎวาตองหาหรือ
อยู ในระหวางถูกดําเนินคดีในความผิดฐานอ่ืนๆ 
ซ่ึงเปนความผิดท่ีมีโทษจําคุกหรืออยูในระหวางรับ
โทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล ใหพนักงาน
สอบสวนนําตัวผูตองหาไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมง
นับแตเวลาท่ีผูตองหานั้นมาถึงท่ีทําการของพนักงาน
สอบสวน เพ่ือใหศาลพิจารณามีคําสั่งใหสงตัวผูนั้น 
ไปตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติด เวนแตมี
เหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนอยางอ่ืนท่ีเกิดจากตัว
ผูตองหานั้นเอง หรือจากพฤติการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ซ่ึ งทํ าให ไม อาจนํ าตั วผู ต องหาไปศาลภายใน
กําหนดเวลาดังกลาวได (วรรค1) 
   ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาผูตองหามีอายุ
ไมถึงสิบแปดปบริบูรณ ใหพนักงานสอบสวนนําตัว 
สงศาลเพ่ือมีคําสั่งใหตรวจพิสูจนภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแตเวลาท่ีผูตองหานั้นมาถึงท่ีทําการของพนักงาน
สอบสวน (วรรค 2) 
    การสงไปตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติด 
ใหศาลพิจารณาสงตัวไปควบคุมเพ่ือตรวจพิสูจน 
ท่ีศูนยฟนฟูสมรรถภาพผ็ติดยาเสพติดสถานท่ีเพ่ือ
การตรวจพิสูจน การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
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  -  กรณีท่ีจพเลยถูกคุมขังในระหวางสอบสวนและ
พิจารณาคดีตอมาศาลมีคําพิพากาถึงท่ีสุดใหจําคุกแต
รอลงโทษไว ถือวาไม เข าหลักเกณฑการพิจารณา
เนื่องจากการท่ีศาลพิพากษารอการลงโทษเปนคุณ 
ใหจําเลย อางอิงจากรายงานการประชุมคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรม ครั้งท่ี 3/2560 ลงวันท่ี 27 มกราคม 
2560 เปนขอสังเกตจากทานผู พิพากษาประพิณ 
ประดิษฐากร  
8.2 กรณี เปนจําเลยท่ี มีสิทธิไดรับคาทดแทนและ
คาใชจายตามกฎหมายวาดวยคาตอบแทนผูเสียหายฯ
และถูกคุมขังในระหวางสอบสวน 
  -  ตองเปนจําเลยท่ี มีสิทธิ ไดรับคาตอบแทนและ
คาใชจาย ตามพ.ร.บ.คาตอบแทนผูเสียหาย มาตรา และ
เปนจําเลยท่ีถูกดําเนินคดี โดยพนักงานอัยการหรือกรณี
ประชาชนเปนโจทยฟองรวมกับพนักงานอัยการ ซ่ึงถูก
คุมขังในระหวางการพิจารณาและปรากฎหลักฐาน
ชัดเจนวาจําเลยไมไดเปนผ็กระทําความผิดและมีการ
ถอนฟองในระหวางดําเนินคดีหรือปรากฎตามคําพิพากษา
ถึงท่ีสุดในคดีนั้นวาขอเท็จจริงฟงเปนยุติวาจําเลยไมได
เปนผูกระทําความผิดหรือการกระทําของจําเลยไมเปน
ความผิด ซ่ึงหากเปนกรณีศาลยกฟอง ดวยเหตุยก
ประโยชนแหงความสงสัยใหพิจารณา ยกคําขอหรือศาล
ยกคําฟองดวยเหตุผลอ่ืนเชนพยานหลักฐานของโจทย 
ไมมีน้ําหนักเพียงพอลงโทษจําเลยได ใหพิจารณา 
ยกคําขอ เวนแตคณะกรรมการพิจารณาขอเท็จจริง
หรือเนื้อหาในคําพิพากษาแลวเห็นวาจําเลยมิไดเปน
ผูกระทําความผิดอาจพิจารณาใหจายคาทดแทนและ
คาใชจายแกจําเลยได 

ท้ังนี้  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนผูเสียหายฯไมมีผลผูกพันกับคณะอนุกรรมการ
ชวยเหลือสิทธิมนุษยชน ซ่ึงจํานวนวันท่ี ถูกคุมขัง
ระหวางสอบสวนใหนับตั้งแตวันท่ีถูกคบคุมตามอํานาจ
หนักงานสอบสวนไมเกิน 87 วัน ตามมาตรา 87 แหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
8.3 เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีอ่ืนใดตาม 
ท่ีคณะกรมการเห็นสมควร 
กรณีผู ตองหาถูกคุมขังในระหวางสอบสวนในชั้น
พนักงานสอบสวนและชั้นพนักงานอัยการตอมาอัยการ
มีคําสั่งไมฟองเด็ดขาด ตามมติคณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรม ครั้งท่ี 1/2560 ลงวันท่ี  27 มกราคม 2560 

หรือการควบคุมตัวตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
โดยคํานึงถึงอายุ เพศ และลักาณะเฉพาะบุคคล
ประกอบดวย และใหศาลแจงคณะอนุกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดมราบ(วรรค3) 
    ระหวางการตรวจพิสูจนและการฟนฟูสมรถภาพผู
ติดยาเสพติด ใหพนักงานสอบสวนดําเนินกระบวนการ
สอบสวนคดีตอไป และเม่ือสอบสวนเสร็จใหส ง
สํานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการโดยไมตอง
สงผูตองหาไปดวย และแจงใหทราบวาผูตองหา 
ถูกควบคุมตัวอยู ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด สถานท่ี เพ่ือการตรวจพิสูจน  การฟ นฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด หรือการควบคุมตัวอยาง
แหงใด (วรรค 4) 
   ในระหวางท่ีผูตองหาถูกควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ 
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไมตองดําเนินการ
ฝากขังหรือขอผดัฟองตามกฎหมาย (วรรค5) 
   มาตรา 21 บัญญัติวาในการตรวจพิสูจนผ็ตองหา
ตามมาตร 19 ใหคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดดําเนินการใหพนักงานเจาหนาท่ีจัดทํา
บันทึกประวัติ พฤติกรรมในการกระทําความผิดตลอดจน
สภาพแวดลอมท้ังปวงของผูเขารับการตรวจพิสูจน 
และตรวจพิสูจนการเสพหรอืการติดยาเสพติด (วรรค 1) 
   การตรวจพิสูจนใหกระทําใหแลวเสร็จภายใน 
สิบหาวันนับแตวันท่ีรับตัวผูนั้นไวในสถานท่ีท่ีตรวจ
พิสูจน เวนแตมีเหตุจําเปนคณะอนุกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดอาจสั่งใหขยายเวลา
ออกไปไดอีกไมเกินสามสิบวัน 
   หลักเกณฑและวิธีการตรวจพิสูจนใหเปนไปตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด (วรรค 2) มาตรา 23 
บัญญัติวา ในการจัดทําแผนการฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติดตามมาตร 22 ใหกําหนดสถานท่ีและ
วิธีการสําหรับฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
ใหเหมาะสมกับสภาพของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด โดยคํานึงถึงอายุ เพศ ประวัติ พฤติกรรม
ในการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ตลอดจน
สภาพแวดลอมท้ังปวงของผ็นั้นประกอบดวย (วรรค1) 
  การกําหนดสถานท่ีสําหรับฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติดตามวรรคหนึ่ง อาจกําหนดเปนศูนยฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดหรือสถานท่ีฟนฟูสมรถภาพ
ผู ติดยาเสพติดท่ี รัฐมนตรีประกาศกําหนดจาก
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ขอสังเกต 
(1) คําสั่งไมฟองเด็ดขาดของพนักงานอัยการตองเปนไป
ตามอาญาวิ.แหง ป 145 และ ม1/145 เม่ือพนักงาน
สอบสวนมีคําสั่งไมฟองในกทม (ไมใช คําสั่งอัยการ) 
ใหเสนอสํานวนไปยังผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ถาใน
จังหวัดอ่ืนใหเสนอสํานวนไปยังผูบัญชาการตํารวจกรณี
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูบัญชาการตํารวจแยง
คําสั่งพนักงานอัยการ ใหเสนอสํานวนไปยังอัยการสูงสุด
เพ่ือชี้ขาด 
(2) ผูขอรับความชวยเหลือตองนําคําสั่งไมฟองเด็ดขาด
พนักงานอัยการมายื่นตอกองทุนยุติธรรม ตามมาตรา 
อาญา วิ.แหง ป 146 

สถานพยาบาล สถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน สถานท่ีราชการ หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเห็นสมควร
ก็ได (วรรค2) การกําหนดวิธีการฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติด ใหกําหนดโดยคํานึงถึงวิธีการดังตอไปนี ้
    (1) กรณีท่ีไมจําเปนตองควบคุมตัวผูเขารับการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดอยางเขมงวดใหสงตัว
ผูนั้นเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใน
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดหรือสถานท่ี
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดตามยาเสพติดท่ีมีระบบการ
ควบคุมมิใหหลบหนี 
    (2) กรณีท่ีไมจําเปนตองควบคุมตัวผูเขารับการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดอยางเขมงวดใหสงตัว
ผูนั้นเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใน
สถานท่ีฟนฟูสมรรถภาพผูติดตามความเหมาะสมและ
กําหนดเง่ือนไขใหผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดตองอยูภายในเขตท่ีกําหนดในระหวางการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  
    (3) กรณีท่ีไมจําเปนตองควบคุมตัวผูเขารับการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด อาจกําหนดใหผูเขา
รับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตองปฏิบัติ
ด วยวิ ธีการอ่ืนใดภายใตการดูแลของพนักงาน 
คุมประพฤติก็ได 
   (4) ในระหวางการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
อาจกําหนดใหผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติ ดฝกอาชีพ ทํ างานบริการสั งคม หรือให
ดําเนินการอ่ืนใดตามความเหมาะสมเพ่ือใหมีความ
ม่ันคงในการดํารงชีวิตโดยหางไกลจากยาเสพติด 
(วรรค3) มาตรา 28 บัญญัติวา การท่ีผูเขารับการ
ตรวจพิสูจนหรือเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติดถูกควบคุมตัวในลักษณะเดียวกับถูกคุมขัง 
ใหถือวาผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และแตกรณีเปนผูถูก
คุมขังตามประมวลกฎหมายอาญา (วรรค1) 
         ในกรณีท่ีมีการหลบหนีจากการควบคุมของ
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานท่ีเพ่ือการ
ตรวจพิสูจน การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดหรือ
การควบคุมตัวผูนั้น มิใหนับระยะเวลาท่ีผูนั้นเขารับ
การตรวจพิสูจนหรือเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดมาแลวจนถึงวันหลบหนีเขาในกําหนด
ระยะเวลาการคุมขัง 
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ข้ันตอน ประเด็น ผูรับผิดชอบ อํานาจหนาท่ี 
1 
 

การใหคําปรึกษาโครงการใหความรูทางกฎหมาย 
1) คลินิคยุติธรรมเผยแพรขอมูลและใหคําปรึกษา
เบ้ืองตนแกผูขอรับการสนับสนุนโครงการ 
 - คุณสมบัติ เอกสารหลักฐาน และแบบขอเสนอ (proposal) 
ของผูเสนอโครงการ (ตามระเบียบฯขอ 4 และขอ5) 
2) ยื่นเอกสาร หลักฐานและแบบขอเสนอ(proposal) 
3) ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสาร หลักฐานตลอดจน
ความสอดคลองตอระเบียบ  
 - กรณีเอกสารไมครบ ใหดําเนินการตามขอ 2  

 
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุน
ยุติธรรม/ยตุิธรรมจังหวัดหรือ

เจาหนาท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 

ผูขอฯโครงการ 
ฝายเลขานุการ 

 

 
- ใหขอเสนอแนะและ

คําแนะนําแกผูยื่นขอรับ 
การสนับสนุนโครงการ 

 
- ยื่นเอกสาร หลักฐาน 
- ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานใหครบถวน 

2 การรายงานความคิดเห็นของเจาหนาท่ี 
4) ออกเลขคําขอโครงการ จัดทํารายงานความคิดเห็น 
และพิจารณาหลักเกณฑเบ้ืองตน ตลอดจนประสานขอ
ขอมูลประกอบเพ่ิมเติม 
 - แบบขอเสนอ(proposal)  - วิธีการดําเนินงาน 
 - งบประมาณ 
5) ปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือรองปลัดฯท่ีไดรับ
มอบหมายพิจารณา 
6) คณะอนุกรรมการสนับสนุนการใหความรูทาง
กฎหมายพิจารณา (อนุมัติ/ไมอนุมตัิ/ยตุิโครงการ) 
7) โครงการท่ีไดรับการอนุมตัิ แกไขตามท่ี
คณะอนุกรรมการเสนอแนะ  
8) ดําเนินการทําสญัญาโครงการ 

 
ฝายเลขานุการ 

 
 
 
 

 

ผูอํานวยการสํานักงานกองทุน
ยุติธรรม/ยตุิธรรมจังหวัด 

คณะอนุกรรมการฯ 
 

 

ฝายเลขานุการ 
 

ฝายเลขานุการ 

 
- ตรวจสอบเอกสาร  
หลักฐานใหครบถวน 
และพิจารณาเกณฑ 
การใหการสนับสนุน 
ตามระเบียบกําหนด 

 
- ตรวจทานรายละเอียด
ของโครงการจากฝายเลขาฯ 

 

- พิจารณาตามระเบียบ
กําหนด 

ประสานงานผูขอ
โครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

ปรับแกไข เพ่ิมเติม 
ตามขอเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการฯ 

3 การติดตามและประเมินโครงการ 

9) สํานักงานกองทุนยุติธรรมหรือสํานักงานยุติธรรม
จังหวัดดําเนินการลงพ้ืนท่ีติดตามระหวางการดําเนิน
โครงการ 
10) ติดตามหลังเสร็จสิ้นโครงการ  
  - รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ 
  - เอกสารหลักฐานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของประกอบ 
 
11) การประเมินผลความสําเร็จของโครงการ 

 
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุน
ยุติธรรม/ยตุิธรรมจังหวัดหรือ

เจาหนาท่ีไดรับมอบหมาย 
ฝายเลขานุการและผูขอฯ

โครงการ 
 
 

ฝายเลขานุการ 

 
- ลงพ้ืนท่ีติดตามการจัด
โครงการตามวัน เวลา 

ท่ีกําหนด 
- ประสานงานจดัสง

เอกสารทางการเงินและ
หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

การจัดโครงการ 
- สรุปผลการสนับสนุน

โครงการรายงาน
ผูบริหาร 

บทที่ 5 มาตรฐานการใหการสนับสนุนการใหความรูทางกฎหมาย 
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การสนับสนุนโครงการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน 
 

ขั้นตอน ① คลนีิคยุติธรรม : สาํนักงานกองทุนยุติธรรม สํานักงานยุติธรรมจังหวัดท่ัวประเทศใหขอเสนอแนะ 
 และคําแนะนําแกผูย่ืนขอรับการสนับสนุนโครงการ 

 

 

1.แบบกทย.4   
2.สําเนาบัตรประชาชน/บัตร
ประจําตัวเจาหนาที่รัฐ 
3.สําเนาทะเบียนบาน 
4.สําเนาตราสารหรือระเบียบ
ขอบังคับ 
(กรณีเปนองคกรมหาชน) 
5.รายละเอียดโครงการที่เสนอขอรับ
การสนับสนุน 
6.เอกสารรับรองไมไดรับ
งบประมาณจากหนวยงานอื่น 
7.ผลงานการทํากิจกรรม โดยมีผู
รับรองหรือรับรองตนเอง 
8.มติที่ประชุมองคกรหรือหนวยงาน
ที่เห็นชอบโครงการที่เสนอขอรับ
การสนับสนุน  

ฝายเลขาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสาร หลักฐานตลอดจนความสอดคลองตอระเบียบ ใหครบถวน พรอมออกเลข

คําขอรับการสนับสนุนโครงการ (ระเบียบฯขอ 4และ 5) 

ขั้นตอน ② ฝายเลขาฯ จัดทํารายงานความคิดเห็น และพิจารณาหลักเกณฑเบ้ืองตน ตลอดจนประสาน 

ขอขอมูลประกอบเพ่ิมเติม(กรณีขอมูลไมครบถวน) 

ฝายเลขาฯ พิจารณารวบรวมโครงการท้ังหมดเสนอคณะอนุกรรมการฯ 

ยุติคําขอ 
(กรณีเอกสารไมครบ) 

อนุมัติเต็มจํานวน 
หรืออนุมัติบางสวน 

ไมอนุมัติ 

คณะอนุกรรมการสนับสนนุการใหความรูทางกฎหมายการพิจารณาตามหลักเกณฑ 

แจงผลการพิจารณาภายใน 

3 วัน 

ผูขอรับการสนับสนุนโครงการย่ืนเอกสาร หลักฐาน และแบบขอเสนอ(proposal) 

ปรับแกไขตามท่ี

คณะอนุกรรมการเสนอแนะ 

และดําเนินการทําสัญญา 
เจาหนาท่ีสํานักงานกองทุนยุติธรรมหรอืสํานักงานยุติธรรม

จังหวัดดําเนินการลงพ้ืนท่ีติดตามระหวางการดําเนินโครงการ 

 
ขั้นตอน ③การติดตามหลังเสรจ็สิ้นโครงการ ผูไดรับ 

การสนับสนุนรายงานผลการจัดโครงการ 

1. รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ 2) หนังสือเชิญเขารวมโครงการ 
3) แบบตอบรับเขารวมโครงการ(ถามี)  4) แบบลงทะเบียนผูเขารวมโครงการ 
5) เอกสารการบรรยายของวิทยากร6) แบบสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ  
7) ภาพเคล่ือนไหวบางชวง(VDO) ของโครงการไมนอยกวา 10 นาที 
8) คาพาหนะเบิกคาเดินทาง  9) ใบสําคัญรับเงินคาวิทยากรและสําเนาบัตรวิทยากร  
10) ใบเสร็จรับเงินคาอาหาร       11) ใบเสร็จรับเงินคาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 
12) ใบเสร็จคาที่พัก (Portfolio)  13) ใบเสร็จคาวัสดุ อุปกรณ 

 

 

ผูมีสิทธิเสนอโครงการ 
ก) บุคคลธรรมดา คณะบุคคล  
นิติบุคคล องคกรเอกชน หนวยงาน
ของรัฐ สถานศึกษา 
ข) บทบาทเกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพ ฝายเลขาฯ เสนอปลัดยธ.หรือรองปลัดฯท่ีไดรับมอบหมายพิจารณา 
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ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแหลงเงินทุนสําหรับใชจาย

เก่ียวกับการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชนนั้น เพ่ือใหการสนับสนุนในภารกิจดังกลาวมีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล  สามารถพัฒนาประชาชนใหเขาถึงองคความรูทางกฎหมายไดอยางเสมอภาคและเทาเทียม 
ตลอดจนสามารถตอบสนองตอเหตุการณความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคม สํานักงานกองทุนยุติธรรมจึงได
สนับสนุนโครงการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน โดยมีรายละเอียด  

 

 

 การเสนอโครงการสามารถยื่นขอเสนอดวยตัวเองภายในวันและเวลาราชการ ณ สํานักงานกองทุน
ยุติธรรม/สํานักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแหง หรือยื่นขอเสนอผานทางไปรษณียถึง สํานักงานกองทุนยุติธรรม  
อาคารซอฟแวรปารค ชั้น 22 ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร 0 2 – 5026 - 905  

1) คําจํากัดความของผูเสนอโครงการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน (ตามระเบียบขอ4 และ5) 

  ก) บุคคลธรรมดา คณะบุคคล นิติบุคคล องคกรเอกชน หนวยงานของรัฐ สถานศึกษา  
 ข) คุณสมบัติตามขอ (ก) ตองมีบทบาทเก่ียวของกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในประเด็นใดหนึ่งดังนี้ 

 

 

 

บทบาทการคุมครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

- การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐ      - ความเสมอภาค  

- สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล          - สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

- สิทธิในทรัพยสิน           - สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ  

- สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา        - เสรีภาพในการชุมนุม 

- สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ            - สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน  

- เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน       

- สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ  

ท่ีมา : สถาบนัพระปกเกลา 

ข้ันตอน 1 การใหคําปรึกษาโครงการใหความรูทางกฎหมาย 

 
 

การสนับสนุนโครงการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน 
สํานักงานกองทุนยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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2) เอกสาร ย่ืนประกอบ 

เอกสาร คําอธิบาย 
1.แบบกทย. 4   ขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนประกอบการพิจารณา    
2.สําเนาบัตรประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีรัฐ การยืนยันตัวตนของผูยื่นขอการสนับสนุนหรือผูแทน 
3.สําเนาทะเบียนบาน การยืนยันตัวตนของผูยื่นขอการสนับสนุนหรือผูแทน 
4.สําเนาตราสารหรือระเบียบขอบังคับ 
(กรณีเปนองคกรมหาชน) 

การยืนยันตัวตนของผูยื่นขอการสนับสนุน 

5.รายละเอียดโครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน 
(proposal)และแบบประเมินโครงการ 

ขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนประกอบการพิจารณา    

6.เอกสารรับรองไมไดรับงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน การยืนยันการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนยุติธรรม
เพียงแหงเดียว 

7.ผลงานการทํากิจกรรมหรือโครงการในภายใน
ระยะเวลา 1 ป โดยมีผูรับรองหรือรับรองตนเอง 

ขอมูลเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณาในสวน 
ของผูขอรับการสนบัสนุน    

8.มติท่ีประชุมองคกรหรือหนวยงานท่ีเห็นชอบ
โครงการท่ีเสนอขอรบัการสนับสนุน (กรณีเปนนิติ
บุคคล องคกรเอกชน หนวยงานของรัฐ สถานศึกษา) 

ผูเสนอโครงการตองแนบสําเนารายงานการประชุมฯ 
หรือเอกสารยืนยันจากท่ีประชุมพรอมรับรองสําเนา 

9.อ่ืนๆ เชน คําสั่งแตงตั้งเครือขายยุติธรรมชุมชน 
คําสั่งแตงตั้งศูนยไกลเกลี่ยฯ หนังสือมอบอํานาจ 

หนังสือรับรองสถานะขององคกร สมาคม หรือเครือขาย  

 
หมายเหตุ 1.ตามขอ 1) ผูเสนอโครงการตองจัดเตรียมเอกสารสวนบุคคล ประกอบดวยสําเนาบัตร

ประชาชน สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาเอกสารและหลักฐานซ่ึงแสดงตนเองวามีสวนเก่ียวของกับการคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพ อาทิ สําเนาบัตรประจําตัวเครือขายอาสาสมัคร หนังสือรับรองจากหนวยงานรัฐหรือเอกชน 
วาเปนเครือขายอาสาสมัครตางๆ พรอมรับรองสําเนาใหครบถวน 2. ตองมีเอกสารหลักฐาน ตามขอ 1 – 9 ยื่น
ประกอบ พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 
 

 
 

 
1) พิจารณาคุณสมบัติผูเสนอโครงการ 
2) โครงการท่ีจะไดรับการสนับสนุนตองมีลักษณะตามขอหนึ่งขอใดดังนี้ 
 2.1 โครงการเผยแพรความรูทางกฎหมายแกประชาชนเพ่ือประโยชนในการปองกันอาชญากรรม 

การคุมครองสิทธิเสรีภาพ และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 
 2.2 โครงการท่ีเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน เก่ียวกับการสงเสริมสิทธิและหนาท่ี แกไข

ปญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 
 2.3 โครงการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชนท่ีเปนนวัตกรรมใหม นวัตกรรมใหม หมายถึง 

ผลิตภัณฑ สิ่งประดิษฐใหมๆ ท่ียังไมเคยมีใชมากอน หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมใหทันสมัยและใช
ไดผลดีมากข้ึนอยางมีนัยสําคัญตอโครงการ สามารถนําไปใชประโยชนไดมากยิ่งข้ึน 

ข้ันตอน 2 การรายงานความคิดเห็นของเจาหนาท่ี 
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 2.4 โครงการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชนอ่ืนท่ีคณะอนุกรรมการเห็นสมควร อาทิ   
โปรสเตอรสื่อประชาชสัมพันธการปองกันอาชญากรรม เปนตน 

หมายเหตุ โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนตองไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนหรือไดรับสนับสนุน
แตงบประมาณไมเพียงพอ /และความรูทางกฎหมายท่ีกลุมเปาหมายควรไดรับการวิเคราะหจากความจําเปน 
และสภาพปญหาในพ้ืนท่ี กลุมท่ีจําเปนตองไดรับความรูทางกฎหมายตามลําดับความสําคัญดังนี้ คนชายขอบ/
ผูดอยโอกาส  ผูตองขัง  นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ซ่ึงกลุมเปาหมายดังกลาวจําเปนตองไดรับความรู
ทางกฎหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพ่ือใชความรูปองกันการถูกละเมิดหรือเอารัดเอาเปรียบจากสังคม 

 

3) รายละเอียดโครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน (proposal) ประกอบดวย 

หัวขอ คําอธิบาย 
3.1 ชื่อโครงการ ระบุชื่อโครงการใหชัดเจนและสอดคลองกับเนื้อหาโครงการ 

 
3.2 หลักการและเหตุผล ระบุความสําคัญของโครงการใหความรูทางกฎหมายถึงความเปนมา โดยระบุ

สภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของกับโครงการ สถานการณอดีตและปจจุบัน หรือนโยบาย  
ในลักษณะกวางๆ และชี้เฉพาะใหเห็นความสําคัญของปญหาท่ีเก่ียวของนําไปสู 
การเสนอโครงการ 
 

3.3 วัตถุประสงค ระบุจุดมุงหมายในการเสนอโครงการซ่ึงสอดคลองกับชื่อโครงการ กลุมเปาหมาย 
กําหนดการและเนื้อหาในการจัดโครงการ เชน เพ่ือใหความรู ,เพ่ือพัฒนา,เพ่ือสงเสริม 
เพ่ือสนับสนุน, เพ่ือสรางเครือขาย 
 
 

หัวขอ คําอธิบาย 
3.4 ผูเขารวมโครงการ 
 

ระบุรายชื่อ จํานวน ประเภทและอธิบายรายละเอียดผูเขารวมโครงการท่ีแสดงถึงความ
สอดคลองตอโครงการหรือ พ้ืน ท่ีจัดโครงการของผู เข ารวมโครงการท้ั งหมด 
ประกอบดวย เจาหนาท่ี  วิทยากร  ผูเขารวมการอบรม ผูสังเกตการณ ท้ังนี้จํานวน
ผูเขารวมโครงการตองคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากวิธีการดําเนินงาน 
 

3.5 วธิีการดําเนินงาน
  

ระบุหัวขอบรรยาย/เนื้อหาการบรรยาย กําหนดการโครงการ ระยะเวลาโครงการ 
ตลอดจนชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมท้ังหมดของโครงการซ่ึงตองสอดคลองตอ เนื้อหา
และผูเขารวมโครงการ ท้ังนี้ทุกโครงการควรมีเนื้อหากฎหมายและภารกิจของกองทุน
ยุติธรรมเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร 
 

3.6 สถานท่ีดําเนินการ 
  

ระบุสถานท่ีจัดโครงการใหชัดเจน โดยข้ันตนใหดําเนินการจัดฝกอบรมในสถานท่ี
ราชการกอนเปนสําคัญ กรณีมีเหตุจําเปนตองจัดในสถานท่ีเอกชน ใหระบุเหตุผล
ประกอบการพิจารณา 
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3.7 งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการคาใชจาย กรณีใหความรู 

ในสถานท่ีราชการ 

กรณีใหความรู 

ในสถานท่ีเอกชน 

คาอาหารกลางวัน - ไมครบม้ือ 
1 ม้ือ ไมเกิน 120 บาท 
2 ม้ือ ไมเกิน 240 บาท 

- ครบม้ือ ไมเกิน 500 บาท 

- ไมครบม้ือ ไมเกิน 600 บาท 
- ครบม้ือ ไมเกิน 800 บาท 

คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม ม้ือละ 35 บาท (ตอคน) ม้ือละ 50 บาท (ตอคน) 

คาเชาท่ีพักคู ไมเกิน 750 บาท/คน/วัน ไมเกิน 750 บาท/คน/วัน 

- คาสัมมนาคุณ
วิทยากรการบรรยาย
จายไมเกิน 1 คน 
- การอภิปราย จายไม
เกิน 5 คน 
- การแบงกลุมฝก
ภาคปฏิบัติ จายไดไม
เกินกลุมละ 2 คน 
 (ไมเกิน 5 กลุม) 
 

- วิทยากรท่ีเปนเจาหนาท่ี

หนวยงานราชการชัว่โมงละ 

600 

 

- วิทยากรท่ีไมไดเปน

หนวยงานราชการ ชั่วโมงละ 

1,200 

- วิทยากรท่ีเปนเจาหนาท่ี

หนวยงานราชการชัว่โมงละ

600 

 

- วิทยากรท่ีไมไดเปน

หนวยงานราชการ ชั่วโมง

ละ 1,200 

รายการคาใชจาย กรณีใหความรู 

ในสถานท่ีราชการ 

กรณีใหความรู 

ในสถานท่ีเอกชน 

คาพาหนะของผูรวม

โครงการท้ังหมด

สําหรับเขารวม

โครงการ 

 

 
พิจารณาตามความเปนจริง 

ความเหมาะสม 

 
พิจารณาตามความเปนจริง 

ความเหมาะสม 

รายการคาใชจาย กรณีใหความรู 

ในสถานท่ีราชการ 

กรณีใหความรู 

ในสถานท่ีเอกชน 

คาน้ํามันเชื้อเพลิง ไมสนับสนุนแตใหรวมกับคา

ยานพาหนะ 

ไมสนับสนุนแตใหรวมกับ

คายานพาหนะ 

- คาถายเอกสาร 

- คาพิมพหนังสือและ

สิ่งพิมพ 

- คาวัสดุ เครื่องเขียน

 

ไมเกิน 80 บาท 

 

ไมเกิน 80 บาท 
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และอุปกรณ 
- คาประกาศนียบัตร 
- คาเชาอุปกรณตางๆ 
 

พิจารณาตาม 

ความเหมาะสม 

พิจารณาตามความ

เหมาะสม 

3.8 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ระบุความคาดหวังของผูเสนอโครงการ ในลักษณะของผลลัพย(output)  
หรือผลกระทบ(outcome) ซ่ึงสอดคลองตอวัตถุประสงค 

3.9 การติดตามและ
ประเมินผล 

ระบุแบบความพึงพอใจโครงการใหความรูทางกฎหมาย 

3.10 หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระบุบุคคลหรือหนวยงานหรือองคกรท่ีขอรับการสนับสนุนโครงการ 

3.11 เจาหนาท่ี
โครงการ 

ระบุบุคคลหรือกลุมคนท่ีรับผิดชอบดูแลตลอดโครงการ 

3.12 ผูเสนอโครงการ ระบุบุคคลท่ีเสนอโครงการ พรอมลงลายมือชื่อประกอบ 
 

3.13 ผูอนุมัติโครงการ ระบุบุคคล กลุมคนท่ีอนุมัติโครงการพรอมลงลายมือชื่อประกอบ 
 

หมายเหตุ อัตราการเบิกจายเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและ
การประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2555 (ฉบับท่ี 3) และหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค.0506.4/840 เรื่องมาตการ
บรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางข้ันต่ํา และเพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม(SMEs)/สํานักงานกองทุนยุติธรรมไมสนับสนุนการจัดทํากระเปาใสเอกสาร/เสื้อทีมหรืออุปกรณ
อ่ืนๆใกลเคียง 
 4) คณะอนุกรรมการสนับสนุนการใหความรูทางกฎหมายพิจารณา 
  คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการสนับสนุนโครงการ อนุมัติ ไมอนุมัติ ยุติ และแจงผลภายใน 3 วัน  
 

 
 
 

 1. การติดตามระหวางการดําเนินโครงการ 
  1.1 เจาหนาท่ีสํานักงานกองทุนยุติธรรมจัดทํารายงานโดยระบุ วัน เวลาและสถานท่ีของ
โครงการท่ีจัดในแตละรอบ เพ่ือประสานงานสํานักงานยุติธรรมจังหวัดใหดําเนินการลงพ้ืนท่ีติดตามการจัดโครงการ 
และสงรายงานผลถึงสํานักงานกองทุนยุติธรรมหลังมีการจัดโครงการแลวเสร็จไมเกิน 30 วัน 

2. การติดตามหลังเสร็จส้ินโครงการ  
2.1 เจาหนาท่ีรับผิดชอบโครงการรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการสนับสนุนใหความรู 

ทางกฎหมายแกประชาชนและเอกสารหลักฐานตางๆท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 
1) รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการสนับสนุนใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน 

และผลการประเมินโครงการ  

ข้ันตอน 3 การติดตามและประเมินโครงการ 
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เอกสาร คําอธิบาย 
1.ชื่อโครงการ ระบุชื่อโครงการใหชัดเจนและสอดคลองกับเนื้อหาโครงการ 

 
2.วัตถุประสงค ระบุจุดมุงหมายในการเสนอโครงการซ่ึงสอดคลองกับชื่อโครงการ 

กลุมเปาหมาย กําหนดการและเนื้อหาในการจัดโครงการ เชน 
เพ่ือใหความรู เพ่ือพัฒนา 

3.ลักษณะโครงการท่ีขอรับความชวยเหลือ ระบุ ลั กษณ ะโครงการให สอดคลองตามในระเบี ยบ  ได แก  
โครงการเพ่ือประโยชนในการปองกันอาชญกรรม การคุมครองสิทธิ
เสรีภาพ และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม หรือโครงการ 
ท่ีเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนหรือโครงการใหความรู
ทางกฎหมายแกประชาชนท่ีเปนนวัตกรรมใหม หรือโครงการให
ความรูทางกฎหมายแกประชาชน อ่ืน ท่ีคณ ะอนุกรรมการ
เห็นสมควร 
 

4.วัน เวลา สถานท่ีจัดโครงการ ระบุ  วัน ท่ี / เดื อน/ป  เวลา และสถาน ท่ีจั ด โครงการอย าง
รายละเอียดตามขอเท็จจริง 

5.รายละเอียดงบประมาณ ระบุ รายละเอียดค า ใช จ ายของโครงการ ซ่ึ งสอดคล องกับ 
ประมาณการท่ีเสนอในแบบเสนอโครงการ(proposal) 

6.ผูเขารวมโครงการ ระบุจํานวน ประเภทและรายละเอียดผูเขารวมโครงการท่ีแสดงถึง
ความสอดคลองตอโครงการหรือพ้ืนท่ีจัดโครงการ ประกอบดวย 
เจาหนาท่ี  วิทยากร  ผูเขารวมการอบรม ผูสังเกตการณ 
 

7.ข้ันตอนและผลการดําเนินโครงการ ระบุหัวขอบรรยาย/เนื้อหาการบรรยาย กําหนดการโครงการ 
ระยะเวลาโครงการ ตลอดจนรายละเอียดกิจกรรมท้ังหมด  
 

8.หนวยงานรับผดิชอบโครงการ ระบุบุคคลหรือหนวยงานหรือองคกรท่ีขอรับการสนับสนุนโครงการ 
 

9.เจาหนาท่ีโครงการ ระบุบุคคลหรือกลุมคนท่ีรับผิดชอบดูแลตลอดโครงการ 
 

10.ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม ระบุรายงานสรุปผลการประเมินโครงการจากแบบความพึงพอใจ 
ท่ีเสนอในแบบเสนอโครงการ(proposal)  

11.รูปภาพและคลิปวีดีโอ ระบุภาพประกอบโครงการไมนอยกวา 5 ภาพพรอมวิดีโอคลิป
บันทึกตลอดโครงการ บรรจุในแผน CD  
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 2) หนังสือเชิญเขารวมโครงการ 
 3) แบบตอบรับเขารวมโครงการ(ถามี) 
 4) แบบลงทะเบียนผูเขารวมโครงการ 
 5) เอกสารการบรรยายของวิทยากร 
 6) แบบสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ  
 7) ภาพเคลื่อนไหวบางชวง(VDO) ของโครงการไมนอยกวา 10 นาที 
 8) คาพาหนะเบิกคาเดินทาง  ไดแก แบบ บก.111 พรอมสําเนาบัตรประชาชน 
       แบบ 8708 สวน 1 
       แบบ 8708 สวน 2 
     *กรณีโครงการจางเหมารถขนสงผูรวมโครงการตองมีเอกสารการจัดจางประกอบ 
 9) ใบสําคัญรับเงินคาวิทยากรและสําเนาบัตรวิทยากร 
 10) ใบเสรจ็รับเงินคาอาหาร 
 11) ใบเสร็จรับเงินคาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
 12) ใบเสร็จคาท่ีพัก (Portfolio)  
 13) ใบเสร็จคาวัสดุ อุปกรณ 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ เอกสารรายการท่ี 8 – 13 ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง อยางนอยรายละเอียดตองประกอบดวย 

1) ชื่อ สถานท่ีอยู หรือท่ีทําการของผูรับเงิน 

2) วัน เดือน ป ท่ีรับเงิน 

3) รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร 

4) จํานวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 

5) ลายมือชื่อผูรับเงิน 

รายการท่ี 10 -11 ระบุคาใชจายเปนวัน  

 3.การประเมินความสําเร็จของโครงการ  

   ผูขอรับการสนับสนุนรายงานผลโครงการและจัดสงเอกสารถูกตอง ครบถวน เจาหนาท่ี

ดําเนินการสรุปผลการสนับสนุนโครงการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชนรายงานผูบริหาร 
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แบบคําขอรับความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม  
กรณีการชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี 

๑. ขอมูลผูขอรับความชวยเหลือ 
๑.๑ ขาพเจา ชื่อ....................................................นามสกุล.............................................. 
1.2 เลขบัตรประจําตัวประชาชน………………………………………………………………………………………  
๑.3 เกิดวันท่ี........................เดือน..................................... พ.ศ. .......................อายุ.........................ป 
๑.4 เชื้อชาต ิ О ไทย  О อ่ืนๆ........................................................................................... 

๑.5 สัญชาต ิ О ไทย  О อ่ืนๆ........................................................................................... 
๑.6 ศาสนา О พุทธ  О อิสลาม О คริสต  О อ่ืนๆ................... 
๑.7 ท่ีอยูปจจุบัน  เลขท่ี....................... หมูท่ี.......................... ตรอก/ซอย ................................. 
ถนน................................................... ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย............................... โทร.............................. 
О บานตนเอง  О บานบิดามารดา  О บานญาติ  О บานเพ่ือน  О บานคนรูจัก  О บานเชา 
     พักอาศัยอยูเปนระยะเวลา....................................  เดือน/ป  
1.8 ท่ีอยูตามภูมิลําเนา เลขท่ี....................... หมูท่ี.......................... ตรอก/ซอย .......................... 
ถนน................................................... ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.................... 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย............................... โทร............................. 

О บานตนเอง  О บานบิดามารดา  О บานญาติ  О บานเพ่ือน  О บานคนรูจัก  О บานเชา 
     พักอาศัยอยูเปนระยะเวลา....................................  เดือน/ป 
๑.9 ประกอบอาชีพ......................................................  มีรายไดวัน/เดือน/ป......................... บาท 
๑.10 ขาพเจามีความประสงคจะขอรับความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม  

 О ชัน้สอบสวน  О ชั้นอัยการ  О ศาลชั้นตน  О ศาลอุทธรณ  О ศาลฎีกา  О อ่ืนๆ........... 
๒. ขอมูลผูรับมอบอํานาจ 

2.๑ ขาพเจา ชื่อ.................................... นามสกุล................................................... 
2.2 เลขบัตรประจําตัวประชาชน……………………………………………..  
2.3 เกิดวันท่ี........................เดือน..................................... พ.ศ. .......................อายุ..................ป 

2.4 เชื้อชาต ิ О ไทย  О อ่ืนๆ.............................................................................. 
2.5 สัญชาต ิ О ไทย  О อ่ืนๆ............................................................................... 

2.6 ศาสนา О พุทธ  О อิสลาม О คริสต  О อ่ืนๆ................................. 
2.7 ท่ีอยูปจจุบัน  เลขท่ี....................... หมูท่ี.......................... ตรอก/ซอย ............................. 
ถนน................................................... ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต............... 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย............................... โทร.............................. 
О บานตนเอง  О บานบิดามารดา  О บานญาติ  О บานเพ่ือน  О บานคนรูจัก  О บานเชา 

พักอาศัยอยูเปนระยะเวลา....................................  เดือน/ป  
ตอหนา 2 

แบบ กทย. 1 

บทที่ 6 เอกสารและแบบฟอรมที่เก่ียวของ 
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2.8 ท่ีอยูตามภูมิลําเนา เลขท่ี....................... หมูท่ี.......................... ตรอก/ซอย .................... 
ถนน................................................... ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย............................... โทร............................... 

О บานตนเอง  О บานบิดามารดา  О บานญาติ  О บานเพ่ือน  О บานคนรูจัก  О บานเชา 
     พักอาศัยอยูเปนระยะเวลา....................................  เดอืน/ป 

3. การศึกษาของผูขอรับความชวยเหลือ 

О ไมรูหนังสือ  О ประถมศึกษา  О มัธยมศึกษา  О ปวช.  О ปวส. 
О ปริญญาตรี   О ปริญญาโท     О ปริญญาเอก  О อ่ืนๆ......................................... 

4. การประกอบอาชีพของผูขอรับความชวยเหลือ 
4.๑ ขาพเจามีรายได กอน/ขณะถูกดําเนินคดี  

О ประกอบอาชีพ....................................................ตําแหนง........................................... 
รายได วัน/เดือน/ปละ........................................................บาท  ทํางานนี้มานาน...............................ป 
ชื่อสถานท่ีทํางาน..................................................................................................โทร............ 

นอกจากงานประจําแลว ขาพเจา О ไมมีอาชีพเสริมอ่ืน ๆ อีก 
            О มีอาชีพเสริม คือ..........................................  
ชื่อสถานท่ีทํางาน..................................................................................................โทร..................... รายได 

วัน/เดือน/ปละ........................................................บาท  ทํางานนี้มานาน...............................ป 

О ไมไดประกอบอาชีพ เพราะ................................................................. 
แตขาพเจาไดรับเงินคาใชจายจาก..............................................วัน/เดือน/ปละ......................... บาท 
4.๒ ขาพเจามีรายจาย กอน/ขณะถูกดําเนินคดี  
       О คาใชจายในครวัเรือนเดือนละ..............................บาท   

О คาผอนบาน เดือนละ..............................บาท  О คาผอนรถ เดือนละ.................... บาท 
О อ่ืนๆ ...................................................................................................... 

4.๓ ทรัพยสินอ่ืนของขาพเจา     О ไมมี 
                      О มี ไดแก................................................................ 
5. เรื่อง ........................................................ О คดีแพง  О คดีอาญา  О คดีอ่ืนๆ ................... 

มีความประสงคจะขอรับความชวยเหลือเงินหรือคาใชจายจากกองทุนยุติธรรม  ดังตอไปนี้ 

О คาจางทนายความ 
О คาท่ีปรึกษาหรือผูชวยเหลือทางกฎหมายในการดําเนินคดี หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
О คาฤชาธรรมเนียม 

О คาใชจายอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของในการดําเนินคดี เชน คาตรวจพิสูจน คาใชจายเก่ียวกับคาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือท่ี
ใชในการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน คาใชจายในการจัดเตรียมเอกสาร คาใชจายในการ สอบแนวเขตรังวัดท่ีดิน 
คาใชจายเก่ียวกับแผนท่ีภาพถายทางอากาศหรือทางดาวเทียม การอาน แปล ตีความ หรือวิเคราะหภาพถาย 

 О คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการดําเนินคดี (โปรดระบุ)………………………………………………….. 
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6. ขอเท็จจริงและรายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับคดีพอสังเขป เชน ขอเท็จจริงในคดีเปนอยางไร มูลคดี ช่ือคูความใน
คดี ศาลท่ีรับฟอง/จะฟอง จํานวนเงินท่ีเรียกรอง ฯลฯ 

ขอเท็จจริงแหงคดี  ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
. 
7. การไกลเกล่ียระงับขอพิพาทการการใชสิทธิทางศาล 
 О เคยไกลเกลี่ยโดย........................................................................................................................... 
      ผลการไกลเกลี่ย............................................................................................................................ 

О ไมเคยไกลเกลี่ย  О ประสงคไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท 

      О ไมประสงคไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท  เนื่องจาก............................................ 
8. เหตุท่ีควรจะไดรับความชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 

……………………………………………………………………………………………………………...……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ในการขอรับความชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาดวยแลว 

(     )  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 
(     )  สําเนาทะเบียนบาน 
(     )  สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถามี) 
(     )  หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 
(     )  สําเนาสัญญา 
(     )  สําเนาเอกสารสิทธิเก่ียวกับท่ีดิน 
(     )  สําเนาเอกสารทางคดี 
(     )  อ่ืนๆ ........................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  
ขาพเจาขอรับรองวาขอเท็จจริงดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ โดยไดอาน ไดฟงแลว

รับวาเขาใจเปนอยางดี จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน  
   
 
     (ลงช่ือ)...........................................................ผูขอรับความชวยเหลือ 

       (...........................................................) 
               วันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ. .......... 

 
 
 
 
 
 

 
 

              เจาหนาท่ีผูรับคําขอ 
 
     (ลงช่ือ)........................................................... 
                 (..........................................................) 
             ตําแหนง........................................................... 
         วันท่ี..........เดือน...........................พ.ศ. .........  
 

 

 

 

คําเตือน  ผูใดแจงขอเท็จจริงหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จแกเจาหนาท่ี ถือวามีความผิด 

     ตามประมวลกฎหมายอาญา กองทุนยุติธรรมจะดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

     นอกจากนี้กองทุนยุติธรรมจะดําเนินการยกเลิกคําขอรับความชวยเหลือดวย 
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แบบคําขอรับความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม  
กรณีการขอปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลย 

๑. ขอมูลผูขอรับความชวยเหลือ 
๑.๑ ขาพเจา ชื่อ....................................................นามสกุล.................................................................... 
1.2 เลขบัตรประจําตัวประชาชน……………………………………………………………………………………………....  
๑.3 เกิดวันท่ี........................เดือน..................................... พ.ศ. .......................อายุ............................ป 

๑.4 เชื้อชาต ิ О ไทย  О อ่ืนๆ........................................................................................... 
๑.5 สัญชาต ิ О ไทย  О อ่ืนๆ........................................................................................... 
๑.6 ศาสนา О พุทธ  О อิสลาม О คริสต  О อ่ืนๆ.................................... 
๑.7 ท่ีอยูปจจุบัน  เลขท่ี....................... หมูท่ี.......................... ตรอก/ซอย ........................................... 
ถนน................................................... ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย............................... โทร......................................... 

О บานตนเอง  О บานบิดามารดา  О บานญาติ  О บานเพ่ือน  О บานคนรูจัก  О บานเชา 
     พักอาศัยอยูเปนระยะเวลา....................................  เดือน/ป  
1.8 ท่ีอยูตามภูมิลําเนา เลขท่ี....................... หมูท่ี.......................... ตรอก/ซอย ................................... 
ถนน................................................... ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย............................... โทร......................................... 

О บานตนเอง  О บานบิดามารดา  О บานญาติ  О บานเพ่ือน  О บานคนรูจัก  О บานเชา 
     พักอาศัยอยูเปนระยะเวลา....................................  เดือน/ป 
๑.9 ประกอบอาชีพ......................................................  มีรายไดวัน/เดือน/ป.................................บาท 
๑.10 เก่ียวของเปน.........................................................  ผูตองหา/จําเลย 
๑.11 ขาพเจามีความประสงคจะขอรับความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม  

 О ชัน้สอบสวน  О ชั้นอัยการ  О ศาลชั้นตน  О ศาลอุทธรณ  О ศาลฎีกา  О อ่ืนๆ.................. 
๒. ขอมูลผูตองหา/จําเลย 

๒.๑ ชื่อ..................................................................นามสกุล.................................................................... 
2.2 เลขบัตรประจําตัวประชาชน…………………………………………….. 
๒.3 เกิดวันท่ี........................เดือน.....................................พ.ศ. .......................อายุ.............................ป 

๒.4 เชื้อชาต ิ О ไทย  О อ่ืนๆ........................................................................................... 
๒.5 สัญชาต ิ О ไทย  О อ่ืนๆ........................................................................................... 

๒.6 ศาสนา О พุทธ  О อิสลาม О คริสต  О อ่ืนๆ.................................... 
๒.7 ท่ีอยูปจจุบัน  เลขท่ี........................ หมูท่ี.......................... บาน/ตรอก/ซอย ................................. 
ถนน................................................... ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย............................... โทร......................................... 
О บานตนเอง О บานบิดามารดา  О บานญาติ  О บานเพ่ือน  О บานคนรูจัก   О บานเชา 
     พักอาศัยอยูเปนระยะเวลา....................................  เดือน/ป 
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2.8 ท่ีอยูตามภูมิลําเนา เลขท่ี....................... หมูท่ี.......................... ตรอก/ซอย ................................... 
ถนน................................................... ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย............................... โทร......................................... 

О บานตนเอง  О บานบิดามารดา  О บานญาติ  О บานเพ่ือน  О บานคนรูจัก  О บานเชา 
     พักอาศัยอยูเปนระยะเวลา....................................  เดือน/ป 
๒.9 ปจจุบันพักอาศัยอยูกับ............................................................  เปนระยะเวลา...............  เดือน/ป 

๓. สถานภาพของผูตองหา/จําเลย 
О โสด 

О หมาย  โดย  О จดทะเบียนหยา   О คูครองเสียชีวิต 
О มีครอบครัวแลว  โดย  О จดทะเบียนสมรส  О ไมจดทะเบียนสมรส 

๓.๑ ภรรยา/สามี ชื่อ............................................................................ อายุ......................ป  
ท่ีอยูปจจุบัน  เลขท่ี........................ หมูท่ี.......................... บาน/ตรอก/ซอย ......................................... 
ถนน................................................... ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย............................... โทร......................................... 
ประกอบอาชีพ..............................................................  มีรายไดวัน/เดือน/ป.................................บาท 
๓.๒ ขาพเจามีบุตร..............................คน  คือ 
(๑)............................................................................................อายุ...............ป อาชีพ............................ 
ท่ีอยู.....................................................................................................................โทร.............................. 
(๒)............................................................................................อายุ...............ป อาชีพ............................ 
ท่ีอยู.....................................................................................................................โทร.............................. 

๔. การศึกษาของผูตองหา/จําเลย  

О ไมรูหนังสือ  О ประถมศึกษา  О มัธยมศึกษา  О ปวช.  О ปวส. 
О ปริญญาตรี   О ปริญญาโท     О ปริญญาเอก  О อ่ืนๆ............................................................... 

๕. การประกอบอาชีพของผูตองหา/จําเลย 
๕.๑ ขาพเจามีรายได กอน/ขณะถูกดําเนินคดี  

О ประกอบอาชีพ...............................................................ตําแหนง................................ 
รายได วัน/เดือน/ปละ........................................................บาท  ทํางานนี้มานาน...............................ป 
ชือ่สถานท่ีทํางาน..................................................................................................โทร............................. 

นอกจากงานประจําแลว ขาพเจา О ไมมีอาชีพเสริมอ่ืน ๆ อีก 
            О มีอาชีพเสริม คือ...........................................................................

 ชือ่สถานท่ีทํางาน..................................................................................................โทร.............................
 รายได วัน/เดือน/ปละ........................................................บาท  ทํางานนี้มานาน...............................ป 

О ไมไดประกอบอาชีพ เพราะ.......................................................................................... 
แตขาพเจาไดรับเงินคาใชจายจาก..............................................วัน/เดือน/ปละ...............................บาท 
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๕.๒ ขาพเจามีรายจาย กอน/ขณะถูกดําเนินคดี  

       О คาใชจายในครวัเรือนเดือนละ..............................บาท   
О คาผอนบาน เดือนละ..............................บาท  О คาผอนรถ เดือนละ.............................บาท 
О อ่ืนๆ ......................................................................................................................................... 

๕.๓ ทรัพยสินอ่ืนของขาพเจา     О ไมมี 
            О มี ไดแก........................................................................................ 

6. ประวัติการกระทําความผิดของผูตองหา/จําเลย  
ขาพเจา О ไมมี О มี ประวัติถูกจับกุมดําเนินคดีอาญา หรือตองโทษจําคุก คือ 
(๑) เจาพนักงานตํารวจสถานีตํารวจ....................................................................................................... 
ถูกจับขอหา...................................................................................... เม่ือวันท่ี......................................... 
ผลทางคดี................................................................................................................................................. 
(๒) เจาพนักงานตํารวจสถานีตํารวจ....................................................................................................... 
ถูกจับขอหา...................................................................................... เม่ือวันท่ี......................................... 
ผลทางคดี................................................................................................................................................. 
(๓) เจาพนักงานตํารวจสถานีตํารวจ....................................................................................................... 
ถูกจับขอหา...................................................................................... เม่ือวันท่ี......................................... 
ผลทางคดี................................................................................................................................................. 

7. ประวัติเกี่ยวของกับยาและสารเสพติดใหโทษของผูตองหา/จําเลย  
О ไมมี О มี ประวัติเก่ียวของกับยาและสารเสพติดใหโทษ.............................ประเภท ไดแก 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

8. ความเห็นในการประกันตัว 
8.๑ พนักงานสอบสวน/พนักงานอัยการ 

О ไมคัดคาน 

О คัดคาน เนื่องจาก.................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
8.๒ ศาลช้ันตน/อุทธรณ/ฎีกา (ถามี) 

О อนุญาต 

О ไมอนุญาต เนื่องจาก............................................................................................................... 
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9. ขอเท็จจริงและรายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับคดีท่ีถูกฟองพอสังเขป เชน ขอเท็จจริงในคดีเปนอยางไร  
ขอหาหรือฐานความผิด ศาลท่ีปลอยช่ัวคราว/วงเงินประกันตัว ฯลฯ 

ขอเท็จจริงแหงคดี  ………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ขอกลาวอาง О รับสารภาพ (มูลเหตุจูงใจในการกระทําความผิด) เนื่องจาก.......................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

О ปฏิเสธ เนื่องจาก………………………………………………..……………………………………..….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
๑0. ขอมูลผูเสียหาย 

О ติดตอผูเสียหายไมได เนื่องจาก.......................................................................................................... 

О ติดตอผูเสียหายได ชื่อ........................................................................................................................ 
 อายุ.................................ป  โทร.............................................................................. 

การบรรเทาความเสียหายใหแกผูเสียหาย 
О มี  เปนเงินจํานวน...........................................บาท  อ่ืนๆ.................................................................. 

О ไมมี  เนื่องจาก................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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๑1. เหตุท่ีควรจะไดรับความชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 
……………………………………………………………………………………………………………...……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ในการขอรับความชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาดวยแลว 

(     )  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 
(     )  สําเนาทะเบียนบาน 
(     )  สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถามี) 
(     )  หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 
(     )  สําเนาบันทึกการจับกุม 
(     )  สําเนาบันทึกคําใหการ 
(     )  สําเนาคํารองขอฝากขัง 
(     )  สําเนาคําฟองศาลชั้นตน/อุทธรณ/ฎีกา 
(     )  สําเนาคําพิพากษาศาลชั้นตน/อุทธรณ/ฎีกา 
(     )  อ่ืนๆ ............................................................................................................................ 
ขาพเจาขอรับรองวาขอเท็จจริงดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ โดยไดอาน ไดฟงแลว

รับวาเขาใจเปนอยางดี จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน  
 

     (ลงช่ือ)...........................................................ผูขอรับความชวยเหลือ 
       (...........................................................) 

               วันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ. .......... 
 
 
 
 
 

 

              เจาหนาท่ีผูรับคําขอ 
     (ลงช่ือ)........................................................... 
                 (..........................................................) 
             ตําแหนง........................................................... 
         วันท่ี..........เดือน...........................พ.ศ. .........  
 
 

คําเตือน  ผูใดแจงขอเท็จจริงหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จแกเจาหนาท่ี ถือวามีความผิด 

     ตามประมวลกฎหมายอาญา กองทุนยุติธรรมจะดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

     นอกจากนี้กองทุนยุติธรรมจะดําเนินการยกเลิกคําขอรับความชวยเหลือดวย 
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แบบคําขอรับความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม  

กรณีการชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หรือผูไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 
๑. ขอมูลผูขอรับความชวยเหลือ 

๑.๑ ขาพเจา ชื่อ....................................................นามสกุล.................................................................... 
1.2 เลขบัตรประจําตัวประชาชน………………………………………………………………………………………………..  
๑.3 เกิดวันท่ี........................เดือน..................................... พ.ศ. .......................อายุ............................ป 

๑.4 เชื้อชาต ิ О ไทย  О อ่ืนๆ........................................................................................... 
๑.5 สัญชาต ิ О ไทย  О อ่ืนๆ........................................................................................... 

๑.6 ศาสนา О พุทธ  О อิสลาม О คริสต  О อ่ืนๆ.................................... 
๑.7 ท่ีอยูปจจุบัน  เลขท่ี....................... หมูท่ี.......................... ตรอก/ซอย ........................................... 
ถนน................................................... ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย............................... โทร......................................... 
О บานตนเอง  О บานบิดามารดา  О บานญาติ  О บานเพ่ือน  О บานคนรูจัก  О บานเชา 
     พักอาศัยอยูเปนระยะเวลา....................................  เดือน/ป  
1.8 ท่ีอยูตามภูมิลําเนา เลขท่ี....................... หมูท่ี.......................... ตรอก/ซอย ................................... 
ถนน................................................... ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย............................... โทร......................................... 
О บานตนเอง  О บานบิดามารดา  О บานญาติ  О บานเพ่ือน  О บานคนรูจัก  О บานเชา 
     พักอาศัยอยูเปนระยะเวลา....................................  เดอืน/ป 
๑.9 ประกอบอาชีพ......................................................  มีรายไดวัน/เดือน/ป.................................บาท 

๒. ขอมูลผูรับมอบอํานาจ 
2.๑ ขาพเจา ชื่อ....................................................นามสกุล.................................................................... 
2.2 เลขบัตรประจําตัวประชาชน……………………………………………..........................................................  
2.3 เกิดวันท่ี........................เดือน..................................... พ.ศ. .......................อายุ............................ป 

2.4 เชื้อชาต ิ О ไทย  О อ่ืนๆ........................................................................................... 
2.5 สัญชาต ิ О ไทย  О อ่ืนๆ........................................................................................... 
2.6 ศาสนา О พุทธ  О อิสลาม О คริสต  О อ่ืนๆ.................................... 
2.7 ท่ีอยูปจจุบัน  เลขท่ี....................... หมูท่ี.......................... ตรอก/ซอย ........................................... 
ถนน................................................... ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย............................... โทร......................................... 

О บานตนเอง  О บานบิดามารดา  О บานญาติ  О บานเพ่ือน  О บานคนรูจัก  О บานเชา 
     พักอาศัยอยูเปนระยะเวลา....................................  เดือน/ป  
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2.8 ท่ีอยูตามภูมิลําเนา เลขท่ี....................... หมูท่ี.......................... ตรอก/ซอย ................................... 
ถนน................................................... ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย............................... โทร......................................... 

О บานตนเอง  О บานบิดามารดา  О บานญาติ  О บานเพ่ือน  О บานคนรูจัก  О บานเชา 
     พักอาศัยอยูเปนระยะเวลา....................................  เดือน/ป 

3. การศึกษาของผูขอรับความชวยเหลือ 

О ไมรูหนังสือ  О ประถมศึกษา  О มัธยมศึกษา  О ปวช.  О ปวส. 
О ปริญญาตรี   О ปริญญาโท     О ปริญญาเอก  О อ่ืนๆ............................................................... 

4. การประกอบอาชีพของผูขอรับความชวยเหลือ 
4.๑ ขาพเจามีรายได กอน/ขณะถูกดําเนินคดี  

О ประกอบอาชีพ..............................................................ตําแหนง................................. 
รายได วัน/เดือน/ปละ........................................................บาท  ทํางานนี้มานาน................................ป 
ชื่อสถานท่ีทํางาน..................................................................................................โทร............................. 

นอกจากงานประจําแลว ขาพเจา О ไมมีอาชีพเสริมอ่ืน ๆ อีก 
            О มีอาชีพเสริม คือ...........................................................................

 ชือ่สถานท่ีทํางาน..................................................................................................โทร.............................
 รายได วัน/เดือน/ปละ........................................................บาท  ทํางานนี้มานาน................................ป 

О ไมไดประกอบอาชีพ เพราะ.......................................................................................... 
แตขาพเจาไดรับเงินคาใชจายจาก..............................................วัน/เดือน/ปละ...............................บาท 
4.๒ ขาพเจามีรายจาย กอน/ขณะถูกดําเนินคดี  
       О คาใชจายในครวัเรือนเดือนละ..............................บาท   

О คาผอนบาน เดือนละ..............................บาท  О คาผอนรถ เดือนละ.............................บาท 
О อ่ืนๆ .......................................................................................................................................... 

4.๓ ทรัพยสินอ่ืนของขาพเจา     О ไมมี 
                      О มี ไดแก......................................................................................... 
5. การขอรับความชวยเหลือ 

5.1 มีความประสงคจะขอรับความชวยเหลือจากการกระทําในกรณี 

О เปนผูเสียหายจากการปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย 
О เปนจําเลยท่ีถูกคุมขังตามคําพิพากษาเกินกําหนด 

О  เปนจําเลยท่ีมีสิทธิไดรับคาทดแทนและคาใชจายตามกฎหมายวาดวยคาตอบแทนผู เสียหาย  
 และคาทดแทน และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา และถูกคุมขังในระหวางสอบสวน 

О การละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีอ่ืน (โปรดระบุ)............................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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5.2 มีความประสงคจะขอรับความชวยเหลือเงินหรือคาใชจายจากกองทุนยุติธรรม  ดังตอไปนี้ 
О คาใชจายท่ีจําเปนในการรักษาพยาบาล 

О คาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจ 
О เงินชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ในกรณีท่ีผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
     ถึงแกความตาย 

    О คาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวางท่ีไมสามารถประกอบการงานไดตามปกติ 

 О เงินชวยเหลือเยียวยาอ่ืน (โปรดระบุ)............................................................................................ 
หมายเหตุ : เอกสารทางการเงินตองนําเอกสารตนฉบับมาแสดงตอสํานักงาน 

 

6. ขอเท็จจริงและรายละเอียดท่ีเกี่ยวของพอสังเขป เชน ขอเท็จจริงในคดีเปนอยางไร  
ขอเท็จจริงแหงคดี  …………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
7. เหตุท่ีควรจะไดรับความชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 

……………………………………………………………………………………………………………...……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ในการขอรับความชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาดวยแลว 

(     )  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 
(     )  สําเนาทะเบียนบาน 
(     )  สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถามี) 
(     )  หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 
(     )  สําเนาสัญญา 
(     )  สําเนาเอกสารสิทธิเก่ียวกับท่ีดิน 
(     )  สําเนาเอกสารทางคดี 
(     )  อ่ืนๆ ........................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
 
ขาพเจาขอรับรองวาขอเท็จจริงดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ โดยไดอาน ไดฟงแลว

รับวาเขาใจเปนอยางดี จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน  
    

 
     (ลงช่ือ)...........................................................ผูขอรับความชวยเหลือ 

       (...........................................................) 
               วันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ. .......... 

 
 
 
 
 

 

       
                                                         เจาหนาท่ีผูรับคําขอ 
 
 
     (ลงช่ือ)........................................................... 
                 (..........................................................) 
             ตําแหนง........................................................... 
         วันท่ี..........เดือน...........................พ.ศ. ......... 
 
 
 
 
 

คําเตือน  ผูใดแจงขอเท็จจริงหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จแกเจาหนาท่ี ถือวามีความผิด 

     ตามประมวลกฎหมายอาญา กองทุนยุติธรรมจะดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

     นอกจากนี้กองทุนยุติธรรมจะดําเนินการยกเลิกคําขอรับความชวยเหลือดวย 
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แบบคําขอรับความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม  

กรณีการสนับสนุนโครงการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน                                                                                   

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1.1  ชื่อผูเสนอโครงการ  (ภาษาไทย) ......................................................................................................... 
          (ภาษาอังกฤษ) ถามี ............................................................................................ 

1.2  ประเภทผูเสนอโครงการ (เลือกเพียง 1 ขอ) 

О บุคคลธรรมดา   О คณะบุคคล    О นิติบุคคล    О องคกรเอกชน       
О หนวยงานของรัฐ    О สถานศึกษา    О อ่ืนๆ..................................................... 

1.3  ท่ีตั้งสํานักงาน/ท่ีอยู (พรอมแผนท่ี) เลขท่ี.....................................ตําบล/แขวง................................................. 
อําเภอ/เขต...........................................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย..................... .      
โทรศัพท/โทรศัพทมือถือ ........................โทรสาร .................................     E-Mail ........................................ 

1.4  ชื่อผูประสานงานโครงการ ................................................................................................................................ 
       ท่ีอยู เลขท่ี.....................................ตําบล/แขวง................................................................................................ 
       อําเภอ/เขต...........................................................จังหวัด.....................................รหสัไปรษณีย........................      
       โทรศัพท/โทรศัพทมือถือ ...........................โทรสาร ............................ E-Mail ................................................ 
1.5  วัตถุประสงคท่ีขอรับความชวยเหลือ............................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
1.6  กิจกรรมหรอืโครงการท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน (โดยสรุป) 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................     
1.7  ผลงานในรอบ 1 ป ท่ีผานมา (โดยสรุป) 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................   

1.8  แหลงความชวยเหลือท่ีไดรับในปจจุบัน (ท้ังในและตางประเทศ)  
       1. .................................................................................................   จํานวน ................................. บาท 
       2. .................................................................................................   จํานวน ................................. บาท 

 
 
 
 

ตอหนา 2 

แบบ กทย. 4 
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สวนที่ 2  รายละเอียดขอมูลโครงการเพ่ือขอรับความชวยเหลือเงินกองทุน (แยกตามรายโครงการ) 
  

2.1   ช่ือโครงการ (ภาษาไทย) .................................................................................................... 
 

2.2   ลักษณะโครงการท่ีขอรับความชวยเหลือเงินกองทุน   (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

О โครงการเผยแพรหรือการอบรมความรูทางกฎหมายแกประชาชน เพ่ือประโยชนในการปองกันอาชญากรรม 
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพ และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 

О โครงการท่ีเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน เก่ียวกับการสงเสริมสิทธิและหนาท่ี แกไขปญหา   
เรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 

О โครงการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชนท่ีเปนนวัตกรรมใหม  
О โครงการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชนอ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................  

 

2.3  รายช่ือบุคคลท่ีนาเช่ือถือ ท่ีสามารถอธิบายถึงผลงานของผูขอรับความชวยเหลือท่ีผานมาได จํานวน 2 ทาน 

(1)  ชื่อ ............................................................... ท่ีอยู/หนวยงาน ........................................................... 
..................................................................................... โทรศัพท ............................................................... 

(2)  ชื่อ ............................................................... ท่ีอยู/หนวยงาน .......................................................... 
..................................................................................... โทรศัพท .............................................................  

หมายเหตุ  : ในกรณีงบประมาณโครงการท่ีเสนอตอกองทุนยุติธรรม มากกวา  50,000 บาท ใหแนบหนังสือ
รับรองผลงาน และใหบุคคลอางอิงลงนามมาพรอมกับแบบเสนอโครงการ 

 

2.4 วัตถุประสงคโครงการ 

 ................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................  
 

2.5 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................  
 

2.6 กลุมเปาหมาย 
 ................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 

 
 
 

ตอหนา 3 
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                เพ่ือประโยชนตอการพิจารณาโครงการของทาน  กรุณาตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของเอกสาร
ท่ีกําหนดใหจัดสงทุกรายการ โดยทําเครื่องหมาย  หนาหัวขอเอกสารท่ีทานจัดสงมา พรอมกับแนบรายละเอียด 
ดังนี้ 
 

 1.  เอกสารโครงการ 3 ชุด  พรอมแผนดิสก 1 แผน (ถามี) โดยแตละชุดประกอบดวย 

О รายละเอียดโครงการ  

 О มติท่ีประชุมขององคกร ซ่ึงใหความเห็นชอบโครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน (ถามี) 

 2.  เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการอยางละ 3 ชุด   

О แผนท่ีของผูขอรับความชวยเหลือ 

  О แผนท่ีของพ้ืนท่ีดําเนินงานโครงการ 
  О อ่ืน ๆ (ท่ีเปนประโยชนตอการพิจารณาโครงการ)..................................... 

  3.  กรณีเปนองคกรเอกชนใหแนบเอกสารเพ่ิมเติมประกอบ อยางละ 3 ชุด ดังนี้ 

 О สําเนาตราสารหรือระเบียบขอบังคับ 

 О ผลงานในรอบปท่ีผานมา 
 О งบดุลหรืองบแสดงรายรับ-รายจายสําหรับรอบปท่ีผานมา 

ขาพเจาขอรับรองวาขอเท็จจริงดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ โดยไดอาน ไดฟงแลว  
รับวาเขาใจเปนอยางดี จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน  
     (ลงช่ือ)...........................................................ผูขอรับความชวยเหลือ 

 (...........................................................) 
     วันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ. .......... 

 
 
 
 
 
 

 
              เจาหนาท่ีผูรับคําขอ 
 
     (ลงช่ือ)........................................................... 
                 (..........................................................) 
             ตําแหนง........................................................... 
         วันท่ี..........เดือน...........................พ.ศ. .........  
 
 
 

คําเตือน  ผูใดแจงขอเท็จจริงหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จแกเจาหนาท่ี ถือวามีความผิด 

     ตามประมวลกฎหมายอาญา กองทุนยุติธรรมจะดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

     นอกจากนีก้องทุนยุติธรรมจะดําเนินการยกเลิกคําขอรับความชวยเหลือดวย 
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บันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีจะตองย่ืนเพ่ิมเติม ตามมาตรา 8 
แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558 (สําหรับรับคําขอ) 

 กรณกีารชวยเหลือประชาชนในการดําเนินดคีและการขอปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลย (กทย.1 และกทย. 2)  

 ช่ือ - สกุล ผูขอรับความชวยเหลือ ................................................................... คําขอเลขท่ี .................................. 

                                                     
 สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประชาชน ของผูยื่นคําขอฯ และ/หรือของผูตองหาหรือจําเลย จํานวน 1 ชุด  
 ใบมอบอํานาจ กรณี ท่ีผูตองหาหรือจําเลยอยู ในเรือนจํา หรือมี เหตุจําเปนอยางยิ่ งท่ี ไมสามารถมาพบดวยตนเองได    
     พรอมท้ังติดอากรแสตมปจํานวน 30 บาท  
 สําเนาเอกสารท่ีเก่ียวของกับคดี เชน  

 รายงานบันทึกประจําวันเก่ียวกับคดี (ช้ันสอบสวน) 
 บันทึกแจงขอกลาวหา (ช้ันสอบสวน) 
 บันทึกการจับกุม (ช้ันสอบสวน) 
 บันทึกคําใหการผูตองหา / บันทึกคําใหการผูรองทุกข หรือผูเสียหาย (ช้ันสอบสวน) 
 คํารองขอฝากขังผูตองหา ตั้งแตครั้งท่ี 1 จนถึงปจจุบัน (ช้ันสอบสวน - ช้ันอัยการ) 
 สําเนาคําฟองศาลช้ันตน / คําอุทธรณ / คําฎีกา  
 สําเนาคําใหการ / คําแถลง / คํารอง ท่ียื่นไวตอศาล  
 สําเนารายงานกระบวนพิจารณาคดี (เอกสารแสดงกําหนดนัดของศาล) 
 สําเนาคําพิพากษาศาลช้ันตน / ศาลอุทธรณ / ศาลฎีกา 

 หนังสือรับรองความประพฤติ  
 หนังสือรับรองรายได   
 อ่ืนๆ ไดแก ........................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... 
 
ท้ังน้ีสํานักงานกองทุนยุติธรรมไดรับคําขอรับความชวยเหลือของผูขอฯ ไวแลว และผูขอฯ จะนําเอกสารท่ียังขาดหรือไมครบถวน 
มาสงเพ่ิมเติมใหเจาหนาท่ีภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันท่ี.................................ถึงวันท่ี............................... หากถึงระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
แตผูขอฯ ไมสงเอกสารมาใหกองทุนยุติธรรมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด กองทุนยุติธรรม จะขอถือหนังสือฉบับน้ีเปนหนังสือแสดง
ความประสงคขอยุติคําขอรับความชวยเหลือท่ีไดยื่นไวกับสํานักงานกองทุนยุติธรรมตอไป  
 
       ลงช่ือ .................................. ผูขอรับความชวยเหลือ             ลงช่ือ ..................................... เจาหนาท่ีผูรับคําขอฯ  
          (.........................................)                                          (.........................................)  
          วันท่ี ......... /........... /..........                                         วันท่ี .......... /.......... /.........  
 
        ลงช่ือ ................................... พยาน                                ลงช่ือ .................................... พยาน 
          วันท่ี ......... /.......... /.........                                           วันท่ี ......... /.......... /.........  

.................................................................................................................................................................................... 
สํานักงานกองทุนยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
เลขที่ 99 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ อาคารซอฟตแวร ปารค ชั้น 22 ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย 11120  
โทร 0 2502 6751 หรือ 0 2502 6752 หรือ 0 2502 6318 หรือ 0 2502 6246 
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          ข้ันตอนแรก การรับเรื่อง   
          1. นิติกรรับคําขอความชวยเหลือตามภารกิจของกองทุนฯ  
          2. นิติกร สอบเรื่องท่ีรับคําขอฯ ขณะรับคําขอฯ เชน พฤติการณแหงคดี สอบขอเท็จจริงวาเขาขายภารกิจ
ของกองทุนฯหรือไม 
          3. สอบถามขอเท็จจริงอ่ืนๆ เชน การประกันตัว คาธรรมเนียม หรือกรณีมีคนรับรองรายไดหรือไม 
 
          ข้ันตอนสอง ออกเลขคําขอ ในระบบ Justice fund   
          4. นิติกรออกเลขคําขอในระบบ justice fund ใหผูขอรับฯ โดยนิติกรลงรายมือชื่อในใบรับเรื่องและเก็บ
ใบรับเรื่องไว 1 ใบอีก 1 ใบเก็บไวท่ีผูขอฯ ท้ังนี้ผูขอฯ สามารถนําใบดังกลาวอางอิงกับหนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือเลื่อน
เวลา กรณีเกิดเหตุการณจําเปน 
          5. นิติกรคืนหลักฐานฯ แกผูขอฯ 
          *นิติกรทําขอมูลผูขอฯในระบบ justice fundใหเปนปจจุบัน 
          ข้ันตอนสาม ดําเนินการเรื่องฯ 
          6. ฝายบริหารท่ัวไป สงคํารองขอฯ ใหหัวหนากลุมชวยเหลือประชาชนเพ่ือแจกจายนิติกร 
          7. นิติกรไดรับเรื่องจากหัวหนากลุมกฎหมายและชวยเหลือฯ และดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริง 
          8. นิติกรลงพ้ืนท่ีหรือสอบถามขอเท็จจริงเพ่ิมเติมหรือขอเอกสารเพ่ิมเติม 
          9. นิติกรจัดทํารายงานความคิดเห็นเจาหนาท่ีเพ่ือเสนอความเห็นตอหัวหนางานไปถึงหัวหนากลุมกฎหมาย
และชวยเหลือประชาชน และสงตอถึงผูอํานวยการกองทุนฯ จากนั้น 
                    - ถาเปนกรณี เรงดวน คํารองขอฯ จะถูกสงไปถึงประธานคณะอนุกรรมการฯ สวนกลาง (รองปลัด
ฯ) ซ่ึงเรื่องสามารถอนุมัติ ไมอนุมัติ ยุติ หรือสงเรื่องกลับใหคณะอนุฯ พิจารณาตอ อยู ท่ี ดุลพินิจประธาน
คณะอนุกรรมการฯ 
                   - ถากรณีปกติ คํารองขอฯ จะสงเขาคณะอนุกรรมการฯ(ผานปลัดกระทรวง) 
          *นิติกรทําขอมูลผูขอฯ ในระบบ justice fundใหเปนปจจุบัน 
 
          ข้ันตอนส่ี แจงผลการพิจารณาฯ 
          10. แจงผลการพิจารณาฯใหผูขอรับความชวยเหลือทราบ ไดแก 
                    - ถาอนุมัติ ใหดําเนินการทําสัญญา 
                    - ไมอนุมัติ แจงสิทธิใหทบทวนผลการดําเนินงานภายใน 30 วัน 
                    - ยุติ ถาไมประสงคใหแจงสิทธิใหทบทวนผลการดําเนินงานภายใน 30 วัน 
 แตถายุติโดยความประสงคของผูขอฯ ใหจบการดําเนินงาน 
          *นิติกรทําขอมูลผูขอฯในระบบ justice fundใหเปนปจจุบัน 
          ข้ันตอนหา กรณีอนุมัติคําขอฯ 
          11. นิติกรทําสัญญา อาทิเชน การวางเงินประกันตัวศาล คาทนายความ หรือคาธรรมเนียมศาล  
                นิติกรตองวางคาธรรมเนียมท่ีศาล 
          12. นิติกรรายงานผลการใชเงินใหกลุมงานบริหารการเงินการบัญชีและการพัสดุ 
 

ข้ันตอนการใชแบบฟอรมดําเนินการยื่นคําขอความชวยเหลือ 
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ภารกจิการใหความชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี การขอปลอยตัวชั่วคราวผูตองหาหรือจาํเลย และผูท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการถกูละเมิดสิทธมินุษยชน 

1. ใบรับเรื่อง 

2. แบบสอบขอเท็จจริงการขอรับความชวยเหลือเงินหรือคาใชจายกองทุนยุติธรรม 

3. แบบสอบขอเท็จจริงเพ่ิมเติม (แนบทายคําขอรับความชวยเหลือเงินหรือคาใชจายกองทุนยุติธรรม) 

4. บันทึกถอยคําพยาน 

5. รายงานความเห็นเจาหนาท่ีกองทุนยุติธรรม (กรณีเรงดวนของสํานักงานกองทุนยุติธรรม) 
6. รายงานความเห็นเจาหนาท่ีกองทุนยุติธรรม (กรณีเขาคณะอนุกรรมการฯ ของสํานักงานกองทุนยุติธรรม) 
7. รายงานความเห็นเจาหนาท่ีกองทุนยุติธรรม (กรณีเรงดวนของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด) 

         8. รายงานความเห็นเจาหนาท่ีกองทุนยุติธรรม (กรณีเขาคณะอนุกรรมการฯของสํานักงานยุตธิรรมจังหวัด) 
9. แบบตารางขวาง 
10. แบบรายงานการประชุม 
11. หนังสือแจงผลการพิจารณา (กรณีอนุมัติ) 
12. หนังสือแจงผลการพิจารณา (กรณีไมอนุมัติ) 
13. หนังสือแจงผลการพิจารณา (กรณียุติ) 
14. รายการเอกสารท่ีผูขอรับความชวยเหลือตองนํามายื่นประกอบการทําสัญญา 
15. รายการเอกสารหรือหลักฐานท่ียื่นประกอบกรณีใหความชวยเหลือประชาชนในการดําเนนคดีหรือการ

ขอปลอยตัวชั่วคราวผูตองหาและจําเลย 
16. รายการเอกสารหรือหลักฐานท่ียื่นประกอบกรณีไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
17. สัญญาจางทนายความ 
18. สัญญาจางทนายความในชั้นบังคับคดี 
19. สัญญาการไดรับเงินชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 
20. สัญญาคํ้าประกันการไดรับความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม 
21. หนังสือมอบอํานาจ 
22. หนังสือรับรองความประพฤติ 
23. หนังสือรับรองรายได 
24. แบบแสดงความประสงคขอยุติคําจอรับความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม 
25. แบบเสนอคาทนายความกองทุนยุติธรรม 
26. แบบรายงานตัวผูขอรับความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม 
27. แบบขอรับเงินคืนนายประกัน กรณีศาลมีคําพิพากษาใหคืนคาธรรมเนียมศาล 
28. ใบเบิกกรณีคารถ คาน้ํามัน คาท่ีพัก เบี้ยเลี้ยง ฯลฯ  (ถามี) 

 

 

 

แบบฟอรมที่เกี่ยวของ 
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แบบฟอรม 1 

สํานักงานกองทุนยุติธรรม 
ท่ีอยู :                                                                               

โทรศัพท : 

สถานท่ีรับคําขอ :  

 

  

รหัสผูขอใชบรกิาร :  

ชื่อ – นามสกุล ผูรับบริการ : ....................................................................................................... 

ท่ีอยู : ............................................................................................................................................ 

กิจกรรมท่ีประสงคจะขอรับบริการ : ........................................................................................... 

เรื่องท่ีตองการรับบริการ : ........................................................................................................... 

เรื่องหลัก : .................................................................................................................................... 

เรื่องรอง : ..................................................................................................................................... 

 ลงช่ือ................................................................... ผูใหบริการ 

(นิติกร) 
 

 

สํานักงานกองทุนยุติธรรม 
ท่ีอยู :                                                                               

โทรศัพท : 

สถานท่ีรับคําขอ : 

 

รหัสผูขอใชบรกิาร :  

ชื่อ – นามสกุล ผูรับบริการ : ....................................................................................................... 

ท่ีอยู : ............................................................................................................................................ 

กิจกรรมท่ีประสงคจะขอรับบริการ : ........................................................................................... 

เรื่องท่ีตองการรับบริการ : ........................................................................................................... 

เรื่องหลัก : ................................................................................................................................... 

เรื่องรอง : .................................................................................................................................... 

 ลงช่ือ.................................................................. ผูใหบริการ 

(นิติกร) 

เลขที่ขอรับบริการ : ........................................... 

วัน/เดือน/ป : .................................................... 

 

ทานจะไดรับการติดตอจากสํานักงานกองทุนยุติธรรม/สํานักงานยุติธรรมจังหวัด ภายใน ๑๕ วัน  

หากไมไดรับการติดตอ ทานสามารถสอบถามไดจากสํานักงานยุติธรรมจังหวัด/กรมฯ 

หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู โปรดแจงสํานักงานยุติธรรมจังหวัดที่ทานสะดวก 

โปรดนําเอกสารนี้มาดวยทุกครั้งที่มาติดตอ 

เลขที่ขอรับบริการ : ......................................... 

วัน/เดือน/ป : .................................................. 

เอกสารสําคัญ 

เอกสารสําคัญ 

ทานจะไดรบัการติดตอจากสํานักงานกองทุนยุติธรรม/สํานักงานยุติธรรมจังหวัด ภายใน ๑๕ วัน 

หากไมไดรับการติดตอ ทานสามารถสอบถามไดจากสํานักงานยุติธรรมจังหวัด/กรมฯ 

หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู โปรดแจงสํานักงานยุติธรรมจงัหวัดที่ทานสะดวก 

โปรดนําเอกสารน้ีมาดวยทกุครั้งที่มาติดตอ 

ใบรับเรื่อง 
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แบบฟอรม 2 

แบบสอบขอเท็จจริงการขอรับความชวยเหลือเงินหรือคาใชจายกองทุนยุติธรรม 

สถานท่ี......................................................... 
วันท่ี ............................................................ 

๑. ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/  ……....................................................(ผูขอความชวยเหลือ) 

ยื่นคําขอรับความชวยเหลือ  ใหกับ      ตนเอง และหรือ       บุคคลอ่ืน ซ่ึงมีความเก่ียวพัน…….…..…………. 

บุคคลอ่ืน นาย/นางนางสาว………..................................................................................................       

บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี               ท่ีอยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี..............  

ถนน.........................................ตําบล................................... อําเภอ................................. จังหวดั.................................

โทรศัพท….............................อายุ...........ป อาชีพ..................................... มีรายได......................บาทตอ…....... 

๒. ความประสงค ขอรับความชวยเหลือเงินหรือคาใชจายกองทุนยุติธรรม กรณี 

   เงินคาใชจายในการดําเนินคดี 

   เงินเพ่ือใชเปนหลักประกันในการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย 

   เงินชวยเหลือจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิ

มนุษยชน กรณีท่ีผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแกความตาย 

   การสนับสนุนโครงการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน 

              ๓. ขอเท็จจริง   

๓.๑ คดีอาญา เม่ือวันท่ี ..................................เจาหนาท่ี/หนวยงาน...................................................... 

ไดจับกุม (ระบุชื่อ-นามสกุล).............................................................รวมกับ......................................................... 

แจงขอหา……..............………………………………………………..…………….ผูตองหาใหการ     รับสารภาพ     ปฏิเสธ 

เนื่องจาก.......................................................................ปจจบุันถูกคุมขังอยูท่ี................................................ 

     ๓.๒ พฤติการณ/ขอพิพาท/รายละเอียดอ่ืนๆ (วันเวลาสถานท่ี เกิดเหตุการณอะไร มีผลอยางไร 

และขอมูลเก่ียวกับคดี โดยสรุป)............................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

๓.๓ ท่ีอยู / เบอรโทรศัพทบุคคลอ่ืนท่ีสามารถติดตอได  ............................................................ 

๔. สถานะคดี      ชัน้สอบสวน     ชั้นพนักงานอัยการ..………………….……………………… 
             ชั้นศาล………………………………………………………………………………………. 
กรณีคําพิพากษาศาลชั้นตน............................................และ/หรือศาลอุธรณ……………………..…......... 

๕. กรณีขอหลักประกันการปลอยช่ัวคราว (ถามี) 
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๕.๑ การย่ืนคํารองขอปลอยช่ัวคราว 
         เคย ยื่นคํารองฯมาแลว จํานวน……ครั้ง และศาลมีคําสั่งอยางไร………….……. 
        ไมเคย ยื่นคํารองฯ เพราะสาเหตุใด…………………………………………………… 
               ๕.๒ การคัดคานการประกันตัวของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ (ดูสถานะคดีขณะนั้น) 
…………..…………………….………….………......…………………………………….………………………….…………….…. 
…………..…………………….………….………......…………………………………….………………………….….………………. 
           ๕.๓ การรับรองความประพฤติและพฤติการณหลบหนี โดย ….….……...………….…….………………
ตําแหนง ………………………………………………..…............ มีความสัมพันธ………………………………………….………….……. 
                              ประวัติการกระทําผิด……………………………………………………………………………………….. 
                              ความประพฤติของผูขอปลอยชั่วคราว 

………..…………………….………………….……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

              พฤติการณหลบหนีของผูขอปลอยชั่วคราว 
…………………………………………….…………….………………….………….………......……………………………………. 
๖. กรณีขอรับความชวยเหลือเงินหรือคาใชจายท่ีจําเปน โดยระบุจํานวนเงินใหชัดเจนตรงตามหลักฐาน  

…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
๗. เอกสารประกอบคําขอรับความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอเท็จจริงดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ และไดอานไดฟงแลวรับวาเขาใจ   
เปนอยางดี จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน หากขาพเจาแจงขอความอันเปนเท็จตอเจาหนาท่ี ยินยอมรับผิดทุกประการ  

ท้ังนี้ จะเรงรัดติดตามเอกสารตามขอ ๗. สงมอบเจาหนาท่ีเพ่ิมเติม ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันยื่นคําขอรับความ
ชวยเหลือเงินหรือคาใชจายกองทุนยุติธรรม ถาพนระยะเวลาท่ีกําหนดแลว ใหถือวาขาพเจาประสงคยุติเรื่อง และเม่ือ
เอกสารครบถวนจะยื่นคําขอรับความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมใหม 

 
(ลงช่ือ)………………………………………ผูขอรับความชวยเหลือ (ลงช่ือ) ………………………………………ผูบันทึก   
        (…………………………………..…)                                     (………………………………………)  
                                                         ตําแหนง………………………………… 

 

 

เอกสาร รายการเอกสารประกอบการพิจารณา มี ขอเอกสารเพ่ิมเติม 

๑ หลักฐานสวนบุคคล หรือแบบประวัติหรือการสืบเสาะ   
๒ เก่ียวกับขอเท็จจริงคดี/ขอพิพาท   
๓ เก่ียวกับสถานะคดี สําเนาคําพิพากษาทุกชั้นศาล   

๔ 
เอกสารเก่ียวกับการขอประกันตัว 
หนังสือรับรองความประพฤติและพฤติการณหลบหนี 

  

๕ เอกสารเก่ียวกับคาใชจาย / สําเนาโฉนดท่ีดิน   
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(ใบตอ)                                              แบบฟอรม 3 

แบบสอบขอเท็จจริงเพ่ิมเติม  
แนบทายคําขอรับความชวยเหลือเงินหรือคาใชจายกองทุนยุตธิรรม 
ราย…………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

ขาพเจาขอรับรองวาขอเท็จจริงดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ และไดอานไดฟงแลวรับวา
เขาใจ   เปนอยางดี จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน หากขาพเจาแจงขอความอันเปนเท็จตอเจาหนาท่ี ยินยอมรับ
ผิดทุกประการ 

 

(ลงช่ือ)……………………………………… ผูขอรับความชวยเหลือ (ลงช่ือ) ………………………………… ผูบันทึก   

      (……………………………………….…)                                   (…………………………………………)  
                           ตําแหนง…………………………………………… 
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แบบฟอรม 4 

         (กลุมงานชวยเหลือประชาชน) 

บันทึกถอยคําพยาน                                                       เลขรับคําขอท่ี                                            
.        สํานักงานกองทุนยุติธรรม 

                 วันท่ี…………เดือน………………………..พ.ศ………..…                       
. 

       

การสอบพยาน  สอบในสํานักงานฯ  สอบนอกสํานักงานฯ  

ขาพเจาไดสาบานหรือปฏิญาณตนแลวขอใหถอยคําความสัตยจริง  ดังนี้ 
1. ขาพเจาชื่อ                                                                                                           

2. เกิดวันท่ี                    เดือน                  พ.ศ.                    อายุ             ป 

3. ตําแหนงหรืออาชีพ                                                                                                         

4. ปจจุบันพักอาศัยอยูบานเลขท่ี                  หมูท่ี       บาน/หมูบาน                     ถนน                   

ตรอก/ซอย                             ใกลเคียง                             ตําบล/แขวง                               

อําเภอ/เขต                             จังหวัด                                โทรศัพท                    . 

5. ความเก่ียวพันกับบุคคลในคดี……………………………………………………………………………………………..                                                                                 

และขอใหถอยคําตอไปนี้วา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                   
ลงชื่อ................................................                        ลงชื่อ.................................................. 

(....................................................)                            (...................................................) 
            พยาน                                                         นิติกรกองทุนยุติธรรม 
 

 

 กรณีชวยเหลือในการดําเนินคด ี
 กรณีชวยเหลือในการขอปลอยช่ัวคราว 
 กรณีชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ 
 อ่ืนๆ.......................................................... 
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                      (กลุมงานชวยเหลือประชาชน) 
สํานักงานกองทุนยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
            .ลงชื่อ.........................................                                 ลงชื่อ........................................... 

(...............................................)                              (................................................) 
           พยาน                                                         นิติกรกองทุนยุติธรรม 

        ลงวันท่ี.........เดอืน......................พ.ศ..............     ลงวันท่ี.........เดือน......................พ.ศ............ 
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แบบฟอรม 5 
รายงานความเห็นเจาหนาท่ีกองทุนยุติธรรม (กรณีเรงดวนของสํานักงานกองทุนยุติธรรม)  
คําขอเลขท่ี            /๒๕61 
ชื่อผูย่ืนคําขอ :      
วันท่ีย่ืนคําขอ :          /        /๒๕61 
วันท่ีกลุมงานชวยเหลือรับคําขอ :          /        /๒๕61 
วันท่ีหลักฐานครบ :          /        /๒๕61 
วันท่ีเสนอความเห็น :          /        /๒๕61 
๑. ขอมูลผูตองหา/จําเลย    

• ท่ีอยูปจจุบัน   

• อายุ           ป ประกอบอาชีพ                        รายไดเดือนละ                    บาท 

• ขอ (หลักประกัน/คาทนาย/คาธรรมเนียมศาล ฯลฯ จํานวน                            บาท) 
ในช้ัน    สอบสวน    อัยการ    ศาลช้ันตน       ศาลอุทธรณ    ศาลฎีกา 

๒. ขอมูลทางคดี 

• ขอหา   

• พฤติการณคดี   

• ใหการ  :    รับสารภาพ    ปฏิเสธ    ภาคเสธ   

• ปจจุบันอาศัยอยูท่ี                            และคดีอยูระหวาง  
๒.๑ ผูรวมกระทําความผิด 
  มี    ไมมี                    (ถามี)   (จําเลยท่ี 1)  

๒.๒ ประวัติการกระทําความผิด 
  มี    ไมมี    

๒.๓ บุคคลรับรองความประพฤติ 
      มี    ไมมี        (ถามี)    

๒.๔ การคัดคานประกันตัว 
  มี    ไมมี                        (ถามี)    

3. ความเห็นเจาหนาท่ี  
เห็นควร    อนุมัติ    ไมอนุมัติ    ยุต ิ
เหตุผล   
เหตุผล   

  (    ) 
                                                   นิติกรเจาของสาํนวน 

 

  เห็นพองตามความเห็นเจาหนาท่ี 
  ................................................... 
                          (                                          ) 
       หัวหนากลุมงาน........................................................... 
       วันท่ีพิจารณา................/....................../......................                                               

  เสนอคณะอนุกรรมการฯ 
 
  (                                          ) 
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนยุตธิรรม 
     วันท่ีพิจารณา................/....................../.....................                                                  
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แบบฟอรม 6 
รายงานความเห็นเจาหนาท่ีกองทุนยุติธรรม  (กรณีเขาคณะอนุฯของสํานักงานกองทุนยุติธรรม) 

คําขอเลขท่ี            /๒๕61 
ช่ือผูย่ืนคําขอ :        
วันท่ีย่ืนคําขอ :          /        /  ๒๕61 
วันท่ีกลุมงานชวยเหลือรับคําขอ :          /        /  ๒๕61 
วันท่ีหลักฐานครบ :          /        /  ๒๕61  
วันท่ีเสนอความเห็น :          /        /  ๒๕61 
๑. ขอมูลผูตองหา/จําเลย    

• ท่ีอยูปจจุบัน   

• อายุ           ป ประกอบอาชีพ                        รายไดเดือนละ                    บาท 

• ขอ (หลักประกัน/คาทนาย/คาธรรมเนียมศาล ฯลฯ จํานวน                            บาท) 
ในชั้น    สอบสวน    อัยการ    ศาลชั้นตน     ศาลอุทธรณ    ศาลฎีกา 

๒. ขอมูลทางคดี 

• ขอหา   

• พฤติการณคดี   

• ใหการ  :    รับสารภาพ    ปฏิเสธ    ภาคเสธ   

• ปจจุบันอาศัยอยูท่ี                            และคดีอยูระหวาง  
๒.๑ ผูรวมกระทําความผิด 
  มี    ไมมี                    (ถามี)   (จําเลยท่ี 1)  

๒.๒ ประวัติการกระทําความผิด 
  มี    ไมมี    

๒.๓ บุคคลรับรองความประพฤต ิ
      มี    ไมมี        (ถามี)    

๒.๔ การคัดคานประกันตัว 
  มี    ไมมี                        (ถามี)    

3. ความเห็นเจาหนาท่ี  
เห็นควร    อนุมัติ    ไมอนุมัติ    ยุติ 
เหตุผลเหตุผล   
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แบบฟอรม 7 
รายงานความเห็นเจาหนาท่ีกองทุนยุติธรรม  (กรณีเรงดวนของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด) 

คําขอเลขท่ี            /๒๕61 
ชื่อผูย่ืนคําขอ :        
วันท่ีย่ืนคําขอ :          /        /  ๒๕61 
วันท่ีกลุมงานชวยเหลือรับคําขอ :          /        /  ๒๕61 
วันท่ีหลักฐานครบ :          /        /  ๒๕61  
วันท่ีเสนอความเห็น :          /        /  ๒๕61 
๑. ขอมูลผูตองหา/จําเลย    

• ท่ีอยูปจจุบัน   

• อายุ           ป ประกอบอาชีพ                        รายไดเดือนละ                    บาท 

• ขอ (หลักประกัน/คาทนาย/คาธรรมเนียมศาล ฯลฯ จํานวน                            บาท) 
ในช้ัน    สอบสวน    อัยการ    ศาลช้ันตน     ศาลอุทธรณ    ศาลฎีกา 

๒. ขอมูลทางคดี 

• ขอหา   

• พฤติการณคดี   

• ใหการ  :    รับสารภาพ    ปฏิเสธ    ภาคเสธ   

• ปจจุบันอาศัยอยูท่ี                            และคดีอยูระหวาง  
๒.๑ ผูรวมกระทําความผิด 
  มี    ไมม ี                   (ถามี)   (จําเลยท่ี 1)  

๒.๒ ประวัติการกระทําความผิด 
  มี    ไมมี    

๒.๓ บุคคลรับรองความประพฤติ 
      มี    ไมมี        (ถามี)    

๒.๔ การคัดคานประกันตัว 
  มี    ไมมี                        (ถามี)    

3. ความเห็นเจาหนาท่ี  
เห็นควร    อนุมัติ    ไมอนุมัติ    ยุต ิ

เหตุผลเหตุผล   
                       
 เห็นควรเสนอคณะอนุกรรมการฯ   พ่ือพิจารณาคําขอตอไป 
  (   ) 

                                              นิติกรเจาของสํานวน 

  เห็นพองตามความเห็นเจาหนาท่ี 
  ................................................... 
                          (                                          ) 
       หัวหนากลุมงาน........................................................... 
       วันท่ีพิจารณา................/....................../......................                                               

  เสนอคณะอนุกรรมการฯ 
 
                      (                                          ) 
     ยุติธรรมจังหวัด........................................................... 
     วันท่ีพิจารณา................/....................../.....................                                                  

 
 



คูมือมาตรฐานการปฏบิัติงานในการใหความชวยเหลือประชาชน 

๘๒ | Justice Fund Office 
 
    

แบบฟอรม 8 
รายงานความเห็นเจาหนาท่ีกองทุนยุติธรรม  (กรณีเขาคณะอนุฯของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด) 

 
คําขอเลขท่ี            /๒๕61 
ชื่อผูย่ืนคําขอ :        
วันท่ีย่ืนคําขอ :          /        /  ๒๕61 
วันท่ีกลุมงานชวยเหลือรับคําขอ :          /        /  ๒๕61 
วันท่ีหลักฐานครบ :          /        /  ๒๕61  
วันท่ีเสนอความเห็น :          /        /  ๒๕61 
๑. ขอมูลผูตองหา/จําเลย    

• ท่ีอยูปจจุบัน   

• อายุ           ป ประกอบอาชีพ                        รายไดเดือนละ                    บาท 

• ขอ (หลักประกัน/คาทนาย/คาธรรมเนียมศาล ฯลฯ จํานวน                            บาท) 
ในช้ัน    สอบสวน    อัยการ    ศาลช้ันตน ศาลอุทธรณ    ศาลฎีกา 

๒. ขอมูลทางคดี 

• ขอหา   

• พฤติการณคดี   

• ใหการ  :    รับสารภาพ    ปฏิเสธ    ภาคเสธ   

• ปจจุบันอาศัยอยูท่ี                            และคดีอยูระหวาง  
๒.๑ ผูรวมกระทําความผิด 
  มี    ไมม ี                   (ถามี)   (จําเลยท่ี 1)  

๒.๒ ประวัติการกระทําความผิด 
  มี    ไมมี    

๒.๓ บุคคลรับรองความประพฤติ 
      มี    ไมมี        (ถามี)    

๒.๔ การคัดคานประกันตัว 
  มี    ไมมี                        (ถามี)    

3. ความเห็นเจาหนาท่ี  
เห็นควร    อนุมัติ    ไมอนุมัติ    ยุต ิ
เหตุผล   
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  (                   )                    (                  ) 
                     นิติกรกองทุนยุติธรรม                                              หัวหนากลุมงาน 
                                                

 

  เห็นพองตามความเห็นเจาหนาท่ี 
  ................................................... 

 
                          (                                          ) 
       ยุติธรรมจังหวัด........................................................... 
       วันท่ีพิจารณา................/....................../......................                                               

  เสนอคณะอนุกรรมการฯ 
 
 
                      (                                          ) 
     ประธานอนกุรรมการใหความชวยเหลอื..................... 
     วันท่ีพิจารณา................/....................../.....................                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



คูมือมาตรฐานการปฏบิัติงานในการใหความชวยเหลือประชาชน 

๘๗ | Justice Fund Office 
 
    

แบบฟรอมท่ี 9  
 

 
 
 

  

๑. ชื่อผูขอรับความชวยเหลือ 

     ................................................ 

๒. เลขท่ีคําขอ ........................... 

๓. นิติกรเจาของสํานวน 

    ............................................... 

๔. ขอรับการชวยเหลือ 

• ................................................. 

• ............................................. 

• ............................................. 
 

  

• พฤติการณและขอเท็จจริง 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

1.) ................................................................................... 

……………………………………………………………………………….. 

• เห็นควรเสนอใหคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา “...................” 
……………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………….…………………………………... 
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                                           รายงานการประชุม     

ช่ือประชุม     

วัน / เวลา / ท่ีประชุม               

สถานท่ีประชุม        

------------------------------------------------- 

ผูมาประชุม 

   

ผูไมมาประชุม 

   

ผูเขารวมประชุม 

  

เริ่มประชุมเวลา   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

ปดประชุม เวลา      

 

              (             ) 

 ชื่อตําแหนง     

    

       (                       ) 

 ชื่อตําแหนง     

ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 

หมายเหตุ : เม่ือมีผลการพิจารณาแลว ใหแนบรายงานการประชุมไวในสํานวนดวย เพ่ือใหสามารถตรวจเช็คได 

วาคําขอรับความชวยเหลือไดรับการพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ีเทาไหร 
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ท่ี ยธ ............................... 
 

 

 
 
 
(ท่ีอยู.......................................) 

 พฤษภาคม  ๒๕61 

เรื่อง  แจงผลการขอรับความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม 

เรียน  ........................... 

ตามท่ีทานไดยื่นคําขอรับความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม ลงวันท่ี  ......../...... /......  
เพ่ือใชเปนหลักประกันการปลอยชั่วคราวในชั้นศาล..................................... นั้น 

กองทุนยุติธรรม ได พิจารณาคําขอรับความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมของทานแลว  
อนุมัติเงินกองทุนยุติธรรมเพ่ือใชเปนหลักประกันการขอปลอยชั่วคราวในชั้นศาล.................................................. 

ท้ังนี้ ขอใหทานติดตอไปยังกลุมงานชวยเหลือประชาชน สํานักงานกองทุนยุติธรรม หมายเลขโทรศัพท 0 2502 
6751 ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงผลการขอรับความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมฉบับนี้ เพ่ือจัดทํา
สัญญาการไดรับเงินชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรม กรณีการขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย และสัญญาคํ้า
ประกันการไดรับความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมท่ีสํานักงานกองทุนยุติธรรม อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 22 ตําบล
คลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หากทานไมไปทําสัญญาภายในเวลาท่ีกําหนดโดยไมแจงเหตุขัดของ ให
ถือวาทานไมประสงคขอรับความชวยเหลือ และตองยุติการใหความชวยเหลือ เวนแตเปนกรณีมีเหตุอันสมควร ตาม
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอปลอยชั่วคราวผูตองหา
หรือจําเลย พ.ศ. 2559 ขอ ๒๑ และขอ ๒๒ วรรคสอง 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 (..................................) 

                                      เลขานุการคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวดั...................... 
กลุมงาน................................. 
สํานักงาน............................... 
โทร. ......................................    
(ชื่อนิติกรเจาของสํานวน........................................  

 

แจงผลการพิจารณา (กรณีอนุมัติ) 
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ท่ี ยธ ............................... 
 

 

 
 
 
(ท่ีอยู.......................................) 

 พฤษภาคม  ๒๕61 

เรื่อง  แจงผลการขอรับความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม 

เรียน  ........................... 

ตามท่ีทานไดยื่นคําขอรับความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม ลงวันท่ี  ......../...... /......  
เพ่ือใชเปนหลักประกันการปลอยชั่วคราวในชั้นศาล..................................... นั้น 

กองทุนยุติธรรม ได พิจารณาคําขอรับความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมของทานแลว  
เห็นวา คดีนี้......................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………...ก รณี จึ ง ไม เป น ไป ตาม
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการขอปลอยชั่วคราวผูตองหา
หรือจําเลย พ.ศ. 2559 ขอ 11 (3)(4) จึงไมอนุมัติเงินกองทุนยุติธรรมตามคําขอของทาน หากทานไมเห็นดวยกับผล
การพิจารณา ใหยื่นหนังสือขอใหทบทวนผลการพิจารณาตอคณะอนุกรรมการประธาน.......................................... 
หรือผูท่ีคณะอนุกรรมการมอบหมายแลวแตกรณี พรอมท้ังแสดงเหตุผลและขอเท็จจริงภายในกําหนด 30 วัน นับ
แตวันท่ีไดรับแจงผลการพิจารณา 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 (..................................) 

                                      เลขานุการคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวดั...................... 
กลุมงาน................................. 
สํานักงาน............................... 
โทร. ......................................    
(ชื่อนิติกรเจาของสํานวน........................................ 

 

แจงผลการพิจารณา (กรณีไมอนุมัติ) 
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ท่ี ยธ 02106/ 
  

 
 
 

สํานักงานกองทุนยุติธรรม 
99/14 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 22 
ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

มิถุนายน  ๒๕61 
เรื่อง  แจงผลการขอรับความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม 
เรียน  ........................................ ผูรับมอบอํานาจจาก...........................................  

ตามท่ีทานไดยื่นคําขอรับความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม ลงวันท่ี ...........................................
เพ่ือใชเปนหลักประกันการขอปลอยชั่วคราวในชั้นศาลอุทธรณใหกับ................................................ ผูขอรับความชวยเหลือ 
ฃตอศาลจังหวัด....................................นั้น 

กองทุนยุติธรรม ได พิจารณาคําขอรับความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมของทานแลว  
เห็นวา กรณีนี้ จากการประสานงานเพ่ือขอขอมูลการประกันตัวจากเจาหนาท่ีฝายงานประกันตัวของศาลจังหวัด 
สมุทรปราการ พบวาผูขอฯ ไมไดอยูระหวางการควบคุมตัว เนื่องจากศาลชั้นตนพิพากษายกฟอง โดยยกประโยชน 
แหงความสงสัยใหกับผูขอฯ จึงไมมีเหตุจําเปนตองใชหลักประกันของกองทุนยุติธรรมในการขอปลอยชั่วคราว กองทุน
ยุติธรรมจึงพิจารณายุติคําขอฯ ของทาน ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย พ.ศ. 2559 ขอ 16................ซ่ึงหากทานไมเห็นดวยกับผล
การพิจารณา ใหยื่นหนังสือขอทบทวนผลการพิจารณาตอคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือกรุงเทพมหานครฯ ณ 
สํานักงานกองทุนยุติธรรม อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 22 ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พรอมท้ัง
แสดงเหตุผลและขอเท็จจริงภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงผลการพิจารณา  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 

 
    (.........................................) 

               ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนยุติธรรม  
                                                        อนุกรรมการและเลขานุการ 
 
 
กลุมงานชวยเหลือประชาชน 
โทร. ๐ ๒502 6752   
โทรสาร. ๐ ๒502 6905 
(...............................เจาหนาท่ีผูประสานงาน) 
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รายการเอกสารท่ีผูขอรับความชวยเหลือตองนํามาย่ืนประกอบการทําสัญญาการ
ไดรับเงินชวยเหลือกองทุนยุติธรรม และสัญญาค้ําประกันการไดรับความชวยเหลือ  

                             กองทุนยุติธรรม กับสํานักงานกองทุนยุติธรรม    
           
                      กรณี......................................................................................  

บุคคลท่ีตองมาทําสัญญากับสํานักงานกองทุนยุติธรรม  
 ผูตองหาหรือจําเลย  
 ผูรับมอบอํานาจ (กรณีรับมอบอํานาจมายื่นคําขอแทนผูตองหาหรือจําเลย) 
 ผู คํ้ าประกันซ่ึ งเป นสามี  ภริ ยา บุ พการี  ผู สื บสั นดาน ญาติ ใกล ชิ ด ผู บั งคั บบัญชา หรือนายจ าง ของผู ต องหา 
        หรือจําเลย จํานวน 2 คน 
 คูสมรสของผูคํ้าประกัน (กรณีจดทะเบียนสมรส) 
เอกสารประกอบการทําสัญญา ในสวนของผูรับมอบอํานาจ / ผูตองหาหรือจําเลย  
 สําเนาทะเบียนบานของผูตองหาหรือจําเลย จํานวน 2 ฉบับ  
 สําเนาบัตรประชาชนของผูตองหาหรือจําเลย จํานวน 2 ฉบับ (ตองไมหมดอายุ) 
 สําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ จํานวน 2 ฉบับ (กรณีผูตองหา/จําเลยมาทําสัญญาเอง ไมตองมีขอนี้) 
 สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ จํานวน 2 ฉบับ (กรณีผูตองหา/จําเลยมาทําสัญญาเอง ไมตองมีขอนี้) 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล (ถามี) จํานวน 2 ฉบับ  
 อากรแสตมป สําหรับติดในสัญญาคํ้าประกัน 2 ฉบับ (ฉบับละ 10 บาท) รวมเปนอากรแสตมปจํานวน 20 บาท 
เอกสารประกอบการทําสัญญา ในสวนของผูค้ําประกัน  
 สําเนาทะเบียนบานของผูคํ้าประกันท้ัง 2 คน คนละ 2 ฉบับ รวมเปนจํานวน 4 ฉบับ  
 สําเนาบัตรประชาชนของผูคํ้าประกันท้ัง 2 คน คนละ 2 ฉบับ รวมเปนจํานวน 4 ฉบับ (ตองไมหมดอายุ) 
 สําเนาทะเบียนบานของคูสมรสของผูคํ้าประกัน (กรณีจดทะเบียนสมรส) จาํนวน 2 ฉบับ  
 สําเนาบัตรประชาชนของคูสมรสของผูคํ้าประกัน (กรณีจดทะเบยีนสมรส) จาํนวน 2 ฉบบั (ตองไมหมดอายุ) 
 สําเนาใบทะเบียนสมรส (กรณีผูคํ้าประกันไดจดทะเบียนสมรสแลว) จํานวน 2 ฉบับ 
 สําเนาใบหยา (กรณีผูคํ้าประกันเคยจดทะเบียนหยามาแลว) 
 สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสของผูคํ้าประกันเสียชีวิตแลว)  
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล (ถามี) จํานวน 2 ฉบับ  
หมายเหตุ  
1 . สํ า นั ก ง า น ก อ ง ทุ น ยุ ติ ธ ร ร ม ไ ด จั ด ใ ห มี ก า ร ช้ี แ จ ง เ งื่ อ น ไ ข ที่ ผู ข อ ฯ  ต อ ง ป ฏิ บั ติ แ ล ะ ทํ า สั ญ ญ า  ทุ ก วั น อั ง ค า ร 
และวันพฤหัสบดี จึงขอความรวมมือทานนัดหมายเจาหนาที่ลวงหนา โดยสามารถติดตอนายทองศุกร ธํารงลักษณกุล และนายวราสิทธ์ิ ชิณวงษพรหม ไดที่โทรศัพทหมายเลข 0 2502 6318 และ 0 2502 6246  
2. ในการทําสัญญาและการช้ีแจงเงื่อนไข มีระยะเวลาไมเกิน 1 ช่ัวโมง  
3. หากทานไมสะดวกติดตอราชการในวันทําการ และประสงคติดตอราชการนอกเวลาขอไดโปรดติดตอ เจาหนาที่ลวงหนา เพื่อจะไดเตรียมการบริการและนัดหมายวันในการทําสัญญาและช้ีแจงเงื่อนไขตอไป   
................................................................................................................................................................................ 
สํานักงานกองทุนยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
เลขที่ 99 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ อาคารซอฟตแวร ปารค ช้ัน 22 ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย 11120  
โทร 0 2502 6751 หรือ 0 2502 6752 หรือ 0 2502 6318 หรือ 0 2502 6246 
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แบบฟอรม 15 
  บันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีจะตองย่ืนเพ่ิมเติม ตาม
มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558 (สําหรับรับคําขอ) 
 กรณีการชวยเหลอืประชาชนในการดําเนินดคีและการขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย(กทย.1 และกทย. 2)  
 ชื่อ - สกุล ผูขอรับความชวยเหลือ ..................................................... คําขอเลขท่ี ..........................................                                      

 สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประชาชน ของผูยื่นคําขอฯ และ/หรือของผูตองหาหรือจําเลย จํานวน 1 ชุด  
 ใบมอบอํานาจ กรณีท่ีผูตองหาหรือจําเลยอยูในเรือนจํา หรือมีเหตุจําเปนอยางยิ่งท่ีไมสามารถมาพบดวยตนเองได 
พรอมท้ังติดอากรแสตมปจํานวน 30 บาท  
 สําเนาเอกสารท่ีเก่ียวของกับคดี เชน  

 รายงานบันทึกประจําวันเก่ียวกับคดี (ชั้นสอบสวน) 
 บันทึกแจงขอกลาวหา (ชั้นสอบสวน) 
 บันทึกการจับกุม (ชั้นสอบสวน) 
 บันทึกคําใหการผูตองหา / บันทึกคําใหการผูรองทุกข หรือผูเสียหาย (ชั้นสอบสวน) 
 คํารองขอฝากขังผูตองหา ตั้งแตครั้งท่ี 1 จนถึงปจจุบัน (ชั้นสอบสวน - ชั้นอัยการ) 
 สําเนาคําฟองศาลชั้นตน / คําอุทธรณ / คําฎีกา  
 สําเนาคําใหการ / คําแถลง / คํารอง ท่ียื่นไวตอศาล  
 สําเนารายงานกระบวนพิจารณาคดี (เอกสารแสดงกําหนดนัดของศาล) 
 สําเนาคําพิพากษาศาลชั้นตน / ศาลอุทธรณ / ศาลฎีกา 

 หนังสือรับรองความประพฤติ  
 หนังสือรับรองรายได   
 อ่ืนๆ ไดแก............................................................................................................................... ท้ังนี้สํานักงาน
กองทุนยุติธรรมไดรับคําขอรับความชวยเหลือของผูขอฯ ไวแลว และผูขอฯ จะนําเอกสารท่ียังขาดหรือไมครบถวน 
มาสงเพ่ิมเติมใหเจาหนาท่ีภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันท่ี..............................ถึงวันท่ี............................ หากถึง
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว แตผูขอฯ ไมสงเอกสารมาใหกองทุนยุติธรรมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด กองทุนยุติธรรม  
จะขอถือหนังสือฉบับนี้เปนหนังสือแสดงความประสงคขอยุติคําขอรับความชวยเหลือท่ีไดยื่นไวกับสํานักงานกองทุน
ยุติธรรมตอไป  
       ลงชื่อ ........................... ผูขอรับความชวยเหลือ               ลงชื่อ .............................. เจาหนาท่ีผูรับคําขอฯ  
          (.........................................)                                         (........................................)  
          วันท่ี ....... /......... /........                                            วันท่ี ....... /......... /........  
        ลงชื่อ ............................ พยาน                                  ลงชื่อ ............................... พยาน 
          วั น ท่ี  . . . . . . .  / . . . . . . . . .  / . . . . . . . .                                 วั น ท่ี  . . . . . . .  / . . . . . . . . .  / . . . . . . . . 
................................................................................................................................................................................. 
สํานักงานกองทุนยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
เลขที่ 99 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ อาคารซอฟตแวร ปารค ชั้น 22 ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย 11120  
โทร 0 2502 6751 หรือ 0 2502 6752 หรือ 0 2502 6318 หรือ 0 2502 6246 
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แบบฟอรม 16 
บันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีจะตองย่ืนเพ่ิมเติม ตามมาตรา 8 
แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 (สําหรับรับคําขอ)  
ในการย่ืนขอรับความชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผูไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิด

สิทธิมนุษยชน(กทย.3)  

 ชื่อ - สกุล ผูขอรับความชวยเหลือ ............................................................ คําขอเลขท่ี ……………………………………………….. 
เอกสารประกอบการย่ืนคําขอรับความชวยเหลือ ในสวนของผูขอรับความชวยเหลือ /ผูรับมอบอํานาจ/ผูใหความยินยอม 
 สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับความชวยเหลือ /ผูรับมอบอํานาจ /ผูใหความยินยอม จํานวน 1 ฉบับ ตอคน 
 สําเนาบัตรประชาชนของผูขอรับความชวยเหลือ /ผูรับมอบอํานาจ /ผูใหความยินยอม จํานวน 1 ฉบับ ตอคน 

     (ตองไมหมดอายุ) 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ / สกุล (ถามี) ผูขอรับความชวยเหลือ /ผูรับมอบอํานาจ /ผูใหความยินยอม จํานวน 1 ฉบับตอคน  
 หนังสือมอบอํานาจ พรอมท้ังติดอากรแสตมป จํานวน 30 บาท 
 หนังสือใหความยินยอม (กรณีผูขอฯ เปนผูเยาว)  
 หนังสือรับรองความประพฤติ 
 หนังสือรับรองรายได 

สําเนาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับคดี เชน  
     1 เอกสารตองมี 

 หมายจับ บันทึกการจับกุม คํารองขอฝากขังผูตองหา ตั้งแตครั้งท่ี 1 จนถึงปจจุบัน  (ช้ันสอบสวน – ช้ันอัยการ) 
 หมายขังระหวางสอบสวน หมายขังระหวางไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา หมายขังในช้ันพิจารณา หมายปลอย 
 สําเนาคําพิพากษาของศาลทุกศาลท่ีมีคําพิพากษา  
 หนังสือรับรองคดีถึงท่ีสุด 
 คําวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจาํเลยในคดีอาญา 

     2 เอกสารควรมี 
           สําเนาคําฟองศาลช้ันตน /อุทธรณ /ฎีกา 
เอกสารอ่ืนๆ ไดแก…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ท้ังน้ีสํานักงานกองทุนยุติธรรมไดรับคําขอรับความชวยเหลือของผูขอฯ ไวแลว และผูขอฯ จะนําเอกสารท่ียังขาด 
หรือไมครบถวน มาสงเพ่ิมเติมใหเจาหนาท่ีภายใน 7 วัน นับต้ังแตวันท่ี..............................ถึงวันท่ี............................ หากถึง
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว แตผูขอฯ ไมสงเอกสารมาใหกองทุนยุติธรรมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด กองทุนยุติธรรม จะขอถือหนังสือ
ฉบับน้ีเปนหนังสือแสดงความประสงคขอยุติคําขอรับความชวยเหลือท่ีไดย่ืนไวกับสํานักงานกองทุนยุติธรรมตอไป  
        ลงช่ือ ........................... ผูขอรับความชวยเหลือ                     ลงช่ือ .............................. เจาหนาท่ีผูรับคําขอฯ  
          (.........................................)                                               (........................................)  
          วันท่ี ....... /......... /........                                                  วันท่ี ....... /......... /........  
        ลงช่ือ ............................ พยาน                                        ลงช่ือ ............................... พยาน 
          วันท่ี ....... /......... /........                                                  วันท่ี ....... /......... /........  
สํานักงานกองทุนยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
เลขที่ 99 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ อาคารซอฟตแวร ปารค ชั้น 22 ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย 11120  
โทร 0 2502 6751 หรือ 0 2502 6752 หรือ 0 2502 6318 หรือ 0 2502 6246 
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แบบฟอรม 17 
สัญญาจางทนายความ 

สัญญาเลขท่ี................... 
 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ........................................เม่ือวันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ. ................ 
ระหวาง กองทุนยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม/สํานักงานยุติธรรมจังหวัด.......................สํานักงาน
เลขท่ี...................ถนน............................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต........................................ จัง
หวัด............................รหสัไปรษณีย...................โดย............................ตําแหนง.............................................. 
ผูมีอํานาจกระทําการแทนกองทุนยุติธรรม/สํานักงานยุติธรรมจังหวัด......................................ซ่ึงตอไปในสัญญานี้
เรียกวา เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................
(ทนายความ) ท่ีอยู เลขท่ี………….ถนน……..……….…………ตรอก/ซอย…….………….แขวง……..……………..…..………
อําเภอ/เขต…………………………..…................จังหวัด.……………..…...………..โทรศัพท..........................................
ใบอนุญาตทนายความท่ี.................................วันสิ้นสุด ....................................ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับ
จาง” อีกฝายหนึ่ง  
  โดยท่ีผูวาจางมีความประสงคจะจางผูรับจางใหเปนทนายความของผูวาจาง เพ่ือชวยเหลือ
ประชาชนในการดําเนินคดี และผูรับจางตกลงท่ีจะเปนทนายความใหกับผูวาจางในการดําเนินการดังกลาว 
  ท้ังสองฝายตกลงกันทําสัญญามีขอความดังจะกลาวตอไปนี้ 
  ข อ  ๑  ผู ว าจ างตกล งว าจ างและผู รั บ จ างตกล งรั บ จ างว าความ ให กั บ น าย/น าง/
นางสาว/................................................ผูขอรับความชวยเหลือ ซ่ึงเปนโจทก/จําเลยในคดีหมายเลขดําท่ี
............................คดีหมายเลขแดงท่ี...........................ศาล...........................ระหวาง...........................................
(โจทก) กับ.................................. (จําเลย) โดยมีอํานาจฟองคดี ตอสูคดี รวมถึงมีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณา
ใดๆในทางจําหนายสิทธิของคูความเชน การไกลเกลี่ย การยอมความตามท่ีคูความอีกฝายเรียกรอง การ
ประนีประนอมยอมความ การถอนฟอง การสละสิทธิหรือการใชสิทธิในการอุทธรณหรือฎีกา ตลอดจนการขอให
พิจารณาใหม  

ท้ังนี้ผูรับจางจะตองแนบเอกสาร ดังนี้ ใบแตงทนายความ หนังสือมอบอํานาจ และเอกสารอ่ืนๆ
............................................. แนบทายสัญญานี้ รวม……………………..(..........................)  ฉบับ 

ขอ ๒  ผูวาจางตกลงจางเหมา และผูรับจางตกลงรับจางเหมางานวาความในคดีตามขอ 1  
จนเสร็จสิ้น ใน ๐ ศาลชั้นตน ๐  ศาลอุทธรณ ๐  ศาลฎีกา  ๐  ศาล (ระบุ).......................................................... 
เปนเงิน...............................................บาท (………………….…………………………บาท) ซ่ึงไดรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม คา
ภาษีอากรอ่ืนๆ (ถามี) ท้ังปวง รวมตลอดถึงคาพาหนะเดินทางและคาใชจายตางๆ ท้ังหมด ยกวนคาฤชาธรรมเนียม คาข้ึน
ศาล คานําหมาย คาพาหนะพยาน ท่ีใชจายตามปกติในการดําเนินคดีในศาลและคาใชจายอ่ืนตามขอ 4 

ขอ ๓ ผู ว าจางตกลงชําระคาจางใหแกผู รับจางเปนเงินโดยจะชําระคาจางตามขอ ๒  
เปนรายงวด รวม ๓ (สาม) งวด ในการดําเนินคดีในศาลชั้นตน และ 2 (สอง) งวดในการดําเนินคดีชั้น
อุทธรณหรือฎีกา ท้ังนี้ จะจายตามผลสําเร็จของงานซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

๓.๑ งวดท่ี ๑ ผูวาจางจะจายเงินใหผูรับจางเปนจํานวน..................................บาท 
(...............................................) ภายใน ............................(..........................) วัน นับแตวันทําสัญญานี้ ท้ังนี้ ผูรับจาง 
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-๒- 
จะตองสงมอบเอกสารการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับคดีใหผูวาจางในวันรับคาจางงวดท่ี 1 เชน ใบมอบอํานาจ ราง
คําฟอง รางคําใหการ รางอุทธรณ รางฎีกา บันทึกการดําเนินงาน หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เปนตน 

๓.๒ งวดท่ี ๒ ผูวาจางจะจายเงินใหผู รับจางเปนจํานวน..............................บาท 
(..........................................................) เม่ือการสืบพยานในศาลชั้นตนเสร็จสิ้น 

๓.๓  งวดท่ี ๓  ผูวาจางจะจายเงินใหผู รับจางเปนจํานวน..............................บาท 
(...........................................................) เม่ือศาล...........................................มีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดี  

ในกรณีท่ีมีการไกลเกลี่ยจนทําใหคดีเสร็จสิ้น และศาลไดมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ผูรับจางจะไดรับคาจางเต็มตามท่ีระบุไวในสัญญา 

แตหากมีการไกลเกลี่ย ในกรณี อ่ืนๆ และคดีสิ้นสุดลงโดยศาลมิไดมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่ง 
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือไดมีการถอนฟอง ใหผูรับจางไดรับคาจางในงวดท่ี ๑ เฉพาะในกรณี 
มีการรางคําฟอง รางอุทธรณ รางฎีกา บันทึกการดําเนินงาน หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เสร็จเรียบรอยแลว และ
หากมีการสืบพยานเสร็จสิ้นแลว ใหผูรับจางไดรับคาจางในงวดท่ี ๒ ดวย 

ในกรณีท่ีจะมีการจางเหมาผูรับจาง ในชั้นศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา ท้ังสองฝายจะไดทําการ
เจรจาทําขอตกลงการจางและคาจางกันเปนสัญญาตางหาก หากท้ังสองฝายยังมิไดเจรจาทําความตกลงและ 
ทําสัญญากันหรือยังตกลงกันไมไดและจะตองมีการดําเนินการใดๆ ในชั้นศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาแลวแตกรณี 
เพ่ือประโยชนของผูวาจาง ผูรับจางจะตองดําเนินการนั้นๆ ไปพลางกอน แตหากท้ังสองฝายเจรจาตกลงกันไมได 
ผูวาจางจะจายคาจางใหแกผูรับจางตามสัดสวนแหงการปฏิบัติงานท่ีดําเนินการไปแลว 

ขอ ๔ กรณีมีคาใชจายอยางอ่ืนในคดีนอกจากคาฤชาธรรมเนียม คาข้ึนศาล คานําหมาย  
คาพาหนะพยาน ท่ีใชจายตามปกติในการดําเนินคดีในศาล และผูรับจางเห็นจําเปนตองใชจายเพ่ือประโยชน 
ในการดําเนินคดี ผูรับจางมีสิทธิเสนอขอรับคาใชจายดังกลาวจากผูวาจาง เพ่ือพิจารณาอนุมัติเปนรายกรณีไป 
  ขอ ๕ สิทธิและหนาท่ีของผูรับจาง 
  ๕.๑ ผู รับจางจะตองใชความรูความชํ านาญในวิชาชีพ  ด วยความระมัดระวัง  
และความขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติงานตามสัญญาจางอยางมีประสิทธิภาพ  และจะตองปฏิบัติหนาท่ี 
ตามความรับผิดชอบใหสําเร็จลุลวงเปนไปตามมาตรฐานของวิชาชีพท่ียอมรับนับถือกันโดยท่ัวไป 

 ๕.๒ ผูรับจางจะตองรายงานความคืบหนาผลการดําเนินงานพรอมสงมอบสําเนา 
คําฟองคํารอง อุทธรณ คําแกอุทธรณ ฎีกา คําแกฎีกา รายงานกระบวนพิจารณาคดีของศาลในแตละนัด   
และคําเบิกความพยาน หรือเอกสารอ่ืน เพ่ือใหผูวาจางทราบผลการดําเนินคดีอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ ภายใน…………
(……………)วัน นับแตวันท่ีดําเนินงานดังกลาว 

๕.๓ ผูรับจางจะตองไมโอนสิทธิตามสัญญานี้ ใหผู อ่ืนดําเนินคดีแทนไมวาท้ังหมด 
หรือแตเพียงบางสวนดวยประการใดๆ โดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอน ความยินยอม
ดังกลาวนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ีตามสัญญานี้ และผูรับจางก็ยังคงตอง
รับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวงหรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุก
ประการ โดยผูรับจางตองรับผิดตอผูวาจางตามสัญญานี้ เสมือนหนึ่งผูรับจางเปนผูกระทําเอง 

๕.๔ ในกรณีวาจางใหดําเนินคดีในศาลชั้นตน หากศาลพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีแลว 
กรณีท่ีคดีตองอุทธรณ หรือฎีกาตอไปนั้น ผูรับจางจะตองเสนอความเห็นตอกองทุนยุติธรรม สํานักงาปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ภายในกําหนด ๗ (เจ็ด)วัน นับแตวันท่ีศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคด ีเพ่ือพิจารณาตอไป 
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๕.๕ ผูรับจางจะตองมารับคาจางตามท่ีผูวาจางกําหนด หากพนกําหนด ๖ (หก)เดือน  

นับแตวันท่ีผูวาจางแจง หรือ นับแตวันท่ีศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดี ถือวาผูรับจางไมประสงคจะรับ
คาจาง และผูวาจางจะนําเงินเขากองทุนยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ตอไป 
  ๕.๖ หากผูรับจางไดรับเงินใดๆ ในคดี นอกจากคาจางตามขอ ๒ ผูรับจางตองนําสงเงิน
คืนแกผูวาจาง ณ สํานักงานกองทุนยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม/สํานักงานยุติธรรมจังหวัด
.................................................... ภายในกําหนดเวลา ๑๕ (สิบหา)วัน นับแตวันรับเงินดังกลาว 
  ๕.๗ หากศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดี ผูรับจางตองมอบสําเนาคําพิพากษา 
หรือคําสั่งชี้ขาดคดี และขอเอกสารตนฉบับท่ีอางสงศาลคืนจากศาล สงมอบใหแกผูวาจางภายในกําหนด  
๓๐ (สามสิบ)วัน นับแตวันท่ีศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีดังกลาว 
 

ขอ ๖ ผูรับจางจะตองไมจงใจขาดนัด หรือทอดท้ิงคดี หรือละเวนหนาท่ีท่ีควรกระทําอันควรเก่ียว
แกการดําเนินคดีแหงลูกความ หรือกระทําการอันเปนการฉอโกง ยักยอก ตระบัดสินลูกความหรือครอบครอง หรือ
หนวงเหนี่ยวเงิน หรือทรัพยสินของลูกความท่ีตนไดรับมาโดยหนาท่ีอันเก่ียวของไวนานเกินกวาเหตุ โดยมิไดรับ
ความยินยอมจากลูกความ เวนแตมีเหตุอันสมควร ท่ีผูรับจางตองครอบครองหรือหนวงเหนี่ยวเงินหรือทรัพยสิน
ดังกลาว 

ขอ ๗ หากผูรับจางไมสามารถทําหนาท่ีทนายความ ไมวาดวยเหตุใดๆ อันเกิดจากความผิด 
ของผูรับจางเอง หรือปลอยใหคดีขาดอายุความ ถือวาผูรับจางผิดสัญญา 

ในกรณีท่ีผูรับจางไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญานี้ไดเพราะเหตุสุดวิสัย ผูรับจางจะตองบอก
กลาวเปนหนังสือใหผูวาจางทราบภายใน ๑๕ (สิบหา)วัน นับแตเหตุนั้นสิ้นสุดลง โดยผูวาจางจะพิจารณาและแจง
ให ผู รั บ จ า งท ร าบ ภ าย ใน เวล า อัน ค ว ร  ก ร ณี เป น เห ตุ สุ ด วิ สั ย  ผู ว า จ า งต อ งจ าย เงิน ต าม สั ด ส ว น 
การปฏิบัติงานท่ีไดดําเนินการไปแลว แตหากผูรับจางไดรับคาจางไปเกินสัดสวนแหงการงานท่ีไดทํา ผูรับจางตอง
คืนคาจางสวนท่ีเกินภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตวันท่ีผูวาจางไดแจงเปนหนังสือใหผูรับจางคืนเงิน ท้ังนี้ ใหเปน
ดุลพินิจของผู วาจางในการกําหนดสัดสวนการดําเนินงานและการจายคาจาง คําวินิจฉัยของผู วาจาง 
ใหเปนท่ีสุด 
  ขอ ๘ หามมิใหผูรับจางเรียกรองทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทน ในการปฏิบัติหนาท่ี
ทนายความในคดีท่ีไดรับมอบหมายใหเปนทนายความจากผูขอรับความชวยเหลือหรือบุคคลอ่ืนใดท้ังสิ้น 

ขอ ๙ ผูรับจางตองปฏิบัติตนตามขอบังคับสภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความ  
และขอกําหนดตามสัญญาจางทนายความโดยเครงครัด 

ขอ ๑๐  ผู รับจ างตองดํ าเนินคดี ให กับผู ขอรับความชวยเหลือโดยไมชักช าเพ่ื อไม ให เกิด 
ความเสียหายตอคดี พึงระมัดระวังมิใหคดีของผูขอรับความชวยเหลือเกิดความเสื่อมเสียซ่ึงสิทธิประโยชน  
หรือเกิดความเสียหาย 

ขอ ๑๑  สิทธิในการบอกเลิกสัญญา 
ผูรับจางผิดสัญญาจางขอใดขอหนึ่ง ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที โดยผูรับจางตองคืนเงิน 

คาจางและคาใชจายตางๆ ท่ีไดรับไปท้ังหมด รวมท้ังชดใชความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนดวยใหแกผูวาจางภายใน ๑๕ 
(สิบหา) วัน นับแตวันเลิกสัญญา 
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ไมวาเวลาใดๆ เม่ือผูวาจางเห็นสมควร ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดฝายเดียวโดยไมตองไดรับ

ความยินยอมจากผูรับจางกอน โดยมีหนังสือบอกกลาวแจงใหผู รับจางทราบลวงหนาไมนอยกวา 15  
(สิบหา) วัน โดยไมจําตองชี้แจงสาเหตุและผูรับจางตองปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีผูวาจางกําหนดไวในคําบอกกลาวดวย 
ท้ังนี้ ผูรับจางไมมีสิทธิโตแยงหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆ ท้ังสิ้น อยางไรก็ตาม ผูวาจางจะจายคาจางใหแกผูรับจาง
ตามสัดสวนแหงการปฏิบัติงานท่ีดําเนินการไปแลว 

ผูรับจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดเฉพาะกรณีท่ีผูรับจางกับผูขอรับความชวยเหลือจากกองทุน
ยุติธรรมมีความเห็นขัดแยงกันทางคดี จนไมสามารถดําเนินคดีตอไปได ผูรับจางจะตองมีหนังสือบอกกลาวให 
ผูวาจางทราบภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตเหตุนั้นเกิดข้ึน โดยผูวาจางจะเปนผูพิจารณาวามีเหตุผลอันควร 
แกการบอกเลิกสัญญานั้นหรือไม โดยใหเปนดุลพินิจของผูวาจางในการพิจารณาดังกลาว การวินิจฉัยของ 
ผูวาจางใหเปนท่ีสุด 

ขอ 12 สัญญาจางฉบับนี้มีผลนับแตวันท่ีลงนามในสัญญานี้ จนถึงวันท่ีคดีในขอ 1 เสร็จสิ้น ท้ังนี้ 
กรณีจะตองมีการดําเนินการใดๆ ตอในชั้นศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาแลวแตกรณี ผูรับจางจะตองดําเนินการนั้น
ตอไปกระท่ังคูสัญญาจะไดตกลงทําสัญญากันใหมตามขอ 3 แลว 

ขอ 13 เม่ือสัญญานี้สิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูรับจางจะตองนําสงตนฉบับเอกสารท่ียัง
อยูในความครอบครองของผูรับจางรวมท้ังรวบรวมถอยคําสํานวน ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวของกับคดีท้ังหมด สง
มอบใหผูวาจางภายใน 15 (สิบหา)วัน นับแตวันท่ีสัญญาสิ้นสุดลง  

ขอ ๑4 การวินิจฉัยหรือการตีความตามสัญญานี้ ใหปลัดกระทรวงยุติธรรมมีอํานาจวินิจฉัย และ
คําวินิจฉัยชี้ขาดของปลัดกระทรวงยุติธรรมใหถือเปนท่ีสุด 

 

  สัญญานี้ ได ทําข้ึนเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน ซ่ึงคูสัญญาท้ังสองฝายไดอาน 
และเขาใจขอความของสัญญานี้ดีโดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

   ลงชื่อ.................................................. ผูวาจาง 
(...................................................) 

  ลงชื่อ................................................... ผูขอรับความชวยเหลือ 
(...................................................) 

   ลงชื่อ................................................... ผูรับจาง 
                                      (...................................................) 

ลงชื่อ................................................... พยาน 
(...................................................) 

 
ลงชื่อ................................................พยาน 

(.....................................................) 
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แบบฟอรม 18 
สัญญาจางทนายความในช้ันบังคับคดี 

 
สัญญาเลขท่ี................... 

 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ .......................................... เม่ือวันท่ี ......... เดือน ............... พ.ศ. .......... ระหวาง
กองทุนยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม/ สํานักงานยุติธรรมจังหวัด....................................โดย
........................................................ผูมีอํานาจกระทําการแทน..........................................สํานักงานเลขท่ี
................................ถนน............................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต........................................
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย..............................ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ 
(นาย/นาง/นางสาวอ่ืนๆ)...................................................................................(ทนายความ)ท่ีอยูเลขท่ี………...…….
ถนน……..…..…………ตรอก/ซอย…….……….……....ตําบล/แขวง……..……..………อําเภอ/เขต………………..….....................
จังหวัด.……………...………..โทรศัพท.......................................................ใบอนุญาตทนายความท่ี.................................
วันสิ้นสุด ....................................ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง  
  ท้ังสองฝายตกลงกันทําสัญญา  มีขอความดังจะกลาวตอไปนี้ 

ขอ ๑ ผูวาจางตกลงวาจางใหผูรับจางดําเนินการบังคับคดีใหกับนาย/นาง.............................ผูขอรับ
ความชวยเหลือซ่ึงเปนโจทก/จําเลย ในคดีหมายเลขดําท่ี..............................คดีหมายเลขแดงท่ี......................คูความใน
คดี ระหวาง..........................................................(โจทก) กับ..............................................................................
(จําเลย) โดยใหผูรับจางมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับการบังคับคดี ดังตอไปนี้  

๑.๑ ขอหมายบังคับคดีหรือขอออกคําบังคับ 
๑.๒ สืบหาทรัพยสินของจําเลย และตั้งเรื่องบังคับคดียังกรมบังคับคดี/สํานักงานบังคับคดี

จังหวัด.................................... 
๑.๓ การยดึหรืออายัดทรัพยสินหรือสิทธิ ตามคําพิพากษา รักษาทรัพยท่ียึด ถอนการยึด หรือ

การบังคับคดี 
๑.๔ ดูแลการขายทอดตลาดแกทรัพยสินท่ีจะขายทอดตลาดตามกฎหมาย ขอใหหักสวนได

ใชแทนในมูลหนี้ของโจทกรับรองรายการจายเงิน วางเงิน 
๑.๕ รับเงินจากกรมบังคับคดี  วางและรับสรรพเอกสารคืนจากกรมบังคับคดี/สํานักงาน

บังคับคดีจังหวัด......................................................... 
๑.๖ ขอรับชําระหนี้คดีลมละลาย ขอรับชําระหนี้ในการเลิกนิติบุคคลใดๆ ซ่ึงธนาคารเปน

เจาหนี้    
ท้ังนี้ ผูรับจางจะตองแนบเอกสาร ดังนี้ ใบแตงทนายความ หนังสือมอบอํานาจ และเอกสารอ่ืนๆ

.........................................แนบทายสัญญานี้ รวม…….….............(...................................) ฉบับ 
ขอ ๒ ผูวาจางตกลงจางเหมาและผูรับจางตกลงรับจางเหมางานเก่ียวกับการดําเนินการ 

บังคับคดีตามขอ 1 จนเสร็จสิ้น โดยตกลงจายคาจางเปนเงินจํานวนท้ังสิ้น .....................................บาท 
(......................................................) ซ่ึงไดรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม คาภาษีอากรอ่ืนๆ(ถามี)ท้ังปวง รวมตลอดถึง 
คาพาหนะเดินทางและคาใชจายตางๆท้ังหมด ยกเวนคาใชจายอ่ืนตามขอ 4 
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 ขอ ๓ ผูวาจางตกลงชําระคาจางใหแกผู รับจางเปนเงินโดยจะแบงชําระคาจางตามขอ ๒  
เปน รายงวด รวม ๒ (สอง) งวด ท้ังนี้ จะจายตามผลสําเร็จของงานซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

๓.๑ งวดท่ี ๑ ผูวาจางตกลงจายคาจางใหผูรับจางในอัตรารอยละ ๕๐ (หาสิบ) ของคาจาง 
เปนเงินจํานวน......................................................บาท (...................................................................บาท)เม่ือผู
รับจางสืบทรัพยไดและไดตั้งเรื่องการบังคับคดีไปยังกรมบังคับคดีแลว โดยใหแจงผูวาจางเพียงครั้งเดียววามี
ทรัพยสินท่ีจะบังคับคดีเพียงใด 

๓.๒ งวดท่ี ๒ ผูวาจางตกลงจายคาจางใหผูรับจางในอัตรารอยละ ๕๐ (หาสิบ) ของคาจาง 
เปนเงินจํานวน......................................................บาท (..............................................................บาท)เม่ือผูรับจาง
ไดดําเนินการบังคับคดีกับทรัพยท่ีผูรับจางไดต้ังเรื่องบังคับคดีตามขอ 3.1 จนเสร็จสิ้นและไดรับเงินจากการบังคับ
คดีแลว 

ในกรณีท่ีสืบทรัพยไมได ผูวาจางตกลงจะจายเงินใหผูรับจางในอัตรารอยละ ๓๐ (สามสิบ) 
ของคาจาง เปนเงินจํานวน...............................................บาท (...................................................................บาท) 
โดยผูรับจางจะตองแสดงหลักฐานอันนาเชื่อวาไดมีการสืบทรัพยแลว 

ท้ังนี้ การดําเนินงานดังกลาวไมรวมถึงการรองสอด การรองขอเฉลี่ยหนี้ การขอรับชําระหนี้
บุริมสิทธิ รองขอเพิกถอนกระบวนการบังคับคดีท่ีฝาฝนกฎหมาย การรองขัดทรัพย การรองขอกันสวนดําเนินการ
ขายทอดตลาด การรองคัดคานคําสั่งของเจาพนักงานบังคับคดี  การรองเพิกถอนการขายทอดตลาดการรองขอให
ศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ การขอรับชําระหนี้คดีลมละลาย การรองคัดคานคําสั่งหรือการกระทําของเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย การขอรับชําระหนี้ในการเลิกนิติบุคคลใดๆ ซ่ึงธนาคารเปนเจาหนี้อยู ตลอดจนการถอน การรองขอ 
การคัดคานการบังคับคดี คดีฟนฟูกิจการ คดีลมละลาย หรือการขอรับชําระหนี้ ซ่ึงหากจําเปนจะตองดําเนินการ
ดังกลาวใหผูรับจางเสนอคาวิชาชีพทนายความเพ่ิมเติมในอัตราระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม วาดวย 
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕9 ขอ ๔  กรณี มีค าใชจ าย
อยางอ่ืนเกิดข้ึนในการดําเนินการเก่ียวกับการบังคับคดีท่ีไมใชคาจางทนายความตามขอ ๒. ซ่ึงผูรับจางเปนผูทดรอง
จายออกไปกอน ผูรับจางมีสิทธิเสนอขอรับคาใชจายดังกลาวจากผูวาจาง โดยผูวาจางจะไดนําเสนอคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรมหรือผูท่ีคณะกรรมการฯ มอบอํานาจใหพิจารณาเปนรายกรณีไป 
 ขอ ๕ สิทธิและหนาท่ีของผูรับจาง 
 ๕ .๑  ผู รับ จ างจะตองใชความรู ค วามชํ าน าญ ในวิช าชีพ  ด วยความระมัดระวั ง และ 
ความขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติงานตามสัญญาจางอยางมีประสิทธิภาพ  และจะตองปฏิบัติหนาท่ีตามความ
รับผิดชอบใหสําเร็จลุลวงเปนไปตามมาตรฐานของวิชาชีพท่ียอมรับนับถือกันโดยท่ัวไป 
 ๕.๒ ผูรับจางตองสงมอบสําเนาหมายบังคับคดี รายงานการยึดทรัพย ประกาศขายทอดตลาด 
บัญชีสวนเฉลี่ยทรัพย เพ่ือใหผูวาจางทราบผลการบังคับคดีอยางตอเนื่อง 
 ๕.๓ ผูรับจางจะตองไมโอนสิทธิในการบังคับคดีใหผูอ่ืนเปนผูปฏิบัติงานตามสัญญานี้ไมวาท้ังหมด
หรือแตเพียงบางสวนดวยประการใดๆ โดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอนความยินยอมดังกลาวนั้น 
ไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ีตามสัญญานี้ และผูรับจางก็ยังคงตองรับผิดใน
ความผิดและความประมาท เลิน เล อของผู รับจ างช วงหรือตั วแทนหรือลู กจ างของผู รับจ างช วงนั้ น 
ทุกประการ โดยผูรับจางตองรับผิดตอผูวาจางตามสัญญานี้ เสมือนหนึ่งผูรับจางเปนผูกระทําเอง 
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 ๕.๔ ในกรณีท่ีคดีจําเปนจะตองมีการยื่นคํารองสอด รองขอเฉลี่ยหนี้  รองขอรับชําระหนี้บุริมสิทธิรอง
ขอเพิกถอนกระบวนการบังคับคดีท่ีฝาฝนกฎหมาย รองขัดทรัพย หรือรองกันสวนตอไปนั้น ผูรับจางจะตองรายงาน
ความเห็นวาควรมีการยื่นคํารองดังกลาวตอไปหรือไม แกผูวาจางเพ่ือแจงตอคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมหรือผูท่ี
คณะกรรมการฯ มอบอํานาจทราบภายในกําหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับแตวันท่ีทราบเหตุแหงการนั้น 
 หากเปนกรณีท่ีตองรองคัดคานคําสั่งของเจาพนักงานบังคับคดีเก่ียวกับการขอใหรวมหรือแยก
ทรัพยสิน หรือขอใหขายทรัพยสินนั้นตามลําดับท่ีกําหนดไว และเจาพนักงานบังคับคดีไมยอมปฏิบัติตามคํารองขอ
หรือคําคัดคานเชนวานั้น ผูรับจางอาจยื่นคํารองขอตอศาลโดยพลัน เพ่ือขอใหศาลมีคําสั่งชี้ขาดในเรื่องนั้น 
ก็ไดและรายงานผูวาจางเปนหนังสือในภายหลัง 
 ๕.๕ ผูรับจางจะตองมารับคาจางภายในกําหนดระยะเวลา ๖ (หก) เดือน นับแตวัน ท่ี 
การบังคับคดีเสร็จสิ้น หากไมมารับคาจางภายในกําหนดเวลาดังกลาว ถือวาผูรับจางไมประสงคจะรับคาจางและผู
วาจางจะนําเงินเขากองทุนยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมตอไป 
 ๕.๖ ในกรณีท่ีผูรับจางไดรับเงินจากลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือขอรับเงินคืนจากกรมบังคับคดี
หรือขอรับเงินคืนจากศาลไมวากรณีใดๆ ผูรับจางตองนําเงินท่ีรับมาสงกองทุนยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม หรือสํานักงานยุติธรรมจังหวัด...................ในกําหนดเวลา ๑๕ (สิบหา) วันนับแตวันรับเงิน
ดังกลาว และเม่ือการบังคับคดีเสร็จสิ้นแลว ผูรับจางตองดําเนินการขอรับตนฉบับเอกสารคืนจากกรมบังคับคดีหรือ
ศาล แลวแตกรณีเพ่ือสงมอบใหกับผูวาจางภายในกําหนดเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแตวันท่ีการบังคับคดีเสร็จสิ้น 
 ๕.๗ ใหผูรับจางรายงานผลเปนหนังสือใหผูวาจางทราบโดยเร็ว เม่ือไดมีการถอนการบังคับคดี  
หรือตกลงประนีประนอมยอมความอันมีผลใหการบังคับคดีเสร็จสิ้น 
 ขอ ๖ ในกรณีท่ีผูรับจางผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งหรือทอดท้ิงคดี หรือตองหามทําการเปน
ทนายความไมวาดวยเหตุใดๆหรือปลอยใหคดีขาดอายุความ หรือปลอยใหลวงเลยระยะเวลาการบังคับคด ี
หรือไมไดใชความรูความชาํนาญในวิชาชีพดวยความระมัดระวัง และความขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติงานตามสัญญา
จางอยางมีประสิทธิภาพ ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางไดทันทีและเรียกเงินคาจางคืน รวมท้ังชดใชความเสียหาย
ใดๆท่ีเกิดข้ึนใหแกผูวาจางภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตวันเลิกสัญญา ท้ังนี้ สิทธิในการเรียกเงินคืนใหผูวาจาง
ดําเนินการตามความในขอ ๙ 

ในกรณีท่ีผูรับจางไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญานี้ไดเพราะเหตุสุดวิสัยผูรับจางจะตองบอก
กลาวใหผูวาจางทราบภายใน ๑๕ (สิบหา) วันนับแตเหตุนั้นเกิดข้ึน โดยผูวาจางจะเปนผูพิจารณาวาจะยอมรับเหตุ
ดังกลาววาเปนเหตุสุดวิสัยหรือไม เพ่ือแจงใหผูรับจางทราบภายในเวลาอันควร โดยผูวาจางตองจายเงินตามสัดสวน  
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ท่ี ได ดํ า เนิ น ก า ร ไป แ ล ว  แ ต ห า ก ผู รั บ จ า ง ได รั บ ค า จ า ง ไป เ กิ น สั ด ส ว น แ ห ง 
การงานท่ีไดทํา ผูรับจางตองคืนคาจางสวนท่ีเกินภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตวันท่ีผูวาจางไดแจงเปนหนังสือให
ผูรับจางคืนเงิน ท้ังนี้ ใหเปนดุลพินิจของผูวาจางในการกําหนดสัดสวนการดําเนินงานและการจายคาจาง 

ไมวาเวลาใดๆ เม่ือผูวาจางเห็นสมควร ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดฝายเดียวโดยไมตองไดรับ
ความยินยอมจากผูรับจางกอน โดยมีหนังสือบอกกลาวแจงใหผู รับจางทราบลวงหนาไมนอยกวา 15  
(สิบหา) วัน โดยไมจําตองชี้แจงสาเหตุและผูรับจางตองปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีผูวาจางกําหนดไวในคําบอกกลาวดวย 
ท้ังนี้ ผูรับจางไมมีสิทธิโตแยงหรือเรียกคาเสียหายใดๆ ท้ังสิ้น อยางไรก็ตาม ผูวาจางจะจายคาจางใหแกผูรับจาง
ตามสัดสวนแหงการปฏิบัติงานท่ีดําเนินการไปแลว 
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     -4- 
ขอ ๗  หามมิใหผูรับจางเรียกรองทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทน ในการปฏิบัติหนาท่ี

ทนายความในคดีท่ีไดรับมอบหมายใหเปนทนายความจากผูขอรับความชวยเหลือหรือบุคคลอ่ืนใดท้ังสิ้น 
  ขอ ๘ ผูรับจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดแตเฉพาะกรณีท่ีผูรับจางกับผูขอรับความชวยเหลือจาก
กองทุนยุติธรรม มีความเห็นขัดแยงกันทางคดีจนไมสามารถบังคับคดีได และหากปลอยใหมีการบังคับคดีตอไปอาจ
เปนผลเสียตอการบังคับคดี ผูรับจางจะตองมีหนังสือบอกกลาวใหผูวาจางทราบภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับแตเหตุ
นั้นเกิดข้ึน โดยผูวาจางจะเปนผูพิจารณาวามีเหตุผลอันควรแกการบอกเลิกหรือไม โดยใหเปนดุลพินิจของผูวาจาง
ในการพิจารณาดังกลาว การวินิจฉัยของผูวาจางใหเปนท่ีสุด 

ขอ ๙ สิทธิในการเรียกเงินคืน  
กรณีตามขอ ๖ วรรคแรก  หรือผูรับจางบอกเลิกสัญญาตามขอ ๘ ผูรับจางตองคืนเงินคาใชจาย

ตางๆ ในการบังคับคดีท่ีรับไปจากผูวาจางตามจํานวนเงินท่ีเหลืออยูจากการบังคับคดีนั้นภายในกําหนด ๑๕ (สิบ
หา) วัน นับแตวันไดรับทราบการบอกเลิกสัญญาจากผูวาจาง 

ขอ ๑๐ เม่ือสัญญานี้สิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูรับจางจะตองนําสงตนฉบับเอกสารท่ียัง
อยูในความครอบครองของผูรับจาง รวมท้ังรวบรวมถอยคําสํานวนตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวของกับการบังคับคดี
ท้ังหมด สงมอบใหผูวาจางภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับแตวันท่ีสัญญาสิ้นสุดลง 

ขอ ๑๑ การวินิจฉัยหรือการตีความตามสัญญานี้ใหปลัดกระทรวงยุติธรรมมีอํานาจวินิจฉัย และ
คําวินิจฉัยชี้ขาดของปลัดกระทรวงยุติธรรมใหถือเปนท่ีสุด  
  สัญ ญ านี้ ได ทํ า ข้ึ น เป นสองฉบั บ  มี ข อความ ถูกต อ งตรงกัน  ซ่ึ ง คู สั ญ ญ าท้ั งสองฝ าย 
ไดอานและเขาใจขอความของสัญญานี้ดีโดยตลอดแลวจึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
 
 

ลงชื่อ...................................................ผูวาจาง 
       (...................................................) 

 
ลงชื่อ...................................................ผูขอรับความชวยเหลอื 

       (...................................................) 
 

 ลงชื่อ....................................................ผูรับจาง 
(...................................................) 

 
ลงชื่อ....................................................พยาน 

        (...................................................) 
 

ลงชื่อ...................................................พยาน 
        (...................................................) 
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แบบฟอรม 19 
สัญญาการไดรับเงินชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 

กรณี................................................ 
 สัญญาเลขท่ี...................... 

ทําท่ี................................………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

     วันท่ี………..….เดือน………………………พ.ศ………… 
สัญญานี้ทําข้ึนระหวาง กองทุนยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงมีฐานะเปนนิติบุคคลตาม

กฎหมาย โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนผูแทนกองทุน โดย........................................................................
ตําแหนง....................................................................ผูไดรับมอบอํานาจจากปลัดกระทรวงยุติธรรม ตามหนังสือ
มอบอํานาจฉบับท่ี........................ลงวันท่ี...................................แนบทายสัญญานี้ ซ่ึงตอไปในสัญญานี้ เรียกวา 
“ผู ให ความชวยเหลือ” ฝายหนึ่ ง กับ  นาย/นาง/นางสาว.....................................................นามสกุล
............................................อายุ..........ป อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี..........ตรอก/ซอย.....................................ถนน
...................................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด
....................................รหสัไปรษณีย.....................บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี...........................................ออกให
โดย...........................ปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสัญญานี้ ซ่ึงตอไปในสัญญานี้ เรียกวา “ผู
ขอรับความชวยเหลือ” อีกฝายหนึ่ง 

โดยท่ีผู ขอรับความชวยเหลือมีความประสงคขอรับความชวยเหลือจากผู ใหความชวยเหลือ 
ตามวัตถุประสงคและเจตนารมณของการจัดตั้งกองทุนยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพ่ือใหไดรับ
.......................................... ท้ังนี้ เปนไปตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕8 ประกอบระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ........................................................................ ท้ังสองฝายจึงตกลงทําสัญญากัน 
โดยมีขอความดังตอไปนี้  

ขอ ๑ ผูใหความชวยเหลือตกลงใหความชวยเหลือในการดําเนินคดีตามท่ีผูขอรับความชวยเหลือไดยื่น 
คําขอรับความชวยเหลือ ปรากฏตามแบบคําขอรับความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม กรณีการชวยเหลือ
ประชาชนในการดําเนินคดีแนบทายสัญญานี้ โดยมีรายละเอียดเงินชวยเหลือ ดังนี้ 

๑.1 คาใชจายในการจางทนายความวาความในคดี 
 เปนเงินจํานวน.................................บาท (....................................................................................) 
๑.2 คาใชจายในการชําระคาข้ึนศาลหรือคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ  
เปนเงินจํานวน..................................บาท (....................................................................................) 
๑.3 คาใชจายในกรณีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการดําเนินคดี 
เปนเงินจํานวน..................................บาท (....................................................................................) 

 รวมเปนเงินท้ังสิ้น จํานวน...............................บาท 
(....................................................................................) 
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ท้ังนี้ ผูใหความชวยเหลือจะจายเงินท่ีไดรับอนุมัติความชวยเหลือใหแกผูขอรับความชวยเหลือ ดังนี้ 
  กรณีคาใชจายในการจางทนายความวาความในคดี ตามขอ ๑.1 ผูใหความชวยเหลือจะจายโดยตรงใหกับ
ทนายความท่ีเปนคูสัญญากับผูใหความชวยเหลือ 
  กรณีคาใชจายในการชําระคาธรรมเนียมข้ึนศาลหรือคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามขอ ๑.2 ผูใหความชวยเหลือ
จะจายโดยตรงใหกับศาลท่ีรับฟองคดี หรือหนวยงานของศาลท่ีมีหนาท่ีรับเงินคาธรรมเนียมดังกลาว 

ขอ ๒ ในกรณีคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการดําเนินคดีตามขอ 1.3 หากเปนการท่ีผูใหความชวยเหลือ
จายเงินโดยตรงใหแกผูขอรับความชวยเหลือ ผูขอรับความชวยเหลือตกลงวาจะนําเงินท่ีไดรับความชวยเหลือ
ดังกลาวไปใชตามวัตถุประสงคอยางเครงครัด 

ขอ 3 ในกรณี ท่ีขอรับความชวยเหลือตามขอ ๑.1 หรือขอ ๑.2 เม่ือศาลสั่ งคืนคาธรรมเนียมศาล 
หรือเงินคาทนายความ ผูขอรับความชวยเหลือจะตองนําเงินท่ีไดรับท้ังหมด แตไมเกินจํานวนเงินท่ีไดรับจากผูให
ความชวยเหลือคืนใหผูใหความชวยเหลือภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับแตวันท่ีไดรับเงินดังกลาว 

ขอ 4 ในกรณีท่ีขอรับความชวยเหลือตามขอ 1.3 และไดรับเงินคาใชจายดังกลาวไปกอนแลวจากผูให 
ความชวยเหลือ หากภายหลังไดรับการชดใช หรือไดรับการชําระหนี้ หรือไดรับตามคําพิพากษา หรือคําสั่งของศาล 
ผูขอรับความชวยเหลือจะนําเงินท่ีไดรับท้ังหมดดังกลาว แตไมเกินจํานวนเงินท่ีไดรับจากผูใหความชวยเหลือ คืน
ผูใหความชวยเหลือภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับแตวันท่ีไดรับเงินดังกลาว 

ขอ 5 หากผูขอรับความชวยเหลือผิดสัญญาขอหนึ่งขอใด ผูขอรับความชวยเหลือยินยอมรับผิดชดใชเงินท่ี
ไดรับความชวยเหลือจากผูใหความชวยเหลือแลวแตกรณี รวมท้ังคาใชจายท้ังปวงในการเตือน ทวงถาม เรียกรอง
ใหชําระหนี้ ตลอดจนคาฤชาธรรมเนียม คาทนายความ และคาใชจายในการดําเนินคดีกับผูขอรับความชวยเหลือ 
รวมท้ังคาใชจายในการบังคับคดีใหชําระหนี้คืนใหแกผูใหความชวยเหลือดวย 

ขอ 6 ผูขอรับความชวยเหลือรับรองวา ขอเท็จจริงตางๆ รวมท้ังขอมูลเอกสารท่ีใหไวตอเจาหนาท่ีหรือ
คณะอนุกรรมการนั้นเปนความจริง หากปรากฏในภายหลังวา ผูขอรับความชวยเหลือใหขอเท็จจริงหรือแสดง
ขอความอันเปนเท็จเพ่ือประโยชนแกตนถึงขนาดวา หากไมแสดงความอันเปนเท็จจะไมไดรับความชวยเหลือจาก
กองทุน คณะอนุกรรมการหรือประธานอาจยกเลิกการอนุมัติ หรือการจายเงินดังกลาวได เม่ือคณะอนุกรรมการ
หรือประธานยกเลิกการอนุมัติ หรือการจายเงินดังกลาว ผูขอรับความชวยเหลือซ่ึงไดรับเงินชวยเหลือไปแลวจะตอง
ชําระเงินคืนแกผูใหความชวยเหลือภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงใหคืนเงิน 

 สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ท้ังสองฝายไดทราบและเขาใจขอความโดยตลอดดีแลว
เห็นวา ถูกตองและตรงตามเจตนาของตน จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและตางยึดถือไวฝายละฉบับ 
ลงชื่อ...................................................ผูใหความชวยเหลือ ลงชื่อ.................................................ผูขอรับความ
ชวยเหลือ 

(....................................................) (.................................................) 
 

ลงชื่อ.............................................................พยาน        ลงชื่อ..............................................................พยาน 
(....................................................) (.....................................................) 
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 แบบฟอรม 20 
สัญญาค้ําประกัน 

การไดรับความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม 
ทําท่ี................................………………………………… 
…………………………………………………………………… 

       วันท่ี…………เดือน……………พ.ศ………….… 
สัญญานี้ทําข้ึนระหวาง นาย/นาง/นางสาว……………………………………………….อายุ……..……ป เชื้อ

ช าติ…………………สัญ ชาติ………………………..อยู บ าน เลข ท่ี…………………….……ถนน ………………………..ตํ าบล /
แขวง…………………  อําเภอ/เขต………………….................จังหวัด………………………......ผูถือบัตรประชาชนตามสําเนา
แนบท ายนี้  ซ่ึ งตอไปในสัญญานี้  เรียกวา “ผูค้ํ าประกัน”  ตกลงทําสัญญาคํ้าประกันนาย/นาง/นางสาว
.................................................. ซ่ึงตอไปในสัญญานี้ เรียกวา “ผูขอรับความชวยเหลือ” สัญญาฉบับนี้ใหไวกับกองทุน
ยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงตอไปในสัญญานี้ เรียกวา“ผูใหความชวยเหลือ” มีขอความดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ตามท่ีผูใหความชวยเหลือ ไดตกลงใหความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมเพ่ือใชเปน
หลักประกันในการปลอยตัวชั่วคราวในชั้นพนักงานสอบสวน/พนักงานอัยการ/ศาล....................../หนวยงาน 
ซ่ึงมีอํานาจควบคุม หรือคุมขังบุคคลตามกฎหมาย นาย/นาง/นางสาว......................................... อาย…ุ………ป เชื้อ
ช า ติ ……….…….……สั ญ ช า ติ ……………...........อ ยู บ า น เ ล ข ท่ี …………….………….ถ น น ……………………….……                         
ตํ าบ ล /แขวง………………………...อํ า เภ อ /เขต………………………………จั งห วั ด ……….……..…………………………….... 
เปนจํานวนเงิน....................บาท (............................) มีระยะเวลา.......(......) ป.......(.......) เดือน......(......) วัน 
ตามสัญญาการรับเงินชวยเหลือกองทุนยุติธรรมเลขท่ี....................................... ลงวันท่ี..................................  
ปรากฏตามสัญญาแนบทายสัญญานี้ ซ่ึงผูคํ้าประกันไดทราบและเขาใจเปนอยางดีแลว นั้น ผูคํ้าประกันตกลงยอม
ผูกพันตนท่ีจะเปนผูคํ้าประกันการชําระหนี้ของผูขอรับความชวยเหลือตามสัญญาการรับเงินชวยเหลือกองทุน
ยุติธรรมดังกลาว ตอผูใหความชวยเหลือ โดยขอสัญญาวา ถาผูขอรับความชวยเหลือผิดสัญญาไมวาดวยประการใด 

ๆ เปนเหตุใหผูใหความชวยเหลือเกิดความเสียหาย ผูคํ้าประกันจะตองรับผิดชอบชดใชบรรดาคาใชจายท้ังปวงและ
คาเสียหายอยางใดๆ โดยไมมีเง่ือนไข หรือหากผูขอรับความชวยเหลือซ่ึงเปนผูตองหาหรือจําเลยหลบหนี จนเปน
เหตุใหศาลสั่งบังคับตามสัญญาประกันกับผูใหความชวยเหลือ และผูใหความชวยเหลือไดมีหนังสือบอกกลาวไปยังผู
คํ้าประกันภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแตวันท่ีผูขอรับความชวยเหลือซ่ึงเปนผูตองหาหรือจําเลยกระทําผิดเง่ือนไข
หรือวันท่ีศาลสั่งบังคับตามสัญญาประกัน ผูคํ้าประกันยินยอมเขารับผิดชดใชเงินหลักประกันในการปลอยชั่วคราวท่ีผู
ขอรับความชวยเหลือไดรับความชวยเหลือซ่ึงศาลสั่งริบหรือปรับตามจํานวนเงินท่ีระบุไวตามสัญญาการรับเงิน
ชวยเหลือกองทุนยุติธรรมดังกลาวขางตน รวมท้ังคาใชจายท้ังปวงในการดําเนินคดี คาฤชาธรรมเนียม คาเสียหาย 
และคาทนายความ ตลอดจนคาภาระติดพัน อันเปนอุปกรณแหงหนี้รายนี้ใหแกกองทุน จนกวากองทุนจะไดรับชําระ
หนี้จนครบถวน ภายในกําหนดเวลาท่ีกองทุนมีหนังสือบอกกลาวใหชําระหนี้ และผูคํ้าประกันจะรับผิดตามสัญญานี้
ตลอดไปจนกวาจะไดมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวน ท้ังนี้ เวนแตหากเปนกรณีตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 686 วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือวรรคสี่ ก็ใหถือปฏิบัติตามท่ีบทบัญญัติดังกลาวกําหนดแลวแตกรณี 

ผูใหความชวยเหลือจะเรียกใหผูคํ้าประกันชําระหนี้กอนท่ีหนังสือบอกกลาวถึงกําหนดผิดนัดของ 
ผูขอรับความชวยเหลือจะไปถึงผูคํ้าประกันมิได แตไมตัดสิทธิผูคํ้าประกันท่ีจะชําระหนี้เม่ือหนี้ถึงกําหนดชําระ 
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ขอ 2  สัญญาคํ้าประกันนี้ มีผลใชบั งคับตั้ งแตวันทําสัญญาการไดรับเงินชวยเหลือจาก 
ผูใหความชวยเหลือ จนถึงวันท่ีภาระขอผูกพันท้ังหลายของผูขอรับความชวยเหลือจะไดปฏิบัติใหถูกตองสําเร็จลุลวง
ไป ผูคํ้าประกันตกลงจะไมถอนการคํ้าประกันตามสัญญานี้ ไมวากรณีใดๆ จนกวาผูขอรับความชวยเหลือจะหลุด
พนความผูกพันรับผิดตอผูใหความชวยเหลือตามเง่ือนไขในสัญญาการไดรับเงินชวยเหลือจากกองทุน 

ขอ ๓  เม่ือศาลได มี คําสั่ งใหปลอยชั่ วคราว ผู คํ้ าประกันตองนํ าผูขอรับความชวยเหลือ  
ไปพบเจาหนาท่ี  ณ สํานักงานกองทุนยุติธรรมหรือสํานักงานยุ ติธรรมจังหวัดโดยเร็ว และผู คํ้ าประกัน 
ตกลงปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีศาลออกเพ่ือบังคับนายประกัน โดยใหถือวาการกําหนดเง่ือนไขของคําสั่ง 
ใหปลอยชั่วคราวของศาลนั้น เปนสวนหนึ่งของสัญญารับความชวยเหลือจากผูใหความชวยเหลือ ตามขอ 1 และ
สัญญานี้ดวย  

ขอ ๔ ใหผูคํ้าประกัน นําผูขอรับความชวยเหลือ มารายงานตัว ณ สํานักงานกองทุนหรือสํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัดทุกเดือน โดยนําใบนัดรายงานตัวมาแสดงตอเจาหนาที่ทุกคร้ัง 

ขอ ๕  ในกรณี ที่ ผู ขอรับความช วยเหลือ ไมปฏิบั ติตามเงื่อนไขที่ ให ไว กับผู ใหความชวยเหลือ 
หรือศาล ใหผูคํ้าประกันติดตามตัวผูขอรับความชวยเหลือโดยเร็ว เมื่อผูใหความชวยเหลือมีหนังสือแจงผูคํ้าประกันใหติดตาม
ตัวผูขอรับความชวยเหลือ และนําตัวมาสงผูใหความชวยเหลือ ณ สํานักงานกองทุนยุติธรรมหรือสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 
ภายในสามสิบวันนับแตไดรับหนังสือ 

ขอ ๖ หากผูคํ้าประกันไมปฏิบัติตามสัญญานี้ ผูคํ้าประกันตองคืนเงินที่ผูขอรับความชวยเหลือไดรับ
ความชวยเหลือแลวแตกรณี รวมทั้งคาใชจายทั้งปวงในการเตือน ทวงถาม เรียกรองใหชําระหนี้ ตลอดจน คาฤชาธรรม
เนี ย ม  ค า ใช จ าย ใน การดํ า เนิ น คดี  แ ละค าท น ายความ ใน การดํ า เนิ น คดี บั ง คั บ ให ชํ า ระห นี้  คื น ให แ ก 
ผูใหความชวยเหลือดวย 

ขอ 7 ที่อยูของผูคํ้าประกันที่ปรากฏในสัญญานี้ใหถือเปนภูมิลําเนาของผูคํ้าประกัน การสงหนังสือบอก
ก ล า วท ว งถ าม  จ ด ห ม าย  ห รือ เอ ก ส า ร อ่ื น ใด ไป ยั ง ผู คํ้ า ป ระ กั น  ให ส ง ไป ยั ง ภู มิ ลํ า เน าดั งก ล า ว  แ ล ะ 
ถือว า เป นการส งโดยชอบ  โดยถือวาผู คํ้ าประกัน ไดทราบขอความใน เอกสารดั งกล าวนับแต วันที่ หนั งสือ 
บอกกลาวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอ่ืนใดไปถึงภูมิลําเนาของผู คํ้าประกัน  ไมวาผู คํ้าประกันหรือบุคคล 
อ่ืนใดที่พํานักอยูในภูมิลําเนาของผูคํ้าประกันจะไดรับหนังสือบอกกลาวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารนั้นไวหรือไมก็ตาม 

หากผูคํ้าประกันเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนา ผูคํ้าประกันจะตองมีหนังสือแจงเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนามายังผูให
ความชวยเหลือ หรือไดบันทึกถอยคําการเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนาไวกับเจาหนาที่ของกองทุน การละเลยไมแจงเปลี่ยนแปลง
ภูมิลําเนาดังกลาวใหกองทุนทราบ หากกองทุนไดสงหนังสือบอกกลาวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอ่ืนใดไปยังผูคํ้า
ประกันตามที่ปรากฏอยูในสัญญานี้ ใหถือวาผูคํ้าประกันไดทราบขอความในเอกสารดังกลาวโดยชอบแลว 

ขอ 8 ไมวาในกรณีใด ๆ ที่ผูใหความชวยเหลือผอนเวลา หรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญา
การรับเงินชวยเหลือกองทุนยุติธรรมดังกลาวใหแกผูรับความชวยเหลือ โดยไดแจงใหผูคํ้าประกันทราบ และผูคํ้าประกันได
ตกลงยินยอมในการผอนเวลา หรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ ใหถือวาผูคํ้าประกันยินยอมมิใหเอาการผอนเวลา หรือ
ผอนจํานวนเงินในการชําระหนีด้ังกลาวเปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผูคํ้าประกัน และผูคํ้าประกันจะรับผิดในฐานะผู
คํ้าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้พรอมดอกเบี้ยและคาเสียหาย (ถามี) ครบเต็มจํานวน 
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สัญญานี้ ทําขึ้นสองฉบับ ซึ่งผูคํ้าประกันไดทราบและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดเปน
อยางดีแลว เห็นวา ถูกตองตรงกับเจตนาของตน จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน โดยมอบใหกองทุน
ยึดถือไวหนึ่งฉบับ     

ลงชื่อ……………………………...………………...ผูคํ้าประกัน 

  (…………………………………………………...) 

ลงชื่อ……………………………...………………... คูสมรสผูใหความยินยอม 

 (…………………………………………………...) 

   ลงชื่อ……………………………...………………...พยาน 

    (…………………………………………………...) 

 ลงชื่อ……………………………...………………...พยาน 

         (…………………………………………………...) 

ขาพเจาขอรับรองวา ไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะท่ีทําสัญญานี้ 

 
ลงชื่อ……………………………...………………...ผูคํ้าประกัน 

 (………………………………………….………..) 

   มาตรการติดตามเม่ือผูตองขังหรือจําเลยหลบหนี (กองทุนยุติธรรม) 

1. ทําคํารองขอคัดถายเอกสารท่ีสําคัญ 
2. กรณีศาลสั่งริบ ใหนายประกันยื่นคํารองขออุทธรณคําสั่งศาลทันที หรือแถลงศาลขอเลื่อนพิจารณา 
3. กรณีศาลยังไมสั่งริบ ใหนายประกันทําหนังสือเสนอศาลวาขยายระยะเวลา และขอใหศาลไมริบเงิน

ประกันของกองทุน 
4. กรณีศาลออกหมายจับจําเลย ใหนายประกันดําเนินการขอคัดหมายจับ และขอความรวมมือ

สํานักงานตํารวจแหงชาติใหดําเนินการจับผูหนีประกัน 
5. ดําเนินการติดตอผูรับรอง (เครือขาย) หรือผูคํ้าประกัน ทําหนาท่ีติดตาม 
6. หากไมไดตัวจําเลยมาศาล ใหยื่นคํารองตอศาลเพ่ือใหศาลทราบ 
7. ดําเนินการฟองคดีแพงกับผูคํ้าประกัน กรณีศาลสั่งริบเงินกองทุนยุติธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๐๘ | Justice Fund Office 
 
    

หนังสือมอบอํานาจ                                 แบบฟอรม  21 
เขียนท่ี............................................................ 
.…………………………………………………………… 

วันท่ี.........เดือน..............................พ.ศ.............. 
เรื่อง............................................................................ 

 
 โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา ............................................................................................................
ตําแหนง...................................................บัตรประชาชน..............................................................อายุ...............ป 
เชื้อชาติ......................สัญชาติ........................อยูบานเลขท่ี................หมู......................ตรอก/ซอย.....................
ถนน...........................แขวง/ตําบล..............................เขต/อําเภอ..................................จังหวัด...........เบอร
โทรศัพท......................................ไดมอบอํานาจให ....................................................................ตําแหนง
.......................บัตรประชาชนเลขท่ี............................................อายุ............ป เชื้อชาติ............................ .สัญชาติ
.......................... อยูบานเลขท่ี..................หมู..........ตรอก/ซอย........................ถนน....................แขวง/ตําบล
.....................................เขต /อํ า เภ อ .................................จั งห วัด ......................เบ อร โท ร ศัพ ท
.......................................................... 

เปนผูมีอํานาจจัดการ...................................................................................................................... 
แทนขาพเจาจนเสร็จการ และขาพเจายอมรับผิดชอบในการท่ีผูรับมอบอํานาจไดทําไปตามท่ีมอบอํานาจนี้เสมือนหนึ่ง
ขาพเจาไดทําการดวยตนเอง และผูรับมอบอํานาจอาจมอบอํานาจชวงใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนได แตการมอบ
อํานาจชวงเชนวานี้จะทําไดครั้งหนึ่งเฉพาะกิจการอยางหนึ่งเทานั้น จะมอบอํานาจใหกระทําการแทนโดยท่ัวไปหรือใน
กิจการหลายอยางในการมอบอํานาจชวงครั้งหนึ่งๆ ไมได  

เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว 
 
    ลงชื่อ...................................................................ผูมอบอํานาจ 
         (....................................................................)  
 
    ลงชื่อ...................................................................ผูรับมอบอํานาจ 
         (....................................................................)  
 
    ลงชื่อ....................................................................พยาน 
          (....................................................................)  
 
    ลงชื่อ....................................................................พยาน 
          (....................................................................)  
 
หมายเหตุ :  กรุณาเขียนใหชัดเจนและระบุขอความใหครบถวน 
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แบบฟอรม 22 

หนังสือรับรองความประพฤต ิ

ทําท่ี......................................................... 

…………….........…………………………… 

……………….........………………………… 

  ขาพเจานาย/นาง/นางสาว....................................................................................................... 

เลขประจาํตัวประชาชน................................................................ตําแหนง......................................................... 

สังกัด..................................................อยูบานเลขท่ี............................................หมูท่ี......................................... 

ตําบล..................................................อําเภอ............................................จังหวัด............................................... 

โทรศัพท.............................................................................................................................................................. 

ขอรับรองวานาย/นาง/นางสาว............................................................อยูบานเลขท่ี.......................................... 

หมูท่ี........................ตําบล...............................อําเภอ......................................จังหวัด....................................... 

โทรศัพท............................................................................................................................................................. 

ซ่ึงมีความเก่ียวของกับผูตองหา/จําเลย....................................................... เปนบุคคลท่ีมีความประพฤติดี   

ไมมีพฤติการณวาจะหลบหนี  โดยหากไดรับการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเปนหลักประกันในการปลอยชั่วคราว  

ข าพ เจ าจะสอดสองดูแลพฤติกรรมของผู ต อ งหา/จํ า เลย  ท้ั งนี้  ห ากผู ต องหา/จํ า เลย  มีพฤติ การณ 

จะหลบหนี ขาพเจาจะรายงานใหสํานักงานกองทุนยุติธรรม หรือ สํานักงานยุติธรรมจังหวัด ทราบโดยเร็ว 

  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน 

 

ลงชื่อ ..............................................................ผูรับรอง 

(.............................................................) 

ตําแหนง......................................................................... 

วันท่ี...........................เดือน................พ.ศ. ................... 

 

ลงชื่อ ...................................................................พยาน 

(.............................................................) 

                                                         วันท่ี...........................เดือน................พ.ศ. ................... 

 

 
***หมายเหตุ ผูรับรองตองเปน กํานัน/ผูใหญบาน หรือสมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูนําชุมชน หรือ

นายจาง หรืออาสาสมัครคุมครองสิทธิและเสรีภาพ หรืออาสาสมัครคุมประพฤติ หรืออาสาสมัครยุติธรรมชุมชน 

หรือผูบัญชาการเรือนจํา/ผูอํานวยการทัณฑสถาน หรือขาราชการระดับปฏิบัติการขึ้นไป *** 
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หนังสือรับรองรายได                                      แบบฟอรม 23 
 

ทําท่ี......................................................... 

………………………………………… 

………………………………………… 

  ขาพเจา  นาย/นาง/นางสาว................................................................................................. 

เลขประจาํตัวประชาชน................................................................ตําแหนง ..................................................... 

สังกัด..................................................อยูบานเลขท่ี............................................หมูท่ี...................................... 

ตําบล..................................................อําเภอ............................................จังหวัด............................................. 

โทรศัพท............................................................................................................................................................. 

ขอรบัรองวา  นาย/นาง/นางสาว ............................................................อยูบานเลขท่ี..................................... 

หมูท่ี........................ตําบล...............................อําเภอ......................................จังหวัด...................................... 

โทรศัพท............................................................................................................................................................. 

ซ่ึงมีความเก่ียวกันเปน.........................................ของขาพเจา ประกอบอาชีพ............................................  

มีรายไดเดือนละ.......................................................บาท/เดือน/ป ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนจริง 

ทุกประการ 

 

 

ลงชื่อ ..............................................................ผูรบัรอง 

(.............................................................) 

ตําแหนง......................................................................... 

วันท่ี...........................เดือน................พ.ศ. ................... 

 

 

 

 

 

 
 

 

***หมายเหตุ ผูรับรองตองเปน กํานัน/ผูใหญบาน หรือสมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูนําชุมชน หรือ

นายจาง หรืออาสาสมัครคุมครองสิทธิและเสรีภาพ หรืออาสาสมัครคุมประพฤติ หรืออาสาสมัครยุติธรรมชุมชน 

หรือผูบัญชาการเรือนจํา/ผูอํานวยการทัณฑสถาน หรือขาราชการระดับปฏิบัติการขึ้นไป *** 
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แบบแสดงความประสงคขอยุติคําขอรับความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม     แบบฟอรม 24 

 

วันท่ี        เดือน   พ.ศ.   

 

 ตามท่ี ขาพเจา        ไดยื่น คําขอรับความชวยเหลือ

เงินกองทุนยุติธรรมเปนคาใชจาย 

 (   )  เงินคาใชจายในการดําเนินคดี 

 (   )  เงินเพ่ือใชเปนหลักประกันในการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย 

 (   )  เงินชวยเหลือจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิ

มนุษยชน กรณีท่ีผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแกความตาย 

 (   )  การสนับสนุนโครงการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน 

 ขอเรียนวา ขาพเจาไมมีความประสงค ท่ีจะขอรับความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม และขอยุติ 

คําขอรับความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมของขาพเจา เนื่องจาก       

             

             

             

             

             

             

              

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

     ลงชื่อ    ผูขอรับความชวยเหลือ 

                  (         ) 
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แบบฟอรม 25 
แบบเสนอคาทนายความกองทุนยุติธรรม 

ราย......................................... 

เรื่อง  ขอเสนอคาจางวาความในคดีท่ีกองทุนยุติธรรมใหการสนับสนุน 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนยุติธรรม ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ 

  ดวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรมไดสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม เพ่ือใชเปน
คาจางทนายความเพ่ือวาความใหกับผูขอรับการสนับสนุน  

  บัดนี้ ขาพเจามีความประสงคขอเสนอคาวิชาชีพทนายความ คาธรรมเนียมศาล ดังนี้ 
๑. คาวิชาชีพทนายความ หมายถึง การใหคําปรึกษา การยกรางคําฟอง คําใหการ คํารองขอตางๆใน

การดําเนินคดี การสืบพยาน รวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ 
(   ) คดีแพง      จํานวน .......................... บาท 

(   ) คดีอาญา     จํานวน .......................... บาท 

(   ) คดีปกครอง     จํานวน .......................... บาท 

(   ) คดีอ่ืนๆ.........................................   จํานวน .......................... บาท 

  ๒. คาธรรมเนียมศาล      

๒.๑ ........................................................  จํานวน .......................... บาท 

๒.๒ ........................................................  จํานวน .......................... บาท 

๒.๓ ........................................................  จํานวน .......................... บาท 

  รวมท้ังส้ินเปนเงิน     จํานวน............................ บาท 

  (................................................................................................................................................) 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                      ขอแสดงความนับถือ 

 
    ลงชื่อ................................................................ 

             (...................................................................) 
                    ทนายความ 
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แบบฟอรม 26 
แบบรายงานตัวผูขอรับความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม/สํานักงานยุติธรรมจังหวัด

............................................................. 
สัญญาการไดรบัเงินชวยเหลือกองทุนยุติธรรม เลขท่ี.......................................... 

ช่ือผูขอรับการสนับสนุน...............................................................นามสกุล.............................................................................. 
ท่ีอยู......................................................................................................................หมายเลขโทรศัพท....................................... 
ช่ือผูตองหา/จําเลย.......................................................................นามสกุล.............................................................................. 
ท่ีอยู......................................................................................................................หมายเลขโทรศัพท....................................... 
ช่ือผูค้ําประกัน..............................................................................นามสกุล.............................................................................. 
ท่ีอยู.......................................................................................................................หมายเลขโทรศัพท...................................... 
ระยะเวลารายงานตัว...........................วันเริม่รายงานตัว...................................วันท่ีสิ้นสดุรายงานตัว.................................... 
สถานท่ีรายงานตัว      สํานักงานกองทุนยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

  สํานักงานยุติธรรมจังหวัด........................................................................................  
หมายเหต ุ๑.ผูตองหาหรือจําเลยจะตองมารายงานตัวกับเจาหนาท่ีเดือนละ ๑ ครั้ง 

 ๒.กรณีผูตองหาหรือจําเลยประสงคเปลี่ยนสถานท่ีรายงานตัวตองแจงใหเจาหนาท่ีทราบ 

 

คร้ังท่ี 
วันท่ีรายงาน

ตัวตอศาล 

วันท่ีรายงาน

ตัวตอกองทุน

ยุติธรรม 

ผูตองหา/จําเลย ผูคํ้าประกัน 
เจาหนาท่ีผูรับ

รายงานตัว 
หมายเหตุ 
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คร้ังท่ี 
วันท่ีรายงาน

ตัวตอศาล 

วันท่ีรายงาน

ตัวตอกองทุน

ยุติธรรม 

ผูตองหา/จําเลย ผูคํ้าประกัน 
เจาหนาท่ีผูรับ

รายงานตัว 
หมายเหตุ 

       

       

       

       

       

       

 
ใบตอแบบรายงานตัวผูขอรับความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม 

ราย............................................................................................... 
 

คร้ังท่ี 
วันท่ีรายงาน

ตัวตอศาล 

วันท่ีรายงาน

ตัวตอกองทุน

ยุติธรรม 

ผูตองหา/จําเลย ผูคํ้าประกัน 
เจาหนาท่ีผูรับ

รายงานตัว 
หมายเหตุ 
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คร้ังท่ี 
วันท่ีรายงาน

ตัวตอศาล 

วันท่ีรายงาน

ตัวตอกองทุน

ยุติธรรม 

ผูตองหา/จําเลย ผูคํ้าประกัน 
เจาหนาท่ีผูรับ

รายงานตัว 
หมายเหตุ 
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ภารกิจการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน 

1. แบบรายงานความคิดเห็นเจาหนาท่ี        
 2. ตัวอยางแบบเสนอโครงการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน สํานักงานกองทนยุติธรรม  

3. ใบรับรองแทนใบเสรจ็รับเงินแบบ  บก. 111        
4. แบบ 8708            
5. แบบลงทะเบียนเขารวมโครงการ          

 6. ตัวอยางแบบรายงานผลโครงการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน สํานักงานกองทนยุติธรรม 
7. ตัวอยางแบบสอบถามความพึงพอใจ        
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหลักฐานและแบบฟอรมที่เกี่ยวของ 
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ขอมูลผูขอรับการสนับสนุน 
ขอมูลผูเสนอโครงการ 
ชื่อ - สกุล ............................................................................................. 
วันที่ยื่น ....................................... เลขที่คําขอ ..................................... 
ประเภทผูเสนอโครงการ   บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล  
 องคกรเอกชน          หนวยงานของรัฐ  สถานศึกษา 
 อื่น .ๆ.............................................................................................................................................. 
เปนผูมีบทบาทเกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
 ไมมีบทบาทเกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
ประเภทโครงการที่ขอรับความชวยเหลือ 
 เผยแพร/อบรม   การมีสวนรวม   นวัฒกรรมใหม   อื่นๆ  
เสนอโครงการ    ผานสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 
                       สํานักงานกองทุนยุติธรรม 

รายการเอกสาร 
 สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
 สําเนาทะเบียนบาน           
 สําเนาตราสารหรือระเบียบขอบังคับ กรณีเปนองคกรเอกชน 
 มติที่ประชุมที่ประชุมขององคกร ซ่ึงใหความเห็นชอบโครงการที่เสนอ

ขอรับการสนับสนุน (ถามี)  
 รายละเอียดโครงการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน 
 กิจกรรมหรือโครงการที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน (ถามี) 
 ผลงานในรอบ 1 ป ที่ผานมา (ถามี)  
 เอกสารรับรองไมไดรับงบประมาณจากหนวยงานอืน่ 
 อื่น ๆ. 
...................................................................................................................... 

รายละเอียดโครงการ 
ชื่อโครงการ  .................................................................................................................................................... 
ขอรับการสนับสนุนจาํนวน  .............................................................................................. 
วัตถุประสงคของโครงการ 
๑. ...................................................................................................................................... 
๒. ...................................................................................................................................... 
๓. ...................................................................................................................................... 
๔. ...................................................................................................................................... 

กลุมเปาหมายจํานวน  
...................................................................................................................... 
ระยะเวลาดําเนินการ 
........................................................................................................................................................... 
สถานที่จัดโครงการ  
......................................................................................................................................................................................... 

กําหนดการ 
เวลา หัวขอวิชา                       วิทยากร  

    

    

รายละเอียดงบประมาณที่ขอรับความชวยเหลือ ความเห็นของเจาของสํานวน 
ลํา
ดับ 

 
รายละเอียด 

งบประมาณท่ี
ขอรับการ
สนับสนุน 

เกณฑตามคูมือ กย.
กําหนด/

อนุกรรมการอนุมัติ 

ความเห็น
ของเจาของ

สํานวน 

 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
 

 
 

1 
 

2 
 

3 
 
 
 
 

4 
5 
 

6 
 
 

 

(ตัวอยาง) 
 

คาอาหารไมครบมื้อ .................คน เปนเงินจํานวน    
.........................บาท 
 คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม จํานวน  ................คน 
 ........................ มื้อ 
 คาตอบแทนวิทยากร  
 -วิทยากรภาครัฐ จํานวน ............คน x........ ช่ัวโมง  
 เปนเงินจํานวน ........................บาท 
 -วิทยากรภาครัฐ อภิปราย จํานวน.............คน x ............
ช่ัวโมง เปนเงินจํานวน ...................... บาท 
 คาพาหนะของวิทยากร  
คาเอกสารฝกอบรม จํานวน ...........ชุด ........ บาท 
เปนเงินจํานวน .......................บาท 
คาจัดตกแตงสถานท่ี  
 
  

 
 
 

 
 

120 
 

35 
 

600 
 
 

600 
 

ไมสนับสนุน 
70 

 
ไมสนับสนุน 
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๑๒๐ | Justice Fund Office 
 
    

ตัวอยางแบบเสนอโครงการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน สํานักงานกองทนยุติธรรม 
โครงการ .....................................................................................  

หนวยงาน ........................................ สังกัด ............................................................. 
 
1.หลักการและเหตุผล
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
2.วัตถุประสงค  
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
3.ผูเขารวมโครงการ 
 3.1 เจาหนาท่ี.............................................................................................................................................. 
 3.2 วิทยากร................................................................................................................................................. 

3..3 กลุมเปาหมาย.......................................................................................................................................     
4.วิธีการดําเนินงาน   
   4.1 หัวขอบรรยาย/เนื้อหาการบรรยาย 
.................................................................................................................................................................................... 

4.2 ระยะเวลา/ชวงเวลาดําเนินการ/กําหนดการ 
 

เวลา กิจกรรม วิทยากร 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
5.สถานท่ีดําเนินการ    

5.1 สถานท่ีราชการ  
.................................................................................................................................................................................... 

5.2 สถานท่ีเอกชน 
.................................................................................................................................................................................... 
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6.งบประมาณ 
รายการ ประมาณการ หมายเหตุ 

จํานวนคน จํานวน หนวยละ เปนเงิน 

 

 

 

 

 

     

 
 
7.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
................................................................................................................................................................................... 
8.การติดตามและประเมินผล  
..................................................................................................................................................................................  
9.หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

9.1 เจาหนาท่ีโครงการ................................................................................................................................. 
9.2 ผูเสนอโครงการ..................................................................................................................................... 
9.3 ผูอนุมัติโครงการ.................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ  แบบเสนอโครงการสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความประสงคผูขอเสนอโครงการ แตตองมีหัวขอท่ีสําคัญ
ขางตนประกอบเปนอยางนอย 
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แบบ  บก. 111 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
สวนราชการ ……………………………………………………………………..……… 

 
วัน  เดือน  ป รายละเอียดรายจาย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

    
   
   
   
   
   
    
   
   
   
 รวมท้ังส้ิน   
 
รวมท้ังสิ้น  (ตัวอักษร)……………..........................................………………………………………………... 
 ขาพเจา……….........................………………….ตําแหนง……….............................................……..
กอง…………............................….……………ขอรับรองวา  รายจายขางตนนี้  ไมอาจเรียกใบสําคัญรับเงินจากผูรับได  
และขาพเจาไดไปราชการโดยแท 
 
 
      (ลงชื่อ)……………………………………. 
      (...................................................) 
        วันท่ี ………………….......………… 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม 3 



 
 

๑๒๓ | Justice Fund Office 
 
    

แบบ 8708  

สัญญาเงินยืมเลขท่ี..................................................................วันท่ี.....................................................................   สวนท่ี 1 

ช่ือผูยืม.................................................................................จํานวนเงิน........................................................บาท          แบบ8708 

ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
 
        ท่ีทําการ................................................... 
        วันท่ี............เดือน...................พ.ศ. ......... 
เรื่อง ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน ......................................................................... 
  ตามคําสั่ง/บันทึกท่ี .................................................ลงวันท่ี..................................................ไดอนุมัติให ขาพเจา
.......................................................................................ตําแหนง................................................................................................สังกัด
.............................................................................................พรอมดวย................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................เดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ.............................................................................................................................................................. โดยออกเดินทางจาก 

 บานพัก    สํานักงาน    ประเทศไทย  ตั้งแตวันท่ี.............เดือน......................พ.ศ. ..... เวลา....................น. และกลับถึง  
 บานพัก    สํานักงาน    ประเทศไทย   วันท่ี.........เดือน....................พ.ศ. ..... เวลา .............น. รวมเวลาไปราชการครั้ง
น้ี.......................วัน....................ช่ัวโมง 

  ขาพเจาขอเบิกคาใชจายในการเดนิทางไปราชการสําหรับ  ขาพเจา   คณะเดินทาง  ดังน้ี          
คาเบ้ียเลี้ยงเดินทางประเภท..................................................................จํานวน................วัน  รวม........................บาท  
คาเชาท่ีพักประเภท..............................................................................จํานวน.................วัน  รวม.......................บาท  
คาพาหนะ............................................................................................................................ รวม.......................บาท  
คาใชจายอ่ืน..........................................................................................................................รวม.......................บาท  
รวมเงินท้ังสิ้น.....................................บาท 

จํานวนเงิน (ตัวอักษร)................................................................................................................................................ 
 
 

  ขาพเจาขอรับรองวารายการท่ีกลาวมาขางตนเปนความจริง และหลักฐานการจายท่ีสงมาดวย จํานวน 
..................................................ฉบับ  รวมท้ังจํานวนเงินท่ีขอเบิกถูกตองตามกฎหมายทุกประการ 

 
 

      ลงช่ือ...................................................................ผูขอรับเงิน 

              (.................................................................) 
      ตําแหนง.............................................................. 
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  ไดตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงินท่ีแนบถูกตอง
แลวเห็นควรอนุมัติใหเบิกจายได 
  ลงชื่อ........................................................................ 
        (.......................................................................) 
  ตําแหน..................................................................... 
  วันท่ี.........................................................................  

  อนุมัติใหจายได 
 
  ลงชื่อ........................................................................ 
        (.......................................................................) 
  ตําแหนง................................................................... 
  วันท่ี......................................................................... 
 

 
  ไดรับเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน...........................................................บาท 
(.............................................................................................................) ไวเปนการถูกตองแลว 
  ลงชื่อ............................................................ผูรับเงิน       ลงชื่อ..................................................ผูจายเงิน 
          (.............................................................)   (............................................................) 
  ตําแหนง...........................................................        ตําแหนง.......................................................... 
  วันท่ี.................................................................       วันท่ี................................................................ 
จากเงินยืมตามสัญญาเลขท่ี..............................................................วนัท่ี................................................................... 
 
 
หมายเหตุ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
คําชี้แจง 1. กรณีเดินทางเปนหมูคณะและจัดทําใบเบิกคาใชจายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มตน
และสิ้นสุดการเดินทางของแตละบุคคลแตกตางกัน ใหแสดงรายละเอียดของวันเวลาท่ีแตกตางกันของบุคคลนั้น 
     ในชองหมายเหตุ 
 2. กรณียื่นขอเบิกคาใชจายรายบุคคล ใหผูขอรับเงินเปนผูลงลายมือชื่อผูรับเงินและวันเดือนปท่ีรับเงิน 
กรณีท่ีมีการยืมเงิน ใหระบุวันท่ีท่ีไดรับเงินยืม เลขท่ีสัญญายืมและวันท่ีอนุมัติเงินยืมดวย 
 3. กรณีท่ียื่นขอเบิกคาใชจายรวมเปนหมูคณะ ผูขอรับเงินมิตองลงลายมือชื่อในชองผูรับเงิน  ท้ังนี้  ใหผู
มีสิทธิแตละคนลงลายมือชื่อผูรับเงินในหลักฐานการจายเงิน (สวนท่ี 2)
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                                                    หลักฐานการจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ             สวนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ……………………………………………………………….จังหวัด…………………………………                 

แบบ 8708 

ประกอบใบเบิกคาใชจายในการเดินทางของ………………………………………………………………………ลงวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ……………… 

ลําดับที่ 
ชื่อ ตําแหนง 

คาใชจาย 
รวม 

ลายมือชื่อ 

ผูรับเงิน 

วัน เดือน ป  

ที่รับเงิน 
หมายเหตุ 

คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาใชจายอ่ืน 

       

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                             

รวมเงิน 

      ตามสัญญาเงินยืมเลขที่…………..วันที…่……………………… 

 

จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)……………………………………………………………………………………………………...ลงชื่อ……………………………………………………ผูจายเงิน 

                                                                            (…………………………………………………) 

คําชี้แจง  1. คาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาที่พักใหระบุอัตราวันละและจํานวนวันที่ขอเบิกของแตละบุคคลในชองหมายเหตุ                                                ตําแหนง………………………………………………… 

                 2.ใหผูมีสิทธิแตละคนเปนผูลงลายมือชื่อผูรับเงินและวันเดือนปที่รับเงิน กรณีเปนการรับจากเงินยืม ใหระบุวันที่ที่ไดรับจากเงินยืม              วันที่……………………………………………………………….. 

                 3. ผูจายเงินหมายถึงผูที่ขอยืมเงินจากทางราชการ และจายเงินยืมนั้นใหแกผูเดินทางแตละคน เปนผูลงลายมือชื่อผูจายเงิน 
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แบบลงทะเบียนเขารวมโครงการ.............................................. 
วันท่ี ............................................. 

สถานท่ี ................................................................  
 

ลําดับท่ี ช่ือ สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ เบอรโทร 
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ตัวอยางแบบรายงานผลโครงการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน สํานักงานกองทนยุติธรรม 

โครงการ ..................................................................................... 
หนวยงาน ........................................ สังกัด ............................................................. 

วันท่ีดําเนินการ ............................................................. 
1.ช่ือโครงการ
..............................................................................................................................................................................
... 
2.วัตถุประสงค 
..............................................................................................................................................................................
... 
3.ลักษณะโครงการท่ีขอรับความชวยเหลือ 

     โครงการเผยแพรความรูทางกฎหมายแกประชาชนเพ่ือประโยชนในการปองกันอาชญกรรม 
การคุมครองสิทธิเสรีภาพ และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 

โครงการท่ีเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน เก่ียวกับการสงเสริมสิทธิและหนาท่ี แกไข
ปญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมานุษยชน 

      โครงการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชนท่ีเปนนวัตกรรมใหม 
    โครงการอ่ืนๆท่ีคณะอนุกรรมการเห็นสมควร  
4.วัน เวลา สถานท่ีจัดโครงการ  
....................................................................................................................................................................
.. 
5.รายละเอียดงบประมาณ 

รายการ ประมาณการ หมายเหตุ 

จํานวนคน จํานวน หนวยละ เปนเงิน 

 

 

 

 

 

     

 
6.ผูเขารวมโครงการ 
.................................................................................................................................................................... 
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7.ข้ันตอนและผลการดําเนินโครงการ 
 

ชวงเวลา เนื้อหาบรรยาย วิทยากร 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
8.หนวยงานรับผิดชอบโครงการ 
....................................................................................................................................................................
.. 
9.เจาหนาท่ีโครงการ 
.................................................................................................................................................................... 
10.ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 
.................................................................................................................................................................... 
 10.1 ระดับความคิดเห็น 
.................................................................................................................................................................... 
 10.2 ปญหา/อุปสรรคจากโครงการ 
.................................................................................................................................................................... 
 10.3 ขอเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................... 
 10.4 ความเช่ือมโยงของโครงการกับกองทุนยุติธรรม 
.................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  แบบเสนอโครงการสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความประสงคผูขอเสนอโครงการ แตตองมีหัวขอท่ี
สําคัญขางตนประกอบเปนอยางนอย 
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ตัวอยางแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 โครงการ................................................................................... 

วันท่ี ............................................................. 
 
ขอช้ีแจง   กรุณาทําเครื่องหมายในขอท่ีตรงกับความเปนจริงและในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
 
 
 

1.  เพศ  �    1)  ชาย   �     2)  หญิง 

2.  อายุ  �    1)  ต่ํากวา 20 ป  �  2)  21 - 40 ป      �  4)  41 – 60 ป      �  6)  60 ปข้ึน
ไป 
3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 

  �    1)  ประถมศึกษา   �    2)  มัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย/

เทียบเทา   �    3)  ปริญญาตรี   �    4)  สูงกวาปริญญาตรี
    
4.  สถานภาพของผูมารับบริการ 

  �   1)  เกษตรกร/องคกรเกษตรกร         �   2)  ผูประกอบการ  

  �   3)  ประชาชนผูรับบริการ   �   4)  องคกรชุมชน/เครือขายองคกร
ชุมชน 

  �   5) อ่ืนๆ  โปรดระบุ ............................................... 
 
 
 

ประเด็น/ดาน 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ พอใจ
นอย 

ไมพอใจ ไมพอใจมาก 

1.ความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายท่ีไดรับการอบรม
................... 

     

2.ทานสามารถนําความรูไปปรับใช..........................      

3.ความเหมาะสมของสถานท่ี .................................      

4.ความสะดวกในการเขารวมโครงการ .......................      

5.ภาพรวมของการจัดอบรม      

 
ปญหา  ................................................................................................................................. 
ขอเสนอแนะ   .................................................................................................................................. 
หมายเหตุ  ตัวชี้วัดความพึงพอใจปรับใชกับโครงการตนสังกัด 

  ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

   ตอนท่ี 2  ระดับความพึงพอใจ  
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1. แนวทางการพิจารณากรณีผูขอรับความชวยเหลือย่ืนคําขอในจังหวัดท่ีมีมูลคดีเกิดหรือ

ในจังหวัดอ่ืนท่ีผูขอไมมีภูมิลําเนาหรือถิ่นท่ีอยู สํานักงานใดจะเปนผูวินิจฉัยคําขอรับความชวยเหลือ 
ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ

ชวยเหลือประชาชนประชาชนในการดําเนินคดี พ.ศ. 2559 ขอ 6 กําหนดใหสํานักงานท่ีเปนภูมิลําเนา หรือ
ถ่ินท่ีอยูอาศัยของผูขอเปนสํานักงานท่ีรับผิดชอบ หรือเจาหนาท่ีอาจสงคําขอไปยังสํานักงานอ่ืนเพ่ือประโยชนใน
การดําเนินคดีก็ได และระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการขอ
ปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย พ.ศ. 2559 ขอ 6 กําหนดใหสํานักงานท่ีเปนภูมิลําเนา หรือถ่ินท่ีอยูอาศัย
ของผูขอเปนสํานักงานท่ีรับผิดชอบ หรือเจาหนาท่ีอาจสงคําขอไปยังสํานักงานอ่ืนเพ่ือประโยชนในการขอปลอย
ชั่วคราวก็ได กรณีนี้ ระเบียบดังกลาวไดกําหนดแนวทางเพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหผูประชาชนผูยื่นคําขอ 
ดังนั้น การพิจารณาคําขอรับความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมจึงควรพิจารณาถึงประโยชนและความสะดวก
ของผูขอรับความชวยเหลือเปนหลัก โดยหากผูย่ืนคําขอรับความชวยเหลือ ย่ืนคําขอในจังหวัดท่ีมีมูลคดีเกิด 
ใหคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัดในจังหวัดนั้นเปนผูวิจัยคําขอรับความชวยเหลือก็ได 

2. แนวทางการขอรับความชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี ในกรณีผูขอรับความ
ชวยเหลือขอคาตรวจพิสูจนสารพันธุกรรม (DNA) 

การขอรับความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมเพ่ือเปนคาใชจายในการตรวจพิสูจนสาร
พันธุกรรม (DNA) กองทุนยุติธรรมสามารถใหความชวยเหลือได โดยตองเปนกรณีที่ผูขอรับความชวยเหลือ 
มีคดีท่ีศาลมีคําสั่งใหมีการตรวจพิสูจนสารพันธุกรรม (DNA) และนําคําสั่งศาลมายื่นคําขอรับความชวยเหลือ 
โดยกองทุนยุติธรรมจะพิจารณาใหเบิกจายเทาท่ีจายจริง ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม วาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี พ.ศ.2559 ขอ 9 (4) ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และอัตราการใหความชวยเหลือในการ
ดําเนินคดีจากกองทุนยุติธรรม ตามขอ 2 แตอยางไรก็ดี ในกรณีท่ียังไมมีคดีเกิดข้ึน เพ่ือใหการอํานวยความ
ยุติธรรมใหกับประชาชน สํานักงานยุติธรรมจังหวัด อาจมีทําหนังสือประสานขอความอนุเคราะหการตรวจสาร
พันธุกรรม (DNA) ไปยังสถาบันนติิวิทยาศาสตรเปนผูดําเนินการตรวจพิสูจนโดยไมมีคาใชจายก็ได 

3. ผูขอรับความชวยเหลือกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยปาไม หรือตามกฎหมายวา
ดวยปาสงวนแหงชาติ จะขอรับความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม ไดหรือไม  

การพิจารณาคําขอรับความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมตามวัตถุประสงคของกองทุน
ยุติธรรม กรณีการขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย เปนไปตาม พรบ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา 
๒๙ ประกอบระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการปลอย
ชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๐ ขอ ๑๑ และ ๑๒ แมความผิดตามกฎหมายวาดวยปาไม และ 
ตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ จะไดมีนโยบายท่ีรัฐบาลกําชับและมีขอสั่งการใหกระทรวงมหาดไทย โดย
ไมใหเจาพนักงานฝายปกครองใชตําแหนงประกันตัวผูตองหาคดีทรัพยากรธรรมชาติก็ตาม แตการพิจารณาของ 
กองทุนยุติธรรมตองพิจารณาใหถองแทถึงเจตนาของผูขอรับความชวยเหลือวาปรากฏพฤติการณและ
ขอเท็จจริงแหงคดีวาไดกระทําเพ่ือการใดดวยเหตุผลใด เชน เพ่ือใชเปนท่ีอยูอาศัย ประกอบสัมมาอาชีพ หรือ
กระทําการในเชิงธุรกิจ เปนตน ดังนั้น ในการพิจารณาของกองทุนยุติธรรมจึงควรพิจารณาเปนรายกรณีไป 

4. ผูมีอํานาจลงนามในหนังสือรับรองรายได 
บุคคลผูมีอํานาจลงนามในหนังสือรับรองรายไดของผูขอรับความชวยเหลือตองเปนบุคคล

ใดบุคคลหนึ่งท่ีมีความนาเชื่อถือหรือเปนผูนําชุมชน เชน นายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน หรือนายจาง 
ขาราชการ อาสาสมัครคุมประพฤติ ผูนําชุมชน เปนตน โดยบุคคลดังกลาวตองอยูในพ้ืนท่ีเดียวกับผูขอรับความ

บทท่ี 7 ประเด็นปญหาท่ีพบบอยในการดําเนินงานของกองทุนยุติธรรม 
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ชวยเหลือ หรือเปนท่ีรูจักเพราะจะทราบดีวาผูขอรับความชวยเหลือมีความเปนอยูอยางไร ประกอบอาชีพอะไร 
และมีรายไดเทาไหร ซ่ึงการรับรองรายไดไมมีผลตอผูรับรองรายได แตเปนเพียงเอกสารหลักฐานหนึ่งท่ีใชเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาทําความเห็นของเจาหนาท่ี เพ่ือเสนอตอคณะอนุกรรมการในการพิจารณาใหความ
ชวยเหลือเทานั้น  

5. แนวทางการพิจารณาใหความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมเพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดําเนินคดี (แบบกลุม) กรณีผูขอรับความชวยเหลือมีจํานวนหลายรายและมีฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกัน  

การชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี ประกอบดวยคาจางทนายความ คาฤชาธรรมเนียม 
และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการดําเนินคดี การพิจารณาใหความชวยเหลือตองพิจารณาใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 มาตรา 27 มาตรา 28 และระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี พ.ศ. 2559 ขอ 10            
และขอ 12 ดังนั้น การพิจารณาผูท่ีจะไดรับความชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรมจึงใหแยกเปนรายกรณีไป 

ในสวนของการจายคาจางทนายความ ใหเปนไปตามสัญญาจางทนายความ และประกาศ
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม วาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข และอัตราการใหความชวยเหลือในการดําเนินคดี                
จากกองทุนยุติธรรม ลงวันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2559 และระเบียบอ่ืนท่ีกําหนดใหทนายความตองถือปฏิบัติ 

6. กรณีใดบางท่ีถือเปนกรณีเรงดวนในการพิจารณาคําขอรับความชวยเหลือประชาชนใน
การดําเนินคดี  

(1) คําขอรับความชวยเหลือในการดําเนินคดี หากไมไดรับการพิจารณาโดยเหตุจําเปน
เรงดวนอาจทําใหคดีขาดอายุความในดารดําเนินการฟองคดี 

(2) หากไมไดใชสิทธิทางศาลจะเกิดความเดือดรอนเกินสมควร 
(3) ไมมีเงินจายคาจางทนายความแตไดกูยืมเงินมาจายคาทนายความบางสวน จึงมาขอรับ

ความชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 
7. กรณีใดบางท่ีถือเปนกรณีเรงดวนสําหรับคําขอในการขอปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลย 

(1) ผูตองหาหรือจําเลยถูกคุมขังในเรือนจํา  
(2) ผูตองหาหรือจําเลยกําลังจะเขาสูกระบวนการยุติธรรมและจะสิ้นอิสรภาพ 
(3) ผูตองหาหรือจําเลยขอเปลี่ยนหลักประกันเนื่องจากทรัพยสินท่ีใชเปนหลักประกันเดิม

ไดมาจากการกูยืม 
(4) ญาติมีความจําเปนจึงแจงขอถอนหลักประกันทําใหผูขอรับความชวยเหลือตองถูกคุมขัง 

ผูขอรับความชวยเหลือจึงมาขอรับความชวยเหลือหลักประกันจากเงินกองทุนยุติธรรม 
8. กรณี ผูขอรับความชวยเหลือหลายรายถูกฟองคดีรวมกัน การย่ืนคําขอรับความ

ชวยเหลือสามารถย่ืนรวมกันไดหรือไม รวมถึงการพิจารณาคาทนายความพิจารณาอยางไร  
ในกรณีผูขอรับความชวยเหลือถูกฟองคดีรวมกัน เจาหนาท่ีตองรับคําขอฯ แยกเปน

รายบุคคล เนื่องจากการพิจารณาใหความชวยเหลือตองพิจารณาเปนรายบุคคล และตอคดี ตามนัยคําสั่ง
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ท่ี 2/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัด  
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 ขอ 2.1 และประกาศคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข 
และอัตราในการใหความชวยเหลือในการดําเนินคดีจากกองทุนยุติธรรม ลงวันท่ี 22 กันยายน 2559 ขอ 1 

กรณีคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัดจะพิจารณาใหความชวยเหลือ               
คาทนายความเปนรายคดี  ซ่ึงตามคําสั่ งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ท่ี  2/2562 เรื่อง แตงตั้ ง
คณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัด ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 ขอ 2.1 และประกาศ
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คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และอัตราในการใหความชวยเหลือในการดําเนินคดี
จากกองทุนยุติธรรม ลงวันท่ี 22 กันยายน 2559 ขอ 1 ตองพิจารณาเปนรายคดี  

9. หลักเกณฑการพิจารณาคําขอรับความชวยเหลือเกี่ยวกับผลแพชนะคดีของผูขอรับ
ความชวยเหลือ ตองนํามาใชในการพิจารณาตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 หรือไม 

ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มาตรา 28 ไดบัญญัติหลักเกณฑในการ
พิจารณาใหความชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี และการใหความชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือ
ผูไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือหรือคณะอนุกรรมการ
ใหความชวยเหลือประจําจังหวัดตองคํานึงถึงหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ (๑) พฤติกรรมและขอเท็จจริงของผูท่ี               
จะไดรับความชวยเหลือจากกองทุน (๒) ฐานะของผูท่ีจะไดรับความชวยเหลือจากกองทุน (๓) โอกาสท่ีผูท่ี                
จะไดรับความชวยเหลือจากกองทุนจะไดรับการชวยเหลือหรือบรรเทาความเสียหายตามกฎหมายอ่ืน  ประกอบ 
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการชวยเหลือประชาชน              
ในการดําเนินคดี พ.ศ. 2559 ไดกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาใหความชวยเหลือไวตาม ขอ 10 ขอ 11 
และขอ 12 แลว ดังนั้น ในการพิจารณาใหความชวยเหลือคําขอรับความชวยเหลือของประชาชนในการ
ดําเนินคดี ไมวาจะเปนการฟองรอง หรือตอสูคดี การพิจารณาคําขอรับความชวยเหลือของเจาหนาท่ี และ
อนุกรรมการจะตองพิจารณาตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดไว สวนผลแพหรือชนะของคดี เปนอํานาจใน
การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาล 

10. กรณีผูขอรับความชวยเหลือสามารถย่ืนคําขอรับความชวยเหลือหลังจากสืบพยานเสร็จ
ส้ินแลว กองทุนยุติธรรมจะมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ ไมอนุมัติ หรือยุติ คําขอดังกลาวหรือไม 

ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 ไมไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขใหสามารถยื่คําขอรับความชวยเหลือในกรณีท่ีไดดําเนินการไปแลว คณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือ
ประจําจังหวัด จึงไมมีอํานาจในการพิจารณาคําขอรับความชวยเหลือดังกลาว 

11. แนวทางการขอรับความชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี ในการขอคาพาหนะ
เดินทาง ในกรณีท่ีผูขอรับความชวยเหลือไดรับการอนุมัติการใหความชวยเหลือแลว แตเนื่องจากเปน                   
ผูพิการหรือมีความจําเปนและไมสะดวกท่ีจะโดยสารรถประจําทางสาธารณะได 

การเบิกจายคาพาหนะเดินทางจะตองดําเนินการเบิกจายตามหลักเกณฑตามประกาศ
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และอัตราการใหความชวยเหลือในการดําเนินคดีจาก
กองทุนยุติธรรม ขอ 3 (1) กําหนด แต เนื่องจากประกาศดังกลาวไมได กําหนดหลักเกณฑการเบิกจาย                           
คาพาหนะเดินทางสําหรับผูขอรับความชวยเหลือท่ีเปนผูพิการและไมสามารถใชบริการรถโดยสารประจําทางไดไว 
ดังนั้น ในการเบิกจายคาพาหนะเดินทาง จึงตองดําเนินการตามท่ีประกาศกําหนดไวในขอ 3 (1) โดยใหเบิกจาย
เทาท่ีจายจริงไดไมเกินวันละ 2 เท่ียว แตไมเกินอัตรารถโดยสารประจําทาง หรือรถไฟตั้งแตชั้น 2 นั่งนอนปรับ
อากาศ ลงมา  

ในกรณีท่ีผูขอรับความชวยเหลือซ่ึงเปนผูพิการ การเบิกจายคาพาหนะเดินทางจะสามารถ
เบิกจายโดยเทียบเคียง พระราชกฤษฎีกา คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 9 ) พ.ศ.2560 หรือ
กฎหมายอ่ืนไดหรือไมนั้น เห็นวา หลักเกณฑการเบิกจายคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการดําเนินคดีจะตอง
พิจารณาตามนัยของพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 มาตรา 27 ประกอบกับระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการชวยเหลือประชาชนในการ
ดําเนินคดี พ.ศ.2559 ขอ 9 (5) และประกาศคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข  
และอัตราการใหความชวยเหลือในการดําเนินคดีจากกองทุนยุติธรรม ขอ 3 (1) ซ่ึงกําหนดคาพาหนะเดินทาง 
โดยใหเบิกจายเทาท่ีจายจริงไดไมเกินวันละ 2 เท่ียว แตไมเกินอัตรารถโดยสารประจําทาง หรือรถไฟต้ังแตชั้น 2 
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นั่งนอนปรับอากาศ ลงมา ซ่ึงคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัด อาจใชดุลยพินิจในการ
พิจารณาคาพาหนะเดินทางดังกลาวไดเทาท่ีจําเปนและเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนยุติธรรม ดังนั้น  
ในกรณีดังกลาวจึงไมสามารถนําพระราชกฤษฎีกา คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 9 ) พ.ศ.2560 
มาใชบังคับได 

ท้ังนี้ ในการพิจารณาการเบิกจายคารถโดยสารประจําทาง หากในจังหวัดใดไมมีโดยสาร
ประจําทาง หรือรถไฟตั้งแตชั้น 2 นั่งนอนปรับอากาศลงมา ใหเบิกจายคารถโดยสารประจําทางชั้นหนึ่งก็ได 

12. การเบิกจายคาพาหนะสําหรับผูติดตามของผูขอรับความชวยเหลือ กรณีผูขอรับ
ความชวยเหลือเปนบุคคลไรความสามารถ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 1 (12)  

การเบิกจายคาพาหนะเดินทางตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558               
มาตรา 27 ประกอบระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข                  
ในการชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี พ.ศ. 2559 ขอ 9 (5) กําหนดใหการชวยเหลือประชาชนในการ
ดําเนินคดี ประกอบดวย คาจางทนายความ คาฤชาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการดําเนินคดี 
 รวมถึงคาพาหนะเดินทางและคาเชาท่ีพักดวย ซ่ึงในการเบิกจายคาพาหนะเดินทางจะตองดําเนินการเบิกจาย
ตามหลักเกณฑท่ีประกาศคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และอัตราการใหความ
ชวยเหลือในการดําเนินคดีจากกองทุนยุติธรรม ขอ 3 (1) กําหนด โดยสามารถเบิกจายเฉพาะผูขอรับความ
ชวยเหลือเทานั้น แตหากเปนกรณีผูขอรับความชวยเหลือเปนบุคคลใดๆ ซ่ึงไมมีความสามารถตามกฎหมาย 
หรือความสามารถถูกจํากัดโดยบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยความสามารถ               
ตามนัยมาตรา 1 (12) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และมีความจําเปนตองเดินทางไปพบ
พนักงานอัยการหรือศาลตามหมายนัด จึงเปนกรณีมีเหตุจําเปนตามกฎหมาย ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล 
หรือผูพิทักษ แลวแตกรณี จํานวน 1 คน สามารถเบิกคาพาหนะในการเดินทางได  

13. กรณีผูขอรับความชวยเหลือหลายรายฟองจําเลยคนเดียวกัน ในขอหาเดียวกัน              
แยกเปนรายคดี เม่ือคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัดพิจารณาอนุมัติเปนรายคดีและตอ
คดี ในกรณีดังกลาวสํานักงานยุติธรรมเห็นวาตองใชทนายคนเดียวกัน แตการพิจารณาใหความชวยเหลือ
เงินกองทุนยุติธรรมไมไดระบุอัตราคาจางท่ีโจทกหลายคนฟองจําเลยคนเดียวและขอหาเดียวกัน                         
จะใชหลักเกณฑใดในการพิจารณาคาจางทนายความ 

ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข               
ในการใหความชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี พ.ศ. 2559 ขอ 34 ประกอบประกาศคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และอัตราในการใหความชวยเหลือในการดําเนินคดีจากกองทุน
ยุติธรรม ลงวันท่ี 22 กันยายน 2559 ขอ 1 ประกอบคําสั่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ท่ี 2/2562 เรื่อง 
แตงตั้งคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัด ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 หากมีขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูขอรับความชวยเหลือฟองจําเลยคนเดียวกัน ในขอหาเดียวกันตอศาลเปนรายคดีแยกกัน
คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติเปนรายบุคคลและตอคดี ในกรณีดังกลาว หากสํานักงานยุติธรรมเห็นวาควร
ใชทนายความคนเดียวกันในการดําเนินคดี  ซ่ึงยุติธรรมจังหวัดในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัดมีอํานาจแตงต้ังทนายความและอนุมัติวงเงินในการจาง
ทนายความตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการใหความ
ชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี พ.ศ. 2559 ขอ 34 สวนอัตราคาจางทนายความยุติธรรมจังหวัดสามารถ
กําหนดคาจางทนายความ หรือตอรองคาจางทนายความไดหากพิจารณาแลวเห็นวาเปนการฟองจําเลยคน
เดียวกันและขอหาเดียวกัน คดีไมมีความยุงยากซับซอน และเพ่ือประโยชนของทางราชการ โดยอาศัยการ
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เทียบเคียงตามประกาศคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และอัตราการใหความ
ชวยเหลือในการดําเนินคดีจากกองทุนยุติธรรม ลงวันท่ี 22 กันยายน 2559 ขอ 1 (๑)  

14.กรณีผูขอรับความชวยเหลือย่ืนคําขอรับความชวยเหลือการปลอยช่ัวคราวผูตองหา
หรือจําเลย จํานวนหลายคดี โดยแตละคดีใชหลักประกันไมเกิน 500,000 บาท แตเม่ือรวมทุกคดีเกินกวา 
500,000 บาทตอราย คณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัดมีอํานาจพิจารณาหรือไม 

ตามคําสั่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ท่ี 2/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการ                
ใหความชวยเหลือประจําจังหวัด ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 ขอ 2.1 กําหนดอํานาจพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัด ใหพิจารณาอนุมัติ ไมอนุมัติ หรือยุติคําขอความชวยเหลือ
เงินกองทุนยุติธรรมภายในวงเงินไมเกิน 500,000 บาท ตอราย โดยการพิจารณาตองเปนรายคําขอตอราย                 
และตอคดี ซ่ึงผูขอรับความชวยเหลือตองยื่นคําขอรับการสนับสนุน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข  
ท่ีคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมกําหนด ซ่ึงคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ไดกําหนดแบบคําขอรับความ
ชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม กรณีการขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยไวตามแบบ กทย 2. หากผูขอรับ
ความชวยเหลือย่ืนคําขอรับความชวยเหลือเปนรายคดี ตามนัยของคําสั่ง และหลักเกณฑ ดังกลาว 
คณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัดจึงมีอํานาจพิจารณา แตหากผูขอรับความชวยเหลือยื่น                   
คําขอรับความชวยเหลือรวมกันหลายคดี โดยไมแยกเลขคําขอ (กทย.2) เม่ือรวมทุกคดีแลวเกินกวา 500,000 
บาท คณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัดไมมีอํานาจพิจารณา 

15. กรณีผูขอรับความชวยเหลือมีความประสงคย่ืนคําขอรับความชวยเหลือใหม หลังจาก
ท่ีคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัดพิจารณาเปนท่ียุติแลว 

กรณีคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัดไดพิจารณาคําขอรับความ
ชวยเหลือของผูขอฯ แลว ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข               
ในการใหความชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี พ.ศ. 2559 และระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอปลอยผูตองหาหรือจําเลย พ.ศ. 2559 ไดกําหนดใหฝาย
เลขานุการดําเนินการแจงผลการพิจารณาเปนหนังสือใหผูขอฯ ทราบ และหากผูขอไมเห็นดวยกับผลการ
พิจารณาก็ใหยื่นหนังสือขอใหทบทวนผลการพิจารณาพรอมท้ังแสดงเหตุผลและขอเท็จจริงภายในกําหนดได    
ซ่ึงเม่ือดําเนินการดังกลาวแลวผูขอฯ ยังไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาอาจดําเนินการทางศาลปกครองได                     
แตหากผูขอฯ ยังประสงคจะย่ืนคําขอรับความชวยเหลือจากเงินกองทุนยุติธรรมใหม สํานักงานมีดุลพินิจท่ี
จะปฏิเสธคําขอรับความชวยเหลือไดเนื่องจากมีกระบวนการทางศาลปกครองดําเนินการได แตหากปรากฏ
ขอเท็จจริงใหมอันแสดงไดวาผูขอฯ มีพฤติการณและขอเท็จจริง พยานหลักฐานใหม ท่ีอาจนําผูขอเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมไดเพ่ิมเติมจากคําขอท่ีเคยย่ืนครั้งแรก 

16. แนวทางการขอรับความชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี แตปรากฏขอเท็จจริง
ภายหลังวาผูขอรับความชวยเหลือไดถึงแกความตายกอนการพิจารณาอนุมัติมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

กรณีการอนุมัติคําขอรับความชวยเหลือในการดําเนินคดีดังกลาว มีผลผูกพันตาม
กฎหมายหรือไม อยางไร  

 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1599 กําหนดให เม่ือบุคคลใดตาย มรดก
ของบุคคลนั้นตกทอดแกทายาท ประกอบกับมาตรา 1600 กําหนดให ภายใตบังคับของบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผูตายไดแก ทรัพยสินทุกชนิดของผูตาย ตลอดท้ังสิทธิ หนาท่ีและความรับผิด
ตางๆ เวนแตตามกฎหมายหรือวาโดยสภาพแลว เปนการเฉพาะตัวของผูตายโดยแท เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
คณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจาํจงัหวัด ไดพิจารณาอนุมัติ คาจางทนายความและคาฤชาธรรมเนียม 
ในคดีแพง กรณีผิดสัญญาตามหนังสือรับสภาพหนี้ และตอมาผูขอรับความชวยเหลือไดถึงแกความตายใน
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ระหวางทําสัญญา ดังนั้น ทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1629 จึงมีสิทธิใน
กองมรดกของผูตาย และการอนุมัติคําขอฯ ดังกลาวจึงมีผลผูกพันตามกฎหมาย 

กรณีการอนุมัติคําขอรับความชวยเหลือ มีผลผูกพันตามกฎหมาย จะถือเปนการ
เฉพาะตัวของผูขอรับความชวยเหลือ และจะระงับไปเพราะเหตุแหงการส้ินสภาพบุคคลของผูขอฯ หรือไม 
อยางไร 

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 15 วรรคหนึ่ง สภาพบุคคลยอมเริ่มแตเม่ือ
คลอดแลวอยูรอดเปนทารกและสิ้นสุดลงเม่ือตาย ดังนั้น การสิ้นสภาพบุคคลจึงทําใหความเปนบุคคลสิ้นสุดลง 
ซ่ึงสิทธิและหนาท่ีตางๆ ท่ีกฎหมายรับรองคุมครองไวใหแกบุคคลยอมสูญสิ้นไปจากผูท่ีสิ้นสภาพบุคคล ซ่ึงคํา
ขอรับความชวยเหลือในการดําเนินคดีแพง กรณีผิดสัญญาตามหนังสือรับสภาพหนี้ ไมถือเปนการเฉพาะตัวของ
ผูขอรับความชวยเหลือ กรณีดังกลาวจึงไมระงับไปเพราะเหตุแหงการสิ้นสภาพบุคคลของผูขอรับความชวยเหลือ 
ดังนั้น เม่ือเจามรดกถึงแกความตาย กองมรดกของผูตาย ไดแก ทรัพยสินทุกชนิดของผูตาย ตลอดท้ังสิทธิ 
หนาท่ีและความรับผิดตางๆ ยอมตกทอดไปยังทายาทตามมาตรา 1629 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ทันที และสามารถรองขอจัดการมรดกไดตามาตรา 1713 วรรคแรก แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยได ตอไป 

กรณีผลการพิจารณาอนุมัติคําขอรับความชวยเหลือไมระงับไป จะตองดําเนินการ
อยางไร เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
ชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ 21 และ 22 วรรคสอง เม่ือผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ
คาใชจายในการดําเนินคดีแกผูขอรับความชวยเหลือแลวใหผูขอรับความชวยเหลือทําสัญญาการไดรับเงิน
ชวยเหลือ ณ สํานักงานภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงผล ถาผูขอรับความชวยเหลือไมมาทําสัญญา
ภายในเวลาท่ีกําหนดโดยไมแจงเหตุขัดของ ใหถือวาไมประสงคจะขอรับความชวยเหลือ ใหคณะอนุกรรมการ 
หรือประธาน ยุติการใหความชวยเหลือ เวนแตเปนกรณีมีเหตุอันสมควร ซ่ึงในกรณีดังกลาว หากมีการพิจารณา
อนุมัติคําขอรับความชวยเหลือ ทายาทโดยธรรม ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1629                     
ไดแจงเหตุขัดของแลว ก็สามารถเขาทําสัญญาการไดรับความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมได แมจะเกิน
ระยะเวลาภายในสามสิบวัน ซ่ึงทายาทจะตองนําเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของในการเปนทายาทของผูตาย                    
มาแสดงดวย  

17. อํานาจในการพิจารณาใหความชวยเหลือของคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือ
ประจําจังหวัด กรณีคาฤชาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนๆ ในคดีกลุม มีคาฤชาธรรมเนียมเม่ือรวมแลว                 
เกินกวา 500,000 บาท  

ตามคําสั่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ท่ี 2/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการให
ความชวยเหลือประจําจังหวัด ขอ 2.1 ใหมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาอนุมัติ ไมอนุมัติ หรือยุติคําขอรับความ
ชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมภายในวงเงินไมเกิน 500,000 บาทตอราย เฉพาะกรณีการขอรับความชวยเหลือ
ในการดําเนินคดีและการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย ตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมกําหนด ตลอดจนการตรวจสอบและแสวงหาขอเท็จจริง เพ่ือประกอบการ
พิจารณาตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 รวมท้ังระเบียบและประกาศท่ีเก่ียวของ ดังนั้น หากมี
ขอเท็จจริงวาคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัดไดพิจารณาอนุมัติเงินคาฤชาธรรมเนียมแลว      
แตปรากฏในภายหลังวาคาฤชาธรรมเนียมศาลในคดีกลุมมีจํานวนเกินกวา 500,000 บาท จึงเปนกรณีท่ี
วงเงินในการพิจารณาเกิน 500,000 บาท จึงไมอยูในอํานาจของคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจํา
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จังหวัด ใหสํานักงานยุติธรรมจังหวัดดําเนินการสงคําขอรับความชวยเหลือดังกลาวใหคณะอนุกรรมการใหความ
ชวยเหลือประจํากรุงเทพมหานครฯ พิจารณา และดําเนินการแจงผูขอรับความชวยเหลือตอไป 

18. การขอปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลย ในช้ันพนักงานสอบสวน ช้ันพนักงาน
อัยการ และช้ันศาล (ศาลช้ันตน ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา) จะตองพิจารณาใหมในแตละช้ันหรือไม 

กรณีผูขอรับความชวยเหลือไดยื่นคําขอรับความชวยเหลือขอปลอยชั่วคราวผูตองหา           
หรือจําเลย ในชั้นพนักงานสอบสวน ตอคณะอนุกรรมการ ประธาน หรือผูท่ีคณะอนุกรรมการมอบหมาย           
แลวแตกรณี เมื่อไดรับอนุมัติใหความชวยเหลือแลว สัญญาการไดรับความชวยเหลือดังกลาวก็ยอมมีผล
เฉพาะในชั้นพนักงานสอบสวนเทานั้น ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มาตรา 29 ประกอบ
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการปลอยชั่วคราวผูตองหา
หรือจําเลย พ.ศ. 2559 ขอ 9 และขอ 27 แมวาในชั้นพนักงานสอบสวนจนถึงชั้นพนักงานอัยการมีความเห็น
สั่งฟองผูตองหาจะมีหวงระยะเวลาท่ีไมนานก็ตาม โดยเจตนารมณของกฎหมาย มุงประสงคท่ีจะใหผูมีอํานาจ
พิจารณาไดใชดุลยพินิจในการพิจารณาใหความชวยเหลือ ซ่ึงตองคํานึงถึงหลักเกณฑการพิจารณาวาผูตองหา
หรือจําเลยไมมีพฤติการณหลบหนี ไมไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือไมไปกอเหตุภยันตรายประการใด              
เชน พนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟองผูตองหา หรือศาลมีคําพิพากษาลงโทษจําเลย พฤติการณ และ
ขอเท็จจริงท่ีเปลี่ยนแปลงไปเชนวานี้  อาจสงผลตอการใชดุลยพินิจของผู มีอํานาจในการพิจารณา และ             
อาจมีการเรียกหลักประกันเพ่ิมข้ึนหรือตางไปจากเดิม เจตนารมณตามกฎหมายจึงใหผูมีอํานาจพิจารณา                         
ใชดุลพินิจเปนรายชั้นไป 

19. แนวทางการดําเนินการ กรณีคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัดมีมติ
อนุ มัติ เงินกองทุนยุติธรรมใหความชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดีแลว ฝายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ จะตองดําเนินการเพ่ือการแสวงหาขอเท็จจริงและเอกสารหลักฐานในการตอสูคดีนํามา
สงใหทนายความกองทุนยุติธรรมใชประกอบสํานวนคดีของผูขอรับความชวยเหลือหรือไม ประการใด    

(1) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 1 (11) กําหนดวา “คูความ 
หมายความวา บุคคลผูยื่นคําฟอง หรือถูกฟองตอศาล และเพ่ือประโยชนแหงการดําเนินกระบวนพิจารณา                   
ใหรวมถึงบุคคลผูมีสิทธิกระทําการแทนบุคคลนั้นๆ ตามกฎหมาย หรือในฐานะทนายความ” เม่ือปรากฏ
ขอเท็จจริงวา ไดมีการทําสัญญาจางทนายความแลว และรับเปนทนายความใหกับผูขอรับความชวยเหลือ                  
จึงถือวาทนายความไดเขาเปนคูความในคดีแลว ทนายความในฐานะผูรับจางมีหนาท่ีตามสัญญาจางทนายความ
ดังกลาว และตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการ
ชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี พ.ศ.2559 โดยทนายความจะตองใชความรูความชํานาญในวิชาชีพ                    
ดวยความระมัดระวัง และความขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติงานตามสัญญาจางอยางมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติ
หนาท่ีตามความรับผิดชอบใหสําเร็จลุลวงเปนไปตามมาตรฐานของวิชาชีพท่ียอมรับนับถือกันโดยท่ัวไป และ
ตองดําเนินคดีใหกับผูขอรับความชวยเหลือโดยไมชักชาเพ่ือไมใหเกิดความเสียหายตอคดี พึงระมัดระวังมิใหคดี
ของผูขอรับความชวยเหลือเกิดความเสื่อมเสียซ่ึงสิทธิประโยชน หรือเกิดความเสียหาย ดังนั้น ในการแสวงหา
ขอเท็จจริง ทนายความสามารถท่ีจะดําเนินการขอเอกสารจากหนวยงานราชการเพ่ือใช ในการสืบพยานในชั้น
ศาลได หากในกรณี ท่ีไมสามารถนําเอกสารท่ีอยูในความครอบครองของบุคคลภายนอกหรือสวนราชการมาได 
ทนายความสามารถยื่นคํารองตอศาล ขอใหศาลสั่งผูครอบครองเอกสารสงตนฉบับเอกสารแทนการท่ีตนจะตอง
สงสําเนาเอกสารนั้นก็ได ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 123 วรรคสอง  

(2) พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 กําหนดบทบัญญัติในการใหความชวยเหลือ
ประชาชนในการดําเนินคดี ประกอบดวยคาจางทนายความ คาฤชาธรรมเนียม และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
ในการดําเนินคดี แตมิไดมีบทบัญญัติเก่ียวกับการแสวงหาขอเท็จจริงและเอกสารหลักฐานในการตอสูคดี 
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ของผูขอรับความชวยเหลือเปนหนาท่ีของฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัด 
หรือสํานักงานยุติธรรมจังหวัด ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี พ.ศ.2559 ขอ 14 กําหนดวา “ใหเจาหนาท่ี
สอบปากคํา ลงพ้ืนท่ี ตรวจสอบความประพฤติ ตามความเหมาะสมและจําเปน เพ่ือประโยชนในการพิจารณา
ใหความชวยเหลือตามวัตถุประสงคของกองทุน ท้ังนี้ อาจมีหนังสือสอบถาม หรือเชิญบุคคลใด มาใหถอยคํา  
สงเอกสารหลักฐาน ขอมูลท่ีเก่ียวของหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีจําเปนตอการพิจารณาคําขอก็ได” ซ่ึงเปนการกําหนด
หนาท่ีของฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัด ในระหวางดําเนินการรวบรวม
ขอมูลเพ่ือนําเสนอตอคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัดในชั้นพิจารณาคําขอรับความชวยเหลือ
เทานั้น ไมใชหนาท่ีในสวนของการแสวงหาขอเท็จจริงหลังจากไดมีการอนุมัติการใหความชวยเหลือแลว ดังนั้น 
ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัด หรือสํานักงานยุติธรรมจังหวัด จึงไมมีหนาท่ี
ในการแสวงหาขอเท็จจริงและเอกสารหลักฐานในการตอสูคดีของผูขอรับความชวยเหลือ และทนายความ
กองทุนยุติธรรม  

20. กรณีผูขอรับความชวยเหลือแสดงขอความอันเปนเท็จ และการดําเนินคดีอาญา                  
กับผูขอรับความชวยเหลือ 

กรณีผูขอรับความชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม ใหขอเท็จจริงหรือแสดงขอความ             
อันเปนเท็จ ถึงขนาดวาหากไมแสดงขอความอันเปนเท็จจะไมไดรับความชวยเหลือจากกองทุนตอเจาหนาท่ี 
เพ่ือประโยชนแกตนในการขอรับความชวยเหลือเงินกองทุน เชน การปกปดฐานะทางเศรษฐกิจของผูขอรับ
ความชวยเหลือ อันเปนการใหขอเท็จจริง หรือแสดงขอความอันเปนเท็จ เปนตน เจาหนาท่ีอาจเสนอความเห็น
ตอคณะอนุกรรมการหรือประธานแลวแตกรณี เพ่ือยุติคําขอดังกลาวก็ได ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี พ.ศ. 2559 ขอ 16 
วรรคสอง (4) และขอ 44 วรรคหนึ่ง อันเปนเหตุแหงการยุติคําขอได ท้ังนี้ หากคณะอนุกรรมการหรือประธาน
พิจารณาแลวเห็นวาการแสดงขอความอันเปนเท็จ ครบองคประกอบของความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 137 ก็สามารถเขารองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินคดีกับผูขอรับความชวยเหลือ
ดังกลาวได 

21. การเบิกจายเงินกองทุนยุติธรรมท่ีคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจํา
กรุงเทพมหานครฯ พิจารณาอนุมัติ และสํานักงานกองทุนยุติธรรมไดโอนไปยังสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 
กรณีดังกลาวยุติธรรมจังหวัดมีอํานาจในการเบิกจายเงินหรือไม และอาศัยอํานาจใด 

ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอ
ป ล อ ย ชั่ ว ค ร า ว ผู ต อ งห า ห รื อ จํ า เล ย  พ .ศ . 2559 ข อ  21 ข อ  22 ว ร ร ค ห นึ่ ง  แ ล ะข อ  23                                        
โดยเม่ือคณะอนุกรรมการ ใหความชวยเหลือประจํากรุงเทพมหานครและท่ีเกินอํานาจของคณะอนุกรรมการ                 
ใหความชวยเหลือประจําจังหวัด หรือประธานอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจํากรุงเทพมหานครและท่ีเกิน
อํานาจของคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัด ไดพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนยุติธรรมเพ่ือใชเปน
หลักประกันในการปลอยชั่วคราวใหแกผูขอรับความชวยเหลือเพ่ือใชเปนหลักประกันการปลอยชั่วคราว กรณี
ดังกลาวจึงเปนกรณีท่ีผูมีอํานาจไดพิจารณาอนุมัติคําขอรับความชวยเหลือแลว แตเนื่องจากผูตองหาหรือจําเลย               
อยูในเขตอํานาจศาลอ่ืนหรือศาลในตางจังหวัด จึงจําเปนตองใหยุติธรรมจังหวัดยื่นคํารองขอปลอยชั่วคราว  

ในการดําเนินงานของกองทุนยุติธรรมในจังหวัดอ่ืนท่ีมิใชกรุงเทพมหานคร ปลัดกระทรวง
ยุติธรรมไดมอบหมายใหหนวยงานในจังหวัดท่ีสังกัดกระทรวงยุติธรรมทําหนาท่ีเก่ียวกับงานธุรการใหกับกองทุน
สําหรับเขตจังหวัดอ่ืนท่ีไมใชกรุงเทพมหานคร โดยมอบหมายใหสํานักงานยุติธรรมจังหวัดดําเนินงานกองทุนยุติธรรม
ระดับจังหวัดท่ีเก่ียวของและใหอํานาจในจังหวัดใดทําหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการใหกับกองทุนสําหรับเขตจังหวัด
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นั้น ตามคําสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 569/2559 เรื่อง การบริหารสํานักงานยุติธรรมจังหวัด และสํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัดสาขา ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ประกอบกับคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม   
ท่ี 252/2559 เรื่อง การมอบหมายใหหนวยงานในจังหวัดที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม ทําหนาท่ีเก่ียวกับงาน
ธุรการใหกับกองทุนสําหรับเขตจังหวัดอ่ืนท่ีไมใชกรุงเทพมหานคร ลงวันท่ี 25 เมษายน 2559 และคําสั ่ง
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ท่ี 570/2559 เรื่อง การมอบอํานาจ ใหดําเนินการบริหารและการใชจาย
เงินกองทุนยุติธรรมระดับจังหวัดหรือสาขา ลงวันท่ี 9 กันยายน 2559 ไดวางแนวทางดําเนินงานของกองทุน
ยุติธรรมในเรื่องการมอบอํานาจใหดําเนินการบริหารและใชจายเงินกองทุนยุติธรรมระดับจังหวัด หรือสาขาโดยให
ยุติธรรมจังหวัดมีอํานาจ ตามขอ 1.2 การขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย โดยมีอํานาจลงนามในสัญญาการ
ไดรับความชวยเหลือในฐานะคูสัญญา และมอบอํานาจใหเจาหนาท่ีเปนผูยื่นคํารองขอปลอยชั่วคราวและเปนผูลงนาม
ในสัญญาประกันของศาลในฐานะคูสัญญา และมีอํานาจในการเบิกจายเงินกองทุนยุติธรรม ลงนามในเช็คสั่งจาย
เงินกองทุนยุติธรรม โดยใหยุติธรรมจังหวัด หรือหัวหนาฝายอํานวยการ หรือหัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริม
ระบบงานยุติธรรม หรือหัวหนากลุมอํานวยความยุติธรรมและนิติการ จํานวน 2 ใน 3 ลงนามรวมกันตามขอ 
1.3.2 แหงคําสั่งดังกลาว ดังนั้น เม่ือสํานักงานกองทุนยุติธรรมไดโอนเงินไปยังสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเพ่ือให
ดําเนินการจัดทําสัญญาและเบิกเงินจํานวนดังกลาวแทนสํานักงานกองทุนยุติธรรม พรอมท้ังดําเนินการฃยื่น
หลักประกันการปลอยชั่วคราวใหแกผูขอรับความชวยเหลือแลว ยุติธรรมจังหวัดจึงมีอํานาจดําเนินการดังกลาว
แทนกองทุนยุติธรรม โดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมาย  

22. แนวทางการเปล่ียนตัวทนายความ 
ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ

ชวยเหลือประชนในการดําเนินคดี พ.ศ. 2559 ขอ 25 กําหนดใหผูขอรับความชวยเหลือไมอาจเปลี่ยนตัว
ทนายความท่ีไดรับการแตงตั้งได เวนแตความปรากฏแกเจาหนาท่ี หรือผูขอรับความชวยเหลือพบพฤติการณ               
ท่ีอาจทําใหเกิดความเสียหายแกคดีหรือทนายความผิดสัญญาจางทนายความ เจาหนาท่ีหรือผูขอรับความ
ชวยเหลือพบพฤติการณ ท่ีอาจทําใหเกิดความเสียหายแกคดีหรือทนายความผิดสัญญาจางทนายความ 
เจาหนาท่ีหรือผูขอรับความชวยเหลืออาจรองขอใหเปลี่ยนทนายความได โดยใหชี้แจงและแสดงเหตุผลเปน
หนังสือ ประกอบวรรคทาย ท้ังนี้ การพิจารณาเปลี่ยนทนายความใหอยูในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการ                  
หรือประธานหรือเลขานุการแลวแตกรณี ดังนั้น หากผูขอรับความชวยเหลือยื่นหนังสือเปลี่ยนตัวทนายความ                      
ครั้งท่ี 1 โดยอางเหตุผลวาทนายความไมไดฟองรองดําเนินคดีใหกับผูขอรับความชวยเหลือ ตอมายื่นหนังสือ                  
ขอเปลี่ยนตัวทนายความ ครั้งท่ี 2 โดยอางเหตุวาทนายความละเลยไมยื่นคําขอขยายระยะเวลาวางเงินตอศาล
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ทําใหผูขอรับความชวยเหลือไดรับความเสียหาย จึงเปนกรณีผูขอรับความชวยเหลือ
พบพฤติการณท่ีอาจทําใหเกิดความเสียหายแกคดี ผูขอรับความชวยเหลือจึงมีสิทธิขอใหเปลี่ยนทนายความได 
แตการพิจารณาเปลี่ยนทนายความใหอยูในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการ หรือประธาน หรือเลขานุการแลวแตกรณี 

23. แนวทางการขอเปล่ียนตัวทนายความกองทุนยุติธรรมท่ีไดรับแตงตั้ง โดยผูขออางวา
เกิดความไมพอใจทนายความท่ีไดรับการแตงตั้ง  

ผูขอรับความชวยเหลือสามารถยื่นหนังสือแสดงความประสงคในการเปลี่ยนตัวทนายความ
ได แตตองเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
ชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๒๕ พรอมท้ังตองระบุสาเหตุซ่ึงเปนเหตุแหงความไม
ไววางใจใหชัดเจนวาทนายความกระทําการใดทางคดีหรือวิชาชีพทนายความอันเปนผลกระทบตอรูปคดีหรือ
กระบวนการทางคดีท่ีรับผิดชอบในเรื่องดังกลาว ซ่ึงหากปรากฏมูลเหตุเชนนั้นจริงอาจมีผลกระทบตอความ
เชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงเจาหนาท่ีอาจเสนอใหคณะอนุกรรมการ หรือประธาน หรือเลขานุการ 
พิจารณาเปลี่ยนทนายความได และกรณีมีการแตงตั้งทนายความเขาไปในคดีแลวตองไดรับอนุญาตจากศาลให
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เปลี่ยนทนายความตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
ชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๒๕ วรรค ๓ และวรรค ๔ 

24. แนวทางการพิจารณากรณีทนายความไดมีหนังสือขอถอนตัวจากการเปนทนายความ 
เนื่องจากทนายความและผูขอรับความชวยเหลือมีความคิดเห็นในทางคดีไมตรงกันโดยผูขอรับความ
ชวยเหลือไมคัดคาน และศาลไดมีคําส่ังอนุญาต  

ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 มาตรา 27 กําหนดให การชวยเหลือ
ประชาชนในการดําเนินคดี ประกอบดวยคาจางทนายความ คาฤชาธรรมเนียม และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
ในการดําเนินคดี ประกอบกับสัญญาการไดรับเงินชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรม กรณีการใหความชวยเหลือใน
การดําเนินคดี มิไดระบุวาเหตุดังกลาวทําใหผูขอรับความชวยเหลือเปนผูผิดสัญญา กรณีดังกลาวจึงไมถือวาผู
ขอรับความชวยเหลือผิดสัญญาการไดรับเงินชวยเหลือแตอยางใด และผูขอรับความชวยเหลือไมตองคืนเงิน
คาจางทนายความใหกับกองทุนยุติธรรม  

25. แนวทางการเบิกจายคาจางทนายความ ตามสัญญาจางทนายความกองทุนยุติธรรม           
ในกรณีดังตอไปนี้ 

1.1 กรณีจายคาจางเฉพาะงวดท่ี 1 (สัญญาขอ 3 (3.1)) 
 - กรณีทนายความ (ผูรับจาง) ไดดําเนินการยื่นฟอง สงคําคูความ สงหมาย หรือสงมอบ
เอกสารการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับคดีใหผูวาจาง เชน ใบมอบอํานาจ สําเนาคําฟอง สําเนาคําใหการ สําเนา
อุทธรณ สําเนาฎีกา บันทึกการดําเนินงานอ่ืนๆ หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เปนตน 
 - กรณีคดีมีการถอนฟองโดยศาลอนุญาตใหถอนฟองและจําหนายคดีออกจากสารบบความ 
และคดีสิ้นสุดโดยไมมีการสืบพยาน แมปรากฏวาทนายความ (ผูรับจาง) ไดดําเนินการขอใหศาลออกหมายเรียกพยาน 
สงหมายเรียกพยาน ซักซอมพยานท่ีจะเขาเบิกความ หรือการเตรียมการสืบพยาน ก็ใหถือวาคดีดังกลาวสิ้นสุด
โดยไมมีการสืบพยาน 
 - กรณีคดีสิ้นสุดโดยคูความไดไกล เกลี่ยตกลงทําสัญญาประนีประนอมยอมความ            
แตศาลมิไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 

1.2 กรณีจายคาจางงวดท่ี 2 (สัญญาขอ 3 (3.2) และขอ 3 วรรคสาม)  
 - กรณีคดีไดมีการสืบพยานเสร็จสิ้นแลว 
 - กรณีคดีมีการสืบพยานเสร็จสิ้นแลว ไดมีการถอนฟอง โดยศาลอนุญาตใหถอนฟองและ
จําหนายคดีออกจากสารบบความ 
 - กรณีคดีสิ้นสุดโดยคูความไดไกล เกลี่ยตกลงทําสัญญาประนีประนอมยอมความ            
แตศาลมิไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีตามสัญญาประนีประนอมยอมความ แตมีการสืบพยานเสร็จสิ้นแลว 

1.3 กรณีจายคาจางงวดท่ี 3 (เต็มจํานวนตามสัญญา) (สัญญาขอ 3 (3.3) และ ขอ 3 
วรรคสอง)  

- กรณีคูความไกลเกลี่ยตกลงทําสัญญาประนีประนอมยอมความทําใหคดีเสร็จสิ้น            
และศาลไดมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ไมวาคดีจะไดมีการสืบพยาน
แลวหรือไม 
 - กรณีคดีสิ้นสุดโดยศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดี ตามกระบวนการพิจารณาคดี
ท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลวแตกรณี  

26. กรณีทนายความไดขอถอนตัวจากการเปนทนายความในคดีนี้ จะถือวาทนายความ
ผิดสัญญาจางทนายหรือไม และจะตองคืนเงินคาจางทนายความในงวดท่ี 1 ใหกับกองทุนยุติธรรมหรือไม 
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กรณีดังกลาวเม่ือทนายความไดดําเนินการยื่นฟองคดีตอศาลแลว และมีการเบิกจายเงินคาจาง
ทนายความในงวดท่ี 1 ถือวาไดดําเนินการตามสัญญาจางทนายความไปแลวบางสวน และการทํางานตาม
สัญญาจางในงวดท่ี 1 ไดปฏิบัติตามขอสัญญาครบถวนแลว เม่ือพิจารณาจากพฤติการณและขอเท็จจริงขางตน 
เปนเหตุใหทนายความ สามารถบอกเลิกสัญญาไดตามสัญญาจางทนายความ ตามขอ 11 วรรคทาย ท่ีกําหนดให 
ผูรับจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดเฉพาะกรณีท่ีผูรับจางกับผูขอรับความชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 
มีความเห็นขัดแยงกันทางคดี จนไมสามารถดําเนินคดีตอไปได ผูรับจางจะตองมีหนังสือบอกกลาวใหผูวาจาง
ทราบภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตเหตุนั้นเกิดข้ึน โดยผูวาจางจะเปนผูพิจารณาวามีเหตุผลอันควรแกการ
บอกเลิกสัญญานั้นหรือไม โดยใหเปนดุลพินิจของผูวาจางในการพิจารณาดังกลาว การวินิจฉัยของผูวาจาง 
ใหเปนท่ีสุด ดังนั้น เม่ือไมถือวาเปนการผิดสัญญาจางทนายความจึงไมตองคืนเงินคาทนายความในงวดท่ี 1 
แตอยางใด 

27. การจายคาจางทนายความ กรณีศาลพิพากษายกฟอง 
ตามสัญญาจางทนายความ ขอ 3 กําหนดใหชําระคาทนายความเปนรายงวด รวม 3 งวด             

โดยจายตามผลสําเร็จของงาน ดังนั้น หากทนายความผูรับจางไดมีการดําเนินการยื่นฟอง และไดมีการสืบพยาน 
กระท่ังศาลมีคําพิพากษายกฟอง จึงเปนการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีตามสัญญาจางทนายความเรียบรอย
แลว ผูวาจางจึงจายคาจางทนายความเต็มจํานวนตามสัญญาจางทนายความได 

28. การจายคาจางทนายความ กรณี ทนายความผูรับจางแตงตั้งทนายความอ่ืนเขารวม
ในคดีจะกระทําไดหรือไม และสามารถจายคาจางทนายความไดหรือไมและจํานวนเทาใด 

การแตงตั้งทนายความอ่ืนเขารวมในคดีสามารถกระทําได แตการเบิกจายคาจางทนายความ
จะตองจายตามผลสําเร็จของงาน หากทนายความผูรับจางมีหลักฐานวาตนเองไดปฏิบัติงานตามสัญญาและได
ติดตามการดําเนินคดีมาโดยตลอดกระท่ังศาลมีคําพิพากษา เชน ทนายความผูรับจางลงลายมือชื่อในรายงาน
กระบวนพิจารณา สามารถเบิกจายคาทนายความไดเต็มจํานวนตามสัญญาจางทนายความ ขอ 3 

29. กรณีทนายความในช้ันบังคับคดีขอเบิกคาวิชาชีพทนายความตามสัญญาทนายความ
ในช้ันบังคับคดี ขอ 3 วรรคสอง กรณีท่ีสืบทรัพยไมได โดยแนบเอกสารวาไดสืบทรัพยแลวพบวาไม
สามารถขอขอมูลสวนบุคคลของลูกหนี้ได เนื่องจากธนาคารหรือบางหนวยงานแจงวาท่ีไมสามารถเปดเผย
ได เนื่องจากเปนขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 277 กําหนดให ในการบังคับคดี                 
ถาเจาหนี้ตามคําพิพากษามีเหตุอันสมควรเชื่อไดวาลูกหนี้ ตามคําพิพากษามีทรัพยสินท่ีจะตองถูกบังคับคดี
มากกวาท่ีตนทราบ หรือมีทรัพยสินท่ีจะตองถูกบังคับคดีแตไมทราบวาทรัพยสินนั้นตั้งอยูหรือเก็บรักษาไวท่ีใด 
หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาทรัพยสินใดเปนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือไม เจาหนี้ตามคําพิพากษาอาจยื่น                
คําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองเพ่ือใหศาลทําการไตสวนได ดังนั้น เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ทนายความผูรับจาง
แสดงเอกสารหลักฐานของธนาคารวาไดมีการสืบทรัพยบังคับคดีกับลูกหนี้ตามคําพิพากษาแลว มีขอขัดของในการ
สืบทรัพย เนื่องจากการขอตรวจสอบขอมูลบัญชีเงินฝากธนาคารไมสามารถเปดเผยขอมูลบัญชีเงินฝากของ
ลูกหนี้ไดเพราะเปนขอมูลสวนบุคคล ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 15 (๑๕) 
และมาตรา 24 นั้น เห็นวา ในกรณีนี้ทนายความสามารถนําเอกสารของธนาคารฉบับดังกลาวประกอบการ               
ยื่นคํารองขอฝายเดียวเพ่ือใหศาลทําการ ไตสวนไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 277 
เม่ือศาลไดทําการไตสวนแลวไมพบขอมูลทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ใหทนายความนําขอมูลดังกลาว
มาประกอบการพิจารณาเบิกจายไดตามสัญญาจางทนายความในชั้นบังคับคดีไดตอไป  
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30. การบังคับคดีตามสัญญาจางทนายความในช้ันบังคับคดี จะตองบังคับใหไดเงินครบ
จํานวนตามคําพิพากษาหรือไม หรือกรณีมีการบังคับคดีแลวแตเจาหนี้ไดรับการชําระหนี้เพียงบางสวน
จะตองดําเนินการบังคดีตอไปจนหมดระยะเวลาในการบังคับคดี หรือไม  

การบังคดีกับลูกหนี้ตามคําพิพากษา ตองดําเนินการบังคับคดีกับทรัพยสินของลูกหนี้ตาม               
คําพิพากษา เพ่ือชําระหนี้จนครบจํานวนตามคําพิพากษา แตหากลูกหนี้มีทรัพยสินไมเพียงพอจะชําระหนี้                      
เม่ือทนายความ (ผูรับจาง) ไดดําเนินการบังคับคดีกับทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาแลว ปรากฏวาไดเงิน                
ไมพอชําระหนี้ครบจํานวนตามคําพิพากษา ถือไดวาทนายความ (ผูรับจาง) ไดปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญาจางเสร็จสิ้น
แลว โดยสัญญาดังกลาวมิได มีความผูกพันกันไปจนกวาจะพนระยะเวลาการบั งคับคดีตามกฎหมาย                         
ใหทนายความ (ผูรับจาง) ไดรับคาจางเต็มจํานวนตามสัญญา  

31. การอนุมัติเบิกจายคาทนายความ กรณีทนายความท่ีข้ึนบัญชีทนายความกองทุน
ยุติธรรมพนสภาพการเปนทนายความของกองทุนยุติธรรม แตยังทํางานตามสัญญาจางไมแลวเสร็จ 
สามารถจายคาจางทนายความไดหรือไม 

กรณีทนายความท่ีข้ึนบัญชีกับกองทุนยุติธรรมตามประกาศของคณะกรรมการ พนสภาพ
การเปนทนายความของกองทุนยุติธรรม แตไดดําเนินการตามสัญญาไปบางสวนจึงสามารถเบิกคาทนายความ
ไดตามงานท่ีทําแลวเสร็จตามสัญญาจางทนายความ และใหเลขานุการแตงตั้งและอนุมัติวงเงินในการจาง
ทนายความคนใหมเพ่ือดําเนินคดีใหผูขอรับความชวยเหลือตอไป ท้ังนี้ ใหอยูภายใตวงเงินท่ีคณะกรรมการการ
กําหนด  

32. การเบิกคาใชจายอ่ืนๆ ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไข ในการชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี พ.ศ. 2559 ขอ 9 (๔) และประกาศ
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และอัตราในการใหความชวยเหลือในการ
ดําเนินคดีจากกองทุนยุติธรรม ขอ 2  

(1) ช้ันดําเนินคดี 
กรณีท่ีผูขอรับความชวยเหลือไดรับอนุมัติเงินกองทุนยุติธรรมเพ่ือเปนคาใชจายอ่ืนๆ                         

ท่ีเก่ียวของในการดําเนินคดีตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
ในการชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ 9 (๔) หากมีคาใชจายอยางอ่ืนนอกจาก                                 
คาฤชาธรรมเนียม คาข้ึนศาล คานําหมาย คายานพาหนะท่ีใชจายตามปกติในการดําเนินคดีในศาล                        
เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดี และเปนกรณีท่ีศาลมีคําส่ังใหเสนอคาใชจายดังกลาวตอคณะอนุกรรมการ                
ใหความชวยเหลือเพ่ือพิจารณาเปนรายกรณี โดยคํานึงถึงความจําเปน ความเหมาะสม และความประหยัด 

ในการวาจางทนายความ กรณีมีคาใชจายอยางอ่ืนในคดีนอกจากคาฤชาธรรมเนียม               
คาข้ึนศาล คานําหมาย คายานพาหนะ ท่ีใชจายตามปกติในการดําเนินคดีในศาลชั้นตน ศาลชั้นอุทธรณ                        
ศาลชั้นฎีกา ซ่ึงผูขอรับความชวยเหลือไดรับอนุมัติเงินกองทุนยุติธรรมแลวตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการในการชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี พ.ศ. 2559 ขอ ๙ (๔)                     
และทนายความผูรับจางเห็นจําเปนตองใชจายเพ่ือประโยชนในการดําเนินคดี รวมถึงเปนกรณีท่ีศาลมีคําส่ัง         
ทนายความผูรับจางมีสิทธิเสนอขอรับคาใชจายดังกลาวจากผูวาจาง เพ่ือพิจารณาอนุมัติเปนรายกรณีไป                    
ตามสัญญาจางทนายความ ขอ 4 

(๒) ช้ันบังคับคดี  
หากมีคาใชจายอยางอ่ืนเกิดข้ึนในการดําเนินการเก่ียวกับการบังคับคดีท่ีไมใชคาจางทนายความ                 

ซ่ึงทนายความผูรับจางเปนผูทดรองจายออกไปกอน และผูขอรับความชวยเหลือไดรับอนุมัติเงินกองทุนยุติธรรม
ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ  วิธีการในการชวยเหลือประชาชน                        
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ในการดําเนินคดี พ.ศ.2559 ขอ ๙ (๔) ทนายความผูรับจางมีสิทธิเสนอขอรับคาใชจายดังกลาวจากผูวาจาง 
โดยผูวาจางจะไดนําเสนอคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมหรือคณะอนุกรรมการฯ ท่ีไดรับมอบอํานาจพิจารณา                 
เปนรายกรณีไปเทาท่ีจําเปนและเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนยุติธรรมตามสัญญาจางทนายความ                      
ในชั้นบังคับคดี ขอ 4 “การเบิกจายคาใชจายในการจัดเตรียมเอกสาร” เชน (๑) คารับรองสําเนาคําพิพากษาของศาล 
โดยมีใบรับเงินในราชการศาลยุติธรรมเปนหลักฐาน (๒) คาคัดถายและรับรองสําเนาเอกสารจากสํานักงานท่ีดิน
โดยมีใบ เสร็จ รับ เงิน ในราชการกรม ที่ดิน เปนหลักฐาน  (๓) คาถายเอกสารท่ีเก่ียวของกับคดี โดยมี
ใบเสร็จรับเงินของรานคาเปนหลักฐาน ควรพิจารณาวาเอกสารดังกลาวเก่ียวของกับคดีในชั้นใดดวย เปนตน 

 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตลอดจนเอกสาร หลักฐานตางๆ เพ่ือ
ประกอบการใหความชวยเหลือประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน สํานักงานกองทุนยุติธรรมจึงผลิตคูมือการ
ปฏิบัติงานในการใหความชวยเหลือประชาชนเลมนี้ เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธแกผูปฏิบัติงานและ
ประชาชนท่ัวไปท่ีขอรับความชวยเหลือใหรับรูเพ่ือปฏิบัติงานเปนมาตรฐานและอยูในทิศทางเดียวกัน 

ท้ังนี้จากการดําเนินงานในปงบประมาณ 2562 ท่ีผานมา ของสํานักงานกองทุนยุติธรรมไดปฏิบัติ
ภารกิจในการใหความชวยเหลือประชาชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําท่ีเกิดข้ึนในสังคม โดยมีภารกิจในการใหความ
ชวยเหลือประชาชน 4 ภารกิจหลัก ประกอบดวย  

 1. การชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี  
2. การขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย  
3. การชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  
4. การใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน  
ซ่ึงประชาชนท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาคสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางเสมอภาคและ

เทาเทียม อีกท้ังสํานักงานกองทุนยุติธรรมไดมีการพัฒนาเครือขายเพ่ือเพ่ิมชองทางการใหความชวยเหลือแก
ประชาชน โดยความรวมมือ (MOU) ในการอํานวยความยุติธรรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําสรางสังคมเทาเทียม 
กับหนวยงานรัฐตางๆ ไดแก กระทรวงกลาโหม สภาทนายความ สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานอัยการ
สูงสุด สํานักงานศาลยุติธรรม กรมราชทัณฑ กรมบังคับคดี กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน และกรมคุม
ประพฤติ 

ขอมูลผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2562   
ผลการดําเนินงานภาพรวมประจําปงบประมาณ 2562  ผูขอรับความชวยเหลือของกองทุนยุติธรรม

ท้ังสิ้นจํานวน 5,989 ราย ซ่ึงสูงกวาเปาหมายตามแผนดําเนินการท่ีจํานวน 4,010 ราย  จํานวน 1,979 คน 
เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 49.36 โดยขอมูลในสวนของผลการดําเนินงานสามารถวิเคราะหรายละเอียด ดังนี ้
ตารางท่ี 1 สถิติผลการดําเนินงานกองทุนยุติธรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ท่ัวประเทศ) 

เดือน 

รับคําขอ 
พิจารณา 

รวมผลการ
พิจารณา 

ราย เรื่อง 
อนุมัติ ไมอนุมัติ ยุติเรื่อง 

ราย เรื่อง 
ราย เร่ือง ราย เร่ือง ราย เร่ือง 

ตุลาคม 646 966 359 521 196 309 88 134 643 963 

พฤศจิกายน 624 972 372 549 164 275 84 144 620 968 
ธันวาคม 494 776 253 410 150 232 87 130 490 772 
มกราคม 446 745 183 303 194 316 66 119 443 738 

กุมภาพันธ 437 803 212 439 155 259 66 96 433 794 
มีนาคม 407 620 160 249 164 248 69 106 393 603 
เมษายน 382 574 181 280 144 209 51 76 376 565 

พฤษภาคม 489 720 241 362 159 227 76 113 476 702 
มิถุนายน 542 735 332 428 151 221 53 76 536 725 
กรกฎาคม 401 726 254 384 175 239 58 77 487 700 
สิงหาคม 536 767 294 445 151 203 46 56 491 704 
กันยายน 485 686 167 253 88 111 31 44 286 408 

รวม 5,989 9,090 3,008 4,623 1,891 2,849 775 1,170 5,674 8,642 
รอยละ 100.0 100.0 50.23 50.86 31.57 31.34 12.94 12.87 94.74 95.07 

บทที่ 8 บทสรุป 
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จากตารางเห็นไดวา สํานักงานกองทุนยุติธรรมใหความชวยเหลือประชาชนท้ังสิ้น จํานวน 5,989 ราย
ใน 9,090 เรื่อง คิดเปนสัดสวนประมาณ 1 : 2  (ราย : เรื่อง) โดยจากจํานวนผูขอรับความชวยเหลือท้ังหมด 
จํานวน 5,989 ราย มีการพิจารณาอนุมัติมากท่ีสุด จํานวน 3,008 ราย คิดเปนรอยละ 50.23 รองลงมา  
ไมอนุมัติ จํานวน 1,891 ราย คิดเปนรอยละ 31.57 และยุติเรื่อง จํานวน 775 ราย คิดเปนรอยละ 12.94 
ซ่ึงมีสัดสวนจํานวนผูขอรับความชวยเหลือท้ังหมดตอผู ท่ี ไดรับการอนุมัติ อยู ท่ี  2 : 1 และสัดสวนใน 
การพิจารณาใหความชวยเหลือท่ีอนุมัติตอไมอนุมัติอยูท่ี 2 : 1 แสดงใหเห็นวาในจํานวนผูขอรับความชวยเหลือ
จากกองทุนยุติธรรมในทุก 10 รายนั้น จะมีผูไดรับความชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 5 รายเปนอยางนอย 
อีกท้ังในจํานวนของผูท่ีไดรับการชวยเหลือท้ังหมด 10 รายจะมีผูไดรับการอนุมัติถึงจํานวน 7 ราย สวนใน
จํานวน 3 ราย ไมไดรับการอนุมัติใหไดรับการชวยเหลือ ซ่ึงอาจจะเกิดไดจากหลายสาเหตุ อาทิ เอกสาร
หลักฐานประกอบการขอรับความชวยเหลือไมครบถวน เปนตน 
 

ตารางท่ี 2 สถิติผลการดําเนินงานกองทุนยุติธรรม(สวนกลางและสวนภูมิภาค) ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

 รับคําขอ 
ราย รอยละ 

1.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,545 25.80 
2.ภาคเหนือ 1,174 19.61 
3.ภาคกลาง 1,051 17.55 
4.สํานักงานกองทุนยุติธรรม(สวนกลาง) 1,008 16.83 
5.ภาคใต 612 10.21 
6.ภาคตะวันออก 510 8.52 
7.ชายแดนใต 89 1.51 
รวม 5,989 100.00 

 
 

 

50.23%31.57%

12.94%

สถิติผลการดําเนินงานกองทุนยุติธรรม

อนมุติั ไม่อนติุ ยติุ
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จากตารางจํานวนผูขอรับความชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรมท้ังหมด 7 ภูมิภาค จํานวน 5,989 คน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผูขอรับความชวยเหลือสูงสุด จํานวน 1,545 ราย คิดเปนรอยละ 25.80 รองลงมา 
ภาคเหนือ จํานวน 1,174 ราย คิดเปนรอยละ 19.61 ภาคกลางจํานวน 1,051 ราย คิดเปนรอยละ 17.55   
และสํานักงานกองทุนยุติธรรมสวนกลางจํานวน 1,008 ราย คิดเปนรอยละ 16.83 สวนผูขอรับความชวยเหลือ
ในภาคใต ภาคตะวันออกและชายแดนใต ซ่ึงมีผูขอรับความชวยเหลือในระดับท่ีใกลเคียงกันรวมจํานวน 1,211 ราย 
คิดเปนรอยละ 20.24 ของจํานวนผูของท้ังประเทศ 

ตารางท่ี 3 สถิติจังหวัดท่ีมีคําขอรับความชวยเหลือสูงสุดของประเทศ 5 ลําดับแรก ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

จากจํานวนผูขอรับความชวยเหลือท่ัวประเทศ จังหวัดท่ีมีการขอรับความชวยเหลือสูงสุด ไดแก 
สํานักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,008 คิดเปนรอยละ 16.83 รองลงมา จังหวัด
กาฬสินธุ จํานวน 277 คิดเปนรอยละ 4.62 ลําดับสาม จังหวัด เชียงราย จํานวน 190 คิดเปนรอยละ 3.17
และลําดับสี่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดชลบุรี จํานวน 169 คิดเปนรอยละ 2.82  

ตารางท่ี 4 สถิติจังหวัดท่ีมีคําขอรับความชวยเหลือสูงสุด(แยกตามภูมิภาค)ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 รับคําขอ 
จังหวัด จํานวน(รอยละ) 

กรุงเทพมหานคร สํานักงานกองทุนยุติธรรม 1,008(16.83) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.กาฬสินธุ 

2.นครราชสีมา 
3.สุรินทร 

277(17.92) 
169(10.93)  
152(9.84) 

ภาคเหนือ 1.เชียงราย 
2.นครสวรรค 
3.พิจิตร 

190(16.18) 
161(13.71) 
117 (09.96) 

ภาคกลาง 1.นครปฐม 
2.ชัยนาท 
3.สุพรรณบุรี 

169(16.07) 
150(14.28) 
139(13.22) 

ภาคใต 1.สงขลา 
2.ภูเก็ต 
3.กระบี่ 

100(16.33) 
89(14.54) 
73(11.92) 

 

 รับคําขอ 
ราย รอยละ 

1.สํานักงานกองทุนยุติธรรม(สวนกลาง) 1,008 16.83 
2.กาฬสินธุ 277 4.62 
3.เชียงราย 190 3.17 
4.นครปฐม 169 2.82 
5.ชลบุร ี 169 2.82 
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 รับคําขอ 
จังหวัด จํานวน(รอยละ) 

ภาคตะวันออก 
 

1.ชลบุร ี
2.ฉะเชิงเทรา 
3.สระแกว 

169(33.13) 
115(22.54) 
51(10.00) 

ชายแดนใต 1.ปตตานี 
2.ยะลา 

52(58.42) 
27(30.33) 

 
จากตารางแสดงสถิติจังหวัดท่ีมีผูขอรับความชวยเหลือสูงสุด (แยกตามภูมิภาค) โดยจังหวัดท่ีมีผูขอรับ

ความชวยเหลือสูงสุดสามลําดับแรก  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ  จังหวัดนครราชสมีา และจังหวัดสุรินทร  

ภาคเหนือ ไดแก จังหวัดเชียงราย  จังหวัดนครสวรรค และจังหวัดพิจิตร 

ภาคกลาง ไดแก จังหวัดนครปฐม  จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสุพรรณบุรี   

ภาคใต ไดแก จังหวัดสงขลา  จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่   

ภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดชลบุร ี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดตราด และจังหวัดชายแดนใต 

ไดแก จังหวัดปตตานี  จังหวัดยะลา 

ตารางท่ี 5 สถิติคาใชจายในการดําเนินงานกองทุนยุติธรรม (ตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62)  
รายการ จํานวน (ราย) จํานวน (บาท) รอยละ 

 คาใชจายในการปลอยชั่วคราวผูตองหาฯ 631 170,752,598.00 84.35 

 คาใชจายในการดําเนินคดี 4,325 26,627,742.50 13.15 

   คาทนายความ 2,916 30,149,348.00  

   คาธรรมเนียมศาล 1,316 6,094,631.50  

   คาตรวจพิสูจนหลักฐาน 53 297796.00  

   คาพาหนะท่ีพัก 40 85,967.00  

 คาใชจายในการชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 4 73,412.00 0.04 

 คาใชจายในการใหความรูทางกฎหมาย 86 4,983,735.00 2.46 
รวม 5,046 202,437,487.50 100.0 

จากตารางสถิติขางตน ภารกิจท่ีมียอดเงินการใหความชวยเหลือสุงสุด ไดแก ภารกิจการขอปลอยตัว
ชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย จํานวน 631 ราย เปนวงเงิน 170,752,598.00 คิดเปนรอยละ 84.35 
ของวงเงินใชจาย รองลงมาภารกิจการชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี ในเรื่องของการจางทนายความ 
คาธรรมเนียมศาล คาตรวจพิสูจนหลักฐาน และคาพาหนะท่ีพัก จํานวน 4,325 ราย วงเงิน 26,627,742.50 บาท 
คิดเปนรอยละ 13.15  สาม ภารกิจการสนับสนุนการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน จํานวน 86 ราย 
วงเงิน 4,983,735.00 บาท คิดเปนรอยละ 2.46 และนอยสุดภารกิจการชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  
จํานวน 4 ราย วงเงิน 73,412.00 บาท คิดเปนรอยละ 0.04 
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ดวยมติคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมครั้งท่ี 8/2561 ใหสํานักงานกองทุนยุติธรรมมีการพัฒนากรอบ

ระยะเวลามาตรฐานงานบริการของกองทุนยุติธรรม คือ 45 วัน ลดลงเหลือเพียง 21 วัน เพ่ือใหการชวยเหลือ

ประชาชนในภารกิจตางๆมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้เม่ือเทียบผลการดําเนินงานในชวง

ปงบประมาณ 2561 และ 2562 ท่ีผานมา สํานักงานกองทุนยุติธรรมไดดําเนินการพิจารณาผลการขอรับ

ความชวยเหลือเพ่ิมข้ึน 223 ราย หรือคิดเปนรอยละ 40.44 สะทอนใหเห็นวาแมมีการปรับเปลี่ยนกรอบ

ระยะเวลามาตรฐานงานบริการของกองทุนยุติธรรมในชวงกลางปงบประมาณ 2562 การปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีในการใหความชวยเหลือประชาชนของสํานักงานกองทุนยุติธรรมยังคงดําเนินการไดอยาง รวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ 

สํานักงานกองทุนยุติธรรมจึงไดจัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานในการใหความชวยเหลือประชาชน

ฉบับนี้ข้ึนเพ่ือเปนแนวทางใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและผูขอรับการบริการจากกองทุนยุติธรรมไดศึกษาและ 

ดูเปนแบบอยางเพ่ือใหเปนมาตรฐานและอยูทิศทางเดียวกัน ประกอบไปดวยระยะเวลามาตรฐานงานบริการ

ของกองทุนยุติธรรม 21 วัน  แนวทางและหลักเกณฑการพิจารณาการใหความชวยเหลือตามภารกิจ และ

เอกสารแบบฟรอมตางๆท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงสํานักงานกองทุนยุติธรรมหวังเปนอยางยิ่งวาเม่ือคูมือฉบับนี้ไดเผยแพร 

ประชาสัมพันธถึงผูปฏิบัติงานตลอดจนประชาชนท่ัวไปท่ีขอรับการบริการ ผลการดําเนินงานในการใหความ

ชวยเหลือประชาชนปงบประมาณถัดไป สํานักงานกองทุนยุติธรรมจะสามารถใหความชวยเหลือประชาชนได

สงูข้ึน อีกท้ังประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนอยางเรงดวนสามารถเขาถึงกองทุนยุติธรรมไดรวดเร็วข้ึน 
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ภาคผนวก 

ท่ีปรึกษา 

นายมนินธ สุธิวัฒนานิติ  ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนยุติธรรม 

นางสาวสินีนาฎ  มะปรางทอง       นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

 

ผูจัดทํา 

กลุมงานนโยบายและพัฒนาระบบงาน 

 

 

สํานักงานกองทุนยุติธรรม 

ท่ีอยู ชั้น 22 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 22 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกล็ด 

จังหวัดนนทบุรี  

Website : http://www.jfo.moj.go.th 

 

หนวยงานภายใน เบอรโทร e-Mail 
ผอ.สํานักงานกองทุนยุติธรรม 02 502 6094  
กลุมงานบริหารท่ัวไป 02 502 6156 

02 502 6760 
02 502 6742 

 

กลุมงานนโยบายและพัฒนาระบบงาน 02 502 6728 
02 502 6743 

Policy.jfo@gmail.com 

กลุมงานนิติการและติดตามคดี 02 502 6178 legal.jfo@gmail.com 
กลุมงานชวยเหลือประชาชน 02 502 6246 

20 502 6318 
 

กลุมงานบริหารการเงินและการบัญชี 02 502 6777 
02 502 6074 
02 502 6031 
02 502 6126 

 

กลุมงานประมวลผล 02 502 6740 
02 502 6734 

justicefund@hotmail.com 

โทรสาร 02 502 6741  
 

http://www.jfo.moj.go.th/
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