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การใช้ระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม 
 

1. การลงช่ือเข้าใช้ระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม 
เมื่อประชาชนมาขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น 

จากนั้น ด าเนินการลงชื่อเข้าใช้ (Login) ระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม ดังนี้  
1.1. เข้าใช้ระบบสารสนเทศ ด้วยโปรแกรมเบราส์เซอร์ Chrome ที่อยู่ http://justicefund.moj.go.th 
1.2. จากรูปที่ 1 ให้ก าหนด “ชื่อผู้ใช้”และ “รหัสผ่าน” ที่ได้รับจากส านักงานกองทุนยุติธรรม 
1.3. คลิก “เข้าสู่ระบบ”  

 
รูปที่ 1 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจกองทุนยุติธรรมในส านักงานยุติธรรมจังหวัดที่ไม่มีบัญชีผู้ใช้ ให้ท าการ
ลงทะเบียนเพื่อขอบัญชีผู้ใช้จากผู้ดูแลระบบ โดยคลิกเลือกที่ “เจ้าหน้าที่ สยจ. ลงทะเบียนขอใช้งานระบบได้ที่นี่” 
จากนั้น กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ และคลิกบันทึก ตามรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 หน้าจอลงทะเบียนเพื่อขอรับบัญชีผู้ใช้ 
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1.4. หน้าแผงควบคุม (Dashboard) 
เมื่อลงชื่อเข้าใช้ถูกต้อง ระบบจะแสดงหน้าจอ Dashboard ซึ่งเป็นหน้าจอหลักที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ

ผู้ใช้และข้อมูลการขอรับความช่วยเหลือกองทุนยุติธรรมของหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 
1) ชื่อบัญชีผู้ใช้ 
2) หน่วยงานต้นสังกัด 
3) สถิติค าขอและการด าเนินงาน 
4) ปุ่มค าสั่งในการปฏิบัติงาน 

 
รูปที่ 3 หน้า Dashboard ของผู้ใช้ระบบ 

1.5. การสืบค้นข้อมูล 
สามารถสืบค้นข้อมูลในระบบ โดยสามารถสืบค้นจากเลขกองทุน (เลขรับค าขอ) สืบค้นจากชื่อหรือ

นามสกุล หรือจากเลขบัตรประจ าตัวประชาชนได้ โดยคลิกที่ปุ่ม  
 
 
 
 

 
รูปที่ 4 หน้าจอสืบค้นข้อมูล 
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1.6. การแสดงข้อมูลส านวน 
สามารถแสดงข้อมูลขอหรือส านวนผู้ใช้ (User) ทีร่ับผิดชอบส านวน โดยการคลิกท่ีปุ่ม   

 
รูปที่ 5 หน้าจอจัดการส านวน 

ที่หน้าจอ “จัดการส านวน” สามารถเลือกแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขที่ก าหนด ดังนี้ 
1) สามารถระบุวันแสดงข้อมูลส านวน ระหว่างวันที่....ถึงวันที่....  
2) สามารถระบุปีงบประมาณ 
3)  สามารถก าหนดให้แสดงข้อมูลส านวนเรียงตามวันที่ 
4) สามารถก าหนดให้แสดงข้อมูลตามสถานะของส านวน (ขั้นตอน) 
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2. การรับค าขอ 

การรับเรื่องจากประชาชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือให้ด าเนินการ ดังนี้ 

2.1. ที่หน้า Dashboard เลือกปุ่ม  

2.2. ที่หน้าจัดการส านวน เลือกปุ่ม  

 
รูปที่ 6 หน้าจอรับค าขอ 

2.3. การก าหนดข้อมูลเบื้องต้น 
ที่หน้าจอการรับค าขอความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม ให้น าเข้าข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก าหนดทุก

ข้อมูล ในการกรอกข้อมูลสามารถ “เลือก” หรือ “ป้อน” ข้อมูลที่ก าหนดสัญลักษณ์สีแดง หมายความว่าจ าเป็น
จะต้องมีข้อมูลนั้น หากไม่มีข้อมูลจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ข้อมูลที่ต้องน าเข้า ประกอบด้วย 

1) ประเภทค าขอ จะต้องเลือกกรณีการช่วยเหลือกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
1.1) กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี  
1.2) กรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
1.3) กรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิ

มนุษยชน 
1.4) กรณีการให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
1.5) กรณีไกล่เกลี่ยหรืออ่ืนๆ รวมถึง การให้ค าปรึกษา การด าเนินการไกล่เกลี่ยหรือการให้

ค าแนะน า เป็นต้น 
2) เลขที่รับค าขอ ถูกก าหนดโดยระบบ ซึ่งจะออกเลขจากส่วนกลาง 
3) สถานที่ย่ืนเรื่อง หมายถึง ส านักงานทีป่ระชาชนเข้ามายื่นค าขอ 
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4) วันที่ยื่นเรื่อง หมายถึง วันที่ประชาชนยื่นค าขอ 
5) วันที่กองทุนรับเรื่อง หมายถึง วันที่ส านักงานผู้รับผิดชอบได้รับค าขอจากประชาชน 
6) ช่องทางร้องเรียน หมายถึง ช่องทางที่ประชาชนติดต่อเพ่ือยื่นค าขอ 
7) เรื่องหลัก หมายถึง คดีหลักที่ประชาชนมายื่นค าขอ 
8) เรื่องรอง หมายถึง ประเด็นย่อยของคดีหลัก 
9) อายุความ/ระยะเวลา หมายถึง ช่วงเวลาหรือก าหนดเวลาที่กฎหมายให้ด าเนินการในคดีที่ยื่นค าขอ 

โดยให้ลงวันที่สิ้นสุดอายุความ 
10) สยจ. เจ้าของเรื่อง หมายถึง ส านักงานทีร่ับผิดชอบด าเนินการตามค าขอ  
11) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดี 

11.1) หัวเรื่อง ให้ป้อนข้อมูลความประสงค์ในการขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุน
ยุติธรรม สามารถใช้กรณีในการขอรับความช่วยเหลือได้ 

11.2) รายละเอียด ให้ป้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อขัดแย้ง (พฤติการณ์ ข้อพิพาท วันเวลา 
สถานที่เกิดเหตุ) 

2.4. การจัดเก็บข้อมูล 
จัดเก็บข้อมูลค าขอลงในฐานข้อมูลระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรมสามารถด าเนินการได้เมื่อปุ่ม 

“บันทึก” เป็นสีเข้ม  

 
รูปที่ 7 การจัดเก็บข้อมูลค าขอ 

2.5. ก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในขั้นตอน “รับค าขอ” 
หลังจากจัดเก็บข้อมูลแล้ว (คลิกปุ่ม “บันทึก” แล้ว) จะปรากฏแท็บ “รับค าขอ” 

 
ให้ท าการน าเข้าเพ่ือปรับปรุงข้อมูลอ่ืน ๆ ต่อไป ดังนี้ 
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1) กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ตามกรณี ดังนี้ 
1.1) กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี 

(1) ข้อมูลผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

 

รูปที่ 8 ข้อมูลผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

 

(2) ข้อมูลผู้รับมอบอ านาจ ในกรณผีู้ขอไม่สามารถเดินทางมาขอรับความช่วยเหลือหรือ
มาให้ข้อมูลได้ ให้มีการน าเข้าข้อมูลผู้รับมอบอ านาจด้วย ดังภาพ 

 

รูปที่ 9 ข้อมูลผู้ขอรับมอบอ านาจ 
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(3) ข้อมูลอาชีพ รายได้ ค่าใช้จ่าย ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

 

รูปที่ 10 ข้อมูลฐานะทางเศรษฐกิจ 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับคดีและความช่วยเหลือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดี การไกล่เกลี่ย และ
เหตุผลในการให้ความช่วยเหลือและเอกสารประกอบ 

 

 

 

รูปที่ 11 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
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1.2) กรณีการขอปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
การป้อนข้อมูลกรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย ประกอบด้วย ข้อมูลผู้

ขอรับความช่วยเหลือ รายละเอียดดังรูปที่ 12 ซึ่งเป็นข้อมูลของผู้ยื่นค าขอและข้อมูลของผู้ต้องหาหรือจ าเลย ดังนี้ 

 
รูปที่ 12 ข้อมูลผู้ต้องหาหรือจ าเลย 

1.3) กรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน (เฉพาะส่วนกลาง) 
ข้อมูลผู้ขอรับความช่วยเหลือกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ มีการเก็บข้อมูลลักษณะ

เดียวกันกับการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี (รูปที่ 8 - รูปที่ 11) 
1.4) กรณีการให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน (เฉพาะส่วนกลาง) 

 
รูปที่ 13 ข้อมูลผู้ขอรับการช่วยเหลือด้านโครงการ 
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2.6. พิมพ์แบบค าขอ 
เมื่อเจ้าหน้าที่ด าเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับความช่วยเหลือเสร็จสิ้น ให้ท าการพิมพ์แบบฟอร์ม  

ค าขอรับความช่วยเหลือ เพ่ืออ่านให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือทราบและลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลนั้น โดยที่แบบค าขอ
มี 4 แบบ ประกอบด้วย  

1) แบบ กทย. 1 แบบฟอร์มค าขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม กรณีการช่วยเหลือ
ประชาชนในการด าเนินคดี 

2) แบบ กทย. 2 แบบฟอร์มค าขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม กรณีการช่วยเหลือ
ประชาชนในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 

3) แบบ กทย. 3 แบบฟอร์มค าขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม กรณีการช่วยเหลือผู้ถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

4) แบบ กทย. 4 แบบฟอร์มค าขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม กรณีการสนับสนุนโครงการ
ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

การพิมพ์แบบค าขอให้เลื่อนหน้าจอจัดการส านวนในขั้นตอนที่ 1 รับค าขอไปด้านล่างสุด ดังรูปที่ 14 
เมื่อคลิกปุ่ม “บันทึก” ระบบจะด าเนินการสร้างแบบ กทย. 1 กทย. 2 กทย. 3 หรือ กทย. 4 แล้วแต่กรณี 

 
คลิกท่ีปุ่ม “สร้างเอกสาร กทย. 1 หรือ 2,3,4 แล้วแต่กรณีการขอรับความช่วยเหลือระบบจะแสดง 

 

 
รูปที่ 14 หน้าจอการพิมพ์แบบค าขอ 
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2.7. พิมพ์ใบรับค าขอ 
หลังจากผู้ขอรับความช่วยเหลือลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลตามแบบค าขอรบัความช่วยเหลือแล้ว เจ้า

หน้าจะพิมพ์ใบรับค าขอรับความช่วยเหลือ ซึ่งใน 1 ฉบับ มี 2 ส่วน เจ้าหน้าที่มอบให้ผู้ขอ 1 ส่วน เก็บไว้ 1 ส่วน 
วิธีพิมพ์ใบรับค าขอ ให้ด าเนินการดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม   จะปรากฏภาพ ดังรูปที่ 15 

 
รูปที่ 15 หน้าจอการพิมพ์ใบรับค าขอ 

 
รูปที่ 16 แสดงตัวอย่างใบรับค าขอ 
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2.8. การเลือกผู้พิจารณา 
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะด าเนินการในขั้นตอนต่อไป (ขั้นตอนที่ 2 แสวงหาข้อเท็จจริง) การขอรับความ

ช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วนอาจเป็นประเด็นส าคัญ ในการขอรับความช่วยเหลือ จึงมีขั้นตอน “เลือกผู้พิจารณา” 
เพ่ือให้สามารถระบุผู้พิจารณาค าขอเป็นกรณี ๆ ไป ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม “เลือกผู้พิจารณา” บริเวณแถบด้านล่างของหน้าจอ  

 
2) ที่หน้าจอ “เลือกผู้พิจารณา” ให้คลิกเลือกผู้พิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือ 

 
รูปที่ 17 หน้าจอเลือกผู้พิจารณา 

3) คลิกปุ่ม “เลือก” หรือ “ยกเลิก” แล้วแต่กรณี 
2.9. การส่งงานไปยังขั้นตอนที่ 2 : แสวงหาข้อเท็จจริง 

กรณีนี้จะต้องผ่านกระบวนการที่ 2.8 การเลือกผู้พิจารณาก่อน ปุ่มค าสั่ง “ส่งงานไปขั้นตอนที่ 2: 
แสวงหาข้อเท็จจริง” เป็นสีเข้ม จึงจะสามารถคลิกเลือกเพ่ือส่งงานไปข้ันตอนที่ 2 ได้ ดังภาพด้านล่าง 
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3. การแสวงหาข้อเท็จจริง 

ขั้นตอนที ่2 การแสวงหาข้อเท็จจริงหลังจากการรับค าขอเจ้าหน้าที่จะด าเนินการเสาะหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือ
ประกอบการท าความเห็น โดยการแสวงหาข้อเท็จจริงได้มาจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ 

3.1. ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ ปัจจุบัน สามารถสืบค้นได้จาก ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม 
(DXC) ที่อยู่ http://www.thaidxc.org/ เลือก “เข้าสู่ระบบ DXC” หรือสามารถเข้าสู่หน้าจอ Login 
โดยตรงได้ท่ี https://ww2.thaidxc.org/user/sign-in 

3.2. ข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ครอบครัว สภาพความเป็นอยู่ และข้อมูลที่
เกี่ยวกับคดี เป็นต้น โดยใช้ “แบบสอบข้อเท็จจริงการขอรับความช่วยเหลือเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุน
ยุติธรรม” หรือสอบถามจาก ผู้รับรองความประพฤติ เพ่ือนบ้าน ผู้น าชุมชน เป็นต้น  

3.3. น าเข้าข้อมูลในขั้นที่ 2 ในระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม ตามแต่กรณีการช่วยเหลือ ดังนี้ 
1) กรณีการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดีจะกรอกข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ ข้อเท็จจริง

เพ่ิมเติม ข้อขัดแย้ง/พิพาท สถานะของคดี ดังภาพ 
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2) กรณีการขอปล่อยชั่วคราวน าเข้าข้อมูลแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นเช่นเดียวกับกรณีการช่วยเหลือ
ประชาชนในการด าเนินคดี และเพ่ิมข้อมูลจ านวน 3 ส่วน ได้แก่ การยื่นค าร้องขอปล่อยชั่วคราว 
การคัดค้านการประกันตัวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ดูสถานะคดีขณะนั้น) และการรับรองความ
ประพฤติการหลบหนี ดังภาพ 

 
3.4. การน าเข้าข้อกฎหมาย 

ระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม มีเครื่องมือรายการข้อกฎหมายที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องพิมพ์ข้อมูล 
แต่สามารถเลือกข้อกฎหมายที่เตรียมไว้ให้ และระบบจะน ามาประกอบความเห็นของเจ้าหน้าที่ได้ทันที 

 

 
รูปที่ 18 เครื่องมือการเลือกข้อกฎหมาย 

3.5. บันทึกข้อมูลขั้นตอนแสวงหาข้อเท็จจริง  
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4. การท าความเห็นเจ้าหน้าที่ 

ขั้นตอนที่ 3 ท าความเห็นเจ้าหน้าที่ หลังจากการแสวงหาข้อเท็จจริงให้เจ้าหน้าที่ท าความเห็นโดยใช้แบบ 
“รายงานความเห็นเจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรม” โดยระบบจะใช้ข้อมูลในขั้นตอนที่ 1-2 ท าการสร้างรายงาน
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

4.1. ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนที่ 1 และ 2 
4.2. ในกรณีการขอปล่อยชั่วคราว สามารถก าหนดแนวทางในการพิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือ ด้วยการ

เลือกรายการ ดังภาพ 

 
4.3. ระบุวันที่เริ่มท าความเห็น/วันที่หลักฐานครบ 

 
4.4. คลิกปุ่ม “สร้างรายงานความเห็นเจ้าหน้าที่” 
4.5. คลิก “บันทึก” บริเวณแถบด้านล่างของหน้าจอ และเพ่ือส่งงานไปขั้นตอนที่ 4: พิจารณา ต่อไป 

 
4.6. หมายเหตุ ในส่วนของเอกสาร “รายงานความเห็นเจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรม” ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

1) ให้เจ้าหน้าที่พิมพ์รายงานความเห็นเป็นเอกสารพร้อมกับลงนาม  
2) น าเสนอหัวหน้างานเห็นชอบลงนาม  
3) น าเสนอเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ (ยุติธรรมจังหวัด) พิจารณาตามความเห็นเจ้าหน้าที่ 
4) น าเสนอคณะอนุกรรมการฯ หากกรณีเร่งด่วนให้เสนอประธานคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา แต่

หากคณะอนุกรรมการฯ ไม่อนุมัติ ให้ยุติค าขอโดยให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลขั้นที่ 12 ยุติ 
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5. การพิจารณา 

ขั้นตอนที่  4 การพิจารณา หลังจากท าความเห็นเจ้าหน้าที่แล้ว ในขั้นการพิจารณา เลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนยุติธรรม/ยุติธรรมจังหวัดจะเป็นผู้ด าเนินการให้ความเห็น
ในขั้นที่ 4 โดยด าเนินการ ดังนี้ 

5.1. เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ (ยุติธรรมจังหวัด/ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนยุติธรรม) คลิกเลือก
“เห็นพ้องตามความเห็นเจ้าหน้าที่” ดังภาพ 

 
5.2. เจ้าหน้าที่ ปรับปรุงผลการพิจารณากรณีน าค าขอเข้าท่ีประชุมของคณะอนุกรรมการฯ  
5.3. เจ้าหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ 
5.4. เจ้าหน้าที่น าเข้าข้อมูล กรณีมีค าสั่งคณะอนุกรรมการฯ ให้แสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม 

 
 

5.5. บันทึก และส่งงานไปขั้นตอนที่ 5: แจ้งผลการพิจารณา 
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6. การแจ้งผลการพิจารณา 

ขั้นตอนที่ 5 การแจ้งผลการพิจารณา หลังจากคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือแล้ว 
ให้เจ้าหน้าทีน่ าเข้าข้อมูลผลการพิจารณา เพ่ือปรับปรุงงาน ดังนี้ 

6.1. บันทึกวันที่แจ้งผลการพิจารณา **ส าคัญ** เนื่องจากเป็นข้อมูลก าหนดตัวชี้วัด 

 
6.2. ปรับปรุงผลการพิจารณา (อนุมัติ อนุมัติบางส่วน ไม่อนุมัติ ยุติค าขอ) 
6.3. จัดท าเอกสารแจ้งการเงิน เอกสารแจ้งผู้ยื่นค าขอ 

 
6.4. “บันทึก” บริเวณแถบด้านล่างของจอ เพื่อบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล  
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7. การพิจารณาทบทวน 

ขั้นที่ 6 –  8 การพิจารณาทบทวนกรณีที่คณะอนุกรรมการพิจารณาไม่อนุมัติ และเจ้าหน้าที่ได้ปรับปรุง
สถานะหรือผลการพิจารณาแล้ว ที่หน้าจอจัดการส านวนจะปรากฏสัญลักษณ ์ ขึ้นบริเวณรายการส านวน 

กรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาค าขอและได้ยื่นหนังสือขอให้ทบทวนผลการ
พิจารณาต่อคณะอนุกรรมการ ให้เจ้าหน้าทีป่รับปรุงข้อมูลโดยเลือกสัญลักษณ์ เพ่ือปรับปรุงข้อมูลส านวนต่อไป  
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8. การท าสัญญา 

ขั้นที่ 9 ท าสัญญา หลังจากแจ้งผลการพิจารณาแล้ว เจ้าหน้าที่จะนัดหมายให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือ หรือ
ทนายความแล้วแต่กรณีมาท าสัญญา ให้เจ้าหน้าทีด่ าเนินการ ดังนี้ 

8.1. น าเข้าข้อมูลจ านวนเงินที่อนุมัติ เช่น ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล เงินทีใ่ช้เป็นหลักประกัน เป็นต้น 

 
8.2. ก าหนดวันที่ส่งกองคลัง  

 
8.3. บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล โดยคลิกปุ่ม “บันทึก” บริเวณแถบด้านล่างของจอ  

 
 

9. การด าเนินการ 

ขั้นที่ 10 ด าเนินการ เช่น การเบิกเงินค่าทนายความ ค่าธรรมเนียม การประกันตัว หรือการรายงานตัว 
 

10. การควบคุมและติดตารม 

ขั้น 11 ควบคุมและติดตาม มาตรการในการติดตามและควบคุมดังนี้ 
10.1. กรณีการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี เมื่อศาลมีค าพิพากษาให้คืนค่าธรรมเนียมและให้

ชดใช้ค่าทนายความคืนแก่ผู้ขอ ผู้ขอมีหน้าที่จะต้องด าเนินการน าเงินที่ศาลมีค าสั่งให้คืนมาคืนกองทุน
ยุติธรรม หากผู้ขอไม่น ามาคืน กองทุนจะด าเนินการ ดังนี้ 

1) มีหมายแจ้งให้ผู้ขอน าเงินมาคืนภายในก าหนดเวลา 
2) หากไม่คืน กองทุนสามารถด าเนินคดีกับผู้ขอตามกฎหมาย 
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10.2. กรณีการขอปล่อยชั่วคราว มีมาตรการในการควบคุมและติดตาม ดังนี้ 
1) มาตรการในการควบคุม ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว ต้องมารายงานตัวและแจ้ง

ความคืบหน้าคดีแก่เจ้าหน้าที่กองทุนทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง เมื่อสิ้นสุดสัญญาประกันและศาลมีค า
พิพากษา กองทุนมีหน้าที่ในการรับคืนหลักประกัน  

2) มาตรการในการติดตาม กรณีการหลบหนี กองทุนด าเนินคดีกับผู้ขอรับความช่วยเหลือและผู้ค้ า
ประกันตามสัญญา 

 

11. ยุต ิ

ขั้นที่ 12 ยุต ิกรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือยื่นแบบขอยุติค าขอ หรือสิ้นสุดกระบวนการให้ความช่วยเหลือ ให้
เจ้าหน้าทีป่รับปรุงข้อมูล ประกอบด้วย การจัดเก็บส านวน วันที่จัดเก็บ ที่จัดเก็บ วันที่ลงนามยุติเรื่อง  

 
 
 


