
 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 

ในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจําเลย   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘  (๒)  มาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๓๐  
วรรคห้า  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม  จึงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไข  ในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจําเลย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ประธานกรรมการกองทุนยุติธรรมเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจตีความ

และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ข้อความทั่วไป 

 
 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนยุติธรรม 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 
“ประธาน”  หมายความว่า  ประธานอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ  หรือประธานอนุกรรมการ  

ให้ความช่วยเหลือประจําจังหวัดที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ  หรือคณะอนุกรรมการ

ให้ความช่วยเหลือประจําจังหวัดที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
“เลขานุการ”  หมายความว่า  เลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ  หรือเลขานุการ

คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจําจังหวัดที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
“ผู้ขอรับความช่วยเหลือ”  หมายความว่า  ผู้ต้องหาหรือจําเลยที่เป็นผู้ถูกคุมขังหรือจะถูกคุมขัง  

ในคดีอาญา  หรือกรณีอื่นใด   
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานกองทุนยุติธรรม  และหน่วยงานในจังหวัดที่สังกัด

กระทรวงยุติธรรมที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมาย 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานของกองทุนหรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

หมวด  ๒ 
การย่ืนคําขอ 

 
 

ข้อ ๕ ผู้ขอรับความช่วยเหลืออาจย่ืนคําขอด้วยตนเอง  หรือผู้แทนโดยชอบธรรม  ผู้อนุบาล  
ผู้พิทักษ์  สามีหรือภริยาที่จดทะเบียนสมรส  เป็นผู้ย่ืนคําขอแทน  หรือผู้ขอรับความช่วยเหลืออาจมอบอํานาจ 
ให้บุคคลใดเป็นผู้ย่ืนคําขอแทนก็ได้  โดยวิธีการส่งคําขอทางไปรษณีย์  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือช่องทางอื่น  
ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

กรณีผู้ย่ืนคําขอเป็นผู้เยาว์  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  ต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม  ผู้อนุบาล  หรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณี 

หากผู้ย่ืนคําขอเป็นสามีหรือภริยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส  บุพการี  ผู้สืบสันดาน  ญาติใกล้ชิด  
ผู้บังคับบัญชา  หรือนายจ้างของบุคคลดังกล่าว  ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิขอรับ  
ความช่วยเหลือต่อไป 

กรณีที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือย่ืนคําขอผ่านส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  หรือส่วนราชการอื่น  
เม่ือส่วนราชการน้ันได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่ ได้ รับมอบหมายแล้ว  ให้นําส่งสํานักงาน 
เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป 

ข้อ ๖ ให้สํานักงานที่เป็นภูมิลําเนา  หรือถิ่นที่อยู่อาศัยของผู้ ย่ืนคําขอเป็นสํานักงาน 
ที่รับผิดชอบ  หรือเจ้าหน้าที่อาจส่งคําขอไปยังสํานักงานอื่นเพื่อประโยชน์ในการปล่อยชั่วคราวก็ได้   

ข้อ ๗ เม่ือเจ้าหน้าที่รับคําขอแล้ว  เห็นว่าเอกสารหลักฐานที่จําเป็นต้องประกอบการพิจารณา 
ยังไม่ครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบเพื่อดําเนินการส่งเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน 

ข้อ ๘ ก่อนพิจารณาคําขอ  ให้เจ้าหน้าที่ประเมินเบ้ืองต้น  หากพบปัญหาความเดือดร้อน  
ที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน  ให้ดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือประสานส่งต่อตามความจําเป็นแก่กรณี  
อาทิ  การรักษาพยาบาล  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  การหาที่พักพิงชั่วคราว  เป็นต้น   

ทั้งนี้  ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการแก่เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  หรือผู้ด้อยโอกาส  ให้ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วเป็นกรณีพิเศษ 

หมวด  ๓ 
การให้ความช่วยเหลือ 

 
 

ข้อ ๙ ผู้ขอรับความช่วยเหลือในการขอปล่อยชั่วคราว  อาจขอรับความช่วยเหลือในการ 
ขอปล่อยชั่วคราวในชั้นพนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  ศาล  หรือหน่วยงานใดที่มีอํานาจควบคุม   
หรือคุมขังบุคคลตามกฎหมาย   



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

หมวด  ๔ 
หลักเกณฑ์การพิจารณา  การทบทวน  และการแจ้งผล 

 
 

ข้อ ๑๐ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ  คณะอนุกรรมการต้องคํานึงถึงหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ต้องหาหรือจําเลยไม่มีพฤติการณ์จะหลบหนี   
(๒) ไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน  หรือไม่ไปก่อเหตุภยันตรายประการใด 
ข้อ ๑๑ การพิจารณาตามข้อ  ๑๐  ควรคํานึงถึงหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ลักษณะการกระทําความผิดที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

หรือความม่ันคงของประเทศ  หรือการกระทําที่มีผลกระทบต่อประชาชนที่ทําให้ประชาชนได้รับความเสียหาย  
หรือความเชื่อม่ันของกระบวนการยุติธรรม 

(๒) สาเหตุหรือพฤติการณ์น่าเชื่อว่ามิได้กระทําความผิด 
(๓) ฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ 
(๔) ประวัติการกระทําความผิด  นิสัย  ความประพฤติ  และข้อเท็จจริงอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๕) ความคิดเห็นของผู้เสียหาย  หรือเจ้าพนักงานที่เก่ียวข้อง  หากมีการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา  

หรือจําเลย 
ข้อ ๑๒ การพิจารณาฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามข้อ  ๑๑  (๓)  คณะอนุกรรมการ

อาจคํานึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ประกอบด้วย 
(๑) รายได้  หรือความสามารถทางเศรษฐกิจของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 
(๒) ภาระค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพตามปกติอันควรแก่ฐานานุรูป 
(๓) ภาระหนี้สินของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนที่ไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรม

เป็นสําคัญ   
เจ้าหน้าที่อาจสอบถามหรือให้แสดงหลักฐานต่าง ๆ  หรือจะแสดงภาระหนี้สิน  หรือมีการจัดส่ง

เจ้าหน้าที่ไปแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือหากมีพฤติการณ์น่าสงสัย
เก่ียวกับฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

ข้อ ๑๓ ในการให้ความช่วยเหลือ  คณะอนุกรรมการต้องพิจารณาฐานะทางการเงินของ
กองทุนประกอบ   

ข้อ ๑๔ ให้เจ้าหน้าที่สอบปากคํา  ลงพื้นที่  ตรวจสอบความประพฤติ  ตามความเหมาะสม
และจําเป็น  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  ทั้งนี้  อาจมี
หนังสือสอบถาม  หรือเชิญบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา  ขอหนังสือรับรองความประพฤติ  ส่งเอกสารหลักฐาน  
ข้อมูลที่เก่ียวข้องหรือสิ่งอื่นใด  ที่จําเป็นต่อการพิจารณาคําขอก็ได้ 



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ให้เจ้าหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงและทํารายงานความเห็นของเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
หรือประธานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยเร็ว   

ข้อ ๑๕ ในการพิจารณาคําขอ  ให้คณะอนุกรรมการเป็นผู้พิจารณาคําขอ 
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนไม่สามารถเสนอคําขอตามวรรคหนึ่งได้  ให้ประธานเป็นผู้พิจารณาคําขอ  

และรายงานให้คณะอนุกรรมการทราบโดยเร็ว   
หากมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถเสนอคําขอรับความช่วยเหลือการขอปล่อยชั่วคราว 

ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาได้  คณะอนุกรรมการอาจมอบหมายให้อนุกรรมการและเลขานุการ   
หรืออนุกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้พิจารณาคําขอก็ได้  และรายงานให้คณะอนุกรรมการทราบโดยเร็ว   

ข้อ ๑๖ คณะอนุกรรมการ  หรือประธาน  หรือผู้ที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย  มีอํานาจ
พิจารณาอนุมัติ  ไม่อนุมัติ  หรือยุติคําขอ 

เหตุแห่งการยุติคําขอ  มีดังนี้ 
(๑) ผู้ขอรับความช่วยเหลือมีหนังสือขอยุติคําขอรับความช่วยเหลือ 
(๒) ผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ส่งเอกสารหลักฐาน  ข้อมูลที่เก่ียวข้องเพิ่มเติม  ต่อสํานักงาน

ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด   
(๓) ไม่สามารถติดต่อผู้ขอรับความช่วยเหลือตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
(๔) ไม่มีเหตุจําเป็นที่ต้องใช้หลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราว 
ข้อ ๑๗ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ  คณะอนุกรรมการ  หรือประธาน  หรือผู้ที่คณะอนุกรรมการ

มอบหมายอาจให้ความช่วยเหลือเต็มจํานวน  หรือบางส่วนก็ได้ 
ข้อ ๑๘ ให้เลขานุการแล้วแต่กรณี  แจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือทราบ  

ภายในระยะเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการหรือประธานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาแล้วเสร็จ 
หากการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ  ให้เลขานุการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

ทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ   
ข้อ ๑๙ หากกรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ  

ประธาน  หรือผู้ที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย  ให้ ย่ืนหนังสือขอให้ทบทวนผลการพิจารณาต่อ
คณะอนุกรรมการ  ประธาน  หรือผู้ที่คณะอนุกรรมการมอบหมายแล้วแต่กรณี  พร้อมทั้งแสดงเหตุผล
และข้อเท็จจริงภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา   

ข้อ ๒๐ ให้เลขานุการแล้วแต่กรณี  แจ้งผลการพิจารณาทบทวนเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือ  
ภายในระยะเวลาเจ็ดวัน  นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการหรือประธานหรือผู้ที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
พิจารณาแล้วเสร็จ 
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เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

หมวด  ๕ 
การดําเนินการช่วยเหลือของกองทุน 
 

 

ข้อ ๒๑ เม่ือผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจําเลย 
แก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือแล้ว  ให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือทําสัญญาการได้รับความช่วยเหลือ  ณ  สํานักงาน
ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผล  ทั้งนี้  ตามแบบที่คณะกรรมการประกาศ 

ข้อ ๒๒ ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือบุคคลที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมายมีอํานาจลงนาม
ในสัญญาการได้รับความช่วยเหลือ 

ถ้าผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่มาทําสัญญาภายในเวลาท่ีกําหนดโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง  ให้ถือว่า
ไม่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ  ให้คณะอนุกรรมการ  ประธาน  หรือผู้ที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย  
ยุติการให้ความช่วยเหลือ  เว้นแต่เป็นกรณีมีเหตุอันสมควร   

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม  
ว่าด้วยการรับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงินของกองทุนยุติธรรม 

ข้อ ๒๓ ผู้ขอรับความช่วยเหลือจะต้องนําสามี  ภริยา  บุพการี  ผู้สืบสันดาน  ญาติใกล้ชิด  
ผู้บังคับบัญชา  หรือนายจ้าง  ไปทําสัญญาคํ้าประกันกับกองทุน  ทั้งนี้  ตามแบบที่คณะกรรมการประกาศ   

ข้อ ๒๔ ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรม  หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย  มีอํานาจลงนามในหนังสือรับรอง  
การชําระเงินของกองทุน  ทั้งนี้  ตามแบบที่คณะกรรมการประกาศ 

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอํานาจจากบุคคลตามวรรคหนึ่ง  อาจเป็นผู้ย่ืนคําร้องขอปล่อยชั่วคราว
และเป็นผู้ลงนามในสัญญาประกันของศาลก็ได้ 

ข้อ ๒๕ การวางหลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจําเลย  ให้ประกอบด้วยเอกสาร  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) หนังสือรับรองการชําระเงินของกองทุน 
(๒) สําเนาหนังสือสัญญาการได้รับความช่วยเหลือของผู้ต้องหาหรือจําเลย   
(๓) สําเนาหนังสือสัญญาคํ้าประกัน 
(๔) เอกสารอื่นตามข้อบังคับประธานศาลฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับ  

การเรียกประกันหรือหลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญา  หรือกฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือได้รับการปล่อยชั่วคราว  ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ
ค่าใช้จ่ายในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจําเลยอาจกําหนดให้มีข้อสัญญาที่เป็นเง่ือนไขหรือมาตรการ
ให้ผู้ต้องหาหรือจําเลย  หรือผู้คํ้าประกันต้องปฏิบัติ  ข้อเดียวหรือหลายข้อ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ผู้ต้องหาหรือจําเลยแจ้งเจ้าหน้าที่  หากมีการย้ายที่อยู่ 
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(๒) ให้ผู้ต้องหาหรือจําเลยไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่  หรือบุคคลที่ ได้ รับมอบหมาย   
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งคร้ัง  จนกว่าสัญญาประกันจะสิ้นสุด   

(๓) ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของผู้ต้องหา 
หรือจําเลย   

(๔) มาตรการอื่นตามที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร   
ในกรณีที่ศาลได้มีคําสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวและกําหนดเง่ือนไขอื่นใดบังคับนายประกัน  

หรือผู้ได้รับความช่วยเหลือปฏิบัติด้วยนั้น  ให้ถือว่าการกําหนดเง่ือนไขตามสัญญารับความช่วยเหลือจาก
กองทุนดังกล่าวของศาลนั้น  เป็นส่วนหน่ึงของเง่ือนไขที่ต้องปฏิบัติตามสัญญารับความช่วยเหลือจาก
กองทุนด้วย 

ภายหลังจากที่ผู้ต้องหาหรือจําเลยได้รับการปล่อยชั่วคราว  ให้ผู้ต้องหาหรือจําเลย  และผู้คํ้าประกัน
ไปพบเจ้าหน้าที่  ณ  สํานักงานโดยเร็ว  เพื่อรับทราบเง่ือนไขที่ศาลและกองทุนกําหนด  พร้อมทั้ง 
ให้เจ้าหน้าที่ออกใบนัดรายงานตัว  ให้ผู้ต้องหาหรือจําเลยเก็บไว้  และแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง 
ที่ไปรายงานตัว   

อนึ่ง  ในการรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ทุกคร้ังให้นําหลักฐานการรายงานตัวต่อศาลไปแสดงด้วย 
ข้อ ๒๗ สัญญาการได้รับความช่วยเหลือซึ่งย่ืนในชั้นพนักงานสอบสวน  หรือชั้นพนักงานอัยการ  

หรือชั้นศาลให้มีผลเฉพาะในช้ันนั้น  หากผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ปฏิบัติตามสัญญา  ให้ถือว่าสัญญานั้น
เป็นอันสิ้นสุด   

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในข้อ  ๒๖  ให้เจ้าหน้าที่ 
มีหนังสือแจ้งไปยัง  ผู้ขอรับความช่วยเหลือ  และผู้คํ้าประกัน  โดยให้ผู้คํ้าประกัน  นําผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่  หากไม่ดําเนินการภายในกําหนดระยะเวลาสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ถือว่าผู้ขอรับความช่วยเหลือผิดสัญญา  ให้กองทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญา   

ข้อ ๒๙ หากศาลมีคําสั่งบังคับตามสัญญาประกัน  และออกหมายจับผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
ที่เป็นผู้ต้องหาหรือจําเลย  ให้เลขานุการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายขอคัดสําเนาหมายจับ  และมีหนังสือแจ้ง
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  หรือสถานีตํารวจในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบที่ใกล้ที่สุด  เพื่อติดตามตัวผู้ขอรับ
ความช่วยเหลือที่เป็นผู้ต้องหาหรือจําเลยโดยเร็ว  หรือมีหนังสือแจ้งผู้ขอรับความช่วยเหลือให้มารายงานตัว
ที่สํานักงานโดยเร็ว  และมีหนังสือแจ้งผู้คํ้าประกันให้ติดตามตัวผู้ขอรับความช่วยเหลือ  เพื่อนําตัวมาส่งกองทุน
ภายในสามสิบวัน  นับแต่ได้รับหนังสือ 

ข้อ ๓๐ ในกรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือผิดสัญญาการได้รับความช่วยเหลือของผู้ต้องหา 
หรือจําเลยจนเป็นเหตุให้ศาลมีคําสั่งบังคับตามสัญญาประกัน  ให้กองทุนชําระเงินค่าปรับตามคําสั่งศาล
ภายในเวลาที่กําหนด  ในวงเงินจํานวนไม่เกินที่กําหนดไว้ในหนังสือรับรองการชําระเงินของกองทุนนั้น 

ข้อ ๓๑ หากกองทุนต้องชําระเงินค่าปรับเป็นจํานวนเท่าใด  ผู้ขอรับความช่วยเหลือและผู้คํ้าประกัน
ต้องชดใช้เงินแก่กองทุนจนครบถ้วน   
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ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรม  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  แจ้งผู้ขอรับความช่วยเหลือ  และผู้คํ้าประกัน  
เป็นหนังสือลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือ  และผู้คํ้าประกัน  ชดใช้เงินให้แก่กองทุน   
จนครบถ้วน  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ  หรือภายในระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด   

หากผู้ขอรับความช่วยเหลือและผู้คํ้าประกันมิได้ชําระเงินคืนกองทุน  ให้กองทุนดําเนินคดีกับ   
ผู้ขอรับความช่วยเหลือ  และผู้คํ้าประกันต่อไป 

หมวด  ๖ 
การรายงานผล 

 
 

ข้อ ๓๒ ให้เลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจําจังหวัดรายงานผลการพิจารณา  
ให้ความช่วยเหลือต่อคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ  เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการภายในวันที่ห้า  
ของทุกเดือน   

ให้เลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือรายงานผลการพิจารณาตามวรรคหน่ึง  และ
ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ  และผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทํางาน  ที่คณะกรรมการมอบหมาย  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการทุกรอบสามเดือน 

ข้อ ๓๓ ในกรณีที่คณะกรรมการมีข้อคิดเห็น  หรือมติเก่ียวข้องกับผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการ  ให้สํานักงานแจ้งให้ประธานอนุกรรมการคณะนั้นทราบโดยเร็ว 

หมวด  ๗ 
เบ็ดเตล็ด 

 
 

ข้อ ๓๔ กรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือให้ข้อเท็จจริง  หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จถึงขนาดว่า  
หากไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน  ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตน 
ในการขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุน  เจ้าหน้าที่อาจเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการ  ประธาน  
หรือผู้ที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย  เพื่อยุติคําขอดังกล่าวก็ได้ 

กรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือให้ข้อเท็จจริง  หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จ  เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตน  
ถึงขนาดว่า  หากไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน  ต่อคณะอนุกรรมการ  
ประธาน  หรือผู้ที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย  จนเป็นผลให้คณะอนุกรรมการ  ประธาน  หรือผู้ที่
คณะอนุกรรมการมอบหมาย  อนุมัติ  หรือได้จ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว  คณะอนุกรรมการ  ประธาน  หรือผู้ที่
คณะอนุกรรมการมอบหมาย  อาจยกเลิกการอนุมัติ  หรือการจ่ายเงินดังกล่าวก็ได้ 

หากผู้ขอรับความช่วยเหลือมิได้ชําระเงินคืน  ให้กองทุนดาํเนินคดีกับผู้ขอรับความช่วยเหลือต่อไป   



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๓๕ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือของคณะอนุกรรมการ  ประธาน  หรือผู้ที่คณะอนุกรรมการ
มอบหมายในเร่ืองใด  หากไม่มีหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  ให้ใช้ระเบียบ
ของทางราชการที่กําหนดไว้ในเรื่องนั้นได้โดยอนุโลม 

ข้อ ๓๖ สําหรับเงินกองทุนที่วางเป็นหลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราวก่อนพระราชบัญญัติ
กองทุนยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  มีผลบังคับใช้  หากศาลสั่งริบให้เจ้าหน้าที่พิจารณาดําเนินการเช่นเดียวกับ  
ข้อ  ๒๙  และข้อ  ๓๑  ของระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ไพบูลย์  คุ้มฉายา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ประธานกรรมการกองทุนยุติธรรม 



 
แบบคําขอรบัความช่วยเหลอืเงินกองทนุยุตธิรรม  
กรณกีารขอปล่อยชั่วคราวผูต้้องหาหรือจําเลย 

 
๑. ข้อมูลผู้ขอรบัความช่วยเหลือ 

๑.๑ ข้าพเจ้า ช่ือ....................................................นามสกุล.................................................................... 
1.2 เลขบัตรประจําตัวประชาชน……………………………………………………………………………………………....  
๑.3 เกิดวันที่........................เดือน..................................... พ.ศ. .......................อายุ............................ปี 
๑.4 เช้ือชาติ О ไทย  О อ่ืนๆ........................................................................................... 
๑.5 สญัชาติ О ไทย  О อ่ืนๆ........................................................................................... 
๑.6 ศาสนา О พุทธ  О อิสลาม О ครสิต์  О อ่ืนๆ.................................... 
๑.7 ที่อยู่ปัจจบัุน  เลขที่....................... หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ........................................... 
ถนน................................................... ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์............................... โทร......................................... 
О บ้านตนเอง  О บ้านบิดามารดา  О บ้านญาติ  О บ้านเพ่ือน  О บ้านคนรู้จัก  О บ้านเช่า 
     พักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา....................................  เดือน/ปี  
1.8 ที่อยู่ตามภูมิลําเนา เลขที่....................... หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ................................... 
ถนน................................................... ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์............................... โทร......................................... 
О บ้านตนเอง  О บ้านบิดามารดา  О บ้านญาติ  О บ้านเพ่ือน  О บ้านคนรู้จัก  О บ้านเช่า 
     พักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา....................................  เดือน/ปี 
๑.9 ประกอบอาชีพ......................................................  มีรายได้วัน/เดือน/ปี.................................บาท 
๑.10 เก่ียวข้องเป็น.........................................................  ผู้ต้องหา/จําเลย 
๑.11 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม  

 О ช้ันสอบสวน  О ช้ันอัยการ  О ศาลช้ันต้น  О ศาลอุทธรณ์  О ศาลฎีกา  О อ่ืนๆ.................. 
 
๒. ข้อมูลผูต้้องหา/จําเลย 

๒.๑ ช่ือ..................................................................นามสกุล.................................................................... 
2.2 เลขบัตรประจําตัวประชาชน…………………………………………….. 
๒.3 เกิดวันที่........................เดือน.....................................พ.ศ. .......................อายุ.............................ปี 
๒.4 เช้ือชาติ О ไทย  О อ่ืนๆ........................................................................................... 
๒.5 สญัชาติ О ไทย  О อ่ืนๆ........................................................................................... 
๒.6 ศาสนา О พุทธ  О อิสลาม О ครสิต์  О อ่ืนๆ.................................... 
๒.7 ที่อยู่ปัจจบัุน  เลขที่........................ หมู่ที่.......................... บ้าน/ตรอก/ซอย ................................. 
ถนน................................................... ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์............................... โทร......................................... 
О บ้านตนเอง О บ้านบิดามารดา  О บ้านญาติ  О บ้านเพ่ือน  О บ้านคนรู้จัก   О บ้านเช่า 
     พักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา....................................  เดือน/ปี 
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2.8 ที่อยู่ตามภูมิลําเนา เลขที่....................... หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ................................... 
ถนน................................................... ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์............................... โทร......................................... 
О บ้านตนเอง  О บ้านบิดามารดา  О บ้านญาติ  О บ้านเพ่ือน  О บ้านคนรู้จัก  О บ้านเช่า 
     พักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา....................................  เดือน/ปี 
๒.9 ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับ............................................................  เป็นระยะเวลา...............  เดือน/ปี 
 

๓. สถานภาพของผูต้้องหา/จําเลย 
О โสด 
О หม้าย  โดย  О จดทะเบียนหย่า   О คู่ครองเสียชีวิต 
О มีครอบครัวแล้ว  โดย  О จดทะเบียนสมรส  О ไม่จดทะเบียนสมรส 

๓.๑ ภรรยา/สามี ช่ือ............................................................................ อายุ......................ปี  
ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่........................ หมู่ที่.......................... บ้าน/ตรอก/ซอย ......................................... 
ถนน................................................... ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์............................... โทร......................................... 
ประกอบอาชีพ..............................................................  มีรายได้วัน/เดือน/ปี.................................บาท 
๓.๒ ข้าพเจ้ามบุีตร..............................คน  คือ 
(๑)............................................................................................อายุ...............ปี อาชีพ............................ 
ที่อยู่.....................................................................................................................โทร.............................. 
(๒)............................................................................................อายุ...............ปี อาชีพ............................ 
ที่อยู่.....................................................................................................................โทร.............................. 
 

๔. การศกึษาของผูต้้องหา/จําเลย  
О ไม่รูห้นังสอื  О ประถมศึกษา  О มัธยมศึกษา  О ปวช.  О ปวส. 
О ปรญิญาตร ี  О ปริญญาโท     О ปรญิญาเอก  О อ่ืนๆ............................................................... 
 

๕. การประกอบอาชพีของผูต้้องหา/จําเลย 
๕.๑ ข้าพเจ้ามรีายได้ ก่อน/ขณะถูกดําเนินคดี  

О ประกอบอาชีพ...............................................................ตําแหน่ง................................ 
รายได้ วัน/เดือน/ปีละ........................................................บาท  ทํางานน้ีมานาน...............................ปี 
ช่ือสถานที่ทํางาน..................................................................................................โทร............................. 
นอกจากงานประจําแล้ว ข้าพเจ้า О ไมม่ีอาชีพเสริมอ่ืน ๆ อีก 
            О มีอาชีพเสริม คือ...........................................................................

 ช่ือสถานที่ทํางาน..................................................................................................โทร.............................
 รายได้ วัน/เดือน/ปีละ........................................................บาท  ทํางานน้ีมานาน...............................ปี 

О ไม่ได้ประกอบอาชีพ เพราะ.......................................................................................... 
แต่ข้าพเจ้าได้รับเงินค่าใช้จ่ายจาก..............................................วัน/เดือน/ปีละ...............................บาท 
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๕.๒ ข้าพเจ้ามรีายจ่าย ก่อน/ขณะถูกดําเนินคดี  
       О ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเดือนละ..............................บาท   

О ค่าผ่อนบ้าน เดือนละ..............................บาท  О ค่าผ่อนรถ เดือนละ.............................บาท 
О อ่ืนๆ ......................................................................................................................................... 

๕.๓ ทรัพย์สินอ่ืนของข้าพเจ้า     О ไม่ม ี
            О มี ได้แก่........................................................................................ 
 

6. ประวตักิารกระทาํความผดิของผูต้้องหา/จําเลย  
ข้าพเจ้า О ไม่มี О ม ีประวัติถูกจับกุมดําเนินคดีอาญา หรือต้องโทษจําคุก คือ 
(๑) เจ้าพนักงานตํารวจสถานีตํารวจ....................................................................................................... 
ถูกจับข้อหา...................................................................................... เมื่อวันที่......................................... 
ผลทางคดี................................................................................................................................................. 
(๒) เจ้าพนักงานตํารวจสถานีตํารวจ....................................................................................................... 
ถูกจับข้อหา...................................................................................... เมื่อวันที่......................................... 
ผลทางคดี................................................................................................................................................. 
(๓) เจ้าพนักงานตํารวจสถานีตํารวจ....................................................................................................... 
ถูกจับข้อหา...................................................................................... เมื่อวันที่......................................... 
ผลทางคดี................................................................................................................................................. 

 
7. ประวตัเิกีย่วข้องกบัยาและสารเสพตดิให้โทษของผูต้อ้งหา/จําเลย  

О ไม่มี О ม ีประวัติเก่ียวข้องกับยาและสารเสพติดให้โทษ.............................ประเภท ได้แก่ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

 
8. ความเห็นในการประกันตวั 

8.๑ พนักงานสอบสวน/พนกังานอัยการ 
О ไม่คัดค้าน 
О คัดค้าน เน่ืองจาก.................................................................................................................... 

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

................................................................................................................................................................. 
8.๒ ศาลชั้นตน้/อุทธรณ/์ฎีกา (ถ้ามี) 

О อนุญาต 
О ไม่อนุญาต เน่ืองจาก............................................................................................................... 

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

................................................................................................................................................................. 
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9. ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ถูกฟ้องพอสังเขป เช่น ข้อเท็จจริงในคดีเป็นอย่างไร  
ข้อหาหรือฐานความผิด ศาลที่ปล่อยชั่วคราว/วงเงินประกันตัว ฯลฯ 

ข้อเท็จจริงแหง่คดี  ………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ข้อกล่าวอ้าง О รับสารภาพ (มูลเหตุจูงใจในการกระทาํความผิด) เน่ืองจาก.......................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

О ปฏิเสธ เน่ืองจาก………………………………………………..……………………………………..….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
๑0. ข้อมูลผูเ้สียหาย 

О ติดต่อผู้เสียหายไม่ได้ เน่ืองจาก.......................................................................................................... 
О ติดต่อผู้เสียหายได้ ช่ือ........................................................................................................................ 

 อายุ.................................ปี  โทร.............................................................................. 
การบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย 
О มี  เป็นเงินจํานวน...........................................บาท  อ่ืนๆ.................................................................. 
О ไม่มี  เน่ืองจาก................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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๑1. เหตทุีค่วรจะไดร้บัความช่วยเหลือจากกองทุนยุตธิรรม 
……………………………………………………………………………………………………………...……………………………… 

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

ในการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปน้ี 
เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 

(     )  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(     )  สําเนาทะเบียนบ้าน 
(     )  สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ สกุล (ถ้ามี) 
(     )  หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(     )  สําเนาบันทึกการจับกุม 
(     )  สําเนาบันทึกคําให้การ 
(     )  สําเนาคําร้องขอฝากขัง 
(     )  สําเนาคําฟ้องศาลช้ันต้น/อุทธรณ์/ฎีกา 
(     )  สําเนาคําพิพากษาศาลช้ันต้น/อุทธรณ์/ฎีกา 
(     )  อ่ืนๆ ............................................................................................................................ 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ โดยได้อ่าน ได้ฟัง

แล้วรับว่าเข้าใจเป็นอย่างดี จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
    

 
     (ลงชื่อ)...........................................................ผูข้อรบัความช่วยเหลือ 

       (...........................................................) 
               วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. .......... 

 
 
 
 
 
 

 

              เจ้าหนา้ที่ผู้รบัคาํขอ 
 
     (ลงชื่อ)........................................................... 
                 (..........................................................) 
             ตําแหน่ง........................................................... 
         วันที่..........เดือน...........................พ.ศ. .........  

คําเตือน  ผู้ใดแจ้งข้อเท็จจรงิหรือแสดงหลกัฐานอันเป็นเท็จแก่เจ้าหนา้ที่ ถือว่ามีความผิด 
     ตามประมวลกฎหมายอาญา กองทุนยุติธรรมจะดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 
     นอกจากนี้กองทุนยุติธรรมจะดําเนินการยกเลิกคาํขอรบัความช่วยเหลือด้วย 


