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กองทุนยุติธรรมจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 

24 เมษายน 2558 โดยสังกัดอยู่ในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กองทุนยุติธรรมมีฐานะเป็น “นิติบุคคล” 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี การขอปล่อย
ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน  

จากการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรมที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่งในการด าเนินงาน
ของกองทุนยุติธรรมนั้น คือ การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันของส านักงานกองทุนยุติธรรมและส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ อีกทั้ง ระยะเวลามาตรฐานงานบริการของกองทุนยุติธรรม ได้รับการปรับลดระยะเวลา 
จากเดิม 45 วัน เป็น 21 วัน ส่งผลให้กระบวนการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
ส ำนักงำนกองทุนยุติธรรมจึงได้ท ำคู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนในกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนฉบับนี้ 
เพ่ือให้บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนในสังกัดส ำนักงำนกองทุนยุติธรรม และผู้ปฏิบัติงำนภำยใต้ภำรกิจของกองทุนยุติธรรม 
ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏบิัติงำนให้ควำมชว่ยเหลือประชำชน และเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปในทิศทำงและมำตรฐำน
เดียวกันทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ดีจะน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล  

ในการนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ยุติธรรมจังหวัดและคณะอนุกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือประจ าจังหวัด ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรมทุกท่าน ในการให้ความร่วมมือให้ข้อมูล
ในการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชนฉบับนี้ หากในอนาคตมีกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมหรือแบบสัญญาต่าง ๆ จะได้พัฒนารูปแบบ วิธีการ และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
กองทุนยุติธรรมเพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน์ ในการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
ต่อผู้ปฏิบัติงานสูงสุดต่อไป 

 

ส านักงานกองทุนยุติธรรม 
        กลุ่มงานนโยบายและพัฒนาระบบงาน  

        ตุลาคม  2562  
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พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ได้ให้อ านาจคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมในการอ านวย
ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ยากไร้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ าของประชาชน และลดความไม่เสมอภาคในสังคม กองทุนยุติธรรมจึงเป็นองค์กรส าคัญ ที่มี
วัตถุประสงค์ในการเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน โดยอ้างอิงภารกิจหลัก
ของกองทุนยุติรรมที่ส าคัญสี่ประการ ได้แก่  
 1) การให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี 
 2) การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
 3) การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 4) การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

จากการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรมที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่งในการ
ด าเนินงานของกองทุนยุติธรรมนั้น คือ การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันของส านักงานกองทุนยุติธรรม
และส านักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ เช่นนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจ
ของกองทุนยุติธรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีมาตรฐานที่ชัดเจน อีกท้ัง ในปีบัญชี 2562 คณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรมได้มีนโยบายปรับลดระยะเวลามาตรฐานงานบริการของกองทุนยุติธรรม จาก 45 วัน เป็น 
21 วัน ส่งผลให้การปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชนมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และในด้านการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็มีความท้าท้ายมากยิ่งขึ้นเช่นกัน มาตรฐานในการปฏิบัติงานจึงถือเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญ เพราะจะช่วยให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากงานบริการของกองทุนยุติธรรม ส านักงาน
กองทุนยุติธรรมจึงได้จัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชนขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจของกองทุนยุติธรรมใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ยังมีแนวทางการพิจารณาของทุกภารกิจ ที่จะท าให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจได้ง่ายและใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม 
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    1. เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ 
ของกองทุนยุติธรรม  

 2. เพ่ือให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม ได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินงานการช่วยเหลือ
ประชาชนในการด าเนินคดี การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้
ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

 3. เพ่ือให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม สามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ภายใต้โครงสร้าง
การด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม โดยเฉพาะโครงสร้างขั้นตอนการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี  
          
 
 
ครอบคลุมหน่วยงานส านักงานกองทุนยุติธรรมและส านักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ 
 
 
 
 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนยุติธรรม 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 
  “คดี” หมายความว่า คดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง คดีเยาวชนและครอบครัว คดีศาลช านัญพิเศษ และคดี
อ่ืนๆ รวมถึงการบังคับคด ี
  “ผู้ขอรับความช่วยเหลือ” หมายความว่า ผู้ยื่นแบบค าขอรับความช่วยเหลือ 
 “ผู้ได้รับความช่วยเหลือ” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 
ส านักงานกองทุนยุติธรรม  
  “ประธานคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือกรุงเทพมหานคร” หมายความว่า รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
ที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า อนุกรรมการให้ความช่วยเหลือกรุงเทพมหานคร 
 “เลขานุการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนยุติธรรม 
 “ผู้ช่วยเลขานุการ” หมายความว่า หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายและช่วยเหลือประชาชน 
  “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนยุติธรรม รวมถึงรักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการ หรือรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 
 “หัวหน้ากลุ่มงาน” หมายความว่า หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายและช่วยเหลือประชาชน  
 “นิติกร” หมายความว่า เจ้าหน้าที่นิติกรที่รับค าขอ 
 
 
 ส านักงานยุติธรรมจังหวัด  
 “ประธานคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด” หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า อนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด 
 “เลขานุการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

วัตถุประสงค ์

ขอบเขต 

ค ำนิยำม 
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 “ผู้ช่วยเลขานุการ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
  “ผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัด” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมประจ า
จังหวัดนั้น รวมถึงรักษาราชการแทนผู้อ านวยการ หรือรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 
 “หัวหน้ากลุ่มงาน” หมายความว่า หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ หัวหน้ากลุ่มอ านวยความยุติธรรมและนิติ
การ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมงานยุติธรรมชุมชน 
 “นิติกร” หมายความว่า เจ้าหน้าที่นิติกรที่รับค าขอหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจของ
กองทุนยุติธรรม 
  
 
 
 
 - พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558  
 - ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในการด าเนินคด ีพ.ศ. 2559 
 - ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจ าเลย พ.ศ. 2559 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2559 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับความ
ช่วยเหลือและการให้การสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ. 2559 
 - ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินของ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2559 
 - หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเบี้ยประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎหมำย ระเบียบ ค ำสั่งและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกองทุนยุตธิรรม 
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กรอบระยะเวลามาตรฐานงานบริการของกองทุนยุติธรรม 
 ระยะเวลามาตรฐานงานบริการของกองทุนยุติธรรม คือ 21 วัน (นับตั้งแต่เอกสาร/หลักฐานครบ) 
 โดยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การรับค าขอและตรวจสอบเบื้องต้น (เริ่มนับระยะเวลาเม่ือได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน)   
 ระยะเวลาการปฏิบัติ 1 วัน 

 ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาข้อเท็จจริงและท าความเห็น  ระยะเวลาการปฏิบัติ 7 วัน 
ขั้นตอนที่ 3 เสนอประธานอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ หรืออนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก  

 คณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณากรณีเร่งด่วน / เสนอคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ   
 และคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดเพ่ือพิจารณาแล้วเสร็จ  

  ระยะเวลาการปฏิบัติ 10 วัน 
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผลการพิจารณา ระยะเวลาการปฏิบัติ 3 วัน 
*** ระยะเวลามาตรฐานงานบริการของกองทุนยุติธรรม 21 วัน ใช้ส าหรับภารกิจ 

 ๑. การช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี 
 ๒. การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
 

 

 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
๓. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) 
๔. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
๕. ส าเนาสัญญา 
๖. ส าเนาเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน 
๗. ส าเนาเอกสารทางคดี 
๘. หนังสือรับรองรายได้ของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ 
๙. ส าเนาหลักฐานเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่าย  

 
 

เอกสำรหลักฐำนที่ส ำคัญส ำหรับกำรยื่นขอรับกำรช่วยเหลือประชำชนในกำรด ำเนินคดี 

บทที่ 2 มำตรฐำนกำรช่วยเหลือประชำชนในกำรด ำเนินคด ี

กระบวนกำรช่วยเหลือประชำชนในกำรด ำเนินคดี 
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หมายเหตุ : ๑. ระยะเวลาเริ่มนับต่อเมื่อได้รับเอกสารหรือพยานหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน หากไม่ครบ
ให้จัดท าหนังสือขอให้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ให้ผู้ขอฯ ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับ
หนังสือแจ้ง หากพ้นก าหนดให้ถือว่าเป็นการแสดงความประสงค์ขอยุติค าขอฯ (พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 8 ก าหนดให้ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้
ในขณะนั้นให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม (ส าหรับรับค าขอ))  

๒. คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดมีอ านาจในการพิจารณาในวงเงินไม่เกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อราย หากวงเงินเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือกรุงเทพมหานคร
และท่ีเกินอ านาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดจะเป็นผู้พิจารณา 

3. ระยะเวลามาตรฐานการบริการของกองทุนยุติธรรมเป็นตัวชี้วัดที่กระทรวงการคลัง  
โดยกรมบัญชีกลางก าหนด 

 
 
 
 
 

การรับค าขอและ
ตรวจสอบเบื้องต้น 
(เริ่มนับระยะเวลา 
เมื่อได้รับเอกสาร
ถูกต้อง ครบถ้วน) 

 

การแสวงหาข้อเท็จจริง
และท าความเห็น 

 

เสนอเพื่อพิจารณา 
กรณีเร่งด่วน / เสนอ
คณะอนุกรรมการ 

ให้ความช่วยเหลือฯ   
 และคณะอนุกรรมการ 

ให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด 
เพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

แจ้งผลการ
พิจารณา 

 

จ านวน 1 วัน จ านวน 7 วัน จ านวน 10 วัน จ านวน 3 วัน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนกำรพิจำรณำค ำขอรับควำมช่วยเหลือของกองทุน 
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สัญลักษณ์เบื้องต้น 

สัญลักษณ์ ชื่อเรียก ความหมาย 
 
 
 
 

จุดเริ่มต้น (Start) / จุดสิ้นสุด (Stop) ใช้เป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นของ
กระบวนการ 

 
 
 

 

รับข้อมูลและแสดงผลข้อมูล 
 
 

ใช้สัญลักษณ์ส าหรับการแสดงผล 

 
 
 
 

การปฏิบัติงาน/กิจกรรม (Process) ใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงการ
ปฏิบัติงาน/ขั้นตอน 

 
 
 
 

การตัดสินใจ (Decision) ใช้เป็นจุดในการตัดสินใจ 

 
 
 
 

จุดเชื่อมต่อ ใช้เป็นการเชื่อมต่อไปยังขั้นตอน
ต่างๆ 

 
 
 
 

ลูกศร (Flow Line) ใช้เป็นตัวน าเส้นทางการไหล
ขั้นตอน 

 
 
 
 

เอกสาร (Document) ใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงเอกสาร 

 
 
 
 
 
 

 

Flow chart ขั้นตอนกำรพิจำรณำค ำขอรับควำมช่วยเหลือของกองทุนยตุิธรรม 
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ขั้นตอนการพิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรม 

  ขั้นตอน                                             กระบวนการ ระยะเวลา 
  

 
 

 

 

    1 วัน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
    7 วัน 

  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
   10 วัน 

  
 
 
 
 
 

  

    3 วัน 

  
 
 
 
 

 

ท าสัญญาและ 

พร้อมจัดส่งเรื่องเบิกจ่าย 
 ปิดส านวน 

 (ผู้ขอฯ,ผู้รับมอบอ ำนำจ) การรับค าขอ 
และตรวจสอบเบ้ืองต้น 

แสวงหาข้อเท็จจริง 
และท ารายงานความเห็น 

พิจารณาความเห็น 

คณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือ 

อนุมัติ/ไม่อนุมัติ/ยุติ  
หรือแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม 

อนุมัติ  ไม่อนุมัต ิ ยุติ 
แสวงหาข้อเท็จจริง 

เพิ่มเติม  

กรณีเร่งด่วน กรณีปกติ 
ประธานพิจารณาค าขอ 

และรายงาน 
คณะอนุกรรมการ 

กลั่นกรองค าขอเบ้ืองต้น 

แจ้งผลการพิจารณา 

ผู้ขอฯ รับทราบ 

 กรณี สยจ. หำกพิจำรณำ 
วงเงินแล้วเกิน 500,000 บำท 
ให้ส่งเข้ำส่วนกลางพิจารณา 

1 

2 

3 

4 
กรณีไม่อนุมัติ หากผู้ขอฯ 

ไม่เห็นด้วยสามารถขอทบทวน
ได้ ภายใน 30 วัน นบัแต่วันที่

ได้รบัหนังสือแจ้งผล 

หลักฐำนครบ 
ส ำเนำบัตรประชำชน/บัตรประจ ำตัว
เจ้ำหน้ำท่ีรัฐ 
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ส ำเนำสัญญำ 
ส ำเนำเอกสำรสิทธิเกี่ยวกับท่ีดิน 
ส ำเนำเอกสำรทำงคดี 
หนังสือรับรองรำยได้ฯ 
 

หลักฐำนไม่ครบ ส่งหนังสือทวง
ถำมผู้ขอฯ ถ้ำยังไม่ครบ ให้ยุติ
เร่ือง น ำส่งคณะพิจำรณำฯ 
และแจ้งผล 

กรณทีบทวนผลการพิจารณา หากผู้ขอฯ 
ไม่เห็นด้วย สามารถยื่นฟ้องต่อ 
ศาลปกครองไดภ้ายใน 90 วัน 

นบัแต่วนัที่ได้รบัแจ้งผล 
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ขั้นตอน/
กระบวนการ 

ค าอธิบาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การรับค าขอฯ
และตรวจสอบ
เบื้องต้น 

การรับค าขอ 
1. ผู้ขอรับความช่วยเหลือยื่นค าขอฯ ได้โดย 

1.1 ตนเอง 
1.2 ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ สามีหรือภริยาที่จดทะเบียน

สมรสยื่นแทน 
1.3 ผู้รับมอบอ านาจจากผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

2. ช่องทางการยื่นค าขอ 
2.1 ยื่นค าขอฯ ด้วยตนเองที่ส านักงานกองทุนยุติธรรม ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ส่วนราชการอ่ืน 
2.2 ส่งค าขอทางไปรษณีย์ 
2.3 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
2.4 JFO Mobile application 
2.5 www.facebook.com/Justicefundoffice 
2.6 ช่องทางอ่ืน 

 
 
 
 
 
 

1 วัน 

 
 
 
 
 
 

นิติกร 

ตรวจสอบเบื้องต้น 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. ส าเนาสัญญา 
4. ส าเนาเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน 
5. ส าเนาเอกสารทางคดี 
6. หนังสือรับรองรายได้ 

2. กลัน่กรอง
ค าขอเบื้องต้น 

1. สอบถามความประสงค์ในการขอรับความช่วยเหลือ 
2. สอบถามและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นในแบบสอบข้อเท็จจริง 
3. สอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม บันทึกรายละเอียดลงในแบบ กทย. 1  
4. กรณีการให้ความช่วยเหลือ (ข้อ 9 และประกาศคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการให้ความช่วยเหลือในการด าเนินคดีจาก
กองทุนยตุิธรรม) 

4.1 ค่าจ้างทนายความ 
4.2 ค่าที่ปรึกษา/ผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายในการด าเนินคดี/ผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะด้าน 
4.3 ค่าฤชาธรรมเนียม 
4.4 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดี เช่น ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริง และหลักฐาน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียมการอ่าน แปล 

7 วัน นิติกร 

ค ำอธิบำยข้ันตอนกำรพิจำรณำค ำขอรับควำมช่วยเหลือประชำชนในกำรด ำเนินคดี 
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ผู้รับผิดชอบ 

ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย 
4.5 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดีตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

5. เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอฯ พิจารณาเอกสารหลักฐาน 
5.1 กรณีเอกสารไม่ครบ ให้แจ้งผู้ขอฯ ด าเนินการส่งให้ครบถ้วน (ข้อ 7) 
5.2 กรณีเอกสารครบถ้วน ให้พิจารณาค าขอฯ และประเมินเบื้องต้น หากพบ

กรณีเร่งด่วนให้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือประสานส่งต่อตามความจ าเป็นแก่
กรณี(ข้อ 8)  
6. บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม ออกเลขรับค าขอในระบบ 
พร้อมพิมพ์ใบรับค าขอฯ ซึ่งมี 2 ส่วน มอบให้ผู้ขอ 1 ส่วน และเก็บเป็นหลักฐาน
ในส านวน 2 ส่วน 
7. การพิจารณามอบหน่วยงานด าเนินการ 

7.1 ให้ส านักงานที่เป็นภูมิล าเนา หรือถิ่นที่อยู่อาศัยของผู้ยื่นค าขอฯ เป็นส านักงาน
ที่รับผิดชอบ หรือเจ้าหน้าที่อาจส่งค าขอฯ ไปส านักงานอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการ
ด าเนินคดี (ข้อ 6 วรรคหนึ่ง) 

7.2 กรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิหรือประโยชน์อันเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ ให้ส านักงานที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่เป็นส านักงานที่รับผิดชอบ หรืออาจให้
ส านักงานที่เป็นภูมิล าเนา หรือถิ่นที่อยู่อาศัยของผู้ยื่นค าขอฯ เป็นส านักงาน 
ที่รับผิดชอบก็ได้ (ข้อ 6 วรรคสอง) 
กรณีหลักฐานครบ 
ด าเนินการจัดท ารายงานความเห็นตาม 
กรณีหลักฐานไม่ครบ มี 2 กรณ ี
1. แจ้งผู้ขอฯ ให้ทราบถึงสาเหตุที่ไม่สามารถรับค าขอฯ ว่าขาดเอกสารที่จ าเป็น
ต่อการพิจารณา และให้ผู้ขอฯ จัดเตรียมเอกสารเพื่อมายื่นให้ในภายหลัง 
2. จัดท าหนังสือขอให้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ให้ผู้ขอฯ ด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง หากพ้นก าหนดให้ถือว่าเป็น 
การแสดงความประสงค์ขอยุติค าขอฯ (ระเบียบฯ ข้อ 16 (2)) 

3. แสวงหา
ข้อเท็จจริง
และท า
รายงาน
ความเห็น 

แสวงหาข้อเท็จจริง 
1. ให้เจ้าหน้าที่สอบปากค า ลงพ้ืนที่ ตรวจสอบความประพฤติตามความเหมาะสม
และจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน ทั้งนี้อาจมีหนังสือสอบถาม หรือเชิญบุคคลใดมาให้ถ้อยค าส่งเอกสาร
หลักฐาน ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องหรือสิ่งอ่ืนใดที่จ าเป็นต่อการพิจาณาค าขอก็ได้ 
(ข้อ 14 วรรคหนึ่ง) 
2. ให้เจ้าหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงและท ารายงานความเห็นของเจ้าหน้าที่เพ่ือ
เสนอต่อคณะอนุกรรมการหรือประธานโดยเร็ว (ข้อ 14 วรรคสอง) 
ท ารายงานความเห็น 
ให้เจ้าหน้าที่ท ารายงานความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการหรือประธาน 
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประกอบความเห็นดังนี้ 
1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต้องค านึงถึง (ข้อ 10)  



คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชน 

๑๐ | Justice Fund Office 
 
    

ขั้นตอน/
กระบวนการ 

ค าอธิบาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.1 พฤติกรรมและข้อเท็จจริง ของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 
1.2 ฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 
1.3 โอกาสที่ผู้จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนได้รับความช่วยเหลือ หรือ

บรรเทาความเสียหายตามกฎหมายอื่น 
2. การพิจารณาพฤติกรรมและข้อเท็จจริงประกอบการฟ้องคดี บังคับคดีควร
ค านึงถึง (ข้อ 11)  

2.1 เป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือมีกฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิ 
และต้องมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมาย หรือจะต้องใช้
สิทธิทางศาล 

2.2 เป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน 
2.3 เป็นการกระท าละเมิดที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ

กระบวนการยุติธรรม 
2.4 เป็นเรื่องที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

หรือความมั่นคงของประเทศ หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
2.5 พฤติกรรมข้อเท็จจริงและเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามสถานการณ์ สภาพแวดล้อม

ที่เกิดขึ้น เช่น การช่วยเหลือให้พ้นจากการกระท าของผู้มีอิทธิพล หรือการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น 
3. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา กรณีผู้ยื่นค าขอประสงค์ต่อสู้คดี (ข้อ 11 วรรคสาม) 

3.1 ต้องไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ หรือความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ เว้นแต่มีหลักฐานอันน่าเชื่อว่าน่าจะไม่ได้เป็นผู้กระท าความผิด 

3.2 ต้องไม่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
เว้นแต่มีหลักฐานอันน่าเชื่อว่าน่าจะไม่ได้เป็นผู้กระท าความผิด 

3.3 ต้องไม่มีผลกระทบต่อความเสียหายของประชาชนส่วนรวม เว้นแต่มี
หลักฐานอันน่าเชื่อว่าน่าจะไม่ได้เป็นผู้กระท าความผิด 

3.4 ต้องมีหลักฐานพอสมควรว่ามิได้เป็นผู้ผิดสัญญาหรือละเมิดสิทธิผู้อ่ืน
และต้องใช้สิทธิโดยสุจริต 
4. การพิจารณาฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ อาจค านึงถึง (ข้อ 12)  

4.1 รายได้หรือความสามารถทางเศรษฐกิจของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
4.2 ภาระค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพตามปกติอันควรแก่ฐานานุรูป 

4.3 ภาระหนี้สินของผู้ขอรับความช่วยเหลือที่ไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมเป็นส าคัญ 
5. เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณารายงานความเห็นพ้องกับความเห็นของ
เจ้าหน้าที่ เสนอประธานเพื่อพิจารณาความเห็น 
6. กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน ให้ประธานเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาค าขอ 

4. พิจารณา
ความเห็น 

1. ในการพิจารณาค าขอให้คณะอนุกรรมการเป็นผู้พิจารณาค าขอ ในกรณีที่มี
เหตุจ าเป็นเร่งด่วน ไม่สามารถเสนอค าขอต่อคณะอนุกรรมการได้ ให้ประธาน
เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาค าขอและรายงานให้คณะอนุกรรมการทราบโดยเร็ว (ข้อ 15) 
2. คณะอนุกรรมการ หรือประธาน มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติ  
ค าขอ (ข้อ 16) 
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ผู้รับผิดชอบ 

3. เหตุแห่งการยุติค าขอ (ข้อ 16 วรรคสอง) มีดังนี้ 
3.1 ผู้ขอรับความช่วยเหลือมีหนังสือขอยุติค าขอรับความช่วยเหลือ 
3.2 ผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ส่งเอกสาร หลักฐานภายในก าหนด 
3.3 ไม่สามารถติดต่อผู้ขอรับความช่วยเหลือได้ 
3.4 ผู้ขอรับความช่วยเหลือให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จ 

กรณี สยจ.  
หากพิจารณาวงเงินการขอรับความช่วยเหลือแล้วเกิน 500,000 บาท ส่งให้ส่วนกลาง
พิจารณา 
กรณีส่วนกลาง 
หากผู้ขอรับความช่วยเหลือมีภูมิล าเนาและถิ่นที่อยู่อาศัยหรือมูลเหตุแห่งคดี
เกิดข้ึนในเขตกรุงเทพมหานครให้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนกลางพิจารณา 

5. กรณีปกติ น าเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ 20 วัน นิติกร 
6. กรณีเร่งดว่น 1. กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนไม่สามารถเสนอค าขอให้คณะอนุกรรมการเป็นผู้

พิจารณาได้ ให้ประธานเป็นผู้พิจารณาค าขอและรายงานให้คณะอนุกรรมการ
ทราบโดยเร็ว (ข้อ 15 วรรคสอง) 
2. หากมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถเสนอค าขอรับความช่วยเหลือการขอ
ปล่อยชั่วคราวให้คณะอนุกรรมการพิจารณาได้ คณะอนุกรรมการอาจมอบหมาย
ให้คณะอนุกรรมการและเลขานุการ หรืออนุกรรมการคนใดคนหนึ่ งเป็น 
ผู้พิจารณาค าขอก็ได้ และรายงานให้คณะอนุกรรมการทราบโดยเร็ว (ข้อ 15 
วรรคสาม) 

7. คณะอนุ
กรรมการฯ 
พิจารณาค า
ขอรับความ
ช่วยเหลือ 

กรณีมีมติตาม (ข้อ 16) 
1. คณะอนุกรรมการ หรือประธาน หรือผู้ที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย มีอ านาจ
พิจาณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติค าขอ (ข้อ 16 วรรคหนึ่ง) 
2. คณะอนุกรรมการ หรือประธาน มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติค าขอ 
(ข้อ 16) 
3. เหตุแห่งการยุติค าขอ (ข้อ 16 วรรคสอง) มีดังนี้ 

3.1 ผู้ขอรับความช่วยเหลือมีหนังสือขอยุติค าขอรับความช่วยเหลือ 
3.2 ผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ส่งเอกสาร หลักฐานภายในก าหนด 
3.3 ไม่สามารถติดต่อผู้ขอรับความช่วยเหลือได้ 
3.4 ผู้ขอรับความช่วยเหลือให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จ 

กรณียังไม่มีมติตาม (ข้อ 16) 
กรณีที่คณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วแต่ยังไม่มีมติ อนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือแสวงหา
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม ให้หยุดนับระยะเวลามาตรฐานฯ ไว้ก่อน และให้เริ่มนับระยะเวลา
มาตรฐานฯ เมื่อได้เสนอค าขอรับความช่วยเหลือต่อคณะอนุกรรมการอีกครั้ง 

8. แจ้งผลการ
พิจารณา 

เลขานุการแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือทราบ
ภายในระยะเวลา 3 วันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการหรือประธานหรือผ็ที่ได้รับ
มอบหมายพิจารณาแล้วเสร็จ (ข้อ 18) 

3 วัน นิติกร 
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9. ผู้ขอรับ
ความช่วยเหลือ
รับทราบผล
การพิจารณา 

กรณีไม่อนุมัติ หากผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่เห็นด้วยกับผลการพิจาณา สามารถ
ยื่นขอทบทวนได้ ภายใน 30 วัน 
1. หากกรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของคณะ อนุกรรมการ
หรือประธานให้ยื่นหนังสือขอให้ทบทวนผลการพิจารณาต่อคณะอนุกรรมการ 
หรือประธานแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและข้อเท็จจริงภายในก าหนด 
30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา (ข้อ 19) 
2. ให้เลขานุการแจ้งผลการพิจารณาทบทวนเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ทราบภายในระยะเวลา 7 วันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการหรือประธานพิจารณา
แล้วเสร็จ (ข้อ 20)  
3. หากไม่พอใจผลการพิจารณา ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ภายใน 90 วัน นับแต่
วันที่ได้รับทราบผลการพิจารณา 

- นิติกร 

10. ท าสัญญา
และพร้อม
จัดส่งเรื่อง
เบิกจ่าย 

1. ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดหาทนายความตามล าดับบัญชีทนายความกองทุน (ข้อ 23) 
2. ในการแต่งตั้งทนายความเพ่ือให้ความช่วยเหลือในการด าเนินคดีให้ประธาน 
หรือเลขานุการ พิจารณาคัดเลือกจากบัญชีทนายความของกองทุน (ข้อ 34) 
3. การแต่งตั้งทนายความให้พิจารณาจากทนายความที่ขึ้นบัญชีไว้ในแต่ละเขต
จังหวัดตามล าดับในบัญชีทนายความของกองทุนก่อน หากปรากฏข้อเท็จจริงที่
เป็นข้อส าคัญไม่อาจใช้ทนายความที่ข้ึนบัญชีในจังหวัด หรือกรณีไม่มีทนายความ
ที่จะด าเนินคดี หรือการบังคับคดี เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตจังหวัด
นั้นให้คัดเลือกจากบัญชีทนายความในจังหวัดใกล้เคียง (ข้อ 34 วรรคสอง) 
4. ทนายความเสนอค่าวิชาชีพทนายความและค่าธรรมเนียมศาล ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตรา
การให้ความช่วยเหลือในการด าเนินคดีจากกองทุนยุติธรรม 
5. ให้เลขานุการพิจารณาแต่งตั้งทนายความและอนุมัติวงเงินในการจ้างทนายความ 
(ข้อ 34 วรรคสี่) 
6. ให้เลขานุการเสนออนุมัติค่าธรรมเนียมศาลต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย 
7. ในคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีผลกระทบต่อประชาชน หรือกลุ่มบุคคล
ตั้งแต่ 10 รายขึ้นไปหรือที่อาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
เจ้าหน้าที่อาจจัดหาทนายความนอกเหนือเขตพ้ืนที่ หรือทนายความที่ไม่ได้ขึ้น
ทะเบียนไว้กับกองทุน โดยความเห็นชอบของเลขานุการ (ข้อ 23 วรรคสอง) 
8. ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น ผู้ขอรับความช่วยเหลือจะเสนอทนายความที่มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งก็ได้ แม้
ทนายความผู้นั้นจะไม่ได้ขึ้นบัญชีไว้กับกองทุนก็ตาม ให้ทนายความดังกล่าวได้รับ
ค่าจ้างเช่นเดียวกับทนายความท่ีขึ้นบัญชีกับกองทุนและต้องมีความผูกพันเป็นไป
ตามระเบียบนี้ด้วย (ข้อ 27) 
9. เพ่ือประโยชน์ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ หากกองทุนพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกา กองทุนอาจก าหนดให้ทนายความนายเดิมมี
หน้าที่ร่างอุทธรณ์ หรือฎีกา แล้วแต่กรณี (ข้อ 23 วรรคสาม) 

- นิติกร 
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ท าสัญญา 
1. เมื่อผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีแก่ผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือแล้ว ให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือท าสัญญาการได้รับความช่วยเหลือ 
ณ ส านักงานภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผล ทั้งนี้ ตามแบบสัญญา
การได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมกรณีให้ความช่ วยเหลือในการ
ด าเนินคดี (ข้อ 21) 
2. จัดเตรียมสัญญาจ้างทนายความ ตามแบบสัญญาจ้างทนายความ หรือสัญญา
จ้างทนายความในชั้นบังคับคดี แล้วแต่กรณี 
3. การท าสัญญาจ้างทนายความเพ่ือด าเนินการช่วยเหลือผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ในการด าเนินคดี ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจัดท า
สัญญาจ้างทนายความและลงนามในสัญญาจ้างทนายความ (ข้อ 24) 
ลงนามในสัญญา 
1. ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจลงนามในสัญญา
การได้รับความช่วยเหลือ (ข้อ 22 วรรคหนึ่ง) ถ้าผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่มาท า
สัญญาภายในเวลาที่ก าหนดโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับ
ความช่วยเหลือ ให้คณะอนุกรรมการ หรือประธาน ยุติการให้ความช่วยเหลือ 
เว้นแต่เป็นกรณีมีเหตุอันสมควร (ข้อ 22 วรรคสอง) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยการรับเงิน 
การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุนยุติธรรม (ข้อ 22 วรรคสาม) 
2. นิติกรเจ้าของส านวนลงเลขทะเบียนคุมสัญญา 
จัดส่งสัญญา 
1. รวบรวมเอกสารประกอบการท าสัญญาส่งคลัง ดังนี้ 

1.1 เอกสารของผู้ขอรับความช่วยเหลือ ประกอบด้วย ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ถ้ามี) 

1.2 เอกสารของทนายความ ประกอบด้วย ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุล (ถ้ามี) ส าเนาใบอนุญาตว่า
ความ ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ส าเนาใบแต่งทนายความ อากรแสตมป์คิด
จากค่าวิชาชีพ 1,000 บาท ต่ออากรแสตมป์ 1 บาท ใบขอโอนเงิน  

1.3 เอกสารเกี่ยวกับคดี ประกอบด้วย ส าเนาแบบ กทย.1 ส าเนารายงาน
ความเห็นเจ้าหน้าที่ ส าเนาใบเสนอค่าวิชาชีพทนายความและค่าธรรมเนียมศาล 
ส าเนาหนังสือขออนุมัติค่าวิชาชีพทนายความและค่าธรรมเนียมศาล 
2. จัดท าบันทึกส่งเอกสารประกอบการท าสัญญา 
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ท าเรื่องเบิกจ่าย 
1. ขอเบิกจ่ายฤชาธรรมเนียม 

1.1 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งตามมาตรา 149 และ มาตรา 153 
1.2 กรณีเงินหรือค่าใช้จ่ายในการช าระค่าฤชาธรรมเนียม เจ้าหน้าที่กองทุน

ยุติธรรมจะจ่ายเงินโดยตรงให้กับศาลที่รับฟ้องคดี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มี
หน้าที่รับเงินค่าฤชาธรรมเนียมดังกล่าว 
2. ขอเบิกจ่ายค่าที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญตามกฎหมายในการด าเนินคดี หรือ
ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนด 
3. ขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการด าเนินคดี 

3.1 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องในการด าเนินคดี เช่น ค่าตรวจพิสูจน์ 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและ
หลักฐาน ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการสอบแนวเขตรังวัด
ที่ดิน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม การอ่าน 
แปล ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย (ข้อ 9(4)) 

3.2 กรณีเงินหรือค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือตาม 1 เจ้าหน้าที่
กองทุนยุติธรรมจะจ่ายเงินโดยตรงให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ด าเนินการตามข้อ 9(4) 
4. ขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดีตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 

4.1 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดีตามาที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ของผู้ขอ 

4.2 เจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรมจะจ่ายเงินโดยตรงให้กับผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
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เบิกเงินค่าด าเนินคด ี
1. ขอเบิกจ่ายค่าจ้างทนายความ 

1.1 งวดที่ 1 มีการยื่นค าฟ้องต่อศาล 
1) เมื่อมีการยื่นค าฟ้อง หรือค าร้องต่อศาลแล้ว ให้ทนายความท าบันทึก

ขอเบิกค่าวิชาชีพตามสัญญาจ้างทนายความ พร้อมแนบส าเนาค าฟ้อง หรือค าร้อง
ไปยังเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ  

2) นิติกรเจ้าของส านวนจัดท าบันทึกขอเบิกจ่ายค่าวิชาชีพทนายความงวดที่ 1 
1.2 งวดที่ 2 สืบพยาน (รายงานกระบวนพิจารณา) 

1) เมื่อมีการสืบพยานเสร็จ ให้ทนายความท าบันทึกขอเบิกค่าวิชาชีพ
ตามสัญญาจ้างทนายความ พร้อมแนบส าเนารายงานกระบวนพิจารณาไปยัง
เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ  

2) นิติกรเจ้าของส านวนจัดท าบันทึกขอเบิกจ่ายค่าวิชาชีพทนายความงวดที่ 2 
1.3 งวดที่ 3 ศาลมีค าพิพากษา หรือมีค าสั่ง 

1) เมื่อศาลมีค าพิพากษา หรือมีค าสั่ง ให้ทนายความท าบันทึกขอเบิก
ค่าวิชาชีพตามสัญญาจ้างทนายความ พร้อมแนบส าเนาค าพิพากษา หรือส าเนา
ค าสั่งไปยังเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ  

2) นิติกรเจ้าของส านวนจัดท าบันทึกขอเบิกจ่ายค่าวิชาชีพทนายความงวดที่ 3 
หมำยเหตุ  
(1) ในกรณีที่มีการไกล่เกลี่ยจนท าให้คดีเสร็จสิ้น ทนายความจะได้รับ

ค่าจ้าง จ านวนร้อยละ 50 ของค่าจ้างทั้งหมด ซึ่งเงินจ านวนนี้ให้รวมถึงเงินที่
ได้รับไปแล้วในงวดที่ 1 (ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อสัญญา ซึ่งอยู่
ระหว่างการพิจารณาของส านักงานอัยการสูงสุด) 

(2) ทนายความจะต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้างทนายความ และข้อบังคับ
สภาทนายความ (ข้อ 24 วรรคสาม) 
2. ขอเบิกจ่ายค่าจ้างทนายความในชั้นบังคับคดี 

2.1 งวดที่ 1 เมื่อสืบทรัพย์และได้ตั้งเรื่องการบังคับคดีไปยังกรมบังคับคดีแล้ว 
1) ให้ทนายความท าบันทึกขอเบิกค่าวิชาชีพตามสัญญาจ้างทนายความ 

พร้อมแนบเอกสารที่เก่ียวข้อง ไปยังเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ  
2) นิติกรเจ้าของส านวนจัดท าบันทึกขอเบิกจ่ายค่าวิชาชีพทนายความงวดที่ 1 

2.2 งวดที่ 2ทนายความด าเนินการบังคับคดีจนเสร็จสิ้น 
ด าเนินการด้านการเงิน 
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน ของ
กองทุนยุติธรรม  
รับเงินตามสัญญา 
ผู้ขอรับความช่วยเหลือรับเงินค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดี จาก
ขั้นตอนที่ (16) การท าเรื่องเบิกจ่าย 

11. ปิดส านวน นิติกรเจ้าของส านวนท าบันทึกรายงานผลคดีให้เลขานุการทราบ พร้อมแนบ
ส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่ง 

- นิติกร 
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ขั้นตอน/
กระบวนการ 

ค าอธิบาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

การรับเงินคืน 
ในกรณีที่ขอรับความช่วยเหลือเงินหรือค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความว่าความ
ในคดีเงินหรือค่าใช้จ่ายในการช าระค่าธรรมเนียมขึ้นศาลหรือค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
เมื่อศาลสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาล หรือเงินค่าทนายความ ผู้ขอรับความช่วยเหลือ
จะต้องน าเงินที่ได้รับทั้งหมด แต่ไม่เกินจ านวนเงินที่ได้รับจากผู้ให้ความช่วยเหลือ 
คืนผู้ให้ความช่วยเหลือภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงิน (ตามสัญญาการ
ได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมกรณีให้ความช่วยเหลือในการด าเนินคดี 
ข้อ 3) 
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1. หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณา 
1.1 พฤติการณ์และข้อเท็จจริงของผู้ท่ีจะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 

- กรณีควรอนุมัติ ควรค านึกถึงหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใด ดังนี้ 
หากประสงค์ยื่นค าร้อง ฟ้องคดี บังคับคดี ต้องเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีกฎหมาย

บัญญัติรับรองสิทธิและต้องมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมาย หรือจะต้องใช้สิทธิทางศาล อาจมี
การสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากเพ่ือนบ้านหรือบุคคลแวดล้อม เช่น ครู อาจารย์ นายจ้าง เพ่ือนร่วมงานหาประสงค์
ต่อสู้คดี ต้องมิได้เป็นผู้ผิดสัญญาหรือละเมิดสิทธิผู้อื่น และต้องใช้สิทธิโดยสุจริต 

    - กรณีไม่ควรอนุมัติ 
 ไม่มีกฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิ ไม่เกิดข้อโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ หรือผู้ขอรับความช่วยเหลือ

เป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือก่อให้เกิดความเสียหาย 
1.๒ ฐานะของผู้ท่ีจะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 

ต้องพิจารณาจากอาชีพ รายได้ ทรัพย์สิน หรือความสามารถทางเศรษฐกิจ รวมถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายภาระหนี้สินของผู้ขอรับความช่วยเหลือ อาจขอให้แสดงหลักฐานหรือลงพ้ืนที่แสวงหาข้อเท็จจริง
เพ่ิมเติม หากปรากฏว่าผู้ขอรับความช่วยเหลือมีรายได้หรือทรัพย์สินไม่เพียงพอท าให้ไม่สามารถเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม 

1.๓ โอกาสที่ผู้จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนจะได้รับความช่วยเหลือหรือบรรเทาความ
เสียหายตามกฎหมายอ่ืน 

  หากมีกฎหมายก าหนดให้สามารถขอทนายความจากศาลหรือด าเนินคดีโดยไม่ต้องมีทนายความ  
ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อนี้ เช่น ทนายความขอแรงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือคดี
มโนสาเร่ เป็นต้น  

2. แนวทำงกำรพิจำรณำกำรขอค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดี  
ผู้ขอรับควำมช่วยเหลือ” หมำยควำมว่ำ ผู้ขอรับควำมช่วยเหลือในกำรด ำเนินคดใีนรำชอำณำจักร 

ทั้งกำรยื่นค ำร้อง ฟ้องคดี ด ำเนินคดี ต่อสู้คดี บังคับคดี และกำรด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ข้อ ๑๐ กำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือ คณะอนุกรรมกำรต้องค ำนึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
(๑) พฤติกรรมและข้อเท็จจริง ของผู้ที่จะได้รับควำมช่วยเหลือจำกกองทุน  
(๒) ฐำนะของผู้ที่จะได้รับควำมช่วยเหลือจำกกองทุน  
(๓) โอกำสที่ผู้จะได้รับควำมช่วยเหลือจำกกองทุนจะได้รับควำมช่วยเหลือ หรือบรรเทำควำมเสียหำย 

ตำมกฎหมำยอื่น  
ข้อ ๑๑ กำรพิจำรณำพฤติกรรมและข้อเท็จจริงของผู้ที่จะได้รับควำมช่วยเหลือจำกกองทุน  ตำม

ข้อ ๑๐ (๑) ควรค ำนึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ กรณีผู้ยื่นค ำขอประสงค์ยื่นค ำร้อง ฟ้องคดี บังคับคดี หรือกำร
ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

(๑) เป็นกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ หรือมีกฎหมำยบัญญัติรับรองสิทธิ และต้องมีข้อโต้แย้ง  
เกิดข้ึนเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้ำที่ตำมกฎหมำย หรือจะต้องใช้สิทธิทำงศำล  

(๒) เป็นกำรปกป้องรักษำประโยชน์ส่วนรวมของประชำชน  
(๓) เป็นกำรกระท ำละเมิดที่กระทบต่อควำมเชื่อมั่นของประชำชนต่อกระบวนกำรยุติธรรม  

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือ 
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(๔) เป็นเรื่องที่กระทบต่อควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชำชน หรือควำมมั่นคง  
ของประเทศหรือควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

      (๕) พฤติกรรมข้อเท็จจริงและเงื่อนไขอ่ืน ๆ  ตำมสถำนกำรณ์ สภำพแวดล้อมที่เกิดขึ้น เช่น กำรช่วยเหลือ
ให้พ้นจำกกำรกระท ำของผู้มีอิทธิพลหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เป็นต้น 

กรณีผู้ยื่นค ำขอประสงค์ต่อสู้คดี หรือกำรด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
(๑) ต้องไม่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคงของประเทศหรือควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ เว้นแต่ มีหลักฐำน

อันน่ำเชื่อถือว่ำน่ำจะไม่ได้เป็นผู้กระท ำควำมผิด 
(๒) ต้องไม่มีผลกระทบต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน เว้นแต่มีหลักฐำน 

อันน่ำเชื่อถือว่ำน่ำจะไม่ได้เป็นผู้กระท ำควำมผิด  
(๓) ต้องไม่มีผลกระทบต่อควำมเสียหำยของประชำชนส่วนรวม เว้นแต่มีหลักฐำนอันน่ำเชื่อถือ 

ว่ำน่ำจะไม่ได้เป็นผู้กระท ำควำมผิด  
(๔) ต้องมีหลักฐำนพอสมควรว่ำมิได้เป็นผู้ผิดสัญญำหรือละเมิดสิทธิผู้อื่น และต้องใช้สิทธิ โดยสุจริต 
ข้อ ๑๒ กำรพิจำรณำฐำนะของผู้ที่จะได้รับควำมช่วยเหลือจำกกองทุน ตำมข้อ ๑๐ (๒) อำจค ำนึงถึง  
(๑) รำยได้ หรือควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจของผู้ขอรับควำมช่วยเหลือ 
(๒) ภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำรงชีพตำมปกติอันควรแก่ฐำนำนุรูป   
(๓) ภำระหนี้สินของผู้ขอรับควำมช่วยเหลือ ที่ ไม่สำมำรถเข้ำถึงควำมยุติธรรมเป็นส ำคัญ 

เจ้ำหน้ำที่อำจสอบถำมหรือให้แสดงหลักฐำนต่ำง ๆ หรือจะแสดงภำระหนี้สิน หรือมีกำรจัดส่ง เจ้ำหน้ำที่ไป
แสวงหำข้อเท็จจริงเพื่อประกอบกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือหำกมีพฤติกำรณ์น่ำสงสัย  เกี่ยวกับฐำนะทำง
เศรษฐกิจของผู้ขอรับควำมช่วยเหลือ 

ข้อ ๑๓ ในกำรให้ควำมช่วยเหลือ คณะอนุกรรมกำรต้องพิจำรณำฐำนะทำงกำรเงินของ  กองทุน
ประกอบ 

ล ำดับ คดี กรณีผู้ย่ืนค ำขอประสงค์ยื่นค ำร้อง 
ฟ้องคดี บังคับคดี หรือกำร

ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

กรณีผู้ย่ืนค ำขอประสงค์ต่อสู้คดี หรือ
กำรด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

หมำยเหตุ 

๑ คดีแพ่ง 
สัญญำ
กู้ยืมเงิน 

ไม่สำมำรถเจรจำไกล่เกลี่ยตกลงกันได้ 
ต้องมีหนังสือหรือสัญญำกู้ยืมเงิน ถ้ำ
ยอดหนี้ไม่ถึง ๓๐๐,๐๐๐ บำท เป็น
คดีมโนสำเร่ ควรเสนอ 
ไม่อนุมัติ เพรำะเป็นคดีมโนสำเร่ ไม่มี
ข้อยุ่งยำก สำมำรถฟ้องศำลด้วยวำจำ
ได้ เว้นแต่ ผู้ขอรับควำมช่วยเหลือเป็น
คนอ่อนด้อยเป็นพิเศษที่สมควรได้รับ
ควำมช่วยเหลือจำกรัฐ 
กรณียอดหนี้เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บำท 
และไม่สำมำรถเจรจำไกล่เกลี่ย 
ตกลงกันได้ อยู่ในระยะเวลำและอำยุ
ควำมตำมกฎหมำย มูลหนี้ถูกต้องตำม

ต้องมีหนังสือหรือสัญญำกู้ยืมเงิน ถ้ำ
ยอดหนี้ไม่ถึง ๓๐๐,๐๐๐ บำท เป็นคดี
มโนสำเร่ และไม่สำมำรถเจรจำไกล่
เกลี่ยตกลงกันได้ หำกพบข้อมูลว่ำไม่ได้
เป็น 
ผู้ผิดสัญญำหรือถูกเอำเปรียบไม่ได้รับ
ควำมเป็นธรรม และไม่สำมำรถเจรจำ
ไกล่เกลี่ยตกลงกันได้ เห็นควรพิจำรณำ
อนุมัติให้ควำมช่วยเหลือ ควรเสนอไม่
อนุมัติ เพรำะเป็นคดีมโนสำเร่ ไม่มีข้อ
ยุ่งยำก สำมำรถฟ้องศำลด้วยวำจำได้ 
เว้นแต่ ผู้ขอรับควำมช่วยเหลือเป็นคน
อ่อนด้อยเป็นพิเศษท่ีสมควรได้รับ

ต้องพิจำรณำ 
ฐำนะของผู้ที่จะ
ได้รับควำม
ช่วยเหลือจำก
กองทุน และ
โอกำสที่ผู้จะ
ได้รับควำม
ช่วยเหลือจำก
กองทุนจะได้รับ
ควำมช่วยเหลือ 
หรือบรรเทำ
ควำมเสียหำย 
ตำมกฎหมำย
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กฎหมำยสำมำรถพิจำรณำอนุมัติได้ 
แต่ควรพิจำรณำถึงฐำนะของผู้ขอรับ
ควำมช่วยเหลือประกอบด้วย  

ควำมช่วยเหลือจำกรัฐ 
กรณียอดหนี้เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บำท 
และไม่สำมำรถเจรจำไกล่เกลี่ยตกลง
กันได้ อยู่ในระยะเวลำและอำยุควำม
ตำมกฎหมำย มูลหนี้ถูกต้องตำม
กฎหมำย หำกพบข้อมูลว่ำไม่ได้เป็นผู้
ผิดสัญญำหรือถูกเอำเปรียบไม่ได้รับ
ควำมเป็นธรรม สำมำรถพิจำรณำ
อนุมัติได้ แต่ควรพิจำรณำถึงฐำนะของ
ผู้ขอรับควำมช่วยเหลือประกอบด้วย 

 

อ่ืน 
ประกอบด้วย 

๒ คดีละเมิด  พิจำรณำว่ำเป็นคดีแพ่งเก่ียวเนื่อง
คดีอำญำหรือไม่ 
ถ้ำผู้ขอรับควำมช่วยเหลือเป็น
ผู้เสียหำย ในส่วนของคดีอำญำ 
พนักงำนอัยกำรจะเป็นโจทก์ ให้ใช้
สิทธิตำมมำตรำ ๔๔/๑ ประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
เห็นควรพิจำรณำไม่อนุมัติ 

 แต่ถ้ำล่วงเลยระยะเวลำกำรใช้
สิทธิตำม ๔๔/๑ ประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
สำมำรถพิจำรณำอนุมัติได้ ต้องอยู่
ภำยในระยะเวลำอำยุควำม
กฎหมำย พิจำรณำเบื้องต้นเป็นผู้
ถูกละเมิด และไม่สำมำรถเจรจำ
ไกล่เกลี่ยตกลงกันได้   

หำกพบข้อมูลเบื้องต้นว่ำไม่น่ำจะเป็น
ละเมิด สำมำรถพิจำรณำอนุมัติได้  

ต้องพิจำรณำ 
ฐำนะของผู้ที่จะ
ได้รับควำม
ช่วยเหลือจำก
กองทุน และ
โอกำสที่ผู้จะ
ได้รับควำม
ช่วยเหลือจำก
กองทุนจะได้รับ
ควำมช่วยเหลือ 
หรือบรรเทำ
ควำมเสียหำย 
ตำมกฎหมำย
อ่ืน 
ประกอบด้วย 
ซึ่งมักจะเป็น
กรณีมำตรำ 
๔๔/๑ ประมวล
กฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำม
อำญำ 

๓ คดีอำญำ เนื่องจำกมีกฎหมำยรับรองสิทธิอยู่
แล้ว เห็นควรพิจำรณำไม่อนุมัติ 

เนื่องจำกมีกฎหมำยรับรองสิทธิอยู่แล้ว 
ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ มำตรำ ๑๗๓ เห็นควร
พิจำรณำไม่อนุมัติ เว้นแต่มีเหตุขัดข้อง
ซึ่งต้องให้ผู้ขอรับควำมช่วยเหลือชี้แจง 

ส ำหรับศำลสูง 
ซึ่งไม่มี
ทนำยควำม 
สำมำรถ
พิจำรณำอนุมัติ
ได้ และ
พิจำรณำผลของ
คดีด้วย 
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๔ คดี
ครอบครัว 
กำรฟ้อง
หย่ำ หรือ
กำรฟ้อง
เรียกค่ำ
เลี้ยงดู  

ต้องอยู่ภำยในระยะเวลำอำยุควำม
กฎหมำย ไม่สำมำรถไกล่เกลี่ยระงับ
ข้อพิพำทได้ มีกฎหมำยรับรองสิทธิ 
และไม่ได้เป็นฝ่ำยประพฤติผิดเสียเอง 
เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ 

ไม่สำมำรถไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพำทได้ 
และไม่ได้เป็นฝ่ำยประพฤติผิดเสียเอง 
เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ 

ต้องพิจำรณำ 
ฐำนะของผู้ที่จะ
ได้รับควำม
ช่วยเหลือจำก
กองทุน
ประกอบด้วย 

๕ กรณีค้ ำ
ประกัน 
จ ำนอง 
จ ำน ำ 

ต้องอยู่ภำยในระยะเวลำอำยุควำม
กฎหมำย ไม่สำมำรถไกล่เกลี่ยระงับ
ข้อพิพำทได้ มีกฎหมำยรับรองสิทธิ 
และไม่ได้เป็นฝ่ำยประพฤติผิดเสียเอง 
เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ 

ไม่สำมำรถไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพำทได้ 
และไม่ได้เป็นฝ่ำยประพฤติผิดเสียเอง 
เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ 

ต้องพิจำรณำ 
ฐำนะของผู้ที่จะ
ได้รับควำม
ช่วยเหลือจำก
กองทุน
ประกอบด้วย 

๖ กรณี
สัญญำ
เช่ำ 

ต้องอยู่ภำยในระยะเวลำอำยุควำม
กฎหมำย ไม่สำมำรถไกล่เกลี่ยระงับ
ข้อพิพำทได้ มีกฎหมำยรับรองสิทธิ 
และไม่ได้เป็นฝ่ำยประพฤติผิดเสียเอง 
เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ 

ไม่สำมำรถไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพำทได้ 
และไม่ได้เป็นฝ่ำยประพฤติผิดเสียเอง 
เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ 

ต้องพิจำรณำ 
ฐำนะของผู้ที่จะ
ได้รับควำม
ช่วยเหลือจำก
กองทุน
ประกอบด้วย 
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กรอบระยะเวลามาตรฐานงานบริการของกองทุนยุติธรรม 
 ระยะเวลามาตรฐานงานบริการของกองทุนยุติธรรม คือ 21 วัน (นับตั้งแต่เอกสาร/หลักฐานครบ) 
 โดยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การรับค าขอและตรวจสอบเบื้องต้น (เริ่มนับระยะเวลาเม่ือได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน)   
 ระยะเวลาการปฏิบัติ 1 วัน 

 ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาข้อเท็จจริงและท าความเห็น  ระยะเวลาการปฏิบัติ 7 วัน 
ขั้นตอนที่ 3 เสนอประธานอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ หรืออนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก  

 คณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณากรณีเร่งด่วน / เสนอคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ   
 และคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดเพ่ือพิจารณาแล้วเสร็จ  

  ระยะเวลาการปฏิบัติ 10 วัน 
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผลการพิจารณา ระยะเวลาการปฏิบัติ 3 วัน 
*** ระยะเวลามาตรฐานงานบริการของกองทุนยุติธรรม 21 วัน ใช้ส าหรับภารกิจ 

 ๑. การช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี 
 ๒. การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
 

  

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) 
4. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) และอากรแสตมป์ 30 บาท 
5. ส าเนาสัญญาส าเนา, เอกสารสิทธิเกี่ยวกับท่ีดิน, ส าเนาเอกสารทางคดี 
6. หนังสือรับรองรายได้ของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ 
7. ส าเนาบันทึกการจับกุม 
8. ส าเนาบันทึกค าให้การ 
9. ส าเนาค าร้องขอฝากขัง 
10. ส าเนาค าฟ้องศาลชั้นต้น/อุทธรณ์/ฎีกา 
11. ส าเนาค าพิพากษาศาลชั้นต้น/อุทธรณ์/ฎีกา 
12. หนังสือรับรองความประพฤติของผู้ขอฯ 
13. ส าเนารายงานกระบวนการพิจารณาคดี (เอกสารแสดงก าหนดนัดศาล (ถ้ามี))  
14. ส าเนาบันทึกแจ้งข้อกล่าวหา 
15. เอกสารแสดงภาระหนี้สิน/ค่าใช้จ่ายประจ าของผู้ขอฯ/บัตรนัดแพทย์ 
16. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี) 

เอกสำรหลักฐำนที่ส ำคัญส ำหรับกำรยื่นขอรับกำรขอปล่อยตัวชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจ ำเลย 

บทท่ี 3 มาตรฐานการขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 

กระบวนกำรกำรขอปล่อยตัวชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจ ำเลย 
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หมายเหตุ : ๑. ระยะเวลาเริ่มนับต่อเมื่อได้รับเอกสารหรือพยานหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน หากไม่ครบ
ให้จัดท าหนังสือขอให้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ให้ผู้ขอฯ ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับ
หนังสือแจ้ง หากพ้นก าหนดให้ถือว่าเป็นการแสดงความประสงค์ขอยุติค าขอฯ (พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 8 ก าหนดให้ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้
ในขณะนั้นให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม (ส าหรับรับค าขอ)) 

๒. คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดมีอ านาจในการพิจารณาในวงเงินไม่เกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อราย หากวงเงินเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือกรุงเทพมหานคร
และท่ีเกินอ านาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดจะเป็นผู้พิจารณา 

3. ระยะเวลามาตรฐานการบริการของกองทุนยุติธรรมเป็นตัวชี้วัดที่กระทรวงการคลัง  
โดยกรมบัญชีกลางก าหนด 

 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนกำรพิจำรณำค ำขอรับควำมช่วยเหลือของกองทุน 

การรับค าขอและ
ตรวจสอบเบื้องต้น 
(เริ่มนับระยะเวลา 
เมื่อได้รับเอกสาร
ถูกต้อง ครบถ้วน) 

 

การแสวงหาข้อเท็จจริง
และท าความเห็น 

 

เสนอเพื่อพิจารณา 
กรณีเร่งด่วน / เสนอ
คณะอนุกรรมการ 

ให้ความช่วยเหลือฯ   
 และคณะอนุกรรมการ 

ให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด 
เพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

แจ้งผลการ
พิจารณา 

 

จ านวน 1 วัน จ านวน 7 วัน จ านวน 10 วัน จ านวน 3 วัน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 
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สัญลักษณ์เบื้องต้น 
สัญลักษณ์ ชื่อเรียก ความหมาย 

 
 
 
 

จุดเริ่มต้น (Start) / จุดสิ้นสุด (Stop) ใช้เป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นของ
กระบวนการ 

 
 
 

 

รับข้อมูลและแสดงผลข้อมูล 
 
 

ใช้สัญลักษณ์ส าหรับการแสดงผล 

 
 
 
 

การปฏิบัติงาน/กิจกรรม (Process) ใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงการ
ปฏิบัติงาน/ขั้นตอน 

 
 
 
 

การตัดสินใจ (Decision) ใช้เป็นจุดในการตัดสินใจ 

 
 
 
 

จุดเชื่อมต่อ ใช้เป็นการเชื่อมต่อไปยังขั้นตอน
ต่างๆ 

 
 
 
 

ลูกศร (Flow Line) ใช้เป็นตัวน าเส้นทางการไหล
ขั้นตอน 

 
 
 
 

เอกสาร (Document) ใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงเอกสาร 

 
 
 
 
 

 

Flow chart ขั้นตอนกำรพิจำรณำค ำขอรับควำมช่วยเหลือของกองทุนยตุิธรรม 
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ขัน้ตอนการพิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือในการขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 

  ขั้นตอน                                             กระบวนการ ระยะเวลา 
  

 
 

 

 

    1 วัน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
    7 วัน 

  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
   10 วัน 

  
 
 
 
 
 
 

  

    3 วัน 

  
 
 
 

 
 
 

 (ผู้ขอฯ,ผู้รับมอบอ ำนำจ) การรับค าขอ 
และตรวจสอบเบ้ืองต้น 

แสวงหาข้อเท็จจริง 
และท ารายงานความเห็น 

พิจารณาความเห็น 
และวงเงินประกัน 

คณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือ 

อนุมัติ/ไม่อนุมัติ/ยุติ  
หรือแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม 

อนุมัติ  ไม่อนุมัต ิ ยุติ 
แสวงหาข้อเท็จจริง 

เพิ่มเติม  

กรณีเร่งด่วน กรณีปกติ 
ประธานพิจารณาค าขอ 

และรายงาน 
คณะอนุกรรมการ 

กลั่นกรองค าขอเบ้ืองต้น 

แจ้งผลการพิจารณา 

 
สยจ. กรณีหำกวงเงินประกัน
กำรปล่อยชัว่ครำว เกนิ 
500,000 บำทต่อรำย ให้ส่งเข้ำ
ส่วนกลางพจิารณา 

ท าสัญญาและ 

พร้อมจัดส่งเรื่องเบิกจ่าย 

ผู้ขอฯ รับทราบ 

 ปิดส านวน 

กรณีไม่อนุมัติ หากผู้ขอฯ 
ไม่เห็นด้วย สามารถขอทบทวนได ้

ภายใน 30 วัน นบัแตว่ันที่ได้รบัแจ้งผล 

1 

2 

3 

4 

หลักฐำนครบ 
ส ำเนำบัตรประชำชน/บัตรประจ ำตัว
เจ้ำหน้ำท่ีรัฐ 
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ส ำเนำสัญญำ 
ส ำเนำเอกสำรสิทธิเกี่ยวกับท่ีดิน 
ส ำเนำเอกสำรทำงคดี 
หนังสือรับรองรำยได้ฯ 
ส ำเนำบันทึกกำรจับกุม 
ส ำเนำบันทึกค ำให้กำร 
ส ำเนำค ำร้องฝำกขัง 

ฯลฯ 
 

หลักฐำนไม่ครบ ส่งหนังสือทวง
ถำมผู้ขอฯ ถ้ำยังไม่ครบ ให้ยุติ
เร่ือง น ำส่งคณะพิจำรณำฯ 
และแจ้งผล 

กรณทีบทวนผลการพิจารณา หากผู้ขอฯ 
ไม่เห็นด้วย สามารถยื่นฟ้องต่อ 
ศาลปกครองไดภ้ายใน 90 วัน 

นบัแต่วนัที่ได้รบัแจ้งผล 
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ขั้นตอน/
กระบวนการ 

ค าอธิบาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การรบัค าขอฯ 
และตรวจสอบ
เบื้องต้น 

การรับค าขอ 
1. ผู้ขอรับความช่วยเหลือยื่นค าขอฯ ได้โดย 

1.1 ตนเอง 
1.2 ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ สามีหรือภริยาที่จดทะเบียนสมรส

ยื่นแทน 
1.3 ผู้รับมอบอ านาจจากผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

2. ช่องทางการยื่นค าขอ 
2.1 ยื่นค าขอฯ ด้วยตนเองที่ส านักงานกองทุนยุติธรรม ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ส่วนราชการอ่ืน 
2.2 ส่งค าขอทางไปรษณีย์ 
2.3 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
2.4 JFO Mobile application 
2.5 www.facebook.com/Justicefundoffice 
2.6 ช่องทางอ่ืน 

 
 
 
 
 
 

1 วัน 

 
 
 
 
 
 

นิติกร 

ตรวจสอบเบื้องต้น 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) 
4. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) และอากรแสตมป์ 30 บาท 
5. ส าเนาสัญญาส าเนา, เอกสารสิทธิเกี่ยวกับท่ีดิน, ส าเนาเอกสารทางคดี 
6. หนังสือรับรองรายได้ของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ 
7. ส าเนาบันทึกการจับกุม 
8. ส าเนาบันทึกค าให้การ 
9. ส าเนาค าร้องขอฝากขัง 
10. ส าเนาค าฟ้องศาลชั้นต้น/อุทธรณ์/ฎีกา 
11. ส าเนาค าพิพากษาศาลชั้นต้น/อุทธรณ์/ฎีกา 
12. หนังสือรับรองความประพฤติของผู้ขอฯ 
13. ส าเนารายงานกระบวนการพิจารณาคดี (เอกสารแสดงก าหนดนัดศาล (ถ้ามี))  
14. ส าเนาบันทึกแจ้งข้อกล่าวหา 
15. เอกสารแสดงภาระหนี้สิน/ค่าใช้จ่ายประจ าของผู้ขอฯ/บัตรนัดแพทย์ 
16. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี) 

2. กรั่นกรอง
ค าขอเบื้องต้น 

1. สอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม บันทึกรายละเอียดลงในแบบ กทย. 2 
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอพิจารณาเอกสารหลักฐาน 
2.1 กรณีเอกสารไม่ครบ ให้แจ้งผู้ขอด าเนินการส่งให้ครบถ้วนและยื่นขอรับความช่วยเหลือ
อีกครั้ง (หากยังไม่ครบจะยังไม่ออกเลขค าขอ) (ข้อ 7) 

7 วัน นิติกร 

ค ำอธิบำยข้ันตอนกำรพิจำรณำค ำขอรับควำมช่วยเหลือในกำรขอปล่อยตัวชั่วครำว
ผู้ต้องหำหรือจ ำเลย 
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ขั้นตอน/
กระบวนการ 

ค าอธิบาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.2 กรณีเอกสารครบถ้วน ให้พิจารณาค าขอและประเมินเบื้องต้น หากพบกรณีเร่งด่วน
ให้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือประสานส่งต่อตามความจ าเป็นแก่กรณี อาทิ การ
รักษาพยาบาล การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การหาที่พักพิงชั่วคราว เป็นต้น (ข้อ 8) 
3. บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม ออกเลขรับในระบบ พร้อมพิมพ์ใบ
รับค าขอ ซึ่งมี 2 ส่วน มอบให้ผู้ขอ 1 ส่วน 
4. การพิจารณามอบหน่วยงานด าเนินการให้ส านักงานที่เป็นภูมิล าเนา หรือถิ่นที่อยู่
อาศัยของผู้ยื่นค าขอเป็นส านักงานที่รับผิดชอบ หรือเจ้าหน้าที่อาจส่งค าขอไป
ส านักงานอื่นเพ่ือประโยชน์ในการปล่อยชั่วคราว (ข้อ 6) 
กรณีหลักฐานครบ 
จัดท ารายงานความเห็นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เอกสารหลักฐานครบ 
กรณีหลักฐานไม่ครบ 
กรณีหลักฐานไม่ครบ มี 2 กรณี 
1. แจ้งผู้ขอฯ ให้ทราบถึงสาเหตุที่ไม่สามารถรับค าขอฯ ว่าขาดเอกสารที่จ าเป็นต่อ
การพิจารณา และให้ผู้ขอฯ จัดเตรียมเอกสารเพื่อมายื่นให้ในภายหลัง 
2. จัดท าหนังสือขอให้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ให้ผู้ขอฯ ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง หากพ้นก าหนดให้ถือว่าเป็น 
การแสดงความประสงค์ขอยุติค าขอฯ (ระเบียบฯ ข้อ 16 (2)) 

3. แสวงหา
ข้อเท็จจริง
และท า
รายงาน
ความเห็น 

แสวงหาข้อเท็จจริง 
ให้เจ้าหน้าที่สอบปากค า ลงพ้ืนที่ ตรวจสอบความประพฤติตามความเหมาะสมและ
จ าเป็น เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ อาจมีหนังสือ
สอบถาม หรือเชิญบุคคลใดมาให้ถ้อยค า ขอหนังสือรับรองความประพฤติ ส่งเอกสาร
หลักฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือสิ่งอ่ืนใดที่จ าเป็นต่อการพิจารณาค าขอ (ข้อ 14) 
และตรวจสอบประวัติการกระท าความผิด (DXC) 
ท ารายงานความเห็น 
ให้เจ้าหน้าที่ท ารายงานความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการหรือประธาน โดยมี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประกอบความเห็นดังนี้ 
1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต้องค านึงถึง (ข้อ 10) 

1.1 ผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีพฤติการณ์จะหลบหนี 
1.2 ไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือไม่ไปก่อเหตุภยันตรายประการใด 

2. การพิจารณาดังกล่าวควรค านึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (ข้อ 11) 
2.1 ลักษณะการกระท าความผิดที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี

ของปะชาชน หรือความมั่นคงของประเทศ หรือการกระท าที่มีผลกระทบต่อประชาชน
ที่ท าให้ประชาชนได้รับความเสียหาย หรือความเชื่อมั่นของกระบวนการยุติธรรม 

2.2 สาเหตุหรือพฤติการณ์น่าเชื่อว่ามิได้กระท าความผิด 
2.3 ฐานะของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ 
2.4 ประวัติการกระท าความผิด นิสัย ความประพฤติ และข้อเท็จจริงอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2.5 ความคิดเห็นของผู้เสียหาย หรือเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง หากมีการปล่อยชั่วคราว

ผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
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ขั้นตอน/
กระบวนการ 

ค าอธิบาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. การพิจารณาฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ อาจค านึงถึง (ข้อ 12) 
3.1 รายได้ หรือความสามารถทางเศรษฐกิจของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 
3.2 ภาระค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพตามปกติอันควรแก่ฐานานุรูป 

3.3 ภาระหนี้สินของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนที่ไม่สามารถเข้าถึง
ความยุติธรรมเป็นส าคัญ 

4. พิจารณา
ความเห็น
และวงเงิน
ประกัน 

1. เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณารายงานความเห็นพ้องกับความเห็นของเจ้าหน้าที่ 
เสนอประธานเพ่ือพิจารณาความเห็น 
2. กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน ให้ประธานเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาค าขอ 
3. สอบถามวงเงินประกันเบื้องต้นจากผู้ขอรับความช่วยเหลือ และเขตอ านาจศาล 
4. ประสานกับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาล หรือหน่วยงานที่มีอ านาจ
ควบคุมหรือคุมขังบุคคลตามกฎหมายเพ่ือขอทราบวงเงินประกันเบื้องต้น 
5. พิจารณาวงเงินประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
กรณีหากวงเงินประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยเกิน 500 ,000 บาท
ต่อราย ให้ส่งส านวนทั้งหมดไปยังคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือกรุงเทพมหานคร 
และที่เกินอ านาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการต่อไป (ค าสั่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมที่ 2/2562) 

5. กรณีปกติ น าเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด 20 วัน นิติกร 
6. กรณี
เร่งด่วน 

1. กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนไม่สามารถเสนอค าขอให้คณะอนุกรรมการเป็นผู้
พิจารณาได้ ให้ประธานเป็นผู้พิจารณาค าขอและรายงานให้คณะอนุกรรมการทราบ
โดยเร็ว (ข้อ 15 วรรคสอง) 
2. หากมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถเสนอค าขอรับความช่วยเหลือการขอปล่อย
ชั่ วคราวให้คณะอนุกรรมการ พิจารณาได้  คณะอนุกรรมการอาจมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการและเลขานุการ หรืออนุกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้พิจารณาค าขอ
ก็ได้ และรายงานให้คณะอนุกรรมการทราบโดยเร็ว (ข้อ 15 วรรคสาม) 

7. คณะอนุ
กรรมการฯ 
พิจารณาค า
ขอรับความ
ช่วยเหลือ 

กรณีมีมติตาม (ข้อ 16) 
1. คณะอนุกรรมการ หรือประธาน หรือผู้ที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย มีอ านาจ
พิจาณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติค าขอ (ข้อ 16 วรรคหนึ่ง) 
2. คณะอนุกรรมการ หรือประธาน มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติค าขอ 
(ข้อ 16) 
3. เหตุแห่งการยุติค าขอ (ข้อ 16 วรรคสอง) มีดังนี้ 

3.1 ผู้ขอรับความช่วยเหลือมีหนังสือขอยุติค าขอรับความช่วยเหลือ 
3.2 ผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ส่งเอกสาร หลักฐานภายในก าหนด 
3.3 ไม่สามารถติดต่อผู้ขอรับความช่วยเหลือได้ 
3.4 ผู้ขอรับความช่วยเหลือให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จ 

กรณียังไม่มีมติตาม (ข้อ 16) 
กรณีที่คณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วแต่ยังไม่มีมติ อนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือแสวงหา
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม ให้หยุดนบัระยะเวลามาตรฐานฯ ไว้ก่อน และให้เริ่มนับระยะเวลา
มาตรฐานฯ เมื่อได้เสนอค าขอรับความช่วยเหลือต่อคณะอนุกรรมการอีกครั้ง 
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ขั้นตอน/
กระบวนการ 

ค าอธิบาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

8. แจ้งผล
การพิจารณา 

เลขานุการแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือทราบภายใน
ระยะเวลา 3 วันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการหรือประธานหรือผ็ที่ได้รับมอบหมาย
พิจารณาแล้วเสร็จ (ข้อ 18) 

3 วัน นิติกร 

9. ผู้ขอรับ
ความ
ช่วยเหลือ
รับทราบผล
การพิจารณา 

กรณีไม่อนุมัติ หากผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่เห็นด้วยกับผลการพิจาณา สามารถยื่น
ขอทบทวนได้ ภายใน 30 วัน 
1. หากกรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของคณะ อนุกรรมการ
หรือประธานให้ยื่นหนังสือขอให้ทบทวนผลการพิจารณาต่อคณะอนุกรรมการ หรือ
ประธานแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและข้อเท็จจริงภายในก าหนด 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา (ข้อ 19) 
2. ให้เลขานุการแจ้งผลการพิจารณาทบทวนเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ทราบภายในระยะเวลา 7 วันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการหรือประธานพิจารณาแล้ว
เสร็จ (ข้อ 20)  
3. หากไม่พอใจผลการพิจารณา ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่
ได้รับทราบผลการพิจารณา 

- นิติกร 

10. ท าสัญญา
และพร้อม
จัดส่งเรื่อง
เบิกจ่าย 

ท าสัญญา 
1.เมื่อผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยแก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือแล้ว ให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือท าสัญญาการได้รับ
ความช่วยเหลือ ณ ส านักงานภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผล ทั้งนี้ ตาม
แบบสัญญาการได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมกรณีการขอปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจ าเลย (ข้อ 21) 
2.ผู้ขอรับความช่วยเหลือจะต้องน าสามี ภริยา บุพการี ผู้สืบสันดาน ญาติใกล้ชิด 
ผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้าง ไปท าสัญญาค้ าประกันกับกองทุน ทั้งนี้ ตามแบบที่
คณะกรรมการประกาศ (ข้อ 23) 

- นิติกร 

ลงนามในสัญญา 
1.ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือบุคคลที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมายมีอ านาจ
ลงนามในสัญญาการได้รับความช่วยเหลือ (ข้อ 22 วรรคหนึ่ง)ถ้าผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือไม่มาท าสัญญาภายในเวลาที่ก าหนดโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ถือว่าไม่
ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ ให้คณะอนุกรรมการ ประธาน หรือผู้ที่
คณะอนุกรรมการมอบหมายยุติให้การช่วยเหลือ เว้นแต่เป็นกรณีมีเหตุอันสมควร 
(ข้อ 22 วรรคสอง) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน
ของกองทนุยุติธรรม (ข้อ 22 วรรคสาม) 
2.นิติกรเจ้าของส านวนลงเลขทะเบียนคุมสัญญา 
3.จัดท าหนังสือมอบอ านาจเสนอให้ผู้มีอ านาจ(ปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือยุติธรรม
จังหวัด) ลงนาม 
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ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

จัดส่งสัญญา 
1.รวบรวมเอกสารประกอบการท าสัญญาส่งเจ้าหน้าที่การเงิน ดังนี้ 

1.1 เอกสารของผู้ขอรับความช่วยเหลือและผู้ต้องหาหรือจ าเลยประกอบด้วย 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน  

1.2 เอกสารใบนัดจากพนักงานอัยการหรือศาล เช่น ใบนัดส่งฟ้องศาล ใบนัดฟัง
ค าพิพากษา เป็นต้น 

1.3 เอกสารเกี่ยวกับคดีประกอบด้วย ส าเนาแบบ กทย.2 ส าเนารายงานความเห็น
เจ้าหน้าที่  

1.4 หนังสือมอบอ านาจ  
2. จัดท าบันทึกส่งเอกสารประกอบการท าสัญญา 
ขออนุมัติวงเงิน 
เสนอหนังสืออนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุน ลงนามสั่งจ่ายเช็ค หรือเสนอหนังสือรับรอง
การช าระเงินของกองทุนพร้อมใบรับรองการช าระเงินกองทุน 
ด าเนินการประกันตัว 
1. นายประกันแจ้งผู้ต้องหาหรือจ าเลยมาพบนิติกรเจ้าของส านวนหรือเจ้าหน้าที่ 
ตามใบนัดรายงานตัวกองทุนยุติธรรม 
2. นายประกันหรือนิติกรส าเนาใบเสร็จรับเงินในราชการศาลยุติธรรม 1 ใบเก็บเข้า
ส านวน และน าใบเสร็จตัวจริงส่งให้การเงิน 
3. รายงานผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุนยุติธรรมต่อยุติธรรมจังหวัด 
4. นายประกันส าเนาเอกสารการเบิกจ่ายเข้าส านวนและน าเอกสารตัวจริงส่ง
เจ้าหน้าที่บัญชี 
การรายงานตัว 
1. ภายหลังจากที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้รับการปล่อยชั่วคราว ให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
และผู้ค้ าประกันไปพบเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงานโดยเร็ว เพ่ือรับทราบเงื่อนไขที่ศาล
และกองทุนก าหนดพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ออกใบนัดรายงานตัว ให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลย
เก็บไว้ และแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ไปรายงานตัว (ข้อ 26 วรรคสาม) 
2. ให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งจนกว่าสัญญาประกันจะสิ้นสุด (ข้อ 26 วรรคหนึ่ง (2) 
รับรายงานตัว 
1. นิติกรหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รับรายงานตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยอย่าง
น้อยเดือนละหนึ่งครั้งจนกว่าสัญญาประกันจะสิ้นสุด  
2. นิติกรหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สอบถามสถานะทางคดีและข้อมูลอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจ าเลย และบันทึกข้อมูลในใบนัดรายงานตัว 
3. ในกรณีที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรายงานตัว ให้
เจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ขอรับความช่วยเหลือ และผู้ค้ าประกัน โดยให้ผู้ค้ า
ประกัน น าผู้ขอรับความช่วยเหลือไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่ด าเนินการ
ภายในก าหนดระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่มีเหตุอันสมควร ถือ
ว่าผู้ขอรับความช่วยเหลือผิดสัญญา ให้กองทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญา (ข้อ 28) 
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4. หากศาลมีค าสั่งบังคับตามสัญญาประกัน และออกหมายจับผู้ขอรับความช่วยเหลือที่
เป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลย ให้เลขานุการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายขอคัดส าเนาหมายจับ 
และมีหนังสือแจ้งส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือสถานีต ารวจในเจตพื้นที่รับผิดชอบ
ที่ใกล้ที่สุด เพ่ือติดตามตัวผู้ขอรับความช่วยเหลือที่เป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลยโดยเร็ว 
หรือมีหนังสือแจ้งผู้ขอรับความช่วยเหลือให้มารายงานตัวที่ส านักงานโดยเร็ว และมี
หนังสือแจ้งผู้ค้ าประกันให้ติดตามตัวผู้ขอรับความช่วยเหลือ เพื่อน าตัวมาส่งกองทุน
ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับหนังสือ (ข้อ 29) 
รายงานตัวต่อศาล 
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยต้องไปรายงานตัวต่อศาลตามก าหนด 

8. ปิดส านวน นิติกรท าบันทึกถึงนายประกัน โดยแนบส าเนาค าพิพากษาซึ่งเจ้าพนักงานศาลได้
รับรองความถูกต้อง 

- นิติกร 

รับเงินคืน 
นายประกันจัดท าหนังสือมอบอ านาจเสนอให้ผู้มีอ านาจ (ปลัดกระทรวงยุติธรรม/
ยุติธรรมจังหวัด) ลงนาม เพ่ือด าเนินการขอรับเงินประกันคืนจากศาล 
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1. หลักเกณฑ์ซึ่งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ ต้องพิจารณา 
1.1 พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ 

มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ “การพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยให้ค านึงถึงว่าหากได้รับการปล่อยชั่วคราวแล้ว  ผู้ต้องหา
หรือจ าเลยจะหลบหนี จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือจะไปก่อเหตุภยันตรายประการใดหรือไม่” 

1.๒ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอปล่อย
ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย พ.ศ.๒๕๕๙ 

ข้อ ๑๐ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ คณะอนุกรรมการต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีพฤติการณ์จะหลบหนี 
(๒) ไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือไม่ไปก่อเหตุภยันตรายประการใด 

1.๓ แนวทางในการพิจารณา 
 การพิจารณาว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีพฤติการณ์จะหลบหนี หรือไม่ 

คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ ต้องพิจารณาว่า หากกองทุนยุติธรรมให้ความ
ช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีแนวโน้มจะหลบหนีหรือไม่ ซึ่งการพิจารณาจะต้องสอบถามข้อมูล เช่น ผู้ต้องหา
หรือจ าเลยมีภาระที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัวหรือไม่ อย่างไร มีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบ
หรือไม่ ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะน าบุคคลใดมาเป็นผู้เป็นผู้ค้ าประกันซึ่งบุคคลที่จะเป็นผู้ค้ าประกันมีความน่าเชื่อถือ
หรือไม่ เพียงใด ผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีบุคคลรับรองความประพฤติหรือไม่ บุคคลที่รับรองความประพฤตินั้นมีความ
น่าเชื่อถือหรือไม ่

อนึ่ง หากผู้ต้องหาหรือจ าเลยเคยหลบหนีหมายจับมาก่อน คณะอนุกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือฯ พึงพิจารณาถึงเหตุผลที่ท าให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยตัดสินใจหลบหนีหมายจับประกอบด้วย เช่น 
หลบหนีเพราะไม่มีหลักทรัพย์ประกันตัว และมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว เป็นต้น 

หากพบข้อเท็จจริงว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีความผูกพันกับชุมชนที่พักอาศัย เช่น อยู่อาศัย
เป็นระยะเวลานาน มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน ก็เป็นข้อเท็จจริงประกอบที่ให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยผ่านเกณฑ์การพิจารณา
ข้อนี้ 

หากพบพฤติการณ์ว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่ทราบหมายเรียก หมายจับ ต้องพิจารณาถึง
พฤติการณ์ดังนี้ประกอบเช่น ย้ายภูมิล าเนาหรือที่พักอาศัย หรือไปประกอบอาชีพที่อ่ืนจึงไม่ทราบหมายเรียก 
หมายจับ เป็นต้น 

การพิจารณาว่าโทษสูงน่าจะหลบหนี ถ้อยค าดังกล่าวเป็นถ้อยค าที่ศาลใช้ในการไม่อนุญาต
ให้ปล่อยชั่ วคราว ซึ่ งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ ไม่ควรใช้ถ้อยค านี้ ในการพิจารณาใน
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๒๙ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๐  

 การพิจารณาว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน  หรือจะไปก่อเหตุ
ภยันตรายประการใดหรือไม่ 
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ ควรพิจารณาโอกาสที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะไปยุ่ง

เหยิงพยานหลักฐาน หรือจะไปคุกคามผู้เสียหายหรือพยานหรือไม่ เช่น ในคดีเพศผู้เสียหายหรือพยานเป็น
ผู้เยาว์หรือผู้หญิงซึ่งอยู่ละแวกเดียวกันกับผู้ต้องหาหรือจ าเลย และไม่มีบุคคลดูแลความประพฤติของผู้ต้องหา
หรือจ าเลยได้ เป็นต้น  

หลักกำรฑ์กำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือ 
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การพิจารณาว่าจะไปก่อเหตุภยันตรายประการอ่ืนใดหรือไม่ คณะอนุกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือฯ สามารถพิจารณาได้จากความประพฤติของผู้ต้องหาหรือจ าเลย เช่น มีความประพฤติชั่วเป็นอาจิณ 
เป็นนักเลงอันธพาล เป็นพวกต้มตุ๋น สิบแปดมงกุฎมืออาชีพ  

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ ต้องพิจารณาด้วยว่าโอกาสที่จะไปก่อเหตุ
ภยันตรายประการอ่ืนใดนั้นมีแนวโน้มลดลง หรือมีมาตรการอ่ืนใดที่จะลดโอกาสการก่อเหตุภยันตรายประการ
อ่ืนของผู้ต้องหาหรือจ าเลย หรือสังคมจะมีความปลอดภัยหรือไม่ เช่น ผู้ต้องหาหรือจ าเลยกระท าความผิด
ในขณะป่วยทางจิต และขาดยา หากขณะยื่นค าขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมพบว่าผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยอยู่ในการดแูลรักษาจากแพทย์และได้รับยาอย่างต่อเนื่อง ก็ควรผ่านการพิจารณาในข้อนี้  

2. หลักเกณฑ์ซึ่งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ ควรพิจารณา 
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอปล่อย

ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย พ.ศ.๒๕๕๙ 
ข้อ ๑๑ การพิจารณาตามข้อ ๑๐ ควรค านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ลักษณะการกระท าความผิดที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหรือความมั่นคงของประเทศ หรือการกระท าที่มีผลกระทบต่อประชาชนที่ท าให้ประชาชนได้รับ
ความเสียหายหรือความเชื่อม่ันของกระบวนการยุติธรรม 

(๒) สาเหตุหรือพฤติการณ์น่าเชื่อว่ามิได้กระท าความผิด 
(๓) ฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ 
(๔) ประวัติการกระท าความผิด นิสัย ความประพฤต ิและข้อเท็จจริงอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๕) ความคิดเห็นของผู้เสียหาย หรือเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง หากมีการปล่อยชั่วคราว

ผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
ข้อ ๑๒ การพิจารณาฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามข้อ ๑๑ (๓) คณะอนุกรรมการ

อาจค านึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ประกอบด้วย 
(๑) รายได้ หรือความสามารถทางเศรษฐกิจของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 
(๒) ภาระค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพตามปกติอันควรแก่ฐานานุรูป 
(๓) ภาระหนี้สินของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนที่ไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรม

เป็นส าคัญ   
 แนวทางการพิจารณาตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ (๑)  

การพิจารณาว่าลักษณะการกระท าความผิดที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนหรือความมั่นคงของประเทศ หรือการกระท าที่มีผลกระทบต่อประชาชนที่ท าให้ประชาชน
ได้รับความเสียหาย หรือความเชื่อมั่นของกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ 

เช่น เป็นคดีจ าหน่ายยาเสพติดซึ่งมีของกลางจ านวนมาก การฆ่าบุพการี การข่มขืน กระท าช าเรา
ผู้สืบสันดาน ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น
   

หากลักษณะความผิดร้ายแรงจะไม่ผ่านเกณฑ์ข้อนี้ 
แต่หากเป็นอัตราโทษไม่สูง ไม่เป็นเหตุฉกรรจ์ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือเป็น

ความผิดลหุโทษที่พนักงานสอบสวนไม่เปรียบเทียบปรับ คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ พึงให้ผ่านเกณฑ์ข้อนี้   
 แนวทางการพิจารณาตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ (๒)  

แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับสาเหตุหรือพฤติการณ์น่าเชื่อว่ามิได้กระท าความผิด 
ยกตัวอย่างเช่น เป็นการกระท าของผู้ต้องหาหรือจ าเลยอาจเป็นการกระท าเพราะป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย 
หรืออาจเป็นการกระท าที่ขาดเจตนา ยกตัวอย่างเช่น ถูกกล่าวหาว่าลักทรัพย์นายจ้าง แต่พบว่านายจ้างมีพฤติกรรม
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กลั่นแกล้งลูกจ้างในลักษณะนี้มาก่อน หรือมีข้อมูลใหม่ของหน่วยงานราชการอาทิ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
หรือทนายความของผู้ต้องหาหรือจ าเลยตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยน่าจะไม่ใช่ผู้กระท าความผิดหรือ
ถูกปรักปร า 

 แนวทางการพิจารณาตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ (๓) และข้อ ๑๒   
แนวทางการพิจารณาฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ คณะอนุกรรมการให้ความ

ช่วยเหลือพึงพิจารณาข้อแตกต่างของการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดีและการขอรับความ
ช่วยเหลือกรณีประกันตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลย ซึ่งส าหรับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนในการ
ด าเนินคดี เกณฑ์เกี่ยวกับฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเป็นเกณฑ์ที่ต้องพิจารณา แต่ส าหรับ
การขอรับความช่วยเหลือกรณีประกันตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยเป็นเกณฑ์ควรพิจารณา ทั้งนี้ หลักทรัพย์ในการ
ประกันตัวจะมีจ านวนค่อนข้างสูง แม้เป็นคนที่มีฐานะปานกลางก็อาจไม่สามารถหาหลักทรัพย์มาประกันตัวได้ 
และเสรีภาพเป็นสิ่งส าคัญ เพราะการขาดเสรีภาพจะเป็นอุปสรรคในการวางแผนต่อสู้คดีของผู้ต้องหาหรือ
จ าเลย  

ส าหรับการพิจารณาของส่วนกลางมีบางกรณีที่นิติกรเจ้าของส านวนพิจารณาถึงขนาดว่า 
ให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือน าหลักฐานการประเมินที่ดินที่ตนครอบครองมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นภาระเกิน  
ความจ าเป็น เพียงแสดงข้อมูลเบื้องต้นตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ (๓) และข้อ ๑๒ ก็เพียงพอแล้ว 

ส าหรับคนที่เคยมีฐานะดีมาก่อนแล้วต่อมาประสบปัญหาทางเศรษฐกิจไม่สามารถ 
หาหลักทรัพย์ประกันตัวได้ คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ พึงให้ผ่านการพิจารณาตามระเบียบฯ ข้อ 
๑๑ (๓) และข้อ ๑๒  

 แนวทางการพิจารณาตามระเบียบข้อ ๑๑ (๔)  
แนวทางการพิจารณาประวัติการกระท าความผิด คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ 

พึงพิจารณาประวัติการกระท าความผิดซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากการสอบปากค าผู้ต้องหาหรือจ าเลย การ
ตรวจสอบจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ ข้อมูลจากระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม DXC 
(Data Exchange center - DXC) ข้อมูลจากกรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรม
ราชทัณฑ์ ขึ้นอยู่กับลักษณะของคดี เช่นคดียาเสพติดสามารถประสานงานกับกรมคุมประพฤติ เพ่ือสอบถาม
ข้อมูลประวัติการบังคับบ าบัดรักษาตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ 

หากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก หรือการกระท าความผิดครั้งก่อนเป็นความผิดโดย
ประมาท หรือลหุโทษ คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ พึงให้ผ่านการพิจารณาตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ (๔) 

คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ พึงไม่ควรอนุมัติหากผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีประวัติ
การกระท าความผิดลักษณะเดียวกัน หรือมีประวัติการกระท าความผิดอื่นที่มีอัตราโทษสูงซึ่งคดียังไม่สิ้นสุด 

แนวทางการพิจารณานิสัย ความประพฤติ และข้อเท็จจริงอ่ืนที่เกี่ยวข้อง คณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือฯ อาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มีสอบปากค าเพ่ือนบ้านหรือบุคคลแวดล้อม เช่น ครู อาจารย์ 
นายจ้าง เพ่ือนร่วมงานว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีนิสัย ความประพฤติ เป็นอย่างไรมีผู้น าชุมชนรับรองความประพฤติ
บ้างหรือไม่ เช่น ผู้ขอรับความช่วยเหลือมีพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่เกรงกลัวกฎหมาย นิสัยนักเลงมีเรื่องชกต่อยกับ
บุคคลอื่นบ่อยครั้ง อาจพิจารณาไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้ 

ข้อเท็จจริงอื่นที่เก่ียวข้องที่น ามาพิจารณาประกอบ ยกตัวอย่างเช่น  
 กรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยความจ าเป็นที่จะต้องออกมาท างานเลี้ยงดูครอบครัว หรือ

ต้องออกมาส่งเสียเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ บิดามารดาที่ชราภาพ 
 กรณีผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีโรคประจ าตัวซึ่งต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด 

และมีการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 การเยียวยาความเสียหายทางแพ่งแก่ผู้เสียหาย 
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 การส านึกถึงความผิดพลาดของตนเอง  
 การกระท าความผิดเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความโง่เขลาเบาปัญญา ถูกหลอกลวง 

มาอีกต่อหนึ่ง 
 กระท าความผิดเพราะเป็นการกระท าโดยความจ าเป็น หรือบันดาลโทสะ 
 ผู้ต้องหาหรือจ าเลยถูกกระท าความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและยาวนานจากผู้เสียหาย 
 การถูกข่มขู่หรือบังคับให้รับสารภาพ ถูกทรมานร่างกายหรือจิตใจ 
 ผู้ต้องหาหรือจ าเลยกระท าความผิดเพราะยากไร้  เช่น ลักทรัพย์ที่ เป็นอาหาร 

เพ่ือบรรเทาความหิวโหย  
 แนวทางการพิจารณาตามระเบียบข้อ ๑๑ (๕)  

ความคิดเห็นของผู้เสียหาย หรือเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง หากมีการปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจ าเลย คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ 

หากไม่มีการคัดค้านการประกันตัวของผู้เสียหาย พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ 
ศาล คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ พึงให้ผ่านการพิจารณาตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ (๕) 

3. การท าความเห็น 
ความเห็นของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ สามารถท าความเห็นได้ ๓ แนวทาง คือ 

การอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติ แต่หากข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญในการพิจารณายังไม่เพียงพออาจมอบหมาย  
ให้ฝ่ายเลขานุการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ 

การพิจารณาอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ต้องพิจารณาในภาพรวมของตามพระราชบัญญัติกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๒๙ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ โดยให้ผ่านหลักเกณฑ์
การพิจารณาของข้อ ๑๐ มาก่อนจึงพิจารณาหลักเกณฑ์ตามระเบียบข้อ ๑๑ 

โดยทั่วไป ผู้ต้องหาหรือจ าเลยควรผ่านเกณฑ์การพิจารณาเกินครึ่ง หากมีการก้ ากึ่งพึงใช้ดุลพินิจ
อนุมัติให้ความช่วยเหลือตามเจตนารมณ์ของกองทุนยุติธรรมในการคุ้มครองหลักสิทธิมนุษยชน 

หากพิจารณาไม่อนุมัติ ควรมีข้อมูลที่ชัดเจน หนักแน่น ทั้งนี้ การแจ้งผลการพิจารราควรใช้ภาษา 
ที่เข้าใจง่ายชี้แจงเหตุผลของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ  

ส าหรับการท าความเห็นยุติค าขอ ต้องเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ ประกอบด้วย  

(๑) ผู้ขอรับความช่วยเหลือมีหนังสือขอยุติค าขอรับความช่วยเหลือ 
(๒) ผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ส่งเอกสารหลักฐาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม ต่อส านักงานภายใน

ระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด 
(๓) ไม่สามารถติดต่อผู้ขอรับความช่วยเหลือตามท่ีอยู่ที่แจ้งไว้ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
(๔) ไม่มีเหตุจ าเป็นที่ต้องใช้หลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราว    

4. มาตรการพิเศษ 
กรณีผู้ต้องหาหรือจ าเลยเป็นเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด 

ควรได้รับการพิจารณาที่รวดเร็วเป็นกรณีพิเศษ 
กรณีผู้ต้องหาหรือจ าเลยเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Human Rights defenders) ซึ่งมีข้อเท็จจริง

ว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยกระท าความผิดเพราะปกป้องสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืน ปกป้องสิทธิการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หากการกระท าของบุคคลเหล่านี้ยังอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย ไม่ท าให้
ส่วนรวมเสียหายรุนแรงควรได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 
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5. ค าขอกรณีเร่งด่วน 
ค าขอกรณี เร่งด่วนเป็นกรณีที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือมีความจ าเป็นที่ต้องใช้หลักประกัน 

ของกองทุนยุติธรรมเพ่ือเป็นหลักทรัพย์ในการขอปล่อยตัวชั่วคราวในระยะเวลาที่ใกล้จะถึง ซึ่งหากรอ
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือพิจารณาจะไม่ทันการ มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติ ธรรม 
จึงจ าเป็นให้ประธานอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ สามารถท่ีจะพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ/ยุติ ค าขอรับความ
ช่วยเหลือได้ ทั้งในกรณีการขอปล่อยชั่วคราวหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถเสนอค าขอรับความ
ช่วยเหลือพิจารณาได้ ยังก าหนดให้อนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย สามารถพิจารณาค าขอดังกล่าวได้อีกด้วย 

ค าขอกรณีเร่งด่วนพิจารณาจากวันที่ศาล/พนักงานอัยการ มีก าหนดนัดผู้ขอรับความช่วยเหลือ  
หากผู้ขอรับความช่วยเหลือมีก าหนดไว้ในเวลาน้อยกว่า 1 เดือน จะถือเป็นค าขอในกรณีเร่งด่วน เนื่องจากต้อง
ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการท าสัญญา จนกระทั่งเตรียมหลักประกันเพ่ือการด าเนินการขอปล่อยชั่วคราวต่อ
ศาลหรือกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยอย่างระหว่างการคุมขัง 
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ล าดับ ความหมาย กฎหมาย /ระเบียบ  
1. การละเมิดสิทธิมนุษยชน หมายความว่า การท าให้

เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือเสรีภาพ
ในราชอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือบุคคลใด หรือกรณี อ่ืนที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ข้อสังเกต หากเป็นความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับชื่อเสียง ทรัพย์สิน ไม่อยู่ในความหมายการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนตามระเบียบนี้ 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการช่วยเหลือ    
ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบ
จากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ.2559 ข้อ 4 

2.  
 

ผู้ขอรับความช่วยเหลือ หมายความว่า ผู้ถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่ได้รับความเสียหายหรือผู้ได้รับผลการ
กระทบจากการที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแก่  
ความตายตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  
ข้อสั งเกต บุคคลใดบ้ างที่ จะถือว่าเป็นผู้ที่ ได้รับ
ผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเทียบเคียง
แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ตาม พ.ร.บ.
ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ผู้เสียหาย,ผู้บุพการี,คู่สมรส, 
บุคคลใดซึ่ งให้ อุปการะหรืออยู่ ใน อุปการะของ
ผู้เสียหายหรือจาเลยแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตาม พ .ร.บ.
กองทุนยุติธรรมฯ ผู้ เสียหายต้องถึงแก่ความตาย        
ผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ จึงได้รับค่าตอบแทน 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมฯ ข้อ 4 
 

3. ผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม  
(1) เป็นผู้ เสียหายจากการป้องกันโดยชอบด้วย
กฎหมายหมายความว่า เป็นกรณีโดนลูกหลง (กระสุน
บริสุทธิ์) จากการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 เช่น กรณีคนร้าย
ใช้อาวุธปืนยิง เจ้าพนักงานต ารวจจึงใช้อาวุธปืนยิง
ต่อสู้คนร้ายแต่กระสุนพลาดไปถูกผู้ เสียหายได้รับ
บาดเจ็บหรือถึงแก่ความตาย 

ผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน
ยุติธรรม  
(1) เป็นผู้เสียหายจากการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 

 (๒) เป็นจ าเลยที่ถูกคุมขังตามค าพิพากษาเกินก าหนด 
เช่น กรณีจาเลยถูกศาลชั้นต้นพิพากษาจาคุก ๑๐ ปี 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ข้อ 9 (2) 
 

บทท่ี 4 มาตรฐานการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ร่ำงแนวทำงกำรพิจำรณำกำรช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หรือผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรถูกละเมิดสทิธิมนุษยชน 
ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 
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ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ในระหว่างฎีกาจ าเลยถูกคุม
ขังมาแล้ว 5 ปี ต่อมาศาลฎีกาพิพากษาแก้โทษจ าคุก
เป็น ๒ ปี ท าให้จ าเลยถูกคุมขังตามค าพิพากษาเกิน
ก าหนด ๓ ปี 

 (4) การละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีอื่นใดตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมฯ ข้อ 9 (4)  
ป.วิ.อาญา มาตรา 145 บัญญัติว่า ในกรณีท่ีมีค าสั่ง
ไม่ฟ้องและค าสั่งนั้นไม่ใช่ของอธิบดีกรมอัยการ 
ถ้าในนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ให้รีบส่งส านวนการ
สอบสวนพร้อมกับค าสั่งไปเสนออธิบดีกรมต ารวจ
รองอธิบดีกรมต ารวจหรือผู้ช่วยอธิบดีกรมต ารวจ
ถ้าในจังหวัดอ่ืนให้รีบส่งส านวนการสอบสวนพร้อม
กับค าสั่งไปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ทั้งนี้มิได้
ตัดอ านาจพนักงานอัยการที่จะจัดการอย่างใด  
แก่ผู้ต้องหาดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๓ (วรรค ๑) 
ในกรณีที่อธิบดีกรมต ารวจ รองอธิบดีกรมต ารวจ
หรือผู้ช่วยอธิบดีกรมต ารวจในนครหลวงกรุงเทพ
ธนบุรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  ในจังหวัดอ่ืนแย้ง
ค าสั่งของพนักงานอัยการ ให้ส่งส านวนพร้อมกับ
ความเห็นที่แย้งกันไปยังอธิบดีกรมต ารวจเพ่ือชี้ขาด 
แต่ถ้าคดีจะขาดอายุความหรือมีเหตุอย่างอ่ืนอัน
จ าเป็นจะต้องรีบฟ้อง ก็ให้ฟ้องคดีนั้นตามความเห็น
ของอธิบดีกรมต ารวจ รองอธิบดีกรมต ารวจ ผู้ช่วย
อธิบดีกรมต ารวจหรือผู้ว่าราชการจังหวัดไปก่อน 
(วรรค2) บทบัญญัติในมาตรานี้ให้น ามาบังคับใน
การที่พนักงานอัยการจะอุทธรณ์ ฎีกาหรือถอนฟ้อง 
ถอนอุทธรณ์และถอนฎีกาโดยอนุโลม (วรรค3) 
ป.วิ.อาญา มาตรา 145/1 บัญญัติว่าส าหรับการสอบสวน   
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานต ารวจ  
ในกรณีที่มีค าสั่งไม่ฟ้อง และค าสั่งนั้นไม่ใช่ค าสั่ง
ของอัยการสูงสุด ถ้าในกรุงเทพมหานครให้รีบส่ง
ส านวนการสอบสวนพร้อมกับค าสั่งเสนอต่อผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ถ้าในจังหวัดอ่ืน
ให้รีบส่งส านวนการสอบสวนพร้อมกับค าสั่ง เสนอ
ผู้บัญชาการหรือรองผู้บัญชาการ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาการ
ของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้มิได้ตัด
อ านาจของพนักงานอัยการที่จะจัดการอย่างใดแก่
ผู้ต้องหาดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๓ (วรรค ๑) 
ในกรณีที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติหรือผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจ
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แห่งชาติในกรุงเทพมหานคร หรือผู้บัญชาการหรือ        
รองผู้บัญชาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบในจังหวัดอ่ืนแย้งค าสั่งของ
พนักงานอัยการให้ส่งส านวนพร้อมกับความเห็น 
ที่แย้งไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือชี้ขาด แต่ถ้าคดีจะขาด
อายุความหรือมีเหตุอย่างอ่ืนจ าเป็นจะต้องรีบฟ้อง    
ก็ให้ ฟ้องคดีนั้นตามความเห็นของผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
หรือผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติผู้บัญชาการ
หรือรองผู้บัญชาการ ดังกล่าวแล้วแต่กรณีไปก่อน 
(วรรค ๒) บทบัญญัตินี้ให้น ามาบังคับ ในการที่พนักงาน
อัยการจะอุทธรณ์ ฎีกา หรือ ถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์
และถอนฎีกาโดยอนุโลม (วรรค ๓) 
ป.วิ.อาญา มาตรา 14๖ บัญญัติว่าให้แจ้งค าสั่งเด็ดขาด
ไม่ฟ้องคดีให้ผู้ต้องหาและผู้ร้องทุกข์ทราบ ถ้าผู้ต้องหา
ถูกควบคุมหรือขังอยู่ ให้จัดการปล่อยตัวไปหรือ
ขอให้ศาลปล่อยแล้วแต่กรณี (วรรค๑) 
เมื่อพนักงานอัยการมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องแล้ว 
ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือ ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิร้อง
ขอต่อพนักงานอัยการเพ่ือขอทราบสรุปพยาน   
หลักฐานพร้อมความเห็นของพนักงานสอบสวน
และพนักงานอัยการในการ สั่งคดี ทั้งนี้  ภายใน
ก าหนดอายุความ ฟ้องร้อง (วรรค๒) 

4. เงินช่วยเหลือเพื่อความเสียหายและอัตราการให้ความ
ช่วยเหลือที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือจะได้รับกองทุนยุติธรรม
ต้องเป็นผลโดยตรงจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(1) ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการรักษาพยาบาล เท่าที่
จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาท 

(2) ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ 
เท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 20,000 บาท 

(3) ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ระหว่างที่ไม่สามารถ
ประกอบการง่านได้ตามปกติ ให้จ่ายในอัตราค่าจ้างขั้น
ต่ าในท้องที่จังหวัดประกอบการงาน ณ วันที่ไม่สามารถ
ประกอบการงานได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วัน 
ที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 

(4) เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ในกรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึง
แก่ความตาย ให้ช่วยเหลือเป็นจ านวนเงินไม่ เกิน 
100,000 บาท 

(5) เงินช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายอ่ืนตามที่

      ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมฯ ข้อ 10 
(1) – (5) ประกาศคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบ 
จากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ลงวันที่ 22 กันยายน 
2559 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐ บัญญัติว่า 
ในการกักขังแทนค่าปรับ ให้ถืออัตราห้าร้อยบาท
ต่อหนึ่งวัน และไม่ว่าในกรณี ความผิดกระทงเดียว
หรือหลายกระทง ห้ามกักขังเกินก าหนดหนึ่งปี   
เว้นแต่ในกรณีที่ศาลพิพากษาให้ปรับ ตั้งแต่สองแสนบาท
ขึ้นไป ศาลจะสั่งให้กักขังแทนค่าปรับเป็นระยะเวลา
เกินกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินสองปีก็ได้ (วรรค 1) ในการค านวณ
ระยะเวลานั้น ให้นับวันเริ่มกักหนึ่งวันเต็ม โดยไม่ต้อง
ค านึงถึงจ านวนชั่วโมง (วรรค 2) ขังแทนค่าปรับ
รวมเข้าด้วยและให้นับเป็น 
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คณะกรรมการเห็นสมควร 
                           ข้อสังเกต  

ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอกรณีค่าทดแทนการถูกคุมขัง
โดยเทียบเคียงจากแนวทางการจ่ายค่าตอบแทน
ผู้เสียหายฯ ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ กรณี
ถูกคุมขังให้ค านวณวันที่ถูกคุมขังในอัตราที่ก าหนดไว้
ส าหรับการกักขังแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 30 ให้จ่ายวันละ 500 บาท ตามอัตรา
การกักขังแทนค่าปรับ ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไข
โดย พ.ร.บ.แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
8 เมษายน 2559 แต่คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม
ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 
2560 ได้มอบหมายให้ประธานอนุกรรมการช่วยเหลือ
ผู้ ถู กละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยนชนน าเสนอหลั กเกณ ฑ์ 
การพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 

 
ในกรณีที่ผู้ต้องโทษปรับถูกคุมขังก่อนศาลพิพากษา 
ให้หักจ านวนวันที่ถูกคุมขังนั้นออกจาก จ านวนเงิน
ค่าปรับ โดยถืออัตราห้าร้อยบาทต่อหนึ่งวัน เว้นแต่
ผู้นั้นต้องค าพิพากษาให้ลงโทษทั้งจ าคุกและปรับ 
ในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าจะต้องหักจ านวนวันที่ถูกคุมขัง
ออกจากเวลาจาคุกตามมาตรา ๒๒ ก็ให้หักออก
เสียก่อน เหลือเท่าใดจึงให้หักออกจากเงินค่าปรับ 
(วรรค 3) เมื่อผู้ต้องโทษปรับถูกกักขังแทนค่าปรับ
ครบก าหนดแล้ว ให้ปล่อยตัวในวันถัดจากวันที่ครบ
ก าหนด ถ้าน าเงินค่าปรับมาช าระครบแล้วให้ปล่อยตัว
ไปทันท ี(วรรค 4) 

5. หลักเกณฑ์การพิจารณา 
(1) พฤติกรรมและข้อเท็จจริงของผู้ที่จะได้รับความ
ช่วยเหลือจากกองทุน 
                        ข้อสังเกต 
พฤติกรรมพิจารณาจากความประพฤติของผู้ถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน  
(2) ฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 

ข้อสังเกต 
เทียบเคียงระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการช่วยเหลือ
ประชาชนในการด าเนินคดี พ.ศ. 2559 ข้อ 12 ในเรื่อง 
การพิจารณาฐานะให้ค านึงถึงรายได้หรือความสามารถ
ทางเศรษฐกิจของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจาก
กองทุนภาระค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพตามปกติอันควร
แก่ฐานานุรูปและภาระหนี้สินของผู้ที่จะได้รับความ
ช่วยเหลือจากกองทุน 
(3) โอกาสที่ผู้จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนจะ
ได้รับความช่วยเหลือหรือบรรเทาความเสียหายจาก
กฎหมายอ่ืน เช่น การได้รับการชดใช้ความเสียหาย
จากผู้กระท าความผิด หรือ ตาม พ.ร.บ. ค่าตอบแทน
ผู้เสียหายฯ , กองทุนคุ้มครอง 

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

6. อัตราการให้ความช่วยเหลือ  
6.1 กรณีบาดเจ็บ 
6.1.1 ค่ารักษาพยาบาล ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 

เทียบเคียงแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ 
ตาม พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ 
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40,000 บาท โดยพิจารณาจากหลักฐานค่ารักษาพยาบาล
ซึ่งสามารถตรวจสอบจากใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
โดยผู้รับความช่วยเหลือจะต้องส่งใบเสร็จจากต้นฉบับ 
หากไม่มีให้ใช้ส าเนา และผู้ขอฯต้องรับรองว่าไม่ได้น า
ใบเสร็จต้นฉบับไปเบิกจ่ายจายที่ใด โดยแพทย์ที่รับรอง
ต้องเป็นแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ 6.1.2 
ให้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 20,000 บาท โดยพิจารณา
จากกรณีผู้เสียหายต้องต้องฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย
และจิต ใจ โดยให้มี ความเห็ นแพทย์ ใน การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพฯ และใบเสร็จรับเงินค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ 
ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ หากหากไม่มีให้ใช้สาเนา 
ที่โรงพยาบาลรับรองและผู้ขอฯ ต้องรับรองตนเองว่า
ไม่ได้น าใบเสร็จต้นฉบับไปเบิกจ่ายจากที่ใดและแพทย์
ที่รับรองต้องเป็นแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
6.1.3 ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่างที่ไม่
สามารถประกอบการงานได้ฯ ซึ่งการนับระยะเวลา 
เพ่ือจ่ายค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ให้ค านวณระยะเวลา
ตามวันที่แพทย์ระบุในใบรับรองแพทย์ว่าให้หยุดพัก
รักษา ทั้งนี้ หากก าหนดเป็นเดือน ให้นับระยะเวลาตาม
ประมวลกฎหมายอาญา โดยนับ 30 วัน เป็น 1 เดือน 
และกรณีผู้เสียหายท างานพิเศษและหารายได้จากการ
ท างานได้แม้ผู้เสียหายเป็นเด็ก และกรณีผู้เสียหายเป็น
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ให้จ่ายค่าขาดประโยชน์ท ามา
หาได้ จ านวน ๑ ปี โดยมีใบรับรองผู้พิการมาแสดงหรือ
มีพยานหลักฐานชัดเจนว่าเป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพ 

 ให้จ่ายค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ จ านวน ๑ ปี โดยมี
ใบรับรองผู้พิการมาแสดงหรือมีพยานหลักฐานชัดเจน
ว่าเป็นผู้พิการมาแสดงหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนว่า
เป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพ ทั้งนี้ การจ่ายค่าขาดประโยชน์
ท ามาหาได้ถึง 1 ปี ต้องดูพฤติกการณ์ในการพักรักษา
และความเห็นของแพทย์ประกอบด้วย กรณีผู้เสียหาย
ได้รับบาดเจ็บแล้วต่อมาถึงแก่ความตาย สามารถน า
ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟู สมรรถภาพฯ รวมทั้ง
ใบรับรองแพทย์ในส่วนของค่าขาดประโยชน์ท ามาหา
ได้มาขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายได้ซึ่งการนับระยะเวลา
ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ให้นับระยะเวลา 1 วัน 
ตั้งแต่เกิดเหตุ และอัตราการจ่ายค่าขาดประโยชน์ท ามา
หาได้แก่ผู้เสียหายตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ าในท้องที่จังหวัด
ที่ประกอบการงาน ณ วันที่ไม่สามารถประกอบการได้ 

 



คู่มือมาตรฐานการปฏบิัติงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชน 

๔๑ | Justice Fund Office 
 
    

 
 
 
 
 
 
 

6.2 กรณีผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแก่ความตาย 
6.2.1 กรณีเสียชีวิต จากการถูกท าร้ายถูกยิงเป็น

ผู้เสียหายถูกลูกหลงจากการป้องกันโดยชอบกฎหมาย
เป็นบุคคลสาบสูญ (ตามประมวลกฎหมายแพ่งฯ 
มาตรา 61) ที่เกิดจากคดีอาญา ให้จ่ายค่าตอบแทน
จ านวน 50,000 บาท กรณีเสียชีวิตอย่างทรมานหรือ
ถูกกระท าทารุณโหดร้ายให้จ่ายค่าตอบแทนจ านวน 
80,000 บาท กรณีเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่โดยปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ
เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่โดยปฏิบัติหน้าที่เกินกว่า
ความรับผิดชอบ ให้จ่ายค่าตอบแทน จ านวน 80,000 บาท 
กรณีเสียชีวิตกระท าตนเป็นพลเมืองดีให้จ่ายค่าตอบแทน 
จ านวน 100,000 บาท และกรณีเสียชีวิตเนื่องจาก
เจ้าพนักงานของรัฐเป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้จ่าย
ค่าตอบแทน 100,000 บาท 

 ข้อสังเกต 
กรณีเสียชีวิตเนื่องจากเจ้าพนักงานของรัฐเป็นผู้ละเมิด
สิทธิมนุษยชน ให้จ่ายค่าตอบแทน 100,000 บาท 
ทั้งนี้ กองทุนยุติธรรมไม่จ่ายค่าจัดการศพและค่าขาด
อุปการะเลี้ยงดูเนื่องจากจะเกินภาระงบประมาณของ
กองทุนยุติธรรม )เป็นกรณีฝ่ายเลขานุการเสนอ(  

 
 
 
 
 
 
 

7. ช่วงเวลาของการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่จะได้รับ
ความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 
7.1 การละเมิดสิทธิมนุษยชนต้องเกิดขึ้นนับแต่วันที่ 
24 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่ พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม 
พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ ตามมติคณะกรรมการ
กองทุนยุติ ธรรม ครั้งที่  1/2560 เมื่ อวันที่  27 
มกราคม 2560 
7.2 การเรียกร้องอันเกิดจากกรณีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรือกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนให้ยื่นค าขอภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ผู้ได้รับ
ความช่วยเหลือรู้ถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น 

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 และ
ระเบียบคณะกรรมการฯ ข้อ 6 
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หลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีถูกคุมขัง 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีถูกคุมขัง 
8.1 กรณีจ าเลยที่ถูกคุมขังตามค าพิพากษาเกินก าหนด 
  - จ าเลยกรณีประชาชนเป็นโจทย์ฟ้องเองหรือพนักงาน
อัยการฟ้องก็ได้ 
  - ค าว่าถูกคุมขังตามค าพิพากษานั้นให้รวมถึงกรณีเด็ก
หรือเยาวชนที่ถูกคุมตัวที่สถานพินิจในระหว่างการ
สอบสวนหรือการพิจารณาคดี หรือตามค าพิพากษาคดี 
หรือตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลเยาวชนฯ (ตาม
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 
36 (2) ประกอบกับบทนิยามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา1(12)) 
  - กรณีที่ศาลมีค าสั่งให้ส่งตัวผู้ต้องหาหรือผู้เข้ารับการ
ตรวจพิสูจน์ไปควบคุมตัวเพ่ือการตรวจพิสูจน์การเสพ
หรือติดยาเสพติดที่ สถานที่ เพ่ือการตรวจพิสูจน์ฯ 
(เรือนจ า) ซึ่งการตรวจพิสูจน์ให้กระท าให้แล้ วเสร็จ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับตัวผู้นั้นไว้ในสถานที่ที่
ตรวจพิสูจน์เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอาจสั่งให้ขยายเวลาออกไปได้
อีกไม่เกิน 30 วัน รวมระยะเวลาพิสูจน์ไม่เกิน 15 วัน 
หากผู้ต้องขังหรือผู้เข้ารับการพิสูจน์ถูกควบคุมตัวเกิน 
45 วัน มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม
(ตาม พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมาตรา 
19,21,28 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา1(12)) 
  -  กรณีคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดมีค าวินิจฉัยให้ เข้ารับการฟ้ืนฟูแบบควบคุมตัว 
ต้องควบคุมตัวผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผ็ติดยาเสพ
ติดแบบเข้มงวดหรือไม่เข้มงวด ให้ส่งตัวผู้นั้นเข้ารับการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผ็ติดยาเสพติดในศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดหรือสถานที่ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดที่มีระบบควบคุมมิให้หลบหนีภายในระยะเวลาตามที่
คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูฯ ก าหนด หากควบคุมเกินมี
สิทธิขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม (ตาม พ.ร.บ.
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 
23,28 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (12)) 
  -  ค าว่าถูกคุมขังตามค าพิพากษาเกินก าหนด ให้เริ่ม
นับตั้งแต่ถูกคุมขังในชั้นสอบสวนและนับถึงวันที่ระบุใน
หมายปล่อยตัวหักด้วยอัตราโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึง
ที่สุด 

     ระเบียบคณะกรรมการฯ ข้อ 9 ประกอบแนวทาง
การจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ 
     ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 บัญญัติว่า (12) 
คุมขัง หมายความว่า คุมตัว ควบคุม ขัง กักขังหรือจ าคุก 
     จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบบครัว พ.ศ. 2553 
     มาตรา 36 บัญญัติว่า ให้สถานพินิจมีอ านาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายอ่ืน
โดยเฉพาะให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
    ควบคุมเด็กหรือเยาวชนซึ่ งต้องหาว่ากระท า
ความผิดไว้ในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณา
คดีหรือตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล 
    พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ 
พ.ศ. 2545  
    มาตรา 19 ผู้ใดต้องหาว่ากระท าความผิดฐานเสพ
ยาเสพติดเสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและมีไว้ใน
ครอบครองเพ่ือจ าหน่ายหรือเสพและจ าหน่าย 
ยาเสพติดตามลักษณะชนิด ประเภท และปริมาณท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่ปรากฎว่าต้องหาหรือ
อยู่ ในระหว่างถูกด าเนินคดีในความผิดฐานอ่ืนๆ 
ซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจ าคุกหรืออยู่ในระหว่างรับ
โทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาล ให้พนักงาน
สอบสวนน าตัวผู้ต้องหาไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมง
นับแต่เวลาที่ผู้ต้องหานั้นมาถึงที่ท าการของพนักงาน
สอบสวน เพ่ือให้ศาลพิจารณามีค าสั่งให้ส่งตัวผู้นั้น 
ไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด เว้นแต่มี
เหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืนที่เกิดจากตัว
ผู้ต้องหานั้นเอง หรือจากพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ซึ่ งท าให้ ไม่ อาจน าตั วผู้ ต้ องหาไปศาลภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าวได้ (วรรค1) 
   ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้ต้องหามีอายุ
ไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ ให้พนักงานสอบสวนน าตัว 
ส่งศาลเพ่ือมีค าสั่งให้ตรวจพิสูจน์ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่เวลาที่ผู้ต้องหานั้นมาถึงที่ท าการของพนักงาน
สอบสวน (วรรค 2) 
    การส่งไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด 
ให้ศาลพิจารณาส่งตัวไปควบคุมเพ่ือตรวจพิสูจน์ 
ที่ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผ็ติดยาเสพติดสถานที่เพ่ือ
การตรวจพิสูจน์ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
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  -  กรณีที่จพเลยถูกคุมขังในระหว่างสอบสวนและ
พิจารณาคดีต่อมาศาลมีค าพิพากาถึงที่สุดให้จ าคุกแต่
รอลงโทษไว้ถือว่าไม่ เข้ าหลักเกณฑ์การพิจารณา
เนื่องจากการที่ศาลพิพากษารอการลงโทษเป็นคุณ 
ให้จ าเลย อ้างอิงจากรายงานการประชุมคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 3/2560 ลงวันที่ 27 มกราคม 
2560 เป็นข้อสังเกตจากท่านผู้ พิพากษาประพิณ 
ประดิษฐากร  
8.2 กรณี เป็นจ าเลยที่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ
และถูกคุมขังในระหว่างสอบสวน 
  -  ต้องเป็นจ าเลยที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จ่าย ตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย มาตรา และ
เป็นจ าเลยที่ถูกด าเนินคดี โดยพนักงานอัยการหรือกรณี
ประชาชนเป็นโจทย์ฟ้องร่วมกับพนักงานอัยการ ซึ่งถูก
คุมขังในระหว่างการพิจารณาและปรากฎหลักฐาน
ชัดเจนว่าจ าเลยไม่ได้เป็นผ็กระท าความผิดและมีการ
ถอนฟ้องในระหว่างด าเนินคดีหรือปรากฎตามค าพิพากษา
ถึงที่สุดในคดีนั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจ าเลยไม่ได้
เป็นผู้กระท าความผิดหรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็น
ความผิด ซึ่ งหากเป็นกรณีศาลยกฟ้อง ด้วยเหตุยก
ประโยชน์แห่งความสงสัยให้พิจารณา ยกค าขอหรือศาล
ยกค าฟ้องด้วยเหตุผลอ่ืนเช่นพยานหลักฐานของโจทย์ 
ไม่มีน้ าหนักเพียงพอลงโทษจ าเลยได้ ให้พิจารณา 
ยกค าขอ เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาข้อเท็จจริง
หรือเนื้อหาในค าพิพากษาแล้วเห็นว่าจ าเลยมิได้เป็น
ผู้กระท าความผิดอาจพิจารณาให้จ่ายค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยได้ 

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯไม่มีผลผูกพันกับคณะอนุกรรมการ
ช่วยเหลือสิทธิมนุษยชน ซึ่ งจ านวนวันที่ถูกคุมขัง
ระหว่างสอบสวนให้นับตั้งแต่วันที่ถูกคบคุมตามอ านาจ
หนักงานสอบสวนไม่เกิน 87 วัน ตามมาตรา 87 แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
8.3 เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณี อ่ืนใดตาม 
ที่คณะกรมการเห็นสมควร 
กรณี ผู้ ต้องหาถูกคุมขั งในระหว่างสอบสวนในชั้น
พนักงานสอบสวนและชั้นพนักงานอัยการต่อมาอัยการ
มีค าสั่งไม่ฟ้องเด็ดขาด ตามมติคณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรม ครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่  27 มกราคม 2560 

หรือการควบคุมตัวตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
โดยค านึงถึงอายุ เพศ และลักาณะเฉพาะบุคคล
ประกอบด้วย และให้ศาลแจ้งคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมราบ(วรรค3) 
    ระหว่างการตรวจพิสูจน์และการฟ้ืนฟูสมรถภาพผู้
ติดยาเสพติด ให้พนักงานสอบสวนด าเนินกระบวนการ
สอบสวนคดีต่อไป และเมื่อสอบสวนเสร็จให้ส่ ง
ส านวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการโดยไม่ต้อง
ส่งผู้ต้องหาไปด้วย และแจ้งให้ทราบว่าผู้ต้ องหา 
ถูกควบคุมตัวอยู่ ณ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด สถานที่ เพ่ือการตรวจพิสูจน์  การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือการควบคุมตัวอย่าง
แห่งใด (วรรค 4) 
   ในระหว่างที่ผู้ต้องหาถูกควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ 
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่ต้องด าเนินการ
ฝากขังหรือขอผัดฟ้องตามกฎหมาย (วรรค5) 
   มาตรา 21 บัญญัติว่าในการตรวจพิสูจน์ผ็ต้องหา
ตามมาตร 19 ให้คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดด าเนินการให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท า
บันทึกประวัติ พฤติกรรมในการกระท าความผิดตลอดจน
สภาพแวดล้อมทั้งปวงของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 
และตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด (วรรค 1) 
   การตรวจพิสูจน์ให้กระท าให้แล้วเสร็จภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันที่รับตัวผู้นั้นไว้ในสถานที่ที่ตรวจ
พิสูจน์ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอาจสั่งให้ขยายเวลา
ออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 
   หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจพิสูจน์ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด (วรรค 2) มาตรา 23 
บัญญัติว่า ในการจัดท าแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติดตามมาตร 22 ให้ก าหนดสถานที่และ
วิธีการส าหรับฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด โดยค านึงถึงอายุ เพศ ประวัติ พฤติกรรม
ในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจน
สภาพแวดล้อมทั้งปวงของผ็นั้นประกอบด้วย (วรรค1) 
  การก าหนดสถานที่ส าหรับฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดตามวรรคหนึ่ง อาจก าหนดเป็นศูนย์ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือสถานที่ฟ้ืนฟูสมรถภาพ
ผู้ ติดยาเสพติดที่ รัฐมนตรีประกาศก าหนดจาก
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ข้อสังเกต 
(1) ค าสั่งไม่ฟ้องเด็ดขาดของพนักงานอัยการต้องเป็นไป
ตามอาญาวิ.แห่ง ป 145 และ ม1/145 เมื่อพนักงาน
สอบสวนมีค าสั่งไม่ฟ้องในกทม (ไม่ใช่ค าสั่งอัยการ) 
ให้เสนอส านวนไปยังผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ถ้าใน
จังหวัดอ่ืนให้เสนอส านวนไปยังผู้บัญชาการต ารวจกรณี
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้บัญชาการต ารวจแย้ง
ค าสั่งพนักงานอัยการ ให้เสนอส านวนไปยังอัยการสูงสุด
เพ่ือชี้ขาด 
(2) ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องน าค าสั่งไม่ฟ้องเด็ดขาด
พนักงานอัยการมายื่นต่อกองทุนยุติธรรม ตามมาตรา 
อาญา วิ.แห่ง ป 146 

สถานพยาบาล สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน สถานที่ราชการ หรือสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร
ก็ได้ (วรรค2) การก าหนดวิธีการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติด ให้ก าหนดโดยค านึงถึงวิธีการดังต่อไปนี้ 
    (1) กรณีที่ไม่จ าเป็นต้องควบคุมตัวผู้เข้ารับการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างเข้มงวดให้ส่งตัว
ผู้นั้นเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดใน
ศูนย์ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือสถานที่
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดตามยาเสพติดที่มีระบบการ
ควบคุมมิให้หลบหน ี
    (2) กรณีที่ไม่จ าเป็นต้องควบคุมตัวผู้เข้ารับการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างเข้มงวดให้ส่งตัว
ผู้นั้นเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดใน
สถานที่ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดตามความเหมาะสมและ
ก าหนดเงื่อนไขให้ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดต้องอยู่ภายในเขตที่ก าหนดในระหว่างการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
    (3) กรณีที่ไม่จ าเป็นต้องควบคุมตัวผู้เข้ารับการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด อาจก าหนดให้ผู้เข้า
รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องปฏิบัติ
ด้ วยวิธีการอ่ืนใดภายใต้การดูแลของพนักงาน 
คุมประพฤติก็ได้ 
   (4) ในระหว่างการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
อาจก าหนดให้ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติ ดฝึ กอาชีพ ท างานบริการสั งคม หรือให้
ด าเนินการอื่นใดตามความเหมาะสมเพ่ือให้มีความ
มั่นคงในการด ารงชีวิตโดยห่างไกลจากยาเสพติด 
(วรรค3) มาตรา 28 บัญญัติว่า การที่ผู้เข้ารับการ
ตรวจพิสูจน์หรือเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดถูกควบคุมตัวในลักษณะเดียวกับถูกคุมขัง 
ให้ถือว่าผู้ เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และแต่กรณีเป็นผู้ถูก
คุมขังตามประมวลกฎหมายอาญา (วรรค1) 
         ในกรณีที่มีการหลบหนีจากการควบคุมของ
ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สถานที่เพ่ือการ
ตรวจพิสูจน์ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือ
การควบคุมตัวผู้นั้น มิให้นับระยะเวลาที่ผู้นั้นเข้ารับ
การตรวจพิสูจน์หรือเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดมาแล้วจนถึงวันหลบหนีเข้าในก าหนด
ระยะเวลาการคุมขัง 
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ขั้นตอน ประเด็น ผู้รับผิดชอบ อ านาจหน้าที่ 
1 
 

การให้ค าปรึกษาโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย 
1 ) คลินิคยุติธรรมเผยแพร่ข้อมูลและให้ค าปรึกษา
เบื้องต้นแก่ผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการ 
 - คุณสมบัติ เอกสารหลักฐาน และแบบข้อเสนอ (proposal) 
ของผู้เสนอโครงการ (ตามระเบียบฯขอ้ 4 และข้อ5) 
2) ยื่นเอกสาร หลักฐานและแบบข้อเสนอ(proposal) 
3) ตรวจสอบคุณสมบตัิ เอกสาร หลักฐานตลอดจน
ความสอดคล้องต่อระเบียบ  
 - กรณีเอกสารไม่ครบ ให้ด าเนินการตามข้อ 2  

 
ผู้อ านวยการส านักงานกองทุน
ยุติธรรม/ยตุิธรรมจังหวัดหรือ

เจ้าหน้าท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

ผู้ขอฯโครงการ 
ฝ่ายเลขานุการ 

 

 
- ให้ข้อเสนอแนะและ

ค าแนะน าแก่ผูย้ื่นขอรับ 
การสนับสนุนโครงการ 

 
- ยื่นเอกสาร หลักฐาน 
- ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานให้ครบถ้วน 

2 การรายงานความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ี 
4) ออกเลขค าขอโครงการ จัดท ารายงานความคิดเห็น 
และพิจารณาหลักเกณฑ์เบื้องต้น ตลอดจนประสานขอ
ข้อมูลประกอบเพิ่มเติม 
 - แบบข้อเสนอ(proposal)  - วิธีการด าเนินงาน 
 - งบประมาณ 
5) ปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือรองปลัดฯที่ได้รับ
มอบหมายพิจารณา 
6) คณะอนุกรรมการสนบัสนุนการให้ความรู้ทาง
กฎหมายพิจารณา (อนุมัติ/ไม่อนุมตัิ/ยตุิโครงการ) 
7) โครงการทีไ่ดร้ับการอนุมตัิ แกไ้ขตามที่
คณะอนุกรรมการเสนอแนะ  
8) ด าเนินการท าสญัญาโครงการ 

 
ฝ่ายเลขานุการ 

 
 
 

 
ผู้อ านวยการส านักงานกองทุน

ยุติธรรม/ยตุิธรรมจังหวัด 
คณะอนุกรรมการฯ 

 

 
ฝ่ายเลขานุการ 

 
ฝ่ายเลขานุการ 

 
- ตรวจสอบเอกสาร  
หลักฐานให้ครบถ้วน 
และพิจารณาเกณฑ ์
การให้การสนับสนุน 
ตามระเบียบก าหนด 

- ตรวจทานรายละเอยีด
ของโครงการจากฝา่ยเลขาฯ 

 

- พิจารณาตามระเบียบ
ก าหนด 

ประสานงานผู้ขอ
โครงการทีไ่ด้รับอนมุัติ 

ปรับแก้ไข เพิ่มเติม 
ตามข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการฯ 

3 การติดตามและประเมินโครงการ 
9) ส านักงานกองทุนยุติธรรมหรือส านักงานยุติธรรม
จังหวัดด าเนินการลงพื้นที่ติดตามระหว่างการด าเนิน
โครงการ 
10) ตดิตามหลังเสร็จสิ้นโครงการ  
  - รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
  - เอกสารหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งประกอบ 
 
11) การประเมินผลความส าเร็จของโครงการ 

 
ผู้อ านวยการส านักงานกองทุน
ยุติธรรม/ยตุิธรรมจังหวัดหรือ

เจ้าหน้าท่ีได้รับมอบหมาย 
ฝ่ายเลขานุการและผู้ขอฯ

โครงการ 
 
 

ฝ่ายเลขานุการ 

 
- ลงพื้นที่ติดตามการจัด
โครงการตามวัน เวลา 

ที่ก าหนด 
- ประสานงานจดัส่ง

เอกสารทางการเงินและ
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การจัดโครงการ 
- สรุปผลการสนับสนุน

โครงการรายงาน
ผู้บริหาร 

บทท่ี 5 มาตรฐานการให้การสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมาย 
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การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
 

ขั้นตอน ① คลนีิคยุติธรรม : ส ำนักงำนกองทุนยุติธรรม ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศให้ข้อเสนอแนะ 
 และค ำแนะน ำแก่ผู้ยืน่ขอรับกำรสนับสนุนโครงกำร 

 

 

1.แบบกทย.4   
2.ส ำเนำบัตรประชำชน/บัตร
ประจ ำตัวเจำ้หน้ำที่รัฐ 
3.ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
4.ส ำเนำตรำสำรหรือระเบียบ
ข้อบังคับ 
(กรณีเป็นองค์กรมหำชน) 
5.รำยละเอียดโครงกำรที่เสนอขอรับ
กำรสนับสนุน 
6.เอกสำรรับรองไม่ได้รับ
งบประมำณจำกหน่วยงำนอื่น 
7.ผลงำนกำรท ำกิจกรรม โดยมีผู้
รับรองหรือรับรองตนเอง 
8.มติที่ประชุมองค์กรหรือหน่วยงำน
ที่เห็นชอบโครงกำรที่เสนอขอรับ
กำรสนับสนุน  

ฝ่ำยเลขำฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสำร หลักฐำนตลอดจนควำมสอดคล้องต่อระเบียบ ให้ครบถ้วน พร้อมออกเลข
ค ำขอรับกำรสนับสนุนโครงกำร (ระเบียบฯข้อ 4และ 5) 

ขั้นตอน ② ฝ่ำยเลขำฯ จัดท ำรำยงำนควำมคิดเห็น และพิจำรณำหลักเกณฑ์เบ้ืองต้น ตลอดจนประสำน 
ขอข้อมูลประกอบเพ่ิมเติม(กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วน) 

ฝ่ำยเลขำฯ พิจำรณำรวบรวมโครงกำรทั้งหมดเสนอคณะอนุกรรมกำรฯ 

ยุติค ำขอ 
(กรณีเอกสำรไม่ครบ) 

อนุมัติเต็มจ ำนวน 
หรืออนุมัติบำงส่วน 

ไม่อนุมัต ิ

คณะอนุกรรมกำรสนับสนนุกำรให้ควำมรู้ทำงกฎหมำยกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ 

แจ้งผลกำรพิจำรณำภำยใน 
3 วัน 

ผู้ขอรับกำรสนับสนุนโครงกำรยื่นเอกสำร หลักฐำน และแบบข้อเสนอ(proposal) 

ปรับแก้ไขตำมที่
คณะอนุกรรมกำรเสนอแนะ 
และด ำเนินกำรท ำสัญญำ 

เจ้าหน้าท่ีส านักงานกองทุนยุติธรรมหรอืส านักงานยุติธรรม
จังหวัดด าเนินการลงพื้นที่ติดตามระหว่างการด าเนินโครงการ 

 
ขั้นตอน ③การติดตามหลังเสรจ็สิ้นโครงการ ผู้ได้รับ 

การสนับสนุนรายงานผลการจัดโครงการ 

1. รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 2) หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ 
3) แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี)  4) แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 
5) เอกสารการบรรยายของวิทยากร6) แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
7) ภาพเคลื่อนไหวบางช่วง(VDO) ของโครงการไม่น้อยกว่า 10 นาที 
8) ค่าพาหนะเบิกค่าเดินทาง  9) ใบส าคัญรับเงินค่าวิทยากรและส าเนาบัตรวิทยากร  
10) ใบเสร็จรับเงินค่าอาหาร       11) ใบเสร็จรับเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
12) ใบเสร็จค่าที่พัก (Portfolio)  13) ใบเสร็จค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

 
 

ผู้มีสิทธิเสนอโครงการ 
ก) บุคคลธรรมดา คณะบุคคล  
นิติบุคคล องค์กรเอกชน หน่วยงาน
ของรัฐ สถานศึกษา 
ข) บทบาทเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ ฝ่ำยเลขำฯ เสนอปลัดยธ.หรือรองปลัดฯที่ได้รับมอบหมำยพิจำรณำ 
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ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับใช้จ่าย

เกี่ยวกับการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนนั้น เพ่ือให้การสนับสนุนในภารกิจดั งกล่าวมีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล  สามารถพัฒนาประชาชนให้เข้าถึงองค์ความรู้ทางกฎหมายได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
ตลอดจนสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม ส านักงานกองทุนยุติธรรมจึงได้
สนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยมีรายละเอียด  

 

 

 การเสนอโครงการสามารถยื่นข้อเสนอด้วยตัวเองภายในวันและเวลาราชการ ณ ส านักงานกองทุน
ยุติธรรม/ส านักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่ง หรือยื่นข้อเสนอผ่านทางไปรษณีย์ถึง ส านักงานกองทุนยุติธรรม  
อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ชั้น 22 ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร 0 2 – 5026 - 905  

1) ค าจ ากัดความของผู้เสนอโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน (ตามระเบียบข้อ4 และ5) 

  ก) บุคคลธรรมดา คณะบุคคล นิติบุคคล องค์กรเอกชน หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา  
 ข) คุณสมบัติตามข้อ (ก) ต้องมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในประเด็นใดหนึ่งดังนี้ 

 

 

 

บทบาทการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
- การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐ      - ความเสมอภาค  
- สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล          - สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
- สิทธิในทรัพย์สิน           - สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ  
- สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา        - เสรีภาพในการชุมนุม 
- สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ            - สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน  
- เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน       
- สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ  
ที่มา : สถาบันพระปกเกล้า 

ขั้นตอน 1 การให้ค าปรึกษาโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย 
 

 

การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
ส านักงานกองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
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2) เอกสาร ยื่นประกอบ 

เอกสาร ค าอธิบาย 
1.แบบกทย. 4   ข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นประกอบการพิจารณา    
2.ส าเนาบัตรประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ การยืนยันตัวตนของผู้ยื่นขอการสนับสนุนหรือผู้แทน 
3.ส าเนาทะเบียนบ้าน การยืนยันตัวตนของผู้ยื่นขอการสนับสนุนหรือผู้แทน 
4.ส าเนาตราสารหรือระเบียบข้อบังคับ 
(กรณีเป็นองค์กรมหาชน) 

การยืนยันตัวตนของผู้ยื่นขอการสนับสนุน 

5.รายละเอียดโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน 
(proposal)และแบบประเมินโครงการ 

ข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นประกอบการพิจารณา    

6.เอกสารรับรองไม่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน การยืนยันการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนยุติธรรม
เพียงแห่งเดียว 

7.ผลงานการท ากิจกรรมหรือโครงการในภายใน
ระยะเวลา 1 ปี โดยมีผู้รับรองหรือรับรองตนเอง 

ข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณาในส่วน 
ของผู้ขอรับการสนับสนุน    

8.มติที่ประชุมองค์กรหรือหน่วยงานที่เห็นชอบ
โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน (กรณีเป็นนิติ
บุคคล องค์กรเอกชน หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา) 

ผู้เสนอโครงการต้องแนบส าเนารายงานการประชุมฯ 
หรือเอกสารยืนยันจากท่ีประชุมพร้อมรับรองส าเนา 

9.อ่ืนๆ เช่น ค าสั่งแต่งตั้งเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
ค าสั่งแต่งตั้งศูนย์ไกลเกลี่ยฯ หนังสือมอบอ านาจ 

หนังสือรับรองสถานะขององค์กร สมาคม หรือเครือข่าย  

 
หมายเหตุ 1.ตามข้อ 1) ผู้เสนอโครงการต้องจัดเตรียมเอกสารส่วนบุคคล ประกอบด้วยส าเนาบัตร

ประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาเอกสารและหลักฐานซึ่งแสดงตนเองว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ อาทิ ส าเนาบัตรประจ าตัวเครือข่ายอาสาสมัคร หนังสือรับรองจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชน  
ว่าเป็นเครือข่ายอาสาสมัครต่างๆ พร้อมรับรองส าเนาให้ครบถ้วน 2. ต้องมีเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 1 – 9 ยื่น
ประกอบ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 

 
 

 
1) พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอโครงการ 
2) โครงการที่จะได้รับการสนับสนุนต้องมีลักษณะตามข้อหนึ่งข้อใดดังนี้ 
 2.1 โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนเพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม 

การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
 2.2 โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ แก้ไข

ปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 
 2.3 โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่  นวัตกรรมใหม่ หมายถึง 

ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมให้ทันสมัยและใช้
ได้ผลดีมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญต่อโครงการ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งข้ึน 

ขั้นตอน 2 การรายงานความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ 
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 2.4 โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนอ่ืนที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร อาทิ   
โปรสเตอร์สื่อประชาชสัมพันธ์การป้องกันอาชญากรรม เป็นต้น 

หมายเหตุ โครงการที่ขอรับการสนับสนุนต้องไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนหรือได้รับสนับสนุน
แต่งบประมาณไม่เพียงพอ /และความรู้ทางกฎหมายที่กลุ่มเป้าหมายควรได้รับการวิเคราะห์จากความจ าเป็น 
และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ กลุ่มที่จ าเป็นต้องได้รับความรู้ทางกฎหมายตามล าดับความส าคัญดังนี้ คนชายขอบ/
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ต้องขัง  นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับความรู้
ทางกฎหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อใช้ความรู้ป้องกันการถูกละเมิดหรือเอารัดเอาเปรียบจากสังคม 

 

3) รายละเอียดโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน (proposal) ประกอบด้วย 

หัวข้อ ค าอธิบาย 
3.1 ชื่อโครงการ ระบุชื่อโครงการให้ชัดเจนและสอดคล้องกับเนื้อหาโครงการ 

 
3.2 หลักการและเหตุผล ระบุความส าคัญของโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายถึงความเป็นมา โดยระบุ

สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ สถานการณ์อดีตและปัจจุบัน หรือนโยบาย  
ในลักษณะกว้างๆ และชี้เฉพาะให้เห็นความส าคัญของปัญหาที่ เกี่ยวข้องน าไปสู่ 
การเสนอโครงการ 
 

3.3 วัตถุประสงค์ ระบุจุดมุ่งหมายในการเสนอโครงการซึ่งสอดคล้องกับชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ก าหนดการและเนื้อหาในการจัดโครงการ เช่น เพ่ือให้ความรู้ ,เพ่ือพัฒนา,เพ่ือส่งเสริม 
เพ่ือสนับสนุน, เพื่อสร้างเครือข่าย 
 
 

หัวข้อ ค าอธิบาย 
3.4 ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ระบุรายชื่อ จ านวน ประเภทและอธิบายรายละเอียดผู้เข้าร่วมโครงการที่แสดงถึงความ
สอดคล้องต่อโครงการหรือ พ้ืนที่ จัด โครงการของผู้ เข้าร่วมโครงการทั้ งหมด 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่  วิทยากร  ผู้เข้าร่วมการอบรม ผู้สังเกตการณ์ ทั้งนี้จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการต้องค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากวิธีการด าเนินงาน 
 

3.5 วธิีการด าเนินงาน
  

ระบุหัวข้อบรรยาย/เนื้อหาการบรรยาย ก าหนดการโครงการ ระยะเวลาโครงการ 
ตลอดจนชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดของโครงการซึ่งต้องสอดคล้องต่อ เนื้อหา
และผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ทุกโครงการควรมีเนื้อหากฎหมายและภารกิจของกองทุน
ยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
 

3.6 สถานที่ด าเนินการ 
  

ระบุสถานที่จัดโครงการให้ชัดเจน โดยขั้นต้นให้ด าเนินการจัดฝึกอบรมในสถานที่
ราชการก่อนเป็นส าคัญ กรณีมีเหตุจ าเป็นต้องจัดในสถานที่เอกชน ให้ระบุเหตุผล
ประกอบการพิจารณา 
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3.7 งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการค่าใช้จ่าย กรณีให้ความรู้ 
ในสถานที่ราชการ 

กรณีให้ความรู้ 
ในสถานที่เอกชน 

ค่าอาหารกลางวัน - ไม่ครบมื้อ 
1 มื้อ ไม่เกิน 120 บาท 
2 มื้อ ไม่เกิน 240 บาท 

- ครบมื้อ ไม่เกิน 500 บาท 

- ไม่ครบมื้อ ไม่เกิน 600 บาท 
- ครบมื้อ ไม่เกิน 800 บาท 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 35 บาท (ต่อคน) มื้อละ 50 บาท (ต่อคน) 

ค่าเช่าที่พักคู่ ไม่เกิน 750 บาท/คน/วัน ไม่เกิน 750 บาท/คน/วัน 

- ค่าสัมมนาคุณ
วิทยากรการบรรยาย
จ่ายไม่เกิน 1 คน 
- การอภิปราย จ่ายไม่
เกิน 5 คน 
- การแบ่งกลุ่มฝึก
ภาคปฏิบัติ จ่ายได้ไม่
เกินกลุ่มละ 2 คน 
 (ไม่เกิน 5 กลุ่ม) 
 

- วิทยากรที่เป็นเจ้าหน้าที่
หน่วยงานราชการชัว่โมงละ 

600 

 

- วิทยากรที่ไม่ได้เป็น
หน่วยงานราชการ ชั่วโมงละ 

1,200 

- วิทยากรที่เป็นเจ้าหน้าที่
หน่วยงานราชการชัว่โมงละ

600 

 

- วิทยากรที่ไม่ได้เป็น
หน่วยงานราชการ ชั่วโมง

ละ 1,200 

รายการค่าใช้จ่าย กรณีให้ความรู้ 
ในสถานที่ราชการ 

กรณีให้ความรู้ 
ในสถานที่เอกชน 

ค่าพาหนะของผู้ร่วม
โครงการทั้งหมด
ส าหรับเข้าร่วม
โครงการ 
 

 
พิจารณาตามความเป็นจริง 

ความเหมาะสม 

 
พิจารณาตามความเป็นจริง 

ความเหมาะสม 

รายการค่าใช้จ่าย กรณีให้ความรู้ 
ในสถานที่ราชการ 

กรณีให้ความรู้ 
ในสถานที่เอกชน 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ไม่สนับสนุนแต่ให้ร่วมกับค่า
ยานพาหนะ 

ไม่สนับสนุนแต่ให้ร่วมกับ
ค่ายานพาหนะ 

- ค่าถ่ายเอกสาร 
- ค่าพิมพ์หนังสือและ
สิ่งพิมพ์ 
- ค่าวัสดุ เครื่องเขียน

 

ไม่เกิน 80 บาท 

 

ไม่เกิน 80 บาท 



คู่มือมาตรฐานการปฏบิัติงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชน 

๕๑ | Justice Fund Office 
 
    

และอุปกรณ์ 
- ค่าประกาศนียบัตร 
- ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 
 

พิจารณาตาม 
ความเหมาะสม 

พิจารณาตามความ
เหมาะสม 

3.8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระบุความคาดหวังของผู้เสนอโครงการ ในลักษณะของผลลัพย์(output)  
หรือผลกระทบ(outcome) ซึ่งสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ 

3.9 การติดตามและ
ประเมินผล 

ระบุแบบความพึงพอใจโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย 

3.10 หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระบุบุคคลหรือหน่วยงานหรือองค์กรที่ขอรับการสนับสนุนโครงการ 

3.11 เจ้าหน้าที่
โครงการ 

ระบุบุคคลหรือกลุ่มคนที่รับผิดชอบดูแลตลอดโครงการ 

3.12 ผู้เสนอโครงการ ระบุบุคคลที่เสนอโครงการ พร้อมลงลายมือชื่อประกอบ 
 

3.13 ผู้อนุมัติโครงการ ระบุบุคคล กลุ่มคนที่อนุมัติโครงการพร้อมลงลายมือชื่อประกอบ 
 

หมายเหตุ อัตราการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและ
การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 3) และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.0506.4/840 เรื่องมาตการ
บรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ า และเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม(SMEs)/ส านักงานกองทุนยุติธรรมไม่สนับสนุนการจัดท ากระเป๋าใส่เอกสาร/เสื้อทีมหรืออุปกรณ์
อ่ืนๆใกล้เคียง 
 4) คณะอนุกรรมการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายพิจารณา 
  คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการสนับสนุนโครงการ อนุมัติ ไม่อนุมัติ ยุติ และแจ้งผลภายใน 3 วัน  
 

 
 
 

 1. การติดตามระหว่างการด าเนินโครงการ 
  1.1 เจ้าหน้าที่ส านักงานกองทุนยุติธรรมจัดท ารายงานโดยระบุ วัน เวลาและสถานที่ของ
โครงการที่จัดในแต่ละรอบ เพื่อประสานงานส านักงานยุติธรรมจังหวัดให้ด าเนินการลงพ้ืนที่ติดตามการจัดโครงการ 
และส่งรายงานผลถึงส านักงานกองทุนยุติธรรมหลังมีการจัดโครงการแล้วเสร็จไม่เกิน 30 วัน 

2. การติดตามหลังเสร็จสิ้นโครงการ  
2.1 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการสนับสนุนให้ความรู้ 

ทางกฎหมายแก่ประชาชนและเอกสารหลักฐานต่างๆที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
1) รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการสนับสนุนให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

และผลการประเมินโครงการ  

ขั้นตอน 3 การติดตามและประเมินโครงการ 
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เอกสาร ค าอธิบาย 
1.ชื่อโครงการ ระบุชื่อโครงการให้ชัดเจนและสอดคล้องกับเนื้อหาโครงการ 

 
2.วัตถุประสงค์ ระบุจุดมุ่งหมายในการเสนอโครงการซึ่งสอดคล้องกับชื่อโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย ก าหนดการและเนื้อหาในการจัดโครงการ เช่น เพ่ือให้
ความรู้ เพื่อพัฒนา 

3.ลักษณะโครงการที่ขอรับความ
ช่วยเหลือ 

ระบุ ลั กษ ณ ะ โค รงก ารให้ สอดคล้ อ งต าม ใน ระ เบี ยบ  ได้ แ ก่  
โครงการเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันอาชญกรรม การคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ และการเข้ าถึงกระบวนการยุติ ธรรม หรือโครงการ 
ที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือโครงการให้ความรู้ทาง
กฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หรือโครงการให้ความรู้
ทางกฎหมายแก่ประชาชนอื่นที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร 
 

4.วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ ระบุ วันที่/ เดือน/ปี เวลา และสถานที่จัดโครงการอย่างรายละเอียด
ตามข้อเท็จจริง 

5.รายละเอียดงบประมาณ ระบุ ร าย ล ะ เอี ย ด ค่ า ใช้ จ่ าย ขอ งโค รงก ารซึ่ งส อด ค ล้ อ งกั บ 
ประมาณการที่เสนอในแบบเสนอโครงการ(proposal) 

6.ผู้เข้าร่วมโครงการ ระบุจ านวน ประเภทและรายละเอียดผู้เข้าร่วมโครงการที่แสดงถึง
ความสอดคล้องต่อโครงการหรือพ้ืนที่จัดโครงการ ประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่  วิทยากร  ผู้เข้าร่วมการอบรม ผู้สังเกตการณ์ 
 

7.ขั้นตอนและผลการด าเนินโครงการ ระบุหัวข้อบรรยาย/เนื้อหาการบรรยาย ก าหนดการโครงการ 
ระยะเวลาโครงการ ตลอดจนรายละเอียดกิจกรรมท้ังหมด  
 

8.หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ระบุบุคคลหรือหน่วยงานหรือองค์กรที่ขอรับการสนับสนุนโครงการ 
 

9.เจ้าหน้าที่โครงการ ระบุบุคคลหรือกลุ่มคนที่รับผิดชอบดูแลตลอดโครงการ 
 

10.ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม ระบุรายงานสรุปผลการประเมินโครงการจากแบบความพึงพอใจ 
ที่เสนอในแบบเสนอโครงการ(proposal)  

11.รูปภาพและคลิปวีดีโอ ระบุภาพประกอบโครงการไม่น้อยกว่า 5 ภาพพร้อมวิดีโอคลิปบันทึก
ตลอดโครงการ บรรจุในแผ่น CD  

 
 
 
 

 2) หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ 
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 3) แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 
 4) แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 5) เอกสารการบรรยายของวิทยากร 
 6) แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
 7) ภาพเคลื่อนไหวบางช่วง(VDO) ของโครงการไม่น้อยกว่า 10 นาท ี
 8) ค่าพาหนะเบิกค่าเดินทาง  ได้แก่ แบบ บก.111 พร้อมส าเนาบัตรประชาชน 
       แบบ 8708 ส่วน 1 
       แบบ 8708 ส่วน 2 
     *กรณีโครงการจ้างเหมารถขนส่งผู้ร่วมโครงการต้องมีเอกสารการจัดจ้างประกอบ 
 9) ใบส าคัญรับเงินค่าวิทยากรและส าเนาบัตรวิทยากร 
 10) ใบเสร็จรับเงินค่าอาหาร 
 11) ใบเสร็จรับเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 12) ใบเสร็จค่าท่ีพัก (Portfolio)  
 13) ใบเสร็จค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ เอกสารรายการที่ 8 – 13 ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง อย่างน้อยรายละเอียดต้องประกอบด้วย 
1) ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ท าการของผู้รับเงิน 
2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
3) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
4) จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
5) ลายมือชื่อผู้รับเงิน 
รายการที ่10 -11 ระบุค่าใช้จ่ายเป็นวัน  

 3.การประเมินความส าเร็จของโครงการ  
   ผู้ขอรับการสนับสนุนรายงานผลโครงการและจัดส่งเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน เจ้าหน้าที่
ด าเนินการสรุปผลการสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนรายงานผู้บริหาร 
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แบบค าขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม  
กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี 

๑. ข้อมูลผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
๑.๑ ข้าพเจ้า ชื่อ....................................................นามสกุล.......................... .................... 
1.2 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………………………………………………………………  
๑.3 เกิดวันที่........................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 คริสต์  О อ่ืนๆ................... 
๑.7 ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี....................... หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ................................. 
ถนน................................................... ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์........................ ....... โทร.............................. 
О บ้านตนเอง  О บ้านบิดามารดา  О บ้านญาติ  О บ้านเพื่อน  О บ้านคนรู้จัก  О บ้านเช่า 
     พักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา....................................  เดือน/ปี  
1.8 ที่อยู่ตามภูมิล าเนา เลขท่ี....................... หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย .......................... 
ถนน................................................... ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต.................... 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์............................... โทร............................. 
О บ้านตนเอง  О บ้านบิดามารดา  О บ้านญาติ  О บ้านเพื่อน  О บ้านคนรู้จัก  О บ้านเช่า 
     พักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา....................................  เดือน/ปี 
๑.9 ประกอบอาชีพ......................................................  มีรายได้วัน/เดือน/ปี........... .............. บาท 
๑.10 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม  

 О ชั้นสอบสวน  О ชั้นอัยการ  О ศาลชั้นต้น  О ศาลอุทธรณ์  О ศาลฎีกา  О อ่ืนๆ........... 
๒. ข้อมูลผู้รับมอบอ านาจ 

2.๑ ข้าพเจ้า ชื่อ.................................... นามสกุล................................................... 
2.2 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน……………………………………………..  
2.3 เกิดวันที่........................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 คริสต์  О อ่ืนๆ................................. 
2.7 ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี....................... หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ............................. 
ถนน................................................... ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต............... 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์............................... โทร.............................. 
О บ้านตนเอง  О บ้านบิดามารดา  О บ้านญาติ  О บ้านเพื่อน  О บ้านคนรู้จัก  О บ้านเช่า 

พักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา....................................  เดือน/ปี  
ต่อหน้า 2 

แบบ กทย. 1 

บทท่ี 6 เอกสารและแบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง 



คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชน 

๕๕ | Justice Fund Office 
 
    

2.8 ที่อยู่ตามภูมิล าเนา เลขท่ี....................... หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย .................... 
ถนน................................................... ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์............................... โทร............................... 
О บ้านตนเอง  О บ้านบิดามารดา  О บ้านญาติ  О บ้านเพื่อน  О บ้านคนรู้จัก  О บ้านเช่า 
     พักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา....................................  เดือน/ปี 

3. การศึกษาของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
О ไม่รู้หนังสือ  О ประถมศึกษา  О มัธยมศึกษา  О ปวช.  О ปวส. 
О ปริญญาตรี   О ปริญญาโท     О ปริญญาเอก  О อ่ืนๆ......................................... 

4. การประกอบอาชีพของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
4.๑ ข้าพเจ้ามีรายได้ ก่อน/ขณะถูกด าเนินคดี  

О ประกอบอาชีพ....................................................ต าแหนง่........................................... 
รายได้ วัน/เดือน/ปีละ........................................................บาท  ท างานนี้มานาน....... ........................ป ี
ชื่อสถานที่ท างาน...................................................................................... ............โทร............ 
นอกจากงานประจ าแล้ว ข้าพเจ้า О ไม่มีอาชีพเสริมอ่ืน ๆ อีก 
            О มีอาชีพเสริม คือ..........................................  
ชื่อสถานที่ท างาน...................................................................................... ............โทร..................... รายได้ 

วัน/เดือน/ปีละ........................................................บาท  ท างานนี้มานาน..................... ..........ป ี
О ไม่ได้ประกอบอาชีพ เพราะ................................................................. 

แต่ข้าพเจ้าได้รับเงินค่าใช้จ่ายจาก..............................................วัน/เดือน/ปีละ........ ................. บาท 
4.๒ ข้าพเจ้ามีรายจ่าย ก่อน/ขณะถูกด าเนินคด ี 
       О ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเดือนละ..............................บาท   

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

4.๓ ทรัพย์สินอื่นของข้าพเจ้า     О ไม่มี 
                      О มี ได้แก่......................................................... ....... 
5. เรื่อง ........................................................ О คดีแพ่ง  О คดีอาญา  О คดีอื่นๆ ................... 

มีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือเงินหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนยุติธรรม  ดังต่อไปนี้ 
О ค่าจ้างทนายความ 
О ค่าท่ีปรึกษาหรือผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายในการด าเนินคดี หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
О ค่าฤชาธรรมเนียม 
О ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดี เช่น ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่
ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการ สอบแนวเขตรังวัดที่ดิน 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม การอ่าน แปล ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย 

 О ค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการด าเนินคดี (โปรดระบุ)………………………………………………….. 
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6. ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคดีพอสังเขป เช่น ข้อเท็จจริงในคดีเป็นอย่างไร มูลคดี ชื่อคู่ความใน
คดี ศาลที่รับฟ้อง/จะฟ้อง จ านวนเงินที่เรียกร้อง ฯลฯ 

ข้อเท็จจริงแห่งคด ี ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
. 
7. การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทการการใช้สิทธิทางศาล 
 О เคยไกล่เกลี่ยโดย................................................................................... ........................................ 
      ผลการไกล่เกลี่ย.................................................................................. .......................................... 

О ไม่เคยไกล่เกลี่ย  О ประสงค์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 
      О ไม่ประสงค์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท  เนื่องจาก............................................ 

8. เหตุที่ควรจะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 
……………………………………………………………………………………………………………...……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ในการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 

(     )  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(     )  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(     )  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) 
(     )  หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
(     )  ส าเนาสัญญา 
(     )  ส าเนาเอกสารสิทธิเกี่ยวกับท่ีดิน 
(     )  ส าเนาเอกสารทางคดี 
(     )  อ่ืนๆ ...................................................................................... ..................................... 

........................................................................................................................................................................... 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ โดยได้อ่าน ได้ฟังแล้ว

รับว่าเข้าใจเป็นอย่างดี จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
   
 
     (ลงช่ือ)...........................................................ผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

              เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 
 
     (ลงช่ือ)........................................................... 
                 (..........................................................) 
             ต าแหน่ง........................................................... 
         วันที่..........เดือน...........................พ.ศ. .........  
 

 

 

 

ค ำเตือน  ผู้ใดแจ้งข้อเท็จจริงหรือแสดงหลักฐำนอันเป็นเท็จแก่เจ้ำหน้ำที่ ถือว่ำมีควำมผิด 
     ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ กองทุนยุติธรรมจะด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป 
     นอกจำกนี้กองทุนยุติธรรมจะด ำเนินกำรยกเลิกค ำขอรับควำมช่วยเหลือด้วย 
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แบบค าขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม  
กรณีการขอปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 

๑. ข้อมูลผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
๑.๑ ข้าพเจ้า ชื่อ....................................................นามสกุล.......................... .......................................... 
1.2 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน……………………………………………………………………………………………....  
๑.3 เกิดวันที่........................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 คริสต์  О อ่ืนๆ.................................... 
๑.7 ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี....................... หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ........................................... 
ถนน................................................... ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์............................... โทร......................................... 
О บ้านตนเอง  О บ้านบิดามารดา  О บ้านญาติ  О บ้านเพื่อน  О บ้านคนรู้จัก  О บ้านเช่า 
     พักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา....................................  เดือน/ปี  
1.8 ที่อยู่ตามภูมิล าเนา เลขท่ี....................... หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ..... .............................. 
ถนน................................................... ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์............................... โทร......................................... 
О บ้านตนเอง  О บ้านบิดามารดา  О บ้านญาติ  О บ้านเพื่อน  О บ้านคนรู้จัก  О บ้านเช่า 
     พักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา....................................  เดือน/ปี 
๑.9 ประกอบอาชีพ......................................................  มีรายได้วัน/เดือน/ปี........... ......................บาท 
๑.10 เกี่ยวข้องเป็น.........................................................  ผูต้้องหา/จ าเลย 
๑.11 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม  

 О ชั้นสอบสวน  О ชั้นอัยการ  О ศาลชั้นต้น  О ศาลอุทธรณ์  О ศาลฎีกา  О อ่ืนๆ.................. 
๒. ข้อมูลผู้ต้องหา/จ าเลย 

๒.๑ ชื่อ..................................................................นามสกุล..................... ............................................... 
2.2 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน…………………………………………….. 
๒.3 เกิดวันที่........................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 คริสต์  О อ่ืนๆ.................................... 
๒.7 ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี........................ หมู่ที่.......................... บ้าน/ตรอก/ซอย ................................. 
ถนน................................................... ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์............................... โทร......................................... 
О บ้านตนเอง О บ้านบิดามารดา  О บ้านญาติ  О บ้านเพื่อน  О บ้านคนรู้จัก   О บ้านเช่า 
     พักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา....................................  เดือน/ปี 
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2.8 ที่อยู่ตามภูมิล าเนา เลขท่ี....................... หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ..... .............................. 
ถนน................................................... ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์............................... โทร......................................... 
О บ้านตนเอง  О บ้านบิดามารดา  О บ้านญาติ  О บ้านเพื่อน  О บ้านคนรู้จัก  О บ้านเช่า 
     พักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา....................................  เดือน/ปี 
๒.9 ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับ............................................................  เป็นระยะเวลา. ..............  เดือน/ปี 

๓. สถานภาพของผู้ต้องหา/จ าเลย 
О โสด 
О หม้าย  โดย  О จดทะเบียนหย่า   О คู่ครองเสียชีวิต 
О มีครอบครัวแล้ว  โดย  О จดทะเบียนสมรส  О ไม่จดทะเบียนสมรส 

๓.๑ ภรรยา/สามี ชื่อ............................................................................ อายุ.. ....................ปี  
ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี........................ หมู่ที่.......................... บา้น/ตรอก/ซอย ...... ................................... 
ถนน................................................... ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์............................... โทร......................................... 
ประกอบอาชีพ..............................................................  มีรายได้วัน/เดือน/ปี.................................บาท 
๓.๒ ข้าพเจ้ามีบุตร..............................คน  คือ 
(๑)............................................................................................อายุ...............ป ีอาชีพ............................ 
ที่อยู่............................................................................................... ......................โทร.............................. 
(๒)............................................................................................อายุ...............ป ีอาชีพ............................ 
ที่อยู่............................................................................................... ......................โทร.............................. 

๔. การศึกษาของผู้ต้องหา/จ าเลย  
О ไม่รู้หนังสือ  О ประถมศึกษา  О มัธยมศึกษา  О ปวช.  О ปวส. 
О ปริญญาตรี   О ปริญญาโท     О ปริญญาเอก  О อ่ืนๆ............................................................... 

๕. การประกอบอาชีพของผู้ต้องหา/จ าเลย 
๕.๑ ข้าพเจ้ามีรายได้ ก่อน/ขณะถูกด าเนินคดี  

О ประกอบอาชีพ...............................................................ต าแหน่ง........ ........................ 
รายได้ วัน/เดือน/ปีละ........................................................บาท  ท างานนี้มานาน...............................ป ี
ชื่อสถานที่ท างาน...................................................................................... ............โทร............................. 
นอกจากงานประจ าแล้ว ข้าพเจ้า О ไม่มีอาชีพเสริมอ่ืน ๆ อีก 
            О มีอาชีพเสริม คือ...........................................................................

 ชื่อสถานที่ท างาน...................................................................................... ............โทร.............................
 รายได้ วัน/เดือน/ปีละ........................................................บาท  ท างานนี้มานาน....... ........................ป ี

О ไม่ได้ประกอบอาชีพ เพราะ.................................................................. ........................ 
แต่ข้าพเจ้าได้รับเงินค่าใช้จ่ายจาก..............................................วัน/เดือน/ปีละ........ .......................บาท 
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๕.๒ ข้าพเจ้ามีรายจ่าย ก่อน/ขณะถูกด าเนินคดี  
       О ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเดือนละ..............................บาท   

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

๕.๓ ทรัพย์สินอื่นของข้าพเจ้า     О ไม่มี 
            О มี ได้แก่............................................................ ............................ 

6. ประวัติการกระท าความผิดของผู้ต้องหา/จ าเลย  
ข้าพเจ้า О ไม่มี О มี ประวัติถูกจับกุมด าเนินคดีอาญา หรือต้องโทษจ าคุก คือ 
(๑) เจ้าพนักงานต ารวจสถานีต ารวจ......................................................................... .............................. 
ถูกจับข้อหา...................................................................................... เมื่ อวันที่......................................... 
ผลทางคดี.............................................................................................. ................................................... 
(๒) เจ้าพนักงานต ารวจสถานีต ารวจ......................................................................... .............................. 
ถูกจับข้อหา...................................................................................... เมื่ อวันที่......................................... 
ผลทางคดี.............................................................................................. ................................................... 
(๓) เจ้าพนักงานต ารวจสถานีต ารวจ......................................................................... .............................. 
ถูกจับข้อหา.................................................................. .................... เมื่อวันที่......................................... 
ผลทางคดี.............................................................................................. ................................................... 

7. ประวัติเกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติดให้โทษของผู้ต้องหา/จ าเลย  
О ไม่มี О มี ประวัติเกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติดให้โทษ.............................ประเภท ได้แก่ 
.................................................................................................. ............................................................... 
...................................................................................................... ........................................................... 
...................................................................................................... ........................................................... 
...................................................................................................... ........................................................... 
...................................................................................................... ........................................................... 

8. ความเห็นในการประกันตัว 
8.๑ พนักงานสอบสวน/พนักงานอัยการ 

О ไม่คัดค้าน 
О คัดค้าน เนื่องจาก............................................................................. ....................................... 

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

...................................................................................................... ........................................................... 
8.๒ ศาลชั้นต้น/อุทธรณ์/ฎีกา (ถ้ามี) 

О อนุญาต 
О ไม่อนุญาต เนื่องจาก........................................................................... .................................... 

 
 
 

ต่อหน้า 4 



คู่มือมาตรฐานการปฏบิัติงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชน 

๖๑ | Justice Fund Office 
 
    

 
9. ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่ เกี่ยวข้องกับคดีที่ถูกฟ้องพอสังเขป เช่น ข้อเท็จจริงในคดีเป็นอย่างไร  
ข้อหาหรือฐานความผิด ศาลที่ปล่อยชั่วคราว/วงเงินประกันตัว ฯลฯ 

ข้อเท็จจริงแห่งคด ี ………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ข้อกล่าวอ้าง О รับสารภาพ (มูลเหตุจูงใจในการกระท าความผิด) เนื่องจาก.......................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

О ปฏิเสธ เนื่องจาก………………………………………………..……………………………………..….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
๑0. ข้อมูลผู้เสียหาย 

О ติดต่อผู้เสียหายไม่ได้ เนื่องจาก.................................................................... ...................................... 
О ติดต่อผู้เสียหายได้ ชื่อ............................................................................ ............................................ 

 อายุ.................................ปี  โทร.............................................................................. 
การบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย 
О มี  เป็นเงินจ านวน...........................................บาท  อ่ืนๆ.................................................................. 
О ไม่มี  เนื่องจาก.................................................................................... ............................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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๑1. เหตุที่ควรจะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 
……………………………………………………………………………………………………………...……………………………… 

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

ในการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 

(     )  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(     )  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(     )  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) 
(     )  หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
(     )  ส าเนาบันทึกการจับกุม 
(     )  ส าเนาบันทึกค าให้การ 
(     )  ส าเนาค าร้องขอฝากขัง 
(     )  ส าเนาค าฟ้องศาลชั้นต้น/อุทธรณ์/ฎีกา 
(     )  ส าเนาค าพิพากษาศาลชั้นต้น/อุทธรณ์/ฎีกา 
(     )  อื่นๆ ...................................................................................... ...................................... 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ โดยได้อ่าน ได้ฟังแล้ว

รับว่าเข้าใจเป็นอย่างดี จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
 

     (ลงช่ือ)...........................................................ผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
       (...........................................................) 

               วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. .......... 
 
 
 
 
 

 

              เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 
     (ลงช่ือ)........................................................... 
                 (..........................................................) 
             ต าแหน่ง........................................................... 
         วันที่..........เดือน...........................พ.ศ. .........  
 
 

ค ำเตือน  ผู้ใดแจ้งข้อเท็จจริงหรือแสดงหลักฐำนอันเป็นเท็จแก่เจ้ำหน้ำที่ ถือว่ำมีควำมผิด 
     ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ กองทุนยุติธรรมจะด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป 
     นอกจำกนี้กองทุนยุติธรรมจะด ำเนินกำรยกเลิกค ำขอรับควำมช่วยเหลือด้วย 
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แบบค าขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม  

กรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 
๑. ข้อมูลผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

๑.๑ ข้าพเจ้า ชื่อ....................................................นามสกุล.......................... .......................................... 
1.2 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………………………………………………………………………..  
๑.3 เกิดวันที่........................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 คริสต์  О อ่ืนๆ.................................... 
๑.7 ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี....................... หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ........ ................................... 
ถนน................................................... ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์..................... .......... โทร......................................... 
О บ้านตนเอง  О บ้านบิดามารดา  О บ้านญาติ  О บ้านเพื่อน  О บ้านคนรู้จัก  О บ้านเช่า 
     พักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา....................................  เดือน/ปี  
1.8 ที่อยู่ตามภูมิล าเนา เลขที่....................... หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ..... .............................. 
ถนน................................................... ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์............................... โทร......................................... 
О บ้านตนเอง  О บ้านบิดามารดา  О บ้านญาติ  О บ้านเพื่อน  О บ้านคนรู้จัก  О บ้านเช่า 
     พักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา....................................  เดือน/ปี 
๑.9 ประกอบอาชีพ......................................................  มีรายได้วัน/เดือน/ปี........... ......................บาท 

๒. ข้อมูลผู้รับมอบอ านาจ 
2.๑ ข้าพเจ้า ชื่อ.................................................. ..นามสกุล.................................................................... 
2.2 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน……………………………………………..........................................................  
2.3 เกิดวันที่........................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 คริสต์  О อ่ืนๆ.................................... 
2.7 ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี....................... หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ........................................... 
ถนน................................................... ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์............................... โทร......................................... 
О บ้านตนเอง  О บ้านบิดามารดา  О บ้านญาติ  О บ้านเพื่อน  О บ้านคนรู้จัก  О บ้านเช่า 
     พักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา....................................  เดือน/ปี  
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2.8 ที่อยู่ตามภูมิล าเนา เลขท่ี....................... หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ..... .............................. 
ถนน................................................... ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์............................... โทร......................................... 
О บ้านตนเอง  О บ้านบิดามารดา  О บ้านญาติ  О บ้านเพื่อน  О บ้านคนรู้จัก  О บ้านเช่า 
     พักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา....................................  เดือน/ปี 

3. การศึกษาของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
О ไม่รู้หนังสือ  О ประถมศึกษา  О มัธยมศึกษา  О ปวช.  О ปวส. 
О ปริญญาตรี   О ปริญญาโท     О ปริญญาเอก  О อ่ืนๆ............................................................... 

4. การประกอบอาชีพของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
4.๑ ข้าพเจ้ามีรายได้ ก่อน/ขณะถูกด าเนินคดี  

О ประกอบอาชีพ..............................................................ต าแหน่ง....... .......................... 
รายได้ วัน/เดือน/ปีละ........................................................บาท  ท างานนี้มานาน....... .........................ป ี
ชื่อสถานที่ท างาน...................................................................................... ............โทร............................. 
นอกจากงานประจ าแล้ว ข้าพเจ้า О ไม่มีอาชีพเสริมอ่ืน ๆ อีก 
            О มีอาชีพเสริม คือ...........................................................................

 ชื่อสถานที่ท างาน...................................................................................... ............โทร.............................
 รายได้ วัน/เดือน/ปีละ........................................................บาท  ท างานนี้มานาน................................ป ี

О ไม่ได้ประกอบอาชีพ เพราะ.................................................................. ........................ 
แต่ข้าพเจ้าได้รับเงินค่าใช้จ่ายจาก..............................................วัน/เดือน/ปีละ...............................บาท 
4.๒ ข้าพเจ้ามีรายจ่าย ก่อน/ขณะถูกด าเนินคดี  
       О ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเดือนละ..............................บาท   

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

4.๓ ทรัพย์สินอื่นของข้าพเจ้า     О ไม่มี 
                      О มี ได้แก่......................................................... ................................ 
5. การขอรับความช่วยเหลือ 

5.1 มีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือจากการกระท าในกรณี 
О เป็นผู้เสียหายจากการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย 
О เป็นจ าเลยที่ถูกคุมขังตามค าพิพากษาเกินก าหนด 
О  เป็นจ าเลยที่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้ เสียหาย  

 และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา และถูกคุมขังในระหว่างสอบสวน 
О การละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีอ่ืน (โปรดระบุ)............................................................................. 

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

.......................................................................................................................................................................... 
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5.2 มีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือเงินหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนยุติธรรม  ดังต่อไปนี้ 
О ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการรักษาพยาบาล 
О ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ 
О เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ในกรณีท่ีผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
     ถึงแก่ความตาย 

    О ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 
 О เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น (โปรดระบุ)............................................................................................ 
หมายเหตุ : เอกสารทางการเงินต้องน าเอกสารต้นฉบับมาแสดงต่อส านักงาน 

 

6. ข้อเท็จจริงและรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องพอสังเขป เช่น ข้อเท็จจริงในคดีเป็นอย่างไร  
ข้อเท็จจริงแห่งคด ี …………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 
7. เหตุที่ควรจะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 

……………………………………………………………………………………………………………...……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ในการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 

(     )  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(     )  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(     )  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) 
(     )  หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
(     )  ส าเนาสัญญา 
(     )  ส าเนาเอกสารสิทธิเกี่ยวกับท่ีดิน 
(     )  ส าเนาเอกสารทางคดี 
(     )  อ่ืนๆ .............................................................. ............................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ โดยได้อ่าน ได้ฟังแล้ว

รับว่าเข้าใจเป็นอย่างดี จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
    

 
     (ลงช่ือ)...........................................................ผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

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

 
 
 
 
 

 

       
                                                         เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 
 
 
     (ลงช่ือ)........................................................... 
                 (..........................................................) 
             ต าแหน่ง........................................................... 
         วันที่..........เดือน...........................พ.ศ. ......... 
 
 
 
 
 

ค ำเตือน  ผู้ใดแจ้งข้อเท็จจริงหรือแสดงหลักฐำนอันเป็นเท็จแก่เจ้ำหน้ำที่ ถือว่ำมีควำมผิด 
     ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ กองทุนยุติธรรมจะด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป 
     นอกจำกนี้กองทุนยุติธรรมจะด ำเนินกำรยกเลิกค ำขอรับควำมช่วยเหลือด้วย 
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แบบค าขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม  

กรณีการสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน                                                                                   

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.1  ชื่อผู้เสนอโครงการ  (ภาษาไทย) .......................................................................... ............................... 
          (ภาษาอังกฤษ) ถ้ามี ........................................................ .................................... 

1.2  ประเภทผู้เสนอโครงการ (เลือกเพียง 1 ข้อ) 
О บุคคลธรรมดา   О คณะบุคคล    О นิติบุคคล    О องค์กรเอกชน       
О หน่วยงานของรัฐ    О สถานศึกษา    О อ่ืนๆ..................................................... 

1.3  ที่ตั้งส านักงาน/ที่อยู่ (พร้อมแผนที่) เลขที.่....................................ต าบล/แขวง................................................. 
อ าเภอ/เขต...........................................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์..................... .      
โทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ ........................โทรสาร .................................     E-Mail ........................................ 

1.4  ชื่อผู้ประสานงานโครงการ ................................................................................................................................ 
       ที่อยู่ เลขที.่....................................ต าบล/แขวง................................................................................................ 
       อ าเภอ/เขต...........................................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์........................      
       โทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ ...........................โทรสาร ............................ E-Mail ................................................ 
1.5  วัตถุประสงค์ที่ขอรับความช่วยเหลือ............................................................................................ 
................................................................................................................... ................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
1.6  กิจกรรมหรือโครงการที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน (โดยสรุป) 
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................... .........................................................................................
........................................................................................... .........................................................................................     
1.7  ผลงานในรอบ 1 ปี ที่ผา่นมา (โดยสรุป) 
...................................................................................................... ..............................................................................
............................................................................................................. .......................................................................
............................................................................................................. .....................................................   

1.8  แหล่งความช่วยเหลือที่ได้รับในปัจจุบัน (ทั้งในและต่างประเทศ)  
       1. .................................................................................................    จ านวน ................................. บาท 
       2. ................................................................................................ .   จ านวน ................................. บาท 
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ส่วนที่ 2  รายละเอียดข้อมูลโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุน (แยกตามรายโครงการ) 
  

2.1   ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) ............................................................................... ..................... 
 

2.2   ลักษณะโครงการที่ขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุน   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
О โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม 

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

О โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ แก้ไขปัญหา   
เรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 

О โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่  
О โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนอื่นๆ (โปรดระบ)ุ............................................................  

 

2.3  รายชื่อบุคคลที่น่าเชื่อถือ ที่สามารถอธิบายถึงผลงานของผู้ขอรับความช่วยเหลือที่ผ่านมาได้ จ านวน 2 ท่าน 

(1)  ชื่อ ............................................................... ที่อยู่/หน่วยงาน ........... ................................................ 
..................................................................................... โทรศัพท์ ........ ....................................................... 

(2)  ชื่อ ............................................................... ที่อยู่/หน่วยงาน .......................................................... 
..................................................................................... โทรศัพท์ .............................................................  

หมายเหตุ  : ในกรณีงบประมาณโครงการที่เสนอต่อกองทุนยุติธรรม มากกว่า  50,000 บาท ให้แนบหนังสือ
รับรองผลงาน และให้บุคคลอ้างอิงลงนามมาพร้อมกับแบบเสนอโครงการ 

 

2.4 วัตถุประสงค์โครงการ 

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

2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 .................................................................................................... ............................................................
................................................................................................ .............................................................................
........................................................................................................... ..................................................................  
 

2.6 กลุ่มเป้าหมาย 
 .................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................... .............................................................................................. 
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                เพ่ือประโยชน์ต่อการพิจารณาโครงการของท่าน  กรุณาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร
ที่ก าหนดให้จัดส่งทุกรายการ โดยท าเครื่องหมาย  หน้าหัวข้อเอกสารที่ท่านจัดส่งมา พร้อมกับแนบรายละเอียด 
ดังนี้ 
 

 1.  เอกสารโครงการ 3 ชุด  พร้อมแผ่นดิสก์ 1 แผ่น (ถ้ามี) โดยแต่ละชุดประกอบด้วย 

О รายละเอียดโครงการ  
 О มติที่ประชุมขององค์กร ซึ่งให้ความเห็นชอบโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน (ถ้ามี) 

 2.  เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการอย่างละ 3 ชุด   

О แผนที่ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
  О แผนที่ของพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการ 
  О อ่ืน ๆ (ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาโครงการ)..................................... 

  3.  กรณีเป็นองค์กรเอกชนให้แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบ อย่างละ 3 ชุด ดังนี้ 

 О ส าเนาตราสารหรือระเบียบข้อบังคับ 
 О ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา 
 О งบดุลหรืองบแสดงรายรับ-รายจ่ายส าหรับรอบปีที่ผ่านมา 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ โดยได้อ่าน ได้ฟังแล้ว  
รับว่าเข้าใจเป็นอย่างดี จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
     (ลงช่ือ)...........................................................ผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

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

 
 
 
 
 
 

 
              เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 
 
     (ลงช่ือ)........................................................... 
                 (..........................................................) 
             ต าแหน่ง........................................................... 
         วันที่..........เดือน...........................พ.ศ. .........  
 
 
 

ค ำเตือน  ผู้ใดแจ้งข้อเท็จจริงหรือแสดงหลักฐำนอันเป็นเทจ็แก่เจำ้หน้ำที่ ถือว่ำมีควำมผิด 
     ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ กองทุนยุติธรรมจะด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป 
     นอกจำกนีก้องทุนยุติธรรมจะด ำเนินกำรยกเลิกค ำขอรับควำมชว่ยเหลือด้วย 
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บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม ตามมาตรา 8 
แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558 (ส าหรับรับค าขอ) 

 กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินดคีและการขอปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย (กทย.1 และกทย. 2)  

 ช่ือ - สกุล ผู้ขอรับความช่วยเหลือ ................................................................... ค าขอเลขท่ี .................................. 

                                                     
 ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรประชาชน ของผู้ยื่นค าขอฯ และ/หรือของผู้ต้องหาหรือจ าเลย จ านวน 1 ชุด  
 ใบมอบอ านาจ กรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยอยู่ ในเรือนจ า หรือมี เหตุจ าเป็นอย่างยิ่ งที่ ไม่สามารถมาพบด้วยตนเองไ ด้    
     พร้อมท้ังติดอากรแสตมป์จ านวน 30 บาท  
 ส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดี เช่น  

 รายงานบันทึกประจ าวันเกี่ยวกับคดี (ช้ันสอบสวน) 
 บันทึกแจ้งข้อกล่าวหา (ช้ันสอบสวน) 
 บันทึกการจับกุม (ช้ันสอบสวน) 
 บันทึกค าให้การผู้ต้องหา / บันทึกค าให้การผู้ร้องทุกข์ หรือผู้เสียหาย (ช้ันสอบสวน) 
 ค าร้องขอฝากขังผู้ต้องหา ตั้งแต่ครั้งที่ 1 จนถึงปัจจุบัน (ช้ันสอบสวน - ช้ันอัยการ) 
 ส าเนาค าฟ้องศาลช้ันต้น / ค าอุทธรณ์ / ค าฎีกา  
 ส าเนาค าให้การ / ค าแถลง / ค าร้อง ท่ียื่นไว้ต่อศาล  
 ส าเนารายงานกระบวนพิจารณาคดี (เอกสารแสดงก าหนดนัดของศาล) 
 ส าเนาค าพิพากษาศาลช้ันต้น / ศาลอุทธรณ์ / ศาลฎีกา 

 หนังสือรับรองความประพฤติ  
 หนังสือรับรองรายได้   
 อื่นๆ ได้แก่ ................................................................................................................. .......................................... 
....................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... 
 
ทั้งนี้ส านักงานกองทุนยุติธรรมได้รับค าขอรับความช่วยเหลือของผู้ขอฯ ไว้แล้ว และผู้ขอฯ จะน าเอกสารที่ยังขาดหรือไม่ครบถ้วน 
มาส่งเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าท่ีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันท่ี.................................ถึงวันท่ี............................... หากถึงระยะเวลาที่ก าหนดไว ้
แต่ผู้ขอฯ ไม่ส่งเอกสารมาให้กองทุนยุติธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด กองทุนยุติธรรม จะขอถือหนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือแสดง
ความประสงค์ขอยุติค าขอรับความช่วยเหลือท่ีได้ยื่นไว้กับส านักงานกองทุนยุติธรรมต่อไป  
 
       ลงช่ือ .................................. ผู้ขอรับความช่วยเหลือ             ลงช่ือ ..................................... เจา้หน้าท่ีผู้รับค าขอฯ  
          (.........................................)                                          (.........................................)  
          วันท่ี ......... /........... /..........                                         วันท่ี .......... /.......... /.........  
 
        ลงช่ือ ................................... พยาน                                ลงช่ือ .................................... พยาน 
          วันท่ี ......... /.......... /.........                                           วันท่ี ......... /.......... /.........  

.................................................................................................................................................................................... 
ส านักงานกองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
เลขที่ 99 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น 22 ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120  
โทร 0 2502 6751 หรือ 0 2502 6752 หรือ 0 2502 6318 หรือ 0 2502 6246 
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          ขั้นตอนแรก การรับเรื่อง   
          1. นิติกรรับค าขอความช่วยเหลือตามภารกิจของกองทุนฯ  
          2. นิติกร สอบเรื่องที่รับค าขอฯ ขณะรับค าขอฯ เช่น พฤติการณ์แห่งคดี สอบข้อเท็จจริงว่าเข้าข่ายภารกจิ
ของกองทุนฯหรือไม่ 
          3. สอบถามข้อเท็จจริงอ่ืนๆ เช่น การประกันตัว ค่าธรรมเนียม หรือกรณีมีคนรับรองรายได้หรือไม่ 
 

          ขั้นตอนสอง ออกเลขค าขอ ในระบบ Justice fund   
          4. นิติกรออกเลขค าขอในระบบ justice fund ให้ผู้ขอรับฯ โดยนิติกรลงรายมือชื่อในใบรับเรื่องและเก็บ
ใบรับเรื่องไว้ 1 ใบอีก 1 ใบเก็บไว้ที่ผู้ขอฯ ทั้งนี้ผู้ขอฯ สามารถน าใบดังกล่าวอ้างอิงกับหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือเลื่อน
เวลา กรณีเกิดเหตุการณ์จ าเป็น 

          5. นิติกรคืนหลักฐานฯ แก่ผู้ขอฯ 

          *นิติกรท าข้อมูลผู้ขอฯในระบบ justice fundให้เป็นปัจจุบัน 

          ขั้นตอนสาม ด าเนินการเรื่องฯ 

          6. ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่งค าร้องขอฯ ให้หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือประชาชนเพื่อแจกจ่ายนิติกร 

          7. นิติกรได้รับเรื่องจากหัวหน้ากลุ่มกฎหมายและช่วยเหลือฯ และด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง 

          8. นิติกรลงพื้นท่ีหรือสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือขอเอกสารเพ่ิมเติม 

          9. นิติกรจัดท ารายงานความคิดเห็นเจ้าหน้าที่เพ่ือเสนอความเห็นต่อหัวหน้างานไปถึงหัวหน้ากลุ่มกฎหมาย
และช่วยเหลือประชาชน และส่งต่อถึงผู้อ านวยการกองทุนฯ จากนั้น 

                    - ถ้าเป็นกรณี เร่งด่วน ค าร้องขอฯ จะถูกส่งไปถึงประธานคณะอนุกรรมการฯ ส่วนกลาง (รองปลัด
ฯ) ซึ่งเรื่องสามารถอนุมัติ ไม่อนุมัติ ยุติ หรือส่งเรื่องกลับให้คณะอนุฯ พิจารณาต่อ อยู่ที่ดุลพินิจประธาน
คณะอนุกรรมการฯ 

                   - ถ้ากรณีปกติ ค าร้องขอฯ จะส่งเข้าคณะอนุกรรมการฯ(ผ่านปลัดกระทรวง) 
          *นิติกรท าข้อมูลผู้ขอฯ ในระบบ justice fundให้เป็นปัจจุบัน 

 

          ขั้นตอนสี่ แจ้งผลการพิจารณาฯ 

          10. แจ้งผลการพิจารณาฯให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือทราบ ได้แก่ 

                    - ถ้าอนุมัต ิ ให้ด าเนินการท าสัญญา 

                    - ไม่อนุมัติ แจ้งสิทธิให้ทบทวนผลการด าเนินงานภายใน 30 วัน 

                    - ยุต ิ ถ้าไม่ประสงค์ให้แจ้งสิทธิให้ทบทวนผลการด าเนินงานภายใน 30 วัน 

 แต่ถ้ายุติโดยความประสงค์ของผู้ขอฯ ให้จบการด าเนินงาน 

          *นิติกรท าข้อมูลผู้ขอฯในระบบ justice fundให้เป็นปัจจุบัน 

          ขั้นตอนห้า กรณีอนุมัติค าขอฯ 

          11. นิติกรท าสัญญา อาทิเช่น การวางเงินประกันตัวศาล ค่าทนายความ หรือค่าธรรมเนียมศาล   
                นิติกรต้องวางค่าธรรมเนียมที่ศาล 

          12. นิติกรรายงานผลการใช้เงินให้กลุ่มงานบริหารการเงินการบัญชีและการพัสดุ 
 

ขั้นตอนกำรใช้แบบฟอร์มด ำเนินกำรยื่นค ำขอควำมช่วยเหลือ 



คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชน 

๗๒ | Justice Fund Office 
 
    

 
 

ภารกจิการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย และผู้ทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากการถกูละเมิดสิทธมินุษยชน 

1. ใบรับเรื่อง 

2. แบบสอบข้อเท็จจริงการขอรับความช่วยเหลือเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม 

3. แบบสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม (แนบท้ายค าขอรับความช่วยเหลือเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม) 
4. บันทึกถ้อยค าพยาน 

5. รายงานความเห็นเจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรม (กรณีเร่งด่วนของส านักงานกองทุนยุติธรรม) 
6. รายงานความเห็นเจา้หน้าทีก่องทุนยุติธรรม (กรณีเข้าคณะอนุกรรมการฯ ของส านักงานกองทุนยุติธรรม) 
7. รายงานความเห็นเจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรม (กรณีเร่งด่วนของส านักงานยุติธรรมจังหวัด) 

         8. รายงานความเห็นเจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรม (กรณีเข้าคณะอนุกรรมการฯของส านักงานยุติธรรมจังหวัด) 
9. แบบตารางขวาง 

10. แบบรายงานการประชุม 

11. หนังสือแจ้งผลการพิจารณา (กรณีอนุมัติ) 
12. หนังสือแจ้งผลการพิจารณา (กรณีไม่อนุมัติ) 
13. หนังสือแจ้งผลการพิจารณา (กรณียุติ) 
14. รายการเอกสารที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องน ามายื่นประกอบการท าสัญญา 

15. รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นประกอบกรณีให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนนคดีหรือการ
ขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาและจ าเลย 

16. รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นประกอบกรณีได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

17. สัญญาจ้างทนายความ 
18. สัญญาจ้างทนายความในชั้นบังคับคดี 
19. สัญญาการได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 

20. สัญญาค้ าประกันการได้รับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม 

21. หนังสือมอบอ านาจ 

22. หนังสือรับรองความประพฤติ 
23. หนังสือรับรองรายได้ 
24. แบบแสดงความประสงค์ขอยุติค าจอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม 
25. แบบเสนอค่าทนายความกองทุนยุติธรรม 

26. แบบรายงานตัวผู้ขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม 

27. แบบขอรับเงินคืนนายประกัน กรณีศาลมีค าพิพากษาให้คืนค่าธรรมเนียมศาล 

28. ใบเบิกกรณีค่ารถ ค่าน้ ามัน ค่าท่ีพัก เบี้ยเลี้ยง ฯลฯ  (ถ้ามี) 
 

 

 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
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แบบฟอร์ม 1 

ส านักงานกองทุนยุติธรรม 
ทีอ่ยู ่:                                                                               
โทรศัพท์ : 
สถำนที่รับค ำขอ :  

 

  
รหัสผู้ขอใชบ้รกิาร :  
ชื่อ – นามสกุล ผู้รับบริการ : ....................................................................................................... 
ที่อยู่ : ............................................................................................................................................ 
กิจกรรมที่ประสงค์จะขอรับบริการ : ........................................................................................... 
เรื่องท่ีต้องการรับบริการ : ........................................................................................................... 
เรื่องหลัก : .................................................................................................................................... 
เรื่องรอง : ..................................................................................................................................... 
 ลงช่ือ................................................................... ผู้ให้บริการ 

(นิติกร) 
 

 

ส านักงานกองทุนยุติธรรม 
ทีอ่ยู ่:                                                                               
โทรศัพท์ : 
สถำนที่รับค ำขอ : 

 

รหัสผู้ขอใชบ้รกิาร :  
ชื่อ – นามสกุล ผู้รับบริการ : ....................................................................................................... 
ที่อยู่ : ............................................................................................................................................ 
กิจกรรมที่ประสงค์จะขอรับบริการ : ........................................................................................... 

เรื่องท่ีต้องการรับบริการ : ........................................................................................................... 
เรื่องหลัก : ................................................................................................................................... 
เรื่องรอง : .................................................................................................................................... 
 ลงช่ือ.................................................................. ผู้ให้บริการ 

(นิติกร) 

เลขที่ขอรับบริการ : ........................................... 
วัน/เดือน/ปี : .................................................... 

 

ท่านจะได้รับการติดต่อจากส านักงานกองทุนยุติธรรม/ส านักงานยุติธรรมจังหวัด ภายใน ๑๕ วัน  
หากไม่ได้รับการติดต่อ ท่านสามารถสอบถามได้จากส านักงานยุติธรรมจังหวัด/กรมฯ 
หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ โปรดแจ้งส านักงานยุติธรรมจังหวัดที่ท่านสะดวก 
โปรดน าเอกสารนี้มาด้วยทุกครั้งที่มาติดต่อ 

เลขที่ขอรับบริการ : ......................................... 
วัน/เดือน/ปี : .................................................. 

เอกสารส าคัญ 

เอกสารส าคัญ 

ท่านจะได้รบัการติดต่อจากส านักงานกองทุนยุติธรรม/ส านักงานยุติธรรมจังหวัด ภายใน ๑๕ วัน 
หากไม่ได้รับการติดต่อ ท่านสามารถสอบถามได้จากส านักงานยุติธรรมจังหวัด/กรมฯ 
หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ โปรดแจง้ส านักงานยุติธรรมจงัหวัดที่ท่านสะดวก 
โปรดน าเอกสารนี้มาด้วยทกุครั้งที่มาติดต่อ 

ใบรับเรื่อง 
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แบบฟอร์ม 2 

แบบสอบข้อเท็จจริงกำรขอรับควำมช่วยเหลือเงินหรือค่ำใช้จ่ำยกองทุนยุติธรรม 

สถำนที่......................................................... 
วันที่ ............................................................ 

๑. ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว/  ……....................................................(ผู้ขอควำมช่วยเหลือ) 
ยื่นค ำขอรับควำมช่วยเหลือ  ให้กับ      ตนเอง และหรือ       บุคคลอื่น ซึ่งมีควำมเกี่ยวพัน…….…..…………. 

บุคคลอ่ืน นำย/นำงนำงสำว………..................................................................................................       
บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขที่               ที่อยู่บ้ำนเลขที่.........................หมู่ที่..............  
ถนน.........................................ต ำบล................................... อ ำเภอ................................. จังหวดั.................................
โทรศัพท…์.............................อำยุ...........ปี อำชีพ..................................... มีรำยได้......................บำทต่อ…....... 

๒. ควำมประสงค์ ขอรับควำมช่วยเหลือเงินหรือค่ำใช้จ่ำยกองทนุยุติธรรม กรณ ี
   เงินค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดี 
   เงินเพ่ือใช้เป็นหลักประกันในกำรปล่อยชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจ ำเลย 
   เงินช่วยเหลือจำกกำรถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือกำรได้รับผลกระทบจำกกำรถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน กรณีท่ีผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแก่ควำมตำย 
   กำรสนับสนุนโครงกำรให้ควำมรู้ทำงกฎหมำยแก่ประชำชน 

              ๓. ข้อเท็จจริง   
๓.๑ คดีอำญำ เมื่อวันที่ ..................................เจำ้หน้ำที่/หน่วยงำน...................................................... 

ได้จับกุม (ระบุชื่อ-นำมสกุล).............................................................รว่มกับ......................................................... 
แจ้งข้อหำ……..............………………………………………………..…………….ผู้ต้องหำให้กำร     รับสำรภำพ     ปฏิเสธ 
เนื่องจำก.......................................................................ปัจจบุันถูกคุมขังอยู่ที่................................................ 
     ๓.๒ พฤติกำรณ์/ข้อพิพำท/รำยละเอียดอ่ืนๆ (วันเวลำสถำนที่ เกิดเหตุกำรณ์อะไร มีผลอย่ำงไร 
และข้อมูลเกี่ยวกับคดี โดยสรุป)............................................................................... ............................................. 
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................. .......................................................................
............................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................. ................................................................. 

๓.๓ ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์บุคคลอ่ืนที่สำมำรถติดต่อได้  ............................................................ 
๔. สถำนะคดี      ชั้นสอบสวน     ชั้นพนักงำนอัยกำร..………………….……………………… 

             ชั้นศำล………………………………………………………………………………………. 
กรณีค ำพิพำกษำศำลชั้นต้น............................................และ/หรือศำลอุธรณ์……………………..…......... 

๕. กรณีขอหลักประกันกำรปล่อยช่ัวครำว (ถ้ำมี) 
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๕.๑ กำรยื่นค ำร้องขอปล่อยชั่วครำว 
         เคย ยื่นค ำร้องฯมำแล้ว จ ำนวน……ครั้ง และศำลมีค ำสั่งอย่ำงไร………….……. 
        ไม่เคย ยื่นค ำร้องฯ เพรำะสำเหตุใด…………………………………………………… 
               ๕.๒ กำรคัดค้ำนกำรประกันตัวของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (ดูสถำนะคดีขณะนั้น) 
…………..…………………….………….………......…………………………………….………………………….…………….…. 
…………..…………………….………….………......…………………………………….………………………….….………………. 
           ๕.๓ กำรรับรองควำมประพฤติและพฤติกำรณ์หลบหนี โดย ….….……...………….…….………………
ต ำแหน่ง ………………………………………………..…............ มีควำมสัมพันธ์………………………………………….………….……. 
                              ประวัติกำรกระท ำผิด……………………………………………………………………………………….. 
                              ควำมประพฤติของผู้ขอปล่อยชั่วครำว 

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

              พฤติกำรณ์หลบหนีของผู้ขอปล่อยชั่วครำว 
…………………………………………….…………….………………….………….………......……………………………………. 
๖. กรณีขอรับควำมช่วยเหลือเงินหรือค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็น โดยระบุจ ำนวนเงินให้ชัดเจนตรงตำมหลักฐำน  

…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
๗. เอกสำรประกอบค ำขอรับควำมช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อเท็จจริงดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร และได้อ่ำนได้ฟังแล้วรับว่ำเข้ำใจ   
เป็นอย่ำงดี จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน หำกข้ำพเจ้ำแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จต่อเจ้ำหน้ำที่ ยินยอมรับผิดทุกประกำร  

ทั้งนี้ จะเร่งรัดติดตำมเอกสำรตำมข้อ ๗. ส่งมอบเจ้ำหน้ำที่เพ่ิมเติม ภำยใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันยื่นค ำขอรับควำม
ช่วยเหลือเงินหรือค่ำใช้จ่ำยกองทุนยุติธรรม ถ้ำพ้นระยะเวลำที่ก ำหนดแล้ว ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำประสงค์ยุติเรื่อง และเมื่อ
เอกสำรครบถ้วนจะยื่นค ำขอรับควำมช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมใหม่ 

 
(ลงช่ือ)………………………………………ผู้ขอรับควำมช่วยเหลือ (ลงช่ือ) ………………………………………ผู้บันทึก   
        (…………………………………..…)                                     (………………………………………)  
                                                         ต ำแหน่ง………………………………… 

 

 

เอกสำร รำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ มี ขอเอกสำรเพิ่มเติม 

๑ หลักฐำนส่วนบุคคล หรือแบบประวัติหรือกำรสืบเสำะ   
๒ เกี่ยวกับข้อเท็จจริงคดี/ข้อพิพำท   
๓ เกี่ยวกับสถำนะคดี ส ำเนำค ำพิพำกษำทุกชั้นศำล   

๔ 
เอกสำรเกี่ยวกับกำรขอประกันตัว 
หนังสือรับรองควำมประพฤติและพฤติกำรณ์หลบหนี 

  

๕ เอกสำรเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำย / ส ำเนำโฉนดที่ดิน   
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(ใบต่อ)                                              แบบฟอร์ม 3 
แบบสอบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม  

แนบท้ำยค ำขอรับควำมช่วยเหลือเงินหรือค่ำใช้จ่ำยกองทุนยุตธิรรม 
รำย…………………………………………………………………………………..  

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

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อเท็จจริงดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร และได้อ่ำนได้ฟังแล้วรับว่ำ
เข้ำใจ   เป็นอย่ำงดี จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน หำกข้ำพเจ้ำแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จต่อเจ้ำหน้ำที่ ยินยอมรับ
ผิดทุกประกำร 

 

(ลงช่ือ)……………………………………… ผู้ขอรับควำมช่วยเหลือ (ลงช่ือ) ………………………………… ผู้บันทึก   

      (……………………………………….…)                                   (…………………………………………)  
                           ต ำแหน่ง…………………………………………… 
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แบบฟอร์ม 4 

         (กลุ่มงานช่วยเหลือประชาชน) 

บันทึกถ้อยค าพยาน                                                       เลขรับค าขอที ่                                           
.        ส านักงานกองทุนยุติธรรม 

                 วันที่…………เดือน………………………..พ.ศ………..…                       
. 

       

การสอบพยาน  สอบในส านักงานฯ  สอบนอกส านักงานฯ  

ข้าพเจ้าได้สาบานหรือปฏิญาณตนแล้วขอให้ถ้อยค าความสัตย์จริง  ดังนี้ 
1. ข้าพเจ้าชื่อ                                                                                                           
2. เกิดวันที่                    เดือน                  พ.ศ.                    อายุ             ป ี
3. ต าแหน่งหรืออาชีพ                                                                                                         
4. ปัจจุบันพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่                  หมู่ที ่      บ้าน/หมู่บ้าน                     ถนน                   

ตรอก/ซอย                             ใกล้เคียง                             ต าบล/แขวง                               
อ าเภอ/เขต                             จังหวัด                                โทรศัพท ์                   . 

5. ความเกี่ยวพันกับบุคคลในคดี……………………………………………………………………………………………..                                                                                 
และขอให้ถ้อยค าต่อไปนี้ว่า 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

 กรณีช่วยเหลือในการด าเนินคดี 
 กรณีช่วยเหลือในการขอปล่อยชั่วคราว 
 กรณีช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ 
 อ่ืนๆ.......................................................... 
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                      (กลุ่มงานช่วยเหลือประชาชน) 
ส านักงานกองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

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

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

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

        ลงวันที่.........เดือน......................พ.ศ..............     ลงวันที่.........เดือน......................พ.ศ............ 
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แบบฟอร์ม 5 
รำยงำนควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่กองทุนยุติธรรม (กรณีเร่งด่วนของส ำนักงำนกองทุนยุติธรรม)  
ค ำขอเลขที ่           /๒๕61 
ชื่อผู้ยื่นค ำขอ :      
วันที่ย่ืนค ำขอ :          /        /๒๕61 
วันที่กลุ่มงำนช่วยเหลือรับค ำขอ :          /        /๒๕61 
วันที่หลักฐำนครบ :          /        /๒๕61 
วันที่เสนอควำมเห็น :          /        /๒๕61 
๑. ข้อมูลผู้ต้องหำ/จ ำเลย    

 ที่อยู่ปัจจุบัน   
 อำยุ           ปี ประกอบอำชีพ                        รำยได้เดือนละ                    บำท 
 ขอ (หลักประกัน/ค่ำทนำย/ค่ำธรรมเนียมศำล ฯลฯ จ ำนวน                            บำท) 

ในช้ัน    สอบสวน    อัยกำร    ศำลช้ันต้น       ศำลอุทธรณ์    ศำลฎีกำ 
๒. ข้อมูลทำงคดี 

 ข้อหำ   
 พฤติกำรณ์คดี   
 ให้กำร  :    รับสำรภำพ    ปฏิเสธ    ภำคเสธ   
 ปัจจุบันอำศัยอยู่ที ่                           และคดีอยู่ระหวำ่ง  

๒.๑ ผู้ร่วมกระท ำควำมผิด 
  มี    ไม่มี                    (ถ้ำมี)   (จ ำเลยที่ 1)  

๒.๒ ประวัติกำรกระท ำควำมผิด 
  มี    ไม่มี    

๒.๓ บุคคลรับรองควำมประพฤติ 
      มี    ไม่มี        (ถ้ำมี)    

๒.๔ กำรคัดค้ำนประกันตัว 
  มี    ไม่มี                        (ถ้ำมี)    

3. ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที ่  
เห็นควร    อนุมัติ    ไม่อนุมัติ    ยุต ิ
เหตุผล   
เหตุผล   

  (    ) 
                                                   นิติกรเจ้ำของส ำนวน 

 

  เห็นพ้องตำมควำมเห็นเจ้ำหน้ำท่ี 
  ................................................... 
                          (                                          ) 
       หัวหน้ำกลุ่มงำน........................................................... 
       วันที่พิจำรณำ................/....................../......................                                               

  เสนอคณะอนุกรรมกำรฯ 
 
  (                                          ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทุนยุตธิรรม 
     วันท่ีพิจำรณำ................/....................../.....................                                                  
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แบบฟอร์ม 6 
รายงานความเห็นเจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรม  (กรณีเข้าคณะอนุฯของส านักงานกองทุนยุติธรรม) 

ค าขอเลขท่ี            /๒๕61 
ชื่อผู้ยื่นค าขอ :        
วันที่ย่ืนค าขอ :          /        /  ๒๕61 
วันที่กลุ่มงานช่วยเหลือรับค าขอ :          /        /  ๒๕61 
วันที่หลักฐานครบ :          /        /  ๒๕61  
วันที่เสนอความเห็น :          /        /  ๒๕61 
๑. ข้อมูลผู้ต้องหา/จ าเลย    

 ที่อยู่ปัจจุบัน   
 อายุ           ป ีประกอบอาชีพ                        รายได้เดือนละ                    บาท 
 ขอ (หลักประกัน/ค่าทนาย/ค่าธรรมเนียมศาล ฯลฯ จ านวน                            บาท) 

ในชั้น    สอบสวน    อัยการ    ศาลชั้นต้น     ศาลอุทธรณ์    ศาลฎีกา 
๒. ข้อมูลทางคดี 

 ข้อหา   
 พฤติการณ์คดี   
 ให้การ  :    รับสารภาพ    ปฏิเสธ    ภาคเสธ   
 ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่                            และคดีอยู่ระหว่าง  

๒.๑ ผู้ร่วมกระท าความผิด 
  มี    ไม่มี                    (ถ้ามี)   (จ าเลยที่ 1)  

๒.๒ ประวัติการกระท าความผิด 
  มี    ไม่มี    

๒.๓ บุคคลรับรองความประพฤติ 
      มี    ไม่มี        (ถ้ามี)    

๒.๔ การคัดค้านประกันตัว 
  มี    ไม่มี                        (ถ้ามี)    

3. ความเห็นเจ้าหน้าที่  
เห็นควร    อนุมัติ    ไม่อนุมัติ    ยุติ 
เหตุผลเหตุผล   
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แบบฟอร์ม 7 
รายงานความเห็นเจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรม  (กรณีเร่งด่วนของส านักงานยุติธรรมจังหวัด) 

ค าขอเลขที ่           /๒๕61 
ชื่อผู้ยื่นค าขอ :        
วันที่ย่ืนค าขอ :          /        /  ๒๕61 
วันที่กลุ่มงานช่วยเหลือรับค าขอ :          /        /  ๒๕61 
วันที่หลักฐานครบ :          /        /  ๒๕61  
วันที่เสนอความเห็น :          /        /  ๒๕61 
๑. ข้อมูลผู้ต้องหา/จ าเลย    

 ที่อยู่ปัจจุบัน   
 อายุ           ปี ประกอบอาชีพ                        รายได้เดือนละ                    บาท 
 ขอ (หลักประกัน/ค่าทนาย/ค่าธรรมเนียมศาล ฯลฯ จ านวน                            บาท) 

ในช้ัน    สอบสวน    อัยการ    ศาลช้ันต้น     ศาลอุทธรณ์    ศาลฎีกา 
๒. ข้อมูลทางคดี 

 ข้อหา   
 พฤติการณ์คดี   
 ให้การ  :    รับสารภาพ    ปฏิเสธ    ภาคเสธ   
 ปัจจุบันอาศัยอยู่ที ่                           และคดีอยู่ระหวา่ง  

๒.๑ ผู้ร่วมกระท าความผิด 
  มี    ไม่มี                    (ถ้ามี)   (จ าเลยที่ 1)  

๒.๒ ประวัติการกระท าความผิด 
  มี    ไม่มี    

๒.๓ บุคคลรับรองความประพฤต ิ
      มี    ไม่มี        (ถ้ามี)    

๒.๔ การคัดค้านประกันตัว 
  มี    ไม่มี                        (ถ้ามี)    

3. ความเห็นเจ้าหน้าที่  
เห็นควร    อนุมัติ    ไม่อนุมัติ    ยุต ิ
เหตุผลเหตุผล   

                       
 เห็นควรเสนอคณะอนุกรรมการฯ   พื่อพิจารณาค าขอต่อไป 
  (   ) 

                                              นิติกรเจ้าของส านวน 

  เห็นพ้องตามความเห็นเจ้าหน้าท่ี 
  ................................................... 
                          (                                          ) 
       หัวหน้ากลุ่มงาน........................................................... 
       วันที่พิจารณา................/....................../......................                                               

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

 
 



คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชน 

๘๒ | Justice Fund Office 
 
    

แบบฟอร์ม 8 
รายงานความเห็นเจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรม  (กรณีเข้าคณะอนุฯของส านักงานยุติธรรมจังหวัด) 

 
ค าขอเลขที ่           /๒๕61 
ชื่อผู้ยื่นค าขอ :        
วันที่ย่ืนค าขอ :          /        /  ๒๕61 
วันที่กลุ่มงานช่วยเหลือรับค าขอ :          /        /  ๒๕61 
วันที่หลักฐานครบ :          /        /  ๒๕61  
วันที่เสนอความเห็น :          /        /  ๒๕61 
๑. ข้อมูลผู้ต้องหา/จ าเลย    

 ที่อยู่ปัจจุบัน   
 อายุ           ปี ประกอบอาชีพ                        รายได้เดือนละ                    บาท 
 ขอ (หลักประกัน/ค่าทนาย/ค่าธรรมเนียมศาล ฯลฯ จ านวน                            บาท) 

ในช้ัน    สอบสวน    อัยการ    ศาลช้ันต้น ศาลอุทธรณ์    ศาลฎีกา 
๒. ข้อมูลทางคดี 

 ข้อหา   
 พฤติการณ์คดี   
 ให้การ  :    รับสารภาพ    ปฏิเสธ    ภาคเสธ   
 ปัจจุบันอาศัยอยู่ที ่                           และคดีอยู่ระหวา่ง  

๒.๑ ผู้ร่วมกระท าความผิด 
  มี    ไม่มี                    (ถ้ามี)   (จ าเลยที่ 1)  

๒.๒ ประวัติการกระท าความผิด 
  มี    ไม่มี    

๒.๓ บุคคลรับรองความประพฤต ิ
      มี    ไม่มี        (ถ้ามี)    

๒.๔ การคัดค้านประกันตัว 
  มี    ไม่มี                        (ถ้ามี)    

3. ความเห็นเจ้าหน้าที่  
เห็นควร    อนุมัติ    ไม่อนุมัติ    ยุต ิ
เหตุผล   

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฏบิัติงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชน 

๘๓ | Justice Fund Office 
 
    

 
 

  (                   )                    (                  ) 
                     นิติกรกองทุนยุติธรรม                                              หัวหน้ากลุม่งาน 
                                                

 

  เห็นพ้องตามความเห็นเจ้าหน้าที่ 
  ................................................... 

 
                          (                                          ) 
       ยุตธิรรมจังหวัด........................................................... 
       วันที่พิจารณา................/....................../......................                                               

  เสนอคณะอนุกรรมการฯ 
 
 
                      (                                          ) 
     ประธานอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ..................... 
     วันที่พิจารณา................/....................../.....................                                                  
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แบบฟร์อมที่ 9  
 

 
 
 

  

๑. ชื่อผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

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

๒. เลขที่ค าขอ ........................... 

๓. นิติกรเจ้าของส านวน 

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

๔. ขอรับการช่วยเหลือ 

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

 
  

 พฤติการณ์และข้อเท็จจริง 
............................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………….. 

 เห็นควรเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา “...................” 
……………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………….…………………………………... 
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แบบฟอร์ม 10 
 

                                           รายงานการประชุม     
ชื่อประชุม     

วัน / เวลา / ที่ประชุม               

สถานที่ประชุม        
------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
   
ผู้ไม่มาประชุม 
   
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  
เริ่มประชุมเวลา   
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ปิดประชุม เวลา      
 
              (             ) 
 ชื่อต าแหน่ง     

    
       (                       ) 

 ชื่อต าแหน่ง     
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

หมายเหตุ : เมื่อมีผลการพิจารณาแล้ว ให้แนบรายงานการประชุมไว้ในส านวนด้วย เพ่ือให้สามารถตรวจเช็คได้  
ว่าค าขอรับความช่วยเหลือได้รับการพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่เท่าไหร่ 
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ที่ ยธ ............................... 
 

 

 
 
 
(ท่ีอยู่.......................................) 

 พฤษภาคม  ๒๕61 

เรื่อง  แจ้งผลการขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม 

เรียน  ........................... 

ตามที่ท่านได้ยื่นค าขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม ลงวันที่  ......../...... /......  
เพ่ือใช้เป็นหลักประกันการปล่อยชั่วคราวในชั้นศาล..................................... นั้น 

กองทุนยุติธรรม ได้ พิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม ของท่านแล้ว  
อนุมัติเงินกองทุนยุติธรรมเพ่ือใช้เป็นหลักประกันการขอปล่อยชั่วคราวในชั้นศาล.................................................. 

ทั้งนี้ ขอให้ท่านติดต่อไปยังกลุ่มงานช่วยเหลือประชาชน ส านักงานกองทุนยุติธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2502 
6751 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมฉบับนี้ เพ่ือจัดท า
สัญญาการได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม กรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย และสัญญาค้ า
ประกันการได้รับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมที่ส านักงานกองทุนยุติธรรม อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 22 ต าบล
คลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หากท่านไม่ไปท าสัญญาภายในเวลาที่ก าหนดโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง ให้
ถือว่าท่านไม่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ และต้องยุติการให้ความช่วยเหลือ เว้นแต่เป็นกรณีมีเหตุอันสมควร ตาม
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา
หรือจ าเลย พ.ศ. 2559 ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ วรรคสอง 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

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

                                      เลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด...................... 
กลุ่มงาน................................. 
ส านักงาน............................... 
โทร. ......................................    
(ชื่อนิติกรเจ้าของส านวน........................................  

 

แจ้งผลการพิจารณา (กรณอีนุมัติ) 
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ที่ ยธ ............................... 
 

 

 
 
 
(ท่ีอยู่.......................................) 

 พฤษภาคม  ๒๕61 

เรื่อง  แจ้งผลการขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม 

เรียน  ........................... 

ตามที่ท่านได้ยื่นค าขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม ลงวันที่  ......../...... /......  
เพ่ือใช้เป็นหลักประกันการปล่อยชั่วคราวในชั้นศาล..................................... นั้น 

กองทุนยุติธรรม ได้ พิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม ของท่านแล้ว  
เห็นว่า คดีนี้................................................................................................... ...................................................... 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………...กรณี จึ ง ไม่ เป็ น ไป ตาม
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา
หรือจ าเลย พ.ศ. 2559 ข้อ 11 (3)(4) จึงไม่อนุมัติเงินกองทุนยุติธรรมตามค าขอของท่าน หากท่านไม่เห็นด้วยกับผล
การพิจารณา ให้ยื่นหนังสือขอให้ทบทวนผลการพิจารณาต่อคณะอนุกรรมการประธาน.......................................... 
หรือผู้ที่คณะอนุกรรมการมอบหมายแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและข้อเท็จจริงภายในก าหนด 30 วัน นับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

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

                                      เลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด...................... 
กลุ่มงาน................................. 
ส านักงาน............................... 
โทร. ......................................    
(ชื่อนิติกรเจ้าของส านวน........................................ 

 

แจ้งผลการพิจารณา (กรณีไม่อนุมัติ) 



 
 

๙๑ | Justice Fund Office 
 
    

แบบฟอร์ม 13 
 
 
 

ที่ ยธ 02106/ 
  

 
 
 

ส านักงานกองทุนยุติธรรม 
99/14 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 22 
ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

มิถุนายน  ๒๕61 
เรื่อง  แจ้งผลการขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม 
เรียน  ........................................ ผู้รับมอบอ านาจจาก...........................................  

ตามที่ท่านได้ยื่นค าขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม ลงวันที่ .................................... .......
เพ่ือใช้เป็นหลักประกันการขอปล่อยชั่วคราวในชั้นศาลอุทธรณ์ให้กับ................................................ ผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
ฃต่อศาลจังหวัด....................................นั้น 

กองทุนยุติธรรม ได้ พิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมของท่านแล้ว  
เห็นว่า กรณีนี้ จากการประสานงานเพ่ือขอข้อมูลการประกันตัวจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานประกันตัวของศาลจังหวัด 
สมุทรปราการ พบว่าผู้ขอฯ ไม่ได้อยู่ระหว่างการควบคุมตัว เนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โดยยกประโยชน์ 
แห่งความสงสัยให้กับผู้ขอฯ จึงไม่มีเหตุจ าเป็นต้องใช้หลักประกันของกองทุนยุติธรรมในการขอปล่อยชั่วคราว กองทุน
ยุติธรรมจึงพิจารณายุติค าขอฯ ของท่าน ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย พ.ศ. 2559 ข้อ 16................ซึ่งหากท่านไม่เห็นด้วยกับผล
การพิจารณา ให้ยื่นหนังสือขอทบทวนผลการพิจารณาต่อคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือกรุงเทพมหานครฯ ณ 
ส านักงานกองทุนยุติธรรม อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 22 ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้ง
แสดงเหตุผลและข้อเท็จจริงภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 

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

               ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนยุติธรรม  
                                                        อนุกรรมการและเลขานุการ 
 
 
กลุ่มงานช่วยเหลือประชาชน 
โทร. ๐ ๒502 6752   
โทรสาร. ๐ ๒502 6905 
(...............................เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน) 
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รายการเอกสารที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องน ามายื่นประกอบการท าสัญญาการ
ได้รับเงินช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม และสัญญาค้ าประกันการได้รับความช่วยเหลือ  

                             กองทุนยุติธรรม กับส านักงานกองทุนยุติธรรม    
           
                      กรณี......................................................................................  

บุคคลที่ต้องมาท าสัญญากับส านักงานกองทุนยุติธรรม  
 ผู้ต้องหาหรือจ าเลย  
 ผู้รับมอบอ านาจ (กรณีรับมอบอ านาจมายื่นค าขอแทนผู้ต้องหาหรือจ าเลย) 
 ผู้ ค้ าประกั นซึ่ งเป็ นสามี  ภริ ยา บุ พการี  ผู้ สื บสั นดาน ญาติ ใกล้ ชิ ด ผู้ บั งคั บบั ญชา หรือนายจ้ าง ของผู้ ต้ องหา 
        หรือจ าเลย จ านวน 2 คน 
 คู่สมรสของผู้ค้ าประกัน (กรณีจดทะเบียนสมรส) 
เอกสารประกอบการท าสัญญา ในส่วนของผู้รับมอบอ านาจ / ผู้ต้องหาหรือจ าเลย  
 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจ าเลย จ านวน 2 ฉบับ  
 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ต้องหาหรือจ าเลย จ านวน 2 ฉบับ (ต้องไม่หมดอายุ) 
 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจ จ านวน 2 ฉบับ (กรณีผู้ต้องหา/จ าเลยมาท าสัญญาเอง ไม่ต้องมีข้อนี้) 
 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ จ านวน 2 ฉบับ (กรณีผู้ต้องหา/จ าเลยมาท าสัญญาเอง ไม่ต้องมีข้อนี้) 
 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล (ถ้ามี) จ านวน 2 ฉบับ  
 อากรแสตมป์ ส าหรับติดในสัญญาค้ าประกัน 2 ฉบับ (ฉบับละ 10 บาท) รวมเป็นอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท 
เอกสารประกอบการท าสัญญา ในส่วนของผู้ค้ าประกัน  
 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ าประกันทั้ง 2 คน คนละ 2 ฉบับ รวมเป็นจ านวน 4 ฉบับ  
 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ าประกันทั้ง 2 คน คนละ 2 ฉบับ รวมเป็นจ านวน 4 ฉบับ (ต้องไม่หมดอายุ) 
 ส าเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสของผู้ค้ าประกัน (กรณีจดทะเบียนสมรส) จ านวน 2 ฉบับ  
 ส าเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสของผู้ค้ าประกัน (กรณีจดทะเบียนสมรส) จ านวน 2 ฉบับ (ต้องไม่หมดอายุ) 
 ส าเนาใบทะเบียนสมรส (กรณีผู้ค้ าประกันได้จดทะเบียนสมรสแล้ว) จ านวน 2 ฉบับ 
 ส าเนาใบหย่า (กรณีผู้ค้ าประกันเคยจดทะเบียนหย่ามาแล้ว) 
 ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสของผู้ค้ าประกันเสียชีวิตแล้ว)  
 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล (ถ้ามี) จ านวน 2 ฉบับ  
หมายเหตุ  
1 . ส า นั ก ง า น ก อ ง ทุ น ยุ ติ ธ ร ร ม ไ ด้ จั ด ใ ห้ มี ก า ร ช้ี แ จ ง เ งื่ อ น ไ ข ที่ ผู้ ข อ ฯ  ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ แ ล ะ ท า สั ญ ญ า  ทุ ก วั น อั ง ค า ร 
และวันพฤหัสบด ีจึงขอความร่วมมือท่านนัดหมายเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า โดยสามารถติดต่อนายทองศุกร์ ธ ารงลักษณ์กุล และนายวราสิทธ์ิ ชิณวงษ์พรหม ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2502 6318 และ 0 2502 6246  
2. ในการท าสัญญาและการช้ีแจงเงื่อนไข มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ช่ัวโมง  
3. หากท่านไม่สะดวกติดต่อราชการในวันท าการ และประสงค์ติดต่อราชการนอกเวลาขอได้โปรดติดต่อ เจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพื่อจะได้เตรียมการบริการและนัดหมายวันในการท าสัญญาและช้ีแจงเงื่อนไขต่อไป   
................................................................................................................................................................................ 
ส านักงานกองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
เลขที่ 99 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ช้ัน 22 ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120  
โทร 0 2502 6751 หรือ 0 2502 6752 หรือ 0 2502 6318 หรือ 0 2502 6246 
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แบบฟอร์ม 15 
  บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องย่ืนเพิ่มเติม ตาม
มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558 (ส าหรับรับค าขอ) 
 กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินดคีและการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย(กทย.1 และกทย. 2)  
 ชื่อ - สกุล ผู้ขอรับความช่วยเหลือ ..................................................... ค าขอเลขที่ ............. .............................                                      

 ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรประชาชน ของผู้ยื่นค าขอฯ และ/หรือของผู้ต้องหาหรือจ าเลย จ านวน 1 ชุด  
 ใบมอบอ านาจ กรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยอยู่ในเรือนจ า หรือมีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถมาพบด้วยตนเองได้ 
พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จ านวน 30 บาท  
 ส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดี เช่น  

 รายงานบันทึกประจ าวันเกี่ยวกับคดี (ชั้นสอบสวน) 
 บันทึกแจ้งข้อกล่าวหา (ชั้นสอบสวน) 
 บันทึกการจับกุม (ชั้นสอบสวน) 
 บันทึกค าให้การผู้ต้องหา / บันทึกค าให้การผู้ร้องทุกข์ หรือผู้เสียหาย (ชั้นสอบสวน) 
 ค าร้องขอฝากขังผู้ต้องหา ตั้งแต่ครั้งที่ 1 จนถึงปัจจุบัน (ชั้นสอบสวน - ชั้นอัยการ) 
 ส าเนาค าฟ้องศาลชั้นต้น / ค าอุทธรณ์ / ค าฎีกา  
 ส าเนาค าให้การ / ค าแถลง / ค าร้อง ที่ยื่นไว้ต่อศาล  
 ส าเนารายงานกระบวนพิจารณาคดี (เอกสารแสดงก าหนดนัดของศาล) 
 ส าเนาค าพิพากษาศาลชั้นต้น / ศาลอุทธรณ์ / ศาลฎีกา 

 หนังสือรับรองความประพฤติ  
 หนังสือรับรองรายได้   
 อ่ืนๆ ได้แก่............................................................................................................................. .. ทั้งนี้ส านักงาน
กองทุนยุติธรรมได้รับค าขอรับความช่วยเหลือของผู้ขอฯ ไว้แล้ว และผู้ขอฯ จะน าเอกสารที่ยังขาดหรือไม่ครบถ้วน 
มาส่งเพ่ิมเติมให้เจ้าหน้าที่ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่..............................ถึงวันที่.................... ........ หากถึง
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ แต่ผู้ขอฯ ไม่ส่งเอกสารมาให้กองทุนยุติธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด กองทุนยุติธรรม  
จะขอถือหนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือแสดงความประสงค์ขอยุติค าขอรับความช่วยเหลือที่ได้ยื่นไว้กับส านักงานกองทุน
ยุติธรรมต่อไป  
       ลงชื่อ ........................... ผู้ขอรับความช่วยเหลือ               ลงชื่อ ..............................  เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอฯ  
          (.........................................)                                         (........................................)  
          วันที่ ....... /......... /........                                            วันที่ ....... /......... /........  
        ลงชื่อ ............................ พยาน                                  ลงชื่อ ............................... พยาน 
          วั น ที่  . . . . . . .  / . . . . . . . . .  / . . . . . . . .                                 วั น ที่  . . . . . . .  / . . . . . . . . .  / . . . . . . . . 
................................................................................................................................................................................. 
ส านักงานกองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
เลขที่ 99 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น 22 ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120  
โทร 0 2502 6751 หรือ 0 2502 6752 หรือ 0 2502 6318 หรือ 0 2502 6246 
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แบบฟอร์ม 16 
บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องย่ืนเพิ่มเติม ตามมาตรา 8 
แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 (ส าหรับรับค าขอ)  
ในการยื่นขอรับความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิด

สิทธิมนุษยชน(กทย.3)  

 ชื่อ - สกุล ผู้ขอรับความช่วยเหลือ ............................................................ ค าขอเลขที ่……………………………………………….. 
เอกสารประกอบการยื่นค าขอรับความช่วยเหลือ ในส่วนของผู้ขอรับความช่วยเหลือ /ผู้รับมอบอ านาจ/ผู้ให้ความยินยอม 

 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับความช่วยเหลือ /ผู้รับมอบอ านาจ /ผู้ให้ความยินยอม จ านวน 1 ฉบับ ต่อคน 
 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ขอรับความช่วยเหลือ /ผู้รับมอบอ านาจ /ผู้ให้ความยินยอม จ านวน 1 ฉบับ ต่อคน 

     (ต้องไม่หมดอายุ) 
 ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ / สกุล (ถ้ามี) ผู้ขอรับความช่วยเหลือ /ผู้รับมอบอ านาจ /ผู้ให้ความยินยอม จ านวน 1 ฉบับต่อคน  
 หนังสือมอบอ านาจ พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ จ านวน 30 บาท 
 หนังสือให้ความยินยอม (กรณีผู้ขอฯ เป็นผู้เยาว์)  
 หนังสือรับรองความประพฤติ 
 หนังสือรับรองรายได้ 

ส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดี เช่น  
     1 เอกสารต้องมี 

 หมายจับ บันทึกการจับกุม ค าร้องขอฝากขังผู้ต้องหา ตั้งแต่ครั้งที่ 1 จนถึงปัจจุบัน  (ช้ันสอบสวน – ช้ันอัยการ) 
 หมายขังระหว่างสอบสวน หมายขังระหว่างไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา หมายขังในช้ันพิจารณา หมายปล่อย 
 ส าเนาค าพิพากษาของศาลทุกศาลที่มีค าพิพากษา  
 หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด 
 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 

     2 เอกสารควรมี 
           ส าเนาค าฟ้องศาลช้ันต้น /อุทธรณ์ /ฎีกา 
เอกสารอื่นๆ ได้แก่…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ทั้งน้ีส านักงานกองทุนยุติธรรมได้รับค าขอรับความช่วยเหลือของผู้ขอฯ ไว้แล้ ว และผู้ขอฯ จะน าเอกสารที่ยังขาด 
หรือไม่ครบถ้วน มาส่งเพ่ิมเติมให้เจ้าหน้าที่ภายใน 7 วัน นับต้ังแต่วันที่..............................ถึงวันที่......... ................... หากถึง
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ แต่ผู้ขอฯ ไม่ส่งเอกสารมาให้กองทุนยุติธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด กองทุนยุติธรรม จะขอถือหนังสือ
ฉบับน้ีเป็นหนังสือแสดงความประสงค์ขอยุติค าขอรับความช่วยเหลือที่ได้ยื่นไว้กับส านักงานกองทุนยุติธรรมต่อไป  
        ลงช่ือ ........................... ผู้ขอรับความช่วยเหลือ                     ลงช่ือ .............................. เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอฯ  
          (.........................................)                                               (........................................)  
          วันท่ี ....... /......... /........                                                  วันท่ี ....... /......... /........  
        ลงช่ือ ............................ พยาน                                        ลงช่ือ ............................... พยาน 
          วันท่ี ....... /......... /........                                                  วันท่ี ....... /......... /........  
ส านักงานกองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
เลขที่ 99 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น 22 ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120  
โทร 0 2502 6751 หรือ 0 2502 6752 หรือ 0 2502 6318 หรือ 0 2502 6246 
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แบบฟอร์ม 17 
สัญญาจ้างทนายความ 

สัญญาเลขท่ี................... 
 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ........................................เมื่อวันที่ ..........เดือน.........................พ.ศ. ................ 
ระหว่าง กองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม/ส านักงานยุติธรรมจั งหวัด.......................ส านักงาน
เลขที่...................ถนน............................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต........................................ จัง
หวัด............................รหัสไปรษณีย์...................โดย............................ต าแหน่ง.............................................. 
ผู้มีอ านาจกระท าการแทนกองทุนยุติธรรม/ส านักงานยุติธรรมจังหวัด...................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ (นาย/นาง/นางสาว).......................................................... .............
(ทนายความ) ที่อยู่ เลขที่………….ถนน……..……….…………ตรอก/ซอย…….………….แขวง……..……………..…..………
อ าเภอ/เขต…………………………..…................จังหวัด.……………..…...………..โทรศัพท์..........................................
ใบอนุญาตทนายความที่.................................วันสิ้นสุด ....................................ซึ่งต่อไปในสัญญา นี้เรียกว่า “ผู้รับ
จ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง  
  โดยที่ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะจ้างผู้รับจ้างให้เป็นทนายความของผู้ว่าจ้าง เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนในการด าเนินคดี และผู้รับจ้างตกลงที่จะเป็นทนายความให้กับผู้ว่าจ้างในการด าเนินการดังกล่าว 
  ทั้งสองฝ่ายตกลงกันท าสัญญามีข้อความดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
  ข้ อ  ๑  ผู้ ว่ าจ้ างตกลงว่ าจ้ างและผู้ รั บ จ้ างตกลงรั บ จ้ างว่ าความ ให้ กั บ น าย/น าง/
นางสาว/................................................ผู้ขอรับความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นโจทก์/จ าเลยในคดีหมายเลขด าที่
............................คดีหมายเลขแดงที่...........................ศาล.................... .......ระหว่าง...........................................
(โจทก์) กับ.................................. (จ าเลย) โดยมีอ านาจฟ้องคดี ต่อสู้คดี รวมถึงมีอ านาจด าเนินกระบวนพิจารณา
ใดๆในทางจ าหน่ายสิทธิของคู่ความเช่น การไกล่เกลี่ย การยอมความตามที่คู่ความอีกฝ่ายเรียกร้อง การ
ประนีประนอมยอมความ การถอนฟ้อง การสละสิทธิหรือการใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา ตลอดจนการขอให้
พิจารณาใหม่  

ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสาร ดังนี้ ใบแต่งทนายความ หนังสือมอบอ านาจ และเอกสารอ่ืนๆ
............................................. แนบท้ายสัญญานี้ รวม……………………..(..........................)  ฉบับ 

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างเหมา และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมางานว่าความในคดีตามข้อ 1  
จนเสร็จสิ้น ใน ๐ ศาลชั้นต้น ๐  ศาลอุทธรณ์ ๐  ศาลฎีกา  ๐  ศาล (ระบุ).......................................................... 
เป็นเงิน...............................................บาท (………………….…………………………บาท) ซึ่งได้รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่า
ภาษีอากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) ทั้งปวง รวมตลอดถึงค่าพาหนะเดินทางและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมด ยกว้นค่าฤชาธรรมเนียม ค่าข้ึน
ศาล ค่าน าหมาย ค่าพาหนะพยาน ที่ใช้จ่ายตามปกติในการด าเนินคดีในศาลและค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อ 4 

ข้อ ๓ ผู ้ว่าจ้างตกลงช าระค่าจ้างให้แก่ผู ้รับจ้างเป็นเงินโดยจะช าระค่าจ้างตามข้อ ๒  
เป็นรายงวด รวม ๓ (สาม) งวด ในการด าเนินคดีในศาลชั้นต้น และ 2 (สอง) งวดในการด าเนินคดีชั้น
อุทธรณ์หรือฎีกา ทั้งนี้ จะจ่ายตามผลส าเร็จของงานซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

๓.๑ งวดที่ ๑ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเป็นจ านวน..... .............................บาท 
(...............................................) ภายใน ............................(..........................) วนั นบัแต่วันท าสัญญานี้ ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง 
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-๒- 
จะต้องส่งมอบเอกสารการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับคดีให้ผู้ว่าจ้างในวันรับค่าจ้างงวดที่ 1 เช่น ใบมอบอ านาจ ร่าง
ค าฟ้อง ร่างค าให้การ ร่างอุทธรณ์ ร่างฎีกา บันทึกการด าเนินงาน หรือเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

๓.๒ งวดที่  ๒ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้ รับจ้างเป็นจ านวน........ ......................บาท 
(..........................................................) เมื่อการสืบพยานในศาลชั้นต้นเสร็จสิ้น 

๓.๓ งวดที่  ๓ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้ รับจ้างเป็นจ านวน ..................... .........บาท 
(...........................................................) เมื่อศาล...........................................มีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งชี้ขาดคดี  

ในกรณีที่มีการไกล่เกลี่ยจนท าให้คดีเสร็จสิ้น และศาลได้มีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้างเต็มตามที่ระบุไว้ในสัญญา 

แต่หากมีการไกล่เกลี่ย ในกรณี อ่ืนๆ และคดีสิ้นสุดลงโดยศาลมิ ได้มีค าพิพากษาหรือมีค าสั่ง 
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือได้มีการถอนฟ้อง ให้ผู้รับจ้างได้รับค่าจ้างในงวดที่ ๑ เฉพาะในกรณี 
มีการร่างค าฟ้อง ร่างอุทธรณ์ ร่างฎีกา บันทึกการด าเนินงาน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว และ
หากมกีารสืบพยานเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้รับจ้างได้รับค่าจ้างในงวดที่ ๒ ด้วย 

ในกรณีที่จะมีการจ้างเหมาผู้รับจ้าง ในชั้นศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ทั้งสองฝ่ายจะได้ท าการ
เจรจาท าข้อตกลงการจ้างและค่าจ้างกันเป็นสัญญาต่างหาก หากทั้งสองฝ่ายยังมิได้เจรจาท าความตกลงและ  
ท าสัญญากันหรือยังตกลงกันไม่ได้และจะต้องมีการด าเนินการใดๆ ในชั้นศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วแต่กรณี 
เพ่ือประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการนั้นๆ ไปพลางก่อน แต่หากทั้งสองฝ่ายเจรจาตกลงกันไม่ได้ 
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัดสวนแห่งการปฏิบัติงานที่ด าเนินการไปแล้ว 

ข้อ ๔ กรณีมีค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนในคดีนอกจากค่าฤชาธรรมเนียม ค่าขึ้นศาล ค่าน าหมาย  
ค่าพาหนะพยาน ที่ใช้จ่ายตามปกติในการด าเนินคดีในศาล และผู้รับจ้างเห็นจ าเป็นต้องใช้จ่ายเพ่ือประโยชน์  
ในการด าเนินคดี ผู้รับจ้างมีสิทธิเสนอขอรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากผู้ว่าจ้าง เพ่ือพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณีไป 
  ข้อ ๕ สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจ้าง 
  ๕.๑ ผู้ รับจ้างจะต้องใช้ความรู้ความช านาญในวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง  
และความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ  และจะต้องปฏิบัติหน้าที่  
ตามความรับผิดชอบให้ส าเร็จลุล่วงเป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไป 

 ๕.๒ ผู้รับจ้างจะต้องรายงานความคืบหน้าผลการด าเนินงานพร้อมส่งมอบส าเนา 
ค าฟ้องค าร้อง อุทธรณ์ ค าแก้อุทธรณ์ ฎีกา ค าแก้ฎีกา รายงานกระบวนพิจารณาคดีของศาลในแต่ละนัด   
และค าเบิกความพยาน หรือเอกสารอ่ืน เพ่ือให้ผู้ว่าจ้างทราบผลการด าเนินคดีอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ ภายใน…………
(……………)วัน นับแต่วันที่ด าเนินงานดังกล่าว 

๕.๓ ผู้รับจ้างจะต้องไม่โอนสิทธิตามสัญญานี้ ให้ผู้ อ่ืนด าเนินคดีแทนไม่ว่าทั้งหมด 
หรือแต่เพียงบางส่วนด้วยประการใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ความยินยอม
ดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างก็ยังคงต้อง
รับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้า งช่วงนั้นทุก
ประการ โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ เสมือนหนึ่งผู้รับจ้างเป็นผู้กระท าเอง 

๕.๔ ในกรณีว่าจ้างให้ด าเนินคดีในศาลชั้นต้น หากศาลพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีแล้ว 
กรณีท่ีคดีต้องอุทธรณ์ หรือฎีกาต่อไปนั้น ผู้รับจ้างจะต้องเสนอความเห็นต่อกองทุนยุติธรรม ส านักงาปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ภายในก าหนด ๗ (เจ็ด)วัน นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดี เพ่ือพิจารณาต่อไป 
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๕.๕ ผู้รับจ้างจะต้องมารับค่าจ้างตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด หากพ้นก าหนด ๖ (หก)เดือน  

นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างแจ้ง หรือ นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดี ถือว่าผู้รับจ้างไม่ประสงค์จะรับ
ค่าจ้าง และผู้ว่าจ้างจะน าเงินเข้ากองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ต่อไป 
  ๕.๖ หากผู้รับจ้างได้รับเงินใดๆ ในคดี นอกจากค่าจ้างตามข้อ ๒ ผู้รับจ้างต้องน าส่งเงิน
คืนแก่ผู้ว่าจ้าง ณ ส านักงานกองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม/ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
.................................................... ภายในก าหนดเวลา ๑๕ (สิบห้า)วัน นับแต่วันรับเงินดังกล่าว 
  ๕.๗ หากศาลมีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งชี้ขาดคดี ผู้รับจ้างต้องมอบส าเนาค าพิพากษา 
หรือค าสั่งชี้ขาดคดี และขอเอกสารต้นฉบับที่ อ้างส่งศาลคืนจากศาล ส่งมอบให้แก่ผู้ ว่าจ้างภายในก าหนด  
๓๐ (สามสิบ)วัน นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งชี้ขาดคดีดังกล่าว 
 

ข้อ ๖ ผู้รับจ้างจะต้องไม่จงใจขาดนัด หรือทอดทิ้งคดี หรือละเว้นหน้าที่ที่ควรกระท าอันควรเกี่ยว
แก่การด าเนินคดีแห่งลูกความ หรือกระท าการอันเป็นการฉ้อโกง ยักยอก ตระบัดสินลูกความหรือครอบครอง หรือ
หน่วงเหนี่ยวเงิน หรือทรัพย์สินของลูกความที่ตนได้รับมาโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องไว้นานเกินกว่าเหตุ โดยมิได้รับ
ความยินยอมจากลูกความ เว้นแต่มีเหตุอันสมควร ที่ผู้รับจ้างต้องครอบครองหรือหน่วงเหนี่ยวเงินหรือทรัพย์สิน
ดังกล่าว 

ข้อ ๗ หากผู้รับจ้างไม่สามารถท าหน้าที่ทนายความ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันเกิดจากความผิด  
ของผู้รับจ้างเอง หรือปล่อยให้คดีขาดอายุความ ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา 

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ได้เพราะเหตุสุดวิสัย ผู้รับจ้างจะต้องบอก
กล่าวเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า)วัน นับแต่เหตุนั้นสิ้นสุดลง โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาและแจ้ง
ให้ ผู้ รั บ จ้ า งท ร าบ ภ าย ใน เวล า อัน ค วร  ก รณี เป็ น เห ตุ สุ ด วิ สั ย  ผู้ ว่ า จ้ า งต้ อ งจ่ าย เงิน ต าม สั ด ส่ วน 
การปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว แต่หากผู้รับจ้างได้รับค่าจ้างไปเกินสัดส่วนแห่งการงานที่ได้ท า ผู้รับจ้างต้อง
คืนค่าจ้างส่วนที่เกินภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างคืนเงิน ทั้งนี้ ให้เป็น
ดุลพินิจของผู้ ว่าจ้างในการก าหนดสัดส่วนการด าเนินงานและการจ่ายค่าจ้าง  ค าวินิจฉัยของผู้ ว่าจ้าง 
ให้เป็นที่สุด 
  ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้รับจ้างเรียกร้องทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน ในการปฏิบัติหน้าที่
ทนายความในคดีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นทนายความจากผู้ขอรับความช่วยเหลือหรือบุคคลอ่ืนใดทั้งสิ้น 

ข้อ ๙ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตนตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ  
และข้อก าหนดตามสัญญาจ้างทนายความโดยเคร่งครัด 

ข้อ ๑๐ ผู้ รับจ้ างต้องด าเนินคดี ให้ กับผู้ ขอรับความช่วยเหลือโดยไม่ชักช้ าเพ่ื อไม่ ให้ เกิด 
ความเสียหายต่อคดี พึงระมัดระวังมิให้คดีของผู้ขอรับความช่วยเหลือเกิดความเสื่อมเสียซึ่งสิทธิประโยชน์  
หรือเกิดความเสียหาย 

ข้อ ๑๑  สิทธิในการบอกเลิกสัญญา 
ผู้รับจ้างผิดสัญญาจ้างข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันท ีโดยผู้รับจ้างต้องคืนเงิน 

ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้รับไปทั้งหมด รวมทั้งชดใช้ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นด้วยให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ 
(สิบห้า) วัน นับแต่วันเลิกสัญญา 
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ไม่ว่าเวลาใดๆ เมื่อผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียวโดยไม่ต้องได้รับ

ความยินยอมจากผู้รับจ้างก่อน โดยมีหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้ผู้ รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15  
(สิบห้า) วัน โดยไม่จ าต้องชี้แจงสาเหตุและผู้รับจ้างต้องปฏิบัติการอ่ืนใดที่ผู้ว่าจ้างก าหนดไว้ในค าบอกกล่าวด้วย 
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิโต้แย้งหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง
ตามสัดส่วนแห่งการปฏิบัติงานที่ด าเนินการไปแล้ว 

ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้เฉพาะกรณีที่ผู้ รับจ้างกับผู้ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน
ยุติธรรมมีความเห็นขัดแย้งกันทางคดี จนไม่สามารถด าเนินคดีต่อไปได้ ผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้  
ผู้ว่าจ้างทราบภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่เหตุนั้นเกิดขึ้น โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้พิจารณาว่ามีเหตุผลอันควร  
แก่การบอกเลิกสัญญานั้นหรือไม่ โดยให้เป็นดุลพินิจของผู้ว่าจ้างในการพิจารณาดังกล่าว การวินิจฉัยของ  
ผู้ว่าจ้างให้เป็นที่สุด 

ข้อ 12 สัญญาจ้างฉบับนี้มีผลนับแต่วันที่ลงนามในสัญญานี้ จนถึงวันที่คดีในข้อ 1 เสร็จสิ้น ทั้งนี้ 
กรณีจะต้องมีการด าเนินการใดๆ ต่อในชั้นศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วแต่กรณี ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการนั้น
ต่อไปกระทั่งคู่สัญญาจะได้ตกลงท าสัญญากันใหม่ตามข้อ 3 แล้ว 

ข้อ 13 เมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องน าส่งต้นฉบับเอกสารที่ยัง
อยู่ในความครอบครองของผู้รับจ้างรวมทั้งรวบรวมถ้อยค าส านวน ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีทั้งหมด ส่ง
มอบให้ผู้ว่าจ้างภายใน 15 (สิบห้า)วัน นับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง  

ข้อ ๑4 การวินิจฉัยหรือการตีความตามสัญญานี้ ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมมีอ านาจวินิจฉัย และ
ค าวินิจฉัยชี้ขาดของปลัดกระทรวงยุติธรรมให้ถือเป็นที่สุด 

 

  สัญญานี้ ได้ท าขึ้น เป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันซึ่ งคู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายได้ อ่าน 
และเข้าใจข้อความของสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

   ลงชื่อ.................................................. ผู้ว่าจ้าง 
(...................................................) 

  ลงชื่อ................................................... ผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
(...................................................) 

   ลงชื่อ................................................... ผู้รับจ้าง 
                                      (...................................................) 

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

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

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

 

 

 

 

 
  

 

 

 



 
 

๙๙ | Justice Fund Office 
 
    

แบบฟอร์ม 18 
สัญญาจ้างทนายความในชั้นบังคับคดี 

 
สัญญาเลขท่ี................... 

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ .................................... ...... เมื่อวันที่ ......... เดือน ............... พ.ศ. ..........  ระหว่าง
กองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม/ ส านักงานยุติธรรมจังหวัด....................................โดย
........................................................ผู้มีอ านาจกระท าการแทน...................................... ....ส านักงานเลขที่
................................ถนน............................ต าบล/แขวง........ .......................อ าเภอ/เขต........................................
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย.์.............................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ 
(นาย/นาง/นางสาวอ่ืนๆ)...................................................................................(ทนายความ)ท่ีอยู่เลขที่………...…….
ถนน……..…..…………ตรอก/ซอย…….……….……....ต าบล/แขวง……..……..………อ าเภอ/เขต………………..….....................
จังหวัด.……………...………..โทรศัพท์.......................................................ใบอนุญาตทนายความที่.................................
วันสิ้นสุด ....................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง  
  ทั้งสองฝ่ายตกลงกันท าสัญญา  มีข้อความดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างให้ผู้รับจ้างด าเนินการบังคับคดีให้กับนาย/นาง.............................ผู้ขอรับ
ความช่วยเหลือซึ่งเป็นโจทก์/จ าเลย ในคดีหมายเลขด าที.่.............................คดีหมายเลขแดงที่......................คู่ความใน
คดี ระหว่าง..........................................................(โจทก์) กับ................................... ...........................................
(จ าเลย) โดยให้ผู้รับจ้างมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี ดังต่อไปนี้  

๑.๑ ขอหมายบังคับคดีหรือขอออกค าบังคับ 
๑.๒ สืบหาทรัพย์สินของจ าเลย และตั้งเรื่องบังคับคดียังกรมบังคับคดี/ส านักงานบังคับคดี

จังหวัด.................................... 
๑.๓ การยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือสิทธิ ตามค าพิพากษา รักษาทรัพย์ที่ยึด ถอนการยึด หรือ

การบังคับคดี 
๑.๔ ดูแลการขายทอดตลาดแก่ทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดตามกฎหมาย ขอให้หักส่วนได้

ใช้แทนในมูลหนี้ของโจทก์รับรองรายการจ่ายเงิน วางเงิน 
๑.๕ รับเงินจากกรมบังคับคดี  วางและรับสรรพเอกสารคืนจากกรมบังคับคดี /ส านักงาน

บังคับคดีจังหวัด.........................................................  
๑.๖ ขอรับช าระหนี้คดีล้มละลาย ขอรับช าระหนี้ในการเลิกนิติบุคคลใดๆ ซึ่งธนาคารเป็น

เจ้าหนี้    
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสาร ดังนี้ ใบแต่งทนายความ หนังสือมอบอ านาจ และเอกสารอ่ืนๆ

.........................................แนบท้ายสัญญานี้ รวม…….….............(...................................) ฉบับ 
ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างเหมาและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมางานเกี่ยวกับการด าเนินการ 

บังคับคดีตามข้อ 1 จนเสร็จสิ้น โดยตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ...... ...............................บาท 
(......................................................) ซึ่งได้รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าภาษีอากรอ่ืนๆ(ถ้ามี)ทั้งปวง รวมตลอดถึง 
ค่าพาหนะเดินทางและค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมด ยกเว้นค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อ 4 
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 ข้อ ๓ ผู้ ว่าจ้างตกลงช าระค่าจ้างให้แก่ผู้ รับจ้างเป็นเงินโดยจะแบ่งช าระค่าจ้างตามข้อ ๒  
เป็น รายงวด รวม ๒ (สอง) งวด ทั้งนี้ จะจ่ายตามผลส าเร็จของงานซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

๓.๑ งวดที่ ๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างในอัตราร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ) ของค่าจ้าง 
เป็นเงินจ านวน......................................................บาท (...................................................................บาท)เมื่อผู้
รับจ้างสืบทรัพย์ได้และได้ตั้งเรื่องการบังคับคดีไปยังกรมบังคับคดีแล้ว โดยให้แจ้งผู้ว่าจ้างเพียงครั้งเดียวว่ามี
ทรัพย์สินที่จะบังคับคดีเพียงใด 

๓.๒ งวดที่ ๒ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างในอัตราร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ) ของค่าจ้าง 
เป็นเงินจ านวน......................................................บาท (..............................................................บาท)เม่ือผู้รับจ้าง
ได้ด าเนินการบังคับคดีกับทรัพย์ที่ผู้รับจ้างได้ตั้งเรื่องบังคับคดีตามข้อ 3.1 จนเสร็จสิ้นและได้รับเงินจากการบังคับ
คดีแล้ว 

ในกรณีที่สืบทรัพย์ไม่ได้ ผู้ว่าจ้างตกลงจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างในอัตราร้อยละ ๓๐ (สามสิบ) 
ของค่าจ้าง เป็นเงินจ านวน...............................................บาท (...................................................................บาท) 
โดยผู้รับจ้างจะต้องแสดงหลักฐานอันน่าเชื่อว่าได้มีการสืบทรัพย์แล้ว 

ทั้งนี้ การด าเนินงานดังกล่าวไม่รวมถึงการร้องสอด การร้องขอเฉลี่ยหนี้ การขอรับช าระหนี้
บุริมสิทธิ ร้องขอเพิกถอนกระบวนการบังคับคดีที่ฝ่าฝืนกฎหมาย การร้องขัดทรัพย์ การร้องขอกันส่วนด าเนินการ
ขายทอดตลาด การร้องคัดค้านค าสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดี  การร้องเพิกถอนการขายทอดตลาดการร้องขอให้
ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ การขอรับช าระหนี้คดีล้มละลาย การร้องคัดค้านค าสั่งหรือการกระท าของเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ การขอรับช าระหนี้ในการเลิกนิติบุคคลใดๆ ซึ่งธนาคารเป็นเจ้าหนี้อยู่ ตลอดจนการถอน การร้องขอ 
การคัดค้านการบังคับคดี คดีฟ้ืนฟูกิจการ คดีล้มละลาย หรือการขอรับช าระหนี้ ซึ่งหากจ าเป็นจะต้องด าเนินการ
ดังกล่าวให้ผู้รับจ้างเสนอค่าวิชาชีพทนายความเพ่ิมเติมในอัตราระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕9 ข้อ ๔  กรณี มีค่ าใช้จ่ าย
อย่างอ่ืนเกิดข้ึนในการด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีท่ีไม่ใช่ค่าจ้างทนายความตามข้อ ๒. ซึ่งผู้รับจ้างเป็นผู้ทดรอง
จ่ายออกไปก่อน ผู้รับจ้างมีสิทธิเสนอขอรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะได้น าเสนอคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการฯ มอบอ านาจให้พิจารณาเป็นรายกรณีไป 
 ข้อ ๕ สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจ้าง 
 ๕ .๑  ผู้ รับ จ้ างจะต้องใช้ความรู้ ค วามช าน าญ ในวิช าชีพ  ด้ วยความระมั ดระวั ง และ 
ความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ  และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบให้ส าเร็จลุล่วงเป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไป 
 ๕.๒ ผู้รับจ้างต้องส่งมอบส าเนาหมายบังคับคดี รายงานการยึดทรัพย์ ประกาศขายทอดตลาด 
บัญชีส่วนเฉลี่ยทรัพย์ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างทราบผลการบังคับคดีอย่างต่อเนื่อง 
 ๕.๓ ผู้รับจ้างจะต้องไม่โอนสิทธิในการบังคับคดีให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมด
หรือแต่เพียงบางส่วนด้วยประการใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนความยินยอมดังกล่าวนั้น 
ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างก็ยังคงต้องรับผิดใน
ความผิดและความประมาทเลิน เล่ อของผู้ รับจ้ างช่ วงหรือตั วแทนหรือลู กจ้ างของผู้ รับจ้ างช่ วงนั้ น 
ทุกประการ โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ เสมือนหนึ่งผู้รับจ้างเป็นผู้กระท าเอง 
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 ๕.๔ ในกรณีที่คดีจ าเป็นจะต้องมีการยื่นค าร้องสอด ร้องขอเฉลี่ยหนี้  ร้องขอรับช าระหนี้บุริมสิทธิร้อง
ขอเพิกถอนกระบวนการบังคับคดีที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ร้องขัดทรัพย์ หรือร้องกันส่วนต่อไปนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรายงาน
ความเห็นว่าควรมีการยื่นค าร้องดังกล่าวต่อไปหรือไม่ แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือแจ้งต่อคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมหรือผู้ที่
คณะกรรมการฯ มอบอ านาจทราบภายในก าหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ทราบเหตุแห่งการนั้น 
 หากเป็นกรณีที่ต้องร้องคัดค้านค าสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีเกี่ยวกับการขอให้รวมหรือแยก
ทรัพย์สิน หรือขอให้ขายทรัพย์สินนั้นตามล าดับที่ก าหนดไว้ และเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ยอมปฏิบัติตามค าร้องขอ
หรือค าคัดค้านเช่นว่านั้น ผู้รับจ้างอาจยื่นค าร้องขอต่อศาลโดยพลัน เพ่ือขอให้ศาลมีค าสั่งชี้ขาดในเรื่องนั้น 
ก็ได้และรายงานผู้ว่าจ้างเป็นหนังสือในภายหลัง 
 ๕.๕ ผู้ รับจ้างจะต้องมารับค่าจ้างภายในก าหนดระยะเวลา ๖ (หก) เดือน นับแต่วันที่ 
การบังคับคดีเสร็จสิ้น หากไม่มารับค่าจ้างภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้รับจ้างไม่ประสงค์จะรับค่าจ้างและผู้
ว่าจ้างจะน าเงินเข้ากองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมต่อไป 
 ๕.๖ ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้รับเงินจากลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือขอรับเงินคืนจากกรมบังคับคดี
หรือขอรับเงินคืนจากศาลไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับจ้างต้องน าเงินที่รับมาส่งกองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม หรือส านักงานยุติธรรมจังหวัด...................ในก าหนดเวลา ๑๕ (สิบห้า) วันนับแต่วันรับเงิน
ดังกล่าว และเมื่อการบังคับคดีเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับจ้างต้องด าเนินการขอรับต้นฉบับเอกสารคืนจากกรมบังคับคดีหรือ
ศาล แล้วแต่กรณีเพ่ือส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างภายในก าหนดเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่การบังคับคดีเสร็จสิ้น 
 ๕.๗ ให้ผู้รับจ้างรายงานผลเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบโดยเร็ว เมื่อได้มีการถอนการบังคับคดี  
หรือตกลงประนีประนอมยอมความอันมีผลให้การบังคับคดีเสร็จสิ้น 
 ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือทอดทิ้งคดี หรือต้องห้ามท าการเป็น
ทนายความไม่ว่าด้วยเหตุใดๆหรือปล่อยให้คดีขาดอายุความ หรือปล่อยให้ล่วงเลยระยะเวลาการบังคับคดี  
หรือไม่ได้ใช้ความรู้ความช านาญในวิชาชีพด้วยความระมัดระวัง และความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงานตามสัญญา
จ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ทันทีและเรียกเงินค่าจ้างคืน รวมทั้งชดใช้ความเสียหาย
ใดๆที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันเลิกสัญญา ทั้งนี้ สิทธิในการเรียกเงินคืนให้ผู้ว่าจ้าง
ด าเนินการตามความในข้อ ๙ 

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ได้เพราะเหตุสุดวิสัยผู้รับจ้างจะต้องบอก
กล่าวให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับแต่เหตุนั้นเกิดขึ้น โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะยอมรับเหตุ
ดังกล่าวว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ เพื่อแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบภายในเวลาอันควร โดยผู้ว่าจ้างต้องจ่ายเงินตามสัดส่วน  
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ ไ ด้ ด า เนิ น ก า ร ไป แ ล้ ว  แ ต่ ห า ก ผู้ รั บ จ้ า ง ได้ รั บ ค่ า จ้ า ง ไป เกิ น สั ด ส่ ว น แ ห่ ง 
การงานที่ได้ท า ผู้รับจ้างต้องคืนค่าจ้างส่วนที่เกินภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้รับจ้างคืนเงิน ทั้งนี้ ให้เป็นดุลพินิจของผู้ว่าจ้างในการก าหนดสัดส่วนการด าเนินงานและการจ่ายค่าจ้าง 

ไม่ว่าเวลาใดๆ เมื่อผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียวโดยไม่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้รับจ้างก่อน โดยมีหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้ผู้ รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15  
(สิบห้า) วัน โดยไม่จ าต้องชี้แจงสาเหตุและผู้รับจ้างต้องปฏิบัติการอ่ืนใดที่ผู้ว่าจ้างก าหนดไว้ในค าบอกกล่าวด้วย  
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิโต้แย้งหรือเรียกค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับ จ้าง
ตามสัดส่วนแห่งการปฏิบัติงานที่ด าเนินการไปแล้ว 
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     -4- 
ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้รับจ้างเรียกร้องทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน ในการปฏิบัติหน้าที่

ทนายความในคดีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นทนายความจากผู้ขอรับความช่วยเหลือหรือบุคคลอ่ืนใดทั้งสิ้น 
  ข้อ ๘ ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้แต่เฉพาะกรณีที่ผู้รับจ้างกับผู้ขอรับความช่วยเหลือจาก
กองทุนยุติธรรม มีความเห็นขัดแย้งกันทางคดีจนไม่สามารถบังคับคดีได้ และหากปล่อยให้มีการบังคับคดีต่อไปอาจ
เป็นผลเสียต่อการบังคับคดี ผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่เหตุ
นั้นเกิดขึ้น โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้พิจารณาว่ามีเหตุผลอันควรแก่การบอกเลิกหรือไม่  โดยให้เป็นดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง
ในการพิจารณาดังกล่าว การวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๙ สิทธิในการเรียกเงินคืน  
กรณีตามข้อ ๖ วรรคแรก  หรือผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๘ ผู้รับจ้างต้องคืนเงินค่าใช้จ่าย

ต่างๆ ในการบังคับคดีที่รับไปจากผู้ว่าจ้างตามจ านวนเงินที่เหลืออยู่จากการบังคับคดีนั้นภายในก าหนด ๑๕ (สิบ
ห้า) วัน นับแต่วันได้รับทราบการบอกเลิกสัญญาจากผู้ว่าจ้าง 

ข้อ ๑๐ เมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องน าส่งต้นฉบับเอกสารที่ยัง
อยู่ในความครอบครองของผู้รับจ้าง รวมทั้งรวบรวมถ้อยค าส านวนตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี
ทั้งหมด ส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง 

ข้อ ๑๑ การวินิจฉัยหรือการตีความตามสัญญานี้ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมมีอ านาจวินิจฉัย และ
ค าวินิจฉัยชี้ขาดของปลัดกระทรวงยุติธรรมให้ถือเป็นที่สุด  
  สัญ ญ านี้ ได้ ท าขึ้ น เป็ นสองฉบั บ  มี ข้ อความถู กต้ อ งตรงกัน  ซึ่ งคู่ สั ญ ญ าทั้ งสองฝ่ าย 
ได้อ่านและเข้าใจข้อความของสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
 

ลงชื่อ...................................................ผูว้่าจ้าง 
       (...................................................) 

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ขอรับความช่วยเหลอื 

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

 ลงชื่อ....................................................ผู้รับจ้าง 
(...................................................) 

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

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

ลงชื่อ...................................................พยาน 
        (................................................. ..) 
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แบบฟอร์ม 19 
สัญญาการได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 

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

ท าท่ี................................………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

     วันที่………..….เดือน………………………พ.ศ………… 
สัญญานี้ท าขึ้นระหว่าง กองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตาม

กฎหมาย โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้แทนกองทุน โดย........................................................................
ต าแหน่ง........................................................ ............ผู้ได้รับมอบอ านาจจากปลัดกระทรวงยุติธรรม ตามหนังสือ
มอบอ านาจฉบับที่........................ลงวันที่...................................แนบท้ายสัญญานี้  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า 
“ผู้ ให้ ความช่วยเหลือ” ฝ่ายหนึ่ ง กับ  นาย/นาง/นางสาว ................................................ .....นามสกุล
............................................อายุ..........ปี อยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่..........ตรอก/ซอย.....................................ถนน
...................................ต าบล/แขวง...... .................................อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด
....................................รหสัไปรษณีย์.....................บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี...........................................ออกให้
โดย...........................ปรากฏตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้
ขอรับความช่วยเหลือ” อีกฝ่ายหนึ่ง 

โดยที่ ผู้ ขอรับความช่วยเหลือมีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจากผู้ ให้ความช่วยเหลือ  
ตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพ่ือให้ได้รับ
..........................................  ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕8 ประกอบระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ........................................................................  ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงท าสัญญากัน 
โดยมีข้อความดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ผู้ให้ความช่วยเหลือตกลงให้ความช่วยเหลือในการด าเนินคดีตามที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือได้ยื่น  
ค าขอรับความช่วยเหลือ ปรากฏตามแบบค าขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม กรณีการช่วยเหลือ
ประชาชนในการด าเนินคดีแนบท้ายสัญญานี้ โดยมีรายละเอียดเงินช่วยเหลือ ดังนี้ 

๑.1 ค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความว่าความในคดี 
 เป็นเงินจ านวน.................................บาท (....................................................................................) 
๑.2 ค่าใช้จ่ายในการช าระค่าขึ้นศาลหรือค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  
เป็นเงินจ านวน..................................บาท (........................................... .........................................) 
๑.3 ค่าใช้จ่ายในกรณีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดี 
เป็นเงินจ านวน..................................บาท (....................................................................................) 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน...............................บาท 
(........................................................ ............................) 
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ทั้งนี้ ผู้ให้ความช่วยเหลือจะจ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติความช่วยเหลือให้แก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือ ดังนี้ 
  กรณีค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความว่าความในคดี ตามข้อ ๑.1 ผู้ให้ความช่วยเหลือจะจ่ายโดยตรงให้กับ
ทนายความที่เป็นคู่สัญญากับผู้ให้ความช่วยเหลือ 
  กรณีค่าใช้จ่ายในการช าระค่าธรรมเนียมข้ึนศาลหรือค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามข้อ ๑.2 ผู้ให้ความช่วยเหลือ
จะจ่ายโดยตรงให้กับศาลที่รับฟ้องคดี หรือหน่วยงานของศาลที่มีหน้าที่รับเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว 

ข้อ ๒ ในกรณีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดีตามข้อ 1.3 หากเป็นการที่ผู้ให้ความช่วยเหลือ
จ่ายเงินโดยตรงให้แก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือ ผู้ขอรับความช่วยเหลือตกลงว่าจะน าเงินที่ได้รับความช่วยเหลือ
ดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์อย่างเคร่งครัด 

ข้อ 3 ในกรณีที่ ขอรับความช่วยเหลือตามข้อ ๑.1 หรือข้อ ๑.2 เมื่ อศาลสั่ งคืนค่าธรรมเนียมศาล 
หรือเงินค่าทนายความ ผู้ขอรับความช่วยเหลือจะต้องน าเงินที่ได้รับทั้งหมด แต่ไม่เกินจ านวนเงินที่ได้รับจากผู้ให้
ความช่วยเหลือคืนให้ผู้ให้ความช่วยเหลือภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินดังกล่าว 

ข้อ 4 ในกรณีที่ขอรับความช่วยเหลือตามข้อ 1.3 และได้รับเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปก่อนแล้วจากผู้ให้ 
ความช่วยเหลือ หากภายหลังได้รับการชดใช้ หรือได้รับการช าระหนี้ หรือได้รับตามค าพิพากษา หรือค าสั่งของศาล 
ผู้ขอรับความช่วยเหลือจะน าเงินที่ได้รับทั้งหมดดังกล่าว แต่ไม่เกินจ านวนเงินที่ได้รับจากผู้ให้ความช่วยเหลือ คืน
ผู้ให้ความช่วยเหลือภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินดังกล่าว 

ข้อ 5 หากผู้ขอรับความช่วยเหลือผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ขอรับความช่วยเหลือยินยอมรับผิดชดใช้เงินที่
ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ให้ความช่วยเหลือแล้วแต่กรณี รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการเตือน ทวงถาม เรียกร้อง
ให้ช าระหนี้ ตลอดจนค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีกับผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการบังคับคดใีห้ช าระหนี้คืนให้แก่ผู้ให้ความช่วยเหลือด้วย 

ข้อ 6 ผู้ขอรับความช่วยเหลือรับรองว่า ข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทั้งข้อมูลเอกสารที่ให้ไว้ต่อเจ้าหน้าที่หรือ
คณะอนุกรรมการนั้นเป็นความจริง หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้ขอรับความช่วยเหลือให้ข้อเท็จจริงหรือแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จเพ่ือประโยชน์แก่ตนถึงขนาดว่า หากไม่แสดงความอันเป็นเท็จจะไม่ได้รั บความช่วยเหลือจาก
กองทุน คณะอนุกรรมการหรือประธานอาจยกเลิกการอนุมัติ หรือการจ่ายเงินดังกล่าวได้ เมื่อคณะอนุกรรมการ
หรือประธานยกเลิกการอนุมัติ หรือการจ่ายเงินดังกล่าว ผู้ขอรับความช่วยเหลือซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือไปแล้วจะต้อง
ช าระเงินคืนแก่ผู้ให้ความช่วยเหลือภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้คืนเงิน 

 สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้ทราบและเข้าใจข้อความโดยตลอดดีแล้ว
เห็นว่า ถูกต้องและตรงตามเจตนาของตน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
ลงชื่อ.......................................... .........ผู้ให้ความช่วยเหลือ ลงชื่อ................................... ..............ผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือ 

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

ลงชื่อ.............................................................พยาน        ลงชื่อ..............................................................พยาน 
(....................................................) (.....................................................) 
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 แบบฟอร์ม 20 
สัญญาค้ าประกัน 

การได้รับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม 
ท าท่ี................................………………………………… 
…………………………………………………………………… 

       วันที่…………เดือน……………พ.ศ………….… 
สัญญานี้ท าขึ้นระหว่าง นาย/นาง/นางสาว……………………………………………….อายุ……..……ปี เชื้อ

ชาติ…………………สัญ ชาติ………………………..อยู่ บ้ าน เลขที่ …………………….……ถนน ………………………..ต าบล /
แขวง…………………  อ าเภอ/เขต………………….................จังหวัด………………………......ผู้ถือบัตรประชาชนตามส าเนา
แนบท้ ายนี้  ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้  เรียกว่า “ผู้ค้ าประกัน”  ตกลงท าสัญญาค้ าประกันนาย/นาง/นางสาว
.................................................. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ขอรับความช่วยเหลือ” สัญญาฉบับนี้ให้ไว้กับกองทุน
ยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า“ผู้ให้ความช่วยเหลือ” มีข้อความดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ตามที่ผู้ให้ความช่วยเหลือ ได้ตกลงให้ความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมเพ่ือใช้เป็น
หลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพนักงานสอบสวน/พนักงานอัยการ/ศาล....................../หน่วยงาน  
ซึ่งมีอ านาจควบคุม หรือคุมขังบุคคลตามกฎหมาย นาย/นาง/นางสาว.........................................  อายุ…………ปี เชื้อ
ช า ติ ……….…….……สั ญ ช า ติ ……………...........อ ยู่ บ้ า น เ ล ข ที่ …………….………….ถ น น ……………………….……                         
ต าบ ล /แขวง………………………...อ า เภ อ /เขต………………………………จั งห วั ด ……….……..…………………………….... 
เป็นจ านวนเงิน....................บาท (............................) มีระยะเวลา.......(......)  ปี.......(.......) เดือน......(......) วัน 
ตามสัญญาการรับเงินช่วยเหลือกองทุนยุติธรรมเลขที่........................ ............... ลงวันที่..................................  
ปรากฏตามสัญญาแนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งผู้ค้ าประกันได้ทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว นั้น ผู้ค้ าประกันตกลงยอม
ผูกพันตนที่จะเป็นผู้ค้ าประกันการช าระหนี้ของผู้ขอรับความช่วยเหลือตามสัญญาการรับเงินช่วยเหลือกองทุน
ยุติธรรมดังกล่าว ต่อผู้ให้ความช่วยเหลือ โดยขอสัญญาว่า ถ้าผู้ขอรับความช่วยเหลือผิดสัญญาไม่ว่าด้วยประการใด 

ๆ เป็นเหตุให้ผู้ให้ความช่วยเหลือเกดิความเสียหาย ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดชอบชดใช้บรรดาค่าใช้จ่ายทั้งปวงและ
ค่าเสียหายอย่างใดๆ โดยไม่มีเงื่อนไข หรือหากผู้ขอรับความช่วยเหลือซึ่งเป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลยหลบหนี จนเป็น
เหตุให้ศาลสั่งบังคับตามสัญญาประกันกับผู้ให้ความช่วยเหลือ และผู้ให้ความช่วยเหลือได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้
ค้ าประกันภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือซึ่งเป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลยกระท าผิดเงื่อนไข
หรือวันที่ศาลสั่งบังคับตามสัญญาประกัน ผู้ค้ าประกันยินยอมเข้ารับผิดชดใช้เงินหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวที่ผู้
ขอรับความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือซึ่งศาลสั่งริบหรือปรับตามจ านวนเงินที่ระบุไว้ตามสัญญาการรับเงิน
ช่วยเหลือกองทุนยุติธรรมดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการด าเนินคดี ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าเสียหาย 
และค่าทนายความ ตลอดจนค่าภาระติดพัน อันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนี้ให้แก่กองทุน จนกว่ากองทุนจะได้รับช าระ
หนี้จนครบถ้วน ภายในก าหนดเวลาที่กองทุนมีหนังสือบอกกล่าวให้ช าระหนี้ และผู้ค้ าประกันจะรับผิดตามสัญญานี้
ตลอดไปจนกว่าจะได้มีการช าระหนี้ครบเต็มจ านวน ทั้งนี้ เว้นแต่หากเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 686 วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือวรรคสี่ ก็ให้ถือปฏิบัติตามที่บทบัญญัติดังกล่าวก าหนดแล้วแต่กรณี 

ผู้ให้ความช่วยเหลือจะเรียกให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวถึงก าหนดผิดนัดของ 
ผู้ขอรับความช่วยเหลือจะไปถึงผู้ค้ าประกันมิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค้ าประกันที่จะช าระหนี้เมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระ 
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ข้อ 2  สัญญาค้ าประกันนี้ มีผลใช้บั งคับตั้ งแต่วันท าสัญญาการได้รับเงินช่วยเหลือจาก 
ผู้ให้ความช่วยเหลือ จนถึงวันที่ภาระข้อผูกพันทั้งหลายของผู้ขอรับความช่วยเหลือจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องส าเร็จลุล่วง
ไป ผู้ค้ าประกันตกลงจะไม่ถอนการค้ าประกันตามสัญญานี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ จนกว่าผู้ขอรับความช่วยเหลือจะหลุด
พ้นความผูกพันรับผิดต่อผู้ให้ความช่วยเหลือตามเงื่อนไขในสัญญาการได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุน 

ข้อ ๓  เมื่อศาลได้มีค าสั่ งให้ปล่อยชั่ วคราว ผู้ค้ าประกันต้องน าผู้ ขอรับความช่วยเหลือ  
ไปพบเจ้าหน้าที่  ณ ส านักงานกองทุนยุติธรรมหรือส านักงานยุติธรรมจังหวัด โดยเร็ว และผู้ค้ าประกัน 
ตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนใดที่ศาลออกเพ่ือบังคับนายประกัน โดยให้ถือว่าการก าหนดเงื่อนไขของค าสั่ง 
ให้ปล่อยชั่วคราวของศาลนั้น เป็นส่วนหนึ่งของสัญญารับความช่วยเหลือจากผู้ให้ความช่วยเหลือ ตามข้อ 1 และ
สัญญานี้ด้วย  

ข้อ ๔ ให้ผู้ค้ าประกัน น าผู้ขอรับความช่วยเหลือ มารายงานตัว ณ ส านักงานกองทุนหรือส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดทุกเดือน โดยน าใบนัดรายงานตัวมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง 

ข้อ ๕  ในกรณี ที่ ผู้ ขอรับความช่ วยเหลือ ไม่ปฏิบั ติ ตามเงื่อนไขที่ ให้ ไว้กับผู้ ให้ความช่วยเหลือ 
หรือศาล ให้ผู้ค้ าประกันติดตามตัวผู้ขอรับความช่วยเหลือโดยเร็ว เมื่อผู้ให้ความช่วยเหลือมีหนังสือแจ้งผู้ค้ าประกันให้ติดตาม
ตัวผู้ขอรับความช่วยเหลือ และน าตัวมาส่งผู้ให้ความช่วยเหลือ ณ ส านักงานกองทุนยุติธรรมหรือส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
ภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับหนังสือ 

ข้อ ๖ หากผู้ค้ าประกันไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้ค้ าประกันต้องคืนเงินที่ ผู้ขอรับความช่วยเหลือได้รับ
ความช่วยเหลือแล้วแต่กรณี รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการเตือน ทวงถาม เรียกร้องให้ช าระหนี้ ตลอดจน ค่าฤชาธรรม
เนี ย ม  ค่ า ใช้ จ่ าย ใน การด า เนิ น คดี  แ ละค่ าท น ายความ ใน การด า เนิ น คดี บั งคั บ ให้ ช าระห นี้  คื น ให้ แก่  
ผู้ให้ความช่วยเหลือด้วย 

ข้อ 7 ที่อยู่ของผู้ค้ าประกันที่ปรากฏในสัญญานี้ให้ถือเป็นภูมิล าเนาของผู้ค้ าประกัน การส่งหนังสือบอก
ก ล่ า วท ว งถ าม  จ ด ห ม าย  ห รื อ เอ ก ส าร อ่ื น ใด ไป ยั ง ผู้ ค้ า ป ระ กั น  ให้ ส่ ง ไป ยั งภู มิ ล า เน าดั งก ล่ า ว  แ ล ะ  
ถือว่ า เป็นการส่ งโดยชอบ  โดยถือว่ า ผู้ ค้ าประกัน ได้ทราบข้อความใน เอกสารดั งกล่ าวนับแต่ วันที่ หนั งสื อ 
บอกกล่าวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอ่ืนใดไปถึงภูมิล าเนาของผู้ค้ าประกัน  ไม่ว่าผู้ค้ าประกันหรือบุคคล 
อ่ืนใดที่พ านักอยู่ในภูมิล าเนาของผู้ค้ าประกันจะได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารนั้นไว้หรือไม่ก็ตาม 

หากผู้ค้ าประกันเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนา ผู้ค้ าประกันจะต้องมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนามายังผู้ให้
ความช่วยเหลือ หรือได้บันทึกถ้อยค าการเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนาไว้กับเจ้าหน้าที่ของกองทุน การละเลยไม่แจ้งเปลี่ยนแปลง
ภูมิล าเนาดังกล่าวให้กองทุนทราบ หากกองทุนได้ส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอ่ืนใดไปยังผู้ค้ า
ประกันตามที่ปรากฏอยู่ในสัญญานี้ ให้ถือว่าผู้ค้ าประกันได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวโดยชอบแล้ว 

ข้อ 8 ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ที่ผู้ให้ความช่วยเหลือผ่อนเวลา หรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญา
การรับเงินช่วยเหลือกองทุนยุติธรรมดังกล่าวให้แก่ผู้รับความช่วยเหลือ โดยได้แจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบ และผู้ค้ าประกันได้
ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา หรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ ให้ถือว่าผู้ค้ าประกันยินยอมมิให้เอาการผ่อนเวลา หรือ
ผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้ าประกัน และผู้ค้ าประกันจะรับผิดในฐานะผู้
ค้ าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจ านวน 
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สัญญานี้ ท าขึ้นสองฉบับ ซึ่งผู้ค้ าประกันได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดเป็น
อย่างดีแล้ว เห็นว่า ถูกต้องตรงกับเจตนาของตน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน โดยมอบให้กองทุน
ยึดถือไว้หนึ่งฉบับ     

ลงชื่อ……………………………...………………...ผู้ค้ าประกัน 

  (…………………………………………………...) 

ลงชื่อ……………………………...………………... คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 

 (…………………………………………………...) 

   ลงชื่อ……………………………...………………...พยาน 

    (…………………………………………………...) 

 ลงชื่อ……………………………...………………...พยำน 

         (…………………………………………………...) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

 
ลงชื่อ……………………………...………………...ผู้ค้ าประกัน 

 (………………………………………….………..) 

   มำตรกำรติดตำมเมื่อผู้ต้องขังหรือจ ำเลยหลบหนี (กองทุนยุติธรรม) 

1. ท าค าร้องขอคัดถ่ายเอกสารที่ส าคัญ 
2. กรณีศาลสั่งริบ ให้นายประกันยื่นค าร้องขออุทธรณ์ค าสั่งศาลทันที หรือแถลงศาลขอเลื่อนพิจารณา 
3. กรณีศาลยังไม่สั่งริบ ให้นายประกันท าหนังสือเสนอศาลว่าขยายระยะเวลา และขอให้ศาลไม่ริบเงิน

ประกันของกองทุน 
4. กรณีศาลออกหมายจับจ าเลย ให้นายประกันด าเนินการขอคัดหมายจับ และขอความร่วมมือ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติให้ด าเนินการจับผู้หนีประกัน 
5. ด าเนินการติดต่อผู้รับรอง (เครือข่าย) หรือผู้ค้ าประกัน ท าหน้าที่ติดตาม 
6. หากไม่ได้ตัวจ าเลยมาศาล ให้ยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือให้ศาลทราบ 
7. ด าเนินการฟ้องคดีแพ่งกับผู้ค้ าประกัน กรณีศาลสั่งริบเงินกองทุนยุติธรรม 
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หนังสือมอบอ านาจ                                 แบบฟอร์ม  21 
เขียนที่............................................................ 
.…………………………………………………………… 

วันที่.........เดือน..............................พ.ศ.............. 
เรื่อง............................................................................ 

 
 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ............................................................................................................
ต าแหน่ง............................... ....................บัตรประชาชน.............................................. ................อายุ...............ปี 
เชื้อชาติ......................สัญชาติ........................อยู่บ้านเลขที่................หมู่......................ตรอก/ซอย.....................
ถนน...........................แขวง/ต าบล..............................เขต/อ าเภอ..................................จัง หวัด...........เบอร์
โทรศัพท์......................................ได้มอบอ านาจให้ ................. ...................................... .............ต าแหน่ง
.......................บัตรประชาชนเลขท่ี............................................อายุ............ปี เชื้อชาติ............................ .สัญชาติ
.......................... อยู่บ้านเลขที่..................หมู่..........ตรอก/ซอย........................ถนน....... .............แขวง/ต าบล
.....................................เขต /อ า เภ อ .................................จั งห วัด ......................เบ อร์ โท รศั พท์
.......................................................... 

เป็นผู้มีอ านาจจัดการ.................................................................................... .................................. 
แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอ านาจได้ท าไปตามที่มอบอ านาจนี้เสมือนหนึ่ง
ข้าพเจ้าได้ท าการด้วยตนเอง และผู้รับมอบอ านาจอาจมอบอ านาจช่วงให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนได้ แต่การมอบ
อ านาจช่วงเช่นว่านี้จะท าได้ครั้งหนึ่งเฉพาะกิจการอย่างหนึ่งเท่านั้น จะมอบอ านาจให้กระท าการแทนโดยทั่วไปหรือใน
กิจการหลายอย่างในการมอบอ านาจช่วงครั้งหนึ่งๆ ไม่ได้  

เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานแล้ว 
 
    ลงชื่อ...................................................................ผู้มอบอ านาจ  
         (....................................................................)  
 
    ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบอ านาจ  
         (....................................................................)  
 
    ลงชื่อ....................................................................พยาน  
          (....................................................................)  
 
    ลงชื่อ....................................................................พยาน  
          (....................................................................)  
 
หมายเหตุ :  กรุณาเขียนให้ชัดเจนและระบุข้อความให้ครบถ้วน 
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แบบฟอร์ม 22 
หนังสือรับรองควำมประพฤติ 

ท ำท่ี...................................................... ... 
…………….........…………………………… 
……………….........………………………… 

  ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว......................................................................... .............................. 
เลขประจ ำตัวประชำชน................................................................ต ำแหน่ง......................................................... 
สังกดั..................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี....................................... .....หมู่ที่......................................... 
ต ำบล..................................................อ ำเภอ....................................... .....จังหวัด............................................... 
โทรศัพท์..................................................................................................... ......................................................... 
ขอรับรองว่ำนำย/นำง/นำงสำว............................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี.......... ................................ 
หมู่ที่........................ต ำบล...............................อ ำเภอ...................................... จังหวัด....................................... 
โทรศัพท์............................................................................................ ................................................................. 
ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหำ/จ ำเลย....................................................... เป็นบุคคลที่มีควำมประ พฤติดี   
ไม่มีพฤติกำรณ์ว่ำจะหลบหนี  โดยหำกได้รับกำรสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเป็นหลักประกันในกำรปล่อยชั่วครำว  
ข้ ำพ เจ้ ำจะสอดส่องดูแลพฤติกรรมของผู้ ต้ อ งหำ/จ ำเลย ทั้ งนี้  ห ำกผู้ ต้ องหำ/จ ำเลย มีพฤติ กำรณ์  
จะหลบหนี ข้ำพเจ้ำจะรำยงำนให้ส ำนักงำนกองทุนยุติธรรม หรือ ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด ทรำบโดยเร็ว 

  จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำนต่อหน้ำพยำน 
 

ลงชื่อ ..............................................................ผู้รับรอง 
(.............................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... ...... 
วันที่...........................เดือน................พ.ศ. ................... 

 
ลงชื่อ ...................................................................พยำน 

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

 

 
***หมำยเหตุ ผู้รับรองต้องเปน็ ก ำนัน/ผู้ใหญบ่้ำน หรือสมำชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้น ำชุมชน หรือ
นำยจ้ำง หรืออำสำสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ หรืออำสำสมัครคุมประพฤติ หรืออำสำสมัครยุติธรรมชุมชน 

หรือผู้บัญชำกำรเรือนจ ำ/ผู้อ ำนวยกำรทัณฑสถำน หรือข้ำรำชกำรระดับปฏิบัติกำรขึ้นไป *** 
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หนังสือรับรองรำยได้                                      แบบฟอร์ม 23 
 

ท ำท่ี......................................................... 
………………………………………… 
………………………………………… 

  ข้ำพเจ้ำ  นำย/นำง/นำงสำว....................................................................... .......................... 
เลขประจ ำตัวประชำชน................................................................ต ำแหน่ง ................... .................................. 
สังกัด..................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี....................................... .....หมู่ที่...................................... 
ต ำบล..................................................อ ำเภอ........ ....................................จังหวัด............................................. 
โทรศัพท์..................................................................................................... ........................................................ 
ขอรับรองว่ำ  นำย/นำง/นำงสำว ............................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี....... .............................. 
หมู่ที่........................ต ำบล...............................อ ำเภอ...................................... จังหวัด...................................... 
โทรศัพท์..................................................................................................... ........................................................ 
ซึ่งมีควำมเกี่ยวกันเป็น............................. ............ของข้ำพเจ้ำ ประกอบอำชีพ.................. ..........................  
มีรำยได้เดือนละ.......................................................บำท/เดือน/ปี ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้ นเป็นจริง 
ทุกประกำร 
 
 

ลงชื่อ ..............................................................ผู้รับรอง 
(.............................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... ...... 
วันที่...........................เดือน................พ.ศ. ................... 

 
 

 

 

 

 
 

 

***หมำยเหตุ ผู้รับรองต้องเปน็ ก ำนัน/ผู้ใหญบ่้ำน หรือสมำชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้น ำชุมชน หรือ

นำยจ้ำง หรืออำสำสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ หรืออำสำสมัครคุมประพฤติ หรืออำสำสมัครยุติธรรมชุมชน 

หรือผู้บัญชำกำรเรือนจ ำ/ผู้อ ำนวยกำรทัณฑสถำน หรือข้ำรำชกำรระดับปฏิบัติกำรขึ้นไป *** 
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แบบแสดงควำมประสงค์ขอยุติค ำขอรับควำมช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม     แบบฟอร์ม 24 
 

วันที่        เดือน   พ.ศ.   
 

 ตำมท่ี ข้ำพเจ้ำ        ได้ยื่นค ำขอรับควำมช่วยเหลือ
เงินกองทุนยุติธรรมเป็นค่ำใช้จ่ำย 
 (   )  เงินค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดี 
 (   )  เงินเพ่ือใช้เป็นหลักประกันในกำรปล่อยชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจ ำเลย 
 (   )  เงินช่วยเหลือจำกกำรถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือกำรได้รับผลกระทบจำกกำรถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน กรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแก่ควำมตำย 
 (   )  กำรสนับสนุนโครงกำรให้ควำมรู้ทำงกฎหมำยแก่ประชำชน 
 ขอเรียนว่ำ ข้ำพเจ้ำไม่มีควำมประสงค์ที่จะขอรับควำมช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม และขอยุติ 
ค ำขอรับควำมช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมของข้ำพเจ้ำ เนื่องจำก       
             
             
             
             
             
             
              

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 
       ขอแสดงควำมนับถือ 

 

     ลงชื่อ    ผู้ขอรับควำมช่วยเหลือ 
                  (         ) 
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แบบฟอร์ม 25 
แบบเสนอค่าทนายความกองทุนยุติธรรม 

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

เรื่อง  ขอเสนอค่าจ้างว่าความในคดีที่กองทุนยุติธรรมให้การสนับสนุน 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนยุติธรรม ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ 

  ด้วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรมได้สนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม เพ่ือใช้เป็น
ค่าจ้างทนายความเพ่ือว่าความให้กับผู้ขอรับการสนับสนุน  

  บัดนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอค่าวิชาชีพทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล ดังนี้ 
๑. ค่าวิชาชีพทนายความ หมายถึง การให้ค าปรึกษา การยกร่างค าฟ้อง ค าให้การ ค าร้องขอต่างๆใน

การด าเนินคด ีการสืบพยาน รวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ 
(   ) คดีแพ่ง      จ านวน .......................... บาท 

(   ) คดีอาญา     จ านวน .......................... บาท 

(   ) คดีปกครอง     จ านวน .......................... บาท 

(   ) คดีอ่ืนๆ.........................................   จ านวน .......................... บาท 

  ๒. ค่าธรรมเนียมศาล      

๒.๑ ........................................................   จ านวน .......................... บาท 

๒.๒ ........................................................   จ านวน .......................... บาท 

๒.๓ ........................................................  จ านวน .......................... บาท 

  รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน     จ านวน............................ บาท 

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

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                      ขอแสดงความนับถือ 

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

             (...................................................................) 
                    ทนายความ 
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แบบฟอร์ม 26 
แบบรำยงำนตัวผู้ขอรับควำมช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม/ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด

............................................................. 
สัญญำกำรได้รบัเงินช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม เลขท่ี.......................................... 

ช่ือผู้ขอรับกำรสนับสนุน...............................................................นำมสกุล.............................................................................. 
ที่อยู่......................................................................................................................หมำยเลขโทรศัพท์....................................... 
ช่ือผู้ต้องหำ/จ ำเลย.......................................................................นำมสกุล.............................................................................. 
ที่อยู่......................................................................................................................หมำยเลขโทรศัพท์....................................... 
ช่ือผู้ค้ ำประกัน..............................................................................นำมสกุล.............................................................................. 
ที่อยู่.......................................................................................................................หมำยเลขโทรศัพท.์..................................... 
ระยะเวลำรำยงำนตัว...........................วันเริม่รำยงำนตัว...................................วันท่ีสิ้นสดุรำยงำนตัว.................................... 
สถำนท่ีรำยงำนตัว      ส ำนักงำนกองทุนยุติธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 

  ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด........................................................................................  
หมำยเหตุ ๑.ผู้ต้องหำหรือจ ำเลยจะต้องมำรำยงำนตัวกับเจ้ำหน้ำท่ีเดือนละ ๑ ครั้ง 

 ๒.กรณีผู้ต้องหำหรือจ ำเลยประสงค์เปลี่ยนสถำนท่ีรำยงำนตัวต้องแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ทรำบ 

 

คร้ังท่ี 
วันที่รำยงำน
ตัวต่อศำล 

วันที่รำยงำน
ตัวต่อกองทุน

ยุติธรรม 
ผู้ต้องหำ/จ ำเลย ผู้ค้ ำประกัน 

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ
รำยงำนตัว 

หมำยเหตุ 
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คร้ังท่ี 
วันที่รำยงำน
ตัวต่อศำล 

วันที่รำยงำน
ตัวต่อกองทุน

ยุติธรรม 
ผู้ต้องหำ/จ ำเลย ผู้ค้ ำประกัน 

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ
รำยงำนตัว 

หมำยเหตุ 

       

       

       

       

       

       
 

ใบต่อแบบรำยงำนตัวผู้ขอรับควำมช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม 
รำย............................................................................................... 

 

คร้ังท่ี 
วันที่รำยงำน
ตัวต่อศำล 

วันที่รำยงำน
ตัวต่อกองทุน

ยุติธรรม 
ผู้ต้องหำ/จ ำเลย ผู้ค้ ำประกัน 

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ
รำยงำนตัว 

หมำยเหตุ 

       

       

       



 
 

๑๑๕ | Justice Fund Office 
 
    

คร้ังท่ี 
วันที่รำยงำน
ตัวต่อศำล 

วันที่รำยงำน
ตัวต่อกองทุน

ยุติธรรม 
ผู้ต้องหำ/จ ำเลย ผู้ค้ ำประกัน 

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ
รำยงำนตัว 

หมำยเหตุ 
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แบบฟอร์ม 27 
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ภำรกิจกำรให้ควำมรู้ทำงกฎหมำยแก่ประชำชน 

1. แบบรายงานความคิดเห็นเจ้าหน้าที่        
 2. ตัวอย่างแบบเสนอโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ส านักงานกองทนยุติธรรม  

3. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินแบบ  บก. 111        
4. แบบ 8708            
5. แบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ          

 6. ตัวอย่างแบบรายงานผลโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ส านักงานกองทนยุติธรรม 
7. ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจ        
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสำรหลักฐำนและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
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ข้อมูลผู้ขอรับการสนับสนุน 
ข้อมูลผู้เสนอโครงการ 
ชื่อ - สกุล ............................................................................................. 
วันที่ยื่น ....................................... เลขที่ค าขอ ..................................... 
ประเภทผู้เสนอโครงการ   บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล  
 องค์กรเอกชน          หนว่ยงานของรัฐ  สถานศึกษา 
 อื่น .ๆ.............................................................................................................................................. 
เป็นผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
 ไม่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ประเภทโครงการที่ขอรับความช่วยเหลือ 
 เผยแพร่/อบรม   การมีส่วนร่วม   นวัฒกรรมใหม่   อื่นๆ  
เสนอโครงการ    ผ่านส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
                       ส านักงานกองทุนยุติธรรม 

รายการเอกสาร 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจา้หน้าที่ของรัฐ 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน           
 ส าเนาตราสารหรือระเบียบข้อบังคับ กรณีเป็นองค์กรเอกชน 
 มติที่ประชุมที่ประชุมขององค์กร ซ่ึงให้ความเห็นชอบโครงการที่เสนอ

ขอรับการสนับสนุน (ถ้ามี)  
 รายละเอียดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
 กิจกรรมหรือโครงการที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน (ถ้ามี) 
 ผลงานในรอบ 1 ป ีที่ผ่านมา (ถา้มี)  
 เอกสารรับรองไม่ได้รับงบประมาณจากหนว่ยงานอืน่ 
 อื่น ๆ. 
...................................................................................................................... 

รายละเอียดโครงการ 
ชื่อโครงการ  .................................................................................................................................................... 
ขอรับการสนับสนุนจ านวน  .............................................................................................. 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. ...................................................................................................................................... 
๒. ...................................................................................................................................... 
๓. ...................................................................................................................................... 
๔. ...................................................................................................................................... 

กลุ่มเป้าหมายจ านวน  
...................................................................................................................... 
ระยะเวลาด าเนินการ 
........................................................................................................................................................... 
สถานที่จัดโครงการ  
......................................................................................................................................................................................... 

ก าหนดการ 
เวลา หัวข้อวิชา                       วิทยากร  

    
    

รายละเอียดงบประมาณที่ขอรับความช่วยเหลือ ความเห็นของเจ้าของส านวน 
ล า
ดับ 

 
รายละเอียด 

งบประมาณท่ี
ขอรับการ
สนับสนุน 

เกณฑ์ตามคู่มือ กย.
ก าหนด/

อนุกรรมการอนุมัติ 

ความเห็น
ของเจ้าของ

ส านวน 

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

 
 

1 
 

2 
 

3 
 
 
 
 

4 
5 
 

6 
 
 

 

(ตัวอย่าง) 
 

ค่าอาหารไม่ครบมื้อ .................คน เป็นเงินจ านวน    
.........................บาท 
 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จ านวน  ................คน 
 ........................ มื้อ 
 ค่าตอบแทนวิทยากร  
 -วิทยากรภาครัฐ จ านวน ............คน x........ ช่ัวโมง  
 เป็นเงินจ านวน ........................บาท 
 -วิทยากรภาครัฐ อภิปราย จ านวน.............คน x ............
ช่ัวโมง เป็นเงินจ านวน ...................... บาท 
 ค่าพาหนะของวิทยากร  
ค่าเอกสารฝึกอบรม จ านวน ...........ชุด ........ บาท 
เป็นเงินจ านวน .......................บาท 
ค่าจัดตกแต่งสถานท่ี  
 
  

 
 
 

 
 

120 
 

35 
 

600 
 
 

600 
 

ไม่สนับสนุน 
70 

 
ไม่สนับสนุน 
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ตัวอย่างแบบเสนอโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ส านักงานกองทนยุติธรรม 
โครงการ .....................................................................................   

หน่วยงาน ........................................ สังกัด .................................................... ......... 
 
1.หลักการและเหตุผล
............................................................................................................. .......................................................................
............................................................................ ........................................................................................................  
2.วัตถุประสงค์  
............................................................................................................. .......................................................................
............................................................................................................. ...................................................................... 
3.ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 3.1 เจ้าหน้าที่....................................................................................... ....................................................... 
 3.2 วิทยากร.......................................................................................... ....................................................... 

3..3 กลุ่มเป้าหมาย.......................................................................................................................................     
4.วิธีการด าเนินงาน   
   4.1 หัวข้อบรรยาย/เนื้อหาการบรรยาย 
.................................................................................................................................................................................... 

4.2 ระยะเวลา/ช่วงเวลาด าเนินการ/ก าหนดการ 
 

เวลา กิจกรรม วิทยากร 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
5.สถานที่ด าเนินการ    

5.1 สถานที่ราชการ  
............................................................................................................. ....................................................................... 

5.2 สถานที่เอกชน 
............................................................................................................. ....................................................................... 
 
 
 

แบบฟอร์ม 2 



 
 

๑๒๑ | Justice Fund Office 
 
    

6.งบประมาณ 
รายการ ประมาณการ หมายเหตุ 

จ านวนคน จ านวน หน่วยละ เป็นเงิน 

 

 

 

 

 

     

 
 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
............................................................................................................. ...................................................................... 
8.การติดตามและประเมินผล  
............................................................... ...................................................................................................................  
9.หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

9.1 เจ้าหน้าที่โครงการ................................................................................ ................................................. 
9.2 ผู้เสนอโครงการ.................................................................................... ................................................. 
9.3 ผู้อนุมัติโครงการ................................................................................. ................................................... 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ  แบบเสนอโครงการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความประสงค์ผู้ขอเสนอโครงการ แต่ต้องมีหัวข้อที่ส าคัญ
ข้างต้นประกอบเป็นอย่างน้อย 
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แบบ  บก. 111 
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

ส่วนราชการ ……………………………………………………………………..……… 
 
วัน  เดือน  ปี รายละเอียดรายจ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

    
   
   
   
   
   
    
   
   
   
 รวมทั้งสิ้น   
 
รวมทั้งสิ้น  (ตัวอักษร)……………..........................................………………………………………………... 
 ข้าพเจ้า……….........................………………….ต าแหน่ง……….............................................……..
กอง…………............................….……………ขอรับรองว่า  รายจ่ายข้างต้นนี้  ไม่อาจเรียกใบส าคัญรับเงินจากผู้รับได้  
และข้าพเจ้าได้ไปราชการโดยแท้ 
 
 
      (ลงชื่อ)……………………………………. 
      (...................................................) 
        วันที่ ………………….......………… 
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แบบ 8708  

สัญญาเงินยืมเลขท่ี..................................................................วันท่ี.....................................................................   ส่วนท่ี 1 

ช่ือผู้ยืม.................................................................................จ านวนเงิน........................................................บาท          แบบ8708 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

        ที่ท าการ................................................... 
        วันท่ี............เดือน...................พ.ศ. ......... 
เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน ......................................................................... 
  ตามค าสั่ง/บันทึกที่ .................................................ลงวันท่ี..................................................ได้อนมุัติให ้ข้าพเจ้า
.......................................................................................ต าแหน่ง................................................................................................สังกัด
.............................................................................................พร้อมด้วย................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................................เดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ.............................................................................................................................................................. โดยออกเดินทางจาก 

 บ้านพัก    ส านักงาน    ประเทศไทย  ตั้งแต่วันท่ี.............เดือน......................พ.ศ. ..... เวลา....................น. และกลับถึง  
 บ้านพัก    ส านักงาน    ประเทศไทย   วันท่ี.........เดือน....................พ.ศ. ..... เวลา .............น. รวมเวลาไปราชการครั้ง
นี้.......................วัน....................ช่ัวโมง 

  ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการส าหรับ  ข้าพเจ้า   คณะเดินทาง  ดังนี้          
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท..................................................................จ านวน................วัน  รวม........................บาท  
ค่าเช่าท่ีพักประเภท..............................................................................จ านวน.................วัน  รวม.......................บาท  
ค่าพาหนะ............................................................................................................................ รวม.......................บาท  
ค่าใช้จ่ายอื่น..........................................................................................................................รวม.......................บาท  
รวมเงินท้ังสิ้น.....................................บาท 

จ านวนเงิน (ตัวอักษร)................................................................................................................................................ 
 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย จ านวน 
..................................................ฉบับ  รวมทั้งจ านวนเงินท่ีขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 
 
 
      ลงช่ือ...................................................................ผู้ขอรับเงิน 

              (.................................................................) 
      ต าแหน่ง.............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 4 



 
 

๑๒๔ | Justice Fund Office 
 
    

- 2 - 
  ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้อง
แล้วเห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 
  ลงชื่อ.................................................... .................... 
        (................................................... ....................) 
  ต าแหน่..................................................................... 
  วันที่.........................................................................  

  อนุมัติให้จ่ายได้ 
 
  ลงชื่อ.................................................... .................... 
        (................................................... ....................) 
  ต าแหน่ง................................................................... 
  วันที่......................................................................... 
 

 
  ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน....................................................... ....บาท 
(.............................................................................................................) ไว้ เป็นการถูกตอ้งแล้ว 
  ลงชื่อ............................................................ผู้รบัเงิน       ลงชื่อ..................................................ผู้จ่ายเงิน 
          (.............................................................)    (....................................... .....................) 
  ต าแหน่ง...........................................................         ต าแหน่ง......................................................... . 
  วันที่.................................................................        วันที่................................................................ 
จากเงินยืมตามสัญญาเลขท่ี..............................................................วนัที่....................... ............................................ 
 
 
หมายเหตุ 
............................................................................................................. .......................................................................
.................................................................................................... ................................................................................
............................................................................................................. ....................................................................... 
 
 
ค าชี้แจง 1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มต้น
และสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่างกันของบุคคลนั้น 
     ในช่องหมายเหตุ 
 2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับเงิน 
กรณีท่ีมกีารยืมเงิน ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขที่สัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย 
 3. กรณีที่ยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน  ทั้งนี้  ให้ผู้
มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2)
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                                                    หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ             ส่วนที่ 2 

ชื่อส่วนราชการ……………………………………………………………….จังหวัด…………………………………                 
แบบ 8708 

ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ………………………………………………………………………ลงวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ……………… 

ล าดับที่ 
ชื่อ ต าแหน่ง 

ค่าใช้จ่าย 
รวม 

ลายมือชื่อ 

ผู้รับเงิน 

วัน เดือน ปี  

ที่รับเงิน 
หมายเหตุ 

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่น 

       

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                             
รวมเงิน 

      ตามสัญญาเงินยืมเลขที่…………..วันที่………………………… 

 

จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)……………………………………………………………………………………………………...ลงชื่อ……………………………………………………ผู้จ่ายเงิน 

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

ค าชี้แจง  1. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักให้ระบุอัตราวันละและจ านวนวันที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ                                                ต าแหน่ง………………………………………………… 

                 2.ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับเงิน กรณีเป็นการรับจากเงินยืม ให้ระบุวันที่ที่ได้รับจากเงินยืม              วันที่……………………………………………………………….. 

                 3. ผู้จ่ายเงินหมายถึงผู้ที่ขอยืมเงินจากทางราชการ และจ่ายเงินยืมนั้นให้แก่ผู้เดินทางแต่ละคน เป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน 
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แบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ.............................................. 
วันที่ ............................................. 

สถานที่ ................................................................  
 

ล าดับที่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เบอร์โทร 
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ตัวอย่างแบบรายงานผลโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ส านักงานกองทนยุติธรรม 

โครงการ .....................................................................................  
หน่วยงาน ........................................ สังกัด ................................................. ............ 

วันที่ด าเนินการ ............................................................. 
1.ชื่อโครงการ
.......................................................................................................... ....................................................................
... 
2.วัตถุประสงค์ 
.......................................................................................................... ....................................................................
... 
3.ลักษณะโครงการที่ขอรับความช่วยเหลือ 

     โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันอาชญกรรม 
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ แก้ไข
ปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมานุษยชน 

      โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 
    โครงการอื่นๆที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร  
4.วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ  
....................................................................................................................................................................
.. 
5.รายละเอียดงบประมาณ 

รายการ ประมาณการ หมายเหตุ 

จ านวนคน จ านวน หน่วยละ เป็นเงิน 

 

 

 

 

 

     

 
6.ผู้เข้าร่วมโครงการ 
.................................................................................................................................................................... 
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7.ขั้นตอนและผลการด าเนินโครงการ 
 

ช่วงเวลา เนื้อหาบรรยาย วิทยากร 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
8.หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
....................................................................................................................................................................
.. 
9.เจ้าหน้าที่โครงการ 
.................................................................................................................................................................... 
10.ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 
.................................................................................................................................................................... 
 10.1 ระดับความคิดเห็น 
.................................................................................................................................................................... 
 10.2 ปัญหา/อุปสรรคจากโครงการ 
.................................................................................................................................................................... 
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ตัวอย่ำงแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
 โครงกำร...................................................................................  

วันที่ ............................................................. 
 
ข้อชี้แจง   กรุณำท ำเครื่องหมำยในข้อที่ตรงกับควำมเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุด 
 
 
 
1.  เพศ      1)  ชำย        2)  หญิง 
2.  อำยุ      1)  ต่ ำกว่ำ 20 ปี    2)  21 - 40 ปี        4)  41 – 60 ปี        6)  60 ปีขึ้น
ไป 
3.  ระดับกำรศึกษำสูงสุด 
      1)  ประถมศึกษำ       2)  มัธยมศึกษำตอนต้น/ตอนปลำย/
เทียบเท่ำ       3)  ปริญญำตรี       4)  สูงกว่ำปริญญำตรี
    
4.  สถำนภำพของผู้มำรับบริกำร 
     1)  เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร            2)  ผู้ประกอบกำร  
     3)  ประชำชนผู้รับบริกำร      4)  องค์กรชุมชน/เครือข่ำยองค์กร
ชุมชน 
     5) อ่ืนๆ  โปรดระบุ ............................................... 
 
 
 

ประเด็น/ด้ำน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

พอใจมำก พอใจ พอใจ
น้อย 

ไม่พอใจ ไม่พอใจมำก 

1.ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยที่ได้รับกำรอบรม
................... 

     

2.ท่ำนสำมำรถน ำควำมรู้ไปปรับใช้..........................      

3.ควำมเหมำะสมของสถำนที่ .................................      

4.ควำมสะดวกในกำรเข้ำร่วมโครงกำร .......................      

5.ภำพรวมของกำรจัดอบรม      

 
ปัญหำ  ............................................................................................ ..................................... 
ข้อเสนอแนะ   ............................................................................................ ...................................... 
หมำยเหตุ  ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจปรับใช้กับโครงกำรต้นสังกัด 

  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

   ตอนที่ 2  ระดับควำมพึงพอใจ  

แบบฟอร์ม 7 
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1. แนวทางการพิจารณากรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือยื่นค าขอในจังหวัดที่มีมูลคดีเกิดหรือ

ในจังหวัดอื่นที่ผู้ขอไม่มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ ส านักงานใดจะเป็นผู้วินิจฉัยค าขอรับความช่วยเหลือ 
ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

ช่วยเหลือประชาชนประชาชนในการด าเนินคดี พ.ศ. 2559 ข้อ 6 ก าหนดให้ส านักงานที่เป็นภูมิล าเนา หรือ
ถิ่นที่อยู่อาศัยของผู้ขอเป็นส านักงานที่รับผิดชอบ หรือเจ้าหน้าที่อาจส่งค าขอไปยังส านักงานอื่นเพ่ือประโยชน์ใน
การด าเนินคดีก็ได้ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอ
ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย พ.ศ. 2559 ข้อ 6 ก าหนดให้ส านักงานที่เป็นภูมิล าเนา หรือถิ่นที่อยู่อาศัย
ของผู้ขอเป็นส านักงานที่รับผิดชอบ หรือเจ้าหน้าที่อาจส่งค าขอไปยังส านักงานอื่นเพ่ือประโยชน์ในการขอปล่อย
ชั่วคราวก็ได้ กรณีนี้ ระเบียบดังกล่าวได้ก าหนดแนวทางเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้ผู้ประชาชนผู้ยื่นค าขอ 
ดังนั้น การพิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมจึงควรพิจารณาถึงประโยชน์และความสะดวก
ของผู้ขอรับความช่วยเหลือเป็นหลัก โดยหากผู้ยื่นค าขอรับความช่วยเหลือ ยื่นค าขอในจังหวัดที่มีมูลคดีเกิด 
ให้คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดในจังหวัดนั้นเป็นผู้วิจัยค าขอรับความช่วยเหลือก็ได้ 

2. แนวทางการขอรับความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี ในกรณีผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือขอค่าตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) 

การขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์สาร
พันธุกรรม (DNA) กองทุนยุติธรรมสามารถให้ความช่วยเหลือได้ โดยต้องเป็นกรณีที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือ  
มีคดีที่ศาลมีค าสั่งให้มีการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) และน าค าสั่งศาลมายื่นค าขอรับความช่วยเหลือ 
โดยกองทุนยุติธรรมจะพิจารณาให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี พ.ศ.2559 ข้อ 9 (4) ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการให้ความช่วยเหลือในการ
ด าเนินคดีจากกองทุนยุติธรรม ตามข้อ 2 แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ยังไม่มีคดีเกิดขึ้น เพ่ือให้การอ านวยความ
ยุติธรรมให้กับประชาชน ส านักงานยุติธรรมจังหวัด อาจมีท าหนังสือประสานขอความอนุเคราะห์การตรวจสาร
พันธุกรรม (DNA) ไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นผู้ด าเนินการตรวจพิสูจน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายก็ได้ 

3. ผู้ขอรับความช่วยเหลือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ หรือตามกฎหมายว่า
ด้วยป่าสงวนแห่งชาติ จะขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม ได้หรือไม่  

การพิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ยุติธรรม กรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย เป็นไปตาม พรบ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา 
๒๙ ประกอบระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปล่อย
ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และ ๑๒ แม้ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และ 
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ จะได้มีนโยบายที่รัฐบาลก าชับและมีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย โดย
ไม่ให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองใช้ต าแหน่งประกันตัวผู้ต้องหาคดีทรัพยากรธรรมชาติก็ตาม แต่การพิจารณาของ 
กองทุนยุติธรรมต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ถึงเจตนาของผู้ขอรับความช่วยเหลือว่าปรากฏพฤติการณ์และ
ข้อเท็จจริงแห่งคดีว่าได้กระท าเพ่ือการใดด้วยเหตุผลใด เช่น เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัย ประกอบสัมมาอาชีพ หรือ
กระท าการในเชิงธุรกิจ เป็นต้น ดังนั้น ในการพิจารณาของกองทุนยุติธรรมจึงควรพิจารณาเป็นรายกรณีไป 

4. ผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือรับรองรายได้ 
บุคคลผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือรับรองรายได้ของผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องเป็นบุคคล

ใดบุคคลหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือหรือเป็นผู้น าชุมชน เช่น นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  หรือนายจ้าง 
ข้าราชการ อาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้น าชุมชน เป็นต้น โดยบุคคลดังกล่าวต้องอยู่ในพ้ืนที่เดียวกับผู้ขอรับความ

บทท่ี 7 ประเด็นปัญหาท่ีพบบ่อยในการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม 
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ช่วยเหลือ หรือเป็นที่รู้จักเพราะจะทราบดีว่าผู้ขอรับความช่วยเหลือมีความเป็นอยู่อย่างไร ประกอบอาชีพอะไร 
และมีรายได้เท่าไหร่ ซึ่งการรับรองรายได้ไม่มีผลต่อผู้รับรองรายได้ แต่เป็นเพียงเอกสารหลักฐานหนึ่งที่ใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาท าความเห็นของเจ้าหน้าที่ เพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการในการพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือเท่านั้น  

5. แนวทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดี (แบบกลุ่ม) กรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือมีจ านวนหลายรายและมีฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน  

การช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี ประกอบด้วยค่าจ้างทนายความ ค่าฤชาธรรมเนียม 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดี การพิจารณาให้ความช่วยเหลือต้องพิจารณาให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 มาตรา 27 มาตรา 28 และระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี พ.ศ. 2559 ข้อ 10            
และข้อ 12 ดังนั้น การพิจารณาผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมจึงให้แยกเป็นรายกรณีไป  

ในส่วนของการจ่ายค่าจ้างทนายความ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างทนายความ และประกาศ
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการให้ความช่วยเหลือในการด าเนินคดี                
จากกองทุนยุติธรรม ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 และระเบียบอ่ืนที่ก าหนดให้ทนายความต้องถือปฏิบัติ 

6. กรณีใดบ้างท่ีถือเป็นกรณีเร่งด่วนในการพิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือประชาชนใน
การด าเนินคดี  

(1) ค าขอรับความช่วยเหลือในการด าเนินคดี หากไม่ได้รับการพิจารณาโดยเหตุจ าเป็น
เร่งด่วนอาจท าให้คดีขาดอายุความในดารด าเนินการฟ้องคดี 

(2) หากไม่ได้ใช้สิทธิทางศาลจะเกิดความเดือดร้อนเกินสมควร 
(3) ไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างทนายความแต่ได้กู้ยืมเงินมาจ่ายค่าทนายความบางส่วน จึงมาขอรับ

ความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 
7. กรณีใดบ้างที่ถือเป็นกรณีเร่งด่วนส าหรับค าขอในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 

(1) ผู้ต้องหาหรือจ าเลยถูกคุมขังในเรือนจ า  
(2) ผู้ต้องหาหรือจ าเลยก าลังจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและจะสิ้นอิสรภาพ 
(3) ผู้ต้องหาหรือจ าเลยขอเปลี่ยนหลักประกันเนื่องจากทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันเดิม

ได้มาจากการกู้ยืม 
(4) ญาติมีความจ าเป็นจึงแจ้งขอถอนหลักประกันท าให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องถูกคุมขัง 

ผู้ขอรับความช่วยเหลือจึงมาขอรับความช่วยเหลือหลักประกันจากเงินกองทุนยุติธรรม 
8. กรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือหลายรายถูกฟ้องคดีร่วมกัน การยื่นค าขอรับความ

ช่วยเหลือสามารถยื่นรวมกันได้หรือไม่ รวมถึงการพิจารณาค่าทนายความพิจารณาอย่างไร  
ในกรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือถูกฟ้องคดีร่วมกัน เจ้าหน้าที่ต้องรับค าขอฯ แยกเป็น

รายบุคคล เนื่องจากการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต้องพิจารณาเป็นรายบุคคล และต่อคดี ตามนัยค าสั่ง
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ที่ 2/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ข้อ 2.1 และประกาศคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และอัตราในการให้ความช่วยเหลือในการด าเนินคดีจากกองทุนยุติธรรม ลงวันที่ 22 กันยายน 2559 ข้อ 1 

กรณีคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือ               
ค่าทนายความเป็นรายคดี  ซึ่ งตามค าสั่ งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ที่  2/2562 เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ข้อ 2.1 และประกาศ
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คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราในการให้ความช่วยเหลือในการด าเนินคดี
จากกองทุนยุติธรรม ลงวันที่ 22 กันยายน 2559 ข้อ 1 ต้องพิจารณาเป็นรายคดี  

9. หลักเกณฑ์การพิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลแพ้ชนะคดีของผู้ขอรับ
ความช่วยเหลือ ต้องน ามาใช้ในการพิจารณาตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 หรือไม่ 

ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มาตรา 28 ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี และการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือ
ผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือหรือคณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (๑) พฤติกรรมและข้อเท็จจริงของผู้ที่               
จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน (๒) ฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน (๓) โอกาสที่ผู้ที่                
จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนจะได้รับการช่วยเหลือหรือบรรเทาความเสียหายตามกฎหมายอื่น  ประกอบ 
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการช่วยเหลือประชาชน              
ในการด าเนินคดี พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือไว้ตาม ข้อ 10 ข้อ 11 
และข้อ 12 แล้ว ดังนั้น ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือค าขอรับความช่วยเหลือของประชาชนในการ
ด าเนินคดี ไม่ว่าจะเป็นการฟ้องร้อง หรือต่อสู้คดี การพิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ และ
อนุกรรมการจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดไว้ ส่วนผลแพ้หรือชนะของคดี เป็นอ านาจใน
การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาล 

10. กรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือสามารถยื่นค าขอรับความช่วยเหลือหลังจากสืบพยานเสร็จ
สิ้นแล้ว กองทุนยุติธรรมจะมีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติ ค าขอดังกล่าวหรือไม่ 

ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 ไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขให้สามารถยื่ค าขอรับความช่วยเหลือในกรณีที่ได้ด าเนินการไปแล้ว คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ประจ าจังหวัด จึงไม่มีอ านาจในการพิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือดังกล่าว 

11. แนวทางการขอรับความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี ในการขอค่าพาหนะ
เดินทาง ในกรณีที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือได้รับการอนุมัติการให้ความช่วยเหลือแล้ว แต่เนื่องจากเป็น                   
ผู้พิการหรือมีความจ าเป็นและไม่สะดวกที่จะโดยสารรถประจ าทางสาธารณะได้ 

การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางจะต้องด าเนินการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ตามประกาศ
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการให้ความช่วยเหลือในการด าเนินคดีจาก
กองทุนยุติธรรม ข้อ 3 (1) ก าหนด แต่ เนื่องจากประกาศดังกล่าวไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย                           
ค่าพาหนะเดินทางส าหรับผู้ขอรับความช่วยเหลือที่เป็นผู้พิการและไม่สามารถใช้บริการรถโดยสารประจ าทางได้ไว้ 
ดังนั้น ในการเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทาง จึงต้องด าเนินการตามที่ประกาศก าหนดไว้ในข้อ 3 (1) โดยให้เบิกจ่าย
เท่าที่จ่ายจริงได้ไม่เกินวันละ 2 เที่ยว แต่ไม่เกินอัตรารถโดยสารประจ าทาง หรือรถไฟตั้งแต่ชั้น 2 นั่งนอนปรับ
อากาศ ลงมา  

ในกรณีที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือซึ่งเป็นผู้พิการ การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางจะสามารถ
เบิกจ่ายโดยเทียบเคียง พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ.2560 หรือ
กฎหมายอ่ืนได้หรือไม่นั้น เห็นว่า หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดีจะต้อง
พิจารณาตามนัยของพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 มาตรา 27 ประกอบกับระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการ
ด าเนินคดี พ.ศ.2559 ข้อ 9 (5) และประกาศคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข  
และอัตราการให้ความช่วยเหลือในการด าเนินคดีจากกองทุนยุติธรรม ข้อ 3 (1) ซึ่งก าหนดค่าพาหนะเดินทาง 
โดยให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงได้ไม่เกินวันละ 2 เที่ยว แต่ไม่เกินอัตรารถโดยสารประจ าทาง หรือรถไฟตั้งแต่ชั้น 2 
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นั่งนอนปรับอากาศ ลงมา ซึ่งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด อาจใช้ดุลยพินิจในการ
พิจารณาค่าพาหนะเดินทางดังกล่าวได้เท่าที่จ าเป็นและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรม ดังนั้น  
ในกรณีดังกล่าวจึงไม่สามารถน าพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ.2560 
มาใช้บังคับได้ 

ทั้งนี้ ในการพิจารณาการเบิกจ่ายค่ารถโดยสารประจ าทาง หากในจังหวัดใดไม่มี โดยสาร
ประจ าทาง หรือรถไฟตั้งแต่ชั้น 2 นั่งนอนปรับอากาศลงมา ให้เบิกจ่ายค่ารถโดยสารประจ าทางชั้นหนึ่งก็ได้ 

12. การเบิกจ่ายค่าพาหนะส าหรับผู้ติดตามของผู้ขอรับความช่วยเหลือ กรณีผู้ขอรับ
ความช่วยเหลือเป็นบุคคลไร้ความสามารถ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1 (12)  

การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558               
มาตรา 27 ประกอบระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข                   
ในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี พ.ศ. 2559 ข้อ 9 (5) ก าหนดให้การช่วยเหลือประชาชนในการ
ด าเนินคดี ประกอบด้วย ค่าจ้างทนายความ ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดี  
 รวมถึงค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักด้วย ซึ่งในการเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางจะต้องด าเนินการเบิกจ่าย
ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการให้ความ
ช่วยเหลือในการด าเนินคดีจากกองทุนยุติธรรม ข้อ 3 (1) ก าหนด โดยสามารถเบิกจ่ายเฉพาะผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือเท่านั้น แต่หากเป็นกรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือเป็นบุคคลใดๆ ซึ่งไม่มีความสามารถตามกฎหมาย 
หรือความสามารถถูกจ ากัดโดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยความสามารถ               
ตามนัยมาตรา 1 (12) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และมีความจ าเป็นต้องเดินทางไปพบ
พนักงานอัยการหรือศาลตามหมายนัด จึงเป็นกรณีมีเหตุจ าเป็นตามกฎหมาย ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล 
หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี จ านวน 1 คน สามารถเบิกค่าพาหนะในการเดินทางได้  

13. กรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือหลายรายฟ้องจ าเลยคนเดียวกัน ในข้อหาเดียวกัน              
แยกเป็นรายคดี เม่ือคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดพิจารณาอนุมัติเป็นรายคดีและต่อ
คดี ในกรณีดังกล่าวส านักงานยุติธรรมเห็นว่าต้องใช้ทนายคนเดียวกัน แต่การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
เงินกองทุนยุติธรรมไม่ได้ระบุ อัตราค่าจ้างที่ โจทก์หลายคนฟ้องจ าเลยคนเดียวและข้อหาเดียวกัน                         
จะใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาค่าจ้างทนายความ 

ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข               
ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี พ.ศ. 2559 ข้อ 34 ประกอบประกาศคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราในการให้ความช่วยเหลือในการด าเนินคดีจากกองทุน
ยุติธรรม ลงวันที่ 22 กันยายน 2559 ข้อ 1 ประกอบค าสั่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ที่ 2/2562 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562  หากมีข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า ผู้ขอรับความช่วยเหลือฟ้องจ าเลยคนเดียวกัน ในข้อหาเดียวกันต่อศาลเป็นรายคดีแย กกัน
คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคลและต่อคดี ในกรณีดังกล่าว หากส านักงานยุติธรรมเห็นว่าควร
ใช้ทนายความคนเดียวกันในการด าเนินคดี ซึ่ งยุติธรรมจังหวัดในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดมีอ านาจแต่งตั้งทนายความและอนุมัติวง เงินในการจ้าง
ทนายความตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี พ.ศ. 2559 ข้อ 34 ส่วนอัตราค่าจ้างทนายความยุติธรรมจังหวัดสามารถ
ก าหนดค่าจ้างทนายความ หรือต่อรองค่าจ้างทนายความได้หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการฟ้องจ าเลยคน
เดียวกันและข้อหาเดียวกัน คดีไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน และเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ โดยอาศัยการ
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เทียบเคียงตามประกาศคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการให้ความ
ช่วยเหลือในการด าเนินคดีจากกองทุนยุติธรรม ลงวันที่ 22 กันยายน 2559 ข้อ 1 (๑)  

14.กรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือยื่นค าขอรับความช่วยเหลือการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา
หรือจ าเลย จ านวนหลายคดี โดยแต่ละคดีใช้หลักประกันไม่เกิน 500,000 บาท แต่เม่ือรวมทุกคดีเกินกว่า 
500,000 บาทต่อราย คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดมีอ านาจพิจารณาหรือไม่ 

ตามค าสั่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ที่ 2/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ                
ให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562  ข้อ 2.1 ก าหนดอ านาจพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด ให้พิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติค าขอความช่วยเหลือ
เงินกองทุนยุติธรรมภายในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ต่อราย โดยการพิจารณาต้องเป็นรายค าขอต่อราย                 
และต่อคดี ซึ่งผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องยื่นค าขอรับการสนับสนุน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
ที่คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมก าหนด ซึ่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ได้ก าหนดแบบค าขอรับความ
ช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม กรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยไว้ตามแบบ กทย 2. หากผู้ขอรับ
ความช่วยเหลือยื่นค าขอรับความช่วยเหลือเป็นรายคดี  ตามนัยของค าสั่ง และหลักเกณฑ์  ดังกล่าว 
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดจึงมีอ านาจพิจารณา  แต่หากผู้ขอรับความช่วยเหลือยื่น                   
ค าขอรับความช่วยเหลือรวมกันหลายคดี โดยไม่แยกเลขค าขอ (กทย.2) เมื่อรวมทุกคดีแล้วเกินกว่า 500,000 
บาท คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดไม่มีอ านาจพิจารณา 

15. กรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือมีความประสงค์ยื่นค าขอรับความช่วยเหลือใหม่ หลังจาก
ที่คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดพิจารณาเป็นที่ยุติแล้ว 

กรณีคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดได้พิจารณาค าขอรับความ
ช่วยเหลือของผู้ขอฯ แล้ว ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข               
ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี พ.ศ. 2559 และระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอปล่อยผู้ต้องหาหรือจ าเลย พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดให้ฝ่าย
เลขานุการด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอฯ ทราบ และหากผู้ขอไม่เห็นด้วยกับผลการ
พิจารณาก็ให้ยื่นหนังสือขอให้ทบทวนผลการพิจารณาพร้อมทั้งแสดงเหตุผลและข้อเท็จจริงภายในก าหนดได้    
ซึ่งเมื่อด าเนินการดังกล่าวแล้วผู้ขอฯ ยังไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาอาจด าเนินการทางศาลปกครองได้                     
แต่หากผู้ขอฯ ยังประสงค์จะย่ืนค าขอรับความช่วยเหลือจากเงินกองทุนยุติธรรมใหม่ ส านักงานมีดุลพินิจที่
จะปฏิเสธค าขอรับความช่วยเหลือได้เนื่องจากมีกระบวนการทางศาลปกครองด าเนินการได้ แต่หากปรากฏ
ข้อเท็จจริงใหม่อันแสดงได้ว่าผู้ขอฯ มีพฤติการณ์และข้อเท็จจริง พยานหลักฐานใหม่ ที่อาจน าผู้ขอเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้เพิ่มเติมจากค าขอท่ีเคยย่ืนครั้งแรก 

16. แนวทางการขอรับความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี แต่ปรากฏข้อเท็จจริง
ภายหลังว่าผู้ขอรับความช่วยเหลือได้ถึงแก่ความตายก่อนการพิจารณาอนุมัติมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

กรณีการอนุมัติค าขอรับความช่วยเหลือในการด าเนินคดีดังกล่าว มีผลผูกพันตาม
กฎหมายหรือไม่ อย่างไร  

 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1599 ก าหนดให้ เมื่อบุคคลใดตาย มรดก
ของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท ประกอบกับมาตรา 1600 ก าหนดให้ ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผู้ตายได้แก่ ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิ หน้าที่และความรับผิด
ต่างๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า 
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด ได้พิจารณาอนุมัติ ค่าจ้างทนายความและค่าฤชาธรรมเนียม 
ในคดีแพ่ง กรณีผิดสัญญาตามหนังสือรับสภาพหนี้ และต่อมาผู้ขอรับความช่วยเหลือได้ถึงแก่ความตายใน
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ระหว่างท าสัญญา ดังนั้น ทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 จึงมีสิทธิใน
กองมรดกของผู้ตาย และการอนุมัติค าขอฯ ดังกล่าวจึงมีผลผูกพันตามกฎหมาย 

กรณีการอนุมัติค าขอรับความช่วยเหลือ มีผลผูกพันตามกฎหมาย จะถือเป็นการ
เฉพาะตัวของผู้ขอรับความช่วยเหลือ และจะระงับไปเพราะเหตุแห่งการสิ้นสภาพบุคคลของผู้ขอฯ หรือไม่ 
อย่างไร 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 15 วรรคหนึ่ง สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อ
คลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย ดังนั้น การสิ้นสภาพบุคคลจึงท าให้ความเป็นบุคคลสิ้นสุดลง 
ซึ่งสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ที่กฎหมายรับรองคุ้มครองไว้ให้แก่บุคคลย่อมสูญสิ้นไปจากผู้ที่สิ้นสภาพบุคคล ซึ่งค า
ขอรับความช่วยเหลือในการด าเนินคดีแพ่ง กรณีผิดสัญญาตามหนังสือรับสภาพหนี้ ไม่ถือเป็นการเฉพาะตัวของ
ผู้ขอรับความช่วยเหลือ กรณีดังกล่าวจึงไม่ระงับไปเพราะเหตุแห่งการสิ้นสภาพบุคคลของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
ดังนั้น เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย กองมรดกของผู้ตาย ได้แก่ ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิ 
หน้าที่และความรับผิดต่างๆ ย่อมตกทอดไปยังทายาทตามมาตรา 1629 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ งและ
พาณิชย์ ทันที และสามารถร้องขอจัดการมรดกได้ตามาตรา 1713 วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ได้ ต่อไป 

กรณีผลการพิจารณาอนุมัติค าขอรับความช่วยเหลือไม่ระงับไป จะต้องด าเนินการ
อย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 21 และ 22 วรรคสอง เมื่อผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีแก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือแล้วให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือท าสัญญาการได้รับเงิน
ช่วยเหลือ ณ ส านักงานภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผล ถ้าผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่มาท าสัญญา
ภายในเวลาที่ก าหนดโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ ให้คณะอนุกรรมการ 
หรือประธาน ยุติการให้ความช่วยเหลือ เว้นแต่เป็นกรณีมีเหตุอันสมควร ซึ่งในกรณีดังกล่าว หากมีการพิจารณา
อนุมัติค าขอรับความช่วยเหลือ ทายาทโดยธรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629                     
ได้แจ้งเหตุขัดข้องแล้ว ก็สามารถเข้าท าสัญญาการได้รับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมได้ แม้จะเกิน
ระยะเวลาภายในสามสิบวัน ซึ่งทายาทจะต้องน าเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการเป็นทายาทของผู้ตาย                    
มาแสดงด้วย  

17. อ านาจในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ประจ าจังหวัด กรณีค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในคดีกลุ่ม มีค่าฤชาธรรมเนียมเม่ือรวมแล้ ว                 
เกินกว่า 500,000 บาท  

ตามค าสั่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ที่ 2/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้
ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด ข้อ 2.1 ให้มีอ านาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติค าขอรับความ
ช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมภายในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย เฉพาะกรณีการขอรับความช่วยเหลือ
ในการด าเนินคดีและการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมก าหนด ตลอดจนการตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการ
พิจารณาตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 รวมทั้งระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น หากมี
ข้อเท็จจริงว่าคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดได้พิจารณาอนุมัติเงินค่าฤชาธรรมเนียมแล้ว      
แต่ปรากฏในภายหลังว่าค่าฤชาธรรมเนียมศาลในคดีกลุ่มมีจ านวนเกินกว่า 500,000 บาท จึงเป็นกรณีที่
วงเงินในการพิจารณาเกิน 500,000 บาท จึงไม่อยู่ในอ านาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ า
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จังหวัด ให้ส านักงานยุติธรรมจังหวัดด าเนินการส่งค าขอรับความช่วยเหลือดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือประจ ากรุงเทพมหานครฯ พิจารณา และด าเนินการแจ้งผู้ขอรับความช่วยเหลือต่อไป 

18. การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย ในชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นพนักงาน
อัยการ และช้ันศาล (ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา) จะต้องพิจารณาใหม่ในแต่ละชั้นหรือไม่ 

กรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือได้ยื่นค าขอรับความช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา           
หรือจ าเลย ในชั้นพนักงานสอบสวน ต่อคณะอนุกรรมการ ประธาน หรือผู้ที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย           
แล้วแต่กรณี เมื่อได้รับอนุมัติให้ความช่วยเหลือแล้ว สัญญาการได้รับความช่วยเหลือดังกล่าวก็ย่อมมีผล
เฉพาะในชั้นพนักงานสอบสวนเท่านั้น ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มาตรา 29 ประกอบ
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา
หรือจ าเลย พ.ศ. 2559 ข้อ 9 และข้อ 27 แม้ว่าในชั้นพนักงานสอบสวนจนถึงชั้นพนักงานอัยการมีความเห็น
สั่งฟ้องผู้ต้องหาจะมีห้วงระยะเวลาที่ไม่นานก็ตาม โดยเจตนารมณ์ของกฎหมาย มุ่งประสงค์ที่จะให้ผู้มีอ านาจ
พิจารณาได้ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ซึ่งต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาว่าผู้ต้องหา
หรือจ าเลยไม่มีพฤติการณ์หลบหนี ไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือไม่ไปก่อเหตุภยันตรายประการใด              
เช่น พนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา หรือศาลมีค าพิพากษาลงโทษจ าเลย พฤติการณ์ และ
ข้อเท็จจริงที่ เปลี่ยนแปลงไปเช่นว่านี้  อาจส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอ านาจในการพิจารณา และ             
อาจมีการเรียกหลักประกันเพ่ิมขึ้นหรือต่างไปจากเดิม เจตนารมณ์ตามกฎหมายจึงให้ผู้มีอ านาจพิจารณา                         
ใช้ดุลพินิจเป็นรายชั้นไป 

19. แนวทางการด าเนินการ กรณีคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดมีมติ
อนุ มัติ เงินกองทุนยุติธรรมให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดีแล้ว ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ จะต้องด าเนินการเพื่อการแสวงหาข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานในการต่อสู้คดีน ามา
ส่งให้ทนายความกองทุนยุติธรรมใช้ประกอบส านวนคดีของผู้ขอรับความช่วยเหลือหรือไม่ ประการใด    

(1) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1 (11) ก าหนดว่า “คู่ความ 
หมายความว่า บุคคลผู้ยื่นค าฟ้อง หรือถูกฟ้องต่อศาล และเพ่ือประโยชน์แห่งการด าเนินกระบวนพิจารณา                   
ให้รวมถึงบุคคลผู้มีสิทธิกระท าการแทนบุคคลนั้นๆ ตามกฎหมาย หรือในฐานะทนายความ” เมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า ได้มีการท าสัญญาจ้างทนายความแล้ว และรับเป็นทนายความให้กับผู้ขอรับความช่วยเหลือ                  
จึงถือว่าทนายความได้เข้าเป็นคู่ความในคดีแล้ว ทนายความในฐานะผู้รับจ้างมีหน้าที่ตามสัญญาจ้างทนายความ
ดังกล่าว และตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการ
ช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี พ.ศ.2559 โดยทนายความจะต้องใช้ความรู้ความช านาญในวิชาชีพ                    
ด้วยความระมัดระวัง และความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติ
หน้าที่ตามความรับผิดชอบให้ส าเร็จลุล่วงเป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไป และ
ต้องด าเนินคดีให้กับผู้ขอรับความช่วยเหลือโดยไม่ชักช้าเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อคดี พึงระมัดระวังมิให้คดี
ของผู้ขอรับความช่วยเหลือเกิดความเสื่อมเสียซึ่งสิทธิประโยชน์ หรือเกิดความเสียหาย ดังนั้น ในการแสวงหา
ข้อเท็จจริง ทนายความสามารถที่จะด าเนินการขอเอกสารจากหน่วยงานราชการเพ่ือใช้ ในการสืบพยานในชั้น
ศาลได้ หากในกรณี ที่ไม่สามารถน าเอกสารที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอกหรือส่วนราชการมาได้ 
ทนายความสามารถยื่นค าร้องต่อศาล ขอให้ศาลสั่งผู้ครอบครองเอกสารส่งต้นฉบับเอกสารแทนการที่ตนจะต้อง
ส่งส าเนาเอกสารนั้นก็ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 123 วรรคสอง  

(2) พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 ก าหนดบทบัญญัติในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในการด าเนินคดี ประกอบด้วยค่าจ้างทนายความ ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการด าเนินคดี แต่มิได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแสวงหาข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานในการต่อสู้คดี 
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ของผู้ขอรับความช่วยเหลือเป็นหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด 
หรือส านักงานยุติธรรมจังหวัด ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี พ.ศ.2559 ข้อ 14 ก าหนดว่า “ให้เจ้าหน้าที่
สอบปากค า ลงพ้ืนที่ ตรวจสอบความประพฤติ ตามความเหมาะสมและจ าเป็น เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ อาจมีหนังสือสอบถาม หรือเชิญบุคคลใด มาให้ถ้อยค า  
ส่งเอกสารหลักฐาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือสิ่งอ่ืนใดที่จ าเป็นต่อการพิจารณาค าขอก็ได้” ซึ่งเป็นการก าหนด
หน้าที่ของฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด ในระหว่างด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดในชั้นพิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือ
เท่านั้น ไม่ใช่หน้าที่ในส่วนของการแสวงหาข้อเท็จจริงหลังจากได้มีการอนุมัติการให้ความช่วยเหลือแล้ว ดังนั้น 
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด หรือส านักงานยุติธรรมจังหวัด จึงไม่มีหน้าที่
ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานในการต่อสู้คดีของผู้ขอรับความช่วยเหลือ และทนายความ
กองทุนยุติธรรม  

20. กรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือแสดงข้อความอันเป็นเท็จ และการด าเนินคดีอาญา                  
กับผู้ขอรับความช่วยเหลอื 

กรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม ให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงข้อความ             
อันเป็นเท็จ ถึงขนาดว่าหากไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนต่อเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือประโยชน์แก่ตนในการขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุน เช่น การปกปิดฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ขอรับ
ความช่วยเหลือ อันเป็นการให้ข้อเท็จจริง หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จ เป็นต้น เจ้าหน้าที่อาจเสนอความเห็น
ต่อคณะอนุกรรมการหรือประธานแล้วแต่กรณี เพ่ือยุติค าขอดังกล่าวก็ได้ ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี พ.ศ. 2559 ข้อ 16 
วรรคสอง (4) และข้อ 44 วรรคหนึ่ง อันเป็นเหตุแห่งการยุติค าขอได้ ทั้งนี้ หากคณะอนุกรรมการหรือประธาน
พิจารณาแล้วเห็นว่าการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ครบองค์ประกอบของความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 137 ก็สามารถเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพ่ือด าเนินคดีกับผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ดังกล่าวได ้

21. การเบิกจ่ายเงินกองทุนยุติธรรมที่คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ า
กรุงเทพมหานครฯ พิจารณาอนุมัติ และส านักงานกองทุนยุติธรรมได้โอนไปยังส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
กรณีดังกล่าวยุติธรรมจังหวัดมีอ านาจในการเบิกจ่ายเงินหรือไม่ และอาศัยอ านาจใด 

ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
ป ล่ อ ย ชั่ ว ค ร า ว ผู้ ต้ อ งห า ห รื อ จ า เล ย  พ .ศ . 2559 ข้ อ  21 ข้ อ  22 ว ร ร ค ห นึ่ ง  แ ล ะข้ อ  23                                        
โดยเมื่อคณะอนุกรรมการ ให้ความช่วยเหลือประจ ากรุงเทพมหานครและที่เกินอ านาจของคณะอนุกรรมการ                 
ให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด หรือประธานอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ ากรุงเทพมหานครและที่เกิน
อ านาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด ได้พิจารณาอนุมัติเงินกองทุนยุติธรรมเพ่ือใช้เป็น
หลักประกันในการปล่อยชั่วคราวให้แก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือเพ่ือใช้เป็นหลักประกันการปล่อยชั่วคราว กรณี
ดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่ผู้มีอ านาจได้พิจารณาอนุมัติค าขอรับความช่วยเหลือแล้ว แต่เนื่องจากผู้ต้องหาหรือจ าเลย               
อยู่ในเขตอ านาจศาลอ่ืนหรือศาลในต่างจังหวัด จึงจ าเป็นต้องให้ยุติธรรมจังหวัดยื่นค าร้องขอปล่อยชั่วคราว  

ในการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรมในจังหวัดอ่ืนที่มิใช่กรุงเทพมหานคร ปลัดกระทรวง
ยุติธรรมได้มอบหมายให้หน่วยงานในจังหวัดที่สังกัดกระทรวงยุติธรรมท าหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการให้กับกองทุน
ส าหรับเขตจังหวัดอ่ืนที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานคร โดยมอบหมายให้ส านักงานยุติธรรมจังหวัดด าเนินงานกองทุนยุติธรรม
ระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องและให้อ านาจในจังหวัดใดท าหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการให้กับกองทุนส าหรับเขตจังหวัด
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นั้น ตามค าสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 569/2559 เรื่อง การบริหารส านักงานยุติธรรมจังหวัด และส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดสาขา ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ประกอบกับค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม   
ที่ 252/2559 เรื่อง การมอบหมายให้หน่วยงานในจังหวัดที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม ท าหน้าที่เกี่ยวกับงาน
ธุรการให้กับกองทุนส าหรับเขตจังหวัดอ่ืนที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 และค าสั ่ง
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ 570/2559 เรื่อง การมอบอ านาจ ให้ด าเนินการบริหารและการใช้จ่าย
เงินกองทุนยุติธรรมระดับจังหวัดหรือสาขา ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 ได้วางแนวทางด าเนินงานของกองทุน
ยุติธรรมในเรื่องการมอบอ านาจให้ด าเนินการบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนยุติธรรมระดับจังหวัด หรือสาขาโดยให้
ยุติธรรมจังหวัดมีอ านาจ ตามข้อ 1.2 การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย โดยมีอ านาจลงนามในสัญญาการ
ได้รับความช่วยเหลือในฐานะคู่สัญญา และมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ยื่นค าร้องขอปล่อยชั่วคราวและเป็นผู้ลงนาม
ในสัญญาประกันของศาลในฐานะคู่สัญญา และมีอ านาจในการเบิกจ่ายเงินกองทุนยุติธรรม ลงนามในเช็คสั่งจ่าย
เงินกองทุนยุติธรรม โดยให้ยุติธรรมจังหวัด หรือหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ หรือหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริม
ระบบงานยุติธรรม หรือหัวหน้ากลุ่มอ านวยความยุติธรรมและนิติการ จ านวน 2 ใน 3 ลงนามร่วมกันตามข้อ 
1.3.2 แห่งค าสั่งดังกล่าว ดังนั้น เมื่อส านักงานกองทุนยุติธรรมได้โอนเงินไปยังส านักงานยุติธรรมจังหวัดเพ่ือให้
ด าเนินการจัดท าสัญญาและเบิกเงินจ านวนดังกล่าวแทนส านักงานกองทุนยุติธรรม พร้อมทั้งด าเนินการฃยื่น
หลักประกันการปล่อยชั่วคราวให้แก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือแล้ว ยุติธรรมจังหวัดจึงมีอ านาจด าเนินการดังกล่าว
แทนกองทุนยุติธรรม โดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมาย  

22. แนวทางการเปลี่ยนตัวทนายความ 
ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

ช่วยเหลือประชนในการด าเนินคดี พ.ศ. 2559 ข้อ 25 ก าหนดให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่อาจเปลี่ยนตัว
ทนายความที่ได้รับการแต่งตั้งได้ เว้นแต่ความปรากฏแก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้ขอรับความช่วยเหลือพบพฤติการณ์               
ที่อาจท าให้เกิดความเสียหายแก่คดีหรือทนายความผิดสัญญาจ้างทนายความ เจ้าหน้าที่หรือผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือพบพฤติการณ์ที่อาจท าให้เกิดความเสียหายแก่คดีหรือทนายความผิดสัญญาจ้างทนายความ 
เจ้าหน้าที่หรือผู้ขอรับความช่วยเหลืออาจร้องขอให้เปลี่ยนทนายความได้ โดยให้ชี้แจงและแสดงเหตุผลเป็น
หนังสือ ประกอบวรรคท้าย ทั้งนี้ การพิจารณาเปลี่ยนทนายความให้อยู่ในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการ                  
หรือประธานหรือเลขานุการแล้วแต่กรณี ดังนั้น หากผู้ขอรับความช่วยเหลือยื่นหนังสือเปลี่ยนตัวทนายความ                      
ครั้งที่ 1 โดยอ้างเหตุผลว่าทนายความไม่ได้ฟ้องร้องด าเนินคดีให้กับผู้ขอรับความช่วยเหลือ ต่อมายื่นหนังสือ                  
ขอเปลี่ยนตัวทนายความ ครั้งที่ 2 โดยอ้างเหตุว่าทนายความละเลยไม่ยื่นค าขอขยายระยะเวลาวางเงินต่อศาล
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือได้รับความเสียหาย จึงเป็นกรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือ
พบพฤติการณ์ที่อาจท าให้เกิดความเสียหายแก่คดี ผู้ขอรับความช่วยเหลือจึงมีสิทธิขอให้เปลี่ยนทนายความได้ 
แต่การพิจารณาเปลี่ยนทนายความให้อยู่ในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการ หรือประธาน หรือเลขานุการแล้วแต่กรณี 

23. แนวทางการขอเปลี่ยนตัวทนายความกองทุนยุติธรรมที่ได้รับแต่งตั้ง โดยผู้ขออ้างว่า
เกิดความไม่พอใจทนายความท่ีได้รับการแต่งตั้ง  

ผู้ขอรับความช่วยเหลือสามารถยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ในการเปลี่ยนตัวทนายความ
ได้ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๕ พร้อมทั้งต้องระบุสาเหตุซึ่งเป็นเหตุแห่งความไม่
ไว้วางใจให้ชัดเจนว่าทนายความกระท าการใดทางคดีหรือวิชาชีพทนายความอันเป็นผลกระทบต่อรูปคดีหรือ
กระบวนการทางคดีที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ซึ่งหากปรากฏมูลเหตุเช่นนั้นจริงอาจมีผลกระทบต่อความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจเสนอให้คณะอนุกรรมการ หรือประธาน หรือเลขานุการ 
พิจารณาเปลี่ยนทนายความได้ และกรณีมีการแต่งตั้งทนายความเข้าไปในคดีแล้วต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้
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เปลี่ยนทนายความตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๕ วรรค ๓ และวรรค ๔ 

24. แนวทางการพิจารณากรณีทนายความได้มีหนังสือขอถอนตัวจากการเป็นทนายความ 
เนื่องจากทนายความและผู้ขอรับความช่วยเหลือมีความคิดเห็นในทางคดีไม่ตรงกันโดยผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือไม่คัดค้าน และศาลได้มีค าสั่งอนุญาต  

ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 มาตรา 27 ก าหนดให้ การช่วยเหลือ
ประชาชนในการด าเนินคดี ประกอบด้วยค่าจ้างทนายความ ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการด าเนินคดี ประกอบกับสัญญาการได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม กรณีการให้ความช่วยเหลือใน
การด าเนินคดี มิได้ระบุว่าเหตุดังกล่าวท าให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือเป็นผู้ผิดสัญญา กรณีดังกล่าวจึงไม่ถือว่าผู้
ขอรับความช่วยเหลือผิดสัญญาการได้รับเงินช่วยเหลือแต่อย่างใด และผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ต้องคืนเงิน
ค่าจ้างทนายความให้กับกองทุนยุติธรรม  

25. แนวทางการเบิกจ่ายค่าจ้างทนายความ ตามสัญญาจ้างทนายความกองทุนยุติธรรม           
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

1.1 กรณีจ่ายค่าจ้างเฉพาะงวดที่ 1 (สัญญาข้อ 3 (3.1)) 
 - กรณีทนายความ (ผู้รับจ้าง) ได้ด าเนินการยื่นฟ้อง ส่งค าคู่ความ ส่งหมาย หรือส่งมอบ
เอกสารการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับคดีให้ผู้ว่าจ้าง เช่น ใบมอบอ านาจ ส าเนาค าฟ้อง ส าเนาค าให้การ ส าเนา
อุทธรณ์ ส าเนาฎีกา บันทึกการด าเนินงานอ่ืนๆ หรือเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 - กรณีคดีมีการถอนฟ้องโดยศาลอนุญาตให้ถอนฟ้องและจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
และคดีสิ้นสุดโดยไม่มีการสืบพยาน แม้ปรากฏว่าทนายความ (ผู้รับจ้าง) ได้ด าเนินการขอให้ศาลออกหมายเรียกพยาน 
ส่งหมายเรียกพยาน ซักซ้อมพยานที่จะเข้าเบิกความ หรือการเตรียมการสืบพยาน ก็ให้ถือว่าคดีดังกล่าวสิ้นสุด
โดยไม่มีการสืบพยาน 
 - กรณีคดีสิ้นสุดโดยคู่ความได้ไกล่ เกลี่ยตกลงท าสัญญาประนีประนอมยอมความ            
แต่ศาลมิได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 

1.2 กรณีจ่ายค่าจ้างงวดที่ 2 (สัญญาข้อ 3 (3.2) และข้อ 3 วรรคสาม)  
 - กรณีคดีได้มีการสืบพยานเสร็จสิ้นแล้ว 
 - กรณีคดีมีการสืบพยานเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการถอนฟ้อง โดยศาลอนุญาตให้ถอนฟ้องและ
จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
 - กรณีคดีสิ้นสุดโดยคู่ความได้ไกล่ เกลี่ยตกลงท าสัญญาประนีประนอมยอมความ            
แต่ศาลมิได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีตามสัญญาประนีประนอมยอมความ แต่มีการสืบพยานเสร็จสิ้นแล้ว 

1.3 กรณีจ่ายค่าจ้างงวดที่ 3 (เต็มจ านวนตามสัญญา) (สัญญาข้อ 3 (3.3) และ ข้อ 3 
วรรคสอง)  

- กรณีคู่ความไกล่เกลี่ยตกลงท าสัญญาประนีประนอมยอมความท าให้คดีเสร็จสิ้น            
และศาลได้มีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งชี้ขาดตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ไม่ว่าคดีจะได้มีการสืบพยาน
แล้วหรือไม ่
 - กรณีคดีสิ้นสุดโดยศาลมีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งชี้ขาดคดี ตามกระบวนการพิจารณาคดี
ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วแต่กรณี  

26. กรณีทนายความได้ขอถอนตัวจากการเป็นทนายความในคดีนี้ จะถือว่าทนายความ
ผิดสัญญาจ้างทนายหรือไม่ และจะต้องคืนเงินค่าจ้างทนายความในงวดที่ 1 ให้กับกองทุนยุติธรรมหรือไม่ 
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กรณีดังกล่าวเมื่อทนายความได้ด าเนินการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว และมีการเบิกจ่ายเงินค้าจ้าง
ทนายความในงวดที่ 1 ถือว่าได้ด าเนินการตามสัญญาจ้างทนายความไปแล้วบางส่วน และการท างานตาม
สัญญาจ้างในงวดที่ 1 ได้ปฏิบัติตามข้อสัญญาครบถ้วนแล้ว เมื่อพิจารณาจากพฤติการณ์และข้อเท็จจริงข้างต้น 
เป็นเหตุให้ทนายความ สามารถบอกเลิกสัญญาได้ตามสัญญาจ้างทนายความ ตามข้อ 11 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้ 
ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้เฉพาะกรณีที่ผู้รับจ้างกับผู้ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม  
มีความเห็นขัดแย้งกันทางคดี จนไม่สามารถด าเนินคดีต่อไปได้ ผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง
ทราบภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่เหตุนั้นเกิดขึ้น โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้พิจารณาว่ามีเหตุผลอันควรแก่การ
บอกเลิกสัญญานั้นหรือไม่ โดยให้เป็นดุลพินิจของผู้ว่าจ้างในการพิจารณาดังกล่าว การวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง  
ให้เป็นที่สุด ดังนั้น เมื่อไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญาจ้างทนายความจึงไม่ต้องคืนเงินค่าทนายความในงวดที่ 1 
แต่อย่างใด 

27. การจ่ายค่าจ้างทนายความ กรณีศาลพิพากษายกฟ้อง 
ตามสัญญาจ้างทนายความ ข้อ 3 ก าหนดให้ช าระค่าทนายความเป็นรายงวด รวม 3 งวด             

โดยจ่ายตามผลส าเร็จของงาน ดังนั้น หากทนายความผู้รับจ้างได้มีการด าเนินการยื่นฟ้อง และได้มีการสืบพยาน 
กระทั่งศาลมีค าพิพากษายกฟ้อง จึงเป็นการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีตามสัญญาจ้างทนายความเรียบร้อย
แล้ว ผู้ว่าจ้างจึงจ่ายค่าจ้างทนายความเต็มจ านวนตามสัญญาจ้างทนายความได้ 

28. การจ่ายค่าจ้างทนายความ กรณี ทนายความผู้รับจ้างแต่งตั้งทนายความอ่ืนเข้าร่วม
ในคดีจะกระท าได้หรือไม่ และสามารถจ่ายค่าจ้างทนายความได้หรือไม่และจ านวนเท่าใด 

การแต่งตั้งทนายความอ่ืนเข้าร่วมในคดีสามารถกระท าได้ แต่การเบิกจ่ายค่าจ้างทนายความ
จะต้องจ่ายตามผลส าเร็จของงาน หากทนายความผู้รับจ้างมีหลักฐานว่าตนเองได้ปฏิบัติงานตามสัญญาและได้
ติดตามการด าเนินคดีมาโดยตลอดกระทั่งศาลมีค าพิพากษา เช่น ทนายความผู้รับจ้างลงลายมือชื่อในรายงาน
กระบวนพิจารณา สามารถเบิกจ่ายค่าทนายความได้เต็มจ านวนตามสัญญาจ้างทนายความ ข้อ 3 

29. กรณีทนายความในชั้นบังคับคดีขอเบิกค่าวิชาชีพทนายความตามสัญญาทนายความ
ในชั้นบังคับคดี ข้อ 3 วรรคสอง กรณีที่สืบทรัพย์ไม่ได้ โดยแนบเอกสารว่าได้สืบทรัพย์แล้วพบว่าไม่
สามารถขอข้อมูลส่วนบุคคลของลูกหนี้ได้ เนื่องจากธนาคารหรือบางหน่วยงานแจ้งว่าที่ไม่สามารถเปิดเผย
ได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 277 ก าหนดให้ ในการบังคับคดี                 
ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษามีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าลูกหนี้ ตามค าพิพากษามีทรัพย์สินที่จะต้องถูกบังคับคดี
มากกว่าที่ตนทราบ หรือมีทรัพย์สินที่จะต้องถูกบังคับคดีแต่ไม่ทราบว่าทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่หรือเก็บรักษาไว้ที่ใด 
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าทรัพย์สินใดเป็นของลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือไม่ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจยื่น                
ค าขอฝ่ายเดียวโดยท าเป็นค าร้องเพ่ือให้ศาลท าการไต่สวนได้ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ทนายความผู้รับจ้าง
แสดงเอกสารหลักฐานของธนาคารว่าได้มีการสืบทรัพย์บังคับคดีกับลูกหนี้ตามค าพิพากษาแล้ว มีข้อขัดข้องในการ
สืบทรัพย์ เนื่องจากการขอตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลบัญชีเงินฝากของ
ลูกหนี้ได้เพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 15 (๑๕) 
และมาตรา 24 นั้น เห็นว่า ในกรณีนี้ทนายความสามารถน าเอกสารของธนาคารฉบับดังกล่าวประกอบการ               
ยื่นค าร้องขอฝ่ายเดียวเพ่ือให้ศาลท าการ ไต่สวนได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 277 
เมื่อศาลได้ท าการไต่สวนแล้วไม่พบข้อมูลทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา ให้ทนายความน าข้อมูลดังกล่าว
มาประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายไดต้ามสัญญาจ้างทนายความในชั้นบังคับคดีได้ต่อไป  
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30. การบังคับคดีตามสัญญาจ้างทนายความในชั้นบังคับคดี จะต้องบังคับให้ได้เงินครบ
จ านวนตามค าพิพากษาหรือไม่ หรือกรณีมีการบังคับคดีแล้วแต่เจ้าหนี้ได้รับการช าระหนี้เพียงบางส่วน
จะต้องด าเนินการบังคดีต่อไปจนหมดระยะเวลาในการบังคับคดี หรือไม่  

การบังคดีกับลูกหนี้ตามค าพิพากษา ต้องด าเนินการบังคับคดีกับทรัพย์สินของลูกหนี้ตาม               
ค าพิพากษา เพ่ือช าระหนี้จนครบจ านวนตามค าพิพากษา แต่หากลูกหนี้มีทรัพย์สินไม่เพียงพอจะช าระหนี้                      
เมื่อทนายความ (ผู้รับจ้าง) ได้ด าเนินการบังคับคดีกับทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาแล้ว ปรากฏว่าได้เงิน                
ไม่พอช าระหนี้ครบจ านวนตามค าพิพากษา ถือได้ว่าทนายความ (ผู้รับจ้าง) ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจ้างเสร็จสิ้น
แล้ว โดยสัญญาดังกล่าวมิ ได้มีความผูกพันกันไปจนกว่าจะพ้นระยะเวลาการบั งคับคดีตามกฎหมาย                         
ให้ทนายความ (ผู้รับจ้าง) ได้รับค่าจ้างเต็มจ านวนตามสัญญา  

31. การอนุมัติเบิกจ่ายค่าทนายความ กรณีทนายความที่ขึ้นบัญชีทนายความกองทุน
ยุติธรรมพ้นสภาพการเป็นทนายความของกองทุนยุติธรรม แต่ยังท างานตามสัญญาจ้างไม่แล้วเสร็จ 
สามารถจ่ายค่าจ้างทนายความได้หรือไม่ 

กรณีทนายความที่ขึ้นบัญชีกับกองทุนยุติธรรมตามประกาศของคณะกรรมการ พ้นสภาพ
การเป็นทนายความของกองทุนยุติธรรม แต่ได้ด าเนินการตามสัญญาไปบางส่วนจึงสามารถเบิกค่าทนายความ
ได้ตามงานที่ท าแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างทนายความ และให้เลขานุการแต่งตั้งและอนุมัติวงเงินในการจ้าง
ทนายความคนใหม่เพ่ือด าเนินคดีให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้วงเงินที่คณะกรรมการการ
ก าหนด  

32. การเบิกค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข ในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี พ.ศ. 2559 ข้อ 9 (๔) และประกาศ
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราในการให้ความช่วยเหลือในการ
ด าเนินคดีจากกองทุนยุติธรรม ข้อ 2  

(1) ชั้นด าเนินคดี 
กรณีที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือได้รับอนุมัติเงินกองทุนยุติธรรมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ                         

ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดีตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ 9 (๔) หากมีค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนนอกจาก                                 
ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าขึ้นศาล ค่าน าหมาย ค่ายานพาหนะที่ ใช้จ่ายตามปกติในการด าเนินคดีในศาล                        
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดี และเป็นกรณีที่ศาลมีค าสั่งให้เสนอค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการ                
ให้ความช่วยเหลือเพ่ือพิจารณาเป็นรายกรณี โดยค านึงถึงความจ าเป็น ความเหมาะสม และความประหยัด 

ในการว่าจ้างทนายความ กรณีมีค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนในคดีนอกจากค่าฤชาธรรมเนียม               
ค่าขึ้นศาล ค่าน าหมาย ค่ายานพาหนะ ที่ใช้จ่ายตามปกติในการด าเนินคดีในศาลชั้นต้น ศาลชั้นอุทธรณ์                        
ศาลชั้นฎีกา ซึ่งผู้ขอรับความช่วยเหลือได้รับอนุมัติเงินกองทุนยุติธรรมแล้วตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี พ.ศ. 2559 ข้อ ๙ (๔)                     
และทนายความผู้รับจ้างเห็นจ าเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดี รวมถึงเป็นกรณีที่ศาลมีค าสั่ง         
ทนายความผู้รับจ้างมีสิทธิเสนอขอรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากผู้ว่าจ้าง เพ่ือพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณีไป                     
ตามสัญญาจ้างทนายความ ข้อ 4 

(๒) ชั้นบังคับคดี  
หากมีค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนเกิดขึ้นในการด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีที่ไม่ใช่ค่าจ้างทนายความ                 

ซ่ึงทนายความผู้รับจ้างเป็นผู้ทดรองจ่ายออกไปก่อน และผู้ขอรับความช่วยเหลือได้รับอนุมัติเงินกองทุนยุติธรรม
ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการในการช่วยเหลือประชาชน                        
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ในการด าเนินคดี พ.ศ.2559 ข้อ ๙ (๔) ทนายความผู้รับจ้างมีสิทธิเสนอขอรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากผู้ว่าจ้าง 
โดยผู้ว่าจ้างจะได้น าเสนอคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมหรือคณะอนุกรรมการฯ ที่ได้รับมอบอ านาจพิจารณา                 
เป็นรายกรณีไปเท่าที่จ าเป็นและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรมตามสัญญาจ้างทนายความ                      
ในชั้นบังคับคดี ข้อ 4 “การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร” เช่น (๑) ค่ารับรองส าเนาค าพิพากษาของศาล 
โดยมีใบรับเงินในราชการศาลยุติธรรมเป็นหลักฐาน (๒) ค่าคัดถ่ายและรับรองส าเนาเอกสารจากส านักงานที่ดิน
โดยมีใบ เสร็จ รับ เงิน ในราชการกรมที่ดิน เป็นหลักฐาน  (๓) ค่าถ่ายเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดี โดยมี
ใบเสร็จรับเงินของร้านค้าเป็นหลักฐาน ควรพิจารณาว่าเอกสารดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคดีในชั้นใดด้วย เป็นต้น 

 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตลอดจนเอกสาร  หลักฐานต่างๆ เพ่ือ
ประกอบการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส านักงานกองทุนยุติธรรมจึงผลิตคู่มือการ
ปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเล่มนี้ เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้ปฏิบัติงานและ
ประชาชนทั่วไปที่ขอรับความช่วยเหลือให้รับรู้เพ่ือปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานและอยู่ในทิศทางเดียวกัน 

ทั้งนี้จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา ของส านักงานกองทุนยุติธรรมได้ปฏิบัติ
ภารกิจในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นในสังคม โดยมีภารกิจในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน 4 ภารกิจหลัก ประกอบด้วย  

 1. การช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี  
2. การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย  
3. การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  
4. การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน  
ซ่ึงประชาชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและ

เท่าเทียม อีกทั้งส านักงานกองทุนยุติธรรมได้มีการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือเพ่ิมช่องทางการให้ความช่วยเหลือแก่
ประชาชน โดยความร่วมมือ (MOU) ในการอ านวยความยุติธรรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าสร้างสังคมเท่าเทียม 
กับหน่วยงานรัฐต่างๆ ได้แก่ กระทรวงกลาโหม สภาทนายความ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานอัยการ
สูงสุด ส านักงานศาลยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ กรมบังคับคดี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมคุม
ประพฤติ 

ข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562   
ผลการด าเนินงานภาพรวมประจ าปีงบประมาณ 2562  ผู้ขอรับความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรม

ทั้งสิ้นจ านวน 5,989 ราย ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายตามแผนด าเนินการที่จ านวน 4,010 ราย  จ านวน 1,979 คน 
เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 49.36 โดยข้อมูลในส่วนของผลการด าเนินงานสามารถวิเคราะห์รายละเอียด ดังนี้ 
ตารางที่ 1 สถิติผลการด าเนินงานกองทุนยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ทั่วประเทศ) 

เดือน 

รับค าขอ 
พิจารณา 

รวมผลการ
พิจารณา 

ราย เรื่อง อนุมัติ ไม่อนุมัติ 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 

กุมภาพันธ์ 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 
ร้อยละ 100.0 100.0 50.23 50.86 31.57 31.34 12.94 12.87 94.74 95.07 

บทท่ี 8 บทสรุป 
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จากตารางเห็นได้ว่า ส านักงานกองทุนยุติธรรมให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งสิ้น จ านวน 5,989 ราย
ใน 9,090 เรื่อง คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 : 2  (ราย : เรื่อง) โดยจากจ านวนผู้ขอรับความช่วยเหลือทั้งหมด 
จ านวน 5,989 ราย มีการพิจารณาอนุมัติมากที่สุด จ านวน 3,008 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.23 รองลงมา  
ไม่อนุมัติ จ านวน 1,891 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.57 และยุติเรื่อง จ านวน 775 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.94 
ซึ่งมีสัดส่วนจ านวนผู้ขอรับความช่วยเหลือทั้งหมดต่อผู้ที่ ได้รับการอนุมัติ อยู่ที่  2 : 1 และสัดส่วนใน 
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือที่อนุมัติต่อไม่อนุมัติอยู่ที่ 2 : 1 แสดงให้เห็นว่าในจ านวนผู้ขอรับความช่วยเหลือ
จากกองทุนยุติธรรมในทุก 10 รายนั้น จะมีผู้ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 5 รายเป็นอย่างน้อย 
อีกทั้งในจ านวนของผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือทั้งหมด 10 รายจะมีผู้ได้รับการอนุมัติ ถึงจ านวน 7 ราย ส่วนใน
จ านวน 3 ราย ไม่ได้รับการอนุมัติให้ได้รับการช่วยเหลือ ซึ่งอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุ อาทิ เอกสาร
หลักฐานประกอบการขอรับความช่วยเหลือไม่ครบถ้วน เป็นต้น 
 

ตารางที่ 2 สถิติผลการด าเนินงานกองทุนยุติธรรม(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

 รับค าขอ 
ราย ร้อยละ 

1.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,545 25.80 
2.ภาคเหนือ 1,174 19.61 
3.ภาคกลาง 1,051 17.55 
4.ส านักงานกองทุนยุติธรรม(ส่วนกลาง) 1,008 16.83 
5.ภาคใต้ 612 10.21 
6.ภาคตะวันออก 510 8.52 
7.ชายแดนใต้ 89 1.51 
รวม 5,989 100.00 

 
 

 

50.23%31.57%

12.94%

สถิติผลการด าเนินงานกองทุนยุติธรรม

อนมุติั ไม่อนติุ ยติุ
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จากตารางจ านวนผู้ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมทั้งหมด 7 ภูมิภาค จ านวน 5,989 คน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ขอรับความช่วยเหลือสูงสุด จ านวน 1,545 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.80 รองลงมา 
ภาคเหนือ จ านวน 1,174 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.61 ภาคกลางจ านวน 1,051 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.55   
และส านักงานกองทุนยุติธรรมส่วนกลางจ านวน 1,008 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.83 ส่วนผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ในภาคใต้ ภาคตะวันออกและชายแดนใต้ ซึ่งมีผู้ขอรับความช่วยเหลือในระดับที่ใกล้เคียงกันรวมจ านวน 1,211 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 20.24 ของจ านวนผู้ของทั้งประเทศ 

ตารางที่ 3 สถิติจังหวัดที่มีค าขอรับความช่วยเหลือสูงสุดของประเทศ 5 ล าดับแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

จากจ านวนผู้ขอรับความช่วยเหลือทั่วประเทศ จังหวัดที่มีการขอรับความช่วยเหลือสูงสุด ได้แก่ 
ส านักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร จ านวน 1,008 คิดเป็นร้อยละ 16.83 รองลงมา จังหวัด
กาฬสินธุ์ จ านวน 277 คิดเป็นร้อยละ 4.62 ล าดับสาม จังหวัด เชียงราย จ านวน 190 คิดเป็นร้อยละ 3.17
และล าดับสี่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดชลบุรี จ านวน 169 คิดเป็นร้อยละ 2.82  

ตารางที่ 4 สถิติจังหวัดที่มีค าขอรับความช่วยเหลือสูงสุด(แยกตามภูมิภาค)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 รับค าขอ 
จังหวัด จ านวน(ร้อยละ) 

กรุงเทพมหานคร ส านักงานกองทุนยุติธรรม 1,008(16.83) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.กาฬสินธุ์ 

2.นครราชสีมา 
3.สุรินทร ์

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

ภาคเหนือ 1.เชียงราย 
2.นครสวรรค์ 
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) 

ภาคใต้ 1.สงขลา 
2.ภูเก็ต 
3.กระบี่ 

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

 

 รับค าขอ 
ราย ร้อยละ 

1.ส านักงานกองทุนยุติธรรม(ส่วนกลาง) 1,008 16.83 
2.กาฬสินธุ์ 277 4.62 
3.เชียงราย 190 3.17 
4.นครปฐม 169 2.82 
5.ชลบุร ี 169 2.82 
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 รับค าขอ 
จังหวัด จ านวน(ร้อยละ) 

ภาคตะวันออก 
 

1.ชลบุร ี
2.ฉะเชิงเทรา 
3.สระแก้ว 

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

ชายแดนใต้ 1.ปัตตานี 
2.ยะลา 

52(58.42) 
27(30.33) 

 
จากตารางแสดงสถิติจังหวัดที่มีผู้ขอรับความช่วยเหลือสูงสุด (แยกตามภูมิภาค) โดยจังหวัดที่มีผู้ขอรับ

ความช่วยเหลือสูงสุดสามล าดับแรก  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์  จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสุรินทร์  
ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย  จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตร 
ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดนครปฐม  จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสุพรรณบุรี   
ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา  จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่   
ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี  จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดตราด และจังหวัดชายแดนใต้ 

ได้แก่ จังหวัดปัตตานี  จังหวัดยะลา 

ตารางท่ี 5 สถิติค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานกองทุนยุติธรรม (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62)  
รายการ จ านวน (ราย) จ านวน (บาท) ร้อยละ 

 ค่าใช้จ่ายในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาฯ 631 170,752,598.00 84.35 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี 4,325 26,627,742.50 13.15 
   ค่าทนายความ 2,916 30,149,348.00  
   ค่าธรรมเนียมศาล 1,316 6,094,631.50  
   ค่าตรวจพิสูจน์หลักฐาน 53 297796.00  
   ค่าพาหนะที่พัก 40 85,967.00  
 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 4 73,412.00 0.04 
 ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ทางกฎหมาย 86 4,983,735.00 2.46 

รวม 5,046 202,437,487.50 100.0 

จากตารางสถิติข้างต้น ภารกิจที่มียอดเงินการให้ความช่วยเหลือสุงสุด ได้แก่ ภารกิจการขอปล่อยตัว
ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย จ านวน 631 ราย เป็นวงเงิน 170,752,598.00 คิดเป็นร้อยละ 84.35 
ของวงเงินใช้จ่าย รองลงมาภารกิจการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี ในเรื่องของการจ้างทนายความ 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าตรวจพิสูจน์หลักฐาน และค่าพาหนะที่พัก จ านวน 4,325 ราย วงเงิน 26,627,742.50 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 13.15  สาม ภารกิจการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน จ านวน 86 ราย 
วงเงิน 4,983,735.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.46 และน้อยสุดภารกิจการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  
จ านวน 4 ราย วงเงิน 73,412.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.04 
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ด้วยมติคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมครั้งที่ 8/2561 ให้ส านักงานกองทุนยุติธรรมมีการพัฒนากรอบ
ระยะเวลามาตรฐานงานบริการของกองทุนยุติธรรม คือ 45 วัน ลดลงเหลือเพียง 21 วัน เพ่ือให้การช่วยเหลือ
ประชาชนในภารกิจต่างๆมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้เมื่อเทียบผลการด าเนินงานในช่วง
ปีงบประมาณ 2561 และ 2562 ที่ผ่านมา ส านักงานกองทุนยุติธรรมได้ด าเนินการพิจารณาผลการขอรับ
ความช่วยเหลือเพ่ิมขึ้น 223 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 40.44 สะท้อนให้เห็นว่าแม้มีการปรับเปลี่ยนกรอบ
ระยะเวลามาตรฐานงานบริการของกองทุนยุติธรรมในช่วงกลางปีงบประมาณ 2562 การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนของส านักงานกองทุนยุติธรรมยังคงด าเนินการได้อย่าง รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานกองทุนยุติธรรมจึงได้จัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ฉบับนี้ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ขอรับการบริการจากกองทุนยุติธรรมได้ศึกษาและ 
ดูเป็นแบบอย่างเพ่ือให้เป็นมาตรฐานและอยู่ทิศทางเดียวกัน ประกอบไปด้วยระยะเวลามาตรฐานงานบริการ
ของกองทุนยุติธรรม 21 วัน  แนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ความช่วยเหลือตามภารกิจ และ
เอกสารแบบฟร์อมต่างๆที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งส านักงานกองทุนยุติธรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อคู่มือฉบับนี้ได้เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปฏิบัติงานตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ขอรับการบริการ ผลการด าเนินงานในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนปีงบประมาณถัดไป ส านักงานกองทุนยุติธรรมจะสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้
สูงขึ้น อีกท้ังประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนสามารถเข้าถึงกองทุนยุติธรรมได้รวดเร็วขึ้น 
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ภาคผนวก 
ที่ปรึกษา 
นายมนินธ์ สุธิวัฒนานิติ  ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนยุติธรรม 
นางสาวสินีนาฎ  มะปรางทอง       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 
ผู้จัดท า 
กลุ่มงานนโยบายและพัฒนาระบบงาน 
 
 
ส านักงานกองทุนยุติธรรม 
ที่อยู่ ชั้น 22 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 22 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกล็ด 
จังหวัดนนทบุรี  
Website : http://www.jfo.moj.go.th 
 

หน่วยงานภายใน เบอร์โทร e-Mail 
ผอ.ส านักงานกองทุนยุติธรรม 02 502 6094  
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 02 502 6156 

02 502 6760 
02 502 6742 

 

กลุ่มงานนโยบายและพัฒนาระบบงาน 02 502 6728 
02 502 6743 

Policy.jfo@gmail.com 

กลุ่มงานนิติการและติดตามคดี 02 502 6178 legal.jfo@gmail.com 
กลุ่มงานช่วยเหลือประชาชน 02 502 6246 

20 502 6318 
 

กลุ่มงานบริหารการเงินและการบัญชี 02 502 6777 
02 502 6074 
02 502 6031 
02 502 6126 

 

กลุ่มงานประมวลผล 02 502 6740 
02 502 6734 

justicefund@hotmail.com 

โทรสาร 02 502 6741  
 

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

