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กองทุนยุติธรรมจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 

24 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยสังกัดอยู่ในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กองทุนยุติธรรมมีฐานะเป็น     
“นิติบุคคล” มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในการ
ด าเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทาง
กฎหมายแก่ประชาชน  

จากการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรมที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่งในการด าเนินงาน
ของกองทุนยุติธรรม คือ การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันของส านักงานกองทุนยุติธรรมและส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ อีกทั้ง มาตรฐานระยะเวลางานบริการของกองทุนยุติธรรมได้รับการปรับลดระยะเวลา 
จากเดิม 45 วัน เป็น 21 วัน ส่งผลให้กระบวนการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งในปีบัญชี 2563 กรมบัญชีกลางได้เห็นชอบโครงสร้างการบริหาร กรอบอัตราก าลัง ของกองทุนยุติธรรม
ส านักงานกองทุนยุติธรรมจึงได้ท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชนฉบับนี้ ขึ้น 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกองทุนยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจของกองทุนยุติธรรม 
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชน และเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางและ
มาตรฐานเดียวกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีจะน าไปสู่การปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในการนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัด ยุติธรรม
จังหวัด และคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม
ทุกท่าน ในการให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลในการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนฉบับนี้ หากในอนาคตมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมหรือแบบสัญญาต่างๆ จะได้พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรมเพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้
เกิดความคล่องตัวมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงานต่อไป 

 

ส านักงานกองทุนยุติธรรม 
        กลุ่มงานนโยบายและพัฒนาระบบงาน  

        พฤศจิกายน  2563  

 

 

 

ค ำน ำ 
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พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ได้ให้อ านาจคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมในการ
อ านวยความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ยากไร้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของประชาชน และลดความไม่เสมอภาคในสังคม กองทุนยุติธรรมจึงเป็นองค์กรส าคัญ      
ที่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน โดยอ้างอิงภารกิจ
หลักของกองทุนยุติธรรมที่ส าคัญสี่ประการ ได้แก่  
 1. การให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี 
 2. การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
 3. การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 4. การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

จากการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรมที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่งในการด าเนินงาน
ของกองทุนยุติธรรม คือ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
เดียวกัน เนื่องจากยังขาดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และในปีบัญชี 2562 คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมได้มี
นโยบายปรับลดมาตรฐานระยะเวลางานบริการของกองทุนยุติธรรม จาก 45 วัน เป็น 21 วัน ส่งผลให้                                                       
การปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชนมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่       
มีความท้าท้ายมากยิ่งขึ้นเช่นกัน อีกทั้ง ในปีบัญชี 2563 กรมบัญชีกลางพิจารณาเห็นชอบ โครงสร้างการบริหาร 
กรอบอัตราก าลัง และมาตรฐานก าหนดต าแหน่งบุคลากรของกองทุนยุติธรรม ส่งผลให้กองทุนยุติธรรม          
มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าส่วนภูมิภาคโดยตรง ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีมาตรฐาน ส านักงานกองทุนยุติธรรมจึงได้จัดท าคู่มือมาตรฐาน   
การปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้                                                  
ความช่วยเหลือประชาชน นอกจากนี้ คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ยังมีแนวทางการพิจารณาของทุกภารกิจ 
ตลอดจนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีดิจิทัลส านักงานกองทุนยุติธรรมที่จะท าให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้
ง่าย สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน 

 
 

 

 

 

บทที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

บทน ำ 
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    1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ 
ของกองทุนยุติธรรม  
 2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และ                                                   
การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
 3. เพ่ือให้กองทุนยุติธรรมสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน         
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 ครอบคลุมหน่วยงานส านักงานกองทุนยุติธรรมและส านักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ 
 

 
 
1. ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจและอ านาจหน้าที่

ของกองทุนยุติธรรม 
 2. ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรมสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการสนับสนุนโครงการให้ความรู้  
ทางกฎหมายแก่ประชาชน  
 3. ท าให้กองทุนยุติธรรมสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน                                                       
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนยุติธรรม 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 
  “คดี” หมายความว่า คดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง คดีเยาวชนและครอบครัว คดีศาลช านัญพิเศษ 
และคดีอ่ืนๆ รวมถึงการบังคับคดี 
  “ผู้ขอรับความช่วยเหลือ” หมายความว่า ผู้ยื่นแบบค าขอรับความช่วยเหลือ 
 
  

วัตถุประสงค ์

ขอบเขต 

ค ำนิยำม 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
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 “ผู้ได้รับความช่วยเหลือ” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 
 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานกองทุนยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจของ
กองทุนยุติธรรม 
 
ส านักงานกองทุนยุติธรรม  
  “ประธานอนุกรรมการ” หมายความว่า ประธานอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ ากรุงเทพมหานคร
และที่เกินอ านาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด  คณะที่ 1 และคณะที่ 2 ซึ่งได้แก ่
รองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมาย 
 “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ ากรุงเทพมหานครและ
ที่เกินอ านาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด คณะที่ 1 และคณะที่ 2 
 “อนุกรรมการ” หมายความว่า อนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ ากรุงเทพมหานครและที่เกิน
อ านาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด คณะที่ 1 และคณะที่ 2 
 “เลขานุการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนยุติธรรม 
 “ผู้ช่วยเลขานุการ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ส านักงานกองทุนยุติธรรมที่ผู้อ านวยการส านักงาน
กองทุนยุติธรรมมอบหมาย 
  “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนยุติธรรม รวมถึงรักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการ หรือรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 
 “หัวหน้ากลุ่มงาน” หมายความว่า หัวหน้ากลุ่มงานช่วยเหลือประชาชน  
 “นิติกร” หมายความว่า นิติกรที่รับค าขอหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจของกองทุนยุติธรรม 
 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัด  
 “ประธานอนุกรรมการ” หมายความว่า ประธานอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด ซึ่งได้แก่ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า อนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด 
 “เลขานุการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัด หรือยุติธรรมจังหวัด 
 “ผู้ช่วยเลขานุการ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
  “ผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัด” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัดหรือ
ยุติธรรมจังหวัด รวมถึงผู้รักษาราชการแทน หรือรักษาการในต าแหน่ง 
 “หัวหน้ากลุ่มงาน” หมายความว่า หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ หัวหน้ากลุ่มอ านวยความยุติธรรมและ    
นิติการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมงานยุติธรรมชุมชน 
 “นิติกร” หมายความว่า นิติกรที่รับค าขอหรือเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจของกองทุนยุติธรรม 
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 - พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558  
 - ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในการด าเนินคดี พ.ศ. 2559 
 - ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจ าเลย พ.ศ. 2559 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือ            
ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2559 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับ            
ความช่วยเหลือและการให้การสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ. 2559 
 - ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2559 
 - หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเบี้ยประชุม 
 - ค าสั่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ที่ 2/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ ากรุงเทพมหานครและที่เกินอ านาจของคณะอนุกรรมการให้                                                               
ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด 
 - ค าสั่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ที่ 2/2562 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎหมำย ระเบียบ ค ำสั่ง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกองทุนยุตธิรรม 



คู่มือมาตรฐานการปฏบิัติงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชน 

๕ | Justice Fund Office 
  
    

 

 

 
 
 

ขั้นตอนการให้ค าปรึกษาก่อนรับค าขอรับความช่วยเหลือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๒ ช่องทำงในกำรติดต่อขอรับควำมช่วยเหลือ 

กำรติดต่อขอรับควำมช่วยเหลือเบื้องต้น 

เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษา สอบถามข้อเท็จจริงทางคดี      
และความประสงคข์องผู้รับบริการ 

เจ้าหน้าท่ีให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับข้อกฎหมาย 

เจ้าหน้าท่ีใหค้ าปรึกษา
ในภารกิจของ 

กองทุนยุติธรรม 

ผู้รับบริการน าเอกสาร
มายื่นครบถ้วน 

ผู้รับบริการน าเอกสาร
มายื่นไม่ครบถ้วน 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผู้รับบริการเกี่ยวกบั      
รายการเอกสารที่ต้องน ามายื่นเพ่ิมเติม 

เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกความ
บกพร่องฯ ให้ผู้รับบริการ 

น าเอกสารมาย่ืน 

เจ้าหน้าท่ีรับค าขอและบันทึกข้อมูลในระบบ 

เข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือตาม
มาตรฐานระยะเวลางานบริการของกองทุนยุติธรรม 21 วัน 

 

เจ้าหน้าท่ีลงข้อมูลกรณีให้ค าปรกึษาในระบบ 

ระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม 

เจ้าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
คดี และผู้รับบรกิารประสงค์

ขอรับความช่วยเหลือ 

แต่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน 
 

ผู้รับบริการขอรับค าปรึกษา 
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1. การขอรับค าปรึกษาจากกองทุนยุติธรรม 
  เมื ่อผู ้ร ับบริการมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ที ่จะขอความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม  

ผู้รับบริการสามารถเข้ามาขอรับค าปรึกษาจากกองทุนยุติธรรมได้ด้วยตนเองที่ส านักงานกองทุนยุติธรรม 

ส านักงานยุติธรรมจังหวัด ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หรือส่วนราชการอ่ืน 

  

๒. การด าเนินการให้ค าปรึกษาของเจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรม 
เจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรมด าเนินการให้ค าปรึกษา สอบถามข้อเท็จจริงทางคดี และสอบถาม      

ความประสงค์ของผู้รับบริการ เมื่อผู้รับบริการเข้ามาขอรับค าปรึกษาในเรื่องดังต่อไปนี้ 
๑. การขอค าปรึกษาในภารกิจของกองทุนยุติธรรม 
๒. การขอค าปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย 
๓. การขอค าปรึกษาเกี่ยวกับคดีและผู้รับบริการประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ แต่เอกสารหลักฐาน   

ที่จ าเป็นในการยื่นค าขอรับความช่วยเหลือไม่ครบถ้วน 
หลังจากให้ค าปรึกษาผู้รับบริการเสร็จสิ้นแล้ว ให้เจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรมลงข้อมูลเป็นกรณี                                                                                  

ให้ค าปรึกษาในระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม 
ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้รับบริการเกี่ยวกับรายการเอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นเพ่ิมเติม หากแจ้งรายการ

เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นเพ่ิมเติมแล้ว แต่ผู้รับบริการยังน าเอกสารหลักฐานมายื่นไม่ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกความบกพร่อง และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่น
เพ่ิมเติม ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ  
พ.ศ. 2558 (ส าหรับรับค าขอ) ให้ผู้รับบริการน าเอกสารหลักฐานมายื่นให้ครบถ้วน 
 เมื่อผู้รับบริการน าเอกสารมายื่นครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่รับค าขอและบันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศกองทุนยุติธรรม และเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือตามมาตรฐานระยะเวลา
งานบริการของกองทุนยุติธรรม 21 วัน ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ค ำอธิบำยข้ันตอนกำรให้ค ำปรึกษำก่อนรับค ำขอรับควำมช่วยเหลือ 
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ขั้นตอนการติดต่อขอรับความรับช่วยเหลือผ่านทางช่องทางออนไลน์ 

ผู้ขอรับความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรติดต่อขอรับควำมช่วยเหลือผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ 

ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ                    
เข้าเว็บไซต์ส านักงานกองทุนยุติธรรม  

 

คลิกยื่นค าขอรับความช่วยเหลือออนไลน ์
และกรอกข้อมลูตามแบบฟอร์ม 

ระบบจะบันทึกในฐานข้อมูล  
หากบันทึกส าเร็จระบบจะแจ้งในกลุ่ม Line 

เข้าเว็บไซต์รายการรับค าขอออนไลน์  
และพิมพ์ค าขอรับความช่วยเหลอื 

รับเรื่องและประสานผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางอื่นๆ 

เข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาค าขอรับ           
ความช่วยเหลือตามมาตรฐานระยะเวลา       
งานบริการของกองทุนยุติธรรม 21 วัน 
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1. การขอรับความช่วยเหลือผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
ผู้ขอรับความช่วยเหลือสามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ 

โดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ของกองทุนยุติธรรมที่ www.jfo.moj.go.th ดังภาพด้านล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑ หน้าเว็บไซต์ของกองทุนยุติธรรม 

เมื่อผู้ขอรับความช่วยเหลือเข้าสู่เว็บไซต์ของกองทุนแล้ว ให้คลิกไปที่การยื่นค าขอรับความช่วยเหลือ
ออนไลน์ จากนั้นให้ท าการกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ซึ่งผู้ขอรับความช่วยเหลือจะต้องกรอกข้อมูล          
ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและครบถ้วน  โดยเฉพาะรายการที่มี * (เครื่องหมายดอกจันทร์สีแดง) จะต้อง
กรอกข้อมูลทุกรายการ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม ยื่นค าขอ (ปุ่มสีเขียว) เพ่ือให้ระบบบันทึกข้อมูล 

 

๒. การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรม 
เมื่อผู้ขอรับความช่วยเหลือยื่นค าขอรับความช่วยเหลือผ่านทางช่องทางออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ระบบ

จะบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับความช่วยเหลือไว้ในฐานข้อมูล หากบันทึกเสร็จแล้วระบบจะแจ้งในกลุ่ม line 
เจ้าหน้าที่เข้าเว็บไซต์รายการรับค าขอออนไลน์ที่ https://jfo.moj.go.th/form/admin ซึ่งเป็น

เว็บไซต์แสดงรายการค าขอของผู้ขอรับความช่วยเหลือทั้งหมด  
 
 
 
 

 

ค ำอธิบำยข้ันตอนกำรติดต่อขอรับควำมรับช่วยเหลือผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ 

http://www.jfo.moj.go.th/
https://jfo.moj.go.th/form/admin
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รูปที่ ๒ แบบฟอร์มการยื่นค าขอรับความช่วยเหลือออนไลน์ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๓ เว็บไซต์รายการรับค าขอออนไลน์ 

เจ้าหน้าที่พิมพ์ค าขอรับความช่วยเหลือผ่านทางออนไลน์ และส่งต่อให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานช่วยเหลือ
ประชาชนเป็นผู้รับเรื่อง และประสานกับผู้ขอรับความช่วยเหลือผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางอ่ืนๆ                                                          
ที่สามารถติดต่อได้ จากนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องท าการกลั่นกรองค าขอ และเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณา                                                                          
ค าขอรับความช่วยเหลือตามมาตรฐานระยะเวลางานบริการของกองทุนยุติธรรม 21 วัน ต่อไป 
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กรอบมาตรฐานระยะเวลางานบริการของกองทุนยุติธรรม 
 มาตรฐานระยะเวลางานบริการของกองทุนยุติธรรม คือ 21 วัน 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 
*** มาตรฐานระยะเวลางานบริการของกองทุนยุติธรรม 21 วัน ใช้ส าหรับภารกิจ 

 ๑. การช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี 
 ๒. การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
 

 

 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
๓. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าม)ี 
๔. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
๕. ส าเนาสัญญา 
๖. ส าเนาเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน 
๗. ส าเนาเอกสารทางคดี 
๘. หนังสือรับรองรายได้ของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ 
๙. เอกสารแสดงรายได้ ค่าใช้จ่าย และภาระหนี้สิน 
๑๐.  บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี) 

 
 
 

เอกสำรหลักฐำนที่ส ำคัญส ำหรับกำรยื่นขอรับกำรช่วยเหลือประชำชนในกำรด ำเนินคดี 

บทที่ ๓ มำตรฐำนกำรช่วยเหลือประชำชนในกำรด ำเนินคดี 

กระบวนกำรช่วยเหลือประชำชนในกำรด ำเนินคดี 
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หมายเหตุ : ๑. ระยะเวลาเริ่มนับต่อเมื่อได้รับเอกสารหรือพยานหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน หากไม่ครบ
ให้จัดท าหนังสือขอให้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน   
7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง หากพ้นก าหนดให้ถือว่าเป็นการแสดงความประสงค์ขอยุติค าขอรับ             
ความช่วยเหลือ (พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                                                           
มาตรา 8 ก าหนดให้ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้ ในขณะนั้นให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม (ส าหรับรับค าขอ) 

๒. คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดมีอ านาจในการพิจารณาในวงเงินไม่เกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อราย หากวงเงินเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ า
กรุงเทพมหานครและที่เกินอ านาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดจะเป็นผู้พิจารณา 

3. มาตรฐานระยะเวลางานบริการของกองทุนยุติธรรมเป็นตัวชี้วัดที่กระทรวงการคลัง 
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 

ขั้นตอนกำรขอรับควำมช่วยเหลือจำกกองทุนยุติธรรม 
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ขัน้ตอนการพิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือตามมาตรฐานระยะเวลางานบริการของกองทุนยุติธรรม 21 วัน 
 ขั้นตอน           ผู้รับบริการ                  เจ้าหน้าที่  ประธานหรือผู้ท่ีคณะอนุกรรมการมอบหมาย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

     

 

 

 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

      
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
    

  
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ขอรับความช่วยเหลือ 

กรณีเร่งด่วน 

 

สนง.ที่รับค าขอ 
มีอ านาจพิจารณา 

สนง.ที่รับค าขอส่งต่อ 
สนง.อ่ืนที่มีอ านาจพิจารณา 

2 

1 

 กรณีปกติ 

พิจารณาวงเงิน/ท ารายงานความเห็น 
เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

 

เสนอรายงานความเห็น 
อนุมัต/ิไม่อนุมัติ ของฝ่ายเลขานุการ 

ผู้ขอฯ รับทราบ 

ยุติ ไม่อนุมัต ิ

แจ้งผลการพิจารณา 

ท าสัญญาและ 

พร้อมจัดส่งเรื่องเบิกจ่าย 

 ปิดส านวน 

**ผู้ขอฯ, ผู้รับมอบอ านาจ 

 

3 

4 

การรับค าขอ/กลั่นกรอง/ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร 

1 วัน 

7 วัน 

10 วัน 

3 วัน 

คณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือ 
อนุมัต/ิไม่อนุมัติ/ยุติ หรือแสวงหา

ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 
 

อนุมัต ิ

อนุมัติ/ไม่อนุมัติ/ยตุ ิ
แสวงหา 

ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 

 ** ระยะเวลาการส่งต่อ 
ไม่นับรวมในมาตรฐานระยะเวลา 

 
1. กรณีวงเงนิเกิน 500,000 บาท 
2. กรณีอืน่ๆ อาทิ ความประสงค์, พืน้ที ่

แสวงหาข้อเท็จจริง 
และติดตามเอกสารเพิ่มเติม 

 เข้าสู่มาตรฐานระยะเวลา 
งานบริการ 7 วัน 

 
** กรณผีูข้อฯ ไม่เหน็ด้วย 

กบัผลการพิจารณา ผู้ขอฯ สามารถ 
ยื่นขอทบทวนได้ ภายใน 30 วัน 
นบัแต่วนัที่ได้รบัหนังสือแจ้งผล 
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ขั้นตอน/
กระบวนการ 

ค าอธิบาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขอรับความ
ช่วยเหลือ 

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 านักงานยุติธรรมจังหวดั 

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ส่วนราชการอ่ืน 
๒.๒ ยื่นค าขอฯ ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กองทุนยุติธรรม 
2.๓ ช่องทางอ่ืน เช่น ส่งค าขอผ่านทางไปรษณีย์ JFO Mobile application

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ facebook ของกองทุนยุติธรรม เป็นต้น 

1 วัน 
 

ผู้รับบริการ 
 

2. การรบัค าขอ 
กลั่นกรอง                
และตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของเอกสาร 

ตรวจสอบเบื้องต้น 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
๔. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) และอากรแสตมป์ ๓๐ บาท 
๕. ส าเนาเอกสารสิทธิเกี่ยวกับท่ีดิน 
๖. ส าเนาเอกสารทางคดี 
๗. หนังสือรับรองรายได้ 
๘. เอกสารแสดงรายได้ ภาระค่าใช้จ่าย ภาระหนี้สิน 
๙. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี) 

เจ้าหน้าที่ 

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

4.1 ค่าจ้างทนายความ 
4.2 ค่าที่ปรึกษา/ผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายในการด าเนินคดี/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
4.3 ค่าฤชาธรรมเนียม 
4.4 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดี เช่น ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน การอ่าน 
แปล ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย เป็นต้น 

ค ำอธิบำยข้ันตอนกำรพิจำรณำค ำขอรับควำมช่วยเหลือประชำชนในกำรด ำเนินคดี 

http://www.facebook.com/Justicefundoffice
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ขั้นตอน/
กระบวนการ 

ค าอธิบาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 4.5 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดีตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
5. เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอฯ พิจารณาเอกสารหลักฐาน 

5.1 กรณีเอกสารไม่ครบ ให้แจ้งผู้ขอฯ ด าเนินการส่งให้ครบถ้วน (ข้อ 7) 
5.2 กรณีเอกสารครบถ้วน ให้พิจารณาค าขอฯ และประเมินเบื้องต้น หากพบกรณี

เร่งด่วนให้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือประสานส่งต่อตามความจ าเป็นแก่กรณี (ข้อ 8)  
6. บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม ออกเลขรับค าขอในระบบ พร้อม
พิมพ์ใบรับค าขอฯ ซึ่งมอบให้ผู้ขอฯ 1 ส่วน และเก็บเป็นหลักฐานในส านวน ๑ ส่วน 
7. การพิจารณามอบหน่วยงานด าเนินการ 

7.1 ให้ส านักงานที่เป็นภูมิล าเนา หรือถิ่นที่อยู่อาศัยของผู้ยื่นค าขอฯ เป็นส านักงาน
ที่รับผิดชอบ หรือเจ้าหน้าที่อาจส่งค าขอไปยังส านักงานอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการ
ด าเนินคดี (ข้อ 6 วรรคหนึ่ง) ทั้งนี้ การพิจารณาส่งค าขอไปยังส านักงานอ่ืน ควร
กระท าเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ขอรับความช่วยเหลือเป็นส าคัญ 
และต้องไม่เป็นการเพ่ิมภาระ ขั้นตอน หรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ขอรับ
ความช่วยเหลือเกินความจ าเป็น เช่น เป็นการด าเนินการตามความประสงค์ของ
ผู้ขอรับความช่วยเหลือ เป็นกรณีคดีอยู่ในการพิจารณาของศาลแล้วจึงสมควรส่ง
ค าขอไปยังส านักงานท่ีอยู่ในเขตอ านาจศาลนั้นพิจารณา เป็นต้น 

7.2 กรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  หรือสิทธิหรือประโยชน์                                                        
อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้ส านักงานที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่เป็นส านักงานที่รับผิดชอบ 
หรืออาจให้ส านักงานที่ เป็นภูมิล าเนา หรือถิ่นที่อยู่อาศัยของผู้ยื่นค าขอฯ                                                
เป็นส านักงานท่ีรับผิดชอบก็ได้ (ข้อ 6 วรรคสอง) 
กรณีหลักฐานครบ  
ด าเนินการจัดท ารายงานความเห็น 
กรณีหลักฐานไม่ครบ มี 2 กรณ ี
1. แจ้งผู้ขอฯ ให้ทราบถึงสาเหตุที่ไม่สามารถรับค าขอฯ ว่าขาดเอกสารที่จ าเป็น
ต่อการพิจารณา และให้ผู้ขอฯ จัดเตรียมเอกสารเพื่อมายื่นให้ในภายหลัง 
2. จัดท าหนังสือขอให้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ให้ผู้ขอฯ ด าเนินการ      
ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง หากพ้นก าหนดให้ถือว่า    
เป็นการแสดงความประสงค์ขอยุติค าขอฯ (ข้อ 16 (2)) 

  

3. ส านักงาน    
ที่รับค าขอ 
มีอ านาจ
พิจารณา 

ให้ส านักงานที่เป็นภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่อาศัยของผู้ยื่นค าขอเป็นส านักงาน 
ที่รับผิดชอบ หรือเจ้าหน้าที่อาจส่งค าขอไปยังส านักงานอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการ
ด าเนินคดีก็ได ้และให้พิจารณาดังนี้ 
1. ในการพิจารณาค าขอให้คณะอนุกรรมการเป็นผู้พิจารณาค าขอ ในกรณีที่มี
เหตุจ าเป็นเร่งด่วน ไม่สามารถเสนอค าขอต่อคณะอนุกรรมการได้ ให้ประธาน
เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาค าขอและรายงานให้คณะอนุกรรมการทราบโดยเร็ว (ข้อ 15) 
2. คณะอนุกรรมการ หรือประธาน มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติค า
ขอ (ข้อ 16) 
3. เหตุแห่งการยุติค าขอ (ข้อ 16 วรรคสอง) มีดังนี้ 
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ขั้นตอน/
กระบวนการ 

ค าอธิบาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 3.1 ผู้ขอรับความช่วยเหลือมีหนังสือขอยุติค าขอรับความช่วยเหลือ 
3.2 ผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ส่งเอกสารหลักฐานภายในก าหนด 
3.3 ไม่สามารถติดต่อผู้ขอรับความช่วยเหลือได้ 
3.4 ผู้ขอรับความช่วยเหลือให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จ 

  

4. ส านักงานที่
รับค าขอส่งต่อ
ส านักงานที่มี
อ านาจพิจารณา 

กรณีหากมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อราย ให้ส่งค าขอรับ
ความช่วยเหลือ สรุปข้อเท็จจริง และเอกสารประกอบการพิจารณา ไปยัง
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ ากรุงเทพมหานครและที่เกินอ านาจ
ของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด เพ่ือพิจารณา 

  

5. กรณี
เร่งด่วน 
 

กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนไม่สามารถเสนอค าขอให้คณะอนุกรรมการเป็นผู้พิจารณา
ได้ให้ประธานเป็นผู้พิจารณาค าขอ และรายงานให้คณะอนุกรรมการทราบโดยเร็ว 
(ข้อ 15 วรรคสอง) *** มาตรฐานระยะเวลางานบริการของกองทุนยุติธรรม 7 วัน 
(กรณีเร่งด่วน) ใช้กับภารกิจการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยเท่านั้น 

6. กรณีปกติ เข้าสู่มาตรฐานระยะเวลางานบริการของกองทุนยุติธรรม 21 วัน  
7. แสวงหา
ข้อเท็จจริง
และติดตาม
เอกสาร
เพ่ิมเติม 

แสวงหาข้อเท็จจริง 
1. ให้เจ้าหน้าที่สอบปากค า ลงพ้ืนที่ ตรวจสอบความประพฤติตามความ
เหมาะสมและจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ อาจมีหนังสือสอบถาม หรือเชิญบุคคลใดมาให้
ถ้อยค าส่งเอกสารหลักฐาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือสิ่งอ่ืนใดที่จ าเป็นต่อการ
พิจารณาค าขอก็ได้ (ข้อ 14 วรรคหนึ่ง) 
2. ให้เจ้าหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงและท ารายงานความเห็นของเจ้าหน้าที่เพ่ือ
เสนอต่อคณะอนุกรรมการหรือประธานโดยเร็ว (ข้อ 14 วรรคสอง) 
ติดตามเอกสารเพิ่มเติม 
ให้ด าเนินการติดตามเอกสารส าคัญที่ใช้ประกอบการขอรับความช่วยเหลือ      
หากเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. แจ้งผู้ขอฯ ให้ทราบถึงสาเหตุที่ไม่สามารถรับค าขอฯ ว่าขาดเอกสารที่จ าเป็น
ต่อการพิจารณา และให้ผู้ขอฯ จัดเตรียมเอกสารเพื่อมายื่นให้ในภายหลัง 
2. จัดท าหนังสือขอให้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ให้ผู้ขอฯ ด าเนินการ                                                       
ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง หากพ้นก าหนดให้ถือว่า                                                          
เป็นการแสดงความประสงค์ขอยุติค าขอ (ข้อ 16 (2)) 

7 วัน เจ้าหน้าที่ 

8. พิจารณา
วงเงิน                
ท ารายงาน
ความเห็น
เสนอ
ผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น 

ท ารายงานความเห็น 
ให้เจ้าหน้าที่ท ารายงานความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการ หรือประธาน 
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประกอบความเห็น ดังนี้ 
1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต้องค านึงถึง (ข้อ 10)  

1.1 พฤติกรรมและข้อเท็จจริงของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 
1.2 ฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 
1.3 โอกาสที่ผู้จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนได้รับความช่วยเหลือ                                   

หรือบรรเทาความเสียหายตามกฎหมายอ่ืน 



คู่มือมาตรฐานการปฏบิัติงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชน 

๑๖ | Justice Fund Office 
  
    

 

ขั้นตอน/
กระบวนการ 

ค าอธิบาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 2. การพิจารณาพฤติกรรมและข้อเท็จจริงประกอบการยื่นค าร้อง ฟ้องคดี                          
บังคับคดี ควรค านึงถึง (ข้อ 11)  

2.1 เป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือมีกฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิ 
และต้องมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมาย หรือจะต้องใช้
สิทธิทางศาล 

2.2 เป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน 
2.3 เป็นการกระท าละเมิดที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ

กระบวนการยุติธรรม 
2.4 เป็นเรื่องที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนหรือความมั่นคงของประเทศ หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
2.5 พฤติกรรมข้อเท็จจริงและเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามสถานการณ์ สภาพแวดล้อม

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

3.1 ต้องไม่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศหรือความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ เว้นแต่มีหลักฐานอันน่าเชื่อว่าน่าจะไม่ได้เป็นผู้กระท าความผิด 

3.2 ต้องไม่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
เว้นแต่มีหลักฐานอันน่าเชื่อว่าน่าจะไม่ได้เป็นผู้กระท าความผิด 

3.3 ต้องไม่มีผลกระทบต่อความเสียหายของประชาชนส่วนรวม เว้นแต่      
มีหลักฐานอันน่าเชื่อว่าน่าจะไม่ได้เป็นผู้กระท าความผิด 

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

4.1 รายได้หรือความสามารถทางเศรษฐกิจของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
4.2 ภาระค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพตามปกติอันควรแก่ฐานานุรูป 
4.3 ภาระหนี้สินของผู้ขอรับความช่วยเหลือที่ ไม่สามารถเข้าถึงความ

ยุติธรรมเป็นส าคัญ 
๕. กรณีผู้บังคับบัญชาเห็นชอบรายงานความเห็นของนิติกร ให้เสนอเข้าที่
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรายงานความเห็น                                                                                            
ของนิติกรหรือให้ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
๖. กรณีผู้บังคับบัญชาไม่เห็นชอบรายงานความเห็นของนิติกร ให้นิติกรทบทวน
และปรับปรุงแก้ไขรายงานความเห็น และเสนอต่อผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว 

  

๙. เสนอ
รายงาน
ความเห็น  
 

๑. เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ พิจารณารายงานความเห็น และเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาความเห็น 
๒. กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ให้ประธานเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาค าขอ และ
รายงานให้คณะอนุกรรมการทราบโดยเร็ว 
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10. คณะ    
อนุกรรมการฯ 
พิจารณา     
ค าขอรับ          
ความ
ช่วยเหลือ 

กรณีมีมติตาม (ข้อ 16) 
1. คณะอนุกรรมการ หรือประธาน หรือผู้ที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย มีอ านาจ
พิจารณาอนุมัติ 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 ผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ส่งเอกสารหลักฐานภายในก าหนด 
3.3 ไม่สามารถติดต่อผู้ขอรับความช่วยเหลือได้ 
3.4 ผู้ขอรับความช่วยเหลือให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จ 

๔. การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ คณะอนุกรรมการ หรือประธานอาจให้                                                          
ความช่วยเหลือเต็มจ านวนหรือบางส่วนก็ได้ (ข้อ ๑๗) 
กรณียังไม่มีมติตาม (ข้อ 16) 
กรณีที่คณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วแต่ยังไม่มีมติ อนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือแสวงหา
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม ให้หยุดนับมาตรฐานระยะเวลาฯ ไว้ก่อน และให้เริ่มนับมาตรฐาน
ระยะเวลาฯ ต่อเม่ือได้เสนอค าขอรับความช่วยเหลือต่อคณะอนุกรรมการอีกครั้ง 

10 วัน คณะอนุ
กรรมการฯ 

11. แจ้งผล
การพิจารณา 

เลขานุการแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือทราบ
ภายในระยะเวลา 3 วัน นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการ หรือประธาน หรือ         
ผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาแล้วเสร็จ (ข้อ 18) หากการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ 
ให้เลขานุการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือทราบถึงเหตุล่าช้าจนกว่า
จะพิจารณาแล้วเสร็จ (ข้อ ๑๘ วรรคสอง) 

3 วัน เจ้าหน้าที่ 

12. ผู้ขอรับ
ความ
ช่วยเหลือ
รับทราบผล
การพิจารณา 

กรณีไม่อนุมัติ หากผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา
สามารถยื่นหนังสือขอให้ทบทวนผลการพิจารณาได้ ภายใน 30 วัน 
1. หากกรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
หรือประธานให้ยื่นหนังสือขอให้ทบทวนผลการพิจารณาต่อคณะอนุกรรมการ หรือ
ประธานแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและข้อเท็จจริงภายในก าหนด 30 วัน นับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา (ข้อ 19) 
2. ให้เลขานุการแจ้งผลการพิจารณาทบทวนเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ทราบภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการ หรือประธานพิจารณาแล้ว
เสร็จ (ข้อ 20)  
3. หากผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่พอใจผลการพิจารณา สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการขอทบทวนผลการพิจารณา 

- เจ้าหน้าที่ 

13. ท าสัญญา
และพร้อม
จัดส่งเรื่อง
เบิกจ่าย 

1. ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดหาทนายความตามล าดับบัญชีทนายความของ
กองทุนยุติธรรม (ข้อ 23) 

- เจ้าหน้าที่ 
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 การจัดจ้างทนายความ 
๑.๑ ในการแต่งตั้งทนายความเพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ขอรับความช่วยเหลือ   

ในการด าเนินคดีให้ประธานหรือเลขานุการ พิจารณาคัดเลือกทนายความจาก
บัญชีทนายความของกองทุน (ข้อ ๓๔) 

๑.๒ ให้ พิจารณาทนายความที่ ขึ้นบัญชีทนายความของกองทุนไว้                                                         
ในแต่ละเขตจังหวัดตามล าดับก่อน หากไม่สามารถใช้ทนายความที่ขึ้นบัญชี         
ในจังหวัดนั้น หรือกรณีไม่มีทนายความที่จะด าเนินคดีหรือการบังคับคดีเพ่ือให้   
ความช่วยเหลือประชาชนในเขตจังหวัดนั้น ให้คัดเลือกทนายความจากบัญชี
ทนายความในจังหวัดใกล้เคียง (ข้อ 34 วรรคสอง)  

๑.๓ ทนายความเสนอค่าวิชาชีพทนายความและค่าธรรมเนียมศาล ทั้งนี้     
ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และอัตราการให้ความช่วยเหลือในการด าเนินคดีจากกองทุนยุติธรรม 

๑.๔ ให้เลขานุการพิจารณาแต่งตั้งทนายความ อนุมัติวงเงินในการจ้าง
ทนายความ (ข้อ 34 วรรคสี่ )  และเสนออนุมัติค่ าธรรมเนียมศาลต่ อ                                                        
ปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๕ ในคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือมีผลกระทบต่อประชาชนหรือ                                       
กลุ่มบุคคลตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป หรืออาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม เจ้าหน้าที่อาจจัดหาทนายความนอกเหนือเขตพ้ืนที่หรือ
ทนายความที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกองทุนยุติธรรม โดยความเห็นชอบของ
เลขานุการ (ข้อ 23 วรรคสอง) ตามอัตราค่าจ้างทนายความที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการ
ให้ความช่วยเหลือในการด าเนินคดีจากกองทุนยุติธรรม แต่หากเป็นกรณีที่เห็น
ควรจ่ายค่าจ้างทนายความแตกต่างจากอัตราที่ก าหนดไว้ ให้เลขานุการเสนอขอ
อนุมัติต่อคณะอนุกรรมการในลักษณะเหมาจ่ายได้ ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

๑.๖ ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น ผู้ขอรับความช่วยเหลือจะเสนอทนายความที่มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งก็ได้ แม้ทนายความผู้นั้นจะไม่ได้ขึ้นบัญชีไว้กับกองทุนยุติธรรมก็ตาม ให้
ทนายความดังกล่าวได้รับค่าจ้างเช่นเดียวกับทนายความที่ขึ้นบัญชีกับกองทุน
ยุติธรรม (ข้อ 27) 

๑.๗ เพ่ือประโยชน์ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ หากกองทุนยุติธรรม
พิจารณาให้ความช่วยเหลือในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกา อาจก าหนดให้ทนายความ
นายเดิมมีหน้าที่ร่างอุทธรณ์หรือฎีกา แล้วแต่กรณี (ข้อ 23 วรรคสาม) 
๒. นิติกรติดต่อผู้ขอรับความช่วยเหลือและทนายความเพ่ือนัดวันท าสัญญา 

  

การท าสัญญา 
๑. สัญญาการได้รับความช่วยเหลือ 
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 ๑.๑ เมื่อผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีแก่ผู้ขอรับ
ความช่ วย เหลือแล้ ว  ให้ ผู้ ขอรับความช่ วย เหลื อท าสัญญาการ ได้ รั บ                                                  
ความช่วยเหลือ ณ ส านักงานภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผล ทั้งนี้ 
เป็นไปตามแบบสัญญาการได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมกรณีให้                                             
ความช่วยเหลือในการด าเนินคดี (ข้อ 21) 

๑.๒ ถ้าผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่มาท าสัญญาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ถือว่าผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ประสงค์จะขอรับ                                           
ความช่วยเหลือ ให้คณะอนุกรรมการ หรือประธาน ยุติการให้ความช่วยเหลือ 
เว้นแต่เป็นกรณีมีเหตุอันสมควร (ข้อ 22 วรรคสอง) 
๒. สัญญาจ้างทนายความ 

๒.๑ จัดเตรียมสัญญาจ้างทนายความ ตามแบบสัญญาจ้างทนายความ                                                
หรือสัญญาจ้างทนายความในชั้นบังคับคดี แล้วแต่กรณี 

๒.๒ จัดท าหนังสือขออนุมัติค่าวิชาชีพทนายความ เสนอผู้อ านวยการฯ 
หมายเหตุ : 1. ในการท าสัญญาจ้างทนายความให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทนายความกองทุน
ยุติธรรมเขียนค าขอท้ายฟ้องในคดีที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือเป็นโจทก์ เพ่ือขอให้ศาลสั่งคืน
ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความหรือค่าใช้จ่ายในกรณีอ่ืน  ๆให้กับกองทุนยุติธรรม 

๒. ให้เจ้าหน้าที่จัดท าค าร้องยื่นต่อศาลตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๐ โดยให้ปรากฏข้อความว่า “เมื่อศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง ให้ผู้
ขอรับความช่วยเหลือเป็นฝ่ายได้รับคืนค่าฤชาธรรมเนียม และหรือค่าทนายความคืน ขอ
ศาลได้โปรดมีค าสั่งให้จ่ายเงินจ านวน (ตามที่กองทุนยุติธรรมจะได้แถลงศาลทราบ เมื่อคดี
นี้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งแล้ว) ให้แก่กองทุนยุติธรรม” ทุกคดีโดยเคร่งครัด โดยระบุให้
ศาลสั่งคืนกองทุนยุติธรรมจังหวัด................................ หมายเลขบัญชี................................ ทั้งนี้ 
ตามแบบที่ส านักงานกองทุนยุติธรรมก าหนด 

  

ลงนามในสัญญา 
1. ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจลงนามใน
สัญญาการได้รับความช่วยเหลือ (ข้อ 22 วรรคหนึ่ง)  
๒. การท าสัญญาจ้างทนายความเพ่ือด าเนินการช่วยเหลือผู้ขอรับความช่วยเหลือ                                
ในการด าเนินคดี ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจัดท า
สัญญาจ้างทนายความและลงนามในสัญญาจ้างทนายความ (ข้อ 24) 
๓. นิติกรเจ้าของส านวนลงเลขทะเบียนคุมสัญญา 
ท าเรื่องเบิกจ่าย 
การเบิกจ่ายสามารถขอเบิกจ่ายได้ ดังนี้ 
1. ขอเบิกจ่ายฤชาธรรมเนียม 

1.1 เจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรมจัดท าหนังสือสัญญายืมเงิน ส่งเจ้าหน้าที่
การเงิน พร้อมสัญญายืมเงิน ๒ ฉบับ 

 
 



คู่มือมาตรฐานการปฏบิัติงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชน 

๒๐ | Justice Fund Office 
  
    

 

 
 

ขั้นตอน/
กระบวนการ 

ค าอธิบาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ๑.๒ นิติกรด าเนินการวางค่าธรรมเนียมศาลตาม วัน เวลา ที่ก าหนด ซึ่งจะ
จ่ายเงินโดยตรงให้กับศาลที่รับฟ้องคดี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่                                               
รับเงินค่าฤชาธรรมเนียมดังกล่าว 

๑.๓ รายงานการใช้เงิน หรือท าหนังสือคืนเงินในกรณีใช้เงินไม่ครบ 
2. ขอเบิกจ่ายค่าที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญตามกฎหมายในการด าเนินคดี หรือ
ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนด 
3. ขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการด าเนินคดี 

3.1 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดี เช่น ค่าตรวจพิสูจน์ 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและ
หลักฐาน ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการสอบแนวเขตรังวัด
ที่ดิน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม การอ่าน 
แปล ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย (ข้อ 9 (4)) 
4. ขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดีตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 

4.1 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดีตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

4.2 เจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรมจะจ่ายเงินโดยตรงให้กับผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

  

การเบิกจ่ายค่าด าเนินคดี 
เมื่อทนายความด าเนินการตามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ให้จัดท าเป็นหนังสือ 
1. หนังสือขอเบิกจ่ายค่าจ้างทนายความ 

1.1 งวดที่ 1 มีการยื่นค าฟ้องต่อศาล 
1) เมื่อมีการยื่นค าฟ้อง หรือค าร้องต่อศาลแล้ว ให้ทนายความ                                                   

ท าบันทึกขอเบิกค่าวิชาชีพตามสัญญาจ้างทนายความ พร้อมแนบส าเนาค าฟ้อง                                                  
หรือค าร้องไปยังเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ  

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 าพิพากษาหรือมีค าสั่ง ให้ทนายความท าบันทึกขอเบิกค่า
วิชาชีพตามสัญญาจ้างทนายความ พร้อมแนบส าเนาค าพิพากษา หรือส าเนา
ค าสั่งไปยังเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ  

2) นิติกรเจ้าของส านวนจัดท าบันทึกขอเบิกจ่ายค่าวิชาชีพทนายความงวดที่ 3 
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ขั้นตอน/
กระบวนการ 

ค าอธิบาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 2. หนังสือขอเบิกจ่ายค่าจ้างทนายความในชั้นบังคับคดี 
2.1 งวดที่ 1 เมื่อสืบทรัพย์และได้ตั้งเรื่องการบังคับคดีไปยังกรมบังคับคดีแล้ว 

1) ให้ทนายความท าบันทึกขอเบิกค่าวิชาชีพตามสัญญาจ้างทนายความ 
พร้อมแนบเอกสารที่เก่ียวข้อง ไปยังเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ 

2) นิติกรเจ้าของส านวนท าบันทึกขอเบิกจ่ายค่าวิชาชีพทนายความงวดที่ 1 
2.2 งวดที่ 2 เมื่อทนายความด าเนินการบังคับคดีจนเสร็จสิ้น และได้รับเงิน

จากการบังคับคดีแล้ว 
 ๒.๓ กรณีที่สืบทรัพย์ไม่ได้ ให้จ่ายเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างทั้งหมด 

โดยจะต้องแสดงหลักฐานว่าได้มีการสืบทรัพย์แล้ว 

  

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

- นิติกร 

การรับเงินคืน 
ในกรณีที่ขอรับความช่วยเหลือเงินหรือค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความว่าความ
ในคดีเงินหรือค่าใช้จ่ายในการช าระค่าธรรมเนียมขึ้นศาลหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
เมื่อศาลสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาล หรือเงินค่าทนายความ ผู้ขอรับความช่วยเหลือ
จะต้องน า เ งินที่ ได้ รั บทั้ งหมด แต่ ไม่ เกินจ านวนเงินที่ ได้ รั บจากผู้ ให้                                                                
ความช่วยเหลือ คืนผู้ให้ความช่วยเหลือภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงิน                                        
ตามสัญญาการได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมกรณีให้ความช่วยเหลือใน
การด าเนินคดี ข้อ 3 
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๑. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
 ๑.๑ พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  มาตรา ๒๘ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี  และการให้                                    
ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ หรือคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดต้องค านึงถึง
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) พฤติกรรมและข้อเท็จจริงของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน  
  (๒) ฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน  
  (๓) โอกาสที่ผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนจะได้รับการช่วยเหลือหรือบรรเทา                                                                       
ความเสียหาย ตามกฎหมายอื่น 
 ๑.๒ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ช่วยเหลอืประชาชนในการด าเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ข้อ ๑๐ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ คณะอนุกรรมการต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) พฤติกรรมและข้อเท็จจริงของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน  
  (๒) ฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน  
  (๓) โอกาสที่ผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนจะได้รับการช่วยเหลือหรือบรรเทา                                                                   
ความเสียหาย ตามกฎหมายอื่น 
 ๒. แนวทางในการพิจารณา 
 ๒.๑ พฤติการณ์และข้อเท็จจริงของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน  มีแนวทาง                                                                        
การพิจารณาตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี ข้อ ๑๑ ซึ่งก าหนดว่า การพิจารณาพฤติการณ์และข้อเท็จจริงของผู้ที่จะ
ไดร้ับความช่วยเหลือจากกองทุน ตามข้อ ๑๐ (๑) ควรค านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

  กรณีผู้ยื่นค าขอประสงค์ยื่นค าร้อง ฟ้องคดี บังคับคดี หรือการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  (๑) เป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือมีกฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิ และต้องมี                            
ข้อโต้แย้ง เกิดข้ึนเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมาย หรือจะต้องใช้สิทธิทางศาล  
  (๒) เป็นการปกป้องรักษาประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน  
  (๓) เป็นการกระท าละเมิดที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม  
  (๔) เป็นเรื่องที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ                                                                            
ความมั่นคงของประเทศ หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  (๕) พฤติกรรมข้อเท็จจริง และเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามสถานการณ์ สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น อาทิ  
การช่วยเหลือให้พ้นจากการกระท าของผู้มีอิทธิพลหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น 

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือ 
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กรณีผู้ยื่นค าขอประสงค์ต่อสู้คดี หรือการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  (๑) ต้องไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     
เว้นแต่มีหลักฐานอันน่าเชื่อถือว่าน่าจะไม่ได้เป็นผู้กระท าความผิด 
  (๒) ต้องไม่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เว้นแต่        
มีหลักฐานอันน่าเชื่อถือว่าน่าจะไม่ได้เป็นผู้กระท าความผิด  
  (๓) ต้องไม่มีผลกระทบต่อความเสียหายของประชาชนส่วนรวม เว้นแต่มีหลักฐาน                                                        
อันน่าเชื่อถือว่าน่าจะไม่ได้เป็นผู้กระท าความผิด  
  (๔) ต้องมีหลักฐานพอสมควรว่ามิได้เป็นผู้ผิดสัญญาหรือละเมิดสิทธิผู้อ่ืน และต้องใช้สิทธิ 
โดยสุจริต 
  ดังนั้น ในกรณีที่ควรพิจารณาอนุมัติส าหรับผู้ยื่นค าขอประสงค์ยื่นค าร้อง ฟ้องคดี บังคับคดี 
หรือการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีกฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิ
และต้องมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมาย หรือจะต้องใช้สิทธิทางศาล โดย เจ้าหน้าที่อาจลง
พ้ืนที่สอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากเพ่ือนบ้านหรือบุคคลแวดล้อม เช่น ครู อาจารย์ นายจ้าง เพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น 
หรืออาจมีหนังสือสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเอกสารหลักฐานที่จ าเป็นต่อการพิจารณา ส าหรับผู้ยื่นค าขอ      
ที่ประสงค์ต่อสู้คดี หรือการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จะต้องมิได้เป็นผู้ผิดสัญญาหรือละเมิดสิทธิผู้อ่ืน                                              
และต้องใช้สิทธิโดยสุจริต ส่วนในกรณีที่ไม่ควรพิจารณาอนุมัติ จะต้องเป็นกรณีที่ ไม่มีกฎหมายบัญญัติรับรอง
สิทธิ ไม่เกิดข้อโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ หรือผู้ขอรับความช่วยเหลือเป็นฝ่ายผิดสัญญา หรือก่อให้เกิดความเสียหาย 

๒.๒ ฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน มีแนวทางการพิจารณาตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการ
ด าเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ ซึ่งก าหนดว่า การพิจารณาฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 
ตามข้อ ๑๐ (๒) อาจค านึงถึง 

 (๑) รายได้ หรือความสามารถทางเศรษฐกิจของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
 (๒) ภาระค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพตามปกติอันควรแก่ฐานานุรูป   
 (๓) ภาระหนี้สินของผู้ขอรับความช่วยเหลือที่ไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมเป็นส าคัญ 
 เจ้าหน้าที่อาจสอบถาม หรือให้แสดงหลักฐานต่างๆ หรือจะแสดงภาระหนี้สิน หรือมีการ

จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปแสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ หากมีพฤติการณ์น่าสงสัย 
เกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

 ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ความช่วยเหลือ จึงต้องพิจารณาจากอาชีพ รายได้ 
ทรัพย์สิน หรือความสามารถทางเศรษฐกิจ รวมถึงภาระค่าใช้จ่าย ภาระหนี้สินของผู้ขอรับความช่วยเหลือ ทั้งนี้                                                                                     
อาจขอให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือแสดงหลักฐาน หรือให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่แสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม ซึ่งปรากฏว่า                                                                        
ผู้ขอรับความช่วยเหลือมีรายได้หรือทรัพย์สินไม่เพียงพอท าให้ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ 

 อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ คณะอนุกรรมการต้องพิจารณาฐานะ   
ทางการเงินของกองทุนประกอบด้วย ตามข้อ ๑๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๒.๓ โอกาสที่ผู้จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนจะได้รับความช่วยเหลือหรือบรรเทา   
ความเสียหายตามกฎหมายอ่ืน มีแนวทางการพิจารณาคือ หากมีกฎหมายก าหนดให้สามารถขอทนายความ
จากศาลหรือด าเนินคดีโดยไม่ต้องมีทนายความ จะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อนี้ เช่น ทนายความขอแรงตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือคดีมโนสาเร่ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแล้วเห็นว่า
ความช่วยเหลือที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือจะได้รับตามกฎหมายอ่ืนอยู่ในระดับไม่สูงกว่าความช่วยเหลือของ
ส านักงานกองทุนยุติธรรม และมีเหตุผลสมควร ก็สามารถพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือได้ 

 

แนวทางการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือจ าแนกตามสถานะของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

 
ประเภทคดี 

แนวทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
จ าแนกตามสถานะของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

โจทก์/ผู้ฟ้องคดี/ผู้ร้อง จ าเลย/ผู้ถูกฟ้องคดี/ผู้คัดค้าน 

คดีเกี่ยวกับสัญญา 
เช่น ซื้อขาย,                  
ค้้าประกัน,                
เช่าทรัพย์,        
จ้านอง เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- มีหลักฐานในการฟ้องคดี 
หากกฎหมายก้าหนดว่า การฟ้องคดีต้องมีหลักฐาน
เป็นหนังสือหรือต้องท้าเป็นหนังสือและจดทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้อง                           
มีหลักฐานในการฟ้องคดีตามที่กฎหมายก้าหนด 
- คดียังไม่ขาดอายุความ 
ยังอยู่ในระยะเวลาการใช้สิทธิหรือคดียังไม่ขาด                             
อายุความ  
- ผู้ขอรับความช่วยเหลือกระท าการโดยสุจริต 
การใช้สิทธิของผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องเป็นไป
โดยสุจริต เช่น มูลหนี้ถูกต้องตามกฎหมาย 
- ผู้ขอรับความช่วยเหลือยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่น 
หากผู้ขอรับความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่น หน่วยงานดังกล่าวต้องให้                    
ความช่วยเหลือในระดับเทียบเท่าหรือสู งกว่า
ส้านักงานกองทุนยุติธรรม  
- พิจารณาฐานะของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ประกอบด้วย 
ต้องพิจารณาจากอาชีพ รายได้ ทรัพย์สิน หรือ
ความสามารถทางเศรษฐกิจ รวมถึงภาระค่าใช้จ่าย 
ภาระหนี้สินของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

- การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่ส าเร็จ 
ต้องเป็นกรณีที่ไม่สามารถไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทได้ หรือ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่ส้าเร็จ 
- มีเหตุในการต่อสู้คด ี
หากกฎหมายก้าหนดว่า การฟ้องคดีต้องมีหลักฐาน
เป็นหนังสือหรือต้องท้าเป็นหนังสือ และจดทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้อง                                 
มีหลักฐานในการต่อสู้คดีตามที่กฎหมายก้าหนด 
- คดียังไม่ขาดอายุความ 
ยังอยู่ในระยะเวลาการใช้สิทธิ หรือคดียังไม่ขาด                                    
อายุความ หรือผู้ขอรับความช่วยเหลือมีข้อต่อสู้เรื่อง
อายุความ 
- ผู้ขอรับความช่วยเหลือกระท าการโดยสุจริต 
ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องการต่อสู้คดีโดยสุจริต 
- ผู้ขอรับความช่วยเหลือยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่น 
หากผู้ขอรับความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่น หน่วยงานดังกล่าวต้องให้                  
ความช่วยเหลือในระดับเทียบเท่าหรือสู งกว่า
ส้านักงานกองทุนยุติธรรม 
- พิจารณาฐานะของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ประกอบด้วย 
ต้องพิจารณาจากอาชีพ รายได้ ทรัพย์สิน หรือ
ความสามารถทางเศรษฐกิจ รวมถึงภาระค่าใช้จ่าย 
ภาระหนี้สินของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

 



คู่มือมาตรฐานการปฏบิัติงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชน 

๒๕ | Justice Fund Office 
  
    

 

 
ประเภทคดี 

แนวทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
จ าแนกตามสถานะของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

โจทก์/ผู้ฟ้องคดี/ผู้ร้อง จ าเลย/ผู้ถูกฟ้องคดี/ผู้คัดค้าน 

คดีมโนสาเร่ 
หรือคดไีม่มี               
ข้อยุ่งยาก 

- อยู่ในหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนด 
ผู้ขอรับความช่วยเหลือได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
และอยู่ในหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายก้าหนด ท้ังนี้ 
หากกฎหมายก้าหนดว่า การฟ้องคดีต้องมีหลักฐาน
เป็นหนังสือหรือต้องท้าเป็นหนังสือ และจดทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้อง                               
มีหลักฐานในการฟ้องคดีตามที่กฎหมายก้าหนด 
- คดียังไม่ขาดอายุความ 
ยังอยู่ในระยะเวลาการใช้สิทธิหรือคดียังไม่ขาด                       
อายุความ  
- ผู้ขอรับความช่วยเหลือกระท าการโดยสุจริต 
การใช้สิทธิของผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องเป็นไป
โดยสุจริต เช่น มูลหนี้ถูกต้องตามกฎหมาย 
- ผู้ขอรับความช่วยเหลือมีเหตุติดขัดหรือเป็นคน
อ่อนด้อยที่สมควรได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
หากผู้ขอรับความช่วยเหลือมีเหตุสมควรที่จะได้รับ                                       
ความ ช่วย เหลือหรือต้องการทนายความให้                                    
การช่วยเหลือ ทั้งนี้  อาจพิจารณาอนุมัติค่าจ้าง
ทนายความในอัตราที่ต่้ากว่าคดีแพ่งทั่วไปก็ได้ 
- ผู้ขอรับความช่วยเหลือยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่น 
หากผู้ขอรับความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่น หน่วยงานดังกล่าวต้องให้                                           
ความช่วยเหลือในระดับเทียบเท่าหรือสู งกว่า
ส้านักงานกองทุนยุติธรรม ท้ังนี้ การฟ้องคดีได้ด้วย
วาจา ไม่ถือว่าเป็นความช่วยเหลือในระดับเทียบเท่า
หรือสูงกว่าส้านักงานกองทุนยุติธรรม ดังนั้น หากมี
เหตุผลสมควรสามารถพิจารณาอนุมัติได้  
- พิจารณาฐานะของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ประกอบด้วย 
ต้องพิจารณาจากอาชีพ รายได้ ทรัพย์สิน หรือ
ความสามารถทางเศรษฐกิจ รวมถึงภาระค่าใช้จ่าย 
ภาระหนี้สินของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

- การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่ส าเร็จ 
ต้องเป็นกรณีที่ไม่สามารถไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทได้ หรือ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่ส้าเร็จ 
- มีเหตุในการต่อสู้คด ี
ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องมีหลักฐานในการต่อสู้คดี
ตามที่กฎหมายก้าหนด หรือพิจารณาในเบื้องต้น
แล้วว่าไม่ได้เป็นผู้ผิดสัญญา แต่หากไม่แน่ใจว่าเป็น                                  
ผู้ผิดสัญญาหรือไม่ ให้ถือว่าไม่ได้เป็นผู้ผิดสัญญา 
เพื่อให้โอกาสในการต่อสู้คดี 
- คดียังไม่ขาดอายุความ 
ยังอยู่ในระยะเวลาการใช้สิทธิ หรือคดียังไม่ขาด                           
อายุความ หรือผู้ขอรับความช่วยเหลือมีข้อต่อสู้เรื่อง
อายุความ 
- ผู้ขอรับความช่วยเหลือกระท าการโดยสุจริต 
ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องการต่อสู้คดีโดยสุจริต 
- ผู้ขอรับความช่วยเหลือมีเหตุติดขัดหรือเป็นคน
อ่อนด้อยที่สมควรได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
หากผู้ขอรับความช่วยเหลือมีเหตุสมควรที่จะได้รับ
ความ ช่วย เหลือหรือต้องการทนายความให้                                                   
การช่วยเหลือ ทั้งนี้  อาจพิจารณาอนุมัติค่าจ้าง
ทนายความในอัตราที่ต่้ากว่าคดีแพ่งทั่วไปก็ได้ 
- ผู้ขอรับความช่วยเหลือยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่น 
หากผู้ขอรับความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่น หน่วยงานดังกล่าวต้องให้                                   
ความช่วยเหลือในระดับเทียบเท่าหรือสู งกว่า
ส้านักงานกองทุนยุติธรรม  
- พิจารณาฐานะของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ประกอบด้วย 
ต้องพิจารณาจากอาชีพ รายได้ ทรัพย์สิน หรือ
ความสามารถทางเศรษฐกิจ รวมถึงภาระค่าใช้จ่าย 
ภาระหนี้สินของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

 



คู่มือมาตรฐานการปฏบิัติงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชน 

๒๖ | Justice Fund Office 
  
    

 

 
ประเภทคดี 

แนวทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
จ าแนกตามสถานะของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

โจทก์/ผู้ฟ้องคดี/ผู้ร้อง จ าเลย/ผู้ถูกฟ้องคดี/ผู้คัดค้าน 

คดีเกี่ยวกับ          
การครอบครอง
ปรปักษ ์

- อยู่ในหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนด 
พิจารณาในเบื้องต้นว่า ผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ประสงค์จะใช้สิทธิตามกฎหมาย โดยการครอบครอง
ทรัพย์สินของผู้อื่นโดยสงบและเปิดเผยด้วยเจตนา
เป็นเจ้าของ ในกรณีเป็นอสังหาริมทรัพย์ครอบครอง
ติ ดต่ อกัน เป็น เวลา  ๑๐ ปี  และ ในกรณี เป็ น
สังหาริมทรัพย์ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา ๕ ปี 
- ผู้ขอรับความช่วยเหลือกระท าการโดยสุจริต 
การใช้สิทธิของผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องเป็นไป
โดยสุจริต  
- ผู้ขอรับความช่วยเหลือยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่น 
หากผู้ขอรับความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่น หน่วยงานดังกล่าวต้องให้                                            
ความช่วยเหลือในระดับเทียบเท่าหรือสู งกว่า
ส้านักงานกองทุนยุติธรรม 
- พิจารณาฐานะของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ประกอบด้วย 
ต้องพิจารณาจากอาชีพ รายได้ ทรัพย์สิน หรือ
ความสามารถทางเศรษฐกิจ รวมถึงภาระค่าใช้จ่าย 
ภาระหนี้สินของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

- มีเหตุในการต่อสู้คด ี
พิจารณาในเบื้องต้นว่า ผู้ขอรับความช่วยเหลือ                                                          
เข้าข่ายหรือมีเหตุที่เช่ือได้ว่าเป็นผู้มีสิทธิคัดค้าน                                         
การครอบครองปรปักษ ์
- ผู้ขอรับความช่วยเหลือยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่น 
หากผู้ขอรับความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่น หน่วยงานดังกล่าวต้องให้                                   
ความช่วยเหลือในระดับเทียบเท่าหรือสู งกว่า
ส้านักงานกองทุนยุติธรรม 
- พิจารณาฐานะของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ประกอบด้วย 
ต้องพิจารณาจากอาชีพ รายได้ ทรัพย์สิน หรือ
ความสามารถทางเศรษฐกิจ รวมถึงภาระค่าใช้จ่าย 
ภาระหนี้สินของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

คดีเกี่ยวกับละเมิด 
หรือคดีแพ่ง
เกี่ยวเนื่องกับ
คดีอาญา 

- เป็นผู้เสียหายจากการกระท าละเมิด/ผู้เสียหาย
ในคดีอาญา 
ผู้ขอรับความช่วยเหลือเป็นผู้เสียหายจากมูลละเมิด 
แต่หากผู้ขอรับความช่วยเหลือเป็นผู้เสียหายใน
คดีอาญา ต้องล่วงเลยระยะเวลาที่ใช้สิทธิร้องขอให้
พนักงานอัยการเรียกร้องค่าเสียหายในคดีอาญา 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๔๔/๑ แล้ว 
- การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่ส าเร็จ 
ต้องเป็นกรณีที่ไม่สามารถไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทได้ หรือ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่ส้าเร็จ 

- มีเหตุในการต่อสู้คด ี
ผู้ขอรับความช่วยเหลือมีเหตุในการต่อสู้คดีหรือไม่
น่าจะเป็นผู้กระท้าละเมิด หากไม่แน่ใจว่าเป็น
ผู้กระท้าละเมิดหรือไม่ ให้ถือว่าไม่ได้เป็นผู้กระท้า
ละเมิด เพื่อให้ศาลเป็นผู้พิจารณาตัดสินต่อไป 
- คดียังไม่ขาดอายุความ 
ยังอยู่ในระยะเวลาการใช้สิทธิหรือคดียังไม่ขาด                                
อายุความ หรือผู้ขอรับความช่วยเหลือมีข้อต่อสู้เรื่อง
อายุความ 
- ผู้ขอรับความช่วยเหลือกระท าการโดยสุจริต 
ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องการต่อสู้คดีโดยสุจริต 

 



คู่มือมาตรฐานการปฏบิัติงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชน 
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ประเภทคดี 

แนวทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
จ าแนกตามสถานะของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

โจทก์/ผู้ฟ้องคดี/ผู้ร้อง จ าเลย/ผู้ถูกฟ้องคดี/ผู้คัดค้าน 

 
- คดียังไม่ขาดอายุความ 

ยังอยู่ในระยะเวลาการใช้สิทธิหรือคดียังไม่ขาด                            
อายุความ ผู้ขอรับความช่วยเหลือยังไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น 
หากผู้ขอรับความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่น หน่วยงานดังกล่าวต้องให้                                    
ความช่วยเหลือในระดับเทียบเท่าหรือสู งกว่า
ส้านักงานกองทุนยุติธรรม  
- พิจารณาฐานะของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ประกอบด้วย 
ต้องพิจารณาจากอาชีพ รายได้ ทรัพย์สิน หรือ
ความสามารถทางเศรษฐกิจ รวมถึงภาระค่าใช้จ่าย 
ภาระหนี้สินของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

- ผู้ขอรับความช่วยเหลือยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่น 

หากผู้ขอรับความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่น หน่วยงานดังกล่าวต้องให้                                      
ความช่วยเหลือในระดับเทียบเท่าหรือสู งกว่า
ส้านักงานกองทุนยุติธรรม 

- พิจารณาฐานะของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ประกอบด้วย 
ต้องพิจารณาจากอาชีพ รายได้ ทรัพย์สิน หรือ
ความสามารถทางเศรษฐกิจ รวมถึงภาระค่าใช้จ่าย 
ภาระหนี้สินของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

คดีอาญา - เป็นผู้เสียหายในคดีอาญา 
ผู้ขอรับความช่วยเหลือสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีได้
ด้วยตนเอง  
- หากเป็นกรณีที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง สมควร

ให้โอกาสแก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือในการต่อสู้คดี 
เนื่องจากค้าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องไม่ท้าให้สิทธิน้า
คดีอาญามาฟ้องระงับ และสามารถรื้อฟื้นสอบสวน
และฟ้องใหม่ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๔๗ แต่ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึง
ความเป็นไปได้ที่จะด้าเนินคดีต่อไปได้ประกอบด้วย 
เช่น มีพยานหลักฐานใหม่ที่พิสูจน์ว่าผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นต้น 
- หากเป็นกรณีพนักงานอัยการสั่งฟ้อง  

ถือว่าเป็นกรณีที่มีกฎหมายรับรองสิทธิอยู่แล้ว                                                                
ผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่จ้าเป็นต้องฟ้องคดีเอง  

- ศาลไม่ได้ต้ังทนายความให้ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๓ 
หากผู้ขอรับความช่วยเหลือยังไม่มีทนายความ
หรือไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น หรือ
มีเหตุอันควรที่จะได้รับความช่วยเหลือ สมควรให้
โอกาสแก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือในการต่อสู้คดี 
- มีเหตุในการต่อสู้คด ี
ผู้ขอรับความช่วยเหลือให้การปฏิเสธ หรือไม่น่าจะ
เป็นผู้กระท้าผิด หรือมีเหตุในการต่อสู้คดี เช่น                                                                     
เหตุยกเว้นความผิด เหตุยกเว้นโทษ เป็นต้น แต่หาก                                                  
ไม่แน่ใจว่าเป็นผู้กระท้าความผิดหรือไม่ ให้ถือว่า
ไม่ ได้ เป็นผู้ กระท้ าความผิด  เพื่ อ ให้ ศาลเป็น                                            
ผู้พิจารณาตัดสินต่อไป 

- คดียังไม่ขาดอายุความ 
ยังอยู่ในระยะเวลาการใช้สิทธิ หรือคดียังไม่ขาด                                                               
อายุความ หรือผู้ขอรับความช่วยเหลือมีข้อต่อสู้เรื่อง
อายุความ 

 

 
 



คู่มือมาตรฐานการปฏบิัติงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชน 
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ประเภทคดี 

แนวทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
จ าแนกตามสถานะของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

โจทก์/ผู้ฟ้องคดี/ผู้ร้อง จ าเลย/ผู้ถูกฟ้องคดี/ผู้คัดค้าน 

 
- ลักษณะคดีสมควรได้รับการช่วยเหลือในการ
ด าเนินคดี 

เป็นคดีที่มีความยุ่ งยากซับซ้อน ละเอียดอ่อน 
ประชาชนให้ความสนใจและติดตามคดี ลักษณะการ
กระท้าความผิดเกี่ยวเนื่องกันหลายท้องที่  การ
รวบรวมพยานหลักฐานจะต้องใช้กระบวนการทาง
นิติวิทยาศาสตร์ในการตรวจพิสูจน์ เป็นต้น 

- คดียังไม่ขาดอายุความ 

ยังอยู่ในระยะเวลาการใช้สิทธิหรือคดียังไม่ขาด                                                                            
อายุความ 

- ผู้ขอรับความช่วยเหลือยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่น 
หากผู้ขอรับความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่น หน่วยงานดังกล่าวต้องให้                                                        
ความช่วยเหลือในระดับเทียบเท่าหรือสู งกว่า
ส้านักงานกองทุนยุติธรรม 
- พิจารณาฐานะของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ประกอบด้วย 
ต้องพิจารณาจากอาชีพ รายได้ ทรัพย์สิน หรือ
ความสามารถทางเศรษฐกิจ รวมถึงภาระค่าใช้จ่าย 
ภาระหนี้สินของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

- ผู้ขอรับความช่วยเหลือยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่น 

หากผู้ขอรับความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่น หน่วยงานดังกล่าวต้องให้                                                                
ความช่วยเหลือในระดับเทียบเท่าหรือสู งกว่า
ส้านักงานกองทุนยุติธรรม   
- พิจารณาฐานะของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ประกอบด้วย 
ต้องพิจารณาจากอาชีพ รายได้ ทรัพย์สิน หรือ
ความสามารถทางเศรษฐกิจ รวมถึงภาระค่าใช้จ่าย 
ภาระหนี้สินของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

คดีครอบครัว            
และคดมีรดก 

- เป็นผู้ได้รับความเสียหายและจ าเป็นต้องใช้สิทธิ
ทางศาล 
ผู้ขอรับความช่วยเหลือจ้าเป็นต้องได้รับคุ้มครอง
สิทฺธิและเสรีภาพตามที่กฎหมายรับรองสิทธิไว้ 
- ผู้ขอรับความช่วยเหลือกระท าการโดยสุจริต 

ต้องเป็นกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือ
หน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องใช้สิทธิทางศาล และ                                                              
ผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ได้เป็นผู้ผิดสัญญา 

- การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่ส าเร็จ 
ต้องเป็นกรณีที่ไม่สามารถไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทได้ หรือ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่ส้าเร็จ 

- การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่ส าเร็จ 
ต้องเป็นกรณีที่ไม่สามารถไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทได้ หรือ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่ส้าเร็จ 
- คดียังไม่ขาดอายุความ 
ยังอยู่ในระยะเวลาการใช้สิทธิ หรือคดียังไม่ขาด                           
อายุความ หรือผู้ขอรับความช่วยเหลือมีข้อต่อสู้เรื่อง
อายุความ 
- ผู้ขอรับความช่วยเหลือกระท าการโดยสุจริต 
ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องการต่อสู้คดีโดยสุจริต 
พิจารณาในเบื้องต้นแล้วว่า ผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ไม่น่าจะเป็นผู้ประพฤติผิดเสียเอง 

 



คู่มือมาตรฐานการปฏบิัติงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชน 

๒๙ | Justice Fund Office 
  
    

 

 
ประเภทคดี 

แนวทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
จ าแนกตามสถานะของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

โจทก์/ผู้ฟ้องคดี/ผู้ร้อง จ าเลย/ผู้ถูกฟ้องคดี/ผู้คัดค้าน 

 
- คดียังไม่ขาดอายุความ 
ยังอยู่ในระยะเวลาการใช้สิทธิหรือคดียังไม่ขาด                                          
อายุความ 
- ผู้ขอรับความช่วยเหลือยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่น 
พิจารณาว่า สามารถส่งเรื่องให้ส้านักงานคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

(สคช.) ให้ความช่วยเหลือได้หรือไม่ หากไม่ได้และ
ยังไม่มีหน่วยงานใดให้ความช่วยเหลือ ให้พิจารณา
ให้ความช่วยเหลือ 

- พิจารณาฐานะของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ประกอบด้วย 
ต้องพิจารณาจากอาชีพ รายได้ ทรัพย์สิน หรือ
ความสามารถทางเศรษฐกิจ รวมถึงภาระค่าใช้จ่าย 
ภาระหนี้สินของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

- ผู้ขอรับความช่วยเหลือยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่น 
พิจารณาว่า สามารถส่งเรื่องให้ส้านักงานคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

(สคช.) ให้ความช่วยเหลือได้หรือไม่ หากไม่ได้และ
ยังไม่มีหน่วยงานใดให้ความช่วยเหลือ ให้พิจารณา
ให้ความช่วยเหลือ 

- พิจารณาฐานะของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ประกอบด้วย 
ต้องพิจารณาจากอาชีพ รายได้ ทรัพย์สิน หรือ
ความสามารถทางเศรษฐกิจ รวมถึงภาระค่าใช้จ่าย 
ภาระหนี้สินของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

คดีผู้บริโภค - อยู่ในหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนด 
ผู้ขอรับความช่วยเหลือได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
และอยู่ในหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายก้าหนด 
- คดียังไม่ขาดอายุความ 
ยังอยู่ในระยะเวลาการใช้สิทธิหรือคดียังไม่ขาด                                              
อายุความ 
- ผู้ขอรับความช่วยเหลือยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่น 
หากผู้ขอรับความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่น หน่วยงานดังกล่าวต้องให้ความ
ช่วยเหลือในระดับเทียบเท่าหรือสูงกว่าส้านักงาน
กองทุนยุติธรรม ทั้งนี้ การได้รับความช่วยเหลือ                                                            
จ าก เจ้ าพนั ก งานคดี ผู้ บ ริ โ ภค  ไม่ ถื อ ว่ า เป็ น                                                                    
ความช่วยเหลือในระดับที่ เทียบเท่าหรือสูงกว่า
ทนายความกองทุนยุติธรรม ดังนั้น หากมีเหตุผล
สมควรสามารถพิจารณาอนุมัติได้ 

- การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่ส าเร็จ 
ต้องเป็นกรณีที่ไม่สามารถไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทได้ หรือ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่ส้าเร็จ 
- มีเหตุในการต่อสู้คด ี
พิจารณาในเบื้องต้นแล้วว่า ผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ไม่ ได้ เป็นผู้ผิดสัญญา แต่หากไม่แน่ ใจว่า เป็น                                                                                    
ผู้ผิดสัญญาหรือไม่ ให้ถือว่าไม่ได้เป็นผู้ผิดสัญญา 
เพื่อให้โอกาสในการต่อสู้คดี 
- คดียังไม่ขาดอายุความ 
ยังอยู่ในระยะเวลาการใช้สิทธิ หรือคดียังไม่ขาด                                                
อายุความ หรือผู้ขอรับความช่วยเหลือมีข้อต่อสู้เรื่อง
อายุความ 
- ผู้ขอรับความช่วยเหลือกระท าการโดยสุจริต 
ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องการต่อสู้คดีโดยสุจริต 
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ประเภทคดี 

แนวทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
จ าแนกตามสถานะของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

โจทก์/ผู้ฟ้องคดี/ผู้ร้อง จ าเลย/ผู้ถูกฟ้องคดี/ผู้คัดค้าน 

 - พิจารณาฐานะของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ประกอบด้วย 

ต้องพิจารณาจากอาชีพ รายได้ ทรัพย์สิน หรือ
ความสามารถทางเศรษฐกิจ รวมถึงภาระค่าใช้จ่าย 
ภาระหนี้สินของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

- ผู้ขอรับความช่วยเหลือยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่น 
หากผู้ขอรับความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่น หน่วยงานดังกล่าวต้องให้ความ
ช่วยเหลือในระดับเทียบเท่าหรือสูงกว่าส้านักงาน
กองทุนยุติธรรม 
- พิจารณาฐานะของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ประกอบด้วย 

ต้องพิจารณาจากอาชีพ รายได้ ทรัพย์สิน หรือ
ความสามารถทางเศรษฐกิจ รวมถึงภาระค่าใช้จ่าย 
ภาระหนี้สินของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

คดีแรงงาน - อยู่ในหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนด 
ผู้ขอรับความช่วยเหลือได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
และอยู่ในหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายก้าหนด 
- คดียังไม่ขาดอายุความ 
ยังอยู่ในระยะเวลาการใช้สิทธิหรือคดียังไม่ขาด                                                 
อายุความ 
- ผู้ขอรับความช่วยเหลือยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่น 
หากผู้ขอรับความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่น หน่วยงานดังกล่าวต้องให้                                            
ความช่วยเหลือในระดับเทียบเท่าหรือสู งกว่า
ส้ านั ก งานกองทุนยุ ติ ธ ร รม  ทั้ งนี้  ก า ร ได้ รั บ                                                         
ความช่วยเหลือจากพนักงานตรวจแรงงาน ไม่ถือว่า
เป็นความช่วยเหลือในระดับที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า
ทนายความกองทุนยุติธรรม ดังนั้น หากมีเหตุผล
สมควรสามารถพิจารณาอนุมัติได้ 
- พิจารณาฐานะของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ประกอบด้วย 
ต้องพิจารณาจากอาชีพ รายได้ ทรัพย์สิน หรือ
ความสามารถทางเศรษฐกิจ รวมถึงภาระค่าใช้จ่าย 
ภาระหนี้สินของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

- การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่ส าเร็จ 
ต้องเป็นกรณีที่ไม่สามารถไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทได้ หรือ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่ส้าเร็จ 
- มีเหตุในการต่อสู้คด ี
พิจารณาในเบื้องต้นแล้วว่า ผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ไม่ ได้ เป็นผู้ผิดสัญญา แต่หากไม่แน่ ใจ ว่า เป็น                                                                                         
ผู้ผิดสัญญาหรือไม่ ให้ถือว่าไม่ได้เป็นผู้ผิดสัญญา 
เพื่อให้โอกาสในการต่อสู้คดี 
- คดียังไม่ขาดอายุความ 
ยังอยู่ในระยะเวลาการใช้สิทธิ หรือคดียังไม่ขาด                                   
อายุความ หรือผู้ขอรับความช่วยเหลือมีข้อต่อสู้เรื่อง
อายุความ 
- ผู้ขอรับความช่วยเหลือกระท าการโดยสุจริต 
ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องการต่อสู้คดีโดยสุจริต 
- ผู้ขอรับความช่วยเหลือยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่น 
หากผู้ขอรับความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่น หน่วยงานดังกล่าวต้องให้                                  
ความช่วยเหลือในระดับเทียบเท่าหรือสู งกว่า
ส้านักงานกองทุนยุติธรรม 
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ประเภทคดี 

แนวทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
จ าแนกตามสถานะของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

โจทก์/ผู้ฟ้องคดี/ผู้ร้อง จ าเลย/ผู้ถูกฟ้องคดี/ผู้คัดค้าน 

  - พิจารณาฐานะของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ประกอบด้วย 

ต้องพิจารณาจากอาชีพ รายได้ ทรัพย์สิน หรือ
ความสามารถทางเศรษฐกิจ รวมถึงภาระค่าใช้จ่าย 
ภาระหนี้สินของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

คดีปกครอง 
 

- ผู้ขอรับความช่วยเหลือยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่น 
หากผู้ขอรับความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่น หน่วยงานดังกล่าวต้องให้                             
ความช่วยเหลือในระดับเทียบเท่าหรือสู งกว่า
ส้ านั ก งานกองทุนยุ ติ ธ ร รม  ทั้ งนี้  ก า ร ได้ รั บ                                                                         
ความช่วยเหลือจากพนักงานคดีปกครอง ไม่ถือว่า
เป็นความช่วยเหลือในระดับที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า
ทนายความกองทุนยุติธรรม ดังนั้น หากมีเหตุผล
สมควรสามารถพิจารณาอนุมัติได้ 
- พิจารณาฐานะของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ประกอบด้วย 

ต้องพิจารณาจากอาชีพ รายได้ ทรัพย์สิน หรือ
ความสามารถทางเศรษฐกิจ รวมถึงภาระค่าใช้จ่าย 
ภาระหนี้สินของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

- มีเหตุในการต่อสู้คดี 
พิจารณาในเบื้องต้นแล้วว่า ผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ไม่ ได้ เป็นผู้ผิดสัญญา แต่หากไม่แน่ ใจว่า เป็น                                                                         
ผู้ผิดสัญญาหรือไม่ ให้ถือว่าไม่ได้เป็นผู้ผิดสัญญา 
เพื่อให้โอกาสในการต่อสู้คดี 
- คดียังไม่ขาดอายุความ 
ยังอยู่ในระยะเวลาการใช้สิทธิหรือคดียังไม่ขาด                                   
อายุความ หรือผู้ขอรับความช่วยเหลือมีข้อต่อสู้เรื่อง
อายุความ 
- ผู้ขอรับความช่วยเหลือกระท าการโดยสุจริต 
ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องการต่อสู้คดีโดยสุจริต 
- ผู้ขอรับความช่วยเหลือยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่น 
หากผู้ขอรับความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่น หน่วยงานดังกล่าวต้องให้                             
ความช่วยเหลือในระดับเทียบเท่าหรือสู งกว่า
ส้านักงานกองทุนยุติธรรม 
- พิจารณาฐานะของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ประกอบด้วย 

ต้องพิจารณาจากอาชีพ รายได้ ทรัพย์สิน หรือ
ความสามารถทางเศรษฐกิจ รวมถึงภาระค่าใช้จ่าย 
ภาระหนี้สินของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
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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...........................ปี 
๑.4 เชื้อชาติ 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  เลขที่....................... หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย .......................................... 
ถนน................................................... ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต............................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์............................... โทร........................................ 
О บ้านตนเอง  О บ้านบิดามารดา  О บา้นญาติ  О บา้นเพื่อน  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 บา้นญาติ  О บา้นเพื่อน  О บ้านคนรู้จัก  О บ้านเช่า 
     พักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา....................................  เดือน/ปี 
๑.9 ประกอบอาชีพ......................................................  มีรายได้วัน/เดือน/ป.ี...............................บาท 
๑.๑๐ สถานภาพ 

О โสด  
О หม้าย     โดย О จดทะเบียนหย่า    О คู่ครองเสียชีวิต   
О มีครอบครัวแล้ว   โดย О จดทะเบียนสมรส   О ไม่จดทะเบยีนสมรส 
ภรรยา/สามี ชื่อ............................................................................................ อายุ...................... ป ี
ที่อยู่ปัจจุบนั  เลขที่....................... หมู่ที่....................... บ้าน/ตรอก/ซอย .................................... 
ถนน........................................... ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต............................. 
จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย์........................... โทร........................................ 
ประกอบอาชีพ......................................................  มีรายได้วัน/เดือน/ปี................................บาท 
ข้าพเจ้ามีบุตร................................................... คน คือ 
(๑) ................................................................................... อายุ ................ ปี อาชีพ ..................... 
ที่อยู่...................................................................................................... โทร .................................. 
(๒) ................................................................................... อายุ ................ ปี อาชีพ ..................... 
ที่อยู่...................................................................................................... โทร .................................. 

๑.๑๑ ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม 
О ชั้นสอบสวน  О ชัย้อัยการ  О ศาลชั้นต้น  О ศาลอุทธรณ์  О ศาลฎีกา 
О ชั้นบังคบัคดี  О อ่ืนๆ.............................................................. 

๑.๑๒ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ   О มี    О ไม่มี 
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แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
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 ๑.๑๓ บุคคลที่สามาถติดต่อได้ 

(๑) ชื่อ....................................................................... สกุล ............................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบนั  เลขที่....................... หมู่ที่....................... บ้าน/ตรอก/ซอย .................................... 
ถนน........................................... ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต............................. 
จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย์........................... หมายเลขโทรศัพท์................. 
เก่ียวข้องเป็น ................................................................................... ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
(๒) ชื่อ....................................................................... สกุล ............................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบนั  เลขที่....................... หมู่ที่....................... บ้าน/ตรอก/ซอย .................................... 
ถนน........................................... ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต............................. 
จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย์........................... หมายเลขโทรศัพท์................. 
เก่ียวข้องเป็น ................................................................................... ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
 

๒. ข้อมูลผู้รับมอบอ านาจ 
2.๑ ข้าพเจ้า ชื่อ.............................................................นามสกุล.............................................................. 
2.2 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน…………………………………………………… 
2.3 เกิดวันที่........................เดือน....................................... พ.ศ. .......................อายุ.............................ปี 
2.4 เชื้อชาติ 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  เลขที่....................... หมู่ที่................................. ตรอก/ซอย ........................................ 
ถนน................................................... ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต.................................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์............................... โทร............................................. 
О บ้านตนเอง  О บ้านบิดามารดา  О บา้นญาติ  О บา้นเพื่อน  О บ้านคนรู้จัก  О บ้านเช่า 

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

เก่ียวข้องเป็น  ................................................................................... ของผู้ขอรับความช่วยเหลอื 
 

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 วนั/เดือน/ปลีะ........................................................บาท  ท างานนี้มานาน...............................ป ี
ชื่อสถานทีท่ างาน..................................................................................................โทร............................ 
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นอกจากงานประจ าแล้ว ข้าพเจา้ О ไม่มีอาชีพเสริมอ่ืนๆ อีก 
          О มีอาชีพเสริม คือ............................................................................. 
ชื่อสถานทีท่ างาน..................................................................................................โทร............................... 

 รายได้ วนั/เดือน/ปลีะ........................................................บาท  ท างานนี้มานาน...............................ป ี
О ไม่ได้ประกอบอาชีพ เพราะ......................................................................................... 

แต่ข้าพเจ้าได้รับเงนิค่าใชจ้่ายจาก..............................................วัน/เดือน/ปลีะ............................. บาท 
4.๒ ข้าพเจ้ามีรายจ่าย ก่อน/ขณะถูกด าเนินคดี  
       О ค่าใช้จา่ยในครัวเรือนเดือนละ..............................บาท   

О ค่าผ่อนบา้น เดือนละ..............................บาท  О ค่าผ่อนรถ เดือนละ........................... บาท 
О อ่ืนๆ ......................................................................................................................................... 

4.๓ ทรัพย์สินอ่ืนของข้าพเจ้า     О ไม่มี 
                     О มี ได้แก.่....................................................................................... 
 
5. เรื่อง ..................................................... О คดีแพ่ง  О คดีอาญา  О คดีอื่นๆ ................................... 

มีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือเงินหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนยุติธรรม  ดังต่อไปนี้ 
О ค่าจ้างทนายความ 
О ค่าที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายในการด าเนินคดี หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
О ค่าฤชาธรรมเนียม 
О ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดี เช่น ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการ 
สอบแนวเขตรังวัดที่ดิน ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม การอ่าน แปล ตีความ 
หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย 

 О ค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการด าเนนิคดี   ค่าพาหนะเดินทาง    ค่าเช่าทีพ่ัก 
 
6. ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคดีพอสังเขป เช่น ข้อเท็จจริงในคดีเป็นอย่างไร มูลคดี ชื่อคู่ความ 
ในคดี ศาลที่รับฟ้อง/จะฟ้อง จ านวนเงินที่เรียกร้อง ฯลฯ 

ข้อเท็จจริงแห่งคดี  ……………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                               ต่อหน้า ๔ 
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7. การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท/การใช้สทิธิทางศาล 

7.1 การใช้สิทธิทางศาล 
О ศาลชัน้ต้น       ค าพิพากษา/ค าสัง่.......................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 
О ศาลอุทธรณ์     ค าพิพากษา/ค าสัง่.......................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 
О ศาลฎีกา        ค าพิพากษา/ค าสั่ง........................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 
О ไม่เคยไกล่เกลี่ย  เนื่องจาก ...................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 
7.2 ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 

О เคยไกล่เกลี่ยโดย.....................................................................................................................    
  ผลการไกล่เกลี่ย....................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

О ไม่เคยไกล่เกลี่ย  О ประสงค์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 
           О ไม่ประสงคไ์กล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท  เนื่องจาก....................................... 

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

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

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

                                                                                                             ต่อหน้า ๕ 
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ในการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 

เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 
(     )  ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจา้หน้าที่ของรัฐ 
(     )  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(     )  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
(     )  หนังสือมอบอ านาจ (ถา้ม)ี 
(     )  ส าเนาสัญญา 
(     )  ส าเนาเอกสารสิทธิเก่ียวกับที่ดิน 
(     )  ส าเนาเอกสารทางคด ี
(     ) อ่ืน.................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ โดยได้อ่าน ได้ฟัง 

แล้วรับว่าเข้าใจเป็นอย่างดี จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
   
 
     (ลงชื่อ)...........................................................ผู้ขอรับความชว่ยเหลือ 

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

 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

ค ำเตือน  ผู้ใดแจ้งข้อเท็จจริงหรือแสดงหลักฐำนอันเป็นเท็จแก่เจ้ำหน้ำที่ ถือว่ำมีควำมผิด 
     ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ กองทุนยุติธรรมจะด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป 
     นอกจำกนี้กองทุนยุติธรรมจะด ำเนินกำรยกเลิกค ำขอรับควำมช่วยเหลือด้วย 
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กรอบมาตรฐานระยะเวลางานบริการของกองทุนยุติธรรม 
 มาตรฐานระยะเวลางานบริการของกองทุนยุติธรรม คือ 21 วัน 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 
*** มาตรฐานระยะเวลางานบริการของกองทุนยุติธรรม 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 (ถ้าม)ี และอากรแสตมป์ 30 บาท 
5. ส าเนาเอกสารทางคดี 

- ส าเนาบันทึกการจับกุม                       - ส าเนาบันทึกแจ้งข้อกล่าวหา 
- ส าเนาค าร้องขอฝากขัง                       - ส าเนาบันทึกค าให้การ 
- ส าเนาค าพิพากษาศาลชั้นต้น/อุทธรณ์     - ส าเนาค าฟ้อง ส าเนาอุทธรณ์ ส าเนาฎีกา 
- ส าเนารายงานกระบวนการพิจารณาคดี (เอกสารแสดงก าหนดนัดศาล (ถ้าม)ี)  

6. หนังสือรับรองรายได้ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
๗. หนังสือรับรองความประพฤติของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
๘. เอกสารแสดงรายได้ ภาระค่าใช้จ่าย ภาระหนี้สิน 
๙. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี) 

หมายเหตุ : 1. กรณียื่นค าขอรับความช่วยเหลือในช้ันสอบสวนหรือในช้ันพนักงานอัยการ ต้องมีเอกสารทางคดีประกอบด้วย 
 (เป็นอย่างน้อย) 

2. กรณียื่นค าขอรับความช่วยเหลือในช้ันศาลช้ันต้น ช้ันอุทธรณ์ หรือช้ันฎีกา ต้องมีเอกสารทางคดี ประกอบด้วย  
 ค าฟ้อง และหากคดีศาลได้มีค าพิพากษา จะต้องยื่นค าพิพากษาประกอบด้วย 

เอกสำรหลักฐำนที่ส ำคัญส ำหรับกำรยื่นขอรับกำรขอปล่อยชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจ ำเลย 

บทท่ี ๔ มาตรฐานการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 

กระบวนกำรกำรขอปล่อยชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจ ำเลย 
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หมายเหตุ : ๑. ระยะเวลาเริ่มนับต่อเมื่อได้รับเอกสารหรือพยานหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน หากไม่ครบ
ให้จัดท าหนังสือขอให้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน     
7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง หากพ้นก าหนดให้ถือว่าเป็นการแสดงความประสงค์ขอยุติค าขอรับ             
ความช่วยเหลือ (พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                                                        
มาตรา 8 ก าหนดให้ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้ ในขณะนั้นให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม (ส าหรับรับค าขอ) 

๒. คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดมีอ านาจในการพิจารณาในวงเงินไม่เกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อราย หากวงเงินเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ า
กรุงเทพมหานครและที่เกินอ านาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดจะเป็นผู้พิจารณา 

3. มาตรฐานระยะเวลาการบริการของกองทุนยุติธรรมเป็นตัวชี้วัดที่กระทรวงการคลัง  
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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ขัน้ตอนการพิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือตามมาตรฐานระยะเวลางานบริการของกองทุนยุติธรรม 21 วัน 
 ขั้นตอน           ผู้รับบริการ                  เจ้าหน้าที่  ประธานหรือผู้ท่ีคณะอนุกรรมการมอบหมาย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

     

 

 

 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

      
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
    

  
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ขอรับความช่วยเหลือ 

กรณีเร่งด่วน 

 

สนง.ที่รับค าขอ 
มีอ านาจพิจารณา 

สนง.ที่รับค าขอส่งต่อ 
สนง.อ่ืนที่มีอ านาจพิจารณา 

2 

1 

 กรณีปกติ 

พิจารณาวงเงิน/ท ารายงานความเห็น 
เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

 

เสนอรายงานความเห็น 
อนุมัต/ิไม่อนุมัติ ของฝ่ายเลขานุการ 

ผู้ขอฯ รับทราบ 

ยุติ ไม่อนุมัต ิ

แจ้งผลการพิจารณา 

ท าสัญญาและ 

พร้อมจัดส่งเรื่องเบิกจ่าย 

 ปิดส านวน 

**ผู้ขอฯ, ผู้รับมอบอ านาจ 

 

3 

4 

การรับค าขอ/กลั่นกรอง/ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร 

1 วัน 

7 วัน 

10 วัน 

3 วัน 

คณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือ 
อนุมัต/ิไม่อนุมัติ/ยุติ หรือแสวงหา

ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 
 

อนุมัต ิ

อนุมัติ/ไม่อนุมัติ/ยตุ ิ
แสวงหา 

ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 

 ** ระยะเวลาการส่งต่อ 
ไม่นับรวมในมาตรฐานระยะเวลา 

 
1. กรณีวงเงนิเกิน 500,000 บาท 
2. กรณีอืน่ๆ อาทิ ความประสงค์, พืน้ที ่

แสวงหาข้อเท็จจริง 
และติดตามเอกสารเพิ่มเติม 

 เข้าสู่มาตรฐานระยะเวลา 
งานบริการ 7 วัน 

 
** กรณผีูข้อฯ ไม่เหน็ด้วย 

กบัผลการพิจารณา ผู้ขอฯ สามารถ 
ยื่นขอทบทวนได้ ภายใน 30 วัน 
นบัแต่วนัที่ได้รบัหนังสือแจ้งผล 
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ขั้นตอน/
กระบวนการ 

ค าอธิบาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ขอรับ
ความ
ช่วยเหลือ 

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 
๒.๒ ยื่นค าขอฯ ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กองทุนยุติธรรม 
2.๓ ช่องทางอ่ืน เช่น ส่งค าขอผ่านทางไปรษณีย์ JFO Mobile application 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ facebook ของกองทุนยุติธรรม เป็นต้น 

1 วัน ผู้รับบริการ 

2. การรับ 
ค าขอ
กลั่นกรอง
และ
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของเอกสาร 

กลั่นกรองเบื้องต้น 
1. กลั่นกรองค าขอเบื้องต้นเพื่อพิจารณาว่าเป็นกรณีเร่งด่วนหรือกรณีปกติ 
2. สอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม บันทึกรายละเอียดลงในแบบ กทย. 2 
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอพิจารณาเอกสารหลักฐาน 
     3.1 กรณีเอกสารไม่ครบ ให้แจ้งผู้ขอฯด าเนินการส่งให้ครบถ้วนและยื่นขอรับ
ความช่วยเหลืออีกครั้ง (หากยังไม่ครบจะยังไม่ออกเลขค าขอ) (ข้อ 7) 
     3.2 กรณีเอกสารครบถ้วน ให้พิจารณาค าขอและประเมินเบื้องต้น หากพบกรณี
เร่งด่วนให้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือประสานส่งต่อตามความจ าเป็นแก่กรณี อาทิ 
การรักษาพยาบาล การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การหาที่พักพิงชั่วคราว เป็นต้น (ข้อ 8) 
4. บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม ออกเลขรับค าขอในระบบ พร้อม
พิมพ์ใบรับค าขอฯ ซึ่งมี 2 ส่วน มอบให้ผู้ขอฯ 1 ส่วน และเก็บเป็นหลักฐานในส านวน 
๑ ส่วน 
5. การพิจารณาหน่วยงานผู้รับผิดชอบให้ส านักงานที่เป็นภูมิล าเนา หรือถิ่นที่อยู่
อาศัยของผู้ยื่นค าขอเป็นส านักงานที่รับผิดชอบ หรือเจ้าหน้าที่อาจส่งค าขอไป
ส านักงานอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการปล่อยชั่วคราว (ข้อ 6) ประกอบค าสั่งคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรม ที่ 2/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 และค าสั่งคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรม ที่ 2/2562 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
4. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และอากรแสตมป์ 30 บาท 

เจ้าหน้าที่ 

 

 

ค ำอธิบำยข้ันตอนกำรพิจำรณำค ำขอรับควำมช่วยเหลือในกำรขอปล่อยชั่วครำว 

http://www.facebook.com/Justicefundoffice
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ขั้นตอน/
กระบวนการ 

ค าอธิบาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 5. ส าเนาเอกสารทางคดี 
- ส าเนาบันทึกการจับกุม 
- ส าเนาบันทึกค าให้การ 
- ส าเนาค าร้องขอฝากขัง 
- ส าเนาค าฟ้อง ส าเนาอุทธรณ์ ส าเนาฎีกา 
- ส าเนาค าพิพากษาศาลชั้นต้น/อุทธรณ์ 
- ส าเนารายงานกระบวนการพิจารณาคดี (เอกสารแสดงก าหนดนัดศาล (ถ้าม)ี) 
- ส าเนาบันทึกแจ้งข้อกล่าวหา 

6. หนังสือรับรองรายได้ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
๗. หนังสือรับรองความประพฤติของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
๘. เอกสารแสดงรายได้ ภาระค่าใช้จ่าย ภาระหนี้สิน 
๙. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ : 1. กรณียื่นค าขอรับความช่วยเหลือในชั้นสอบสวนหรือในชั้นพนักงาน
อัยการ ต้องมีเอกสารทางคดีประกอบด้วย (เป็นอย่างน้อย) 

2. กรณียื่นค าขอรับความช่วยเหลือในชั้นศาลชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์ หรือ   
ชั้นฎีกา ต้องมีเอกสารทางคดีประกอบด้วย ค าฟ้อง และหากคดีศาลได้มีค าพิพากษา 
จะต้องยื่นค าพิพากษาประกอบด้วย 

  

3. ส านักงาน
ที่รับค าขอ 
มีอ านาจ
พิจารณา 

ให้ส านักงานที่เป็นภูมิล าเนา หรือถิ่นที่อยู่อาศัยของผู้ยื่นค าขอเป็นส านักงานที่
รับผิดชอบ หรือเจ้าหน้าที่อาจส่งค าขอไปยังส านักงานอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการปล่อย
ชั่วคราวก็ได้ ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความสะดวกในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
เช่น ส่งค าขอไปยังส านักงานท่ีอยู่ในเขตอ านาจศาลปล่อยชั่วคราว 

4. ส านักงาน
ที่รับค าขอส่ง
ต่อส านักงาน
ที่มีอ านาจ
พิจารณา 

กรณีหากวงเงินประกันการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยเกิน 500,000 
บาทต่อราย ให้ส่งส านวนทั้งหมดไปยังคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ า
กรุงเทพมหานคร และท่ีเกินอ านาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ า
จังหวัด เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป (ค าสั่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม                                          
ที่ 2/256๑ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 

5. กรณี
เร่งด่วน 

ให้เข้าสู่มาตรฐานระยะเวลางานบริการของกองทุนยุติธรรม 7 วัน (กรณีเร่งด่วน) 
ภารกิจการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
1. กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนไม่สามารถเสนอค าขอให้คณะอนุกรรมการเป็น           
ผู้พิจารณาได้ ให้ประธานเป็นผู้พิจารณาค าขอ และรายงานให้คณะอนุกรรมการ
ทราบโดยเร็ว (ข้อ 15 วรรคสอง) 
2. หากมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถเสนอค าขอรับความช่วยเหลือการขอปล่อย
ชั่วคราวให้คณะอนุกรรมการพิจารณาได้ คณะอนุกรรมการอาจมอบหมายให้อนุกรรมการ
และเลขานุการ หรืออนุกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้พิจารณาค าขอก็ได้ และ
รายงานให้คณะอนุกรรมการทราบโดยเร็ว (ข้อ 15 วรรคสาม) 

6. กรณีปกต ิ เข้าสู่มาตรฐานระยะเวลางานบริการของกองทุนยุติธรรม 21 วัน  
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7. แสวงหา
ข้อเท็จจริง
และติดตาม
เอกสาร
เพ่ิมเติม 

แสวงหาข้อเท็จจริง 
ให้เจ้าหน้าที่สอบปากค า ลงพ้ืนที่ ตรวจสอบความประพฤติตามความเหมาะสมและ
จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
มีการตรวจสอบประวัติการกระท าความผิดในระบบของกระทรวงยุติธรรม ประสาน                           
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง และตรวจสอบความคืบหน้าของคด ี
ติดตามเอกสารเพิ่มเติม 
ให้ด าเนินการติดตามเอกสารส าคัญที่ใช้ประกอบการขอรับความช่วยเหลือ        
หากเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
1. แจ้งผู้ขอฯ ให้ทราบถึงสาเหตุที่ไม่สามารถรับค าขอฯ ว่าขาดเอกสารที่จ าเป็นต่อ
การพิจารณา และให้ผู้ขอฯ จัดเตรียมเอกสารเพื่อมายื่นให้ในภายหลัง 
2. จัดท าหนังสือขอให้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ให้ผู้ขอฯ ด าเนินการ                                            
ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง หากพ้นก าหนดให้ถือว่าเป็นการ
แสดงความประสงค์ขอยุติค าขอฯ (ข้อ 16 (2)) 

4 วัน เจ้าหน้าที่ 
 

8. พิจารณา
วงเงิน                                 
ท ารายงาน
ความเห็น
เสนอ
ผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ 

ท ารายงานความเห็น 
ให้เจ้าหน้าที่ท ารายงานความเห็นเพ่ือเสนอต่อประธานหรือผู้ที่คณะอนุกรรมการ
มอบหมาย โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประกอบความเห็น ดังนี้ 
1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต้องค านึงถึง (ข้อ 10) 

1.1 ผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีพฤติการณ์จะหลบหนี 
1.2 ไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือไม่ไปก่อเหตุภยันตรายประการใด 

2. การพิจารณาดังกล่าวควรค านึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (ข้อ 11) 
2.1 ลักษณะการกระท าความผิดที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี

ของประชาชน หรือความมั่นคงของประเทศ หรือการกระท ามีผลกระทบต่อประชาชน
ที่ท าให้ประชาชนได้รับความเสียหาย หรือความเชื่อมั่นของกระบวนการยุติธรรม 

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

ผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
3. การพิจารณาฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ อาจค านึงถึง (ข้อ 12) 

3.1 รายได้ หรือความสามารถทางเศรษฐกิจของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 
3.2 ภาระค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพตามปกติอันควรแก่ฐานานุรูป 
3.3 ภาระหนี้สินของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนที่ไม่สามารถเข้าถึง

ความยุติธรรมเป็นส าคัญ 
9. เสนอ
รายงาน
ความเห็น 
 

๑. เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ พิจารณารายงานความเห็น และเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาความเห็น 
๒. กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ให้ประธานเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาค าขอ และรายงาน
ให้คณะอนุกรรมการทราบโดยเร็ว 
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10. คณะอนุ
กรรมการฯ 
พิจารณา   
ค าขอรับ
ความ
ช่วยเหลือ 
อนุมัติ               
ไม่อนุมัติ                                  
ยุติ หรือ
แสวงหา
ข้อเท็จจริง
เพ่ิมเติม 

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

๒.1 ผู้ขอรับความช่วยเหลือมีหนังสือขอยุติค าขอรับความช่วยเหลือ 
๒.2 ผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ส่งเอกสารหลักฐาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม                                        

ต่อส านักงาน ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด 
๒.3 ไม่สามารถติดต่อผู้ขอรับความช่วยเหลือตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ภายในระยะเวลา

ที่ก าหนด 
๒.4 ไม่มีเหตุจ าเป็นที่ต้องใช้หลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราว 

กรณียังไม่มีมติตาม (ข้อ 16) 
กรณีที่คณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วแต่ยังไม่มีมติ อนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือแสวงหา
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม ให้หยุดนับมาตรฐานระยะเวลาฯ ไว้ก่อน และให้เริ่มนับมาตรฐาน
ระยะเวลาฯ ต่อเม่ือได้เสนอค าขอรับความช่วยเหลือต่อคณะอนุกรรมการอีกครั้ง 

  10 วัน คณะ 
อนุกรรมการ 

11. แจ้ง 
ผลการ
พิจารณา 

เลขานุการแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือทราบภายใน
ระยะเวลา 3 วัน นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการ หรือประธาน หรือผู้ที่ ได้รับ
มอบหมายพิจารณาแล้วเสร็จ (ข้อ 18)  หากการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ                                                                                                                                                     
ให้เลขานุการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือทราบถึงเหตุล่าช้าจนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ (ข้อ ๑๘ วรรคสอง) 

3 วัน เจ้าหน้าที่ 

12. ผู้ขอรับ
ความ
ช่วยเหลือ
รับทราบ 
ผลการ
พิจารณา 

กรณีไม่อนุมัติ หากผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาสามารถ 
ยื่นหนังสือขอให้ทบทวนผลการพิจารณาได้ ภายใน 30 วัน 
1. หากกรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
หรือประธานให้ยื่นหนังสือขอให้ทบทวนผลการพิจารณาต่อคณะอนุกรรมการ หรือ
ประธานแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและข้อเท็จจริงภายในก าหนด 30 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา (ข้อ 19) 
2. ให้เลขานุการแจ้งผลการพิจารณาทบทวนเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ทราบภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการ หรือประธาน                         
พิจารณาแล้วเสร็จ (ข้อ 20)  
3. หากผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่พอใจผลการพิจารณา สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้
ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการขอทบทวนผลการพิจารณา 

- ผู้รับบริการ 

13. ท าสัญญา 
และพร้อม
จัดส่งเรื่อง
เบิกจ่าย 

การท าสัญญา 
1. เมื่อผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยแก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือแล้ว ให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือท าสัญญาการได้รับ
ความช่วยเหลือ ซึ่งจะต้องมาท าสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ   
แจ้งผล ทั้งนี้ ตามแบบสัญญาการได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมกรณี     
การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย (ข้อ 21)  

- 
 

 
 
 

เจ้าหน้าที่ 
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 2. ผู้ขอรับความช่วยเหลือท าสัญญาค้ าประกันกับกองทุน โดยจะต้องน าสามี ภริยา 
บุพการี ผู้สืบสันดาน ญาติใกล้ชิด ผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้าง มาเป็นผู้ค้ าประกัน จ านวน 
๒ คน ตามแบบที่คณะกรรมการประกาศ (ข้อ 23) 
๓. ถ้าผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่มาท าสัญญาภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่แจ้ง
เหตุขัดข้อง ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ ให้คณะอนุกรรมการ หรือ
ประธาน หรือผู้ที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย ยุติให้การช่วยเหลือ เว้นแต่เป็นกรณี     
มีเหตุอันสมควร (ข้อ 22 วรรคสอง) 

  

การลงนามในสัญญา 
1. ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือบุคคลที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมายมีอ านาจ
ลงนามในสัญญาการได้รับความช่วยเหลือ (ข้อ 22 วรรคหนึ่ง)  
2. นิติกรเจ้าของส านวนลงเลขทะเบียนคุมสัญญา 
การจัดท าหนังสือบันทึกข้อความ 
๑. จัดท าหนังสือบันทึกข้อความมอบอ านาจให้นิติกรไปขอปล่อยชั่วคราว เสนอให้  
ผู้มีอ านาจ (ปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือยุติธรรมจังหวัด) ลงนาม 
๒. จัดท าหนังสืออนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุน  

๒.1 เอกสารประกอบที่ต้องส่งเจ้าหน้าที่การเงิน ได้แก่ ส าเนาแบบ กทย.2 ส าเนา
รายงานความเห็นเจ้าหน้าที่ รายงานการประชุม เอกสารเกี่ยวกับคดี (เช่น ค าฟ้อง 
ค าให้การ ค าพิพากษา เป็นต้น) และเอกสารของผู้ขอรับความช่วยเหลือและผู้ต้องหา
หรือจ าเลย (ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน) 
๓. เจ้าหน้าที่การเงินลงนามสั่งจ่ายเช็ค หรือเสนอหนังสือรับรองการช าระเงินของ
กองทุน พร้อมใบรับรองการช าระเงินกองทุน 
การด าเนินการประกันตัว 
1. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นนายประกันแจ้งผู้ต้องหาหรือจ าเลยมาพบ 
ตามใบนัดรายงานตัวกองทุนยุติธรรม 
2. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นนายประกันส าเนาใบเสร็จรับเงินในราชการศาล
ยุติธรรม 1 ใบ เก็บเข้าส านวน และน าใบเสร็จตัวจริงส่งให้การเงิน 
3. รายงานผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุนยุติธรรมต่อยุติธรรมจังหวัด 
การพิจารณาของศาล 
๑. ในกรณีที่ศาลไม่อนุญาตหรือไม่มีเหตุให้ใช้เงิน นายประกันจัดท าหนังสือบันทึกยกเลิก
เช็คส่งเจ้าหน้าที่บัญชี 
๒. ในกรณีท่ีศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว นายประกันจัดท าหนังสือบันทึกรายงานการใช้เงิน
ส่งเจ้าหน้าที่บัญชี 
การรายงานตัว 
1. ภายหลังจากที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้รับการปล่อยชั่วคราวจากศาล ให้ผู้ต้องหาหรือ
จ าเลย และผู้ค้ าประกันไปพบเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงานโดยเร็ว เพ่ือรับทราบเงื่อนไขที่
ศาลและกองทุนก าหนด พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ออกใบนัดรายงานตัว ให้ผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยเก็บไว้ และแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ไปรายงานตัว (ข้อ 26 วรรคสาม) 
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ขั้นตอน/
กระบวนการ 

ค าอธิบาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 2. ให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง จนกว่าสัญญาประกันจะสิ้นสุด (ข้อ 26 วรรคหนึ่ง (2)) 
การรับรายงานตัว 
1. นิติกรหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รับรายงานตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลย                                       
โดยสอบถามสถานะทางคดีและข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจ าเลย                                         
และบันทึกข้อมูลในใบนัดรายงานตัว  
๒. ในกรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมแล้ว                                            
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรายงานตัว ให้เจ้าหน้าที่ มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ขอรับ                                              
ความช่วยเหลือและผู้ค้ าประกัน โดยให้ผู้ค้ าประกันน าผู้ขอรับความช่วยเหลือ          
ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่ด าเนินการภายในก าหนดระยะเวลา 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่มีเหตุอันสมควร ถือว่าผู้ขอรับความช่วยเหลือผิดสัญญา           
ให้กองทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญา (ข้อ 28) 

  

การรายงานตัวต่อศาล 
๑. ผู้ต้องหาหรือจ าเลยต้องไปรายงานตัวต่อศาลตามก าหนด 
๒. ในกรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือผิดนัดต่อศาล และศาลมีค าสั่งให้ริบเงินประกัน  

๒.๑ นิติกรหรือนายประกันต้องไปเขียนค าร้องต่อศาลเพ่ือขอให้ศาลลดค่าปรับ
หรืองดค่าปรับ และรอค าสั่งศาล 

๒.๒ หากศาลมีค าสั่ งบังคับตามสัญญาประกัน และออกหมายจับผู้ขอรับ                                             
ความช่วยเหลือที่เป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลย ให้เลขานุการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายขอคัด
ส าเนาหมายจับ และมีหนังสือแจ้งส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือสถานีต ารวจในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบที่ใกล้ที่สุด เพ่ือติดตามตัวผู้ขอรับความช่วยเหลือที่เป็นผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยโดยเร็ว หรือมีหนังสือแจ้งผู้ขอรับความช่วยเหลือให้มารายงานตัวที่ส านักงาน
โดยเร็ว และมีหนังสือแจ้งผู้ค้ าประกันให้ติดตามตัวผู้ขอรับความช่วยเหลือ เพ่ือน าตัว
มาส่งกองทุนภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับหนังสือ (ข้อ 29) 

14. ปิด
ส านวน 

1. เมื่อศาลมีค าพิพากษา ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นนายประกันใน                                                                                          
คดีนั้นๆ ด าเนินการยื่นค าร้องขอรับหลักประกันคืนจากศาลโดยเร็ว  
2. ในกรณีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นนายประกันในคดีนั้นๆ ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือพ้นจากหน้าที่แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในภายหลัง
ด าเนินการจัดท าหนังสือมอบอ านาจเสนอให้ผู้มีอ านาจ (ปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือ
ผู้ที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมาย เช่น ผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
ยุติธรรมจังหวัด เป็นต้น) ลงนาม เพ่ือด าเนินการยื่นค าร้องขอรับหลักประกันคืน                                            
จากศาลต่อไป 

- เจ้าหน้าที่ 
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1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
1.1 พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มาตรา ๒๙ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย                                                                                   
ให้ค านึงถึงว่าหากได้รับการปล่อยชั่วคราวแล้ว ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะหลบหนี จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน 
หรือจะไปกอ่เหตุภยันตรายประการใดหรือไม่ 

1.๒ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ       
ขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

หรือจ าเลย 
ข้อ ๑๒ การพิจารณาฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามข้อ ๑๑ (๓) คณะอนุกรรมการ 

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

เป็นส าคัญ 
๒. แนวทางในการพิจารณา 

๒.๑ ผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีพฤติการณ์จะหลบหนี ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย พ .ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๐ (๑)         
มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

(๑) หากกองทุนยุติธรรมให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีแนวโน้มจะหลบหนีหรือไม่                                                                                  
ซึ่งการพิจารณาจะต้องสอบถามข้อมูล เช่น ผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีภาระต้องอุปการะเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว        
มีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบ มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง มีบุคคลรับรองความประพฤติ เข้าพบพนักงาน
สอบสวนเพ่ือรับทราบข้อกล่าวหา ไม่ถูกคัดค้านการขอปล่อยชั่วคราว หรือศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เป็นต้น 

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือ 
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(๒) หากผู้ต้องหาหรือจ าเลยเคยมีพฤติการณ์หลบหนีหมายจับมาก่อน คณะอนุกรรมการฯ 
พึงพิจารณาถึงสาเหตุที่ท าให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยหลบหนีหมายจับประกอบด้วย เช่น หลบหนีเพราะไม่มี
หลักทรัพย์ประกันตัว มีภาระต้องอุปการะเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว เป็นต้น 

(๓) หากพบพฤติการณ์ว่า ผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่ทราบหมายเรียก หมายจับ ต้องพิจารณา
ถึงสาเหตุดังกล่าว เช่น ย้ายภูมิล าเนา หรือที่พักอาศัย หรือไปประกอบอาชีพที่อ่ืนจึงไม่ทราบหมายเรียก 
หมายจับ เป็นต้น 

(๔) หากพบข้อเท็จจริงว่า ผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีความผูกพันกับชุมชนที่พักอาศัย เช่น อยู่อาศัย
เป็นระยะเวลานาน มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน ก็เป็นข้อเท็จจริงประกอบที่ให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยผ่านเกณฑก์ารพิจารณา 

(๕) การพิจารณาว่า โทษสูงน่าจะหลบหนี ถ้อยค าดังกล่าวเป็นถ้อยค าที่ศาลอาจใช้                 
ในการไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ไม่ควรใช้ถ้อยค านี้ในการพิจารณาในพระราชบัญญัติ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๙ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๐  

๒.๒ ไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือไม่ไปก่อเหตุภยันตรายประการใด ตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือ
จ าเลย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๐ (๒) มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

(๑) พิจารณาถึงโอกาสที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือจะไป
คุกคามผู้เสียหายหรือพยาน เช่น ในคดีเกี่ยวกับเพศผู้เสียหายหรือพยานเป็นผู้เยาว์หรือผู้หญิงซึ่งอยู่ละแวก
เดียวกันกับผู้ต้องหาหรือจ าเลย และไม่มีบุคคลดูแลความประพฤติของผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้ เป็นต้น  

(๒) พิจารณาจากความประพฤติของผู้ต้องหาหรือจ าเลย เช่น มีความประพฤติชั่วเป็นอาจิณ 
เป็นนักเลงอันธพาล มิจฉาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องพิจารณาว่าโอกาสที่จะไปก่อเหตุภยันตรายประการอ่ืนใดนั้น            
มีแนวโน้มลดลง หรือมีมาตรการอ่ืนใดที่จะลดโอกาสการก่อเหตุภยันตรายประการอ่ืนของผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
หรือสังคมจะมีความปลอดภัยหรือไม่ เช่น ผู้ต้องหาหรือจ าเลยกระท าความผิดในขณะป่วยทางจิต และไม่ได้รับ
การรักษาต่อเนื่อง หากขณะยื่นค าขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมพบว่า ผู้ต้องหาหรือจ าเลยอยู่ใน
การดูแลรักษาของแพทย์และได้รับยาอย่างต่อเนื่อง และอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดของบุคคลในครอบครัว เห็น
ควรผ่านเกณฑก์ารพิจารณาในข้อนี้ 

๒.๓ หลักเกณฑ์ที่ควรค านึงถึงในการพิจารณา 
(๑) ลักษณะการกระท าความผิดที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน หรือความม่ันคงของประเทศ หรือการกระท าที่มีผลกระทบต่อประชาชนที่ท าให้ประชาชนได้รับ
ความเสียหาย หรือความเชื่อม่ันของกระบวนการยุติธรรม ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย พ .ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๑ (๑)           
มีแนวทางการพิจารณา อาทิ หากเป็นลักษณะความผิดร้ายแรง เช่น เป็นคดีจ าหน่ายยาเสพติด ซึ่งมีของกลาง    
จ านวนมาก คดีอุกฉกรรจ์ ฆ่าบุพการี กระท าช าเราเด็ก กระท าช าเราผู้สืบสันดาน ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย 
ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น จะไม่ผ่านเกณฑ์ข้อนี้ แต่หากเป็นอัตราโทษ
ไม่สูง เป็นความผิดอันยอมความได้ ไม่เป็นเหตุฉกรรจ์ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือเป็นความผิดลหุโทษที่
พนักงานสอบสวนมีอ านาจเปรียบเทียบปรับ คณะอนุกรรมการฯ พึงให้ผ่านเกณฑ์ข้อนี้   
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(๒) สาเหตุหรือพฤติการณ์น่าเชื่อว่ามิได้กระท าความผิด ตามระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย            
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๑ (๒) มีแนวทางการพิจารณา อาทิ การกระท าของผู้ต้องหาหรือจ าเลยอาจเป็นการกระท า
เพราะป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย หรืออาจเป็นการกระท าที่ขาดเจตนา เช่น ถูกกล่าวหาว่าลักทรัพย์นายจ้าง 
แต่พบว่า นายจ้างมีพฤติกรรมกลั่นแกล้งลูกจ้างในลักษณะนี้มาก่อน หรือมีข้อมูลใหม่ของหน่วยงานราชการ 
เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือทนายความของผู้ต้องหาหรือจ าเลยตรวจสอบพบว่า ผู้ต้องหาหรือจ าเลยน่าจะ
ไม่ใช่ผู้กระท าความผิดหรือถูกกลั่นแกล้ง หรือเป็นกรณีท่ีผู้ขอรับความช่วยเหลือให้การปฏิเสธมาโดยตลอด 

(๓) ฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม     
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๑ (๓) 
และข้อ ๑๒ เนื่องจากหลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราวมีจ านวนค่อนข้างสูง แม้ผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ
จะมีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลางอาจไม่มีความสามารถที่จะหาหลักประกันด้วยตนเองได้ ดังนั้น จึงควร
พิจารณาถึงรายได้ ภาระค่าใช้จ่าย และภาระหนี้สินประกอบด้วย หรือกรณีบุคคลเคยมีฐานะทางเศรษฐกิจดี
หรือร่ ารวย แต่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจท าให้ไม่สามารถหาหลักประกันการขอปล่อยชั่วคราวได้                                                        
ก็พึงพิจารณาให้ผ่านเกณฑ์ข้อนี้ และเนื่องจาก เสรีภาพเป็นสิ่งส าคัญ การขาดเสรีภาพอาจเป็นอุปสรรค                                  
ในการวางแผนต่อสู้คดีของผู้ต้องหาหรือจ าเลย 

(๔) ประวัติการกระท าความผิด นิสัย ความประพฤติ และข้อเท็จจริงอ่ืนที่เกี่ยวข้อง                                                     
ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจ าเลย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๑ (๔) มีแนวทางการพิจารณาดังนี้  

- ประวัติการกระท าความผิด พึงตรวจสอบจากการสอบปากค าผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
ตรวจสอบจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ข้อมูลจากระบบศูนย์แลกเปลี่ยน
ข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม DXC (Data Exchange center - DXC) ข้อมูลจากกรมคุมประพฤติ กรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้ง
การแสวงหาข้อเท็จจริงจากพนักงานสอบสวนเจ้าของส านวน เป็นต้น ทั้งนี้ หากเป็นการกระท าความผิดครั้ง
แรก หรือการกระท าความผิดครั้งก่อนเป็นความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ ควรให้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา                                               
ข้อนี้ แตไ่ม่ควรอนุมัตหิากผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีประวัติการกระท าความผิดในคดลีักษณะเดียวกัน หรือมีประวัติ
การกระท าความผิดอื่นที่มีอัตราโทษสูงและคดียังไม่ถึงที่สุด  

- นิสัยและความประพฤติ อาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่สอบปากค าเพ่ือนบ้าน   หรือ
บุคคลแวดล้อม เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ครู อาจารย์ นายจ้าง เพ่ือนร่วมงาน ว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยมี
นิสัยความประพฤติเป็นอย่างไร มีบุคคลรับรองความประพฤติที่น่าเชื่อถือหรือไม่ หากผู้ขอรับความช่วยเหลือมี
พฤติกรรมก้าวร้าว ไม่เกรงกลัวกฎหมาย มีนิสัยเป็นนักเลงอันธพาล อาจพิจารณาไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้ 

- ข้อเท็จจริงอื่นที่เก่ียวข้อง อาทเิช่น  
 ผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีความจ าเป็นต้องท างานเลี้ยงดูครอบครัว หรือมีภาระ

อุปการะเลี้ยงดูบุตร ผู้เยาว์ บิดามารดาที่ชราภาพ ผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีโรคประจ าตัวต้องได้รับการดูแล      
จากแพทย์อย่างใกล้ชิด และมีการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
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 ผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้เยียวยาความเสียหายทางแพ่งแก่ผู้เสียหาย 
 ผู้ต้องหาหรือจ าเลยส านึกถึงความผิดพลาดของตนเอง  
 ผู้ต้องหาหรือจ าเลยกระท าความผิดเพราะรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ ความโง่เขลา         

เบาปัญญา หรือถูกหลอกลวงมาอีกต่อหนึ่ง 
 ผู้ต้องหาหรือจ าเลยกระท าความผิดเพราะเป็นการกระท าโดยความจ าเป็น                                                  

หรือบันดาลโทสะ 
 ผู้ต้องหาหรือจ าเลยถูกกระท าความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและยาวนานจาก

ผู้เสียหาย 
 ผู้ต้องหาหรือจ าเลยถูกข่มขู่หรือบังคับให้รับสารภาพ ถูกทรมานร่างกายหรือจิตใจ 
 ผู้ต้องหาหรือจ าเลยกระท าความผิดเพราะยากไร้ เช่น ลักทรัพย์ที่เป็นอาหาร   

เพ่ือบรรเทาความหิวโหย เป็นต้น 
 (๕) ความคิดเห็นของผู้เสียหาย หรือเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง หากมีการปล่อยชั่วคราว

ผู้ต้องหาหรือจ าเลย ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข                                                   
ในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๑ (๕) มีแนวทางการพิจารณา เช่น คดีที่มี
ผู้เสียหาย และผู้เสียหายคัดค้านการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย เนื่องจากผู้เสียหายถูกผู้ต้องหา                                                      
หรือจ าเลยข่มขู่ว่าจะท าร้าย หรือกรณีพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการมีความเห็นคัดค้านการขอปล่อย
ชั่วคราว หรือกรณีศาลมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เป็นต้น  

3. การท าความเห็น 
คณะอนุกรรมการฯ มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติค าขอ โดยเจ้าหน้าที่รวบรวม

ข้อมูลจากการแสวงหาข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วน ามาวิเคราะห์ท ารายงานความเห็น โดยพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ของกองทุนยุติธรรม และเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการฯ หรือประธาน หรือผู้ได้รับ
มอบหมาย แล้วแต่กรณี (หากข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญในการพิจารณายังไม่เพียงพออาจมอบหมายให้        
ฝ่ายเลขานุการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้) 

การพิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ คณะอนุกรรมการฯ หรือประธาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย                                                         
ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๙ ประกอบระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือ
จ าเลย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ โดยต้องผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาของข้อ ๑๐ ก่อน จึงพิจารณา
หลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๑ 

ทั้งนี้ ผู้ต้องหาหรือจ าเลยควรผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาเกินกึ่งหนึ่ง หากมีข้อสงสัย หรือก้ ากึ่ง 
พึงใช้ดุลพินิจอนุมัติให้ความช่วยเหลือตามเจตนารมณ์ของกองทุนยุติธรรมในการคุ้มครองหลักสิทธิมนุษยชน 

หากพิจารณาไม่อนุมัติ ควรมีข้อมูลที่ชัดเจน หนักแน่น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุนยุติธรรม 
ทั้งนี้ การแจ้งผลการพิจารณาควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายชี้แจงเหตุผลของคณะอนุกรรมการฯ หรือประธาน      
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
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ส าหรับการท าความเห็นยุติค าขอ ต้องเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วย
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                                                                                                                    

ว่า ผู้ต้องหาหรือจ าเลยกระท าความผิด เพราะปกป้องสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืน ปกป้องสิทธิการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หากการกระท าของบุคคลเหล่ านี้ยังอยู่ ในขอบเขตของกฎหมาย                                                                     
ไม่ท าให้ส่วนรวมเสียหายรุนแรงควรได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 

5. ค าขอกรณีเร่งด่วน 
ค าขอกรณีเร่งด่วนเป็นกรณีที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือมีความจ าเป็นที่ต้องใช้หลักประกัน  

ของกองทุนยุติธรรมเพ่ือเป็นหลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราวในระยะเวลาที่ใกล้จะถึง ซึ่งหากรอ
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาจะไม่ทันการณ์และไม่สามารถเสนอค าขอให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาได้                                             
จึงให้ประธานอนุกรรมการฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติค าขอรับความช่วยเหลือ ตามมาตรา 22 
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งในการพิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือ กรณีขอปล่อย
ชั่วคราว หากมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถเสนอค าขอรับความช่วยเหลือให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาได้ 
กรณีดังกล่าว คณะอนุกรรมการฯ อาจมอบหมายให้อนุกรรมการและเลขานุการ หรือคณะอนุกรรมการ                                                                              
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้พิจารณาค าขอได้ และรายงานให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบโดยเร็ว ซึ่งค าขอกรณีเร่งด่วน
พิจารณาจากวันที่พนักงานอัยการมีก าหนดนัดส่งฟ้องผู้ขอรับความช่วยเหลือ หรือวันที่ศาลมีก าหนดนัดฟัง                                               
ค าพิพากษา หรือกรณีที่ผู้ขอรับความช่วยเหลืออยู่ระหว่างถูกคุมขัง ทั้งนี้ หากก าหนดนัดดังกล่าวมีระยะเวลา
น้อยกว่า 1 เดือน จะถือเป็นค าขอในกรณีเร่งด่วน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในขั้นตอนการท าสัญญาขั้นตอน            
การเบิกจ่ายเงินกองทุน และการเตรียมหลักประกันเพ่ือด าเนินการขอปล่อยชั่วคราว 
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แบบค าขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม  
กรณีการขอปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 

๑. ข้อมูลผู้ขอรับความช่วยเหลือ (ผู้ต้องหา/จ าเลย) 
๑.๑ ข้าพเจ้า ชื่อ....................................................นามสกุล.................................................................... 
1.2 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน            
๑.3 เกิดวันที่........................เดือน..................................... พ.ศ. .......................อายุ............................ปี 
๑.4 เชื้อชาติ 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  เลขที่....................... หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ........................................... 
ถนน................................................... ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์............................... โทร......................................... 
О บ้านตนเอง  О  บา้นบิดามารดา  О  บา้นญาติ  О  บา้นเพื่อน  О บา้นคนรู้จัก  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 บา้นบิดามารดา  О บา้นญาติ  О บ้านเพื่อน  О บ้านคนรู้จัก  О บา้นเช่า 
     พักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา....................................  เดือน/ปี 
๑.9 ประกอบอาชีพ......................................................  มีรายได้วัน/เดือน/ป.ี................................บาท 
๑.10 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม  

 О  ชั้นสอบสวน  О ชัน้อัยการ  О  ศาลชัน้ต้น  О ศาลอุทธรณ์  О ศาลฎีกา  О  อ่ืนๆ............. 
1.11 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ      О มี            О ไม่มี 
1.12 บุคคลที่สามารถติดต่อได้ 
        (๑) ชื่อ......................................................................... สกุล............................................................ 

ที่อยู่ปัจจุบนั  เลขที่........................... หมู่ที่...................... บ้าน/ตรอก/ซอย..................................                     
ถนน........................................ ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต..................................
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์....................... หมายเลขโทรศัพท์.................
เก่ียวข้องเป็น....................................................................................ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ  
(2) ชื่อ........................................................................ สกุล............................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบนั  เลขที่........................... หมู่ที่...................... บ้าน/ตรอก/ซอย..................................                    
ถนน........................................ ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต...................................
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์....................... หมายเลขโทรศัพท์.................
เก่ียวข้องเป็น.................................................................................... ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

๒. ข้อมูลผู้รับมอบอ านาจ 
2.๑ ข้าพเจ้า ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................................... 
2.2 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………………….........................................................….. 
2.3 เกิดวันที่........................เดือน..................................... พ.ศ. .......................อายุ............................ปี 
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แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

แบบ กทย. 2 
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2.4 เชื้อชาติ 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  เลขที่....................... หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ........................................... 
ถนน................................................... ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์............................... โทร......................................... 
О บ้านตนเอง  О บา้นบิดามารดา  О บา้นญาติ  О บ้านเพื่อน  О  บ้านคนรู้จัก  О บา้นเชา่ 
     พักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา....................................  เดือน/ปี  
2.8 ที่อยู่ตามภูมิล าเนา เลขที่....................... หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ................................... 
ถนน................................................... ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์............................... โทร......................................... 
О บ้านตนเอง  О บา้นบิดามารดา  О บา้นญาติ  О บ้านเพื่อน  О บ้านคนรู้จัก  О บา้นเช่า 
     พักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา....................................  เดือน/ปี 
2.9 เก่ียวข้องเป็น......................................................... ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
 

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  
ที่อยู่ปัจจุบนั  เลขที่........................ หมู่ที่.......................... บ้าน/ตรอก/ซอย ......................................... 
ถนน................................................... ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์............................... โทร......................................... 
ประกอบอาชีพ..............................................................  มีรายได้วัน/เดือน/ปี.................................บาท 
๓.๒ ข้าพเจ้ามีบุตร..............................คน  คือ 
(๑)............................................................................................อายุ...............ปี อาชีพ............................ 
ที่อยู่.....................................................................................................................โทร.............................. 
(๒)............................................................................................อายุ...............ปี อาชีพ............................ 
ที่อยู่.....................................................................................................................โทร.............................. 

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

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

О  ประกอบอาชีพ...............................................................ต าแหน่ง............................. 
รายได้ วนั/เดือน/ปลีะ........................................................บาท  ท างานนี้มานาน...............................ป ี
ชื่อสถานทีท่ างาน..................................................................................................โทร............................. 
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นอกจากงานประจ าแล้ว ข้าพเจา้   О ไม่มีอาชีพเสริมอ่ืน ๆ อีก 
            О มีอาชีพเสริม คือ........................................................................  
ชื่อสถานทีท่ างาน..................................................................................................โทร.............................  
รายได้ วนั/เดือน/ปลีะ........................................................บาท  ท างานนี้มานาน...............................ป ี

О ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ เพราะ........................................................................................ 
แต่ข้าพเจ้าได้รับเงนิค่าใชจ้่ายจาก..............................................วัน/เดือน/ปลีะ...............................บาท 
๕.๒ ข้าพเจ้ามีรายจ่าย ก่อน/ขณะถูกด าเนินคดี  

О ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเดือนละ..............................บาท   
О ค่าผ่อนบา้น เดือนละ..............................บาท  О ค่าผ่อนรถ เดือนละ.............................บาท 
О อ่ืนๆ ......................................................................................................................................... 

๕.๓ ทรัพย์สินอ่ืนของข้าพเจ้า   О ไม่ม ี
        О มี ได้แก.่.......................................................................................... 
 

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

7. ประวัติเกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติดใหโ้ทษของผู้ต้องหา/จ าเลย  
О  ไม่มี О มี ประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสารเสพติดให้โทษประเภท......................................... 
     ได้แก.่................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................  
 

8. ความเห็นในการประกันตัว 
8.๑  พนักงานสอบสวน  

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

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

................................................................................................................................................................. 
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8.2  พนักงานอัยการ  
О ไม่คัดค้าน 
О คัดค้าน เนื่องจาก................................................................................................................... 

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

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

8.3 ศาลชั้นต้น   อุทธรณ์  ฎีกา (ถ้ามี) 
О อนุญาต 
О  ไม่อนุญาต เนื่องจาก.............................................................................................................. 

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

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

9. ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ถูกฟ้องพอสังเขป เช่น ข้อเท็จจริงในคดีเป็นอย่างไร  
ข้อหาหรือฐานความผิด ศาลที่ปล่อยชั่วคราว/วงเงินประกันตัว ฯลฯ 

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

О ปฏิเสธ เนื่องจาก………………………………………………..……………………………..………..….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
๑0. ข้อมูลผู้เสียหาย (คู่กรณี) 

О  ติดต่อผู้เสียหายไมไ่ด้ เนื่องจาก....................................................................................................... 
О ติดต่อผู้เสียหายได้ ชื่อ..........................................................................................อายุ..................ปี   
ที่อยู่ปัจจุบนั  เลขที่....................... หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ................................................. 
ถนน................................................... ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต............................ 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์............................... โทร....................................... 
การบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย 
О มี  เป็นเงินจ านวน...........................................บาท  อ่ืนๆ................................................................ 
О  ไม่มี  เนื่องจาก................................................................................................................................ 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ในการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้  
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 

(     )  ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจา้หน้าที่ของรัฐ 
(     )  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(     )  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) 
(     )  หนังสือมอบอ านาจ (ถา้มี) 
(     )  ส าเนาบนัทึกการจบักุม 
(     )  ส าเนาบนัทึกค าให้การ 
(     )  ส าเนาค าร้องขอฝากขัง 
(     )  ส าเนาค าฟ้องศาลชั้นตน้/อุทธรณ์/ฎีกา 
(     )  ส าเนาค าพพิากษาศาลชัน้ต้น/อุทธรณ์/ฎีกา 
(     )  อ่ืนๆ ............................................................................................................................ 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ โดยได้อ่าน ได้ฟัง 
แล้วรับว่าเข้าใจเป็นอย่างดี จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  

 

     (ลงชื่อ)...........................................................ผู้ขอรับความชว่ยเหลือ 
       (...........................................................) 

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

 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

ค ำเตือน  ผู้ใดแจ้งข้อเท็จจริงหรือแสดงหลักฐำนอันเป็นเท็จแก่เจ้ำหน้ำที่ ถือว่ำมีควำมผิด 
     ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ กองทุนยุติธรรมจะด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป 
     นอกจำกนี้กองทุนยุติธรรมจะด ำเนินกำรยกเลิกค ำขอรับควำมช่วยเหลือด้วย 
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แนวทางการพิจารณาการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ล าดับ รายละเอียด กฎหมาย/กฎระเบียบ 

๑. การละเมิดสิทธิมนุษยชน หมายถึง การท าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต 
ร่างกาย จิตใจ หรือเสรีภาพในราชอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นการกระท าของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใด หรือกรณีอ่ืนที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ข้อสังเกต หากเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชื่อเสียง ทรัพย์สิน จะไม่อยู่ใน
ความหมายการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามระเบียบนี้ 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน พ.ศ. 2559 ข้อ 4 

๒. ผู้ขอรับความช่วยเหลือ หมายถึง 
(๑) ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ได้รับความเสียหาย 
(๒) ผู้ได้รับผลกระทบจากการที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแก่ความตาย
ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

ข้อสังเกต 
(๑) การพิจารณาว่าบุคคลใดบ้างที่จะถือว่าเป็น “ผู้ที่ได้รับผลกระทบ

จากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน” นั้น ให้เทียบเคียงกับแนวทางการจ่าย
ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ได้แก่ ผู้เสียหาย 
บุพการี คู่สมรส และบุคคลซึ่งให้อุปการะหรืออยู่ในอุปการะของผู้เสียหาย
หรือจ าเลยแล้วแต่กรณี 

(๒) ตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมฯ ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนต้อง               
ถึงแก่ความตาย ผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ จึงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน พ.ศ. 2559 ข้อ 4 

๓. ผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ได้แก ่
(1) เป็นผู้เสียหายจากการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ตัวอย่าง  การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 68 เช่น การโดนลูกหลง (กระสุนบริสุทธิ์) กรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิง 
เจ้าพนักงานต ารวจจึงใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้คนร้ายแต่กระสุนพลาดไปถูก
ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ความตาย 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรมฯ ข้อ 9 (๑) 
 

 

บทท่ี ๕ มาตรฐานการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

แนวทำงกำรพิจำรณำกำรช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หรือผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรถูกละเมิดสทิธิมนุษยชน 
ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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แนวทางการพิจารณาการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ล าดับ รายละเอียด กฎหมาย/กฎระเบียบ 
 (๒) เป็นจ าเลยที่ถูกคุมขังตามค าพิพากษาเกินก าหนด ระเบียบคณะกรรมการกองทุน

ยุติธรรมฯ ข้อ 9 (2) 

(๓) เป็นจ าเลยที่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช่จ่ายตามกฎหมาย 
ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย 
ในคดีอาญา และถูกคุมขังในระหว่างการสอบสวน 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรมฯ ข้อ 9 (๓) 

(4) การละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ตัวอย่าง เป็นผู้ต้องหาที่ถูกคุมขังระหว่างสอบสวนต่อมาพนักงานอัยการ                                                  
มีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง หรือเป็นกรณีท่ีเจ้าพนักงานต ารวจจับผิดตัว 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรมฯ ข้อ 9 (4)   

๔. เงินช่วยเหลือเพื่อความเสียหาย และอัตราการให้ความช่วยเหลือที่ผู้ขอรับ                                         
ความช่วยเหลือจะได้รับกองทุนยุติธรรมต้องเป็นผลโดยตรงจากการละเมิด                                
สิทธิมนุษยชน 
(1) ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการรักษาพยาบาล ให้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 
40,000 บาท 
(2) ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ให้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 
20,000 บาท 
(3) ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้
ตามปกติ ให้จ่ายในอัตราค่าจ้างขั้นต่ าในท้องที่จังหวัดประกอบการงาน ณ 
วันที่ ไม่สามารถประกอบการงานได้ เป็นระยะเวลาไม่ เกิน 1 ปี  นับแต่                                                                   
วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 
(4)  เงินช่วยเหลือผู้ ได้ รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน                                         
ในกรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแก่ความตาย ให้ช่วยเหลือเป็นจ านวน                                   
ไม่เกิน 100,000 บาท 
(5) เงินช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายอื่นตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรมฯ ข้อ 10 (1) – (5)  
- ประกาศคณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และอัตราการให้ความช่วยเหลือผู้ถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ลงวันที่  22 กันยายน 
2559 
 

ข้อสังเกต 
ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอกรณีค่าทดแทนการถูกคุมขังโดยเทียบเคียงจาก                                                          
แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ 
กรณีถูกคุมขังให้ค านวณวันที่ถูกคุมขังในอัตราที่ก าหนดไว้ส าหรับการกักขัง
แทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30 ให้จ่ายวันละ 500 บาท 
ตามอัตราการกักขังแทนค่าปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขโดย พ.ร.บ.
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2559) ซึ่ง                                                                               
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  8 เมษายน 2559 แต่คณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรมในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้
มอบหมายให้ประธานอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยนชนน าเสนอ
หลักเกณฑก์ารพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 

- ประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา ๓๐  
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แนวทางการพิจารณาการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ล าดับ รายละเอียด กฎหมาย/กฎระเบียบ 

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณา 
(1) พฤติกรรมและข้อเท็จจริงของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 
ข้อสังเกต “พฤติกรรม” ให้พิจารณาจากความประพฤติของผู้ถูกละเมิด                                      
สิทธิมนุษยชน  
(2) ฐานะของผู้ท่ีจะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน  
ข้อสังเกต การพิจารณาให้เทียบเคียงกับระเบียบคณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนใน
การด าเนินคดี พ.ศ. 2559 ข้อ 12 ในเรื่องการพิจารณาฐานะให้ค านึงถึง
รายได้หรือความสามารถทางเศรษฐกิจของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจาก
กองทุนภาระค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพตามปกติอันควรแก่ฐานานุรูป และ
ภาระหนี้สินของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 
(๓) โอกาสที่ผู้จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนจะได้รับความช่วยเหลือ
หรือบรรเทาความเสียหายจากกฎหมายอ่ืน  
ตัวอย่าง การได้รับการชดใช้ความเสียหายจากผู้กระท าความผิด หรือตาม 
พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ กองทุนคุ้มครอง เป็นต้น 

- พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม              
พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๘ ข้อ ๓ 
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรมฯ ข้อ 11 (1) – (3) 

๖. อัตราการให้ความช่วยเหลือ  
6.1 กรณีบาดเจ็บ 

6.1.1 ค่ารักษาพยาบาล ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท 
แนวทาง พิจารณาจากหลักฐานค่ารักษาพยาบาล ซึ่งสามารถตรวจสอบจาก

ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล โดยผู้ขอฯ จะต้องส่งใบเสร็จจากต้นฉบับ                                   
หากไม่มีให้ใช้ส าเนา และต้องรับรองว่าไม่ได้น าใบเสร็จต้นฉบับไปเบิกจ่าย 
โดยแพทย์ที่รับรองต้องเป็นแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๖.๑.๒ ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ให้เท่าที่จ่ายจริง                         
แต่ไม่เกิน 20,000 บาท  

แนวทาง พิจารณาจากกรณีผู้เสียหายต้องฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและ
จิตใจโดยให้มีความเห็นแพทย์ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ และใบเสร็จรับเงินค่าฟ้ืนฟู
สมรรถภาพฯ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ หากไม่มีให้ใช้ส าเนาที่โรงพยาบาลรับรอง
และผู้ขอฯ ต้องรับรองตนเองว่าไม่ได้น าใบเสร็จต้นฉบับไปเบิกจ่ายจากที่ใด                                                                                            
โดยแพทย์ที่รับรองต้องเป็นแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

6.1.3 ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ 
แนวทาง  
(๑) การนับระยะเวลาเพ่ือจ่ายค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ให้ค านวณ

ระยะเวลาตามวันที่ แพทย์ระบุ ในใบรับรองแพทย์ว่ า ให้หยุดพักรักษา                                                 
หากก าหนดเป็นเดือน ให้นับระยะเวลาตามประมวลกฎหมายอาญา โดยการนับ 30 
วัน เป็น 1 เดือน  

เที ยบ เคี ย ง แนวทางการจ่ าย
ค่าตอบแทนผู้ เสียหายฯ ตาม 
พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ 
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แนวทางการพิจารณาการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ล าดับ รายละเอียด กฎหมาย/กฎระเบียบ 

 (๒) กรณีผู้ เสียหายท างานพิเศษ สามารถหารายได้จากการท างานได้   
แม้ผู้เสียหายเป็นเด็ก และกรณีผู้เสียหายเป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพ ให้จ่าย                                                                                           
ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ จ านวน ๑ ปี โดยมีใบรับรองผู้ พิการมาแสดง                                           
หรือมีพยานหลักฐานชัดเจนว่าเป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพ ทั้งนี้ การจ่ายค่าขาด
ประโยชน์ท ามาหาได้ถึง 1 ปี ต้องดูพฤติการณ์ในการพักรักษา และความเห็นของ
แพทย์ประกอบด้วย  

(๓) กรณีผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บแล้วต่อมาถึงแก่ความตาย สามารถน า
ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ รวมทั้งใบรับรองแพทย์ในส่วนของ
ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้มาขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายได้ ซึ่งการนับระยะเวลา
ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ให้นับระยะเวลา 1 วัน ตั้งแต่เกิดเหตุ และอัตราการ
จ่ายค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้แก่ผู้เสียหายตามอัตราค่าจ้างข้ันต่ าในท้องที่
จังหวัดที่ประกอบการงาน ณ วันที่ไม่สามารถประกอบการได้ 
6.2 กรณีผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแก่ความตาย 

6.2.1 กรณีเสียชีวิตจากการถูกท าร้ายถูกยิงเป็นผู้เสียหายถูกลูกหลง
จากการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นบุคคลสาบสูญที่เกิดจากคดีอาญา                                         
ให้จ่ายค่าตอบแทน จ านวน 50,000 บาท  

๖.๒.๒ กรณีเสียชีวิตอย่างทรมานหรือถูกกระท าทารุณโหดร้าย ให้จ่าย
ค่าตอบแทน จ านวน 80,000 บาท  

๖.๒.๓ กรณีเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ 
โดยปฏิบัติหน้ าที่ เกินกว่ า ความรับผิดชอบ ให้จ่ายค่าตอบแทน จ านวน                                              
80,000 บาท  

๖.๒.๔ กรณีเสียชีวิตกระท าตนเป็นพลเมืองดี  ให้จ่ายค่าตอบแทน 
จ านวน 100,000 บาท  

๖.๒.๕ กรณีเสียชีวิตเนื่องจากเจ้าพนักงานของรัฐเป็นผู้ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ให้จ่ายค่าตอบแทน จ านวน 100,000 บาท 
ข้อสังเกต กองทุนยุติธรรมไม่จ่ายค่าจัดการศพและค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู 
เนื่องจากจะเกินภาระงบประมาณของกองทุนยุติธรรม  (เป็นกรณีฝ่าย
เลขานุการเสนอ)  

 

๗. ช่วงเวลาของการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่จะได้รับความช่วยเหลือจาก
กองทุนยุติธรรม 
7.1 การละเมิดสิทธิมนุษยชนต้องเกิดขึ้นนับแต่วันที่ 24 เมษายน 2559            
ซึ่งเป็นวันที่ พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ ตามมติ
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 
7.2 การเรียกร้องอันเกิดจากกรณีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือกรณีที่ได้รับ
ผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ยื่นค าขอภายใน 2 ปี นับแต่
วันที่ผู้ได้รับความช่วยเหลือรู้ถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น 

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม 
พ . ศ .  2 5 5 8  แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ                                     
คณะกรรมการฯ ข้อ 6 
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หลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีถูกคุมขัง 
ล าดับ รายละเอียด กฎหมาย/กฎระเบียบ 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีถูกคุมขัง 
8.1 กรณีจ าเลยที่ถูกคุมขังตามค าพิพากษาเกินก าหนด 

“จ าเลย” เป็นกรณีประชาชนเป็นโจทก์ฟ้องเองหรือพนักงานอัยการ
ฟ้องก็ได ้

ข้อสังเกต  
(๑) ค าว่า “ถูกคุมขังตามค าพิพากษา” ให้รวมถึงกรณีเด็กหรือเยาวชน 

ที่ถูกคุมตัวที่สถานพินิจในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี หรือตามค า
พิพากษาคดี  หรือตามค าพิพากษาหรือค าสั่ งของศาลเยาวชนฯ (ตาม
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 36 (2) ประกอบกับบทนิยามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 1 (12)) 

(๒) กรณีที่ศาลมีค าสั่งให้ส่งตัวผู้ต้องหาหรือผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ไป
ควบคุมตั วเ พ่ือการตรวจพิสู จน์ การเสพหรื อติ ดยาเสพติ ดที่ สถานที่                    
เพ่ือการตรวจพิสูจน์ฯ ซึ่งการตรวจพิสูจน์ให้กระท าให้แล้วเสร็จภายใน                             
15 วัน นับแต่วันที่รับตัวผู้นั้นไว้ในสถานที่ที่ตรวจพิสูจน์ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น 
คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอาจสั่งให้ขยายเวลาออกไปได้
อีกไม่เกิน 30 วัน รวมระยะเวลาพิสูจน์ไม่เกิน 15 วัน หากผู้ต้องขังหรือผู้เข้ารับ
การพิสูจน์ถูกควบคุมตัวเกิน 45 วัน มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน
ยุติธรรม (ตาม พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมาตรา 19, 21, 28 และ
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1 (12)) 

(๓) กรณีคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด มีค าวินิจฉัยให้
เข้ารับการฟ้ืนฟูแบบควบคุมตัวต้องควบคุมตัวผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดแบบเข้มงวดหรือไม่เข้มงวด ให้ส่งตัวผู้นั้นเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ                                                                   
ผู้ติดยาเสพติดในศูนย์ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือสถานที่ ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดที่มีระบบควบคุมมิให้หลบหนีภายในระยะเวลาตามที่
คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูฯ ก าหนด หากควบคุมเกินมีสิทธิขอรับความช่วยเหลือจาก
กองทุนยุติธรรม (ตาม พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  พ.ศ. 2545 มาตรา 
23, 28 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (12)) 

(๔) ค าว่า “ถูกคุมขังตามค าพิพากษาเกินก าหนด” ให้เริ่มนับตั้งแต่ 
ถูกคุมขังในชั้นสอบสวน และนับถึงวันที่ระบุในหมายปล่อยตัวหักด้วยอัตรา
โทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุด 

(๕) กรณีที่จ าเลยถูกคุมขังในระหว่างสอบสวนและพิจารณาคดี ต่อมาศาลมีค า
พิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกแต่รอลงโทษไว้ ถือว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณา 
เนื่องจากการที่ศาลพิพากษารอการลงโทษเป็นคุณให้จ าเลย (รายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 3/2560 ลงวันที่ 27 มกราคม 2560) 

- ระเบียบคณะกรรมการฯ ข้อ 9 
ประกอบกับแนวทางการจ่ าย
ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ 
- ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1  
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธี พิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
มาตรา 36  
- พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ ติ ดยา เสพติด  พ .ศ .  2545 
มาตรา 19 มาตรา 21 มาตรา 23 
และมาตรา 28  
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หลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีถูกคุมขัง 
ล าดับ รายละเอียด กฎหมาย/กฎระเบียบ 

 8.2 กรณีเป็นจ าเลยที่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย 
ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ และถูกคุมขังในระหว่างสอบสวน 

๘.๒.๑  ต้องเป็นจ าเลยที่มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ าย                      
ตาม พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และเป็นจ าเลยที่ถูกด าเนินคดี โดยพนักงาน
อัยการ หรือกรณีประชาชนเป็นโจทย์ฟ้องร่วมกับพนักงานอัยการ ซึ่งถูกคุมขังใน
ระหว่างการพิจารณา  

๘.๒.๒ ต้องปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า จ าเลยไม่ได้เป็นผู้กระท าความผิด
และมีการถอนฟ้องในระหว่างด าเนินคดี หรือปรากฏตามค าพิพากษาถึงที่สุดในคดี
นั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจ าเลยไม่ได้เป็นผู้กระท าความผิดหรือการกระท า
ของจ าเลยไม่เป็นความผิด  

ข้อสังเกต  
(๑) หากเป็นกรณีศาลยกฟ้องด้วยเหตุยกประโยชน์แห่งความสงสัย 

ให้พิจารณายกค าขอ 
(๒) หากเป็นกรณีศาลยกค าฟ้องด้วยเหตุผลอ่ืน เช่น พยานหลักฐานของโจทย์

ไม่มีน้ าหนักเพียงพอลงโทษจ าเลยได้ ให้พิจารณายกค าขอ เว้นแต่คณะกรรมการ
พิจารณาข้อเท็จจริงหรือเนื้อหาในค าพิพากษาแล้วเห็นว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท า
ความผิดอาจพิจารณาให้จ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย 

(๓) ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ไม่มี
ผลผูกพันกับคณะอนุกรรมการช่วยเหลือสิทธิมนุษยชน ซึ่งจ านวนวันที่ถูกคุมขัง
ระหว่างสอบสวนให้นับตั้งแต่วันที่ถูกควบคุมตามอ านาจหนักงานสอบสวนไม่เกิน 
87 วัน ตามมาตรา 87 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
8.3 เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณี อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 
กรณีผู้ต้องหาถูกคุมขังในระหว่างสอบสวนในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้น
พนักงานอัยการต่อมาอัยการมีค าสั่งไม่ฟ้องเด็ดขาด ตามมติคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่  27 มกราคม พ.ศ. 2560 

ข้อสังเกต 
(๑) ค าสั่งไม่ฟ้องเด็ดขาดของพนักงานอัยการต้องเป็นไปตามป.วิ.อ. มาตรา 

145 และ ม1/145 เมื่อพนักงานสอบสวนมีค าสั่งไม่ฟ้องในกทม (ไม่ใช่ค าสั่ง
อัยการ) ให้เสนอส านวนไปยังผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ถ้าในจังหวัดอ่ืนให้เสนอ
ส านวนไปยังผู้บัญชาการต ารวจ กรณีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้บัญชาการ
ต ารวจแย้งค าสั่งพนักงานอัยการ ให้เสนอส านวนไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือชี้ขาด 

(๒) ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องน าค าสั่งไม่ฟ้องเด็ดขาดพนักงานอัยการมา
ยื่นต่อกองทุนยุติธรรม ตามป.วิ.อ. มาตรา 146 
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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....................... หมู่ที.่......................... 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....................... หมู่ที.่......................... 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....................... หมู่ที.่......................... 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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แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
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2.8 ที่อยู่ตามภูมิล าเนา เลขท่ี....................... หมู่ที.่......................... 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 ไม่มีอาชีพเสริมอ่ืนๆ 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 ได้แก.่...................................................................................... . 
 
5. การขอรับความช่วยเหลือ 

5.1 มีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือจากการกระท าในกรณี 
О เป็นผู้เสียหายจากการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย 
О เป็นจ าเลยที่ถูกคุมขังตามค าพิพากษาเกินก าหนด 
О เป็นจ าเลยที่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหาย  

 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 
เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 

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

.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ โดยได้อ่าน ได้ฟัง

แล้วรับว่าเข้าใจเป็นอย่างดี จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
    

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

       (...........................................................) 
               วันที.่.........เดือน.........................พ.ศ. .......... 

 
 
 
 
 

 

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

ค ำเตือน  ผู้ใดแจ้งข้อเท็จจริงหรือแสดงหลักฐำนอันเป็นเท็จแก่เจ้ำหน้ำที่ ถือว่ำมีควำมผิด 
     ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ กองทุนยุติธรรมจะด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป 
     นอกจำกนี้กองทุนยุติธรรมจะด ำเนินกำรยกเลิกค ำขอรับควำมช่วยเหลือด้วย 
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ขั้นตอน ประเด็น ผู้รับผิดชอบ อ านาจหน้าที่ 
1 

 
การให้ค าปรึกษาโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย 
1) คลินิกยุติธรรมเผยแพร่ข้อมูลและให้ค าปรึกษา
เบื้องต้นแก่ผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการ 
 - คุณสมบัติ เอกสารหลักฐาน และแบบข้อเสนอ 
(proposal) ของผู้เสนอโครงการ (ตามระเบียบฯ 
ข้อ 4 ๕ ๗ และ ๑๐) 
2) ยื่นเอกสารหลักฐาน แบบข้อเสนอ (proposal) 
3) ตรวจสอบคุณสมบตัิ เอกสารหลักฐาน ตลอดจน
ความสอดคล้องต่อระเบียบออกเลขค าขอ  
 - กรณเีอกสารไมค่รบ ให้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 2  

 
ผู้อ านวยการส านักงาน

กองทุนยุติธรรม/ยุติธรรม
จังหวัดหรือเจ้าหน้า          
ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

ผู้ขอฯ โครงการ 
เจ้าหน้าท่ี ฯ 

 

 
- ให้ข้อเสนอแนะและ

ค าแนะน าแก่ผูย้ื่นขอรับ 
การสนับสนุนโครงการ 
 
 
- ยื่นเอกสารหลักฐาน 
- ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานให้ครบถ้วน 

2 การรายงานความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ี 
4) จัดท ารายงานความคิดเห็น และพิจารณาหลักเกณฑ์
เบื้องต้น ตลอดจนประสานขอข้อมูลประกอบเพิ่มเติม 
 - แบบข้อเสนอ (proposal) 
 - วิธีการด าเนินงาน 
 - งบประมาณ 
5) ปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือรองปลัดฯ ที่ได้รับ
มอบหมายพิจารณา 
6) คณะอนุกรรมการสนับสนุนการให้ความรู้ทาง
กฎหมายพิจารณา (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ/ยุติโครงการ) 
7) แจ้งผลโครงการที่ได้รับการอนุมัติ แก้ไขตามที่
คณะอนุกรรมการฯ เสนอแนะ/ไม่อนุมัติ/ยุติ 
8) ด าเนินการท าสัญญาโครงการ 

 
เจ้าหน้าท่ี ฯ 

 
 
 

 
ผู้อ านวยการส านักงาน

กองทุนยุติธรรม/ยุติธรรมจังหวัด 
คณะอนุกรรมการฯ 

 

 
ฝ่ายเลขานุการ 

 
เจ้าหน้าท่ี 

ที่ได้รับมอบหมาย 

 
- ตรวจสอบเอกสาร  
หลักฐานให้ครบถ้วน 
และพิจารณาเกณฑ ์
การให้การสนับสนุน 
ตามระเบียบก าหนด 

- ตรวจทานรายละเอยีด
ของโครงการจากเจ้าหน้าที่ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
 

- พิจารณาตาม       
ระเบียบก าหนด 

ประสานงานผู้ขอฯ
โครงการทีไ่ด้รับอนมุัติ 
ปรับแก้ไข เพิ่มเติม 

ตามข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการฯ 

3 การติดตามและประเมินโครงการ 
9) ส านักงานกองทุนยุติธรรม หรอืส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดด าเนินการลงพื้นที่ติดตามระหว่าง
การด าเนินโครงการ 
10) ตดิตามหลังเสร็จสิ้นโครงการ  
  - รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
  - เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบ 
11) การประเมินผลความส าเร็จของโครงการ 

 
ผู้อ านวยการส านักงาน

กองทุนยุติธรรม/ยุติธรรมจังหวัด
หรือเจา้หน้าทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

ฝ่ายเลขานุการและ          
ผู้ขอฯ โครงการ 

 
ฝ่ายเลขานุการ 

 
- ลงพื้นที่ติดตาม     
การจัดโครงการ     

ตามวัน เวลา ท่ีก าหนด 
- ประสานงานจดัส่ง

เอกสารทางการเงินและ
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดโครงการ 
- สรุปผลการสนับสนุน
โครงการรายงานผู้บรหิาร 

ขั้นตอนกำรขอรับกำรสนับสนุนโครงกำร 

บทท่ี ๖ มาตรฐานการให้การสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมาย 
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ภาพรวมกระบวนการพิจารณาสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอ 
รอบ 1 ตุลาคม – พฤศจิกายน 
รอบ 2 มกราคม – กุมภาพันธ์ 
รอบ 3 เมษายน – พฤษภาคม 

       รอบ 4 กรกฎาคม 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่อนุมัติ 
อนุมัติเต็มจ านวน 

หรืออนุมัตบิางส่วน 
ยุตคิ าขอ 

(กรณีเอกสารไม่ครบ) 

ปรับแก้ไขตำมท่ีคณะอนุกรรมกำร 
เสนอแนะและด ำเนินกำรท ำสัญญำ 

ภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ี 
ได้รับแจ้งผลกำรพิจำรณำ 

ข้ันตอน คลินิกยุติธรรม : ส ำนักงำนกองทุนยุติธรรม ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดท่ัวประเทศให้ข้อเสนอแนะ 
  และค ำแนะน ำแก่ผู้ยื่นขอรับกำรสนับสนุนโครงกำร 

ผู้ขอรับกำรสนับสนุนโครงกำรยื่นเอกสำร หลักฐำน และแบบข้อเสนอ (proposal) 

ฝ่ำยเลขำฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสำร หลักฐำนตลอดจนควำมสอดคล้องต่อระเบียบ 
ให้ครบถ้วนพร้อมออกเลขค ำขอรับกำรสนับสนุนโครงกำร (ระเบียบฯข้อ ๔, ๕, ๗, ๑๐) 

 

ข้ันตอน ② ฝ่ำยเลขำฯ จัดท ำรำยงำนควำมคิดเห็น และพิจำรณำหลักเกณฑ์เบื้องต้น ตลอดจนประสำน 
ขอข้อมูลประกอบเพิ่มเติม (กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วน) 

ฝ่ำยเลขำฯ เสนอปลัด ยธ. หรือรองปลัดฯ ท่ีได้รับมอบหมำยพิจำรณำ 

ฝ่ำยเลขำฯ พิจำรณำรวบรวมโครงกำรท้ังหมดเสนอคณะอนุกรรมกำรฯ 

คณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ 

๑) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนนิโครงกำร ๒) หนังสอืเชญิเข้ำร่วมโครงกำร 
๓) แบบตอบรบัเข้ำร่วมโครงกำร (ถ้ำมี)  ๔) แบบลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
๕) เอกสำรกำรบรรยำยของวิทยำกร           ๖) แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร  
๗) ภำพเคลื่อนไหวบำงช่วง (VDO) ของโครงกำรไม่น้อยกว่ำ ๑๐ นำท ี
๘) ใบเสร็จรับเงนิหรือใบส ำคัญรับเงินตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

 

 

๑. แบบ กทย.๔   
๒. ส ำเนำบัตรประชำชน/บัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ 
๓. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
๔. ส ำเนำตรำสำร/กฎหมำยจัดตั้ง/ค ำสั่งจัดตั้ง/หนังสือ
รับรองโดยผู้มีอ ำนำจ 
๕. รำยละเอียดโครงกำรท่ีเสนอขอรับกำรสนับสนุน 
๖. เอกสำรรับรองไม่ได้รับงบประมำณจำกหน่วยงำนอื่น 
๗. ผลงำนกำรท ำกิจกรรม โดยมีผู้รับรอง 
๘. มติท่ีประชุมองค์กร หรือหน่วยงำนที่เห็นชอบโครงกำร
ท่ีเสนอขอรับกำรสนับสนุน 

ผู้มีสิทธิเสนอโครงกำร 
ก) บุคคลธรรมดำ คณะบุคคล นิติบุคคล 
องค์กรเอกชน หน่วยงำนของรัฐ สถำนศึกษำ 
ข) บทบำทเก่ียวข้องกับกำรคุ้มครองสิทธิ   
และเสรีภำพ 

เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนกองทุนยุติธรรมหรือส ำนักงำนยุติธรรม
จังหวัดด ำเนินกำรลงพื้นท่ีติดตำมระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำร 

ข้ันตอนกำรติดตำมหลังเสร็จสิ้นโครงกำร 
ผู้ได้รับกำรสนับสนุนรำยงำนผลกำรจัดโครงกำร 

เอกสำรกำรติดตำม 

 แจ้งผลการพิจารณา 
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ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับใช้จ่าย
เกี่ยวกับการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนนั้น เพ่ือให้การสนับสนุนในภารกิจดังกล่าวมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  สามารถพัฒนาประชาชนให้เข้าถึงองค์ความรู้ทางกฎหมายได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ตลอดจน
สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม ส านักงานกองทุนยุติธรรมจึงได้สนับสนุน
โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

 

 

ล าดับ ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอ เจ้าหน้าที่รายงานความคิดเห็น รายงานผลการพิจารณา 
รอบ  1 ตุลาคม – พฤศจิกายน ธันวาคม 
รอบ  2 มกราคม – กุมภาพันธ ์ มีนาคม 
รอบ  3 เมษายน – พฤษภาคม มิถุนายน 
รอบ  4 กรกฎาคม  สิงหาคม 

หมายเหตุ การสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนโครงการละไม่เกินวงเงิน 200,000 บาท 

 การเสนอโครงการสามารถยื่นข้อเสนอด้วยตัวเอง ภายในวันและเวลาราชการ ณ ส านักงานกองทุนยุติธรรม 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่ง หรือยื่นข้อเสนอผ่านทางไปรษณีย์ถึง ส านักงานกองทุนยุติธรรม อาคารซอฟแวร์
ปาร์ค ชั้น 22 ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร 02 – 502 – 6905 หรือผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอ่ืนของส านักงานกองทุนยุติธรรม ภายในสิ้นวันสุดท้ายของช่วงเวลาที่เปิดรับ
ข้อเสนอแต่ละรอบ  
 
 
 
ขั้นตอน 1 การให้ค าปรึกษาโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย 
 

1.1) ค าจ ากัดความของผู้เสนอโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน (ตามระเบียบฯ ข้อ 4  และ 5) 
ก) บุคคลธรรมดา คณะบุคคล นิติบุคคล องค์กรเอกชน หน่วยงานของรัฐ หรือสถานศึกษา  
ข) คุณสมบัติตามข้อ (ก) ต้องมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในประเด็น

ใดประเด็นหนึ่ง 
ผู้เสนอโครงการต้องจัดเตรียมเอกสารส่วนบุคคล ประกอบด้วย ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียน

บ้าน และส าเนาเอกสารและหลักฐานซึ่งแสดงตนเองว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เช่น 
ส าเนาบัตรประจ าตัวเครือข่ายอาสาสมัคร หนังสือรับรองจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชนว่าเป็นเครือข่าย
อาสาสมัครต่างๆ พร้อมรับรองส าเนาให้ครบถ้วน 
 

 

 

กำรสนับสนุนโครงกำรให้ควำมรู้ทำงกฎหมำย 

แก่ประชำชน 

การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย เปิดรับข้อเสนอ 4 รอบ 

ค ำอธิบำยข้ันตอนกำรขอรับกำรสนับสนุนโครงกำร 
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1.2) เอกสารยื่นประกอบ 

เอกสาร ค าอธิบาย 
1. แบบ กทย. 4    ข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นประกอบการพิจารณา    
2. ส าเนาบัตรประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ การยืนยันตัวตนของผู้ยื่นขอการสนับสนุนหรือผู้แทน 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน การยืนยันตัวตนของผู้ยื่นขอการสนับสนุนหรือผู้แทน 
4. ส าเนาตราสาร/กฎหมายจัดตั้ง/ค าสั่งจัดตั้ง/หนังสือรับรอง
โดยผู้มีอ านาจ (กรณีไม่ใช่บุคคลธรรมดา) 

การยืนยันตัวตนของผู้ยื่นขอการสนับสนุน 

5. รายละเอียดโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน (proposal) 
และแบบประเมินโครงการ 

ข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นประกอบการพิจารณา    

6. เอกสารรับรองไม่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น 
หรื อ ได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่ นแล้วแต่
งบประมาณไม่เพียงพอ 

การยืนยันความจ าเป็นท่ีต้องขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน
ยุติธรรม 

7. ผลงานการท ากิจกรรมหรือโครงการภายในระยะเวลา 
๑ ปี ท่ีผ่านมาโดยมีผู้รับรอง 

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาในส่วนของผู้ขอรับ      
การสนับสนุน    

8. มติที่ประชุมองค์กรหรือหน่วยงานท่ีเห็นชอบโครงการที่
เสนอขอรับการสนับสนุน (กรณีไม่ใช่บุคคลธรรมดา) 

ผู้เสนอโครงการต้องแนบส าเนารายงานการประชุมฯ หรือ
เอกสารยืนยันจากท่ีประชุมพร้อมรับรองส าเนา 

9. หนังสือรับรองผลงานพร้อมมีบุคคลอ้างอิงลงนาม 
จ านวน ๒ ท่าน (ในกรณีเสนอของบประมาณมากกว่า 
๕๐,๐๐๐ บาท) 

เพื่อทราบถึงบทบาทของผู้เสนอโครงการ 

 หมายเหตุ ต้องมีเอกสาร หลักฐาน ตามข้อ 1 – 9 ยื่นประกอบ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

ขั้นตอน 2 การรายงานความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ 
 

2.1) พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอโครงการ 

2.2) โครงการที่จะได้รับการสนับสนุนต้องมีลักษณะตามข้อหนึ่งข้อใดดังนี้ 
 2.1 โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนเพ่ือประโยชน์ในการป้องกัน

อาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
 2.2 โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ 

แก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 
 2.3 โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 
 2.4 โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนอื่นที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร  

หมายเหตุ โครงการที่ขอรับการสนับสนุนต้องไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน หรือได้รับสนับสนุนแต่
งบประมาณไม่เพียงพอ และความรู้ทางกฎหมายที่กลุ่มเป้าหมายควรได้รับการวิเคราะห์จากความจ าเป็น 
และสภาพปัญหาในพื้นที ่

2.3) รายละเอียดโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน (proposal) ประกอบด้วย 
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หัวข้อ ค าอธิบาย 
3.1 ช่ือโครงการ ระบุช่ือโครงการให้ชัดเจนและสอดคล้องกับเนื้อหาโครงการ 
3.2 หลักการ
และเหตุผล 

ระบุความส าคัญของโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายถึงความเป็นมา โดยระบุสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ สถานการณ์อดีตและปัจจุบัน หรือนโยบาย ในลักษณะกว้างๆ และช้ีเฉพาะให้
เห็นความส าคัญของปัญหาที่เกี่ยวข้องน าไปสู่การเสนอโครงการ 

3.3 วัตถุประสงค ์ ระบุจุดมุ่งหมายในการเสนอโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับช่ือโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ก าหนดการ และเนื้อหาในการ                                                                  
จัดโครงการ เช่น เพื่อให้ความรู้ เพื่อพัฒนา เพื่อส่งเสริม เพื่อสนับสนุน เพื่อสร้างเครือข่าย 

3.4 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

ระบุรายช่ือ จ านวน ประเภทและอธิบายรายละเอียดผู้เข้าร่วมโครงการที่แสดงถึงความสอดคล้องต่อ
โครงการ หรือพื้นที่จัดโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ วิทยากร 
ผู้เข้าร่วมการอบรม ผู้สังเกตการณ์  

3.5 วิธีการ
ด าเนินงาน
  

ระบุหัวข้อบรรยาย/เนื้อหาการบรรยาย ก าหนดการโครงการ ระยะเวลาโครงการ ตลอดจนช้ีแจงรายละเอียด
กิจกรรมทั้งหมดของโครงการ ซึ่งต้องสอดคล้องต่อเนื้อหาและผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ทุกโครงการควรมี
เนื้อหากฎหมายและภารกิจของกองทุนยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 

3.6 สถานท่ี
ด าเนินการ  

ระบุสถานที่จัดโครงการให้ชัดเจน โดยขั้นต้นให้ด าเนินการจัดฝึกอบรมในสถานที่ราชการก่อนเป็น
ส าคัญ กรณีมีเหตุจ าเป็นต้องจัดในสถานท่ีเอกชน ให้ระบุเหตุผลประกอบการพิจารณา 

3.7 งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 

รายการค่าใชจ้่าย กรณีให้ความรู ้
ในสถานที่ราชการ 

กรณีให้ความรู ้
ในสถานที่เอกชน 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ    
การตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม 

ไม่สนับสนุน ไม่สนับสนุน 

ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด       
การฝึกอบรม 

ไม่สนับสนุน ไม่สนับสนุน 

ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ์ ไม่เกิน ๗๐ บาท ไม่เกิน ๗๐ บาท 
ค่าประกาศนยีบัตร ไม่เกินใบละ ๑๐ บาท ไม่เกินใบละ ๑๐ บาท 

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ 

ไม่เกิน ๗๐ บาท ไม่เกิน ๗๐ บาท 

ค่าหนังสือส าหรับผูเ้ข้ารับ 
การฝึกอบรม 

ไม่สนับสนุน ไม่สนับสนุน 

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ไม่สนับสนุน ไม่สนับสนุน 
ค่าเช่าอุปกรณต์่างๆ                

ในการฝึกอบรม 
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ ๓๕ บาท (ต่อคน) มื้อละ ๕๐ บาท (ต่อคน) 
ค่ากระเปา๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุ

เอกสารส าหรับผู้เข้ารับ           
การฝึกอบรม 

ไม่สนับสนุน ไม่สนับสนุน 

ค่าของสมนาคณุในการดูงาน ไม่สนับสนุน ไม่สนับสนุน 
ค่าสมนาคณุวิทยากร วิทยากรเป็นเจา้หน้าท่ี

หน่วยงานราชการ         
ช่ัวโมงละ ๖๐๐ บาท 
วิทยากรไมไ่ดเ้ป็น     
หน่วยงานราชการ         

ช่ัวโมงละ ๑,๒๐๐ บาท 

วิทยากรเป็นเจา้หน้าท่ีหน่วยงาน
ราชการ ช่ัวโมงละ ๖๐๐ บาท 
วิทยากรไมไ่ดเ้ป็นหน่วยงาน

ราชการ ช่ัวโมงละ ๑,๒๐๐ บาท 
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หัวข้อ ค าอธิบาย 
 รายการค่าใชจ้่าย กรณีให้ความรู ้

ในสถานที่ราชการ 
กรณีให้ความรู ้

ในสถานที่เอกชน 
ค่าอาหาร ๑ มื้อ ไมเ่กิน ๑๒๐ บาท) ๑ มื้อ ไมเ่กิน ๔๕๐ บาท (ต่อคน 
ค่าเช่าท่ีพัก ไม่สนับสนุน ไม่สนับสนุน 

ค่ายานพาหนะ ค่าพาหนะส าหรับผู้เข้าร่วม
โครงการการตั้งงบประมาณ 
ต่อคนไมเ่กิน ๒๐๐ บาท แต่
การเบิกจ่ายจะต้องเบิกจา่ย

ตามความเป็นจริง 

ค่าพาหนะส าหรับผู้เข้าร่วม
โครงการการตั้งงบประมาณ ต่อ
คนไม่เกิน ๒๐๐ บาท แต่การ

เบิกจ่ายจะต้องเบิกจ่าย          
ตามความเป็นจริง 

3.8 ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ระบุความคาดหวังของผู้เสนอโครงการ ในลักษณะของผลลัพธ์ (output)  
หรือผลกระทบ (outcome) ซึ่งสอดคล้องต่อวัตถุประสงค ์

3.9 การติดตาม
และประเมินผล 

ระบุแบบความพึงพอใจโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย 

3.10 หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

ระบุบุคคลหรือหน่วยงานหรือองค์กรที่ขอรับการสนับสนุนโครงการ 

3.11 เจ้าหน้าท่ี
โครงการ 

ระบุบุคคลหรือกลุ่มคนที่รับผิดชอบดูแลตลอดโครงการ 

3.12 ผูเ้สนอ
โครงการ 

ระบุบุคคลที่เสนอโครงการ พร้อมลงลายมือช่ือประกอบ 
 

3.13 ผู้อนุมตัิ
โครงการ 

ระบุบุคคล กลุ่มคนท่ีอนุมัติโครงการพร้อมลงลายมือช่ือประกอบ 
 

หมายเหตุ อัตราการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 3) และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.0506.4/840 เรื่อง มาตรการบรรเทา
ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ า และเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ส านักงานกองทุนยุติธรรมไม่สนับสนุนการจัดท ากระเป๋าใส่เอกสาร เสื้อทีม หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ใกล้เคียง 

 2.4) คณะอนุกรรมการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายพิจารณา 

สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน
สุดท้าย   ในแต่ละรอบ 

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสุดท้ายในแต่ละรอบ สัปดาห์ที่ 3 - 4 ของเดือน
สุดท้ายในแตล่ะรอบ 

 
 

เจ้าหน้าท่ีท ารายงานความ
คิดเห็น 

กรณีอนุมตั ิ อนุมัติเต็ม
จ านวน 

ปรับปรุง/เพิ่มเตมิ
โครงการตาม

ข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการฯ 

แจ้งผลการพิจารณาภายใน 
3 วัน และด าเนินการท า

สัญญา อนุมัติบางส่วน 

กรณไีม่
อนุมัต ิ

- แจ้งผลการพิจารณา       
ภายใน 3 วัน 

กรณียตุ ิ ยื่นเอกสารไม่ครบ 
ไม่ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 

แจ้งผลการพิจารณา       
ภายใน 3 วัน 

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการหลังการท าสัญญา จ าเป็นต้องแจ้งเป็นหนังสือถึง
ส านักงานกองทุนยุติธรรม 
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ขั้นตอน 3 การติดตามและประเมินโครงการ 

 3.1) การติดตามระหว่างการด าเนินโครงการ 
 เจ้าหน้าที่ส านักงานกองทุนยุติธรรมจัดท ารายงานโดยระบุ วัน เวลา และสถานที่ของโครงการที่

จัดในแต่ละรอบ เพ่ือประสานงานส านักงานยุติธรรมจังหวัดให้ด าเนินการลงพ้ืนที่ติดตามการจัดโครงการ และให้ผู้
ได้รับการสนับสนุนโครงการ ส่งรายงานผลถึงส านักงานกองทุนยุติธรรมหลังมีการจัดโครงการแล้วเสร็จไม่เกิน 
30 วัน 

3.2) การติดตามหลังเสร็จสิ้นโครงการ  
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการสนับสนุนให้ความรู้ทาง

กฎหมายแก่ประชาชนและผลการประเมินโครงการ 
1) รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการสนับสนุนให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และผล

การประเมินโครงการโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เอกสาร ค าอธิบาย 
1. ช่ือโครงการ ระบุช่ือโครงการให้ชัดเจนและสอดคล้องกับเนื้อหาโครงการ 
2. วัตถุประสงค ์ ระบุจุดมุ่ งหมายในการเสนอโครงการซึ่ งสอดคล้องกับช่ือโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย ก าหนดการและเนื้อหาในการจัดโครงการ เช่น เพื่อให้
ความรู้ เพื่อพัฒนา 

3. ลักษณะโครงการที่ขอรับความช่วยเหลือ ระบุลักษณะโครงการให้สอดคล้องตามในระเบียบ ได้แก่ โครงการเพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และ
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม หรือโครงการที่เสริมสรา้งการมีส่วนรว่ม
ของประชาชนหรือโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็น
นวัตกรรมใหม่ หรือโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนอื่นที่
คณะอนุกรรมการเห็นสมควร 

4. วัน เวลา สถานท่ีจัดโครงการ ระบุ วันท่ี/เดือน/ปี เวลา และสถานท่ีจัดโครงการอย่างรายละเอียดตาม
ข้อเท็จจริง 

5. รายละเอียดงบประมาณ ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการซึ่งสอดคล้องกับประมาณการ 
ที่เสนอในแบบเสนอโครงการ (proposal) 

6. ผู้เข้าร่วมโครงการ ระบุจ านวน ประเภทและรายละเอียดผู้เข้าร่วมโครงการที่แสดงถึง                  
ความสอดคล้องต่อโครงการหรือพื้นที่จัดโครงการ ประกอบด้วย 
เจ้าหน้าท่ี  วิทยากร  ผู้เข้าร่วมการอบรม ผู้สังเกตการณ์ 

7. ขั้นตอนและผลการด าเนินโครงการ ระบุหัวข้อบรรยาย/เนื้อหาการบรรยาย ก าหนดการโครงการ ระยะเวลา
โครงการ ตลอดจนรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมด  

8. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ระบุบุคคลหรือหน่วยงานหรือองค์กรที่ขอรับการสนับสนุนโครงการ 
9. เจ้าหน้าท่ีโครงการ ระบุบุคคลหรือกลุ่มคนที่รับผิดชอบดูแลตลอดโครงการ 
10. ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม ระบุรายงานสรุปผลการประเมินโครงการจากแบบความพึงพอใจท่ีเสนอ 

ในแบบเสนอโครงการ (proposal)  
11. รูปภาพและคลิปวีดีโอ ระบุภาพประกอบโครงการ ไม่น้อยกว่า 5 ภาพพร้อมวิดีโอคลิปโครงการ

ช่วงหนึ่งช่วงใดของโครงการ ไม่น้อยกว่า 10 นาทีบรรจุในแผ่น CD  
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2) หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ 
3) แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ (ถ้ามี) 
4) แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 
5) เอกสารการบรรยายของวิทยากร 
6) แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
7) ภาพเคลื่อนไหวบางช่วง (VDO) ของโครงการ ไม่น้อยกว่า 10 นาท ี
8) ค่าพาหนะเบิกค่าเดินทาง ได้แก่ แบบ บก.111 พร้อมส าเนาบัตรประชาชน 

      แบบ 8708 ส่วน 1 
      แบบ 8708 ส่วน 2 

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 
*** กรณีผู้เสนอโครงการเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามความหมายของพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง 
ระเบียบและประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว 

3.3) การประเมินความส าเร็จของโครงการ  
   ผู้ขอรับการสนับสนุนรายงานผลโครงการและจัดส่งเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน เจ้าหน้าที่
ด าเนินการสรุปผลการสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนรายงานผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฏบิัติงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชน 

๗๓ | Justice Fund Office 
  
    

 

 
 

แบบค าขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม 
กรณีการสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

                                                                                   

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

      (ภาษาอังกฤษ) ถ้าม ี................................................................................. ...................  

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................. 
โทรศัพท/์โทรศัพท์มือถือ ................................โทรสาร.......................... E-Mail ........................................ 

1.4  ชื่อผู้ประสานงานโครงการ ......................................................................................................................... 
       ที่อยู่ เลขที.่....................................ต าบล/แขวง...................................................... 
       อ าเภอ/เขต...........................................................จังหวัด.....................................รหสัไปรษณีย์................. 

 โทรศัพท/์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 

 
 
 
 
 
 

ต่อหน้า 2 
 

แบบ กทย. 4 

เอกสำรประกอบที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่ 2  รายละเอียดข้อมูลโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุน (แยกตามรายโครงการ) 
  

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

2.2   ลักษณะโครงการที่ขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุน   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
О โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพ่ือประโยชน์ในการป้องกัน

อาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

О โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ แก้ไข
ปัญหา   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 ให้แนบ
หนังสือรับรองผลงาน และให้บุคคลอ้างอิงลงนามมาพร้อมกับแบบเสนอโครงการ  

 

2.4 วัตถุประสงค์โครงการ 

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

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

2.6 กลุ่มเป้าหมาย 
.................................................................... ...................................................................................................  
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เพ่ือประโยชน์ต่อการพิจารณาโครงการของท่าน กรุณาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
เอกสารที่ก าหนดให้จัดส่งทุกรายการ โดยท าเครื่องหมาย  หน้าหัวข้อเอกสารที่ท่านจัดส่งมา พร้อมกับแนบ
รายละเอียด ดังนี้ 
 

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

О รายละเอียดโครงการ  
 О มติที่ประชุมขององค์กร ซึ่งให้ความเห็นชอบโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน (ถ้าม)ี 

 2.  เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการอย่างละ 3 ชุด   

О แผนที่ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
  О แผนที่ของพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการ 
  О อ่ืนๆ (ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาโครงการ)................................................................ 

3.  กรณีเป็นองค์กรเอกชนให้แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบ อย่างละ 3 ชุด ดังนี้ 

 О ส าเนาตราสารหรือระเบียบข้อบังคับ 
 О ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา 
 О งบดุลหรืองบแสดงรายรับ-รายจ่ายส าหรับรอบปีที่ผ่านมา 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ โดยได้อ่าน ได้ฟัง
แล้ว  รับว่าเข้าใจเป็นอย่างดี จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  

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

 (...........................................................) 
     วันที.่.........เดือน.........................พ.ศ. .......... 

 
 
 
 
 

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

ค ำเตือน  ผู้ใดแจ้งข้อเท็จจริงหรือแสดงหลักฐำนอันเป็นเทจ็แก่เจำ้หน้ำที่ ถือว่ำมีควำมผิด 
     ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ กองทุนยุติธรรมจะด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป 
     นอกจำกนีก้องทุนยุติธรรมจะด ำเนินกำรยกเลิกค ำขอรับควำมชว่ยเหลือด้วย 
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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 ซ่ึงให้ความเห็นชอบโครงการที่เสนอขอรับการ

สนับสนุน (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 าดับ  

รายละเอียด 
งบประมาณ
ท่ีขอรับการ
สนับสนุน 

เกณฑ์ตามคู่มือ กย.
ก าหนด/

อนุกรรมการอนุมัติ 

ความเห็น
ของ

เจ้าของ
ส านวน 

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

 
1 
 

2 
 

3 
 
 
 
 
 
 

4 
5 
 

 

(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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1.หัวข้อโครงการ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

2.ประเภทโครงการที่ขอรับการสนับสนุน  (✓) เฉพาะประเภทท่ีเกี่ยวข้องหัวข้อโครงการ 

 1) โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย  
            ด้านการป้องกันอาชญากรรม   
      ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
      ด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
      อ่ืนๆ ระบุ ....................................................................................................................................................................................................... 
 2) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 

      ด้านการส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ 
      ด้านการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 

 3) โครงการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 
                  ................................................................................................................................................................................................................................. 

 4) โครงการประเภทอ่ืนนอกเหนือจากข้อ 1) 2) และ3) 
       ระบุ  ................................................................................................................................................................................................................. 

3. ผู้เสนอโครงการ .................................................................................................................................................................................................................................. 

ต าบล ............................................................อ าเภอ .....................................................................จังหวัด ................................................................................................ 

เบอร์ติดต่อ ....................................................................................................... Email ........................................................................................................................... 

4.รอบท่ียื่นเสนอโครงการ () 
     รอบที่ 1                รอบท่ี 2              รอบท่ี 3             รอบท่ี 4  

5.บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

 1. ......................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 2........................................................................................................................................................................................................................................................... 
๖.หลักการและเหตุผล 

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

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

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

 

แบบเสนอโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย  
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๗.วัตถุประสงค์      
1. ....................................................................................................................................................................................................................................................... 

2. .......................................................................................................................................................................................................................................................  
๘.ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ๘.1 เจ้าหน้าที่  
 1) ...................................................................................................................................... รับผิดชอบ ....................................................................................  
 2) ........................................................................................................................................รับผิดชอบ.....................................................................................  
 ๘.2 วิทยากร 

1) ........................................................................................................................................................................................................................................................  
    หวัข้อ  .................................................................................................................. เวลา ............................................................................................... 

 2) ........................................................................................................................................................................................................................................................  
     หัวข้อ  ................................................................................................................. เวลา ................................................................................................ 

๘.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 จ านวน .................................... คน 

๘.4 ผู้สังเกตการณ์ (ถ้ามี) 
 จ านวน .................................... คน  

๘.5 อ่ืนๆ (ถ้ามี).................................................................................................................................................................................................................... 

๙.ก าหนดการ 

เวลา กิจกรรม วิทยากร 

..................................น. บรรยาย หัวข้อ..........................................................................................................  ชื่อ .......................................................................... 

พักรับประทานอาหารว่าง 10.30 – 10.45 น. 

..................................น. บรรยาย หัวข้อ..........................................................................................................  ชื่อ .......................................................................... 

พักกลางวัน 12.00 – 13.00 น. 

..................................น. บรรยาย หัวข้อ..........................................................................................................  ชื่อ .......................................................................... 

พักรับประทานอาหารว่าง 14.30 – 14.45 น. 

..................................น. บรรยาย หัวข้อ..........................................................................................................  ชื่อ .......................................................................... 

1๐.วันที/่เวลา/สถานที่ด าเนินโครงการ 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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1๑.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ....................................................................................................................................................................................................................................................... 
 2) ....................................................................................................................................................................................................................................................... 

1๒.งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

รายการ เกณฑ์ราคา (คูณ) จ านวน ยอดเงิน หมายเหตุ 

ค่าอาหารกลางวัน 120 X ................. คน ............ บาท  

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 70 X ................. คน ............ บาท  

ค่าวิทยากร 600 X    ............ ช่ัวโมง  ............ บาท  

ค่าพาหนะส าหรับ 
เข้าร่วมโครงการ 

200 X ................. คน ............ บาท  

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือและ
สิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบตัร 

70 X ................. คน ............ บาท  

รวม    .................................. บาท 

1๓.การติดตามและประเมินผล (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1) 
 1) ....................................................................................................................................................................................................................................................... 
 2) ....................................................................................................................................................................................................................................................... 
1๔.ผู้เสนอโครงการ 
 ชื่อ  ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ต าแหน่ง ...................................................................................................................................................................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ : .....................................................  Email : ........................................................................   Line : ............................................. 
1๕.ผู้อนุมัติโครงการ 

ชื่อ  ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ต าแหน่ง ...................................................................................................................................................................................................................................... 

หมายเหตุ : เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นประกอบ ระบุในเล่มคู่มือกองทุนยุติธรรม เรื่อง การสนับสนุนโครงการให้
ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
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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 าคัญรับเงินจากผู้รับ
ได้  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/บันทึกท่ี .................................................ลงวันที่.....................................................ได้อนุมัติให้ 
ข้าพเจ้า....................................................................................ต าแหน่ง........................................................................................
สังกัด...................................................................................พร้อมดว้ย.......................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................เดินทางไป
ปฏิบัติราชการ............................................................................................................................................................... โดยออก
เดินทางจาก 

 บ้านพัก    ส านักงาน    ประเทศไทย  ตั้งแต่วันที่.............เดือน......................พ.ศ. ..... เวลา....................น. และ
กลับถึง   บ้านพัก    ส านักงาน    ประเทศไทย   วันที่.........เดือน....................พ.ศ. ..... เวลา .............น. รวมเวลา
ไปราชการครั้งนี้.......................วัน....................ช่ัวโมง 

  ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการส าหรับ  ข้าพเจา้   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.............................................................. 
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- 2 - 
  ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบ
ถูกต้องแล้วเห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 
  ลงชื่อ....................................................................... 
        
(.......................................................................)  
  ต าแหน่ง.................................................................. 
  วันที่........................................................................  

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

 
  ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน...........................................................
บาท (.............................................................................................................) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
  ลงชื่อ............................................................ผู้รับเงิน       ลงชื่อ..................................................ผู้
จ่ายเงิน 
          (.............................................................)    (............................................................)  
  ต าแหน่ง...........................................................        ต าแหน่ง.......................................................... 
  วันที่.................................................................            วันที่................................................................. 
จากเงินยืมตามสัญญาเลขท่ี..............................................................วนัที่.................................................. ........... 
 
 
หมายเหตุ 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................. .............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
ค าชี้แจง 1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการ
เริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่างกันของ
บุคคลนั้น                                          ในช่องหมายเหตุ 
 2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับเงิน 
กรณีท่ีมกีารยืมเงิน ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขที่สัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย 
 3. กรณีที่ยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน ทั้งนี้ 
ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2)
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ส่วนที่ 2 
แบบ 8708                                                หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ              

ชื่อส่วนราชการ…………………………………………………..…………….จังหวัด……………............…………………… 

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 เป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิ
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1. หัวข้อโครงการ...................................................................................................................................................................................................................................... 

2. ชื่อผู้เสนอโครงการ .......................................................................................................................................................................................................................... 

ต าบล ........................................................   อ าเภอ .....................................................................จังหวัด ............................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ  ........................................................................................................  Email ...................................................................................................................... 

๓. วิธีการยื่นค าขอ 

            ส านักงานกองทุนยุติธรรม  
      ผ่านส านักงานยุติธรรมจังหวัด.....................................................................................................................................................

๔. ประเภทโครงการที่ขอรับการสนับสนุน  (✓) เฉพำะประเภทท่ีเกี่ยวข้องหัวข้อโครงกำร 
 1) โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย  
            ด้านการป้องกันอาชญากรรม   
      ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
      ด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
      อ่ืนๆ ระบุ ...................................................................................................................................................................................................... 
 2) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 

      ด้านการส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ 
      ด้านการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 

 3) โครงการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 
                  นวัตกรรมเกี่ยวกับ ระบุ  ...................................................................................................................................................................... 

 4) โครงการประเภทอ่ืนนอกเหนือจากข้อ 1) 2) และ3) 
       ระบุ  ................................................................................................................................................................................................................. 

๕. วัตถุประสงค์     
1. ....................................................................................................................................................................................................................................................... 

2. .......................................................................................................................................................................................................................................................  
๖. ผู้เข้าร่วมโครงการ (กรุณาแนบเอกสารหลักฐาน) 
 ๖.1 เจ้าหน้าที่  
 1) ...................................................................................................................................... รับผิดชอบ ...................................................................................  
 2) ........................................................................................................................................รับผิดชอบ.....................................................................................  
 ๖.2 วิทยากร 

1) ........................................................................................................................................................................................................................................................  
    หัวข้อ  .................................................................................................................. เวลา ............................................................................................... 

 2) ........................................................................................................................................................................................................................................................  
     หัวข้อ  ................................................................................................................. เวลา ................................................................................................ 

แบบรายงานผลการสนับสนุนโครงการให้ความรู้ 
ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
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          ๖.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ (เอกสารแนบท้าย 1) 
 จ านวน .................................... คน  
          ๖.4 ผู้สังเกตการณ์ (ถ้ามี) 
 จ านวน .................................... คน (เอกสารแนบท้าย)  
๗. ก าหนดการ 

เวลา กิจกรรม วิทยากร 

.........................น. บรรยาย หัวข้อ....................................................................................  ช่ือ ....................................................... 
พักรับประทานอาหารว่าง 10.30 – 10.45 น. 

.........................น. บรรยาย หัวข้อ....................................................................................  ช่ือ ....................................................... 
พักกลางวัน 12.00 – 13.00 น. 

.........................น. บรรยาย หัวข้อ...................................................................................  ช่ือ ........................................................ 
พักรับประทานอาหารว่าง 14.30 – 14.45 น. 

.........................น. บรรยาย หัวข้อ.....................................................................................  ช่ือ ......................................................... 

๘. วันที/่เวลา/สถานที่ด าเนินโครงการ 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

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

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ...................................................................................................................................................................................................................................................... 
 2) ...................................................................................................................................................................................................................................................... 

๑๐. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

รายการ เกณฑ์ราคา (คูณ) จ านวน ยอดเงิน หมายเหตุ 

ค่าอาหารกลางวัน 120 X ................. คน ............ บาท  

ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม 

70 X ................. คน ............ บาท  

ค่าวิทยากร 600 X    ............ ช่ัวโมง  ............ บาท  
ค่าพาหนะส าหรับ 
เข้าร่วมโครงการ 

200 X ................. คน ............ บาท  

ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าหนังสือและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ ์
ค่าประกาศนยีบัตร 

70 X ................. คน ............ บาท  

รวม    ................................. บาท 

 



คู่มือมาตรฐานการปฏบิัติงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชน 

๘๖ | Justice Fund Office 
  
    

1๑. ผลการติดตามและประเมินผล (เอกสารแนบท้าย 2) 

 1) ....................................................................................................................................................................................................................................................... 
 2) ....................................................................................................................................................................................................................................................... 
 3)  ....................................................................................................................................................................................................................................................... 
1๒. ผู้เสนอโครงการ 

 ชื่อ  ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ต าแหน่ง ...................................................................................................................................................................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ : .....................................................  Email : ........................................................................   Line : ............................................. 
1๓. รูปถ่ายและคลิปวีดีโอประกอบโครงการ (อย่างน้อย 5 รูปภาพ และคลิปวีดีโอ 10 นาที บรรจุลงใน
แผ่น CD) 
 
หมายเหตุ : กรุณาแนบเอกสาร หลักฐานประกอบการจัดโครงการ ตามที่ระบุในคู่มือฯ หัวข้อ 3.2 
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แบบลงชื่อ 
ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย 

หัวข้อ ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................ศูนย์ยุติธรรมชุมชน........................................................................................................................................ 

วัน ...................... ที.่................... เดือน .............................พ.ศ.................................เวลา  ....................................... น.  

ณ ......................................................................................................................................................................................................... 
 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เบอร์โทร 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

เอกสารแนบ 1 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เบอร์โทร 

ผู้สังเกตุการณ์  
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แบบสอบถำมควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 

หัวข้อโครงกำร .................................................................................................... 
วันที ่..................................... เวลำ........................  ณ ..................................................... 

 
ข้อชี้แจง   กรุณาท าเครื่องหมาย ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 
 
1.  เพศ      1)  ชาย        2)  หญิง 
2.  อำยุ      1)  ต่ ากว่า 20 ปี    2)  21 - 40 ปี         3)  41 – 60 ปี      4)  60 ปีขึ้นไป 
3.  ระดับกำรศึกษำสูงสุด 
      1)  ต่ ากว่าประถมศึกษา                 2)  ประถมศึกษา                 

    3)  มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า         4)  ปริญญาตรี  
    5) สูงกว่าปริญญาตรี  

4.  สถำนภำพผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
     1)  เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร            2)  ผู้ประกอบการ  
     3)  ประชาชนผู้รับบริการ      4)  องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน 
     5) อ่ืนๆ  โปรดระบุ ........................................................................ 
 
 

ประเด็น/ด้ำน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

พอใจ
มำก 

พอใจ พอใจ
น้อย 

ไม่พอใจ ไม่พอใจ
มำก 

1. ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับกฎหมายที่อบรม      
2. ท่านสามารถน าความรู้ทางกฎหมายที่อบรมไปปรบัใช้ให้เกิดประโยชน์      
3. ความเหมาะสมของวัน/เวลา/สถานท่ีในการจัดโครงการ      
4. ความเหมาะสมของหัวข้อท่ีไดร้บัการบรรยาย      
5. วิทยาการมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้เฉพาะด้าน       
6. ภาพรวมของการจัดอบรม      

 
ปัญหำ/อุปสรรค  
......................................................................................................................... ..................................................... 
......................................................................................................................... ..................................................... 
ข้อเสนอแนะต่อหัวข้อ/ประเด็นที่ต้องกำรจัดคร้ังต่อไป    
......................................................................................................................... ..................................................... 
................................................................................. ............................................................................................. 
หมำยเหตุ  ตัวชี้วัดความพึงพอใจปรับใช้กับโครงการต้นสังกัด 

เอกสารแนบ 2 

  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

   ตอนที่ 2  ระดบัควำมพึงพอใจ  



คู่มือมาตรฐานการปฏบิัติงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชน 

๙๐ | Justice Fund Office 
  
    

 

 

 

 

1. หน้าหลัก 
  หลังจากที่ผู้ใช้ท าการเข้าสู่ระบบแบบ SINGLE SIGN ON เรียบร้อยแล้ว จะเข้ามาพบกับหน้าหลัก หรือหน้าจอ

ภาพรวมของระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม ในหน้านี้จะบอกภาพรวมของระบบทั้งหมด ดังภาพด้านล่าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ระบบสำรสนเทศกองทุนยุติธรรม 
 

บทท่ี ๗ ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลส านักงานกองทุนยุติธรรม 
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รูปที่ 1 หน้าจออธิบายภาพรวมของระบบ 

 

รูปที่ 2 หน้าจออธิบายภาพรวมของระบบ (เพ่ิมเติม) 

มีข้ันตอนการใช้งาน ดังนี้ 
๑. เมนูการใช้งาน คือ ส่วนที่ผู้ใช้สามารถดูเมนูการใช้งานภายในระบบของผู้ใช้ได้ตามต้องการ  
๒. การค้นหา คือ ส่วนที่ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลภายในระบบได้ตามต้องการ 
๓. สร้างงานใหม่ คือ ส่วนที่ผู้ใช้สามารถสร้างงานใหม่ได้ตามต้องการ โดยเลือกตามประเภท   

การขอรับความช่วยเหลือ มีตัวเลือกการขอรับความช่วยเหลือ ดังนี้ 
(๑) กทย. 1 กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี 
(๒) กทย. 2 กรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
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(๓) กทย. 3 กรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือผู้ได้รับผลกระทบจาก  
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(๔) กทย. 4 กรณีการสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
(๕) การปรึกษาทางกฎหมาย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 หน้าจอตัวเลือกการสร้างงานใหม่ 

๔. การแจ้งเตือน คือ ส่วนที่ผู้ใช้จะสามารถดูการแจ้งเตือนของผู้ใช้ได้ตามต้องการ 
๕. ข้อมูลส่วนตัว คือ ส่วนที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ได้ตามต้องการ 
๖. ภาพรวมของรายการขอรับความช่วยเหลือ คือ ส่วนที่ผู้ใช้สามารถดูจ านวนรายการขอรับ 

ความช่วยเหลือ แบ่งตามประเภทเรื่องได้ 
๗. รายการล่าสุดจาก MSC คือ ส่วนที่ผู้ใช้จะสามารถเห็นรายการขอรับความช่วยเหลือที่มา

จาก MSC ได้ตามต้องการ 
๘. รายการแก้ไขล่าสุด คือ ส่วนที่ผู้ใช้สามารถดูรายการที่มีการแก้ไขภายในระบบได้ตาม

ต้องการจากส่วนนี้ 

 

                      

 

 

 

          รูปที่ ๕ หน้าจอสรุปผลการด าเนินงานตามระยะเวลามาตรฐาน 
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2. ขอรับความช่วยเหลือ/สนับสนุน 
2.1 รายการรอรับเรื่องจากระบบ MSC 

           เมื่อผู้ใช้กดเข้ามาเมนู “รายการรอรับเรื่องจากระบบ MSC” แล้ว ผู้ใช้จะพบกับหน้าจอ
รายการรอรับเรื่องจาก MSC ทั้งหมด ดังภาพด้านล่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ ๖ หน้าจอรายการรอรับเรื่องจากระบบ MSC 

ในหน้านี้จะเป็นหน้าจอที่รวบรวมรายการที่รอรับเรื่องจากระบบ MSC โดยจะแสดงข้อมูลเฉพาะ
เรื่องที่ส่งมาจากระบบ MSC ในจังหวัดของผู้ใช้เท่านั้น เช่น หากผู้ใช้เป็นเจ้าหน้าที่ในจังหวัดนครปฐม ผู้ใช้จะ
เห็นเฉพาะข้อมูลของจังหวัดนครปฐมเท่านั้น เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๗ อธิบายขั้นตอนการใช้งานหน้าจอ 
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ขั้นตอนการใช้งานรายการรอรับเรื่องจากระบบ MSC มีดังนี้ 
๑. ตั้งแต่ คือ ส่วนที่ผู้ใช้สามารถเลือกวันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดของการดูรายการรอรับเรื่อง 

จากระบบ MSC ได้ตามต้องการ โดยเมื่อกดท่ีวันที่แล้ว ระบบจะแสดงปฏิทินให้ผู้ใช้เลือก ดังภาพด้านล่าง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๘ ปฏิทินส าหรับเลือกวันที่ 

เมื่อผู้ใช้เลือกวันที่ที่ต้องการดูข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “ปรับใช้” เพ่ือเรียกดูข้อมูล หรือกด
ปุ่ม“ยกเลิก” เมื่อไม่ต้องการดูข้อมูล 

๒. ค้นหา คือ ส่วนที่ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการค้นหาได้ เช่น ชื่อ-สกุล, เลขที่บัตร, เลขที่ MSC 

๓. ล าดับ คือ ส่วนที่ระบบแสดงล าดับเลขของข้อมูลนั้นๆ 

๔. ผู้ร้อง คือ ส่วนที่แสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ร้องที่ร้องเรื่องผ่านทางระบบ MSC โดยระบบ       
จะแสดงข้อมูล ดังนี้  

(1) ชื่อ-สกุล ของผู้ร้อง 

(2) เลขที่ MSC  

(3) หมายเลขบัตรประชาชน 

(4) เบอร์โทรศัพท์ 
(5) สถานที่ที่ร้องเรียน 

5. เรื่อง คือ ส่วนที่แสดงชื่อเรื่องที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือขอมาในระบบ โดยจะแสดงวันที่ใน
การยื่นเรื่องด้วย 

6. สถานะ คือ ส่วนที่แสดงสถานะขั้นตอนการรับเรื่องของเจ้าหน้าที่ เช่น สถานะปฎิเสธค า
ขอหรือสร้างค าขอ เป็นต้น 
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2.2 ขอรับความช่วยเหลือ/สนับสนุน 
  เมื่อผู้ใช้เข้ามายังเมนูขอรับความช่วยเหลือ/สนับสนุน แล้วนั้น ผู้ใช้สามารถดูรายการขอรับ 

ความช่วยเหลือทั้งหมดได้ตามต้องการ ดังภาพด้านล่าง 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๙ หน้าจอผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๐ หน้าจออธิบายหน้าจอผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

มีข้ันตอนการท างาน ดังนี้ 
๑. ตั้งแต่ คือ ส่วนที่ผู้ใช้สามารถเลือกวันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดของการดูข้อมูลผู้ขอรับ     

ความช่วยเหลือได้ตามต้องการ โดยเมื่อกดท่ีวันที่แล้วระบบจะแสดงปฏิทินให้ผู้ใช้เลือก ดังภาพด้านล่าง 
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รูปที่ ๑๑ ปฏิทินส าหรับเลือกวันที่ 

เมื่อผู้ใช้เลือกวันที่ที่ต้องการดูข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “ปรับใช้” เพ่ือเรียกดูข้อมูล หรือกดปุ่ม 
“ยกเลิก” เมื่อไม่ต้องการดูข้อมูล 

๒. ค้นหา คือ ส่วนที่ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการค้นหาได้ เช่น ชื่อ-สกุล, เลขที่บัตร 

๓. ประเภท คือ ส่วนที่ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทการขอรับความช่วยเหลือ โดยจะแบ่ง
ประเภทการขอรับความช่วยเหลือ ดังนี้ 

(1) ทุกประเภท 

(2) กทย. 1 

(3) กทย. 2 

(4) กทย. 3 

(5) กทย. 4 

(6) ปรึกษาทางกฎหมาย 

๔. ทุกขั้นตอน คือ ส่วนที่ผู้ใช้สามารถเลือกขั้นตอนการท างานส าหรับดูข้อมูล โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
(1) ทุกขั้นตอน 

(2) ยื่นเรื่อง 

(3) รับเรื่อง 

(4) แสวงหาข้อเท็จจริง 

(5) ท าความเห็น 

(6) พิจารณา 

(7) แจ้งผล 

(8) ทบทวน 

(9) แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 

(10) พิจารณา (ทบทวน) 
(11) ท าสัญญา 

(12) ติดตาม 

(13) จัดเก็บส านวน 
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๕. ผู้รับผิดชอบ คือ ส่วนที่ผู้ใช้สามารถเลือกดูข้อมูลเฉพาะผู้รับผิดชอบที่ผู้ใช้เลือกได้ตามต้องการ 

๖. ล าดับ คือ ส่วนที่ระบบแสดงล าดับเลขของข้อมูลนั้นๆ 

๗. สถานะ คือ ส่วนที่ผู้ใช้สามารถดูสถานะของค าร้องได้ตามต้องการ 

๘. รายละเอียด คือ ส่วนของรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

๙. จาก คือ ส่วนที่บอกว่าผู้ยื่นขอรับความช่วยเหลือ ยื่นจากจังหวัดไหน 

๑๐. เรื่อง คือ ส่วนที่บอกเรื่องที่บอกว่าผู้ขอรับความช่วยเหลือนั้น มาขอรับความช่วยเหลือเรื่องใด 

๑๑. วันที่ยื่น คือ ส่วนที่บอกว่าผู้ขอรับความช่วยเหลือนั้นยื่นเรื่องเม่ือวันที่เท่าไหร่ 
๑๒. ผู้รับผิดชอบ คือ ส่วนที่บอกว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบค าขอรับความช่วยเหลือนั้นๆ 

๑๓. ขั้นตอน คือ ส่วนที่บอกว่าค าขอรับความช่วยเหลือนั้นๆ อยู่ในขั้นตอนการด าเนินงานใด 

 
3. กล่องข้อความ 
    เมื่อผู้ใช้กดเข้ามายังเมนูกล่องข้อความแล้วนั้น ผู้ใช้จะพบกับหน้าจอการแจ้งเตือน ดังภาพด้านล่าง 

 
รูปที่ ๑๒ หน้าจอกล่องข้อความ 

ในหน้านี้ ผู้ใช้สามารถดูข้อความหรือการแจ้งเตือนที่ส่งถึงผู้ใช้ได้ตามต้องการ โดยหากหัวข้อการ     
แจ้งเตือนใด ขึ้นเป็นอักษรตัวหนาแสดงว่าข้อความนั้นยังไม่ถูกเปิดอ่าน เมื่อผู้ใช้กดเข้ าอ่านข้อความแล้วจะ
แสดงเป็นตัวอักษรขนาดปกติ และจะมี Link แสดงขึ้นด้วย นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถ “ลบ” ข้อความออกจาก
กล่องข้อความด้วยการกดปุ่ม “ลบ” 
 

4. การสร้างค าขอ 
4.1 กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี (กทย. 1) 

ผู้ใช้สามารถสร้างค าขอ หรืองานใหม่ได้ตามต้องการโดยการกดที่ปุ่ม “สร้างงานใหม่” หรือ
ปุ่ม “สร้างค าขอ” ได้ ดังภาพด้านล่าง 
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รูปที่ ๑๓ หน้าจอสร้างงานใหม่ 

จากนั้นเลือก กทย. 1 กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี แล้วระบบจะพาไปยังหน้า
แบบฟอร์มส าหรับสร้างงานใหม่ มีข้ันตอนการท างาน ดังนี้ 

1. กรอกข้อมูลของส่วนที่ 1 ให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ระบบให้มา 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๔ ส่วนที่ 1 ของ กทย. 1 

 

๒. กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชนลงในช่องที่ก าหนด และกดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูลจาก 
LINKAGE CENTER” ระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่ใน Linkage Center มาแสดงลงในช่องต่างๆ ผู้ใช้สามารถแก้ไข
ข้อมูลได้ตามต้องการ ดังภาพด้านล่าง 
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รูปที่ ๑๕ หน้าจอกรอกข้อมูลบัตรประจ าตัวประชาชน 

๓. ผู้ใช้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มส่วนสุดท้ายให้ครบถ้วน โดยหากผู้ใช้ต้องการคัดลอกที่อยู่
ตามภูมิล าเนา สามารถท าได้โดยการกดที่ปุ่ม “คัดลอกที่อยู่ตามภูมิล าเนา” จากนั้นระบบจะท าการคัดลอกที่
อยู่ลงมาใส่ให้ในช่องแต่ละช่อง ดังภาพด้านล่าง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๖ กรอกข้อมูลส่วนสุดท้าย 
 

ในส่วนนี้ หากผู้มาขอรับความช่วยเหลือ มีผู้รับมอบอ านาจให้ผู้ใช้กดเลือกที่ “มีผู้รับมอบอ านาจ” 
หากไม่มีไม่ต้องเลือก จากนั้นให้กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล หากผู้ใช้กดเลือกที่มีผู้รับมอบอ านาจ ระบบ    
จะพาไปยังหน้าจอ ดังภาพด้านล่าง 
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รูปที่ ๑๗ หน้าจอข้อมูลผู้รับมอบอ านาจ 

เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูล ผู้รับมอบอ านาจเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล หลังจาก
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพด้านล่าง 
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รูปที่ ๑๘ หน้าจอรายละเอียดผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
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+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                       รูปที่ ๑๙ หน้าจออธิบายขั้นตอนการท างาน 
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มีข้ันตอนการใช้งาน ดังนี้ 
1. ออกเลขที่ กทย. คือ ให้ผู้ที่รับผิดชอบกดออกเลขที่ กทย. เมื่อกดปุ่มแล้วระบบจะท าการ

สร้างเลขที่ กทย. ดังภาพด้านล่าง 

  
 
 
 

 

 

รูปที่ ๒๐ เลือกรูปแบบเลข กทย. 
  หากเป็นส านวนที่ด าเนินการรับเรื่องก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้เลือก ระบุเลขที่ กทย.
(ส านวนก่อนปีงบประมาณ ๖๔) ใช้ส าหรับการบันทึกข้อมูลส านวนเก่าท่ีจะเบิกจ่าย  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ ๒๑ สร้างเลข กทย. 

2. เปลี่ยนขั้นตอนการด าเนินงาน คือ สามารถเปลี่ยนขั้นตอนการด าเนินงานได้ตามต้องการ                                  
เมื่อกดปุ่มนี้แล้วระบบจะแสดงหน้าจอ ให้เลือกเปลี่ยนขั้นตอนการด าเนินงาน ดังภาพด้านล่าง 
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รูปที่ ๒๒ หน้าจอเปลี่ยนขั้นตอนการด าเนินงาน 

ให้เลือกเปลี่ยนขั้นตอนได้ตามต้องการ เมื่อเลือกแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือเปลี่ยนขั้นตอน 

 

3. CREDIT SCORING คือ รายละเอียดการจัดล าดับความส าคัญและให้คะแนนการประเมิน
เบื้องต้น เมื่อกดเลือกแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับเลือก ดังภาพด้านล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒๓ หน้าจอ CREDIT SCORING 

ให้เลือกที่ช่องที่เป็นความจริงที่สุด จากนั้นระบบจะค านวณคะแนนตามข้อ และกดปุ่มบันทึก เมื่อ
เลือกเรียบร้อยแล้ว ดังภาพด้านล่าง 
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รูปที่ ๒๔ การแสดงคะแนน 

4. ประวัติการแก้ไข คือ เมื่อต้องการดูประวัติการแก้ไขของส านวนนี้ให้กดปุ่มนี้ ระบบจะแสดง
ประวัติการแก้ไขท้ังหมด ดังภาพด้านล่าง 

 

รูปที่ ๒๕ ประวัติการแก้ไขข้อมูล 

5. ฟอร์มขอรับความช่วยเหลือ คือ ส่วนที่ให้กดเลือกเพ่ือดาวน์โหลดฟอร์มขอรับความ
ช่วยเหลือ  เมื่อกดแล้วระบบจะแสดงตัวเลือกส าหรับแบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือ และในหน้าจอนี้สามารถ
ยุติค าขอ และโอนค าขอให้ผู้อื่นได้ ดังภาพด้านล่าง 

 

รูปที่ ๒๖ ตัวเลือกฟอร์มขอรับความช่วยเหลือ 
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6. แก้ไขค าขอ/ข้อมูลของผู้ขอรับความช่วยเหลือ คือ ส่วนที่สามารถแก้ไขข้อมูลค าขอ และ
ข้อมูลของผู้มาขอรับความช่วยเหลือได้ 

7. ส่วนของรายละเอียด คือ ส่วนที่ให้ใส่ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของส านวน ในส่วนนี้ข้อมูลช่องใดที่
ขึ้นเครื่องหมาย        จ าเป็นต้องกรอกข้อมูล หากไม่กรอกข้อมูลจะไม่สามารถด าเนินการขั้นตอนต่อไปได้ 

8. เลือกเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ คือ ส่วนที่สามารถเลือกเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ โดยเมื่อกดปุ่ม
แล้วระบบจะให้เลือกเจ้าหน้าที่ ดังภาพด้านล่าง 

 

รูปที่ ๒๗ หน้าจอเลือกเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 

 
 

ในหน้านี้สามารถเลือกการแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ได้ โดยให้เลือกแจ้งเตือนด้วย SMS หรืออีเมล
ได้ตามต้องการ หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือเป็นการบันทึกข้อมูล 

9. ขั้นตอนต่อไป คือ เป็นส่วนที่ให้กดข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป แต่ก่อนจะกดข้ามไปยังขั้นตอน
ถัดไปนั้น จ าเป็นต้องออกเลขที่ กทย. ก่อน หากยังไม่กดออกเลขที่ กทย. ระบบจะแจ้งเตือนให้ออกเลข กทย. 
ก่อน ดังภาพด้านล่าง 

 

รูปที่ ๒๘ หน้าจอแจ้งเตือนออกเลข กทย. 
 

4.2 กรณีการขอปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย (กทย.2) 
ผู้ใช้สามารถสร้างค าขอ หรืองานใหม่ได้ตามต้องการโดยการกดที่ปุ่ม “สร้างงานใหม่” หรือ

ปุ่ม “สร้างค าขอ” ได้ ดังภาพด้านล่าง 
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รูปที่ ๒๙ หน้าจอสร้างงานใหม่ 

จากนั้นเลือก กทย. 2 กรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย จากนั้นระบบจะพาไปยังหน้า
แบบฟอร์มส าหรับสร้างงานใหม่ 
 

มีข้ันตอนการท างาน ดังนี้ 
1. กรอกข้อมูลของส่วนที่ 1 ให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ระบบให้มา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๓๐ กทย.2 กรอกข้อมูลส่วนแรก 
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๒. กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชนลงในช่องที่ก าหนด และกดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูลจาก 
LINKAGE CENTER” ระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่ใน Linkage Center มาแสดงลงในช่องต่างๆ ผู้ใช้สามารถแก้ไข
ข้อมูลได้ตามต้องการ ดังภาพด้านล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๓๑ หน้าจอกรอกข้อมูลเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

3. ผู้ใช้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มส่วนสุดท้ายให้ครบถ้วน โดยหากผู้ใช้ต้องการคัดลอกที่อยู่
ตามภูมิล าเนา สามารถท าได้โดยการกดที่ปุ่ม “คัดลอกที่อยู่ตามภูมิล าเนา” จากนั้นระบบจะท าการคัดลอกที่
อยู่ลงมาใส่ให้ในช่องแต่ละช่อง ดังภาพด้านล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ ๓๒ กรอกข้อมูลส่วนสุดท้าย 
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ในส่วนนี้หากผู้มาขอรับความช่วยเหลือ มีผู้รับมอบอ านาจให้ผู้ใช้กดเลือกที่ “มีผู้รับมอบ
อ านาจ” หากไม่มีไม่ต้องเลือก จากนั้นให้กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล หากผู้ใช้กดเลือกที่มีผู้รับมอบ
อ านาจ ระบบจะพาไปยังหน้าจอ ดังภาพด้านล่าง 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๓๓ หน้าจอผู้รับมอบอ านาจ 

เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูล ผู้รับมอบอ านาจเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล หลังจาก
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพด้านล่าง 
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รูปที่ ๓๔ หน้าจอรายละเอียดผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
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รูปที่ ๓๕ หน้าจออธิบายขั้นตอนการท างาน 
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มีข้ันตอนการใช้งาน ดังนี้ 
๑. ออกเลขที่ กทย. คือ ให้ผู้ที่รับผิดชอบกดออกเลขที่ กทย. เมื่อกดปุ่มแล้วระบบจะท าการ

สร้างเลขที่ กทย. ดังภาพด้านล่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๓๖ สร้างเลข กทย. 

๒. เปลี่ยนขั้นตอนการด าเนินงาน คือ สามารถเปลี่ยนขั้นตอนการด าเนินงานได้ตามต้องการ    
เมื่อกดปุ่มนี้แล้วระบบจะแสดงหน้าจอ ให้เลือกเปลี่ยนขั้นตอนการด าเนินงาน ดังภาพด้านล่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๓๗ หน้าจอเปลี่ยนขั้นตอนการด าเนินงาน 

ให้เลือกเปลี่ยนขั้นตอนได้ตามต้องการ เมื่อเลือกแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือเปลี่ยนขั้นตอน 
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๓. CREDIT SCORING คือ รายละเอียดการจัดล าดับความส าคัญและให้คะแนนการประเมิน
เบื้องต้น เมื่อกดเลือกแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับเลือก ดังภาพด้านล่าง 

 

รูปที่ ๓๘ หน้าจอ CREDIT SCORING 

ให้เลือกที่ช่องที่เป็นความจริงที่สุด จากนั้นระบบจะค านวณคะแนนตามข้อ และกดปุ่มบันทึก   
เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้ว ดังภาพด้านล่าง 

             

รูปที่ ๓๙ การแสดงคะแนน 
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๔. ประวัติการแก้ไข คือ เมื่อต้องการดูประวัติการแก้ไขของส านวนนี้ให้กดปุ่มนี้ ระบบจะ
แสดงประวัติการแก้ไขท้ังหมด ดังภาพด้านล่าง 

 

รูปที่ ๔๐ ประวัติการแก้ไขข้อมูล 

5. ฟอร์มขอรับความช่วยเหลือ คือ ส่วนที่ให้กดเลือกเพ่ือดาวน์โหลดฟอร์มขอรับความ
ช่วยเหลือ เมื่อกดแล้วระบบจะแสดงตัวเลือกส าหรับแบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือ และในหน้าจอนี้สามารถ
ยุติค าขอ และโอนค าขอให้ผู้อื่นได้ ดังภาพด้านล่าง 

 

รูปที่ ๔๑ ตัวเลือกฟอร์มขอรับความช่วยเหลือ 

6. แก้ไขค าขอ/ข้อมูลของผู้ขอรับความช่วยเหลือ คือ ส่วนที่สามารถแก้ไขข้อมูลค าขอ และ
ข้อมูลของผู้มาขอรับความช่วยเหลือได้ 

7. ส่วนของรายละเอียด คือ ส่วนที่ให้ใส่ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของส านวน ในส่วนนี้ ข้อมูลช่อง
ใดที่ข้ึนเครื่องหมาย         จ าเป็นต้องกรอกข้อมูล หากไม่กรอกข้อมูลจะไม่สามารถด าเนินการขั้นตอนต่อไปได้ 

8. เลือกเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ คือ ส่วนที่สามารถเลือกเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ โดยเมื่อกดปุ่ม
แล้วระบบจะให้เลือกเจ้าหน้าที่ ดังภาพด้านล่าง 

 

รูปที่ ๔๒ หน้าจอเลือกเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
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ในหน้านี้สามารถเลือกการแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ได้ โดยให้เลือกแจ้งเตือนด้วย SMS หรือ
อีเมลได้ตามต้องการ หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือเป็นการบันทึกข้อมูล 

9. ขั้นตอนต่อไป คือ เป็นส่วนที่ให้กดข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป แต่ก่อนจะกดข้ามไปยัง
ขั้นตอนถัดไปนั้น จ าเป็นต้องออกเลขที่ กทย. ก่อน หากยังไม่กดออกเลขท่ี กทย. ระบบจะแจ้งเตือนให้ออกเลข 
กทย. ก่อน     ดังภาพด้านล่าง 

 

รูปที่ ๔๓ หน้าจอแจ้งเตือนออกเลข กทย. 
 

4.3 กรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน (กทย. 3) 

ผู้ใช้สามารถสร้างค าขอ หรืองานใหม่ได้ตามต้องการโดยการกดที่ปุ่ม “สร้างงานใหม่” 
หรือ ปุ่ม “สร้างค าขอ” ได้ ดังภาพด้านล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๔๔ หน้าจอสร้างงานใหม่ 

จากนั้นเลือก กทย. 3 กรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือผู้ได้รับผลกระทบ
จากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน จากนั้นระบบจะพาไปยังหน้าแบบฟอร์มส าหรับสร้างงานใหม่ 
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มีข้ันตอนการท างาน ดังนี้ 
1. กรอกข้อมูลของส่วนที่ 1 ให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ระบบให้มา 

 

รูปที่ ๔๕ กทย. 3 

2. กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชนลงในช่องที่ก าหนด และกดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูลจาก 
LINKAGE CENTER” ระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่ใน Linkage Center มาแสดงลงในช่องต่างๆ ผู้ใช้สามารถแก้ไข
ข้อมลูได้ตามต้องการ ดังภาพด้านล่าง 

 

รูปที่ ๔๖ หน้าจอกรอกข้อมูลเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
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3. ผู้ใช้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มส่วนสุดท้ายให้ครบถ้วน โดยหากผู้ใช้ต้องการคัดลอกที่อยู่
ตามภูมิล าเนา สามารถท าได้โดยการกดที่ปุ่ม “คัดลอกที่อยู่ตามภูมิล าเนา” จากนั้นระบบจะท าการคัดลอกที่
อยู่ลงมาใส่ให้ในช่องแต่ละช่อง ดังภาพด้านล่าง 

 

รูปที่ ๔๗ กรอกข้อมูลส่วนสุดท้าย 

ในส่วนนี้หากผู้มาขอรับความช่วยเหลือ มีผู้รับมอบอ านาจให้ผู้ใช้กดเลือกที่ “มีผู้รับมอบ
อ านาจ” หากไม่มีไม่ต้องเลือก จากนั้นให้กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล หากผู้ใช้กดเลือกที่มีผู้รับมอบ
อ านาจ ระบบจะพาไปยังหน้าจอ ดังภาพด้านล่าง 

 
เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูล ผู้รับมอบ

อ านาจเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก” 
เพ่ือบันทึกข้อมูล หลังจากบันทึกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ                       
ดังภาพดา้นล่าง 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

รูปที่ ๔๘ หน้าจอผู้รับมอบอ านาจ 
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รูปที่ ๔๙ หน้าจอรายละเอียดผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
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รูปที่ ๕๐ หน้าจออธิบายขั้นตอนการใช้งาน 
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มีข้ันตอนการใช้งาน ดังนี้ 
1. ออกเลขท่ี กทย. คือ ให้ผู้ที่รับผิดชอบกดออกเลขที่ กทย. เมื่อกดปุ่มแล้วระบบจะท าการ

สร้างเลขที่ กทย. ดังภาพด้านล่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๕๑ สร้างเลข กทย. 

2. เปลี่ยนขั้นตอนการด าเนินงาน คือ สามารถเปลี่ยนขั้นตอนการด าเนินงานได้ตาม
ต้องการ เมื่อกดปุ่มนี้แล้วระบบจะแสดงหน้าจอ ให้เลือกเปลี่ยนขั้นตอนการด าเนินงาน ดังภาพด้านล่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ ๕๒ หน้าจอเปลี่ยนขั้นตอนการด าเนินงาน 

ให้เลือกเปลี่ยนขั้นตอนได้ตามต้องการ เมื่อเลือกแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือเปลี่ยนขั้นตอน 
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3. CREDIT SCORING คือ รายละเอียดการจัดล าดับความส าคัญและให้คะแนนการประเมิน
เบื้องต้น เมื่อกดเลือกแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับเลือก ดังภาพด้านล่าง 

 
รูปที่ ๕๓ หน้าจอ CREDIT SCORING 

ให้เลือกที่ช่องที่เป็นความจริงที่สุด จากนั้นระบบจะค านวณคะแนนตามข้อ และกดปุ่ม
บันทึกเม่ือเลือกเรียบร้อยแล้ว ดังภาพด้านล่าง 

 
รูปที่ ๕๔ การแสดงคะแนน 
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4. ประวัติการแก้ไข คือ เมื่อต้องการดูประวัติการแก้ไขของส านวนนี้ให้กดปุ่มนี้ ระบบจะ
แสดงประวัติการแก้ไขท้ังหมด ดังภาพด้านล่าง 

 

รูปที่ ๕๕ ประวัติการแก้ไขข้อมูล 

5. ฟอร์มขอรับความช่วยเหลือ คือ ส่วนที่ให้กดเลือกเพ่ือดาวน์โหลดฟอร์มขอรับความ
ช่วยเหลือ เมื่อกดแล้วระบบจะแสดงตัวเลือกส าหรับแบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือ และในหน้าจอนี้สามารถ 
ยุติค าขอ และโอนค าขอให้ผู้อื่นได้ ดังภาพด้านล่าง 

 

รูปที่ ๕๖ ตัวเลือกฟอร์มขอรับความช่วยเหลือ 

6. แก้ไขค าขอ/ข้อมูลของผู้ขอรับความช่วยเหลือ คือ ส่วนที่สามารถแก้ไขข้อมูลค าขอ และ
ข้อมูลของผู้มาขอรับความช่วยเหลือได้ 

7. ส่วนของรายละเอียด คือ ส่วนที่ให้ใส่ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของส านวน ในส่วนนี้ ข้อมูลช่องใด
ที่ข้ึนเครื่องหมาย         จ าเป็นต้องกรอกข้อมูล หากไม่กรอกข้อมูลจะไม่สามารถด าเนินการขั้นตอนต่อไปได้ 

8. เลือกเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ คือ ส่วนที่สามารถเลือกเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ โดยเมื่อกดปุ่ม
แล้วระบบจะให้เลือกเจ้าหน้าที่ ดังภาพด้านล่าง 

 

รูปที่ ๕๗ หน้าจอเลือกเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
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ในหน้านี้สามารถเลือกการแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ได้ โดยให้เลือกแจ้งเตือนด้วย SMS 
หรืออีเมลได้ตามต้องการ หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือเป็นการบันทึกข้อมูล 

9. ขั้นตอนต่อไป คือ เป็นส่วนที่ให้กดข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป แต่ก่อนจะกดข้ามไปยังขั้นตอน
ถัดไปนั้น จ าเป็นต้องออกเลขที่ กทย. ก่อน หากยังไม่กดออกเลขที่ กทย. ระบบจะแจ้งเตือนให้ออกเลข กทย. 
ก่อน ดังภาพด้านล่าง 

 

รูปที่ ๕๘ หน้าจอแจ้งเตือนออกเลข กทย. 
 

4.4 กรณีการสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน (กทย. 4) 
ผู้ใช้สามารถสร้างค าขอ หรืองานใหม่ได้ตามต้องการโดยการกดที่ปุ่ม “สร้างงานใหม่” 

หรือปุ่ม “สร้างค าขอ” ได้ ดังภาพด้านล่าง 

 

รูปที่ ๕๙ หน้าจอสร้างงานใหม่ 

จากนั้นเลือก กทย. 4 กรณีการสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
จากนั้นระบบจะพาไปยังหน้าแบบฟอร์มส าหรับสร้างงานใหม่ ดังภาพด้านล่าง 
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รูปที่ ๖๐ กทย. 4 

มีข้ันตอนการท างาน ดังนี้ 
1. ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลตามที่ระบบให้มา ให้ครบถ้วน 

 

รูปที่ ๖๑ กทย.4 ส่วนที่ 1 
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2. ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลของผู้เสนอโครงการ 

 

รูปที่ ๖๒ ข้อมูลผู้เสนอโครงการ 

๓. ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลที่อยู่ของผู้เสนอโครงการ 

 

รูปที่ ๖๓ ที่อยู่ผู้เสนอโครงการ 
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๔. ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลผู้ประสานงานของโครงการ 

 

รูปที่ ๖๔ ข้อมูลผู้ประสานงานโครงการ 

5. ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลทั่วไปของโครงการ เช่น วัตถุประสงค์ที่ขอรับความช่วยเหลือ กิจกรรม
หรือโครงการที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน เป็นต้น 

 

รูปที่ ๖๕ ข้อมูลทั่วไป 
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6. ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลแหล่งความช่วยเหลือ/บุคคลอ้างอิง 

 

รูปที่ ๖๖ ข้อมูลแหล่งความช่วยเหลือ/บุคคลอ้างอิง 

7. ให้ผู้ใช้เลือกลักษณะโครงการที่ขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุน 
8. ให้ผู้ใช้เลือกเอกสารที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา 

 

รูปที่ ๖๗ เลือกลักษณะและเอกสาร 

เมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลภายในระบบ 
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4.5 ปรึกษากฎหมาย 
ผู้ใช้สามารถสร้างค าขอ หรืองานใหม่ได้ตามต้องการโดยการกดที่ปุ่ม “สร้างงานใหม่” 

หรือปุ่ม “สร้างค าขอ” ได้ เลือก ปรึกษากฎหมาย ดังภาพด้านล่าง 

 

รูปที่ ๖๘ หน้าจอสร้างงานใหม่ 

 

จากนั้น ระบบจะพาไป
ยังหน้าแบบฟอร์มส าหรับสร้าง
งานใหม่ ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลตาม
แบบฟอร์ มที่ ระบบให้ มาให้
ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก
และปิดเรื่อง” เมื่อต้องการบันทึก
ข้อมูลพร้อมปิดเรื่องทันที หรือ
กดปุ่ม “บันทึก” เมื่อต้องการ
บันทึกข้อมูลอย่างเดียว และกด
ปุ่ม “ยกเลิก” เมื่อไม่ต้องการ
บันทึกข้อมูล ดังภาพ 

 

รูปที่ ๖๙ ปรึกษากฎหมาย 
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ระบบ Back Office 

เป็นระบบที่ใช้ขับเคลื่อนการด าเนินงานภายในของส านักงานกองทุนยุติธรรม ซึ่งประกอบด้วยระบบ
ย่อยที่ใช้ในการด าเนินงาน เช่น ระบบการเงิน บัญชี พัสดุ และงบประมาณ เป็นต้น โดยได้มีการเชื่อมโยงกับ
ระบบ Justice Fund เพ่ือให้การด าเนินการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็ว มีความถูกต้อง 
และสามารถติดตามผลการด าเนินงานต่างๆ ได้แบบ Real Time อีกทั้งยังเป็นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามี
บทบาทในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างแท้จริง 

 

1. เข้าสู่ระบบ  

 ช่องทางการเข้าใช้งานระบบ http://jfportal.moj.go.th/ โดยผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเพ่ือเข้าสู่ระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ระบบเทคโนโลยดีิจทิัลส านักงานกองทุนยตุิธรรม 
 

http://jfportal.moj.go.th/
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2. หน้าหลัก 

เมื่อผู้ใช้ท าการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะเข้ามาพบกับหน้าหลัก หรือหน้าจอภาพรวมของระบบ
สารสนเทศกองทุนยุติธรรม โดยผู้ใช้จะสามารถเห็นระบบต่างๆ ตามสิทธิ์ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 หน้าจอภาพรวมของระบบ 
 

 
3. ระบบงาน 

Back Office ประกอบไปด้วยระบบงานภายในอีก 12 ระบบ ดังนี้ 

3.1 ระบบข้อมูลบุคคล  

  เป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลของบุคลากรส านักงานกองทุนยุติธรรมและผู้ที่จะเข้าใช้
งานระบบ Back Office โดยจะประกอบไปด้วยระบบการใช้งานอีก 3 ระบบย่อย ที่ผู้ ใช้งานสามารถ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคลได้ และสามารถยื่นใบลา และเช็ควันลาผ่านระบบได้  

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ระบบข้อมูลบุคคล    รูปที่ 4 ระบบย่อยภายในระบบข้อมูลบุคคล 
 
 
 

2.ช่ือผู้ใช้งาน 

1. รูปผู้ใช้งาน 
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3.2 ระบบงบประมาณ 

เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมงบประมาณประจ าปีของกองทุนยุติธรรม ยื่นค าของบประมาณ 
จัดสรรงบประมาณ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และรายงานผลการด าเนินงาน โดยประกอบไปด้วยระบบ           
ที่แบ่งตามกลุ่มการใช้งาน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มข้อมูลพ้ืนฐาน กลุ่มข้อมูลพ้ืนฐานตามปีงบประมาณ กลุ่มระบบ
จัดสรรงบประมาณ กลุ่มระบบตัดงบประมาณ และกลุ่มระบบรายงาน ดังภาพด้านล่าง 

 

 

 

 

รูปที่ 5 ระบบงบประมาณ   รูปที่ 6 ระบบงบประมาณ กลุ่มข้อมูลพื้นฐาน 

- กลุ่มข้อมูลพื้นฐานประกอบไปด้วย 8 ระบบย่อย เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน ดังรูปที่ 6 

 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 ระบบงบประมาณ กลุ่มข้อมูลพื้นฐานตามปีงบประมาณ 
- กลุ่มข้อมูลพื้นฐานตามปีงบประมาณประกอบไปด้วย 8 ระบบย่อย เพ่ือใช้ในการจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน

รายปี งบประมาณ ดังรูปที่ 7 

 
 
 
 
 

รูปที่ 8 ระบบงบประมาณ กลุ่มระบบจัดสรรงบประมาณ 
- กลุ่มระบบจัดสรรงบประมาณประกอบไปด้วย 3 ระบบย่อย เพ่ือใช้ในการจัดสรรงบประมาณ ดังรูปที่ 8 

 
 
 

 



คู่มือมาตรฐานการปฏบิัติงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชน 

๑๓๒ | Justice Fund Office 
  
    

 

 
 
 
 

รูปที่ 9 ระบบงบประมาณ กลุ่มระบบตัดงบประมาณ 
- กลุ่มระบบตัดงบประมาณประกอบไปด้วย 4 ระบบย่อย เพ่ือใช้ในการจัดสรรงบประมาณ ดังรูปที่ 9 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 ระบบงบประมาณ กลุ่มระบบรายงาน 
- กลุ่มระบบรายงานประกอบไปด้วย 1 แดชบอร์ด และ 11 ระบบย่อย เพ่ือใช้ในการเรียกดูรายงานการ

ใช้งบประมาณ ดังรูปที่ 10 
 

3.3 ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง 

            เป็นระบบที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของกองทุนยุติธรรมโดยประกอบไปด้วย
ระบบที่แบ่งตามกลุ่มการใช้งาน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มข้อมูลพ้ืนฐาน กลุ่มจัดซื้อจัดจ้าง และกลุ่มรายงาน ดังภาพ
ด้านล่าง 

 

 

 

รูปที่ ๑๑ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง   รูปที่ ๑๒ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มข้อมูลพื้นฐาน 

- กลุ่มข้อมูลพื้นฐานประกอบไปด้วย 4 ระบบย่อย เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลพื้นฐาน ดังรูปที่ 1๒ 
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รูปที่ 1๓ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มจัดซื้อจัดจ้าง 

- กลุ่มจัดซื้อจัดจ้างประกอบไปด้วย 9 ระบบย่อย เพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังรูปที่ 1๓ 
 

          
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1๔ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มรายงาน 
- กลุ่มรายงานประกอบไปด้วย 9 ระบบย่อย เพ่ือใช้ในการเรียกดูรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ดังรูปที่ 1๔ 
 

3.4 ระบบทะเบียนสินทรัพย์ 

            เป็นระบบที่ใช้ในการเก็บข้อมูลสินทรัพย์ของส านักงานกองทุนยุติธรรม โดยประกอบด้วยระบบที่
แบ่งตามกลุ่มการใช้งาน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มข้อมูลพ้ืนฐาน กลุ่มระบบครุภัณฑ ์และกลุ่มรายงาน ดังภาพด้านล่าง 

 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1๕ ระบบทะเบียนสินทรัพย์  รูปที่ 1๖ ระบบทะเบียนสินทรัพย์ กลุ่มข้อมูลพื้นฐาน 
- กลุ่มข้อมูลพื้นฐานประกอบไปด้วย 7 ระบบย่อย เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลพื้นฐาน ดังรูปที่ 1๖ 
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รูปที่ 1๗ ระบบทะเบียนสินทรัพย์ กลุ่มระบบครุภัณฑ์ 
- กลุ่มระบบครุภัณฑ์ประกอบไปด้วย 10 ระบบย่อย เพื่อใช้ในการจัดการครุภัณฑ์ ดังรูปที่ 1๗ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1๘ ระบบทะเบียนสินทรัพย์ กลุ่มรายงาน 
- กลุ่มรายงานประกอบไปด้วย 10 ระบบย่อย เพื่อใช้ในการเรียกดูรายงานสินทรัพย์ ดังรูปที่ 1๘ 

 
3.5 ระบบคลังพัสดุ 

            เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการพัสดุของส านักงานกองทุนยุติธรรม การเช็คยอดพัสดุ  
การเบิกจ่ายพัสดุ โดยจะประกอบไปด้วยระบบการใช้งาน อีก 7 ระบบย่อย ดังภาพด้านล่าง 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1๙ ระบบคลังพัสดุ    รูปที่ ๒๐ ระบบย่อยภายในระบบคลังพัสดุ 
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3.6 ระบบการเงิน 

            เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงินของส านักงานกองทุนยุติธรรม โดย
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนยุติธรรมก็จะต้องใช้งานระบบดังกล่าวร่วมกัน  

 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 2๑ ระบบการเงิน         รูปที่ 2๒ ระบบการเงิน การบริหารจัดการการเงิน 

 

 

 

 

รูปที่ 2๓ ระบบการเงิน เมนูย่อยในการบริหารจัดการการเงิน 

 
3.7 ระบบบัญชี 

      เป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการด้านบัญชีของส านักงานกองทุนยุติธรรม  

 

 

 

 

 รูปที่ 2๔ ระบบบัญชี         รูปที่ 2๕ ระบบบัญชี สมุดรายวันและรายงานทางบัญชี 
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รูปที่ 2๖ ระบบบัญชี เมนูย่อยในการบริหารงานบัญชี 
 

3.8 ระบบการจัดการความรู้ (KM) 

      เป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการความรู้ของส านักงานกองทุนยุติธรรมที่ใช้เผยแพร่องค์ความรู้      
ทั้งต่อประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนยุติธรรม เพ่ือเป็นแหล่งความรู้อีกช่องทาง โดยจะ
ประกอบไปด้วยระบบการใช้งาน อีก 6 ระบบย่อย ดังภาพด้านล่าง 

 

 

 

 

รูปที่ 2๗ ระบบการจัดการความรู้   รูปที่ 2๘ ระบบย่อยภายใน ระบบการจัดการความรู้ 

 
3.9 ระบบต้นทุนผลผลิต 

  เป็นระบบที่ใช้ในการค านวนต้นทุนในการด าเนินงานของส านักงานกองทุนยุติธรรมโดยจะ
ประกอบไปด้วยระบบการใช้งาน อีก 2 ระบบย่อย ดังภาพด้านล่าง 

 

 

 

 

 รูปที่ 2๙ ระบบการจัดการความรู้       รูปที่ ๓๐ ระบบย่อยภายใน ระบบการจัดการความรู้ 
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3.10 ระบบตัวชี้วัด 

      เป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการตัวชี้วัดของส านักงานกองทุนยุติธรรมเพ่ือใช้ในการมอบหมาย
และรายงานผลการด าเนินงาน โดยจะประกอบไปด้วยระบบการใช้งาน อีก 5 ระบบย่อย ดังภาพด้านล่าง 

 

 

 

 

รูปที่ ๓๑ ระบบตัวชี้วัด    รูปที่ 3๒ ระบบย่อยภายใน ระบบตัวชี้วัด 

 
3.11 ระบบเชื่อมโยง 

      เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลในการเชื่องโยงกับระบบ Justice Fund ซึ่งเป็น
ระบบที่ใช้บันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม 4 ภารกิจของกองทุนยุติธรรม โดยเชื่อมโยงใน
ส่วนของรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนตาม 4 ภารกิจที่กองทุนฯ ให้ความช่วยเหลือ 
 

3.12 ระบบข้อมูลผู้ใช้งาน 

      เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการสิทธิ์ในการเข้าใช้งานของผู้ใช้ระบบ 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3๓ ระบบตัวชี้วัด           รูปที่ 3๔ ระบบข้อมูลผู้ใช้งาน 
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ที่ปรึกษา 
นายมนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ  ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนยุติธรรม 
นางสาวสินีนาฎ  มะปรางทอง       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 
ผู้จัดท า 
กลุ่มงานนโยบายและพัฒนาระบบงาน 
 
ส านักงานกองทุนยุติธรรม 
ที่อยู่ ชั้น 22 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 22 
ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด 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 
0๒ 502 6318 

 

กลุ่มงานบริหารการเงินและการบัญชี 

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

 

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
02 502 6740 
02 502 6734 

it.jfo@moj.go.th 

โทรสาร 02 502 6741  
 

ภำคผนวก 

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

