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ค าน า 

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มาตรา 5 ได้บัญญัติว่า “ให้จัดตั้งกองทุนขึ้น
กองทุนหนึ่งในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  เรียกว่า “กองทุนยุติธรรม” มีฐานะเป็นนิติบุคคล มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี การ
ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน”  จึงได้มีการถ่ายโอนงานกองทุนยุติธรรม
จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมาสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  

 เพ่ือให้การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรมเป็นแนวทางและมาตรฐาน
เดียวกัน และตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรม ในการช่วยเหลือประชาชน ผู้เดือดร้อน ยากไร้ ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม ส านักงานกองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จึงจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
กองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมขึ้น ซึ่งภายในเล่มประกอบไปด้วยความเป็นมา โครงสร้าง 
อ านาจหน้าที่ กระบวนงานการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แนวค าวินิจฉัย ประเด็นถาม-ตอบ บทสรุปและ
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ไว้ภายในเล่มนี้ด้วยแล้ว 

ในการนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ยุติธรรมจังหวัดและคณะอนุกรรมการ  
ให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรมทุกท่าน ที่ขับเคลื่อนงาน
กองทุนยุติธรรม และนโยบายของกระทรวงยุติธรรมและรัฐบาล หากในอนาคตมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม
หรือแบบสัญญาต่าง ๆ จะได้พัฒนารูปแบบ วิธีการ และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรม
เพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน์ ในการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว  มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้ปฏิบัติงานสูงสุดต่อไป 

คณะท างาน 

ตุลาคม 2559 
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Legal Aid can be access multiple ways           Justice Fund Office Ministry of Justice 

1 คู่มอืการปฏบัิตงิานกองทุนยุตธิรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมา 

กระทรวงยุติธรรมได้มีการจัดตั้งกองทุนยุติธรรมขึ้น โดยส านักงานกิจการยุติธรรมและได้รับการ
สนับสนุนเงินงบประมาณครั้งแรกตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2549 ต่อมา ในปี 
2553 ได้ถ่ายโอนงานกองทุนยุติธรรมจากส านักงานกิจการยุติธรรมไปยังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ
ได้ออกระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2553 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีการ
สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง การด าเนินคดี 
หรือการบังคับคดี การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมถึงผู้ที่กระท าการใด ๆ เพ่ือ
ปกป้อง คุ้มครอง หรือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางกองทุนยุติธรรมมีการสนับสนุนเงิน 
หรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนยุติธรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท้ังสิ้น 8 ประการ ได้แก่  

1) สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการวางเงินประกันการปล่อยชั่วคราว 
2) สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความว่าความในคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง 

หรือการบังคับคดี  
3) สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการช าระค่าธรรมเนียมขึ้นศาลและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ในคดี

แพ่งและคดีปกครอง  
4) สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีเกี่ยวกับการพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ 

อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินเผชิญสืบของศาล ค่าใช้จ่ายในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผน
ที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียมและการอ่าน แปล ตีความ และวิเคราะห์ภาพถ่ายดังกล่าว 

5) สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนของผู้ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก 
ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

6) สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนเพ่ือคุ้มครองช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัยจากการ        
ก่ออาชญากรรมหรือการป้องกันการถูกปองร้ายเพราะได้เข้าช่วยเหลือภารกิจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชน  

7) สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากการกระท าความผิดทาง
อาญา การกระท าโดยมิชอบทางปกครอง หรือการกระท าละเมิดในลักษณะที่มีผลกระทบต่อประชาชน หรือ
กลุ่มบุคคลตั้งแต่สิบรายขึ้นไปหรือที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  

8) สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ที่ส าคัญอย่างยิ่ง รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในเรื่องนี้มาแล้วหลายสมัย จนกระทั่งรัฐบาลปัจจุบัน   
น าโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 
2557 นโยบายที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ข้อ 11.5 ได้ก าหนดให้ต้องมีการส่งเสริม
กองทุนยุติธรรม เพ่ือคุ้มครองช่วยเหลือคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพ และ 
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ในปีงบประมาณ 2556 ประเทศไทยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าได้ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแนวทาง             
การด าเนินงานระยะยาว 10-15 ปี เพ่ือสร้างการพัฒนาอย่างยังยืน (Growth & Competitiveness) ด้วยการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง ยั่งยืน เพ่ือให้หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) 
และลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ซึ่งประกอบด้วยแนวทางการด าเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ การเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ า ยกระดับฐานะและมาตรฐานการด ารงชีวิตของ 
ทุกกลุ่ม เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ เร่งรัดปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจ สิทธิ
และเสรีภาพ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพเกิดความ
คุ้มค่า กองทุนยุติธรรมก็เป็นแนวนโยบายอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ าให้กับคนยากไร้ เดือดร้อน     
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมให้ได้รับความยุติธรรม ต่อมาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ได้มีการลงนามความร่วมมือ 
“อ านวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า” ในสังคม โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)    
เป็นประธานในพิธี ระหว่าง 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) กระทรวงมหาดไทย 2) ส านักนายกรัฐมนตรี 3) ส านักงาน
อัยการสูงสุด 4) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และ 5) กระทรวงยุติธรรม เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง     
ความยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และเสมอภาค ประกอบกับคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา) เป็นประธานการกระชุม ในครั้งที่ 1/2558 
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 เห็นชอบการกระจายอ านาจ ในการพิจารณาค าขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน
ยุติธรรมทั้ง 76 จังหวัด เพ่ือให้การจัดการกองทุนยุติธรรมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยให้อ านาจยุติธรรม
จังหวัดและคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจ าจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีอ าน าจ
พิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือได้ ภายในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อรายต่อกรณี 

 อย่างไรก็ตาม กองทุนยุติธรรมตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2553 
มีงบประมาณที่จ ากัด ประกอบกับไม่มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานท าให้กองทุนยุติธรรมไม่สามารถ
ช่วยเหลือประชาชนและให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้อย่างทั่วถึง เสมอภาค และเป็นธรรม 
ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในสังคม ดังนั้น สมควรก าหนดให้กองทุนยุติธรรมมีฐานะเป็นนิติบุคคล เพ่ือเป็นแหล่ง
เงินทุนส าหรับช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย การถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน จึงได้ตราพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.
2558 ขึ้น โดยพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มาตรา 5 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งใน
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรียกว่า “กองทุนยุติธรรม” มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็น
แหล่งเงินทุนส าหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือ
จ าเลย การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการ
ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน จึงได้มีการถ่ายโอนงานกองทุนยุติธรรมจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
มาสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบกับมาตรา 11 ให้จัดตั้งส านักงานกองทุนยุติธรรมขึ้นใน
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการให้กับกองทุน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
คณะท างาน หรือบุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้ง  
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ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนตามพระราชบัญญัติกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้เดือดร้อน ยากไร้ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ส านักงานกองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม จึงจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมขึ้น และหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ 
เดือดร้อน และไม่ได้รับความเป็นธรรมให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรม 
และนโยบายของกระทรวงยุติธรรมและรัฐบาลในอันที่จะสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในประเทศและสังคม
โดยรวมต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค ์
1.2.1 เพ่ือให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
1.2.2 เพ่ือให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ประกาศ 

หลักเกณฑ์และค าสั่งที่ เกี่ยวข้อง และน ามาประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

1.2.3 เพ่ือให้รู้ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับค าขอ การท ารายงานความเห็น รวมถึงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง 

1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.3.1 ได้รับความรู้และความเข้าใจในพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘  
1.3.2 ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ และค าสั่งคณะกรรมการ

กองทุนยุติธรรม และสามารถปฏิบัติงานภารกิจกองทุนยุติธรรมได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

1.3.3 ได้รู้ถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับค าขอ การท ารายงานความเห็น รวมถึงขั้นตอน
ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นมืออาชีพ 
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บันทึกข้อความ 
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บทที่ 2 
โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

2.1 โครงสร้าง 

เมื่อพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับในวันที่ 24 เมษายน 2559  
ได้มีคณะกรรมการเกิดขึ้น 1 คณะ เรียกว่าคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม จากนั้น คณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรม อาศัยอ านาจตามมาตรา 20 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือคณะหนึ่งหรือ
หลายคณะ เพ่ือมีอ านาจหน้าที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ยื่นค าขอในทุกภารกิจของกองทุนทั่วราชอาณาจักร 
ประกอบมาตรา 21 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดขึ้นทุกจังหวัด
นอกจากกรุงเทพมหานคร เพ่ือมีอ านาจหน้าที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ยื่นค าขอจากกองทุน เฉพาะกรณี
การให้ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดีและการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกองทุนยุติธรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 

1) คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือกรุงเทพมหานครและที่เกินอ านาจคณะอนุกรรมการให้
ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด 

2) คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด 
3) คณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
4) คณะอนุกรรมการพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย 
5) คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายกองทุนยุติธรรม 

ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ มีโครงสร้างและองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
2.1.1 โครงสร้างบริหาร 

 
 
 

คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม

คณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือ
กรุงเทพมหานคร 

และที่เกินอ านาจของ
คณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือ

ประจ าจังหวัด

คณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือ

ประจ าจังหวัด

คณะอนุกรรมการ
ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิด

สิทธิมนุษยชน

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาให้การ

สนับสนุนโครงการ
ให้ความรู้กฎหมาย

คณะอนุกรรมการ
พัฒนากฎหมาย
กองทุนยุติธรรม
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1) คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 
ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการกองทุน

ยุติธรรม ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็น
รองประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้แทนส านักงบประมาณ 
ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานศาลยุติธรรม ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสภาทนายความ 
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน จ านวน 6 คน เป็นกรรมการ โดยให้รองปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งได้รับมอบหมาย
จากปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานกองทุนยุติธรรมจ านวน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีโครงสร้างดังต่อไปนี้ 

(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานกรรมการ  
(2) ปลัดกระทรวงยุติธรรม รองประธานกรรมการ  
(3) ผู้แทนกระทรวงการคลัง  กรรมการ 
(4) ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรรมการ 
(5) ผู้แทนส านักงบประมาณ  กรรมการ 
(6) ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ  กรรมการ 
(7) ผู้แทนส านักงานศาลยุติธรรม  กรรมการ 
(8) ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด  กรรมการ 
(9) ผู้แทนสภาทนายความ  กรรมการ 
(10) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก ผู้มีความรู้  กรรมการ 

ความสามารถ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ 
ในด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
จ านวน 6 คน   

(11) รองปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งได้รับมอบหมาย กรรมการและเลขานุการ 
จากปลัดกระทรวงยุติธรรม   

(12) เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนยุติธรรม ผู้ช่วยเลขานุการ 
ที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งจ านวน 2 คน  

2) คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือกรุงเทพมหานครและที่เกินอ านาจคณะอนุกรรมการ 
ให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด 

ตามค าสั่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมที่ 1/2559 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559  
มีองค์ประกอบคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือกรุงเทพมหานครฯ ทั้งสิ้น 9 คน ประกอบด้วย  
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนกรมบังคับคดี ผู้แทนส านักงานป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นอนุกรรมการ ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนยุติธรรม เป็นอนุกรรมการ 
และเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ส านักงานกองทุนยุติธรรม เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีโครงสร้าง
ดังต่อไปนี้  
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(1) รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ประธานอนุกรรมการ 
ที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมาย 

(2) ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด อนุกรรมการ 
(3) ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ อนุกรรมการ 
(4) ผู้แทนกรุงเทพมหานคร อนุกรรมการ 
(5) ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ อนุกรรมการ 
(6) ผู้แทนกรมบังคับคดี อนุกรรมการ 
(7) ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการป้องกัน อนุกรรมการ 

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(8) ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนยุติธรรม อนุกรรมการและเลขานุการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
(9) เจ้าหน้าที่ส านักงานกองทุนยุติธรรม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ที่ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนยุติธรรมมอบหมาย  
3) คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด 

ตามค าสั่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมที่ 2/2559 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559  
มีองค์ประกอบคณะอนุกรรมการทั้งสิ้น 12 คน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานอนุกรรมการ 
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหรือผู้แทน ปลัดจังหวัดหรือ
ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดหรือผู้แทน ผู้อ านวยการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
หรือผู้แทน คลังจังหวัดหรือผู้แทน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานอนุกรรมการคัดเลือก ผู้แทนเครือข่ายยุติธรรมชุมชนที่
ยุติธรรมจังหวัดคัดเลือก เป็นอนุกรรมการ ยุติธรรมจังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่
ประจ าส านักงานยุติธรรมจังหวัดที่ยุติธรรมจังหวัดมอบหมาย จ านวน 2 คน เป็นอนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการโดยมีโครงสร้างดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานอนุกรรมการ 
หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย  

(2) อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ อนุกรรมการ 
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด หรือผู้แทน  

(3) ปลัดจังหวัด หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
(4) ท้องถิ่นจังหวัด หรือผู้แทน  อนุกรรมการ 
(5) ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
(6) ผู้อ านวยการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
(7) คลังจังหวัด หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
(8) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานอนุกรรมการคัดเลือก อนุกรรมการ 

จ านวน 1 คน 
(9) ผู้แทนเครือข่ายยุติธรรมชุมชนที่ยุติธรรมจังหวัด อนุกรรมการ 

คัดเลือก จ านวน ๑ คน 
(10) ยุติธรรมจังหวัด อนุกรรมการและเลขานุการ 
(11) เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานยุติธรรมจังหวัด อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ทียุ่ติธรรมจังหวัดมอบหมาย จ านวน 2 คน 
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อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม (8) ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เป็นที่ประจักษ์ในด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามความท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 

4) คณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ตามค าสั่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมที่ 3/2559 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559 มี

องค์ประกอบคณะอนุกรรมการทั้งสิ้น 8 คน ประกอบด้วย อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธาน
อนุกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา กรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นอนุกรรมการ ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนยุติธรรม เป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ เจ้าหน้าที่ส านักงานกองทุนยุติธรรมที่ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนยุติธรรมมอบหมาย เป็น
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโดยมีโครงสร้างดังต่อไปนี้ 

(1) อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประธานอนุกรรมการ 
(2) ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคม อนุกรรมการ 

และความมั่นคงของมนุษย ์
(3) ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ อนุกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(4) ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ อนุกรรมการ 
(5) ผู้อ านวยการส านักงานช่วยเหลือทางการเงิน อนุกรรมการ 

แก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

(6) ผู้อ านวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ อนุกรรมการ 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

(7) ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนยุติธรรม อนุกรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

(8) เจ้าหน้าที่ส านักงานกองทุนยุติธรรม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ทีผู่้อ านวยการส านักงานกองทุนยุติธรรมมอบหมาย 

5) คณะอนุกรรมการพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย 
ตามค าสั่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมที่ 4/2559 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559   

มีองค์ประกอบคณะอนุกรรมการทั้งสิ้น 9 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานกิจการยุติธรรม เป็น
ประธานอนุกรรมการ ผู้แทนส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนส านักงานอัยการ
สูงสุด ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้แทนเนติ
บัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานอนุกรรมการคัดเลือก เป็นอนุกรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนยุติธรรม เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่ส านักงานกองทุนยุติธรรมที่
ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนยุติธรรมมอบหมาย เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโดยมีโครงสร้าง
ดังต่อไปนี้ 
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(1) ผู้อ านวยการส านักงานกิจการยุติธรรม ประธานอนุกรรมการ 
(2) ผู้แทนส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ อนุกรรมการ 

ทางกฎหมายแก่ประชาชน ส านักงานอัยการสูงสุด 
(3) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ 
(4) ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ อนุกรรมการ 
(5) ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อนุกรรมการ 
(6) ผู้แทนเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ อนุกรรมการ 
(7) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานอนุกรรมการคัดเลือก อนุกรรมการ 

จ านวน 1 คน 
(8) ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนยุติธรรม อนุกรรมการและเลขานุการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
(9) เจ้าหน้าที่ส านักงานกองทุนยุติธรรม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ทีผู่้อ านวยการส านักงานกองทุนยุติธรรมมอบหมาย 
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม (7) ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 

เป็นที่ประจักษ์ในด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามความท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 

6) คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายกองทุนยุติธรรม 
ตามค าสั่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมที่ 5/2559 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559   

มีองค์ประกอบคณะอนุกรรมการทั้งสิ้น 10 คน ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ปลัดกระทรวง
ยุติธรรมมอบหมาย เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้แทนส านักงานกิจการ
ยุติธรรม ผู้แทนส านักกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนส านักงานยุติธรรมจังหวัดที่
ปลัดกระทรวงยุติธรรมคัดเลือก เป็นอนุกรรมการ ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนยุติธรรม เป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ เจ้าหน้าที่ส านักงานกองทุนยุติธรรมที่ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนยุติธรรมมอบหมาย เป็น
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโดยมีโครงสร้างดังต่อไปนี้ 

(1) รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ประธานอนุกรรมการ 
ที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมาย 

(2) ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด อนุกรรมการ 
(3) ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อนุกรรมการ 
(4) ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ อนุกรรมการ 
(5) ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อนุกรรมการ 
(6) ผู้แทนส านักงานกิจการยุติธรรม อนุกรรมการ 
(7) ผู้แทนส านักกฎหมาย อนุกรรมการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
(8) ผู้แทนส านักงานยุติธรรมจังหวัด อนุกรรมการ 

ที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมคัดเลือก จ านวน 1 คน 
(9) ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนยุติธรรม อนุกรรมการและเลขานุการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
(10) เจ้าหน้าที่ส านักงานกองทุนยุติธรรม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ทีผู่้อ านวยการส านักงานกองทุนยุติธรรมมอบหมาย 
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2.1.2 โครงสร้างส านักงาน 
 ส านักงานกองทุนยุติธรรม 

ส านักงานกองทุนยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 มาตรา 11  
ให้จัดตั้งส านักงานกองทุนยุติธรรมขึ้นในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการให้กับ
กองทุน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 โดยมีโครงสร้างดังต่อไปนี้ 

 
1) กลุ่มงานนิติการและติดตามคด ี

(1) พัฒนากฎหมายและอนุบัญญัติกฎหมาย (การจัดท าระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ 
และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่าง ๆ) 

(2) รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ตอบข้อปัญหาและให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 
(3) ตอบข้อหารือจากหน่วยงานในภูมิภาคเกี่ยวกับอนุบัญญัติ และการตีความ 
(4) วางระบบและด าเนินการติดตามและเฝ้าระวังภายหลังการอนุมัติของกองทุนยุติธรรม 
(5) บริหารจัดการและติดตามผู้ขอรับความช่วยเหลือที่หลบหนีประกันตัวกลับมาด าเนินคดี 

เร่งรัดการปฏิบัติตามสัญญา และด าเนินคดีกองทุนยุติธรรมกรณีเป็นคดีความ 
2) กลุ่มงานช่วยเหลือประชาชน 

(1) ศึกษาเพ่ือจัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางการพิจารณาของกองทุน 
(2) แสวงหาและตรวจสอบข้อเท็จจริง 
(3) กลั่นกรองและจัดท าความเห็นน าเสนอคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมพิจารณา 
(4) ประสานแจ้งผลการพิจารณา 
(5) ด าเนินการจัดท านิติกรรมสัญญากองทุนยุติธรรม 
(6) เป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ 
(7) ประสานงานภาค (จังหวัด) เพ่ือให้ค าแนะน าปรึกษาเรื่องต่าง ๆ 

3) กลุ่มงานบริหารการเงินและการบัญชี 
(1) วางระบบและบริหารจัดการด้านการเงินของกองทุน 
(2) วางระบบและบริหารจัดการด้านการบัญชีของกองทุน 
(3) วางระบบและบริหารจัดการด้านการงบประมาณของกองทุน 
(4) วางระบบและบริหารจัดการทรัพย์สินและพัสดุของกองทุน แผนปฏิบัติการ  

งานพัสดุ อาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ 

ส านักงานกองทุนยุติธรรม

กลุ่มงาน
นิติการ

และติดตามคดี

กลุ่มงาน
ช่วยเหลือ
ประชาชน

กลุ่มงาน
บริหารการเงิน
และการบัญชี

กลุ่มงาน
นโยบาย

และพัฒนา
ระบบงาน

กลุ่มงาน
ประมวลผล

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
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4) กลุ่มงานนโยบายและพัฒนาระบบงาน 
(1)  งานนโยบายและยุทธศาสตร์กองทุนยุติธรรม 
(2)  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 
(3)  งานศึกษาและวิจัยงานกองทุนยุติธรรม 
(4)  การพัฒนาระบบงานและมาตรฐานการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม 
(5)  การจัดท าคู่มือ มาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติงาน 
(6)  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

5) กลุ่มงานประมวลผล 
(1) ด าเนินการประมวลผลการด าเนินงาน และสถิติด้านต่าง ๆ ของกองทุนยุติธรรม 
(2) บริหารจัดการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกองทุนยุติธรรม 
(3) บริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกองทุนที่เชื่อมโยงระหว่างส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค 
6) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

(1) ด าเนินการสนับสนุนงานเลขานุการของส านักงานกองทุนยุติธรรม 
(2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ และงานประชุมของส านักงานกองทุนยุติธรรม 
(3) การส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
(4) ปฏิบัติงานอื่นท่ีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกลุ่มงานโดยเฉพาะ 

 

 ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

 
1) ฝ่ายอ านวยการ มีอ านาจหน้าที ่

(1) รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการของยุติธรรมจังหวัด  
(2) งานธุรการทั่วไป  
(3) งานบริหารงานบุคคล  
(4) งานการเงิน งานงบประมาณ งานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ 
(5) งานประสัมพันธ์ 
(6) งานศูนย์บริการข้อมูลกระทรวงยุติธรรม  
(7) งานประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ไม่มี

หน่วยงานในจังหวัด 
(8) งานกรรมการจังหวัดในฐานะผู้แทนกระทรวงยุติธรรม  
(9) งานสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงยุติธรรมและส่วนราชการสังกัด

กระทรวงยุติธรรมและอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย    

ส านักงานยุติธรรมจังหวัด

ฝ่ายอ านวยการ
กลุ่มอ านวยความยุติธรรม

และนิติการ
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริม

งานยุติธรรมชุมชน
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2) กลุ่มอ านวยความยุติธรรมและนิติการ 
(1)  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
(2)  งานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
(3)  งานเสริมสร้างความเป็นธรรมและอ านวยความยุติธรรมที่ได้รับมอบหมายจาก     

ส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ไม่มีหน่วยงานในจังหวัด 
(4)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานยุติธรรมจังหวัด

และอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
3) กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมงานยุติธรรมชุมชน 

(1) รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรมในจังหวัด  
(2) งานพัฒนาและส่งเสริมงานยุติธรรมทางเลือก 
(3) งานจัดท าและบริหารแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด 
(4) งานติดตามและประเมิลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม

ระดับจังหวัด 
(5) งานจัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ

วางแผนของหน่วยงาน 
(6) งานจัดการความรู้ในหน่วยงาน 
(7) งานจัดท าแผนและโครงการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

ในจังหวัด 
(8) งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมระดับ

จังหวัด 
(9) งานคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการในฐานะผู้แทนกระทรวงยุติธรรม

และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 

2.2 อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
2.2.1 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ   
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มีดังต่อไปนี้ 

1) ก าหนดนโยบาย แผนงาน แนวทางในการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม  
2) ออกระเบียบต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ 
3) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
4) ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  
5) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปี 
6) ออกประกาศเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรมเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของกองทุน 
7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่

รฐัมนตรีมอบหมาย  
ซึ่งมีเลขานุการเป็นผู้รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 
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2.2.2 อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือกรุงเทพมหานครและที่เกินอ านาจ
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด 

1) พิจารณาอนุมัติ  ไม่อนุมัติ  หรือยุติ  ค าขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม  
เฉพาะกรณีการให้ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดีและการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือ
จ าเลย ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและที่เกินอ านาจคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด  ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมก าหนด ตลอดจนตรวจสอบและแสวงหา
ข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 รวมทั้ง ระเบียบและ
ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 

2) ด าเนินการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.  2558 ก าหนดให ้
เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ หรือตามท่ีเลขานุการคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมมอบหมาย 

3) กลั่นกรองการตอบข้อหารือให้กับแต่ละจังหวัดที่มีประเด็นยุ่งยากซับซ้อน เพ่ือเป็น      แนว
ทางการพิจารณาและเป็นบรรทัดฐานให้กับจังหวัดอ่ืนต่อไป  

4) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม  
5) กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนไม่สามารถเสนอค าขอให้คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ

กรุงเทพมหานครและท่ีเกินอ านาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดได้ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
ให้ประธานอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอ านาจพิจารณา อนุมัติ  

ไม่อนุมัติ หรือยุติ ค าขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมก าหนด  

 หากด าเนินการแล้ว ยังไม่ทันกาลและหากไม่ได้รับความช่วยเหลือแล้วจะส่งผลกระทบต่อ  
การช่วยเหลือประชาชนที่ยื่นค าขอ คณะอนุกรรมการช่วยเหลือกรุงเทพมหานครอาจมอบหมายให้อนุกรรมการ
คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติ ค าขอรับความช่วยเหลือเงินหรือค่าใช้จ่าย
กองทุนยุติธรรม เฉพาะกรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมก าหนด  

6) ให้ประธานอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือกรุงเทพมหานครและอนุกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายรายงานผลการด าเนินการให้คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือกรุงเทพมหานครฯ ทราบโดยเร็วใน
การประชุมคราวถัดไป 

2.2.3 อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด   
1) พิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติค าขอรับความช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม ภายในวงเงิน  

ไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย เฉพาะกรณีการให้ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี  
และการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรมก าหนด ตลอดจนตรวจสอบแสวงหาข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการพิจารณาตามพระราชบัญญัติ    
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 รวมทั้งระเบียบและประกาศที่เก่ียวข้อง 

2) ด าเนินการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของคณะอนุกรรมการหรือตามท่ีเลขานุการคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมมอบหมาย 
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3) ให้เลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดรายงานผลการพิจารณาให้
ความช่วยเหลือต่อคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ      
กองทุนยุติธรรม ตามมาตรา 20 วรรคสอง 

4) ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนไม่สามารถเสนอค าขอให้คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ประจ าจังหวัดได้ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

 ให้ประธานอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด เป็นผู้มีอ านาจพิจารณา          
อนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติ ค าขอรับความช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม ภายในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท       
ต่อราย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมก าหนด 

 หากด าเนินการแล้ว ยังไม่ทันกาลและหากไม่ได้รับความช่วยเหลือแล้วจะส่งผลกระทบ  
ต่อการช่วยเหลือประชาชนที่ยื่นค าขอ คณะอนุกรรมการช่วยเหลือประจ าจังหวัดอาจมอบหมายให้อนุกรรมการ
คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณา อนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติ ค าขอรับความช่วยเหลือเงินหรือค่าใช้จ่าย
กองทุนยุติธรรม ภายในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย เฉพาะกรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา  
หรือจ าเลยกไ็ด้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมก าหนด  

5) ให้รายงานผลการพิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติค าขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุน
ยุติธรรมต่อคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดให้ทราบโดยเร็ว 

2.2.4 อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน   
1) พิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติ ค าขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ผู้ถูกละเมิด

สิทธิมนุษยชนหรือได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมก าหนด รวมทั้งตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการพิจารณา
ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ระเบียบ และประกาศที่เก่ียวข้อง 

2) ด าเนินการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของคณะอนุกรรมการหรือตามท่ีเลขานุการคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมมอบหมาย 

3) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 
2.2.5 อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย   

1) พิจารณา อนุมัติ ไม่อนุมัติ งบประมาณ เพ่ือใช้ในการสนับสนุนโครงการให้ความรู้  
ทางกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมก าหนด  

2) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 
3) ด าเนินการอ่ืนใดตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ก าหนดให้เป็นอ านาจ

หน้าที่ของคณะอนุกรรมการ หรือตามท่ีคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมมอบหมาย 
2.2.6 อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายกองทุนยุติธรรม  

1) พัฒนากฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน รวมไปถึงการปรับปรุง 
แก้ไข หรือก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการพิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือจาก 
กองทุนยุติธรรมและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานกองทุนยุติธรรม เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรมพิจารณา  

2) พัฒนารูปแบบเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่ใช้ในการด าเนินงานกองทุนยุติธรรม  
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3) ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า และให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือปฏิบัติงานอ่ืนอันเกี่ย วกับ
กฎหมายให้แก่กองทุนยุติธรรม 

4) ด าเนินการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.  2558 ก าหนดให้ 
เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ หรือตามท่ีคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมมอบหมาย 

2.2.7 อ านาจหน้าที่ของส านักงานกองทุนยุติธรรม 
ให้กองทุนมีอ านาจกระท ากิจการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ตามมาตรา 5 และมีอ านาจ

เช่นว่านี้ให้รวมถึง 
1) รับค าขอรับความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 
2) เสนอความเห็นประกอบค าขอตาม 1) เพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา 
3) ประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชน ในการ

ด าเนินงานของกองทุน 
4) รับเงิน จ่ายเงิน และเก็บรักษาเงินของกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด       

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
5) พัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการ และการให้บริการของกองทุน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน

ของกองทุน 
6) เก็บ รวบรวม วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุน 
7) ปฏิบัติการอ่ืนหรือกระท ากิจการตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการ 
2.2.8 อ านาจหน้าที่ของส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

1) เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในส่วนภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ไม่มีหน่วยงานในจังหวัด 

2) จัดท าแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

3) บูรณาการด้านบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมและเสริมสร้างความยุติธรรมทางสังคม
ในพ้ืนที่จังหวัด 

4) ด าเนินงานกองทุนยุติธรรมระดับจังหวัด 
5) พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในภารกิจของกระทรวงยุติธรรม  

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน และอาสาสมัครยุติธรรมชุมชน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
6) ให้ค าปรึกษาทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งให้ข้อมูลงานบริการของ    

ส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
7) รับ เรื่ องร้อง เรียน ร้องทุกข์  และรับแจ้ ง เบาะแสการกระท าความผิดกฎหมาย  

การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น การส่งเรื่องและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดตามผล  
และการแจ้งผลการด าเนินงาน 

8) ปฏิบัติ ง านร่ วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ ง านของหน่ วยงาน อ่ืนที่ เ กี่ ยวข้อง  
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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บันทึกข้อความ 
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บทที่ 3 
กระบวนงานการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 

มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ก าหนดให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุน
หนึ่งในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรียกว่า “กองทุนยุติธรรม” มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เป็นแหล่งเงินทุนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา
หรือจ าเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน  

จะเห็นได้ว่า ภารกิจหลักของกองทุนยุติธรรมในการช่วยเหลือประชาชนตามมาตรา 5 มี 4  ด้าน 
คือ 1) การด าเนินคดี 2) การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย  3) การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และ       
4) การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ในขณะที่คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจ านวน 4 ค าสั่งในการให้อ านาจพิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติ ค าขอรับความช่วยเหลือ
จากกองทุนยุติธรรม ประกอบด้วย  

1. ค าสั่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ที่ 1/2559 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 เรื่องแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือกรุงเทพมหานครและที่เกินอ านาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ประจ าจังหวัด  

2. ค าสั่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ที่ 2/2559 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 เรื่องแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด 

3. ค าสั่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ที่ 3/2559 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 เรื่องแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

4. ค าสั่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ที่ 4/2559 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 เรื่องแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย 

โดยที่ คณะอนุกรรมการตามค าสั่งที่ 1 และ 2 มีอ านาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติ
ค าขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมเฉพาะกรณีการให้ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในการ
ด าเนินคดีและการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย ส่วนค าสั่งที่ 3 คณะอนุกรรมการมีอ านาจหน้าที่
พิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติค าขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมของผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรือได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และ ค าสั่งที่ 4 คณะอนุกรรมการมีอ านาจหน้าที่
พิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ งบประมาณเพ่ือใช้ในการสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย 

ดังนั้น ในการอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานในบทนี้ จะได้อธิบายกระบวนการปฏิบัติงานในการ
ช่วยเหลือประชาชนออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 

1. การช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี  
2. การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย  
3. การให้ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  
4. การให้การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย 

ทั้งนี้ กระบวนงานในข้อ 1 และ 2 มีการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ส่วนกระบวนงานในข้อ 3 และ 4 มีการปฏิบัติงานและพิจารณาผลเฉพาะส่วนกลาง 
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3.1 การช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี 

การช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี

ผู้ขอรับความช่วยเหลือ นิติกร เลขา/ประธาน/อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ

ขั้น
ตอ

นก
าร

ด า
เน

ินง
าน

 ห
น้า

 1
/2

กลั่นกรอง
ค าขอรับความช่วยเหลือ

2

รับค าขอ
(แบบ กทย.1)

3

แสวงหาข้อเท็จจริง
4

ท าความเห็น
5

เร่งด่วน ไม่ใช่

ใช่

อนุมัติ จัดหาทนาย
12

ใช่

ไม่ใช่

เห็นด้วย

ไม่ใช่

ยื่นค าขอ
1

รับทราบ
ผลการพิจารณา

พิจารณาความเห็น
(เห็น/ไม่เห็นพ้อง)

6

พิจารณาค าขอ
 พิจารณา (กรณีปกติ)
 พิจารณา (ทบทวน)
 รับทราบ (กรณี

เร่งด่วน)

8

พิจารณาเร่งด่วน
(อนุมัติ/ไม่อนุมัต )ิ

7

แจ้งผลการพิจารณา
9

A

ยื่นค าร้อง
ทบทวน

10
ท าความเห็น

ทบทวน

11

B

ข้อมูลเพิ่มเติม?

ใช่
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การช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี

ผู้ขอรับความช่วยเหลือ นิติกร การเงิน ทนายความปลัด/ผู้แทน

ขั้น
ตอ

นก
าร

ด า
เน

ินง
าน

 ห
น้า

 2
/2

A

เบิกเงิน
ค่าด าเนินคดี

17

ท าสัญญา
13

จัดส่งสัญญา
15

ท าเรื่องเบิกจ่าย
16

ปิดส านวน
20

รับเงิน
ตามสัญญา

19   ด าเนินการ
 ด้านการเงิน

18

 ลงนาม
 ในสัญญา

14

การรับคืนเงิน
21

B
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กระบวนการในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี พ.ศ. 2559  

ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 

(1) การยื่นค าขอ 1. ผู้ขอรับความช่วยเหลือยื่นค าขอไดโ้ดย 
1.1 ตนเอง 
1.2 ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ ์สามีหรือภริยาที่จดทะเบียนสมรส

ยื่นแทน 
1.3 ผู้รับมอบอ านาจจากผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

2. ช่องทางการยื่นค าขอ 
2.1 ยื่นค าขอด้วยตนเองที่ส านักงานกองทุนยุติธรรม ส านักงานยุติธรรม

จังหวัด ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ส่วนราชการอื่น 
2.2 ส่งค าขอทางไปรษณีย์ 
2.3 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
2.4 ช่องทางอ่ืน 

(2) การกลั่นกรองค าขอ 1. สอบถามความประสงค์ในการขอรับความช่วยเหลือ 
2. สอบถามและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นในแบบสอบข้อเท็จจริง 

(3) การรับค าขอ 1. สอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม บันทึกรายละเอียดลงในแบบ กทย. 1  
2. กรณีการให้ความช่วยเหลือ (ข้อ 9 และประกาศคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการให้ความช่วยเหลือในการด าเนินคดีจาก
กองทุนยุติธรรม) 
2.1 ค่าจ้างทนายความ 
2.2 ค่าท่ีปรึกษา/ผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายในการด าเนินคดี/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้าน 
2.3 ค่าฤชาธรรมเนียม 
2.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการด าเนินคดี เช่น ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและ
หลักฐาน ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการสอบแนวเขต
รังวัดที่ดิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม 
การอ่าน แปล ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย  

2.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดี ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 

3. เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอพิจารณาเอกสารหลักฐาน  
3.1 กรณีเอกสารไม่ครบ ให้แจ้งผู้ขอด าเนินการส่งให้ครบถ้วน (ข้อ 7) 
3.2 กรณีเอกสารครบถ้วน ให้พิจารณาค าขอและประเมินเบื้องต้น หากพบ

กรณีเร่งด่วนให้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือประสานส่งต่อตามความ
จ าเป็นแก่กรณ ี(ข้อ 8) 

4. บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม ออกเลขรับในระบบ พร้อม
พิมพ์ใบรับค าขอ ซึ่งมี 2 ส่วน มอบให้ผู้ขอ 1 ส่วน 
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ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 

5. การพิจารณามอบหน่วยงานด าเนินการ  
5.1 ให้ส านักงานที่เป็นภูมิล าเนา หรือถิ่นที่อยู่อาศัยของผู้ยื่นค าขอเป็น

ส านักงานที่รับผิดชอบ หรือเจ้าหน้าที่อาจส่งค าขอไปส านักงานอื่นเพ่ือ
ประโยชน์ในการด าเนินคดี (ข้อ 6 วรรคหนึ่ง) 

5.2 กรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิหรือประโยชน์อัน
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้ส านักงานที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่เป็นส านักงานที่
รับผิดชอบ หรืออาจให้ส านักงานที่เป็นภูมิล าเนา หรือถิ่นที่อยู่อาศัยของ  
ผู้ยื่นค าขอเป็นส านักงานที่รับผิดชอบก็ได้ (ข้อ 6 วรรคสอง) 

(4) การแสวงหา
ข้อเท็จจริง 

1. ให้เจ้าหน้าที่สอบปากค า ลงพ้ืนที่ ตรวจสอบความประพฤติตามความเหมาะสม
และจ าเป็น เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน ทั้งนี้อาจมีหนังสือสอบถาม หรือเชิญบุคคลใดมาให้ถ้อยค า         
ส่งเอกสารหลักฐาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือสิ่งอื่นใดที่จ าเป็นต่อการพิจาณา    
ค าขอก็ได้ (ข้อ 14 วรรคหนึ่ง) 

2. ให้เจ้าหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงและท ารายงานความเห็นของเจ้าหน้าที่เพ่ือ
เสนอต่อคณะอนุกรรมการหรือประธานโดยเร็ว (ข้อ 14 วรรคสอง) 

(5) ท าความเห็น ให้เจ้าหน้าที่ท ารายงานความเห็นเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการหรือประธาน 
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประกอบความเห็นดังนี้ 
1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต้องค านึงถึง (ข้อ 10) 

1.1 พฤติกรรมและข้อเท็จจริง ของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 
1.2 ฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 
1.3 โอกาสที่ผู้จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนได้รับความช่วยเหลือ หรือ

บรรเทาความเสียหายตามกฎหมายอื่น 
2. การพิจารณาพฤติกรรมและข้อเท็จจริงประกอบการฟ้องคดี บังคับคดี        

ควรค านึงถึง (ข้อ 11) 
2.1 เป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือมีกฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิ และ

ต้องมีขอ้โต้แย้งเกิดขึ้นเก่ียวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมาย หรือจะต้อง
ใช้สิทธิทางศาล 

2.2 เป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน 
2.3 เป็นการกระท าละเมิดที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ

กระบวนการยุติธรรม 
2.4 เป็นเรื่องที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

หรือความมั่นคงของประเทศ หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
2.5 พฤติกรรมข้อเท็จจริงและเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามสถานการณ์ สภาพแวดล้อม    

ที่เกิดขึ้น เช่น การช่วยเหลือให้พ้นจากการกระท าของผู้มีอิทธิพล หรือ
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น 
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3. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา กรณีผู้ยื่นค าขอประสงคต์่อสู้คดี (ข้อ 11 วรรคสาม) 
3.1 ต้องไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ หรือความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ เว้นแต่มีหลักฐานอันน่าเชื่อว่าน่าจะไม่ได้เป็นผู้กระท าความผิด 
3.2 ต้องไม่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

เว้นแต่มีหลักฐานอันน่าเชื่อว่าน่าจะไม่ได้เป็นผู้กระท าความผิด 
3.3 ต้องไม่มีผลกระทบต่อความเสียหายของประชาชนส่วนรวม เว้นแต่มี

หลักฐานอันน่าเชื่อว่าน่าจะไม่ได้เป็นผู้กระท าความผิด 
3.4 ต้องมีหลักฐานพอสมควรว่ามิได้เป็นผู้ผิดสัญญาหรือละเมิดสิทธิผู้อื่น     

และต้องใช้สิทธิโดยสุจริต 
4. การพิจารณาฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ อาจค านึงถึง (ข้อ 12) 

4.1 รายได้หรือความสามารถทางเศรษฐกิจของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
4.2 ภาระค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพตามปกติอันควรแก่ฐานานุรูป 
4.3 ภาระหนี้สินของผู้ขอรับความช่วยเหลือที่ไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรม

เป็นส าคัญ 
 

(6) การพิจารณาให้
ความเห็น 

1. เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณารายงานความเห็นพ้องกับความเห็นของ
เจ้าหน้าที่ เสนอประธานเพ่ือพิจารณาความเห็น 

2. กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน ให้ประธานเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาค าขอ 

(7) การพิจารณาเร่งด่วน รายงานผลการพิจารณาต่อคณะอนุกรรมการทราบ 

(8) การพิจารณาค าขอ 1. ในการพิจารณาค าขอให้คณะอนุกรรมการเป็นผู้พิจารณาค าขอ ในกรณีท่ี       
มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ไม่สามารถเสนอค าขอต่อคณะอนุกรรมการได้ ให้ประธาน
เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาค าขอและรายงานให้คณะอนุกรรมการทราบโดยเร็ว 
(ข้อ 15) 

2. คณะอนุกรรมการ หรือประธาน มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือ       
ยุติค าขอ (ข้อ 16) 

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

(9) แจ้งผลการพิจารณา เลขานุการแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือทราบ
ภายในระยะเวลา 7 วันนับแต่วันที่ประธาน หรือคณะอนุกรรมการพิจารณา      
แล้วเสร็จ (ข้อ 18) 
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(10) ยื่นค าร้องทบทวน 1. หากกรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของคณะ 
อนุกรรมการหรือประธานให้ยื่นหนังสือขอให้ทบทวนผลการพิจารณาต่อ
คณะอนุกรรมการ หรือประธานแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งแสดงแหตุผลและ
ข้อเท็จจริงภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา       
(ข้อ 19) 

2. ให้เลขานุการแจ้งผลการพิจารณาทบทวนเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ทราบภายในระยะเวลา 7 วันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการหรือประธาน
พิจารณาแล้วเสร็จ (ข้อ 20) 

(11) ท าความเห็นทบทวน เจ้าหน้าที่ท ารายงานความเห็นเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการหรือประธาน โดย
ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักฐานเพิ่มเติม 

(12) จัดหาทนาย 
 

1. ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดหาทนายความตามล าดับบัญชีทนายความกองทุน 
(ข้อ 23) 

2. ในการแต่งตั้งทนายความเพ่ือให้ความช่วยเหลือในการด าเนินคดีให้ประธาน 
หรือเลขานุการ พิจารณาคัดเลือกจากบัญชีทนายความของกองทุน (ข้อ 34) 

3. การแต่งตั้งทนายความให้พิจารณาจากทนายความที่ขึ้นบัญชีไว้ในแต่ละเขต
จังหวัดตามล าดับในบัญชีทนายความของกองทุนก่อน หากปรากฏข้อเท็จจริงที่
เป็นข้อส าคัญไม่อาจใช้ทนายความที่ข้ึนบัญชีในจังหวัด หรือกรณีไม่มี
ทนายความที่จะด าเนินคดี หรือการบังคับคดี เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชน
ในเขตจังหวัดนั้นให้คัดเลือกจากบัญชีทนายความในจังหวัดใกล้เคียง (ข้อ 34 
วรรคสอง) 

4. ทนายความเสนอค่าวิชาชีพทนายความและค่าธรรมเนียมศาล ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
อัตราการให้ความช่วยเหลือในการด าเนินคดีจากกองทุนยุติธรรม 

5. ให้เลขานุการพิจารณาแต่งตั้งทนายความและอนุมัติวงเงินในการจ้าง
ทนายความ (ข้อ 34 วรรคสี่) 

6. ให้เลขานุการเสนออนุมัติค่าธรรมเนียมศาลต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย 

7. ในคดีท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีผลกระทบต่อประชาชน หรือกลุ่มบุคคล
ตั้งแต่ 10 รายขึ้นไปหรือที่อาจมีผลกระทบต่อความเชื่อม่ันในกระบวนการ
ยุติธรรม เจ้าหน้าที่อาจจัดหาทนายความนอกเหนือเขตพ้ืนที่ หรือทนายความที่
ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกองทุน โดยความเห็นชอบของเลขานุการ (ข้อ 23 
วรรคสอง) 

8. ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น ผู้ขอรับความช่วยเหลือจะเสนอทนายความที่มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งก็ได้ 
แม้ทนายความผู้นั้นจะไม่ได้ขึ้นบัญชีไว้กับกองทุนก็ตาม ให้ทนายความดังกล่าว
ได้รับค่าจ้างเช่นเดียวกับทนายความที่ข้ึนบัญชีกับกองทุนและต้องมีความผูกพัน
เป็นไปตามระเบียบนี้ด้วย (ข้อ 27) 

9. เพ่ือประโยชน์ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ หากกองทุนพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกา กองทุนอาจก าหนดให้ทนายความนายเดิม   
มีหน้าที่ร่างอุทธรณ์ หรือฎีกา แล้วแต่กรณี (ข้อ 23 วรรคสาม) 
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(13) ท าสัญญา 1. เมื่อผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีแก่ผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือแล้ว ให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือท าสัญญาการได้รับความช่วยเหลือ   
ณ ส านักงานภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผล ทั้งนี้ ตามแบบสัญญา
การได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมกรณีให้ความช่วยเหลือในการ
ด าเนินคดี (ข้อ 21) 

2. จัดเตรียมสัญญาจ้างทนายความ ตามแบบสัญญาจ้างทนายความ หรือสัญญา
จ้างทนายความในชั้นบังคับคดี แล้วแต่กรณี 

3. การท าสัญญาจ้างทนายความเพ่ือด าเนินการช่วยเหลือผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ในการด าเนินคดี ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจัดท า
สัญญาจ้างทนายความและลงนามในสัญญาจ้างทนายความ (ข้อ 24) 

(14) ลงนามในสัญญา 1. ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจลงนามใน
สัญญาการได้รับความช่วยเหลือ (ข้อ 22 วรรคหนึ่ง) ถ้าผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ไม่มาท าสัญญาภายในเวลาที่ก าหนดโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ถือว่าไม่ประสงค์
จะขอรับความช่วยเหลือ ให้คณะอนุกรรมการ หรือประธาน ยุติการให้ความ
ช่วยเหลือ เว้นแต่เป็นกรณีมีเหตุอันสมควร (ข้อ 22 วรรคสอง) หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรมว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน
ยุติธรรม (ข้อ 22 วรรคสาม) 

2. นิติกรเจ้าของส านวนลงเลขทะเบียนคุมสัญญา 

(15) จัดส่งสัญญา 1. รวบรวมเอกสารประกอบการท าสัญญาส่งคลัง ดังนี้ 
1.1 เอกสารของผู้ขอรับความช่วยเหลือ ประกอบด้วย ส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ถ้ามี) 
1.2 เอกสารของทนายความ ประกอบด้วย ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุล (ถ้ามี) ส าเนาใบอนุญาต
ว่าความ ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ส าเนาใบแต่งทนายความ อากร
แสตมป์คิดจากค่าวิชาชีพ 1,000 บาท ต่ออากรแสตมป์ 1 บาท ใบขอ
โอนเงิน  

1.3 เอกสารเกี่ยวกับคดี ประกอบด้วย ส าเนาแบบ กทย.1 ส าเนารายงาน
ความเห็นเจ้าหน้าที่ ส าเนาใบเสนอค่าวิชาชีพทนายความและ
ค่าธรรมเนียมศาล ส าเนาหนังสือขออนุมัติค่าวิชาชีพทนายความและ
ค่าธรรมเนียมศาล 

2. จัดท าบันทึกส่งเอกสารประกอบการท าสัญญา  
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ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 

(16) ท าเรื่องเบิกจ่าย 1. ขอเบิกจ่ายฤชาธรรมเนียม 
1.1 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งตามมาตรา 149 และ 

มาตรา 153 
1.2 กรณีเงินหรือค่าใช้จ่ายในการช าระค่าฤชาธรรมเนียม เจ้าหน้าที่กองทุน

ยุติธรรมจะจ่ายเงินโดยตรงให้กับศาลที่รับฟ้องคดี หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่รับเงินค่าฤชาธรรมเนียมดังกล่าว 

2. ขอเบิกจ่ายค่าที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญตามกฎหมายในการด าเนินคดี หรือ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

3. ขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดี 
3.1 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดี เช่น ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและ
หลักฐาน ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการสอบแนวเขต
รังวัดที่ดิน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทาง
ดาวเทียม การอ่าน แปล ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย (ข้อ 9(4)) 

3.2 กรณีเงินหรือค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือตาม 1 เจ้าหน้าที่กองทุน
ยุติธรรมจะจ่ายเงินโดยตรงให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ด าเนินการตามข้อ 
9(4) 

4. ขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดีตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 
4.1 ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้องในการด าเนินคดีตามาท่ีคณะกรรมการ

เห็นสมควร ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ของผู้ขอ 
4.2 เจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรมจะจ่ายเงินโดยตรงให้กับผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

(17) เบิกเงินค่าด าเนินคดี 1. ขอเบิกจ่ายค่าจ้างทนายความ 
1.1 งวดที่ 1 มีการยื่นค าฟ้องต่อศาล 

1) เมื่อมีการยื่นค าฟ้อง หรือค าร้องต่อศาลแล้ว ให้ทนายความท าบันทึก
ขอเบิกค่าวิชาชีพตามสัญญาจ้างทนายความ พร้อมแนบส าเนาค า
ฟ้อง หรือค าร้องไปยังเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ  

2) นิติกรเจ้าของส านวนจัดท าบันทึกขอเบิกจ่ายค่าวิชาชีพทนายความ
งวดที่ 1 

1.2 งวดที่ 2 สืบพยาน (รายงานกระบวนพิจารณา) 
1) เมื่อมีการสืบพยานเสร็จ ให้ทนายความท าบันทึกขอเบิกค่าวิชาชีพ

ตามสัญญาจ้างทนายความ พร้อมแนบส าเนารายงานกระบวน
พิจารณาไปยังเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ  

2) นิติกรเจ้าของส านวนจัดท าบันทึกขอเบิกจ่ายค่าวิชาชีพทนายความ
งวดที่ 2 
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ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 

1.3 งวดที่ 3 ศาลมีค าพิพากษา หรือมีค าสั่ง 
1) เมื่อศาลมีค าพิพากษา หรือมีค าสั่ง ให้ทนายความท าบันทึกขอเบิก

ค่าวิชาชีพตามสัญญาจ้างทนายความ พร้อมแนบส าเนาค าพิพากษา 
หรือส าเนาค าสั่งไปยังเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ  

2) นิติกรเจ้าของส านวนจัดท าบันทึกขอเบิกจ่ายค่าวิชาชีพทนายความ
งวดที่ 3 

หมายเหตุ  
(1) ในกรณีที่มีการไกล่เกลี่ยจนท าให้คดีเสร็จสิ้น ทนายความจะได้รับค่าจ้าง 

จ านวนร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างทั้งหมด ซึ่งเงินจ านวนนี้ให้รวมถึงเงินที่ได้รับ
ไปแล้วในงวดที่ ๑ (ท้ังนี้ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อสัญญา ซึ่งอยู่
ระหว่างการพิจารณาของส านักงานอัยการสูงสุด)  

(2) ทนายความจะต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้างทนายความ และข้อบังคับสภา
ทนายความ (ข้อ 24 วรรคสาม) 

2. ขอเบิกจ่ายค่าจ้างทนายความในชั้นบังคับคดี 
2.1 งวดที่ ๑ เมื่อสืบทรัพย์และได้ตั้งเรื่องการบังคับคดีไปยังกรมบังคับคดีแล้ว 

1) ให้ทนายความท าบันทึกขอเบิกค่าวิชาชีพตามสัญญาจ้างทนายความ 
พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยังเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ  

2) นิติกรเจ้าของส านวนจัดท าบันทึกขอเบิกจ่ายค่าวิชาชีพทนายความ
งวดที่ 1 

2.2 งวดที่ ๒ ทนายความด าเนินการบังคับคดีจนเสร็จสิ้น 
(18) ด าเนินการด้าน

การเงิน 
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน ของ

กองทุนยุติธรรม และ  
(19) รับเงินตามสัญญา ผู้ขอรับความช่วยเหลือรับเงินค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดี จาก

ขั้นตอนที่ (16) การท าเรื่องเบิกจ่าย  
(20) ปิดส านวน นิติกรเจ้าของส านวนท าบันทึกรายงานผลคดีให้เลขานุการทราบ พร้อมแนบ

ส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
(21) การรับคืนเงิน ในกรณีท่ีขอรับความช่วยเหลือเงินหรือค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความว่าความ

ในคด ีเงินหรือค่าใช้จ่ายในการช าระค่าธรรมเนียมขึ้นศาลหรือค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
เมื่อศาลสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาล หรือเงินค่าทนายความ ผู้ขอรับความช่วยเหลือ
จะต้องน าเงินที่ได้รับทั้งหมด แต่ไม่เกินจ านวนเงินที่ได้รับจากผู้ให้ความช่วยเหลือ 
คืนผู้ให้ความช่วยเหลือภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเงิน (ตามสัญญาการได้รับ
เงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมกรณีให้ความช่วยเหลือในการด าเนินคดี ข้อ 3) 
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3.2 การขอปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย  

การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย

ผู้ขอรับความช่วยเหลือ นิติกร เลขา/ประธานคณะอนุฯ คณะอนุกรรมการ

ขั้น
ตอ

นก
าร

ด า
เน

ินง
าน

 ห
น้า

 1
/2

กลั่นกรอง
ค าขอรับความช่วยเหลือ

2

รับค าขอ
(แบบ กทย.2)

3

แสวงหาข้อเท็จจริง
4

ท าความเห็น
5

เร่งด่วน ไม่ใช่

ใช่

ยื่นค าขอ
1

พิจารณาความเห็น
(เห็น/ไม่เห็นพ้อง)

8

พิจารณาเร่งด่วน
(อนุมัติ/ไม่อนุมัต )ิ

9

พิจารณาวงเงินประกัน
6

เกินวงเงิน

ไม่ใช่

C

แจ้งผลการพิจารณา
11

รับทราบ
ผลการพิจารณา

อนุมัติ

ไม่ใช่

เห็นด้วย

ใช่

ส่งเรื่องให้ส ่วนกลาง
7

พิจารณาค าขอ
 พิจารณา (กรณีปกติ)
 พิจารณา (ทบทวน)
 รับทราบ (กรณี

เร่งด่วน)

10

ยื่นค าร้องทบทวน
12

D

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช่
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การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย

ผู้ขอรับความช่วยเหลือ นิติกร การเงิน ปลัด/ผู้แทน

ขั้น
ตอ

นก
าร

ด า
เน

ินง
าน

 ห
น้า

 1
/2

C

ท าสัญญา
13

ส่งส ัญญา
15

ลงนามในสัญญา

ด าเนินการ
ประกันตัว

17

รายงานตัว
18

รับรายงานตัว
19

รายงานตัวต่อศาล
20

ปิดส านวน
21

D

ลงนามในสัญญา
14

ขออนุมัติเงิน
16

รับเงินคืน
22

 
 
 



 
 

Legal Aid can be access multiple ways           Justice Fund Office Ministry of Justice 

29 คู่มอืการปฏบัิตงิานกองทุนยุตธิรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

กระบวนการในการช่วยเหลือประชาชนในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย เป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา
หรือจ าเลย พ.ศ. 2559 

ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 
(1) การยื่นค าขอ 1. ผู้ขอรับความช่วยเหลือยื่นค าขอได้โดย (ข้อ 5) 

1.1 ตนเอง 
1.2 ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ ์สามีหรือภริยาที่จดทะเบียนสมรส

เป็นผู้ยื่นค าขอแทน 
1.3 ผู้รับมอบอ านาจจากผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

2. ช่องทางการยื่นค าขอ 
2.1 ยื่นค าขอด้วยตนเองที่ส านักงานกองทุนยุติธรรม ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ส่วนราชการอ่ืน 
2.2 ส่งค าขอทางไปรษณีย์ 
2.3 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
2.4 ช่องทางอ่ืน 

(2) การกลั่นกรองค าขอ 1. สอบถามความประสงค์ในการขอรับความช่วยเหลือ 
2. สอบถามและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นในแบบสอบข้อเท็จจริง 

(3) การรับค าขอ 1. สอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม บันทึกรายละเอียดลงในแบบ กทย. 2  
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอพิจารณาเอกสารหลักฐาน  

2.1 กรณีเอกสารไม่ครบ ให้แจ้งผู้ขอด าเนินการส่งให้ครบถ้วน (ข้อ 7) 
2.2 กรณีเอกสารครบถ้วน ให้พิจารณาค าขอและประเมินเบื้องต้น หากพบกรณี

เร่งด่วนให้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรอืประสานส่งต่อตามความจ าเป็น    
แก่กรณี อาทิ การรักษาพยาบาล การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การหาที่พักพิง
ชั่วคราว เป็นต้น (ข้อ 8) 

3. บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม ออกเลขรับในระบบ พร้อมพิมพ์
ใบรับค าขอ ซึ่งมี 2 ส่วน มอบให้ผู้ขอ 1 ส่วน 

4. การพิจารณามอบหน่วยงานด าเนินการ ให้ส านักงานที่เป็นภูมิล าเนา หรือถิ่นท่ีอยู่
อาศัยของผู้ยื่นค าขอเป็นส านักงานที่รับผิดชอบ หรือเจ้าหน้าที่อาจส่งค าขอไป
ส านักงานอื่นเพ่ือประโยชน์ในการปล่อยชั่วคราว (ข้อ 6) 

(4) แสวงหาข้อเท็จจริง ให้เจ้าหน้าที่สอบปากค า ลงพ้ืนที่ ตรวจสอบความประพฤติตามความเหมาะสมและ
จ าเป็น เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้  อาจมีหนังสือ
สอบถาม หรือเชิญบุคคลใดมาให้ถ้อยค า ขอหนังสือรับรองความประพฤติ  ส่งเอกสาร
หลักฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือสิ่งอ่ืนใดที่จ าเป็นต่อการพิจารณาค าขอ (ข้อ 14) 
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ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 
(5) ท าความเห็น ให้เจ้าหน้าที่ท ารายงานความเห็นเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการหรือประธาน 

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประกอบความเห็นดังนี้ 
1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต้องค านึงถึง (ข้อ 10) 

1.1 ผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีพฤติการณ์จะหลบหนี  
1.2 ไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือไม่ไปก่อเหตุภยันตรายประการใด 

2. การพิจารณาดังกล่าวควรค านึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (ข้อ 11) 
2.1 ลักษณะการกระท าความผิดที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี

ของปะชาชน หรือความมั่นคงของประเทศ หรือการกระท าที่มีผลกระทบ 
ต่อประชาชนที่ท าให้ประชาชนได้รับความเสียหาย หรือความเชื่อม่ันของ
กระบวนการยุติธรรม 

2.2 สาเหตุหรือพฤติการณ์น่าเชื่อว่ามิได้กระท าความผิด 
2.3 ฐานะของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ 
2.4 ประวัติการกระท าความผิด นิสัย ความประพฤติ และข้อเท็จจริงอ่ืนที่

เกี่ยวข้อง 
2.5 ความคิดเห็นของผู้เสียหาย หรือเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง หากมีการปล่อย

ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
3. การพิจารณาฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ อาจค านึงถึง (ข้อ 12) 

3.1 รายได้ หรือความสามารถทางเศรษฐกิจของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจาก
กองทุน 

3.2 ภาระค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพตามปกติอันควรแก่ฐานานุรูป 
3.3 ภาระหนี้สินของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนที่ไม่สามารถเข้าถึง

ความยุติธรรมเป็นส าคัญ 

(6) พิจารณาวงเงินประกัน 1. สอบถามวงเงินประกันเบื้องต้นจากผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
2. ประสานกับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาล หรือหน่วยงานทีมี่อ านาจ

ควบคุมหรือคุมขังบุคคลตามกฎหมายเพื่อขอทราบวงเงินประกันเบื้องต้น 
3. พิจารณาวงเงินประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 

(7) ส่งเรื่องส่วนกลาง กรณีหากวงเงินประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยเกิน 500,000 บาท 
ต่อราย ให้ส่งส านวนทั้งหมดไปยังคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือกรุงเทพมหานคร 
และท่ีเกินอ านาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการต่อไป (ค าสั่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมที่ 1/2559 และ 2/2559) 

(8) พิจารณาความเห็น 1. เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณารายงานความเห็นพ้องกับความเห็นของ
เจ้าหน้าที่ เสนอประธานเพ่ือพิจารณาความเห็น 

2. กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน ให้ประธานเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาค าขอ 
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ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 
(9) พิจารณาเร่งด่วน 1. กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนไม่สามารถเสนอค าขอให้คณะอนุกรรมการเป็นผู้

พิจารณาได้ ให้ประธานเป็นผู้พิจารณาค าขอและรายงานให้คณะอนุกรรมการ
ทราบโดยเร็ว (ข้อ 15 วรรคสอง) 

2. หากมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถเสนอค าขอรับความช่วยเหลือการขอปล่อย
ชั่วคราวให้คณะอนุกรรมการพิจารณาได้ คณะอนุกรรมการอาจมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการและเลขานุการ หรืออนุกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้พิจารณา
ค าขอก็ได้ และรายงานให้คณะอนุกรรมการทราบโดยเร็ว (ข้อ 15 วรรคสาม) 

(10) พิจารณาค าขอ 1. คณะอนุกรรมการ หรือประธาน หรือผู้ที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย มีอ านาจ
พิจาณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติค าขอ (ข้อ 16 วรรคหนึ่ง) 

2. เหตุแห่งการยุติค าขอ มีดังนี้ (ข้อ 16 วรรคสอง) 
2.1 ผู้ขอรับความช่วยเหลือมีหนังสือขอยุติค าขอรับความช่วยเหลือ  
2.2 ผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ส่งเอกสารหลักฐาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม ต่อ

ส านักงานภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด 
2.3 ไม่สามารถติดต่อผู้ขอรับความช่วยเหลือตามท่ีอยู่ที่แจ้งไว้ได้ภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 
2.4 ไม่มีเหตุจ าเป็นที่ต้องใช้หลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราว 

3. การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ คณะอนุกรรมการ หรือประธาน หรือผู้ที่
คณะอนุกรรมการมอบหมายอาจให้ความช่วยเหลือเต็มจ านวน หรือบางส่วนก็ได้ 
(ข้อ 17) 

(11) แจ้งผลการพิจารณา เลขานุการแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือทราบ 
ภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันที่ประธานหรือคณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ 
(ข้อ 18) 

(12) ยื่นค าร้องทบทวน 1. หากกรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการหรือประธานให้ยื่นหนังสือขอให้ทบทวนผลการพิจารณาต่อ
คณะอนุกรรมการ หรือประธานแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งแสดงแหตุผลและ
ข้อเท็จจริงภายในก าหนด 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา (ข้อ 19) 

2. ให้เลขานุการแจ้งผลการพิจารณาทบทวนเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ทราบภายในระยะเวลา 7 วันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการ หรือประธาน
พิจารณาแล้วเสร็จ (ข้อ 20) 

(13) ท าสัญญา 1. เมื่อผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยแก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือแล้ว ให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือท าสัญญาการ
ได้รับความช่วยเหลือ ณ ส านักงานภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผล 
ทั้งนี้ ตามแบบสัญญาการได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมกรณีการขอ
ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย (ข้อ 21) 

2. ผู้ขอรับความช่วยเหลือจะต้องน าสามี ภริยา บุพการี ผู้สืบสันดาน ญาติใกล้ชิด 
ผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้าง ไปท าสัญญาค้ าประกันกับกองทุน ทั้งนี้ ตามแบบที่
คณะกรรมการประกาศ (ข้อ 23) 
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ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 
(14) ลงนามในสัญญา 1. ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือบุคคลที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมายมีอ านาจ

ลงนามในสัญญาการได้รับความช่วยเหลือ (ข้อ 22 วรรคหนึ่ง) ถ้าผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือไม่มาท าสัญญาภายในเวลาที่ก าหนดโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ถือว่าไม่
ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ ให้คณะอนุกรรมการ ประธาน หรือผู้ที่
คณะอนุกรรมการมอบหมายยุติให้การช่วยเหลือ เว้นแต่เป็นกรณีมีเหตุอันสมควร 
(ข้อ 22 วรรคสอง) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการ
เก็บรักษาเงินของกองทุนยุติธรรม (ข้อ 22 วรรคสาม) 

2. นิติกรเจ้าของส านวนลงเลขทะเบียนคุมสัญญา 
3. จัดท าหนังสือมอบอ านาจเสนอให้ผู้มีอ านาจ (ปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือยุติธรรม

จังหวัด) ลงนาม 
(15) ส่งสัญญา 1. รวบรวมเอกสารประกอบการท าสัญญาส่งเจ้าหน้าที่การเงิน ดังนี้ 

1.1 เอกสารของผู้ขอรับความช่วยเหลือและผู้ต้องหาหรือจ าเลยประกอบด้วย 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน  

1.2 เอกสารใบนัดจากพนักงานอัยการหรือศาล เช่น ใบนัดส่งฟ้องศาล ใบนัดฟัง
ค าพิพากษา เป็นต้น 

1.3 เอกสารเกี่ยวกับคดีประกอบด้วย ส าเนาแบบ กทย.2 ส าเนารายงาน
ความเห็นเจ้าหน้าที่  

1.4 หนังสือมอบอ านาจ  
2. จัดท าบันทึกส่งเอกสารประกอบการท าสัญญา  

(16) ขออนุมัติเงิน เสนอหนังสืออนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุน ลงนามสั่งจ่ายเช็ค หรือเสนอหนังสือ
รับรองการช าระเงินของกองทุนพร้อมใบรับรองการช าระเงินกองทุน  

(17) ด าเนินการประกันตัว 1. นายประกันแจ้งผู้ต้องหาหรือจ าเลยมาพบนิติกรเจ้าของส านวนหรือเจ้าหน้าที่ 
ตามใบนัดรายงานตัวกองทุนยุติธรรม 

2. นายประกันหรือนิติกรส าเนาใบเสร็จรับเงินในราชการศาลยุติธรรม 1 ใบเก็บเข้า
ส านวน และน าใบเสร็จตัวจริงส่งให้การเงิน 

3. รายงานผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุนยุติธรรมต่อยุติธรรมจังหวัด 
4. นายประกันส าเนาเอกสารการเบิกจ่ายเข้าส านวนและน าเอกสารตัวจริงส่ง

เจ้าหน้าที่บัญชี 
(18) การรายงานตัว 1. ภายหลังจากท่ีผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้รับการปล่อยชั่วคราว ให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลย 

และผู้ค้ าประกันไปพบเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงานโดยเร็ว เพื่อรับทราบเงื่อนไขที่ศาล
และกองทุนก าหนดพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ออกใบนัดรายงานตัว ให้ผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยเก็บไว้ และแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ไปรายงานตัว (ข้อ 26 วรรคสาม) 

2. ให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง จนกว่าสัญญาประกันจะสิ้นสุด (ข้อ 26 วรรคหนึ่ง (2)) 
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33 คู่มอืการปฏบัิตงิานกองทุนยุตธิรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 
(19) รับรายงานตัว 1. นิติกรหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รับรายงานตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยอย่าง

น้อยเดือนละหนึ่งครั้งจนกว่าสัญญาประกันจะสิ้นสุด  
2. นิติกรหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สอบถามสถานะทางคดีและข้อมูลอื่น ๆ  

ที่เก่ียวข้องกับผู้ต้องหาหรือจ าเลย และบันทึกข้อมูลในใบนัดรายงานตัว 
3. ในกรณีที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรายงานตัว ให้เจ้าหน้าที่

มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ขอรับความช่วยเหลือ และผู้ค้ าประกัน โดยให้ผู้ค้ าประกัน น า
ผู้ขอรับความช่วยเหลือไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่ด าเนินการภายใน
ก าหนดระยะเวลา 30 วัน นบัแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่มีเหตุอันสมควร ถือว่า    
ผู้ขอรับความช่วยเหลือผิดสัญญา ให้กองทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญา (ข้อ 28) 

4. หากศาลมีค าสั่งบังคับตามสัญญาประกัน และออกหมายจับผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือที่เป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลย ให้เลขานุการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย       
ขอคัดส าเนาหมายจับ และมีหนังสือแจ้งส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือสถานี
ต ารวจในเจตพื้นที่รับผิดชอบที่ใกล้ที่สุด เพ่ือติดตามตัวผู้ขอรับความช่วยเหลือ   
ที่เป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลยโดยเร็ว หรือมีหนังสือแจ้งผู้ขอรับความช่วยเหลือ       
ให้มารายงานตัวที่ส านักงานโดยเร็ว และมีหนังสือแจ้งผู้ค้ าประกันให้ติดตามตัว   
ผู้ขอรับความช่วยเหลือ เพ่ือน าตัวมาส่งกองทุนภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับ
หนังสือ (ข้อ 29) 

(20) รายงานตัวต่อศาล ผู้ต้องหาหรือจ าเลยต้องไปรายงานตัวต่อศาลตามก าหนด 

(21) ปิดส านวน นิติกรท าบันทึกถึงนายประกัน โดยแนบส าเนาค าพิพากษาซึ่งเจ้าพนักงานศาล
ได้รับรองความถูกต้อง 

(22) รับเงินคืน นายประกันจัดท าหนังสือมอบอ านาจเสนอให้ผู้มีอ านาจ (ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม/ยุติธรรมจังหวัด) ลงนาม เพ่ือด าเนินการขอรับเงินประกันคืนจากศาล 
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3.3 การให้ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

การช่วยเหลือผู้ถ ูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

ผู้ขอรับความช่วยเหลือ นิติกร สยจ. ส่วนกลาง
คณะอนุกรรมการช่วยเหลือ

ผู้ถูกละเมิดสิทธิ

ขั้น
ตอ

นก
าร

ด า
เน

ินง
าน

 ห
น้า

 1
/2

กลั่นกรอง
ค าขอรับความช่วยเหลือ

2

รับค าขอ
(แบบ กทย. 3)

3

แสวงหาข้อเท็จจริง
5

ท าความเห็น
6

เร่งด่วน ไม่ใช่

ใช่

ยื่นค าขอ
1

รับทราบ
ผลการพิจารณา

พิจารณาความเห็น
(เห็น/ไม่เห็นพ้อง)

7

พิจารณาค าขอ
 พิจารณา (กรณีปกติ)
 พิจารณา (ทบทวน)
 รับทราบ (กรณี

เร่งด่วน)

9

พิจารณาเร่งด่วน
(อนุมัติ/ไม่อนุมัต)ิ

8

แจ้งผลการพิจารณา
10

ยื่นค าร้อง
ทบทวน

11
ท าความเห็น

ทบทวน

12

ข้อมูลเพิ่มเติม?

ใช่

ส่งส ่วนกลาง
4

เห็นด้วย?

ไม่ใช่
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35 คู่มอืการปฏบัิตงิานกองทุนยุตธิรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

กระบวนการในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2559 

ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 
(1) การยื่นค าขอ 1. ผู้ขอรับความช่วยเหลือค าไดโ้ดย (ข้อ 5) 

1.1 ตนเอง 
1.2 ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ ์สามีหรือภริยาที่จดทะเบียนสมรส

เป็นผู้ยื่นค าขอแทน 
1.3 ผู้รับมอบอ านาจจากผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

2. ช่องทางการยื่นค าขอ 
2.1 ยื่นค าขอด้วยตนเองที่ส านักงานกองทุนยุติธรรม ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ส่วนราชการอ่ืน 
2.2 ส่งค าขอทางไปรษณีย์ 
2.3 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
2.4 ช่องทางอ่ืน 

(2) การกลั่นกรองค าขอ 1. สอบถามความประสงค์ในการขอรับความช่วยเหลือ 
2. สอบถามและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นในแบบสอบข้อเท็จจริง 

(3) การรับค าขอ 1. สอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม บันทึกรายละเอียดลงในแบบ กทย. 3  
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอพิจารณาเอกสารหลักฐาน  

2.1 กรณีเอกสารไม่ครบ ให้แจ้งผู้ขอด าเนินการส่งให้ครบถ้วน (ข้อ 7) 
2.2 กรณีเอกสารครบถ้วน ให้พิจารณาค าขอและประเมินเบื้องต้น หากพบ

ปัญหาความเดือดร้อนที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนให้ด าเนินการแก้ไขปัญหา    
เฉพาะหน้า หรือประสานส่งต่อตามความจ าเป็นแก่กรณี (ข้อ 8) 

3. บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม ออกเลขรับในระบบ พร้อมพิมพ์
ใบรับค าขอ ซึ่งมี 2 ส่วน มอบให้ผู้ขอ 1 ส่วน 

(4) ส่งส่วนกลาง เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ (3) เสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดไป
ยังส านักงานกองทุนยุติธรรม เพ่ือจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและเสนอ
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือผู้ได้รับผลกระทบ
จากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป  
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3.4 การขอรับความช่วยเหลือและการให้การสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

การขอรับความช่วยเหลือและการให้การสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

ผู้ขอรับความช่วยเหลือ นิติกร สยจ. ส่วนกลาง
คณะอนุกรรมการพิจารณา
ให้การสนับสนุนโครงการให้

ความรู้ทางกฎหมาย

ขั้น
ตอ

นก
าร

ด า
เน

ินง
าน

 ห
น้า

 1
/2

กลั่นกรอง
ค าขอรับความช่วยเหลือ

2

รับค าขอ
(แบบ กทย. 4)

3

ตรวจสอบโครงการ
5

ท าความเห็น
6

ยื่นค าขอ
1

รับทราบ
ผลการพิจารณา

พิจารณาค าขอ
8

ข้อมูลเพิ่มเติม?

ใช่ส่งส ่วนกลาง
4

เห็นด้วย?

ไม่ใช่

แจ้งผลการพิจารณา
9

พิจารณาความเห็น
(เห็น/ไม่เห็นพ้อง)

7
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37 คู่มอืการปฏบัิตงิานกองทุนยุตธิรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

กระบวนการในการขอรับความช่วยเหลือและการให้การสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่
ประชาชน เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ขอรับความช่วยเหลือและการให้การสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ. 2559 

ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 
(1) การยื่นค าขอ 1. ผู้เสนอโครงการยื่นค าขอไดโ้ดยตนเอง (ข้อ 5) 

2. ช่องทางการยื่นค าขอ 
2.1 ยื่นค าขอด้วยตนเองที่ส านักงานกองทุนยุติธรรม ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ส่วนราชการอ่ืน 
2.2 ส่งค าขอทางไปรษณีย์ 
2.3 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
2.4 ช่องทางอ่ืน 

(2) การกลั่นกรองค าขอ 1. สอบถามความประสงค์ในการเสนอโครงการ 
2. สอบถามและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นในแบบสอบข้อเท็จจริง 

(3) การรับค าขอ 1. สอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม บันทึกรายละเอียดลงในแบบ กทย. 4  
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอพิจารณาเอกสารหลักฐาน  

2.1 กรณีเอกสารไม่ครบ ให้แจ้งผู้เสนอโครงการด าเนินการส่งให้ครบถ้วน (ข้อ 7) 
2.2 กรณีเอกสารครบถ้วน ให้พิจารณาค าขอและประเมินเบื้องต้น (ข้อ 10) 

3. บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม ออกเลขรับในระบบ พร้อมพิมพ์
ใบรับค าขอ ซึ่งมี 2 ส่วน มอบให้ผู้ขอ 1 ส่วน 

(4) ส่งส่วนกลาง เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ (3) เสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดไป
ยังส านักงานกองทุนยุติธรรม เพ่ือจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและเสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ    ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่
ประชาชน เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Legal Aid can be access multiple ways           Justice Fund Office Ministry of Justice 

คู่มอืการปฏบัิตงิานกองทุนยุตธิรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 38 

บันทึกข้อความ 
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39 คู่มอืการปฏบัิตงิานกองทุนยุตธิรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

บทที่ 4 
แนวค าวินิจฉัย ประเด็นถาม - ตอบ 

4.1  ตอบข้อหารือ 
1) ถาม : กรณีการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี ในชั้นบังคับคดี กองทุนยุติธรรม  

ให้ความช่วยเหลือได้แก่เงินค่าอะไรบ้าง 
ตอบ : ส าหรับกรณีการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดีในชั้นบังคับคดีนั้น กองทุน

ยุติธรรมจะให้ความช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่าย ได้แก่ (1) ค่าจ้างทนายความในการบังคับคดี 
คดีละ 5,000 - 30,000 บาท (2) ค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 153 (ตามหนังสือตอบข้อหารือถึงยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี
ที่ ยธ 02115/7128 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2559 )  
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2) ถาม : กองทุนยุติธรรมสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีขอตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม 
(DNA) ได้หรือไม่ หากไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้กองทุนยุติธรรมมีแนวทางในการ
ด าเนินการอย่างไร 

ตอบ : ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ไม่มีบทบัญญัติให้ความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) ที่ไม่ใช่การตรวจพิสูจน์ที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินคดี ดังนั้นกองทุนยุติธรรม จึงไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) ได้ แต่เพ่ือแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ในคราวประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 
18 พฤษภาคม 2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมเสนอให้ส านักงานยุติธรรม
จังหวัด มีหนังสือขอความอนุเคราะห์การตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ไปยังสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย   จึงให้ส านักงานยุติธรรมจังหวัด ประสานงานกับสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์เพ่ือด าเนินการต่อไป (ตามหนังสือตอบข้อหารือถึงยุติธรรมจังหวัด
ขอนแก่น ที่ ยธ 02115/6961 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559) และได้มีการประสาน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพ่ือท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการ
ให้บริการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย และการอ านวยความยุติธรรม ระหว่างกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
กับ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม กับ กองทุนยุติธรรม ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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3) ถาม : การด าเนินการในกรณีทนายความทิ้งคดี มีวิธีด าเนินการอย่างไร 
ตอบ : ตามสัญญาจ้างทนายความได้ก าหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดไว้ ในกรณีทนายความจง

ใจขาดนัดหรือทอดทิ้งคดีตามข้อ 6 ส านักงานยุติธรรมจังหวัดต้องด าเนินการตามข้อ
สัญญาที่ก าหนดตามข้อ 9 โดยการบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินค่าจ้างที่จ่ายไปโดยมี
หนังสือบอกเลิกสัญญาและเรียกให้ช าระเงินค่าจ้างคืนภายใน 15 วันนับแต่วันเลิกสัญญา 
ส่วนค่าธรรมเนียมศาลที่ศาลมีค าสั่งให้เป็นพับเป็นเงินที่กองทุนยุติธรรมให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือ ในส่วนค่าธรรมเนียมศาลซึ่งความเสียหายเป็นผลมาจากการจง
ใจขาดนั้นหรือทอดทิ้งคดีของทนายความ ดังนั้น ทนายความต้องรับผิดชดใช้เงิน
ค่าธรรมเนียมศาลคืนกองทุนยุติธรรม ดังนั้นส านักงานยุติธรรมจังหวัดจึงต้องด าเนินการ
เรียกเงินค่าธรรมเนียมศาลคืนภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับหนังสือบอกกล่าวไปด้ วยใน
คราวเดียวกัน (ตามหนังสือตอบข้อหารือถึงยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ที่ ยธ 02115/4660 
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559) 
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4) ถาม : ประเด็นที่ 1 กรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด โดยผู้จัดการของห้าง
หุ้นส่วนจ ากัดเป็นผู้ยื่นค าขอรับความช่วยเหลือ สามารถยื่นค าขอรับความช่วยเหลือได้
หรือไม่ หากได้รับการช่วยเหลือ จะใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณา 

ตอบ : ประเด็นที่ 1 ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 บุคคล 
อาจขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมในการด าเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราว การ
ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ตลอดจนการสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และค าว่า “บุคคล” 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมายความรวมถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ซึ่งตามมาตรา 70 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นิติบุคคลต้องมีผู้แทนคนหนึ่ง
หรือหลายคน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือตราสารจัดตั้งได้ก าหนดไว้ วรรคสอง 
ความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบุคคล ดังนั้น หากผู้จัดการ
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประสงค์จะยื่นขอรับความช่วยเหลือ ก็ต้องดูวัตถุประสงค์ของห้าง
หุ้นส่วนจ ากัดนั้น ว่าให้อ านาจในการด าเนินการดังกล่าวไว้หรือไม่ ประกอบกับการจัดตั้ง
กองทุนยุติธรรมขึ้นก็เพ่ือเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเหลือผู้ยากไร้ คนจนให้เข้าถึงความ
ยุติธรรม โดยหลักการพิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือส านักงานยุติธรรมจังหวัดต้อง
ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกจิของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือเป็นส าคัญด้วย  

ถาม : ประเด็นที่ 2 หากพฤติกรรมและข้อเท็จจริงของผู้ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจส่วนตัวที่ต้องการจะฟ้องบริษัทคู่สัญญา ในข้อหาผิด
สัญญาเรียกค่าเสียหายสามารถพิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือได้หรือไม่ หากได้  ใช้
หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณา 

ตอบ : ประเด็นที่ 2 ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 การ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดีและการให้ความช่วยเหลือผู้ถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ถูกกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือ หรือคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด ต้องค านึงถึง
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (1) พฤติกรรมและข้อเท็จจริงของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจาก
กองทุน (2) ฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน (3) โอกาสที่ผู้ที่จะได้รับ
ความช่วยเหลือจากกองทุน จะได้รับความช่วยเหลือหรือบรรเทาความเสียหายตาม
กฎหมายอ่ืน ดังนั้น หากส านักงานยุติธรรมจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่าเข้าหลักเกณฑ์  ก็
สามารถพิจารณาให้ความช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวได้  
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ถาม : ประเด็นที่ 3 ในกรณีที่คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด มีมติไม่อนุมัติ  
ค าขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม ผู้ขอรับความช่วยเหลือสามารถอุทธรณ์ค า
ขอรับความช่วยเหลือได้หรือไม่ หากได้ จะต้องอุทธรณ์ไปที่ใด และใช้หลักเกณฑ์ใดในการ
พิจารณา 

ตอบ : ประเด็นที่ 3 ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข ในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี พ.ศ. 2559 ข้อ 19 หากกรณีผู้
ขอรับความช่วยเหลือ ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของอนุกรรมการหรือประธาน ให้ยื่น
หนังสือขอให้ทบทวนผลการพิจารณาต่อคณะอนุกรรมการ หรือประธาน แล้วแต่กรณี 
พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและข้อเท็จจริงภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการ
พิจารณา ดังนั้น หากคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด มีมติไม่อนุมัติค า
ขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม ผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ 
แต่สามารถยื่นหนังสือขอให้ทบทวนผลการพิจารณาต่อคณะอนุกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือประจ าจังหวัดได้ (ตามหนังสือตอบข้อหารือถึงยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ยธ 
02115/7407 ลงวันที่ 5 กันยายน 2559) 

ถาม :  ประเด็นที่ 4 กรณีจ าเป็นเร่งด่วน ให้ใช้ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ใดในการพิจารณา 
ตอบ : ประเด็นที่ 4 พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มาตรา 22 ในกรณีที่มีเหตุ

จ าเป็นเร่งด่วนไม่สามารถเสนอค าขอให้คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือหรือ
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดพิจารณาได้ ให้ประธานอนุกรรมการให้
ความช่วยเหลือ หรือประธานอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด แล้วแต่กรณี 
เป็นผู้ พิจารณาค าขอ และรายงานให้คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือหรือ
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด แล้วแต่กรณี ทราบโดยเร็ว ดังนั้น ใน
การพิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือกรณีจ าเป็นเร่งด่วน ให้ส านักงานยุติธรรมจังหวัดใช้
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี พ.ศ. 2559 ข้อ 15 น ามาประกอบในการพิจารณา 
(ตามหนังสือตอบข้อหารือถึงยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ยธ 02115/7407 ลงวันที่ 
5 กันยายน 2559) 
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5) ถาม : แนวทางเบิกจ่ายเงินค่าจ้างทนายความกองทุนยุติธรรมกรณีได้รับการสนับสนุนเงินค่า
ทนายความแก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือ ต่อมามีการถอนฟ้องคดีความเนื่องจากโจทก์และ
จ าเลยสามารถตกลง ในเรื่องค่าเสียหายโดยโจทก์ไม่ติดใจเรียกร้องกับจ าเลยอีก และไม่มี
ความประสงค์ด าเนินคดีกับจ าเลยอีกต่อไปซึ่งส านักงานยุติธรรมจังหวัดได้เบิกจ่ายค่า
ทนายความงวดแรกไปแล้ว ดังนั้น เพ่ือให้การเบิกจ่ายค่าทนายความเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง จึงหารือแนวทางการเบิกจ่ายในกรณีดังกล่าว 

ตอบ : ตามสัญญาจ้างทนายความตกลงกันจ่ายค่าจ้างเป็นงวดๆ โดยได้มีข้อตกลงในการจ่ายเงิน
ค่าจ้างเป็นจ านวน 3 งวด งวดแรกในวันท าสัญญา งวดที่สองจะจ่ายเมื่อมีการสืบพยาน
เสร็จสิ้น และงวดที่สามจะจ่ายเมื่อศาลชั้นต้นมีค าพิพากษา ปรากฏตามพฤติการณ์และ
ข้อเท็จจริงมิได้มีการสืบพยานจนเสร็จสิ้นทนายความได้ยื่นฟ้องและรับเงินงวดแรกแล้ว   
ต่อมาคู่ความสามารถตกลงในเรื่องค่าเสียหายได้ และได้มีการถอนฟ้อง จึงไม่มีกรณีที่
จะต้องจ่ าย เงินค่ าจ้ า งทนายความในงวดที่ สองและงวดที่ ส าม (ตามหนั งสื อ 
ตอบข้อหารือถึงยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ที่ ยธ 02115/5051 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 
2559) 
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6) ถาม : การติดตามเงินค่าทนายความเพ่ือส่งคืนกองทุนยุติธรรมจากผู้ขอรับความช่วยเหลือ กรณี
ได้ด าเนินการช่วยเหลือเงินทนายความแก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือ ต่อมาศาลได้มีค า
พิพากษาเสร็จเด็ดขาดให้จ าเลยช าระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความ แต่ผู้ขอรับ
ความช่วยเหลือไม่สามารถติดตามเงินดังกล่าวแก่จ าเลยได้ 

ตอบ : เมื่อศาลได้มีค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาด เป็นหน้าที่ของผู้ขอรับความช่วยเหลือซึ่งเป็นเจ้าหนี้
ตามค าพิพากษาต้องด าเนินการตามค าพิพากษา ตามมาตรา 271 แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งและเมื่อได้รับเงินจากการบังคับคดีนั้นแล้ว ตามสัญญาได้รับเงิน
ช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม กรณีให้ความช่วยเหลือในการด าเนินคดี ข้อ 3 ในกรณีที่
ขอรับความช่วยเหลือตามข้อ 1.1 หรือ ข้อ 1.2 เมื่อศาลสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลหรือเงิน
ค่าทนายความ ผู้ขอรับความช่วยเหลือจะต้องน าเงินที่ได้รับทั้งหมด แต่ไม่เกินจ านวนเงินที่
ได้รับจากผู้ให้ความช่วยเหลือ คืนผู้ให้ความช่วยเหลือภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงิน 

ในกรณีที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ด าเนินการบังคับคดีตามค าพิพากษา หรือ
ด าเนินการบังคับคดีและได้รับเงินดังกล่าว แต่ไม่น าเงินมาส่งมอบให้กองทุนยุติธรรม ต้อง
ด าเนินการตามสัญญาการได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม กรณีให้ความช่วยเหลือ
ในการด าเนินคดี ข้อ 5 หากผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือต้องคืนเงินที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วแต่กรณี รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการ
เตือน ทวงถาม เรียกร้องให้ช าระหนี้ ตลอดจนค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดี และค่าทนายความในการด าเนินคดีบังคับให้ช าระหนี้ คืนให้แก่ผู้ให้ความ
ช่วยเหลือด้วย ดังนั้น หากผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ด าเนินการดังกล่าวกองทุนยุติธรรมจะ
ด าเนินการกับผู้ขอรับความช่วยเหลือตามกฎหมายต่อไป (ตามหนังสือตอบข้อหารือถึง
ยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี ที่ ยธ 02115/4148 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2559) 
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7) ถาม : กรณีส านักงานยุติธรรมจังหวัดได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือเงินค่าทนายความและ
ค่าธรรมเนียมศาลแก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือ ต่อมาศาลได้มีค าพิพากษาให้จ าเลยช าระค่า
ทนายความจ านวน 5,000 บาท และค่าฤชาธรรมเนียม 12,584 บาทแทนโจทก์ จะมี
แนวทางในการติดตามเงินดังกล่าวจากจ าเลยได้อย่างไร 

ตอบ : เป็นหน้าที่ของผู้ขอรับความช่วยเหลือซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาต้องด าเนินการ  
ตามค าพิพากษา ตามมาตร 271 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และเมื่อ
ได้รับเงินจากการบังคับคดีแล้วนั้น ตามสัญญาได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 
กรณีให้ความช่วยเหลือในการด าเนินคดี ข้อ 3 ในกรณีที่ขอรับความช่วยเหลือตามข้อ 1.1 
หรือข้อ 1.2 เมื่อศาลสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลหรือเงินค่าทนายความ ผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือจะต้องน าเงินที่ได้รับทั้งหมด แต่ไม่เกินจ านวนเงินที่ได้รับจากผู้ให้ความ
ช่วยเหลือคืนผู้ให้ความช่วยเหลือภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงิน (ตามหนังสือตอบข้อ
หารือถึงยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี ที่ ยธ 02115/4383 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559) 
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8) ถาม : แบบฟอร์มสัญญาค้ าประกันการรับเงินช่วยเหลือกองทุนยุติธรรมฉบับปัจจุบันขัดต่อ

พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 
2557 มาตรา 681/1 หรือไม่ และยังคงใช้แบบฟอร์มสัญญาค้ าประกันดังกล่าวต่อไป
หรือไม ่

ตอบ : ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20)         
พ.ศ. 2557 เนื่องจากได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการค้ าประกัน ซึ่งถือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงสิทธิของผู้ค้ าประกันและผู้จ านองที่เป็นบุคคลธรรมดา ให้ได้รับการคุ้มครอง
เพ่ิมข้ึน บทบัญญัติมาตรา 681/1 บัญญัติว่า “ข้อตกลงใดท่ีก าหนดให้ผู้ค้ าประกันต้องรับ
ผิดอย่างเดียวกับลูกหนี้ร่วมหรือในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ” บทบัญญัติ
ดังกล่าวท าให้เป็นการเปลี่ยนแปลงสิทธิของผู้ค้ าประกัน ซึ่งเดิมหากผู้ค้ าประกันที่ตกลงรับ
ผิดอย่างลูกหนี้ร่วมผู้ค้ าประกันต้องรับผิดโดยไม่มีสิทธิเกี่ยง ให้ไปเรียกเอากับลูกหนี้ชั้นต้น
ก่อน แต่ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ข้อตกลงที่ให้ผู้ค้ าประกันรับผิดร่วมกับ
ลูกหนี้ไม่อาจก าหนดได้อีกต่อไป หากก าหนดไว้ข้อตกลงดังกล่าวตกเป็นโมฆะ แต่ไม่ได้ท า
ให้สัญญาค้ าประกันตกเป็นโมฆะทั้งฉบับ ดังนั้น ตามแบบสัญญาค้ าประกันการได้รับเงิน
ช่วยเหลือกองทุนยุติธรรมที่ส านักงานกองทุนยุติธรรมได้ปรับปรุงและแจ้งเวียน  
ให้ส านักงานยุติธรรมจังหวัดได้ทราบและใช้โดยทั่วกันนั้น แม้ตามข้อ 3 จะยังคงข้อความ
ว่า ผู้ค้ าประกันตกลงร่วมรับผิดในฐานะลูกหนี้ร่วมกับผู้ขอรับความช่วยเหลือโดยร่วมรับผิด
ในวงเงินหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวที่ได้รับความช่วยเหลือ หากศาลสั่งริบ เมื่อได้
พิจารณาตามกฎหมายแล้วข้อตกลงดังกล่าวเป็นโมฆะ แต่สัญญาค้ าประกันดังกล่าวยังคง
ใช้บังคับได้และผูกพันผู้ค้ าประกันให้ต้องรับผิดต่อหนี้ที่ตนเข้าค้ าประกันตามกฎหมาย 
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(ตามหนังสือตอบข้อหารือถึงยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ที่ ยธ 02115/4937 ลงวันที่  29 
มิถุนายน 2559) 
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9) ถาม : กรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือได้ยื่นค าขอรับความช่วยเหลือค่าจ้างทนายความ เมื่อวันที่  
4 เมษายน 2559 ซึ่งคดีของผู้ขอรับความช่วยเหลือจะต้องยื่นค าให้การภายในวันที่ 27 
เมษายน 2559 ส านักงานยุติธรรมเห็นว่าเป็นกรณีเร่งด่วนจึงขอให้ทนายความกองทุน
ยุติธรรมด าเนินการยื่นค าให้การให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือไปพลางก่อนเพ่ือให้ทันตามเวลา
ได้หรือไม ่

ตอบ : ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการ
ช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี พ.ศ. 2559 ข้อ 24 วรรคสอง ในกรณีจ าเป็น
เร่งด่วนที่ไม่อาจท าสัญญาจ้างทนายความได้ทัน ให้เลขานุการพิจารณาคัดเลือก
ทนายความจากบัญชีทนายความของกองทุนเพ่ือด าเนินคดี หรือบังคับคดีให้ผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือไปพลางก่อน แล้วท าสัญญาจ้างทนายความกับกองทุนภายหลัง (ตามหนังสือตอบ
ข้อหารือถึงยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ที่ ยธ 02115/4620 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559)  
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10) ถาม : การให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี กองทุนยุติธรรมจะพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือเงินค่าธรรมเนียมใช้แทนคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 229 ได้หรือไม่ 

ตอบ : การช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี ประกอบด้วย ค่าจ้างทนายความ ค่าฤชาธรรม
เนียม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดี ส าหรับเงินค่าธรรมเนียมใช้แทน
คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง ตาม  ค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 229 โดยตามกฎหมาย เป็นเงินซึ่งจะต้องใช้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตาม
ค าพิพากษาที่ผู้อุทธรณ์น ามาวางศาลพร้อมกับอุทธรณ์ เพ่ือเป็นประกันว่าหากในที่สุดศาล
อุทธรณ์พิพากษาให้จ าเลยผู้อุทธรณ์ต้องรับผิดช าระค่าธรรมเนียมแทนคู่ความที่ชนะคดี
แล้ว ผู้ชนะคดีจะมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมที่ออกใช้ก่อนจากเงินที่จ าเลยผู้อุทธรณ์วางไว้ 
โดยผู้ชนะคดีไม่จ าเป็นต้องด าเนินการบังคับคดีจึงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ยุติธรรม ที่จะให้การช่วยเหลือผู้ขอรับความช่วยเหลือได้ตามมาตรา 5 ประกอบมาตรา 7 
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 (ตามหนังสือตอบข้อหารือถึงยุติธรรม
จังหวัดนนทบุรี ที่ ยธ 02115/4384 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559) 
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11) ถาม : ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวในศาลชั้นอุทธรณ์และศาลชั้นฎีกา 
ว่ากองทุนยุติธรรมควรให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องไปเลย ไม่ต้องให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือ
มายื่นค าขอทุกชั้น    ได้หรือไม ่

ตอบ : ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลัก เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย พ.ศ. 2559 ข้อ 27 “สัญญาการได้รับความ
ช่วยเหลือ ซึ่งยื่นในชั้นพนักงานสอบสวน หรือชั้นพนักงานอัยการ หรือชั้นศาล ให้มีผล
เฉพาะในชั้นนั้นๆ หากผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ปฏิบัติตามสัญญา ให้ถือว่าสัญญานั้นเป็น
อันสิ้นสุด” ตามบทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 
2558 มีเจตนารมณ์ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือเป็นรายชั้นการพิจารณา 
เนื่องจากแต่ละชั้นการพิจารณาอาจจะมีข้อเท็จจริง และพฤติการณ์คดีที่แตกต่างกัน
ออกไป และในการพิจารณาหลักประกันแต่ละชั้นการพิจารณา วงเงินหลักประกันจะมีการ
ก าหนดตามที่ศาลเห็นสมควร (ตามหนังสือตอบข้อหารือถึงยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 
ยธ 02115/5906 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559) 
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12) ถาม : แนวทางการด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ขอรับความช่วยเหลือซึ่งได้รับอนุมัติเงินกองทุน
ยุติธรรม เพ่ือใช้เป็นค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาลในขั้นบังคับคดี ต่อมาเมื่อ
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับ และตามกฎหมายได้ก าหนดให้
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดมีอ านาจพิจารณาให้ความช่วยเหลือใน
จังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ประกอบกับ ตามค าขอรับความช่วยเหลือมูลคดี
เกิดขึ้นในส านักงานยุติธรรมจังหวัดจึงได้ส่งค าขอรับความช่วยเหลือของผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือให้กับส านักงานยุติธรรมจังหวัดเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ตอบ : กรณีที่กองทุนยุติธรรมพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือก่อนที่พระราชบัญญัติกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ. 2558 จะมีผลใช้บังคับอยู่ระหว่างด าเนินการตามขั้นตอนภายหลังการ
อนุมัติ จึงเป็นกรณีที่อยู่ในอ านาจการด าเนินการของส านักงานยุติธรรมจังหวัด โดย
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดต้องด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือตาม
ขั้นตอนภายหลังการอนุมัติ ส าหรับในส่วนงบประมาณที่จะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือ 
ให้ถือว่าเป็นกรณีที่ได้รับอนุมัติจากส่วนกลาง โดยขอให้ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วจัดท าหนังสือขออนุมัติค่าทนายความและค่าธรรมเนียม
ศาลจากงบประมาณของส านักงานกองทุนยุติธรรม เพ่ือขอเบิกเป็นค่าวิชาชีพทนายความ
และค่าธรรมเนียมศาล (ตามหนังสือตอบข้อหารือถึงยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี  ที่ ยธ 
02115/6088 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559) 
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4.2 ถาม-ตอบ 
1) ถาม : ผู้ทรงคุณวุฒิฯ และผู้แทนเครือข่ายยุติธรรมชุมชนฯ ที่อยู่ระหว่างรอการแต่งตั้งสามารถ  

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดหรือไม่ 
ตอบ : ได้ แต่เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ รวมถึงไม่มีสิทธิในการออกเสียง และไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม  

2) ถาม : กรณีที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือ ได้ว่าจ้างทนายความเอง ต่อมาได้มายื่นขอรับความ
ช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม เพ่ือขอรับเงินไปจ่ายให้กับทนายความที่ตนเองได้จ้างไว้แล้ว 
ได้หรือไม ่

ตอบ : จากกรณีดังกล่าวไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ยกเว้น ในกรณีที่คณะอนุกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือหรือคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดพิจารณาอนุมัติแล้ว แต่
ไม่สามารถด าเนินการท าสัญญารับเงินได้ทัน จึงให้ทนายความด าเนินการไปพลางก่อน 
และทนายความสามารถด าเนินการเบิกจ่ายย้อนหลังได้ ตามระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการ
ด าเนินคดี พ.ศ.2559 ข้อ 24 วรรคสอง  

3) ถาม : กรณีที่ทนายความได้ขึ้นบัญชีไว้กับส านักงานยุติธรรมจังหวัดหนึ่ง ต่อมาประสงค์จะ
เปลี่ยนไปขึ้นบัญชีทนายความกับส านักงานยุติธรรมจังหวัดอ่ืน จะต้องด าเนินการอย่างไร 

 ตอบ : มีหลักเกณฑ์ดังนี้  
(1) กรณีที่ทนายความขึ้นบัญชีไว้ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยน 

ที่ส านักงานกองทุนยุติธรรม  
(2) กรณีท่ีทนายความขึ้นบัญชีไว้ในเขตจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค าร้อง 

ขอเปลี่ยนที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนั้น และให้ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนั้น  ส่ง     
ค าร้องนั้น มายังส านักงานกองทุนยุติธรรม 

(3) เมื่อส านักงานกองทุนยุติธรรมได้รับค าขอตาม (1) และ (2) แล้วแต่กรณี พิจารณา 
และแจ้งผลไปยังหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป  

4) ถาม : การยื่นหลักประกันเพ่ือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย มีขั้นตอนการด าเนินการ
อย่างไร  

ตอบ : มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
(1) เตรียมเอกสารเพ่ือยื่นขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยต่อศาล มีดังต่อไปนี้ 

(10.1) หนังสือรับรองการช าระเงินของกองทุน 
(10.2) ส าเนาหนังสือสัญญาการได้รับความช่วยเหลือของผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
(10.3) ส าเนาหนังสือสัญญาค้ าประกัน 
(10.4) เอกสารอ่ืนตามข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญา หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(2) ยื่นค าร้องขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยต่อศาลและเจ้าหน้าที่ศาลพิมพ์ค าร้อง 
ขอปล่อยชั่วคราวและสัญญาประกัน ให้นายประกันลงชื่อพร้อมน าไปให้จ าเลยลงชื่อที่
ห้องควบคุมตัว (ในกรณีจ าเลยอยู่ในเรือนจ าให้เว้นว่างไว้) 

(3) รอเจ้าหน้าที่ด าเนินการ หรืออาจขอข้อมูลเพิ่มเติมในคดีและรอฟังค าสั่ง 
(4) เมื่อมีค าสั่งศาลให้นายประกันลงชื่อเพ่ือฟังค าสั่งศาล และจ่ายเงินที่เจ้าหน้าที่ฝ่าย

การเงิน รอรับใบเสร็จ ตรวจสอบใบเสร็จ 
(5) ยื่นใบปล่อยให้กับต ารวจ ณ ห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยในศาล 
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5) ถาม : กรณียื่นหลักประกันในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์แล้ว ต่อมายื่นหลักประกันในศาลชั้น
อุทธรณ์หรือศาลฎีกา ถามว่าหลักประกันในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ สามารถยื่นขอรับ
คืนเงินได้เมื่อไร 

ตอบ : เมื่อผู้ขอรับความช่วยเหลือยื่นคัดถ่ายส าเนาค าพิพากษามาให้นิติกรเจ้าของส านวนที่
รับผิดชอบแล้วให้ส านักงานจัดท าหนังสือมอบอ านาจเพ่ือยื่นค าร้องขอรับหลักประกัน (เงิน
สด) คืนจากศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ เมื่อศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่ง 

6) ถาม : กรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือผิดสัญญา เป็นเหตุให้กองทุนยุติธรรมถูกบังคับตามสัญญา
ประกัน ถามว่าเจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการอย่างไร 

ตอบ :  ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดไว้ว่า หากศาลมีค าสั่ง
บังคับตามสัญญาประกัน และออกหมายจับผู้ขอรับความช่วยเหลือที่เป็นผู้ต้องหาหรือ
จ าเลย ให้เลขานุการหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายขอคัดส าเนาหมายจับ และมีหนังสือแจ้ง
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือสถานีต ารวจในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบที่ใกล้ที่สุด เพ่ือติดตาม
ตัวผู้ขอรับความช่วยเหลือที่เป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลยโดยเร็ว หรือมีหนังสือแจ้งผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือให้มารายงานตัวที่ส านักงานโดยเร็ว และมีหนังสือแจ้งผู้ค้ าประกันให้ติดตามตัวผู้
ขอรับความช่วยเหลือ เพ่ือน าตัวมาส่งกองทุนภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับหนังสือ 

7) ถาม : การจ่ายเงินค่าจ้างทนายความตามสัญญา แบ่งเป็น 3 งวด จะแบ่งจ่ายงวดละเท่าไร 
ตอบ : งวดที่หนึ่ง ร้อยละ 30  

งวดที่สอง ร้อยละ 30  
งวดสุดท้าย ร้อยละ 40 

8) ถาม : การจ้างทนายความในศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลชั้นฎีกา ตามสัญญาจะแบ่งจ่ายกี่งวดๆ ละ
เท่าใด 

ตอบ : ในทางปฏิบัติ การพิจารณาชั้นศาลอุทธรณ์จะไม่มีการสืบพยาน ดังนั้น จึงแบ่งจ่ายออกเป็น 
2 งวด โดย งวดที่หนึ่งร้อยละ 50 งวดที่สองร้อยละ 50 เนื่องจากการร่างค าฟ้องอุทธรณ์
และค าฟ้องฎีกา ทนายความต้องอาศัยความรู้ความสามารถในการร่างค าฟ้องอุทธรณ์และ
ค าฟ้องฎีกาเพ่ือยื่นต่อศาล 

9) ถาม : การจ้างทนายความในชั้นบังคับคดี กรณีทนายความแจ้งว่าสืบทรัพย์ไม่ได้ มีแนวพิจารณา
อย่างไรว่าทนายความได้ด าเนินการสืบทรัพย์จริง 

ตอบ : หากสืบทรัพย์ไม่ได้ กฎหมายให้อ านาจเจ้าหนี้ตามพิพากษาขอให้ศาลไต่สวนสืบหา
ทรัพย์สินของลูกหนี้ว่ามีอยู่หรือไม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 
277 วรรคหนึ่งถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเชื่อว่าลูกหนี้ตามค าพิพากษามีทรัพย์สินที่
จะต้องถูกบังคับมากกว่าที่ตนทราบแล้ว เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจยื่นค าขอฝ่ายเดียวโดย
ท าเป็นค าร้องต่อศาล ขอให้ศาลท าการไต่สวนและออกหมายเรียกลูกหนี้ตามค าพิพากษา
หรือบุคคลอ่ืนที่เชื่อว่าอยู่ในฐานะที่จะให้ถ้อยค าอันเป็นประโยชน์มาในการไต่สวนเช่นว่า
นั้น และน ารายงานกระบวนพิจารณาของศาลมายื่นกับกลุ่มงานการเงินเพ่ือใช้ประกอบใน
การเบิกจ่ายค่าจ้างทนายความ 
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10) ถาม : ทนายความยื่นฟ้องผิดตัวหรือเขตอ านาจศาล ค่าธรรมเนียมศาลที่จ่ายแล้วต้องมี
ผู้รับผิดชอบหรือไม่ 

ตอบ : ให้ทนายความรับผิดชอบตามสัญญาว่าจ้างทนายความ ทั้งนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการ
ด าเนินคดี พ.ศ. 2559 ข้อ 35 ทนายความต้องปฏิบัติตนตามข้อบังคับสภาทนายความว่า
ด้วยมรรยาททนายความและข้อก าหนดตามสัญญาจ้างทนายความโดยเคร่งครัด และข้อ 
36 ทนายความจะต้องด าเนินคดีให้กับผู้ขอรับความช่วยเหลือโดยไม่ชักช้าเพ่ือไม่ให้เกิด
ความเสียหายต่อคดี พึงระมัดระวังมิให้คดีของผู้ขอรับความช่วยเหลือเกิดความเสื่อมเสีย
ซึ่งสิทธิประโยชน์หรือเกิดความเสียหาย 

11) ถาม : ทนายความรับงานแล้ว แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ มีแนวพิจารณาอย่างไรว่าทนายความ
ทอดทิ้งงาน 

ตอบ :  ดูจากระยะเวลาตั้งแต่รับงานตามความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเฉพาะ  
การติดต่อประสานงานผู้ขอรับความช่วยเหลือหรือเจ้าหน้าที่ได้มีการติดตามสอบถามแต่ไม่
มีการตอบรับโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

12) ถาม : ทนายความ ขอเบิกเงินค่ารับรองส าเนาเอกสาร ค่าคัดถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถขอเบิกได้หรือไม่ 

ตอบ :  ไม่ได้ เนื่องจากได้คิดค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีเป็นการจ่ายเหมารวมในค่าวิชาชีพแล้ว 

13) ถาม : ทนายความ ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดี  
ได้หรือไม ่

ตอบ : ไม่ได้ เนื่องจากได้คิดค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีเป็นการจ่ายเหมารวมในค่าวิชาชีพแล้ว 

14) ถาม : กรณีอนุมัติให้ความช่วยเหลือเพ่ิมเติมภายหลังการท าสัญญาขอรับความช่วยเหลือแล้ว การ
อนุมัติเพ่ิมเติมจะต้องจัดท าสัญญาอย่างไร 

ตอบ : ให้จัดท าบันทึกแนบท้ายสัญญาเพ่ิมเติมและน าไปแนบสัญญาเดิม     

15) ถาม : ค่าธรรมเนียม จ่ายให้กับส านักงานบังคับคดี ค่าธรรมเนียมดังกล่าวถือเป็นค่าธรรมเนียม
ศาล ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 หรือไม่ 

ตอบ : เป็น เพราะเป็นค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา 153 วรรคแรก ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีได้แก่ค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี
ค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของเจ้าพนักงานบังคับคดีตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบังคับคด ีบรรดาที่กฎหมายบังคับให้ช าระ 

16) ถาม : เงินประกันค่าใช้จ่าย จ่ายให้กับส านักงานบังคับคดี ถือเป็นค่าธรรมเนียมศาล  ตาม 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 หรือไม่ 

ตอบ : ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมศาล แต่เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดีตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือ
ประชาชนในการด าเนินคดี พ.ศ. 2559 ข้อ 9 (5) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินคดี ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งผู้ขอจะต้องน ามาคืนตามสัญญาการรับเงิน 
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17) ถาม : เงินกลางวางศาล ถือเป็นค่าธรรมเนียมศาล ตาม พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม  
พ.ศ. 2558 หรือไม่ 

ตอบ : ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมศาล 

18) ถาม : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศาลของผู้ขอรับความช่วยเหลือ อนุมัติค่าใช้จ่ายใดบ้าง 
ตอบ : ค่าท่ีพักแบบเหมาจ่าย ส่วนค่าพาหนะ ตามความจ าเป็น เหมาะสม ประหยัด 

19) ถาม : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศาลของผู้ขอรับความช่วยเหลือ เบิกใครได้บ้าง 
ตอบ : เบิกได้เฉพาะตัวผู้ขอ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี (คดีกลุ่ม) ยกเว้นบุคคลผู้ไร้ความสามารถ  

ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เบิกได้ 1 คน ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 1 (12) “บุคคลผู้ไร้ความสามารถ” หมายความว่า บุคคลใดๆ 
ซึ่งไม่มีความสามารถตามกฎหมายหรือความสามารถถูกจ ากัดโดยบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยความสามารถ  

20) ถาม : กรณีศาลมิได้มีค าสั่งให้ตรวจพิสูจน์รังวัดที่ดิน แต่ผู้ขอรับความช่วยเหลือไปด าเนินการให้
ส านักงานที่ดินจังหวัดด าเนินการรังวัดที่ดิน ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถขอรับความ
ช่วยเหลือได้หรือไม่ 

ตอบ : ไม่ได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเขตรางวัดที่ดินจ าเป็นจะต้องมีค าสั่งของศาล  
ให้มีการพิสูจน์การถือกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความจ าเป็น ความเหมาะสม และความ
ประหยัด 

21) ถาม : การวางเงินค่าธรรมเนียมศาล มีข้ันตอนในการด าเนินการอย่างไร  
ตอบ : ขั้นตอนการวางเงินค่าธรรมเนียมศาล 

(1) เตรียมเอกสารขอวางเงินค่าธรรมเนียมศาล มีดังนี้  
(1.1) หนังสือมอบอ านาจ  
(1.2) ส าเนาบัตรประชาชน  
(1.3) ส าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ) พร้อมติดอากร

แสตมป์ 30 บาท 
(2) รอทนายยื่นค าร้องขอวางค่าธรรมเนียมศาล 
(3) จ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เมื่อทนายความยื่นค าร้องต่อศาลเสร็จ รอรับใบเสร็จ  

และตรวจสอบใบเสร็จ 
22) ถาม : กรณีขอความช่วยเหลือในการด าเนินคดีจากกองทุนยุติธรรมผู้ขอรับความช่วยเหลือ  

จะได้รับความช่วยเหลือในกรณีใดบ้าง  
ตอบ : ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

ช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี พ.ศ. 2559  ข้อ 9 ผู้ขอรับความช่วยเหลือในการ
ด าเนินคดีจากกองทุน อาจขอรับความช่วยเหลือได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ค่าจ้างทนายความ 
(2) ค่าท่ีปรึกษาหรือผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายในการด าเนินคดี หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
(3) ค่าฤชาธรรมเนียม 
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(4) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องในการด าเนินคดี เช่น ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่า
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน ค่าใช้จ่ายในการ
จัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม การอ่าน แปล ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย 

(5) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดี ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการให้ความช่วยเหลือข้างต้นให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

23) ถาม : การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ประธานและรองประธานไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
คณะอนุกรรมการฯ เลือกประธานประธานที่ได้รับเลือกจะต้องได้รับค่าเบี้ยประชุมเท่าไหร่ 

ตอบ : ได้รับในอัตราเดียวกับประธาน แต่ในอัตราประธานจ่ายได้หนึ่งครั้งต่อเดือนเท่านั้น แม้ว่า
จะมีการประชุมมากกว่าหนึ่งครั้งก็ตาม 

24) ถาม : ผู้ขอรับความช่วยเหลือ ที่ยุติเรื่องมาก่อนเจ้าหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมและก่อนท า
ความเห็นต้องน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณายุติหรือไม ่

ตอบ : เจ้าหน้าที่ต้องท ารายงานความเห็นเสนอคณะอนุกรรมการฯ ตามปกติ พร้อมแจ้งผลการ
พิจารณาเพ่ือยุติค าขอรับความช่วยเหลือ 

25) ถาม : กรณีค าขอของผู้ขอรับความช่วยเหลือมีมูลคดีเกิดหลายท้องที่ ต่างจากภูมิล าเนา ส านักงาน
ใดจะเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ค าวินิจฉัยพิจารณาค าขอ  

ตอบ : ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี ข้อ 6 ให้ส านักงานที่เป็นภูมิล าเนา หรือถิ่นที่ อยู่
อาศัยของผู้ยื่นค าขอเป็นส านักงานที่รับผิดชอบ หรือเจ้าหน้าที่อาจส่งค าขอไปยังส านักงาน
อ่ืนเพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดีก็ได้ 

26) ถาม : ส านักงานที่อนุมัติให้ความช่วยเหลือกับส านักงานที่อนุมัติแต่งตั้งทนายความ ต้องเป็น  
ส านักงานเดียวกันหรือไม่ (ปัญหาเกี่ยวกับตัวเงินที่อนุมัติว่าจะต้องเบิกจ่ายจากที่ไหน) 

ตอบ : ต้องเป็นส านักงานเดียวกัน ยกเว้นกรณีที่เกินอ านาจส่วนกลางเป็นผู้อนุมัติและแจ้งผลการ
พิจารณาให้ส านักงานยุติธรรมจังหวัดด าเนินการจัดจ้างทนายความและท าสัญญาต่อไป  

27) ถาม : ผู้ขอรับความช่วยเหลือบุคคลทั่วไปประสงค์บริจาคเงิน ให้แก่กองทุนจะต้องด าเนินการ
อย่างไร 

ตอบ : ต้องเป็นการบริจาคแบบไม่มี เงื่อนไข หรือภาระติดพันและต้องไม่ขัดหรือแย้ง 
กับวัตถุประสงค์ของกองทุน เมื่อพิจารณาแล้วว่าสามารถรับบริจาคได้ให้ด าเนินการตอบ
รับและออกใบเสร็จรับเงินพร้อมหนังสือตอบขอบคุณ  

28) ถาม : ในกรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือมายื่นค าขอที่ส านักงานมูลคดีเกิด แต่ผู้ขอภูมิล าเนา 
อยู่ที่ส านักงานอ่ืน จะมีแนวทางในการตรวจสอบภูมิล าเนา หรือประวัติของผู้ขออย่างไร 

ตอบ : ดูประโยชน์ของผู้ขอรับความช่วยเหลือเป็นหลัก เพ่ืออ านวยความสะดวกตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือ
ประชาชนในการด าเนินคดี ข้อ 6 ให้ส านักงานที่เป็นภูมิล าเนา หรือถิ่นท่ีอยู่อาศัยของผู้ยื่น
ค าขอเป็นส านักงานที่รับผิดชอบ หรือเจ้าหน้าที่อาจส่งค าขอไปยังส านักงานอ่ืนเพ่ือ
ประโยชน์ในการด าเนินคดีก็ได้ 
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ในกรณีข้อ พิพาทเกี่ ยวกับอสั งหาริ มทรัพย์ หรื อประโยชน์ อัน เกี่ ย วกับ
อสังหาริมทรัพย์ ให้ส านักงานที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่เป็นส านักงานที่รับผิดชอบ หรืออาจให้
ส านักงานที่เป็นภูมิล าเนาหรือถ่ินที่อยู่อาศัยของผู้ยื่น ค าขอเป็นส านักงานท่ีรับผิดชอบก็ได้ 

29) ถาม : ในกรณีข้อเท็จจริงทางคดี จ าเป็นต้องสอบจากส านักงานอ่ืนที่รับเรื่องไว้พิจารณา  
จะมีแนวทางในการด าเนินการอย่างไร 

ตอบ : อาจประสานขอความช่วยเหลือจากส านักงานยุติธรรมจังหวัดปลายทางเพ่ือให้ช่วยเหลือได้ 

30) ถาม : ค่าวิชาชีพทนายความดูตามประกาศเดิมหรือไม่ 
ตอบ : ใช้ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตรา 

การให้ความช่วยเหลือในการด าเนินคดีจากกองทุนยุติธรรม 

31) ถาม : ถ้าผู้ขอรับความช่วยเหลือการปล่อยชั่วคราว ได้ยื่นค าขอกับทางกองทุนยุติธรรมแล้ว ต้องมา
ระหว่างพิจารณาถูกจับกุมตัว หรือมีค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกก่อนการพิจารณาเสร็จสิ้น 
หากได้รับการอนุมัติเงินประกันตัว จะด าเนินการได้อย่างไร ในกรณีการท าสัญญารับเงิน 

ตอบ : ให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือจัดท าหนังสือมอบอ านาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท มอบ
อ านาจให้บุคคลมาด าเนินการแทนผู้ขอรับความช่วยเหลือมาท าสัญญารับเงินกับทาง
กองทุนยุติธรรม 

32) ถาม : การกรอกข้อมูลในระบบ เว็ปไซต์ส านักงานกองทุนยุติธรรม การรับเรื่องผู้ร้องของนิติกร ต้อง
กรอกข้อมูลในส่วนใดบ้าง จ าเป็นหรือไม่ที่ต้องกรอก หรือท าเป็น กทย. เพียงอย่างเดียวได้ 

ตอบ : ต้องกรอกข้อมูลการรับค าขอลงในระบบด้วยทุกครั้ง เพ่ือระบบจะได้ออกเลขค าขอรับ
ความช่วยเหลือ และเพ่ือความสะดวกในการค้นหาข้อมูลหรือติดตามผลการด าเนินงาน 

33) ถาม: กรณีประธานอนุกรรมการฯ เกษียณแล้วยังไม่มีผู้รักษาราชการแทนจะให้ใครเป็นประธาน
อนุกรรมการฯ 

ตอบ : ผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดท าหน้าที่ประธานอนุกรรมการฯ ตามระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  

34) ถาม : ส่วนภูมิภาคแจ้งว่าครั้งก่อนที่รายงานผลสถิติทุกเดือนต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
แล้วจะต้องมีการอัพเดตทุกๆ 6 เดือน ใส่แผ่นซีดี อยากทราบว่าปัจจุบันยังคงต้องรายงาน
อยู่หรือไม่ 

ตอบ : ให้ยกเลิกค าสั่งรายงานสถิติของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทุกค าสั่งที่ เกี่ยวกับ 
การรายงานข้อมูล และให้จัดส่งข้อมูลตามแบบรายงาน สกย. 5901 - สกย. 5905 ตาม
หนังสือประทับตรา ที่ ยธ 02115/1508 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 จนกว่าจะมีค าสั่ง
เปลี่ยนแปลง 
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม 
๒๕๕๘ และมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๔ เมษายน 
๒๕๕๙ โดยสรุปสาระส าคัญแห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ดังนี ้

5.1.1 เกี่ยวกับหน่วยงาน 
1) ให้จัดตั้ง “กองทุนยุติธรรม” ขึ้นในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีฐานะเป็นนิติบุคคล  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดีการ
ขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

2) ให้จัดตั้งส านักงานกองทุนยุติธรรมขึ้นในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ท าหน้าที่เกี่ยวกับ
ธุรการให้กับกองทุนยุติธรรม คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558   

3) การด าเนินงานของกองทุนยุติธรรมในจังหวัดอ่ืนที่มิใช่กรุงเทพมหานคร ให้ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม มอบหมายให้หน่วยงานในจังหวัดที่สังกัดกระทรวงยุติธรรมท าหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการให้กับกองทุน
ยุติธรรมส าหรับเขตจังหวัดนั้น 

5.1.2 ประชาชนได้อะไรจากพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 

การจัดตั้ง “กองทุนยุติธรรม” จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานราชการ และเกิดประโยชน ์
ต่อประชาชนตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ าของประชาชน  จึงตั้งกองทุนยุติธรรมขึ้นมา      
เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย  
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ทั้งนี้ กองทุนยุติธรรม จะช่วยแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการที่ประชาชนผู้ยากไร้ ยากจน ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม 
โดยกองทุนยุติธรรมรองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจะได้รับประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 

1) มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักของกระทรวงยุติธรรมในการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย และได้รับการปกป้องคุ้มครองจากรัฐภายใต้นิติรัฐและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การอ านวยความยุติธรรมเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคมด้วยกองทุนยุติธรรม ซึ่งจะด าเนินงานทั้งด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการใน
ภาพรวมระดับประเทศ รวมถึงการประสานงานและบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการทั้งในส่วนกลางและ
ในระดับจังหวัด และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือประสานงานการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในมิติต่างๆ ตลอดจนมีความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ซึ่งใกล้ชิดกับประชาชน สามารถรู้ถึงทุกข์สุขของประชาชนในระดับพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน และสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนที่มีความทุกข์ยากเดือดร้อนไม่ต้องมีภาระค่าใช้จ่าย
เกิดข้ึนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
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2) ประชาชนที่ยากจนและหรือด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก 
รวดเร็ว ทั่วถึง เสมอภาค และประหยัด ทั้งในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก ด้วยการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในการด าเนินคดี การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย และกระบวนการยุติธรรมทางเลือกด้วย
ระบบยุติธรรมชุมชน การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย  

3) กองทุนยุติธรรมจะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน ในกรณี ดังนี้ 

(1) เป็นผู้เสียหายจากการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย 
(2) เป็นจ าเลยที่ถูกคุมขังตามค าพิพากษาเกินก าหนด 
(3) เป็นจ าเลยที่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทน

ผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา และถูกคุมขังใน
ระหว่างสอบสวน 

(4) การละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
4) กองทุนยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือประชาชนในกระบวนการยุติธรรม ทั้งต้นทาง กลางทาง 

และปลายทาง ในการส่งเสริมและป้องกัน โดยกองทุนยุติธรรมให้ความช่วยเหลือในการให้ความรู้ทางกฎหมาย
แก่ประชาชนด้วยการสนับสนุนการจัดท าโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพ่ือส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย เพ่ือให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักรู้เพ่ือจะช่วยกันป้องกัน
สังคมเพ่ือน าไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ของสังคมในภาพรวม ที่มีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ซึ่งจะเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของ
ประเทศต่อไป 

5.1.3 ขณะนี้กองทุนยุติธรรมมุ่งให้บริการประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยมีกรอบการ
ด าเนินงาน ดังนี้  
1)  ด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

 จัดท ำวีดีทัศน์งานของกองทุนยุติธรรมโดยจะน าเสนอผ่านทาง YouTube และน าลง
แผ่นซีดีแจกจ่ายให้กับส านักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศและทุกหมู่บ้านและชุมชน ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จใน
เดือนกันยายน 2559 และจะเริ่มเผยแพร่ได้ประมาณช่วงปลายเดือนกันยายน 2559 เป็นต้นไป 

 จัดท าแผ่นพับขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือและสถานที่ติดต่อ ซ่ึงคาดว่าจะแล้ว
เสร็จในเดือนกันยายน 2559 และจะเริ่มเผยแพร่ได้ประมาณช่วงปลายเดือนกันยายน 2559 เป็นต้นไป 

 จัดท าหนังสือฉบับการ์ตูนให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกองทุนยุติธรรม และสถานที่
ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ของส านักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2559 
และจะเริ่มเผยแพร่ได้ประมาณช่วงปลายเดือนกันยายน 2559 เป็นต้นไป 

 จัดท าป้ายไวนิลเผยแพร่บทบาทภารกิจกองทุนยุติธรรมตามหน่วยราชการต่าง ๆ         
ทั่วทุกจังหวัดของประเทศ ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 จัดท าหนังสั้นเพ่ือเผยแพร่ภารกิจของกองทุนยุติธรรม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จใน          
ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์  เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐและประชาชนได้อย่างทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา 
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2) ด้านการพัฒนาระบบการด าเนินงาน 
 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรแสวงหำข้อเท็จจริง โดยให้สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูล

จำกทะเบียนรำษฏร์ กรมกำรขนส่ง และเชื่อมโยงข้อมูลในกระบวนกำรยุติธรรม เช่น ข้อมูลผู้ต้องขังของกรม
รำชทัณฑ์ ข้อมูลเกี่ยวกับยำเสพติด ข้อมูลกำรถูกคุมประพฤติ เป็นต้น 

 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือให้บริกำรผ่ำน Mobile Application เพ่ือรับค ำขอและ
รับข้อร้องเรียน รวมถึงข้อมูลสำรสนเทศที่จ ำเป็นส ำหรับประชำชน ผ่ำนทำงอุปกรณ์เคลื่อนที่  เช่น 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ Tablet เป็นต้น ซึ่งคำดว่ำจะแล้วในไตรมำสที่ ๔ ของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 จัดท ำศูนย์บริกำรประชำชน (Contact Center) หรือสำยด่วนยุติธรรม โดยมี
เป้ำหมำยคือ กองทุนยุติธรรมสำมำรถติดต่อสื่อสำรและให้ข้อมูลข่ำวสำรกับประชำชนได้หลำกหลำยช่องทำง 
(Multi-Channel) มีข้อมูลให้บริกำรได้หลำกหลำยชนิด ทัง้ข้อควำม ภำพ เสียง ภำพเคลื่อนไหว และพิกัด GPS 
(Global Positioning System Coordinates) 

 จัดท ำห้องประชุมยุทธศำสตร์เพ่ือกำรตัดสินใจ (War Room) และจะเชื่อมโยงกับ
ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
 

๕.๒ ข้อเสนอแนะ 

คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานและการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรมในปัจจุบัน หากในอนาคตมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมหรือแบบสัญญาต่างๆ จะได้
พัฒนารูปแบบ วิธีการ และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรมเพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน์ 
ในการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานสูงสุดต่อไป 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 
แบบขอรับความช่วยเหลอื 
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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 เชื้อชาต ิ О ไทย  О อ่ืนๆ................................................................ ........................... 
๑.5 สัญชาต ิ О ไทย  О อ่ืนๆ........................................................................................... 
๑.6 ศาสนา О พุทธ  О อิสลาม О คริสต์  О อ่ืนๆ................................... 
๑.7 ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี....................... หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ................ .......................... 
ถนน.................................................. ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต.................... .......... 
จังหวัด.............................................. รหสัไปรษณีย์........................... .... โทร......................................... 
О บ้านตนเอง  О บ้านบิดามารดา  О บ้านญาติ  О บ้านเพื่อน  О บ้านคนรู้จัก  О บ้านเช่า 
     พักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา....................................  เดือน/ปี  
1.8 ที่อยู่ตามภูมิล าเนา เลขที่....................... หมู่ที่......................... ตรอก/ซอย ...................................  
ถนน.................................................. ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต.................... .......... 
จังหวัด.............................................. รหสัไปรษณีย์............................... โทร.................................... ..... 
О บ้านตนเอง  О บ้านบิดามารดา  О บ้านญาติ  О บ้านเพื่อน  О บ้านคนรู้จัก  О บ้านเช่า 
     พักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา....................................  เดือน/ปี 
๑.9 ประกอบอาชีพ.....................................................  มีรายได้วัน/เดือน/ปี.................................บาท  
๑.10 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม  

 О ชั้นสอบสวน  О ชั้นอัยการ  О ศาลชั้นต้น  О ศาลอุทธรณ์  О ศาลฎีกา  О อ่ืนๆ................. 
 

๒. ข้อมูลผู้รับมอบอ านาจ 
2.๑ ข้าพเจ้า ชื่อ...................................................นามสกุล...................................................... .............. 
2.2 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน……………………………………………..  
2.3 เกิดวันที่........................เดือน.................................... พ.ศ. .......................อายุ................. ...........ปี 
2.4 เชื้อชาต ิ О ไทย  О อ่ืนๆ................................................................ ........................... 
2.5 สัญชาต ิ О ไทย  О อ่ืนๆ................................................................ ........................... 
2.6 ศาสนา О พุทธ  О อิสลาม О คริสต์  О อ่ืนๆ................................... 
2.7 ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี....................... หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ................................... ....... 
ถนน.................................................. ต าบล/แขวง................ .................อ าเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด.............................................. รหสัไปรษณีย์............................... โทร........................ ................. 
  О บ้านตนเอง  О บ้านบิดามารดา  О บ้านญาติ  О บ้านเพื่อน  О บ้านคนรู้จัก  О บ้านเช่า 
     พักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา....................................  เดือน/ปี  

แบบ กทย. 1 

/๒.๘ ที่อยู่ ... 
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2.8 ที่อยู่ตามภูมิล าเนา เลขท่ี....................... หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ................................... 
ถนน................................................... ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต................... ........... 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์................ ............... โทร......................................... 
О บ้านตนเอง  О บ้านบิดามารดา  О บ้านญาติ  О บ้านเพื่อน  О บ้านคนรู้จัก  О บ้านเช่า 
     พักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา....................................  เดือน/ปี 

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

4. การประกอบอาชีพของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
4.๑ ข้าพเจ้ามีรายได้ ก่อน/ขณะถูกด าเนินคดี  

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

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

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

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

5.1 มีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือเงินหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนยุติธรรม  ดังต่อไปนี้ 
О ค่าจ้างทนายความ 
О ค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดี 
О ค่าฤชาธรรมเนียม 
О ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน 
รวมถึงค่าใช้จ่ ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินเผชิญสืบของศาล ค่าใช้จ่ าย  
ในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม  
หรือการอ่าน แปล ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย หรือค่าล่าม 

    О ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าท่ีพัก หรือค่าพาหนะเดินทาง 
 О คา่ใชจ่า่ยอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด.................................................................... 
 /๖. ข้อเท็จจริง ... 



 
 

 
 

Legal Aid can be access multiple ways          Justice Fund Office Ministry of Justice 

71 คู่มอืการปฏบัิตงิานกองทุนยุตธิรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

3 

6.  ข้อ เท็จจริ งและรายละเ อียดที่ เ กี่ ยวข้ องกับคดีพอสั ง เขป เช่น  ข้อเท็จจริ งในคดี เป็นอย่ างไร  
 มูลคดี ชื่อคู่ความในคดี ศาลที่รับฟ้อง/จะฟ้อง จ านวนเงินที่เรียกร้อง ฯลฯ 

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

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

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

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

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

 

/ในการขอรับความช่วยเหลือ ... 
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ในการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 

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

.......................................................................................................................................................................... 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ โดยได้อ่าน  

ได้ฟังแล้วรับว่าเข้าใจเป็นอย่างดี จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
    
 

 
 
(ลงช่ือ).............................................ผู้ขอรับความช่วยเหลือ    (ลงชื่อ)........................................เจา้หน้าที่ 
(........................................................................)       (...............................................................) 
วันที่..........เดือน...........................พ.ศ. ..............  วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. .............. 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

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

 О ชั้นสอบสวน  О ชั้นอัยการ  О ศาลชั้นต้น  О ศาลอุทธรณ์  О ศาลฎีกา  О อ่ืนๆ.................. 

๒. ข้อมูลผู้ต้องหา/จ าเลย 
๒.๑ ชื่อ..................................................................นามสกุล................................................ .................... 
2.2 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน…………………………………………….. 
๒.3 เกิดวันที่........................เดือน.....................................พ.ศ. .......................อายุ.............................ปี 
๒.4 เชื้อชาต ิ О ไทย  О อ่ืนๆ................................................................ ........................... 
๒.5 สัญชาต ิ О ไทย  О อ่ืนๆ........................................................................................... 
๒.6 ศาสนา О พุทธ  О อิสลาม О คริสต์  О อ่ืนๆ.................................... 
 

แบบ กทย. 2 

  /๒.๗ ที่อยู่ ... 

 



 
 
 

Legal Aid can be access multiple ways          Justice Fund Office Ministry of Justice 

คู่มอืการปฏบัิตงิานกองทุนยุตธิรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 74 

2 

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

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

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

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

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

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

 ชื่อสถานที่ท างาน..................................................................................................โทร........ .....................  
 /รายได ้... 
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รายได้ วัน/เดือน/ปีละ........................................................บาท  ท างานนี้มานาน...............................ปี  
О ไม่ได้ประกอบอาชีพ เพราะ................................................................................. ......... 

แต่ข้าพเจ้าได้รับเงินค่าใช้จ่ายจาก..............................................วัน/เดือน/ปีละ...............................บาท  
๕.๒ ข้าพเจ้ามีรายจ่าย ก่อน/ขณะถูกด าเนินคดี  
       О ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเดือนละ..............................บาท   
О ค่าผ่อนบ้าน เดือนละ..............................บาท  О ค่าผ่อนรถ เดือนละ.............................บาท 
О อ่ืนๆ .........................................................................................................................................  

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

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

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

8. ความเห็นในการประกันตัว 
8.๑ พนักงานสอบสวน/พนักงานอัยการ 

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

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

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

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

/๙. ข้อเท็จจริง ... 
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9. ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ถูกฟ้องพอสังเขป เช่น ข้อเท็จจริงในคดีเป็นอย่างไร  
ข้อหาหรือฐานความผิด ศาลที่ปล่อยชั่วคราว/วงเงินประกันตัว ฯลฯ 

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

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

О ปฏิเสธ เนื่องจาก………………………………………………..……………………………………..….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๑0. ข้อมูลผู้เสียหาย 
О ติดต่อผู้เสียหายไม่ได้ เนื่องจาก........................................................................................... ............. 
О ติดต่อผู้เสียหายได้ ชื่อ..................................................................................................... ................. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 /๑๑. เหตุที่ ... 
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๑1. เหตุที่ควรจะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 
……………………………………………………………………………………………………………...……………………………… 

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

ในการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 

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

ได้ฟังแล้วรับว่าเข้าใจเป็นอย่างดี จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
 
 

(ลงช่ือ).............................................ผู้ขอรับความช่วยเหลือ    (ลงชื่อ)........................................เจา้หน้าที่ 
(........................................................................)       (...............................................................) 
วันที่..........เดือน...........................พ.ศ. ..............  วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. .............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

๑. ข้อมูลผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
๑.๑ ข้าพเจ้า ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................... ............... 
1.2 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………………………………………………………………………..  
๑.3 เกิดวันที่........................เดือน..................................... พ.ศ. .......................อายุ................ ............ปี 
๑.4 เชื้อชาต ิ О ไทย  О อ่ืนๆ........................................................................................... 
๑.5 สัญชาต ิ О ไทย  О อ่ืนๆ................................................................ ........................... 
๑.6 ศาสนา О พุทธ  О อิสลาม О คริสต์  О อ่ืนๆ.................................... 
๑.7 ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี....................... หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ................................... ........ 
ถนน................................................... ต าบล/แขวง........... ......................อ าเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์............................... โทร....................... .................. 
О บ้านตนเอง  О บ้านบิดามารดา  О บ้านญาติ  О บ้านเพือ่น  О บ้านคนรู้จัก  О บ้านเช่า 
     พักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา....................................  เดือน/ปี  
1.8 ที่อยู่ตามภูมิล าเนา เลขท่ี....................... หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ................................ ... 
ถนน................................................... ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต................... ........... 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์............................... โทร................. ........................ 
О บ้านตนเอง  О บ้านบิดามารดา  О บ้านญาติ  О บ้านเพื่อน  О บ้านคนรู้จัก  О บ้านเช่า 
     พักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา....................................  เดือน/ปี 
๑.9 ประกอบอาชีพ......................................................  มีรายได้วัน/เดือน/ปี.................................บาท 

๒. ข้อมูลผู้รับมอบอ านาจ 
2.๑ ข้าพเจ้า ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................... ............... 
2.2 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน……………………………………………..  
2.3 เกิดวันที่........................เดือน..................................... พ.ศ. .......................อายุ................ ............ปี 
2.4 เชื้อชาต ิ О ไทย  О อ่ืนๆ............................................................... ............................ 
2.5 สัญชาต ิ О ไทย  О อ่ืนๆ................................................................ ........................... 
2.6 ศาสนา О พุทธ  О อิสลาม О คริสต์  О อ่ืนๆ.................................... 
2.7 ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี....................... หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ................................... ........ 
ถนน................................................... ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต............... ............... 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์............................... โทร....................... .................. 
О บ้านตนเอง  О บ้านบิดามารดา  О บ้านญาติ  О บ้านเพื่อน  О บ้านคนรู้จัก  О บ้านเช่า 
     พักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา....................................  เดือน/ปี  

แบบ กทย. 3 

/๒.๘ ที่อยู่ ... 
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2.8 ที่อยู่ตามภูมิล าเนา เลขท่ี....................... หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ................................ ... 
ถนน................................................... ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต................... ........... 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์............................... โทร................. ........................ 
О บ้านตนเอง  О บ้านบิดามารดา  О บ้านญาติ  О บ้านเพื่อน  О บ้านคนรู้จัก  О บ้านเช่า 
     พักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา....................................  เดือน/ปี 

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

4. การประกอบอาชีพของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
4.๑ ข้าพเจ้ามีรายได้ ก่อน/ขณะถูกด าเนินคดี  

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

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

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

4.๓ ทรัพย์สินอื่นของข้าพเจ้า     О ไม่มี 
                      О มี ได้แก่........................................................................................  

5.เรื่อง .................................. О คดีแพ่ง        О คดีอาญา        О คดีอ่ืนๆ ................................ 
5.1 มีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือเงินหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนยุติธรรม  ดังต่อไปนี้ 
О ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการรักษาพยาบาล 
О ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ 
О  เ งินช่ วย เหลือผู้ ได้ รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ในกรณีที่ ผู้ ถู กละเมิด 
สิทธิมนุษยชนถึงแก่ความตาย 

    О ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 
 О เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการก าหนด............................................................  
 **หมายเหตุ: เอกสารทางการเงินต้องน าเอกสารต้นฉบับมาแสดงต่อส านักงาน 
 
 /๖. ข้อเท็จจริง ... 
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6. ข้อเท็จจริงและรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องพอสังเขป เช่น ข้อเท็จจริงในคดีเป็นอย่างไร  
ข้อเท็จจริงแห่งคด ี ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
7. เหตุที่ควรจะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 

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

ในการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 

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

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

/ข้าพเจ้าขอรับรองว่า … 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ โดยได้อ่าน  
ได้ฟังแล้วรับว่าเข้าใจเป็นอย่างดี จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
    

 
 
 
 
 

(ลงช่ือ).............................................ผู้ขอรับความช่วยเหลือ    (ลงชื่อ)........................................เจา้หน้าที่ 
(........................................................................)       (...............................................................) 
วันที่..........เดือน...........................พ.ศ. ..............  วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. .............. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

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

กรณีการให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.1  ชื่อผู้เสนอโครงการ (ภาษาไทย) ......................................................................................................................... 
                               (ภาษาอังกฤษ) ถ้ามี ........................................................................................................... 

1.2  ประเภทผู้เสนอโครงการ (เลือกเพียง 1 ข้อ) 
     บุคคลธรรมดา  หน่วยงานภาครัฐ      อ่ืนๆ.................................................. 
     สถานศึกษา  หน่วยงานภาคเอกชน 

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

1.4  ชื่อผู้ประสานงานโครงการ ......................................................  

       ที่อยู่ เลขที.่....................................ต าบล/แขวง...................................................... 
       อ าเภอ/เขต...........................................................จังหวัด.....................................รหสัไปรษณีย์..........................     
.      โทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ ......................................................โทรสาร ............................................................. .... 
.      E-Mail ....................................................................... 

1.5  วัตถุประสงค์ที่ขอรับความช่วยเหลือ....................................................................................................................  
       ............................................................................................................................. ............................................... 
       ............................................................................................................................. ............................................... 

1.6  กิจกรรมหรือโครงการที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน (โดยสรุป) ................................................................. .............. 
        ............................................................................................................................. .............................................. 
        ............................................................................................................................. .............................................. 
        ............................................................................................................................. .............................................. 

1.7 ผลงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา (โดยสรุป) ...................................................................................................... ........ 
        ............................................................................................................................. .................................. ........ 
        ............................................................................................................................. .................................. ........ 

1.8 แหล่งความช่วยเหลือที่ได้รับในปัจจุบัน (ท้ังในและต่างประเทศ)  
      1. ..............................................................................................................  จ านวน ......................... บาท 
      2. ........................................................................ ...................................... จ านวน ......................... บาท 
 

แบบ กทย. 4 

/ส่วนที่ ๒ ...  
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ส่วนที่ 2  รายละเอียดข้อมูลโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุน (แยกตามรายโครงการ) 
  

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

2.2   ลักษณะโครงการที่ขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุน   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพ่ือประโยชน์ในการ 
             ป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
  โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิด 
             สิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 
  โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 

             อ่ืนๆ ระบุ............................................................  
 

2.3  รายชื่อบุคคลที่น่าเชื่อถือ ที่สามารถอธิบายถึงผลงานของผู้ขอรับความช่วยเหลือที่ผ่านมาได้ จ านวน  
       2 ท่าน 

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

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

หมายเหตุ   ในกรณีงบประมาณโครงการที่เสนอต่อกองทุนยุติธรรม มากกว่า  50,000 บาท ให้แนบหนังสือ
รับรองผลงาน และให้บุคคลอ้างอิงลงนามมาพร้อมกับแบบเสนอโครงการ 

2.4 วัตถุประสงค์โครงการ 

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

 
/ ๑. เอกสาร ... 
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 1.  เอกสารโครงการ 3 ชุด  พร้อมแผ่นดิสก์ 1 แผ่น (ถ้ามี) โดยแต่ละชุดประกอบด้วย 

 รายละเอียดโครงการ ตามแบบเสนอโครงการ  
  มติที่ประชุมขององค์กร ซึ่งให้ความเห็นชอบโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน (ถ้ามี) 

 2.  เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการอย่างละ 3 ชุด   

 แผนที่ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
   แผนที่ของพื้นที่ด าเนินงาน 
   อ่ืน ๆ  (ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาโครงการ)............................................ 

  3.  กรณีเป็นองค์กรเอกชนให้แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบ อย่างละ 3 ชุด ดังนี้ 

        ส าเนาตราสารหรือระเบียบข้อบังคับ 
      ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา 
      งบดุลหรืองบแสดงรายรับ-รายจ่ายส าหรับรอบปีที่ผ่านมา 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ โดยได้อ่าน  
ได้ฟังแล้วรับว่าเข้าใจเป็นอย่างดี จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
    

 
 
(ลงช่ือ).............................................ผู้เสนอโครงการ          (ลงช่ือ)........................................เจ้าหน้าที ่
(........................................................................)       (...............................................................) 
วันที่..........เดือน...........................พ.ศ. ..............  วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. .............. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ค ำเตือน  ผู้ใดแจ้งข้อเท็จจริงหรือแสดงหลักฐำนอันเป็นเท็จแก่เจ้ำหน้ำที่ ถือว่ำมีควำมผิด 
     ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ กองทุนยุติธรรมจะด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป 
     นอกจำกนี้กองทุนยุติธรรมจะด ำเนินกำรยกเลิกค ำขอรับควำมช่วยเหลือด้วย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 
แบบสัญญา 
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สัญญาการได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 
กรณีให้ความช่วยเหลือในการด าเนินคดี 

สัญญาเลขท่ี...................... 
ส านักงานกองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม/  
ส านักงานยุติธรรมจังหวัด...................................................... 

 
สัญญานี้ท าขึ้นเมื่อวันที่.................................เดือน........................... .....................พ.ศ..... .................... 

ระหว่าง (ก) กองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยผู้มีอ านาจลงนามท้ายสัญญา ส านักงาน  
เลขที่.............................หมู่ที่............ถนน.......................................ต าบล/แขวง..............................................                                   
อ าเภอ/เขต.... .. .. ... .. ... .. ....... .......... .....จังหวัด.. .......... ............ ......รหัสไปรษณีย์. ... .. . .. ......... ........                                 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ให้ความช่วยเหลือ” ฝ่ายหนึ่ง  กับ 

(ข) ..................................................................นามสกุล...........................................อายุ. ..................ปี             
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่............ตรอก/ซอย.......................................................ถนน... .............................. 
ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต....................... ....................จังหวัด.............................................
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่............................................................ออกให้โดย............................... .............            
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ขอรับความช่วยเหลือ” อีกฝ่ายหนึ่ง 

โดยที่ข้าพเจ้า ผู้ขอรับความช่วยเหลือ มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจากผู้ให้ความช่วยเหลือ               
ตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพ่ือให้ได้รับความ
ช่วยเหลือและคืนเงินที่ได้รับความช่วยเหลือ ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕8  
ดังปรากฏตามข้อตกลงการรับเงินช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญากัน โดยมีข้อความดังต่อไปนี้ 
๑.1 เงินหรือค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความว่าความในคด ี
 เป็นเงินจ านวน................................บาท (........................................................................... .........)  
๑.2 เงินหรือค่าใช้จ่ายในการช าระค่าธรรมเนียมข้ึนศาลหรือค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  
เป็นเงินจ านวน........................................บาท (................................................................... ...........) 
๑.3  กรณีอ่ืนๆ ....................................................................................................... .. 
เป็นเงินจ านวน............................บาท (............................................................................... ...........) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน......................... บาท (........................................................... ..............................) 
ทั้งนี้ ผู้ให้ความช่วยเหลือจะจ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติความช่วยเหลือให้แก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือ ดังนี้ 

   กรณีเงินหรือค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความว่าความในคดี ตามข้อ ๑.1 ผู้ให้ความช่วยเหลือจะจ่ายโดยตรง
ให้กับทนายความท่ีเป็นคู่สัญญากับผู้ให้ความช่วยเหลือ 
  กรณีเงินหรือค่าใช้จ่ายในการช าระค่าธรรมเนียมขึ้นศาลหรือค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามข้อ ๑.2 ผู้ให้ 
ความช่วยเหลือจะจ่ายโดยตรงให้กับศาลที่รับฟ้องคดี หรือหน่วยงานของศาลที่มีหน้าที่รับเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว 

ข้อ ๒ ในกรณีเงินหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ หากเป็นการที่ผู้ให้ความช่วยเหลือจ่ายเงินโดยตรงให้แก่ผู้ขอรับ 
ความช่วยเหลือ ผู้ขอรับความช่วยเหลือสัญญาว่าจะน าเงินที่ได้รับความช่วยเหลือดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์
อย่างเคร่งครัด 

/ข้อ 3 ... 
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ข้อ 3 ในกรณีที่ขอรับความช่วยเหลือตามข้อ ๑.1 หรือข้อ ๑.2 เมื่อศาลสั่ งคืนค่าธรรมเนียมศาล  
หรือเงินค่าทนายความ ผู้ขอรับความช่วยเหลือจะต้องน าเงินที่ได้รับทั้งหมด แต่ไม่เกินจ านวนเงินที่ได้รับจากผู้ให้  
ความช่วยเหลือ คืนผู้ให้ความช่วยเหลือภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเงิน   

ข้อ 4 ในกรณีที่ขอรับการความช่วยเหลือเงินหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ได้รับไปก่อนแล้ว จากผู้ให้ความช่วยเหลือ      
หากภายหลังได้รับการชดใช้ หรือได้รับการช าระหนี้ หรือได้รับตามค าพิพากษา หรือค าสั่งของศาล ผู้ขอรับ  
ความช่วยเหลือจะต้องน าเงินที่ได้รับทั้งหมดแต่ไม่เกินจ านวนเงินที่ได้รับจากผู้ให้ความช่วยเหลือ คืนผู้ให้ความช่วยเหลือ
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเงิน   

ข้อ 5 หากผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องคืนเงินที่ได้รับ  
ความช่วยเหลือแล้วแต่กรณี รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการเตือน ทวงถาม เรียกร้องให้ช าระหนี้ ตลอดจน  
ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี และค่าทนายความในการด าเนินคดีบังคับให้ช าระหนี้ คืนให้แก่  
ผู้ให้ความช่วยเหลือด้วย 

 สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้ทราบและเข้าใจข้อความโดยตลอดดีแล้ว 
เห็นว่า ถูกต้องและตรงตามเจตนาของตน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
  
 

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

 
 

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

สัญญาเลขท่ี................... 
ส านักงานกองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม/ 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัด………………………………………………. 

 

หนังสือสัญญาฉบับนี้ท าขึ้นเมื่อวันที่……….……….เดือน.....…………………..… พ.ศ………………………….. 
ระหว่างกองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยผู้มีอ านาจลงนามท้ายสัญญา ส านักงานเลขท่ี……………
ถนน.............................ต าบล/แขวง........................... .......อ าเภอ/เขต..................................... จังหวัด....................
รหัสไปรษณีย์......................... และ (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ)……….……………………………………..………..………............
(ผู้ขอรับความช่วยเหลือ) ที่อยู่เลขที่…..…..……..ถนน..................................……ตรอก/ซอย……..……..……………….
ต าบล/แขวง……………….…….…….อ าเภอ/เขต…………..…………………..จังหวัด……………….…….……..... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ)...........................................................................................
(ทนายความ) ที่อยู่เลขที่………..……….......ถนน………………...…….……..………ตรอก/ซอย……………………………….……....
ต าบล/แขวง……..……………………………………อ าเภอ/เขต………………..….......................จังหวัด.……………….……...………..
โทรศัพท์.......................................ใบอนุญาตทนายความที่....................................วันสิ้นสุด ........................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง”  อีกฝ่ายหนึ่ง 
 

  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันท าสัญญามีข้อความดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างให้ผู้รับจ้างว่าความให้กับนาย/นาง/นางสาว/.............................. 
ตามส านวนคดีหมายเลขด าที่............................คดีหมายเลขแดงท่ี...........................ศาล....... ...................................... 
คู่ความในคดี ระหว่าง..................................................................(โจทก์) กับ...................................... .............(จ าเลย) 
โดยมีอ านาจฟ้องคดี ต่อสู้คดี รวมถึงมีอ านาจด าเนินกระบวนพิจารณาใดๆในทางจ าหน่ายสิทธิ ของคู่ความ เช่น     
การไกล่เกลี่ย การยอมความตามที่คู่ความอีกฝ่ายเรียกร้อง การประนีประนอมยอมความ การถอนฟ้องการสละสิทธิ
หรือการใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา ตลอดจนการขอให้พิจารณาใหม่  

ทั้งนี้ผู้ รับจ้างจะต้องแนบเอกสาร ดังนี้   ใบแต่งทนายความ  หนังสือมอบอ านาจ  
 เอกสารอื่นๆ ……............................................. แนบท้ายสัญญานี้   รวม…….…ฉบับ 

 

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างเหมา และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมางานว่าความในคดีดังกล่าว  
ใน  ศาลชั้นต้น  ศาลอุทธรณ์  ศาลฎีกา   ศาล (ระบุ)  ...................... เป็นเงิน............................................บาท
(………………….…………………………บาท) 

 

ข้อ ๓ ผู ้ว่าจ้างตกลงช าระค่าจ้างให้แก่ผู ้ร ับจ้างเป็นเงินโดยจะช าระค่าจ้างตามข้อ ๒  
เป็นรายงวด รวม ๓ งวด ทั้งนี้ จะจ่ายตามผลส าเร็จของงานซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

๓.๑ งวดที่ ๑ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเป็นจ านวน..... .............................บาท 
(...................... .........................) ในวันท าสัญญาจ้าง ท้ังนี้ ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบเอกสารการด าเนินการ 
ที่ เกี่ยวข้องกับคดีให้ผู้ ว่าจ้างในวันท าสัญญาจ้าง เช่น ใบมอบอ านาจ ร่างค าฟ้อง ร่างอุทธรณ์ ร่างฎีกา  
บันทึกการด าเนินงาน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

/3.2.... 
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-๒- 
 

 ๓.๒ งวดที่ ๒ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเป็นจ านวน........ ....... ...............บาท 
(..........................................................) เม่ือการสืบพยานเสร็จสิ้น 

๓.๓ งวดที่ ๓ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเป็นจ านวน..................... .........บาท 
(...........................................................) เมื่อศาล...........................................มีค าพิพากษาหรือมีค าสั่ง  

ในกรณีที่มีการไกล่ เกลี่ยจนท าให้คดี เสร็จสิ้น ผู้ รับจ้างจะได้รับค่าจ้าง จ านวนร้อยละ ๕๐ 
ของค่าจ้างทั้ งหมดในข้อ ๒ ซึ่ ง เงินจ านวนนี้ ให้รวมถึงเงินที่ ได้รับไปแล้วในงวดที่  ๑ ตามข้อ ๓.๑ ด้วย 
เมื่อศาลชั้นต้นได้มีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งตามสัญญาประนีประนอมยอมความหรือมีค าสั่งยกฟ้อง 

 
ข้อ ๔ กรณีมีค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนในคดีนอกจากค่าฤชาธรรมเนียม ค่าขึ้นศาล ค่าน าหมาย  

ค่าพาหนะพยาน ที่ใช้จ่ายตามปกติในการด าเนินคดีในศาล และผู้รับจ้างเห็นจ าเป็นต้องใช้จ่ายเพ่ื อประโยชน์ 
ในการด าเนินคดี ผู้รับจ้างมีสิทธิเสนอขอรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากผู้ว่าจ้าง เพ่ือพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณีไป 

 
  ข้อ ๕ สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจ้าง 
  ๕.๑ ผู้ รับจ้ างจะต้องใช้ความรู้ ความช านาญในวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง  
และความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ  และจะต้องปฏิบัติหน้าที่  
ตามความรับผิดชอบให้ส าเร็จลุล่วงเป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไป 

 ๕.๒ ผู้รับจ้างจะต้องรายงานความคืบหน้าผลการด าเนินงานพร้อมส่งมอบส าเนา 
ค าฟ้องค าร้อง อุทธรณ์ ค าแก้อุทธรณ์ ฎีกา ค าแก้ฎีการายงานกระบวนพิจารณาคดีของศาลในแต่ละนัด   
และค าเบิกความพยาน หรือเอกสารอื่น เพ่ือให้ผู้ว่าจ้างทราบผลการด าเนินคดีอย่างต่อเนื่อง 

๕.๓ ผู้รับจ้างจะต้องไม่โอนสิทธิตามสัญญานี้ ให้ผู้ อ่ืน ด าเนินคดีแทนไม่ว่าทั้ งหมด 
หรือแต่เพียงบางส่วนด้วยประการใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างก่อน 

๕.๔ กรณีที่คดีต้องอุทธรณ์ หรือฎีกาต่อไปนั้น ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอความเห็น 
ต่อกองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ภายในก าหนด ๗ วันนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง เพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

 ๕.๕ ผู้รับจ้างจะต้องมารับค่าจ้างตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนดหากพ้นก าหนด  ๖ เดือน  
นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างแจ้ง หรือ นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง ถือว่าผู้รับจ้างไม่ประสงค์จะรับค่าจ้าง และผู้ว่า
จ้างจะน าเงินเข้ากองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ต่อไป 
  ๕.๖ ผู้รับจ้างได้รับเงินใดๆ ในคดีนอกจากค่าจ้างตามข้อ ๒ ผู้รับจ้างต้องน าส่งเงินคืนแก่
ผู้ ว่ าจ้ า ง  เ พ่ือน าส่ งกองทุนยุติ ธ รรม  ส านั กงานปลัดกระทรวงยุติ ธ รรม/ส านั กงานยุติ ธ รรมจั งหวั ด
.................................................... ภายในก าหนดเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันรับเงินดังกล่าว 
  ๕.๗ หากศาลมีค า พิพากษาหรือมีค าสั่ ง  ผู้ รับจ้างต้องมอบส าเนาค า พิพากษา 
หรือค าสั่งและขอเอกสารต้นฉบับที่อ้างส่งศาลคืนจากศาล ส่งมอบให้แก่ผู้รับจ้างภายในก าหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ศาลมีค าพิพากษา 
 

ข้อ ๖ ผู้รับจ้างจะต้องไม่จงใจขาดนัด หรือทอดทิ้งคดี หรือละเว้นหน้าที่ที่ควรกระท าอันควรเกี่ยว
แก่ การด า เนิ นคดี แห่ งลู กความ  หรื อกระท าการ อัน เป็ นการฉ้ อ โ กง  ยั กยอก ตระบั ดสิ นลู กคว าม  
 

/หรือ .... 
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-๓- 
 

หรือครอบครอง หรือหน่วงเหนี่ยวเงิน หรือทรัพย์สินของลูกความที่ตนได้รับมาโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องไว้นานเกินกว่า
เหตุ โดยมิได้รับความยินยอมจากลูกความ เว้นแต่มีเหตุอันสมควร ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างและเรียกเงิน
ค่าจ้างคืน 
 

ข้อ ๗ หากผู้รับจ้างไม่สามารถท าหน้าที่ทนายความ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันเกิดจากความผิดของ 
ผู้รับจ้างเอง หรือปล่อยให้คดีขาดอายุความโดยประมาท ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินค่าจ้างคืน 

 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ได้เพราะเหตุสุดวิสัย ผู้รับจ้างจะต้อง
บอกกล่าวให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่เหตุนั้นสิ้นสุดลง โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาและแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ
ภายในเวลาอันควร กรณีเป็นเหตุสุดวิสัย ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายเงินตามสัดส่วนการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ทั้งนี้  
ให้เป็นดุลพินิจของผู้ว่าจ้างในการก าหนดสัดส่วนการด าเนินงานและการจ่ายค่าจ้าง 

 

  ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้รับจ้างเรียกร้องทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน ในการปฏิบัติหน้าที่ทนายความ
ในคดี ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ให้ เ ป็ นทนายความจากผู้ ข อ รั บ คว ามช่ ว ย เหลื อห รื อบุ ค คล อ่ื น ใ ด ทั้ ง สิ้ น  
หากฝ่าฝืนผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง และเรียกค่าจ้างคืน 

 

ข้อ ๙  สิทธิในการบอกเลิกสัญญา 
 ผู้รับจ้างผิดสัญญาจ้างข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินค่าจ้างคืน 

โดยผู้ ว่ า จ้ า งต้ อ งมีหนั งสื อบอกกล่ า วแจ้ ง ให้ ผู้ รั บจ้ า งทราบล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อยกว่ า  ๑๕  วั น  ผู้ รั บจ้ า ง 
ต้องส่งมอบคดีที่รับจ้างพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีทั้งหมดคืน และเงินค่าจ้างและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้รับไปคืน
แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ วันนับแต่วันเลิกสัญญา 

 

ข้อ ๑๐ การวินิจฉัยหรือการตีความตามสัญญานี้ ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมมีอ านาจวินิจฉัย และ
ค าวินิจฉัยชี้ขาดของปลัดกระทรวงยุติธรรมให้ถือเป็นที่สุด 

 

  สัญญานี้ ได้ท าขึ้น เป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันซึ่ งคู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายได้ อ่าน 
และเข้าใจข้อความของสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
 ลงชื่อ..................................................ผู้ว่าจ้าง 
 (...................................................) 

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

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

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

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

สัญญาเลขท่ี.................... 
ส านักงานกองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม/ 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัด....................................................... 

หนังสือสัญญาฉบับนี้ท าขึ้น เมื่อวันที่…….……….เดือน.....…………….……..……..… พ.ศ……..…………….. 
ระหว่างกองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยผู้มีอ านาจลงนามท้ายสัญญา ส านักงาน 
เลขที่....................... ถนน..................................ต าบล/แขวง..... .........................อ าเภอ/เขต...............................
จังหวัด....................รหัสไปรษณีย์............................ และ(นาย/นาง/นางสาวอ่ืนๆ)…………………..………………............
(ผู้ขอรับความช่วยเหลือ) ที่อยู่เลขท่ี…..……………ถนน………………………….........ตรอก/ซอย……………..……..……………….
ต าบล/แขวง…………………………………… อ าเภอ/เขต…………………………………… จังหวัด……………………......... ซึ่งต่อไป 
ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ)..........................................................................
(ทนายความ) ที่อยู่เลขท่ี….....................ถนน……………………..…….…...........…ตรอก/ซอย.....................................…….
ต าบล/แขวง.……………...……….………………อ าเภอ/เขต……………………………….....จังหวัด…………………………...............
โทรศัพท์...................................................ใบอนุญาตทนายความที่...............................................................................
วันสิ้นสุด................................................ ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง    

                     คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันท าสัญญามีข้อความดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างให้ผู้รับจ้างว่าความให้กับนาย/นาง/นางสาว/...............................................  

ตามส านวนคดีหมายเลขด าที่.............................คดีหมายเลขแดงที่................................................คู่ความใน คดี 
ระหว่าง........................................................ ..................................................................................................(โจทก์) 
กับ................................................................. ...................................................................................................(จ าเลย)  
 โดยให้ผู้รับจ้างมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี ดังต่อไปนี้  

๑.๑ ขอหมายบังคับคดีหรือขอออกค าบังคับ 
๑.๒ สืบหาทรัพย์สินของจ าเลย และตั้งเรื่องบังคับคดียังส านักงานบังคับคดี 
๑.๓ การยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือสิทธิ รักษาทรัพย์ที่ยึด ถอนการยึด หรือการบังคับคดี   
๑.๔ ดูแลการขายทอดตลาด ขอให้หักส่วนได้ใช้แทนในมูลหนี้ของโจทก์รับรองรายการ

จ่ายเงิน วางเงิน 
๑.๕ รับเงินจากกรมบังคับคดี วางและรับสรรพเอกสารคืนจากกรมบังคับคดี 
๑.๖ ขอรับช าระหนี้คดีล้มละลาย ขอรับช าระหนี้ในการเลิกนิติบุคคลใดๆ ซึ่งธนาคารเป็น

เจ้าหนี้    
ทั้งนี้  ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสาร ดังนี้   ใบแต่งทนายความ  หนังสือมอบอ านาจ  

 เอกสารอื่นๆ........................................แนบท้ายสัญญานี้   รวม…..….…ฉบับ 
 

ข้อ ๒  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างเหมาและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมางานเกี่ยวกับการด าเนินการบังคับคดี
ดังกล่าวจนเสร็จสิ้น โดยตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น .......................บาท (..................................................)  

 
 

/ข้อ 3 ... 
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  ข้อ ๓  ผู้ว่าจ้างตกลงช าระค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นเงินโดยจะช าระค่าจ้างตามข้อ ๒ เป็นรายงวด    
รวม ๒ งวด ทั้งนี้ จะจ่ายตามผลส าเร็จของงานซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

๓.๑ งวดที่ ๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เป็นเงิน
จ านวน.................................บาท (..........................................................................บาท) เมื่อผู้รับจ้างสืบทรัพย์ได้
และได้ตั้งเรื่องการบังคับคดีไปยังกรมบังคับคดีแล้วโดยให้แจ้งผู้ว่าจ้างเพียงครั้งเดียวว่ามีทรัพย์สินที่จะบังคับคดี
เพียงใด 

๓.๒ งวดที่ ๒ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เป็นเงิน
จ านวน..................................บาท (.............................................................................บาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการ
บังคับคดีจนเสร็จสิ้น  

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

ทั้งนี้ การด าเนินงานดังกล่าวไม่รวมถึงการร้องสอด การร้องขอเฉลี่ยหนี้ การขอรับช าระ
หนี้บุริมสิทธิ ร้องขอเพิกถอนกระบวนการบังคับคดีที่ฝ่าฝืนกฎหมาย การร้องขัดทรัพย์ การร้องขอกันส่วน  
ด าเนินการขายทอดตลาด  การร้องคัดค้านค าสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดี  การร้องเพิกถอนการขายทอดตลาด  
การร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ การขอรับช าระหนี้คดีล้มละลาย การร้องคัดค้านค าสั่งหรือการกระท าของ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ การขอรับช าระหนี้ในการเลิกนิติบุคคลใดๆ ซึ่งธนาคารเป็นเจ้าหนี้อยู่ ตลอดจนการถอน 
การร้องขอ การคัดค้านการบังคับคดี คดีฟ้ืนฟูกิจการ คดีล้มละลาย หรือการขอรับช าระหนี้ ซึ่งหากจ าเป็นจะต้อง
ด าเนินการดังกล่าวให้ผู้รับจ้างเสนอค่าวิชาชีพทนายความเพ่ิมเติมในอัตราระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕9 

  ข้อ ๔ กรณีมีค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนเกิดขึ้นในการด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีหรือการด าเนินคดีท่ี
ไม่ใช่ค่าจ้างทนายความตามข้อ ๒. ซึ่งผู้รับจ้างเป็นผู้ทดรองจ่ายออกไปก่อน ผู้รับจ้างมีสิทธิเสนอขอรับค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวจากผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะได้น าเสนอคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการฯ มอบอ านาจ
ให้พิจารณาเป็นรายกรณีไป 

                   ข้อ ๕ สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจ้าง 
  ๕.๑ ผู้รับจ้างจะต้องใช้ความรู้ความช านาญในวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวังและความ
ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้
ส าเร็จลุล่วงเป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไป 
  ๕.๒ ผู้รับจ้างต้องส่งมอบส าเนาหมายบังคับคดี รายงานการยึดทรัพย์ ประกาศขาย
ทอดตลาด บัญชีส่วนเฉลี่ยทรัพย์ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างทราบผลการด าเนินคดีอย่างต่อเนื่อง   
  ๕.๓ ผู้รับจ้างจะต้องไม่โอนสิทธิในการด าเนินคดีให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนด้วยประการใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างก่อน 
  ๕.๔ ในกรณีที่คดีจ าเป็นจะต้องมีการยื่นค าร้องสอด ร้องขอเฉลี่ยหนี้  ร้องขอรับช าระหนี้
บุริมสิทธิ  ร้องขอเพิกถอนกระบวนการบังคับคดีที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ร้องขัดทรัพย์ หรือร้องกันส่วนต่อไปนั้น  
 

/ผู้รับจ้าง ... 
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ผู้รับจ้างจะต้องรายงานความเห็นว่าควรมีการยื่นค าร้องดังกล่าวต่อไปหรือไม่ แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือแจ้งต่อคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการฯ มอบอ านาจทราบภายในก าหนด ๗ วันนับแต่วันที่ทราบเหตุแห่งการนั้น 
  ๕.๕ ผู้รับจ้างจะต้องมารับค่าจ้างภายในก าหนดระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันที่การบังคับ
คดีเสร็จสิ้น หากไม่มารับค่าจ้างภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้รับจ้างไม่ประสงค์จะรับค่าจ้าง 
  ๕.๖ ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้รับเงินจากลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือขอรับเงินคืนจาก       กรม
บังคับคดีหรือขอรับเงินคืนจากศาลไม่ว่ากรณีใดๆ  ผู้รับจ้างต้องน าเงินที่รับมาส่งกองคลัง ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม หรือส านักงานยุติธรรมจังหวัดที่ท าสัญญาภายในก าหนดเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันรับเงิน
ดังกล่าว และเมื่อการบังคดีเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับจ้างต้องด าเนินการขอรับต้นฉบับเอกสารคืนจากกรมบังคับคดีหรือศาล 
แล้วแต่กรณีเพ่ือส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างภายในก าหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่การบังคับคดีเสร็จสิ้น 
 ๕.๗ ให้ผู้รับจ้างรายงานผลให้ผู้ว่าจ้างทราบโดยเร็ว เมื่อได้มีการถอนการบังคับคดี  
หรือตกลงประนีประนอมยอมอันมีผลให้การบังคับคดีเสร็จสิ้น 

๕.๘ ในกรณีที่กรมบังคับคดีได้เรียกให้ผู้รับจ้างไปรับเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดคืนให้
ผู้รับจ้างน าส่งคืนเงินแก่กองทุนยุติธรรมเฉพาะในส่วนที่เป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการน ายึดทรัพย์  
ที่กองทุนยุติธรรมให้ความช่วยเหลือภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินคืนจากกรมบังคับคดี 

ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้รับจ้างทอดทิ้งคดี หรือต้องห้ามท าการเป็นทนายความไม่ว่าด้วยเหตุใดๆหรือ
ปล่อยให้คดีขาดอายุความโดยประมาท หรือปล่อยให้ล่วงเลยระยะเวลาการบังคับคดีโดยประมาท ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาจ้ างได้ทันทีและเรียกเงินค่าจ้ างคืน  พร้อมกับเรียกให้ผู้ รับจ้ า งน าส่ งต้นฉบับเอกสาร 
ที่ยังอยู่ในความครอบครองของผู้รับจ้างคืน ทั้งนี้  สิทธิในการบอกเลิกสัญญาและสิทธิในการเรียกเงินคืน 
ให้ว่าจ้างให้ด าเนินการความในข้อ ๘ และข้อ ๙ 

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ได้เพราะเหตุสุดวิสัยผู้รับจ้างจะต้อง
บอกกล่ า ว ให้ ผู้ ว่ า จ้ า งทราบภายใน  ๑๕ วั นนับแต่ เหตุนั้ น เกิ ดขึ้ น   โดยผู้ ว่ า จ้ า งจะ เป็ นผู้ พิ จารณา 
ว่าจะยอมรับเหตุดังกล่าวว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่  เพ่ือแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบภายในเวลาอันควร  โดยผู้ว่าจ้างต้อง
จ่ายเงินตามสัดส่วน  การปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  ทั้งนี้ ให้เป็นดุลพินิจของผู้ว่าจ้างในการก าหนดสัดส่วน
การด าเนินงานและการจ่ายค่าจ้าง 

ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้รับจ้างเรียกร้องทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน ในการปฏิบัติหน้าที่ทนายความ
ในคดีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นทนายความจากผู้ขอรับความช่วยเหลือหรือบุคคลอ่ืนใดทั้งสิ้น 

  ข้อ ๘ สิทธิในการบอกเลิกสัญญา   
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา เพราะเหตุตามข้อ ๖ หรือผู้รับจ้างไม่ได้ใช้ความรู้ ความ

ช านาญในวิชาชีพด้วยความระมัดระวัง และความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยผู้ว่าจ้างต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ผู้รับจ้างมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาได้แต่เฉพาะกรณีที่ผู้รับจ้างกับผู้รับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม (ลูกความ) มีความเห็นขัดแย้งกัน
ทางคดีจนไม่สามารถด าเนินคดีได้ และหากปล่อยให้มี การด าเนินคดีต่อไปอาจเป็นผลเสียต่อรูปคดี ผู้รับจ้างจะต้อง
บอกกล่าวให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุนั้นเกิดขึ้น โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้พิจารณาว่ามีเหตุผลอันควรแก่
การบอกเลิกหรือไม ่

/ข้อ 9… 
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ข้อ ๙ สิทธิในการเรียกเงินคืน  
กรณีตามข้อ ๖ วรรคแรก  ผู้รับจ้างต้องคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินคดีที่รับ      

ไปจากผู้ว่าจ้างตามจ านวนเงินที่เหลืออยู่จากการด าเนินคดีนั้นภายในก าหนด ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับทราบ 
การบอกเลิกสัญญาจากผู้ว่าจ้าง 

 

ข้อ ๑๐ หากมีกรณีเป็นที่สงสัย หรือตีความในสัญญานี้ได้หลายนัย ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมมี
อ านาจวินิจฉัย และให้ถือเป็นที่สุด  

 

  สัญญานี้ได้ท าขึ้นเป็น สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความของสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
 
 ลงชื่อ...................................................ผูว้่าจ้าง 
 (...................................................) 

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

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

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

 
 ลงชื่อ...................................................พยาน 
 (...................................................) 
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สัญญาการได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม  
กรณีการขอปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 

สัญญาเลขท่ี...................... 
ส านักงานกองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม/ 

                        ส านักงานยุติธรรมจังหวัด…………………………………………….. 
 

สัญญานี้ท าขึ้นเมื่อวันที่....................เดือน.............................................พ.ศ....................................  
   ระหว่างกองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยผู้มีอ านาจลงนามท้ายสัญญา  
ที่อยู่......................................................................................................................................................................  
.................................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า“ผู้ให้ความช่วยเหลือ” ฝ่ายหนึ่ง  
กับนาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกุล..........................................................อีกฝ่ายหนึง่  
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ขอรับความช่วยเหลือ” อายุ..............ปี  
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.........................................................ออกให้โดย............................................................ 
ขอรับความช่วยเหลือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว นาย/นาง/นางสาว..................................................................
ผู้ต้องหาหรือจ าเลย ในคดีฐานความผิด.............................................................................................................. .....
ของสถานีต ารวจ/ส านักงานอัยการ/ศาล................................................................จังหวัด............................................  
คดีหมายเลขด าที่..........................................................คดีหมายเลขแดงท่ี................................................................... 
ระหว่าง.......................................................................โจทก์...................................................................................... 
จ าเลย ทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญากัน โดยมีข้อความดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ผู้ ให้ความช่วยเหลือตกลงจะให้ความช่วยเหลือ และผู้ขอรับความช่วยเหลือตกลง 
รับความช่วยเหลือใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว เป็นเงินจ านวน.........................................................บาท 
(...................................................... .........................)  
  กรณีเงินที่ ใช้ เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว ผู้ ให้ความช่วยเหลือจะจ่ายโดยตรง    
ให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้ประกัน 
  ข้อ ๒ เมื่อผู้ขอรับความช่วยเหลือได้รับการปล่อยชั่วคราวแล้ว ผู้ขอรับความช่วยเหลือจะไปพัก
อาศัยอยู่กับ...........................................โดยมีความสัมพันธ์เป็น...........................................กับผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
ณ บ้านเลขท่ี....................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.....................................ถนน......................................................  
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด..................................................  
  หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือย้ายถิ่นฐาน ผู้ขอรับความช่วยเหลือจะแจ้งผู้ ให้  
ความช่วยเหลือทราบ หากไม่แจ้งถือว่าผิดสัญญา 

ข้อ ๓ ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องมารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่
ประจ าอยู่ ณ ส านักงานยุติธรรมจังหวัด........... ..................................................... หรือส านักงานกองทุนยุติธรรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมกับบิดา หรือมารดา หรือสามี หรือภรรยา หรือผู้สืบสันดาน หรือบุคคลที่    
ผู้ขอรับความช่วยเหลือพักอาศัยอยู่ด้วยตามข้อ ๒ โดยให้รายงานตัวทุก ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับการปล่อยชั่วคราว หรือ
ตามก าหนดนัดของศาล 

/หากผู้ขอรับ... 
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2 
 
หากผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่สามารถมารายงานตัวได้ หรือมีเหตุให้ต้องมารายงานตัวไม่ตรงตาม

ก าหนดนัดของส านักงานยุติธรรมจังหวัด..................................................................... หรอืส านกังานกองทุนยุติธรรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้ขอรับความช่วยเหลือจะแจ้งผู้ให้ความช่วยเหลือทราบ หากไม่แจ้งถือว่าผิดสัญญา 

ข้อ ๔ ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในค าสั่งของศาล ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง  
ของเงื่อนไขในสัญญาการได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นี้ 

ข้อ ๕ หากผู้ขอรับความช่วยเหลือผิดสัญญา ตามข้อ ๒ หรือข้อ ๓ หรือข้อ ๔ ให้ถือว่า  
สัญญาฉบับนี้เป็นอันสิ้นสุดลง และผู้ให้ความช่วยเหลือจะด าเนินการตามกฎหมายเพ่ือให้เกิดการถอนหลักประกันต่อ
ศาลโดยทันท ี
   ข้อ ๖ หากผู้ต้องหาหรือจ าเลยหลบหนี จนเป็นเหตุให้ศาลสั่งบังคับตามสัญญาประกัน  ผู้ขอรับ
ความช่วยเหลือและผู้ค้ าประกัน ต้องร่วมรับผิดในวงเงินหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวที่ได้รับความช่วยเหลือ    
ซึ่งศาลสั่งริบหรือปรับ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการด าเนินคดี ตลอดจนค่าฤชาธรรมเนียมต่าง ๆ และ        
ค่าทนายความให้แก่ผู้ให้ความช่วยเหลือด้วย 
  สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้ทราบและเข้าใจข้อความโดย
ตลอดดีแล้ว เห็นว่า ถูกต้องและตรงตามเจตนาของตน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือ
ไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 
        
ลงชื่อ.................................................ผู้ให้ความช่วยเหลือ   ลงชื่อ...................................................ผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
      (................................................)                                 (...............................................)  
 
 
 
ลงชื่อ............................................... ........พยาน         ลงชื่อ.....................................................พยาน  
      (........................................................)                         (......................................... .............) 
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สัญญาค้ าประกันการได้รับเงินช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม 

ท าท่ี ส านักงานกองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม/ 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัด………………………………… 

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

ข้ าพ เจ้ า…………………………………………………..….……...อายุ………..……ปี  เ ชื้ อชาติ………………….
สัญชาติ………………..อยู่บ้านเลขที่………..………ถนน…………….….……ต าบล/แขวง…………………………………...อ าเภอ/
เขต…………………. . . . . . . . . . . . . . . . .จังหวัด………………………......บัตรประชาชนเลขที่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ออกให้โดย..................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงท าหนังสือค้ าประกันนาย/
นาง/นางสาว.................................................. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ขอรับความช่วยเหลือ” ฉบับนี้ให้ไว้กับ
กองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยผู้มีอ านาจลงนามท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า
“ผู้ให้ความช่วยเหลือ” เพ่ือเป็นหลักฐานว่า 

ข้อ ๑ ตามที่กองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ตกลงให้ความช่วยเหลือ
เงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวนาย/นาง/นางสาว................................................. 
อายุ…..……ปี เชื้อชาติ………...……สัญชาติ………...........อยู่บ้านเลขท่ี……………….ถนน……..................………………….……                         
ต าบล/แขวง…………….............…………...อ าเภอ/เขต………....………………………จังหวัด……….…....…......………………...
ตามสัญญาการรับเงินช่วยเหลือกองทุนยุติธรรมเลขที่.................................................... ลงวันที่............. .....................  
ซึ่งผู้ค้ าประกันได้ทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว นั้น ผู้ค้ าประกันตกลงยอมผูกพันตนเข้าค้ าประกัน ต่อ 
ผู้ให้ความช่วยเหลือ โดยสัญญาว่า หากผู้ขอรับความช่วยเหลือผิดสัญญาไม่ว่าด้วยประการใด  ๆ เป็นเหตุให้ 
ผู้ให้ความช่วยเหลือเกิดความเสียหาย ผู้ค้ าประกันจะรับผิดชอบชดใช้บรรดาค่าใช้จ่ายทั้งปวงและค่าเสียหายอย่าง
ใดๆ โดยไม่มีเงื่อนไข หรือหากผู้ต้องหาหรือจ าเลยหลบหนี จนเป็นเหตุให้ศาลสั่งบังคับตามสัญญาประกัน ผู้ค้ า
ประกันจะรับผิดชอบชดใช้เงินหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือซึ่งศาลสั่ง
ริบหรือปรับ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการด าเนินคดี ตลอดจนค่าฤชาธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าทนายความ
ให้แก่ผู้ให้ความช่วยเหลือ 

  ข้อ ๒ หากผู้ให้ความช่วยเหลือได้ผ่อนผันหรือขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
หรือยินยอมให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใดๆ ในสัญญาการได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุน
ยุติธรรมดังกล่าวข้างต้น ผู้ค้ าประกันยินยอมในทุกกรณี โดยผู้ให้ความช่วยเหลือไม่ต้องแจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบ และ 
ผู้ค้ าประกันจะไม่ถือการผ่อนผัน ผ่อนเวลา เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของตนเป็นอันขาด 

ข้อ ๓ หนังสือค้ าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้ งแต่วันท าสัญญาการได้รับเงินช่วยเหลือจาก 
กองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดังกล่าวข้างต้น จนถึงวันที่ภาระข้อผูกพันทั้งหลายของผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องส าเร็จลุล่วงไป ผู้ค้ าประกันตกลงจะไม่ถอนการค้ าประกันตามสัญญานี้   
ไม่ว่ากรณีใดๆ จนกว่าผู้ขอรับความช่วยเหลือจะหลุดพ้นความผูกพันรับผิดต่อผู้ให้ความช่วยเหลือตามเงื่อนไข 
ในสัญญาการได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้ค้ าประกันตกลงร่วมรับ
ผิดในฐานะลูกหนี้ร่วมกับผู้ขอรับความช่วยเหลือ โดยร่วมรับผิดในวงเงินหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวที่ ได้รับ
ความช่วยเหลือหากศาลสั่งริบ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการด าเนินคดี ตลอดจนค่าฤชาธรรมเนียมต่างๆ และค่า
ทนายความให้แก่ผู้ให้ความช่วยเหลือโดยสิ้นเชิง 

/ทั้งนี้... 
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-๒- 
 

ทั้งนี้ โดยผู้ค้ าประกันจะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพ่ือโต้แย้ง และผู้ให้ความช่วยเหลือสามารถเรียกให ้
ผู้ค้ าประกันรับผิดชอบตามสัญญาได้โดยไม่จ าเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือรับผิดชอบตามสัญญา 
การได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมนั้นก่อน 

หนังสือสัญญาค้ าประกันนี้  ท าขึ้นสองฉบับ ซึ่ งผู้ค้ าประกันได้ทราบและเข้าใจข้อความ 
ในหนังสือสัญญาค้ าประกันฉบับนี้โดยตลอดเป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่า ถูกต้องตรงกับเจตนาของตน จึงลงลายมือชื่อไว้
เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและผู้ให้ความช่วยเหลือเป็นส าคัญ โดยมอบให้ผู้ให้ความช่วยเหลือยึดถือไว้หนึ่งฉบับ 

 
       
 ลงชื่อ……………………………...………………...ผู้ค้ าประกัน 
 (………………………………………………...) 

 ลงชื่อ……………………………...………………... คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 
 (………………………………………………...) 

  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

 
 ลงชื่อ……………………………...………………...ผู้ค้ าประกัน 
 (………………………………………………...) 

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

 ลงชื่อ……………………………...………………...พยำน 
 (………………………………………………...) 

 
 
 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 
แบบอื่น ๆ 

  



 

 

 

  



 
 

 

Legal Aid can be access multiple ways          Justice Fund Office Ministry of Justice 

103 คู่มอืการปฏบัิตงิานกองทุนยุตธิรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

แบบสอบข้อเท็จจริงกำรขอรับควำมช่วยเหลือเงินหรือค่ำใช้จ่ำยกองทุนยุติธรรม 

สถำนที.่........................................................ 
วันที่ ............................................................ 

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

    บุคคลอ่ืน นำย/นำง/นำงสำว………....................................................................................................... 
บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขที่             ที่อยู่บ้ำนเลขที่..................หมู่ที.่............................. 
ถนน.................................................ต ำบล....................................อ ำเภอ.................................จังหวัด...................................
โทรศัพท…์............................อำยุ.............ปี อำชีพ......................................... มีรำยได้......................บำทต่อ…….......... 

๒. ควำมประสงค์ ขอรับควำมช่วยเหลือเงินหรือค่ำใช้จ่ำยกองทนุยุติธรรม กรณ ี
 เงินค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดี 
 เงินเพ่ือใช้เป็นหลักประกันในกำรปล่อยชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจ ำเลย 
 เงินช่วยเหลือจำกกำรถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือกำรได้รับผลกระทบจำกกำรถูกละเมิด        

สิทธิมนุษยชน กรณีท่ีผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแก่ควำมตำย 
 กำรสนับสนุนโครงกำรให้ควำมรู้ทำงกฎหมำยแก่ประชำชน 

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

ได้จับกุม (ระบุชื่อ-นำมสกุล)................................................................ร่วมกับ.............................................. ...............
แจ้งข้อหำ…….............………………………………………………………………….ผู้ต้องหำให้กำร   รับสำรภำพ  ปฏิเสธ 
เนื่องจำก.............................................................................ปัจจุบันถูกคุมขังอยู่ที่........................................................ 
     ๓.๒ พฤติกำรณ์/ข้อพิพำท/รำยละเอียดอ่ืนๆ (วันเวลำสถำนที่ เกิดเหตกุำรณ์อะไร มีผลอย่ำงไร และ
ข้อมูลเกี่ยวกับคดี โดยสรุป)......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. ....
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
.............................................................................................................................................. ........................................
........................................................................................... ...........................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 

๓.๓ ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์บุคคลอ่ืนที่สำมำรถติดต่อได้.......................................................... .............  
............................................................................................................................. ......................................................... 

/4. สถานะคดี 
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๔. สถำนะคดี   ชั้นสอบสวน   ชั้นพนักงำนอัยกำร.......………………….………………………………………   
          ชั้นศำล………………………………...............................……… 
กรณีค ำพิพำกษำศำลชั้นต้น................................................และ/หรือศำลอุทธรณ์…………………………..…..................... 

๕. กรณีขอหลักประกันกำรปล่อยช่ัวครำว (ถ้ำมี) 
๕.๑ กำรยื่นค ำร้องขอปล่อยชั่วครำว 
 เคย ยื่นค ำร้องฯมำแล้ว จ ำนวน……ครั้ง และศำลมีค ำสั่งอย่ำงไร………………….……..…………. 
 ไม่เคย ยื่นค ำร้องฯ เพรำะสำเหตุใด……………………………………………………………………………. 

               ๕.๒ กำรคัดค้ำนกำรประกันตัวของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (ดูสถำนะคดีขณะนั้น) 
…………..…………………….………….………......…………………………………….………………………….……………………………..…… 
…………..…………………….………….………......…………………………………….………………………….……………………………..…… 
 ๕.๓ กำรรับรองควำมประพฤติและพฤติกำรณ์หลบหนี โดย….…………………...………….……...…………
ต ำแหน่ง ………………………………………………..…............ มีควำมสัมพันธ์……………………………………………….………….……. 

 ประวัติกำรกระท ำผิด……………………………………………………………………………………………….. 
…………..…………………….………….………......…………………………………….………………………….……………………………..…… 
…………..…………………….………….………......…………………………………….………………………….……………………………..… 
                        ควำมประพฤติของผู้ขอปล่อยชั่วครำว ………..…………………….…………………….……………..……. 
…………..…………………….………….………......…………………………………….………………………….……………………………..…… 
…………..…………………….………….………......…………………………………….………………………….……………………………..…… 

        พฤติกำรณ์หลบหนีของผู้ขอปล่อยชั่วครำว …………………………………………..…………………….. 
…………..…………………….………….………......…………………………………….………………………….……………………………..…… 
…………..…………………….………….………......…………………………………….………………………….……………………………..…… 

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

๗. เอกสำรประกอบค ำขอรับควำมช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อเท็จจริงดังกล่ำวข้ำงต้นเปน็ควำมจริงทกุประกำร และได้อ่ำนได้ฟังแล้วรับว่ำเข้ำใจ   เป็น
อย่ำงดี จึงลงลำยมือชื่อไว้เปน็หลักฐำน หำกข้ำพเจ้ำแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จต่อเจ้ำหน้ำที่ ยินยอมรับผิดทุกประกำร  

ทั้งนี้  จะเร่งรัดติดตำมเอกสำรตำมข้อ ๗. ส่งมอบเจ้ำหน้ำที่ เ พ่ิมเติม ภำยใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ 
วันยื่นค ำขอรับควำมช่วยเหลือเงินหรือค่ำใช้จ่ำยกองทุนยุติธรรม ถ้ำพ้นระยะเวลำที่ก ำหนดแล้ว ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำ
ประสงค์ยุติเรื่อง และเม่ือเอกสำรครบถ้วนจะยื่นค ำขอรับควำมช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมใหม่ 

(ลงชื่อ)……………………………………………… ผู้ขอรับควำมช่วยเหลือ (ลงชื่อ) ………………………………………… ผู้บันทึก   

        (……………………………………….……)                                       (………………………………………)  
                   ต ำแหน่ง…………………………………………… 

เอกสำร รำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ มี ขอเอกสำรเพ่ิมเติม 
๑ หลักฐำนส่วนบุคคล หรือแบบประวัติหรือกำรสืบเสำะ   
๒ เกี่ยวกับข้อเท็จจริงคดี/ข้อพิพำท   
๓ เกี่ยวกับสถำนะคดี ส ำเนำค ำพิพำกษำทุกชั้นศำล   

๔ เอกสำรเกี่ยวกับกำรขอประกันตัว 
หนังสือรับรองควำมประพฤติและพฤติกำรณ์หลบหนี   

๕ เอกสำรเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำย / ส ำเนำโฉนดที่ดิน   
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๑๐๕ คู่มอืการปฏบัิตงิานกองทุนยุตธิรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

(ใบต่อ) 
แบบสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม  

แนบท้ำยค ำขอรับควำมช่วยเหลือเงินหรือค่ำใช้จ่ำยกองทุนยุติธรรม 
รำย…………………………………………………………………………………..  

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

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อเท็จจริงดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร และได้อ่ำนได้ฟังแล้วรับว่ำเข้ำใจเป็น
อย่ำงดี จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน หำกข้ำพเจ้ำแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จต่อเจ้ำหน้ำที่ ยินยอมรับผิดทุกประกำร 

 

 

(ลงชื่อ)…………………………………………… ผู้ขอรับควำมช่วยเหลือ (ลงชื่อ) ………………………………………… ผู้บันทึก   

        (……………………………………….…)                                      (…....……………………………………)  

             ต ำแหน่ง……………………………………………  
 



 
 

 

Legal Aid can be access multiple ways          Justice Fund Office Ministry of Justice 

คู่มอืการปฏบัิตงิานกองทุนยุตธิรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม ๑๐๖ 

รายงานความเห็นเจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรม 
ค าขอเลขท่ี          /๒๕๕9 
ชื่อผู้ยื่นค าขอ :  .................................... 
วันที่ย่ืนค าขอ    :        /          / 2559   
วันที่กลุ่มช่วยเหลือประชาชนรับค าขอ  :        /          / 2559  
วันที่หลักฐานครบ         :        /          / 2559  
วันที่เสนอความเห็น       :        /          / 2559  
๑. ข้อมูลผู้ต้องหา/จ าเลย     

 อายุ         ปี ประกอบอาชีพ                                   รายได้/เดือน                  บาท 
 ขอ (หลักประกัน / ค่าทนาย / ค่าท าเนียมศาล ฯลฯ จ านวน                          บาท) 

ในชั้น   สอบสวน   อัยการ   ศาลชั้นต้น   ศาลอุทธรณ์   ศาลฎีกา 
๒. ข้อมูลทางคดี 

 ข้อหา  
 พฤตกิารณ์คด ี  
 ให้การ  :  รับสารภาพ   ปฏิเสธ   ภาคเสธ 
 ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่                            และคดีอยู่ระหว่าง  

๒.๑ ผู้ร่วมกระท าความผิด 
  มี    ไม่มี  

๒.๒ ประวัติการกระท าความผิด 
  มี    ไม่มี  

๒.๓ บุคคลรับรองความประพฤติ 
  มี    ไม่มี  

๒.๔ การคัดค้านประกันตัว 
  มี    ไม่มี   

๓. ความเห็นเจ้าหน้าที่ 
เห็นควร   อนุมัติ จ านวน  บาท    ไม่อนุมัติ    ยุติ 

   
                                                                                                                     จึงเห็นควรอนุมัติ / ไม่อนุมัติ
ตามค าขอรับความช่วยเหลือ เนื่องจากกรณีเป็นไปตามมาตรา แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ประกอบ
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม    

. เห็นควรเสนอคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด                                 เพ่ือพิจารณาค าขอต่อไป 
            

              (...........................................)                 (.................................) 
  นิติกรกองทุนยุติธรรม                                                                     นิติกรช านาญการ 

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

 
 

                   (..............................................) 
ยุติธรรมจังหวัด............................................. 

         วันที่พิจารณา............/.................../.......... 

  เสนอคณะอนุกรรมการฯ 
 
 

                   (.................................................)         
 ผู้ว่าราชการจังหวัด.................................................... 
ประธานอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ....................... 
วันที่พิจารณา   (........../........../..........) 
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๑๐๗ คู่มอืการปฏบัิตงิานกองทุนยุตธิรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

รายงานความเห็นเจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรม 
ค าขอเลขท่ี          /๒๕๕9 
ชื่อผู้ยื่นค าขอ :  .................................... 
วันที่ย่ืนค าขอ    :        /          / 2559   
วันที่กลุ่มช่วยเหลือประชาชนรับค าขอ  :        /          / 2559  
วันที่หลักฐานครบ         :        /          / 2559  
วันที่เสนอความเห็น       :        /          / 2559  

๑. ข้อมูลผู้ต้องหา/จ าเลย     
 อายุ         ปี ประกอบอาชีพ                                   รายได้/เดือน                  บาท 

 ขอ (หลักประกัน / ค่าทนาย / ค่าท าเนียมศาล ฯลฯ จ านวน                          บาท) 
ในชั้น   สอบสวน   อัยการ   ศาลชั้นต้น   ศาลอุทธรณ์   ศาลฎีกา 

๒. ข้อมูลทางคดี 
 ข้อหา  

 พฤตกิารณ์คด ี  
 ให้การ  :  รับสารภาพ   ปฏิเสธ   ภาคเสธ 

 ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่                            และคดีอยู่ระหว่าง  
๒.๑ ผู้ร่วมกระท าความผิด 
  มี    ไม่มี  

๒.๒ ประวัติการกระท าความผิด 
  มี    ไม่มี  

๒.๓ บุคคลรับรองความประพฤติ 
  มี    ไม่มี  

๒.๔ การคัดค้านประกันตัว 
  มี    ไม่มี   

๓. ความเห็นเจ้าหน้าที่ 
เห็นควร   อนุมัติ จ านวน  บาท    ไม่อนุมัติ    ยุติ 

   
                                                                                                                     จึงเห็นควรอนุมัติ / ไม่อนุมัติ
ตามค าขอรับความช่วยเหลือ เนื่องจากกรณีเป็นไปตามมาตรา แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ประกอบ
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม    
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 เนื่องจากปัจจุบันคดีนี้จ าเลยก าลังอยู่ในระหว่าง                             และศาล                                  มีก าหนด
นัดสมานฉันท์และนัดพบทนายความในวันที่                                 เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความยุติธรรมและให้โอกาส
จ าเลยได้                                                                      เห็นควรเร่งรัดด าเนินการให้แก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน 
โดยอ านาจประธานอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ                                           ตามมาตรา 22 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ประกอบระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย พ.ศ. 2559 ข้อ 15 

 

     

        

              (...........................................)                 (.................................) 
  นิติกรกองทุนยุติธรรม                                                                     นิติกรช านาญการ 

 

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

 
 

                   (..............................................) 
ยุติธรรมจังหวัด............................................. 

         วันที่พิจารณา............/.................../.......... 

  เสนอคณะอนุกรรมการฯ 
 
 

                   (.................................................)         
 ผู้ว่าราชการจังหวัด.................................................... 
ประธานอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ....................... 
วันที่พิจารณา   (........../........../..........) 
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๑๐๙ คู่มอืการปฏบัิตงิานกองทุนยุตธิรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
 

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

เรื่อง............................................................................ 

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า .........................................................................................................................  
ต าแหน่ง...............................................................บัตรประชาชนเลขท่ี...................................... ......... อายุ..............ป ี
เชื้อชาติ.............................สัญชาติ...........................อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่............ ตรอก/ซอย...........................
ถนน........................................................................แขวง/ต าบล...................................................................................
เขต/อ าเภอ....................................................จังหวัด........................................... ........  

ได้มอบอ านาจให้.................................................................ต าแหน่ง...............................................................
บัตรประชาชนเลขท่ี.......................................................อายุ............ปี เชื้อชาติ.........................สัญชาติ....................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่............ตรอก/ซอย...........................ถนน..........................................................................
แขวง/ต าบล...................................เขต/อ าเภอ.......................................... ..จังหวัด..................................................... 

เป็นผู้มีอ านาจจัดการ......................................................................................................... .............................  
แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอ านาจได้ท าไปตามที่มอบอ านาจนี้เสมือนหนึ่ง
ข้าพเจ้าได้ท าการด้วยตนเอง 

เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานแล้ว 
 
    ลงชื่อ...................................................................ผู้มอบอ านาจ 
         (....................................................................) ตัวบรรจง 
 

    ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบอ านาจ 
         (....................................................................) ตัวบรรจง 
 

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

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

หมายเหตุ   กรุณาเขียนให้ชัดเจนและระบุข้อความให้ครบถ้วน 
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คู่มอืการปฏบัิตงิานกองทุนยุตธิรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม ๑๑๐ 

หนังสือรับรองควำมประพฤติ 
 

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

  ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว............................................................... ................................................. 
เลขประจ ำตัวประชำชน................................................................ต ำแหน่ง.................................................................. 
สังกัด.............................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี....................... .....................หมูท่ี่...................................... 
ต ำบล..................................................อ ำเภอ............. ....................................จังหวัด.................................................. 
โทรศัพท์...................................................................................................................................................................... 
ขอรับรองว่ำนำย/นำง/นำงสำว.......................................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี........................................ 
หมู่ที่........................ต ำบล....................................อ ำเภอ.........................................จังหวัด........................................ 
โทรศัพท์............................................................................................................................................. ............. 
ซึ่งมีควำมเก่ียวข้องกับผู้ต้องหำ/จ ำเลย......................................................................... เป็นบุคคลที่มีควำมประพฤติด ี  
ไม่มีพฤติกำรณ์ว่ำจะหลบหนี  โดยหำกได้รับกำรสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเป็นหลักประกันในกำรปล่อยชั่วครำว  
ข้ำพเจ้ำจะสอดส่องดูแลพฤติกรรมของผู้ต้องหำ/จ ำเลย ทั้งนี้  หำกผู้ต้องหำ/จ ำเลย มีพฤติกำรณ์จะหลบหนี ข้ำพเจ้ำ
จะรำยงำนให้ส ำนักงำนกองทุนยุติธรรม หรือ ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด ทรำบโดยเร็ว 

  จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำนต่อหน้ำพยำน 
 

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

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

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

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

 

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

หรือผู้บัญชำกำรเรือนจ ำ/ผู้อ ำนวยกำรทัณฑสถำน หรือข้ำรำชกำรระดับปฏิบัติกำรขึ้นไป *** 
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๑๑๑ คู่มอืการปฏบัิตงิานกองทุนยุตธิรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

หนังสือรับรองรำยได้ 

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

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

   
 
 

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

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

 
 

 

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

ยุติธรรมชุมชน 
หรือผู้บัญชำกำรเรือนจ ำ/ผู้อ ำนวยกำรทัณฑสถำน หรือข้ำรำชกำรระดับปฏิบัติกำรขึ้นไป *** 
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คู่มอืการปฏบัิตงิานกองทุนยุตธิรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม ๑๑๒ 

แบบแสดงควำมประสงค์ขอยุติค ำขอรับควำมช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม 
 

วันที่        เดือน   พ.ศ.   
 

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

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 
 
       ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
      ลงชื่อ    ผู้ขอรับควำมช่วยเหลือ 
                  (         ) 
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๑๑๓ คู่มอืการปฏบัิตงิานกองทุนยุตธิรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

แบบเสนอค่ำทนำยควำมกองทุนยุติธรรม 
รำย ............................................................ 

เรื่อง  ขอเสนอค่ำจ้ำงว่ำควำมในคดีที่กองทุนยุติธรรมให้ควำมช่วยเหลือ 

เรียน  เลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำ จงัหวัด             . 

ด้วยเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำ จงัหวัด                                            
ได้ให้ควำมช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม เพ่ือใช้เป็นค่ำจ้ำงทนำยควำมเพ่ือว่ำควำมให้กับผู้ขอรับควำมช่วยเหลือ 
รำยละเอียดปรำกฏตำมส ำเนำเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้ 

  บัดนี้ ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอค่ำวิชำชีพทนำยควำม ค่ำธรรมเนียมศำล ดังนี้ 
๑. ค่ำวิชำชีพทนำยควำม หมำยถึง กำรให้ค ำปรึกษำ กำรยกร่ำงค ำฟ้อง ค ำให้กำร ค ำร้องขอต่ำงๆใน

กำรด ำเนินคดี กำรสืบพยำน รวมถึงกำรรวบรวมพยำนหลักฐำนต่ำงๆ 

(   ) คดีแพ่ง      จ ำนวน .......................... บำท 
(   ) คดีอำญำ     จ ำนวน .......................... บำท 
(   ) คดีปกครอง     จ ำนวน .......................... บำท 
(   ) คดีอ่ืนๆ.........................................   จ ำนวน .......................... บำท 

๒. ค่ำธรรมเนียมศำล      
๒.๑ ....................................................... .  จ ำนวน .......................... บำท 
๒.๒ ...................................................... ..  จ ำนวน .......................... บำท 
๒.๓ ........................................................  จ ำนวน .......................... บำท 

  รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน     จ ำนวน............................บำท 
  (................................................................................................................................................) 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

                           ขอแสดงควำมนับถือ 

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

             (...................................................................) 
                      ทนำยควำม 
 

หมำยเหตุ  หำกมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ .................................................................... เจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำน 
โทร ...................................  โทรสำร ..................................... 
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คู่มอืการปฏบัิตงิานกองทุนยุตธิรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม ๑๑๔ 

 

 

ที่ ยธ ………………………    

 

 

( ที่อยู่ ...................................) 

ตุลาคม  ๒๕๕9 

เรื่อง  แจ้งผลการขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม 

เรียน  นางรวย มั่งมี 

ตามที่ท่านได้ยื่นค าขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม ลงวันที่  30 สิงหาคม ๒๕๕9  
เพ่ือใช้เป็นหลักประกันการปล่อยชั่วคราวในชั้นศาลฎีกานั้น 

กองทุนยุติ ธรรม ได้ พิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติ ธรรมของท่านแล้ ว  
เห็นว่า คดีนี้ เป็นกรณีที่มีข้อเท็จจริง ซึ่งรวบรวมมาจากการประสานงานกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปรากฏตามเอกสารจาก
เว็บไซด์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบันท่านมีบุตรชายคือนายมีอันจะกิน มั่งมี   เป็น
คณะกรรมการบริษัท ประกอบธุรกิจในบริษัท บลู พลัส ซันเดย์ จ ากัด ท าธุรกิจเกี่ยวกับการบริการด้านการท่องเที่ยว โดย
บริษัทดังกล่าวมีทุนการจดทะเบียนถึง 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ประกอบกับจ านวนเงินที่ต้องใช้ยื่นเป็น
หลักประกันในชั้นศาลฎีกาคิดเป็นจ านวนเพียง 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หากพิจารณาจากฐานะของผู้ที่
จะได้รับความช่วยเหลือ เห็นว่าเป็นกรณีที่ผู้ขอฯ มีฐานะและภาวะทางเศรษฐกิจ  เพียงพอที่จะสามารถเข้าถึงโอกาสทาง
กระบวนการยุติธรรมได้ด้วยตนเอง กรณีจึงไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ   กองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข ในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย พ.ศ. 2559 ข้อ 11 (3) (4) จึงไม่อนุมัติเงินกองทุนยุติธรรมตามค าขอ 
ของท่าน หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา  ให้ยื่นหนังสือขอให้ทบทวนผลการพิจารณาต่อประธานอนุกรรมการให้
ความช่วยเหลือประจ า  จงัหวัด                                     พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและข้อเท็จจริงภายในก าหนด 30 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

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

                                เลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ า จงัหวัด                    .         

กลุ่มอ านวยความยุติธรรมและนิติการ 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัด............................................ 
โทร. ............................   โทรสาร. ............................. 



 
 

 

Legal Aid can be access multiple ways          Justice Fund Office Ministry of Justice 

๑๑๕ คู่มอืการปฏบัิตงิานกองทุนยุตธิรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

แบบรำยงำนตัวผู้ขอรับควำมช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม 
/ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด............................................................. 

สัญญาการได้รับเงินช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม เลขที่.......................................... 
ชื่อผู้ขอรับการสนับสนุน........................................................นามสกุล................. ........................................................ 
ที่อยู่................................................................................................................หมายเลขโทรศัพท์................................ 
ชื่อผู้ต้องหา/จ าเลย...............................................................นามสกุล.................................................................... ...... 
ที่อยู่...............................................................................................................หมายเลขโทรศัพท์................................. 
ชื่อผู้ค้ าประกัน.....................................................................นามสกุล................................. .......................................... 
ที่อยู่................................................................................................................หมายเลขโทรศัพท์................................ 
ระยะเวลารายงานตัว..........................วันเริ่มรายงานตัว...............................วันที่สิ้นสุดรายงานตัว............ ................. 
สถานที่รายงานตัว       ส านักงานกองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

  ส านักงานยุติธรรมจังหวัด................................................................... ..............................  

หมายเหตุ   ๑. ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะต้องมารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่เดือนละ ๑ ครั้ง 
 ๒. กรณีผู้ต้องหาหรือจ าเลยประสงค์เปลี่ยนสถานที่รายงานตัวต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ 
  

ครั้งที ่
วันที่

รายงานตัว
ต่อศาล 

วันที่รายงานตัว
ต่อกองทุน
ยุติธรรม 

ผู้ต้องหา/จ าเลย ผู้ค้ าประกัน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ
รายงานตัว 

หมายเหตุ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 
 

 

Legal Aid can be access multiple ways          Justice Fund Office Ministry of Justice 

คู่มอืการปฏบัิตงิานกองทุนยุตธิรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม ๑๑๖ 

ใบต่อแบบรายงานตัวผู้ขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม 

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

 

ครั้งที ่
วันที่

รายงานตัว
ต่อศาล 

วันที่รายงานตัว
ต่อกองทุน
ยุติธรรม 

ผู้ต้องหา/จ าเลย ผู้ค้ าประกัน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ
รายงานตัว 

หมายเหตุ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก 4 
สถานที่ติดต่อ 

  



 

 

 



 
 

 

Legal Aid can be access multiple ways          Justice Fund Office Ministry of Justice 

๑๑๙ คู่มอืการปฏบัิตงิานกองทุนยุตธิรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

ส านักงานกองทุนยุตธิรรม 
ที่อยู่ : ชั้น 22 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค 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 

20 502 6318 
Legalaid.jfo@gmail.com 

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

F.A.S.99.jfo@gmail.com 

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 02 502 6740 
02 502 6734 

justicefund@hotmail.com 

โทรสาร 02 502 6741  
  



 
 

 

Legal Aid can be access multiple ways          Justice Fund Office Ministry of Justice 

คู่มอืการปฏบัิตงิานกองทุนยุตธิรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม ๑๒๐ 

ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

ภาคเหนือ 
เชียงใหม่ 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  
ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50300   
โทรศัพท์  053 231 157  
            053 112 314 
โทรสาร   053 231 158  
            053 112 315 

เชียงราย 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย   
อาคารศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 3   
ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย  57000 
โทรศัพท์  053 150 190 
โทรสาร   053 177 339   

แพร่ 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดแพร่  
อาคารฝึกวิชาชีพ เรือนจ าจังหวัด  
เลขที่ 20 ถ.ไชยบูรณ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 
โทรศัพท ์054 522 528  
โทรสาร   054 521 866 

ก าแพงเพชร 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดก าแพงเพชร   
ที่ว่าการอ าเภอก าแพงเพชร ชั้น 2 ถนนปิ่นด าริ   
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 62000   
โทรศัพท์  055 713 940-1   
โทรสาร   055 713 940   

เพชรบูรณ์ 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์   
เลขที่ 329/18 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง 
จ.เพชรบูรณ์  67000 
โทรศัพท ์ 056 726 458-10 
โทรสาร   056 726 496 

สุโขทัย 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย 
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อาคาร 1 ชั้น 1   
ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย  64000 
โทรศัพท์ 055 613 483 
โทรสาร  055 613 484 

อุทัยธานี 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี   
เลขที่ 23 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่   
อ.เมือง จ.อุทัยธานี  61000  
โทรศัพท ์ 056 571 336 
โทรสาร   056 513 805  

เชียงใหม่(ฝาง)   
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่  
สาขาฝาง เลขที่ 2/8 หมู่ 14 ต.เวียง   
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  50110   
โทรศัพท์ 053 382 148 
โทรสาร  053 382 162 

ล าพูน 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดล าพูน   
เลขที่ 159/7 หมู่ 10  ต.บ้านกลาง   
อ.เมือง จ.ล าพูน  51000   
โทรศัพท ์ 053 525 510   
โทรสาร   053 525 510 

แม่ฮ่องสอน   
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
เลขที่ 9/4 โครงการแม่ฮ่องสอนพลาซ่า  ซ. 5  
ถ.ขุนลุมประภาส ต.จองค า อ.เมือง 
จ.แม่ฮ่องสอน  58000 
โทรศัพท์  053 612 080 
โทรสาร   053 612 077 



 
 

 

Legal Aid can be access multiple ways          Justice Fund Office Ministry of Justice 

๑๒๑ คู่มอืการปฏบัิตงิานกองทุนยุตธิรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

ภาคเหนือ 
อุตรดิตถ์ 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม  
อุตรดิตถ์ เลขที่ 8 ถ.ศรอัสนีย์ ต.ท่าอิฐ 
อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ ์ 53000  
โทรศัพท์  055 830 832 
โทรสาร   055 830 833  

นครสวรรค์ 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
4/34 หมู่ 5 ต.นครสวรรค์ตก   
อ.เมือง จ.นครสวรรค์  60000   
โทรศัพท์ 056 882 037 
โทรสาร   056 882 036 

ตาก 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดตาก   
อาคารศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) ชั้น 2   
อ.เมือง จ.ตาก  63000 
โทรศัพท ์055 517 391 
โทรสาร   055 516 996 

น่าน   
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน   
7/70 ถ.เจ้าฟ้า ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 
โทรศัพท์  054 775 820   
โทรสาร   054 775 820   

พะเยา   
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา   
อาคารศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 2   
ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000   
โทรศัพท ์ 054 449 705   
โทรสาร   054 449 706   

ล าปาง   
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดล าปาง   
เลขที่ 100 ถ.พหลโยธิน ต.หวัเวียง อ.เมือง 
จ.ล าปาง  52000 
โทรศัพท์  054 227 768   
โทรสาร   054 225 478   

พิจิตร 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตร   
บริเวณทางเข้าที่ว่าการอ าเภอเมืองพิจิตร   
ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร  66000 
โทรศัพท ์ 056 615 743 
โทรสาร   056 615 708 

พิษณุโลก 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก, ,   
เลขที่ 83 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง   
อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000   
โทรศัพท์  055 247 074-5   
            055 253 421 
โทรสาร   055 247 074   

ตาก (แม่สอด 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดตากสาขาแม่สอด   
เลขที่ 2 ถ.ราชทัณฑ์ อ.แม่สอด จ.ตาก  63110 
โทรศัพท ์ 055 534 387 
โทรสาร   055 534 218 

 

 

 



 
 

 

Legal Aid can be access multiple ways          Justice Fund Office Ministry of Justice 

คู่มอืการปฏบัิตงิานกองทุนยุตธิรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม ๑๒๒ 

ภาคกลาง 
ชัยนาท   
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดชัยนาท   
อาคารศาลาประชาคม ชั้น 2 ถ.พรหมประเสริฐ 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 
โทรศัพท์ 056 411 928,056 411 873   
โทรสาร  056 412 403 

อ่างทอง 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง 
เลขที่ 47/25 หมู่ 2 ต.ศาลาแดง อ.เมือง   
จ.อ่างทอง 14000 
โทรศัพท์ 035 615 787-8 
โทรสาร  035 615 787 

นนทบุรี 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 
ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ 02 525 7245  
โทรสาร  02 589 0481 ต่อ 141 

สมุทรสาคร 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร 
เลขที่ 923/588 ถ.ท่าปรง ต.มหาชัย 
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000   
โทรศัพท์  034 425 236 
โทรสาร   034 425 236 

นครนายก   
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนายก   
เลขที่ 74/12-15 หมู่ 7 ถ.สวรรณศร 
ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก 26000 
โทรศัพท ์ 037 315 002 
โทรสาร  037 315 053 

สระแก้ว 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดสระแก้ว  
อาคารหอประชุมปางสีดา ชั้น 2  
ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง 
จ.สระแก้ว 27000 
โทรศัพท์ 037 425 320 
โทรสาร  037 425 321 

ประจวบคีรีขันธ์ 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 2   
ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 
โทรศัพท ์ 032 601 326 
โทรสาร   032 601 258 

สุพรรณบุรี 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
อาคารบริษัทศรีพูนทรัพย์ เลขท่ี 137   
ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  72000 
โทรศัพท์  035 524 126 
โทรสาร   035 524 127 

ตราด 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดตราด 
เลขที่ 1133 หมู่ 1 ต.วังกระแจะ อ.เมือง  
จ.ตราด  23000 
โทรศัพท ์ 039 524 031-2 
โทรสาร   039 524 033 
 

ลพบุรี  
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี  
เลขที่ 118 ถ.สีดา ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง  
จ.ลพบุรี 15000  
โทรศัพท์ 036 782 207 
โทรสาร   036 782 206  



 
 

 

Legal Aid can be access multiple ways          Justice Fund Office Ministry of Justice 

๑๒๓ คู่มอืการปฏบัิตงิานกองทุนยุตธิรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

ภาคกลาง 
พระนครศรีอยุธยา  
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เลขที่ 9/35 หมู่ 3 
ต.สวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 1300  
โทรศัพท์ 035 708 387 
โทรสาร   035 708 388 

นครปฐม  
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 898/10 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจระเข้  
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000  
โทรศัพท์ 034 213 169 
โทรสาร  034 213 165 

สมุทรสงคราม  
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม   
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 1   
เลขที ่212 ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง 
จ.สมุทรสงคราม 75000 
โทรศัพท ์ 034 718 420 
โทรสาร   034 718 421 

ปราจีนบุรี  
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี 
เลขที่ 702 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง   
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  25000   
โทรศัพท์  037 212 088 
โทรสาร  037 211 616  

ชลบุรี  
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี   
เลขที่ 138/18 หมู่ 3 ถ.พระยาสัจจา 
ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000 
โทรศัพท ์ 038 467 793-4 
โทรสาร   038 467 559 

ระยอง 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดระยอง 
เลขที่ 144 หมู่ 2 (สถานพินิจฯ)  
ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
โทรศัพท์ 038 011 701 
โทรสาร  038 011 702  

เพชรบุรี 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี 
เลขที่ 69 ถ.หน้าเรือนจ า ต.ท่าราบ  
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 
โทรศัพท ์ 320 402 590 
โทรสาร  032 402 591  
 

สิงห์บุรี  
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี   
อาคารศรีประมง เลขท่ี 259/6 หมู่ 7  
ถ.สิงห์บุรี-บางระจัน ต.บางมัญ อ.เมือง  
จ.สิงห์บุรี 16000 
โทรศัพท์ 036 523 756 
โทรสาร  036 523 755 

ปทุมธานี 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี   
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 (หลังเก่า)   
ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมือง   
จ.ปทุมธานี 12000 
โทรศัพท์ 02 581 3990  
โทรสาร  036 581 3391 
 

สมุทรปราการ 
ชั้น 2 อาคารส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ 
เลขที่ 596 หมู่ 5 ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง   
จังหวัดสมุทรปราการ (ส านักงานคุมประพฤติ
สมุทรปราการ) 
โทรศัพท์ 02 707 7811-2 ต่อ 22,23 
โทรสาร  02 707 7811-2 ต่อ16 
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ภาคกลาง 
สระบุรี 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรี   
เลขที่ 2 ซ.17 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว   
อ.เมือง จ.สระบุรี 18240 
โทรศัพท์ 036 213 158  โทรสาร 036 213 159 
 

ฉะเชิงเทรา 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา   
เลขที่ 66/1 ถ.ยุทธด าเนิน ต.หน้าเมือง   
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  24000 
โทรศัพท์  038 514 375 
โทรสาร   038 514 375 

จันทบุรี 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี 
เลขที่ 13/1 ถ.ทา่หลวง ต.วัดใหม่ 
อ.เมือง จ.จันทบุรี  22000 
โทรศัพท ์ 039 302 480 
โทรสาร   039 302 497 
 

กาญจนบุรี 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
เลขที่ 200/16 ถ.แม่น้ าแม่กลอง 
ต.ปากแพรก อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี 71000 
โทรศัพท์ 034 564 175 034 564 254   
โทรสาร 034 564 254 

ราชบุร ี
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี 
เลขที่ 206/1 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง 
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 
โทรศัพท ์ 032 322 647 
โทรสาร   032 322 648 

 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กาฬสินธุ์ 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 
ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 
โทรศัพท์ 043 816 403 
โทรสาร  043 816 404 

ขอนแก่น  
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น 
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5 
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง  
จ.ขอนแก่น  40000  
โทรศัพท์  043 243 707 
โทรสาร   043 246 771 

ชัยภูมิ  
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ 
เลขที่ 9/9-10 หมู่ 6 ถ.ชัยภมูิ   
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000  
โทรศัพท ์ 044 813 452 
โทรสาร   044 813 453 

นครพนม 

ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม 
เลขที่ 394 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง 
อ.เมือง  จ.นครพนม  48000  
โทรศัพท์  042 511 823  

โทรสาร   042 511 832  
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๑๒๕ คู่มอืการปฏบัิตงิานกองทุนยุตธิรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นครราชสีมา  
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
เลขที่ 1849/7-8 ถ.ร่วมเริงไชย 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  

โทรศัพท ์ 044 353 955 044 246 950 

โทรสาร   044 353 955  

บุรีรัมย์  
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
อาคารจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์  
เรือนจ าจังหวัดบุรีรัมย์ (ตรงข้ามไปรษณีย์บุรีรัมย์)  
ถ.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000 
โทรศัพท์  044 602 309 
โทรสาร   044 602 308 

สุรินทร์ (รัตนบุรี)   
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์(รัตนบุรี)   
เลขที่ 258 หมู่ 12 ต.รัตนบรุี   
อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์  32130   
โทรศัพท ์ 044 599 266   
โทรสาร   044 599 266  

เลย  
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเลย 
ที่ว่าการอ าเภอเมืองเลย ชั้น 1 หมู่ 1 
ถ.จรัญศรี  ต.กุดป่อง อ.เมือง  จ.เลย 42000 
โทรศัพท์  042 814 738 
โทรสาร   042 814 743  

มหาสารคาม  
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม 

เลขที่ 4 ถ.ศรีสวัสดิ์ด าเนิน ต.ตลาด 
อ.เมือง จ.มหาสารคาม  44000  

โทรศัพท ์ 043 722 077 
โทรสาร   043 700 077 

มุกดาหาร 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร 
กศน.จังหวัดมุกดาหาร ซ.ค่ายลูกเสือ 
ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร  49000 
โทรศัพท์  042 614 401 
โทรสาร   042 614 402  

ยโสธร  
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร 

อาคารหน้าศาลากลาง หลังใหม่ 
ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง  
จ.ยโสธร  35000 

โทรศัพท ์ 045 725 180 
โทรสาร   045 725 179 

บึงกาฬ  
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ 

ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4 
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ  38000  
โทรศัพท์  042 491 637 

โทรสาร   042 491 724 

อุดรธานี  
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี  
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม 
เลขที่ 75 ต.หมากแข้ง  อ.เมือง จ.อุดรธานี  41000  
โทรศัพท ์ 042 249 143 
โทรสาร   042 249 345 

ศรีษะเกษ 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดศรีษะเกษ 
ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) ชั้น 1 
ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง 
จ.ศรีษะเกษ  33000 
โทรศัพท์  045 643 657 
โทรสาร   045 643 657   
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สกลนคร  
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร 
เลขที่ 1903 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม   
อ.เมือง จ.สกลนคร  47000   
โทรศัพท ์ 420 712 037 
โทรสาร   042 713 400 

อ านาจเจริญ 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดอ านาจเจริญ 
อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 3 ถ.ชยางภูร 
ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ  37000 
โทรศัพท์  045 523 172 
โทรสาร   045 523 171   

สุรินทร์ 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ 
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ชั้น  
เลขที่ 799 หมู่ 20 ถ.เลี้ยงเมือง 
ต.นอกเมือง จ.สุรินทร์ 32000  
โทรศัพท ์ 044 040 914 
โทรสาร   044 0401 915 

อุบลราชธานี  
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี   
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4   
ถ.แจ้งสนิท ต.จระแม อ.เมือง   
จ.อุบลราชธานี  34000   
โทรศัพท์  045 344 585 
โทรสาร   045 244 585 

ร้อยเอ็ด   
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 
ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) ชั้น 2 
ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ร้อยเอ็ด  45000 
โทรศัพท ์ 043 513 233 
โทรสาร   043 513 244 

หนองคาย  
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดหนองคาย 
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถ.มิตรภาพ 
ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง  
จ.หนองคาย 43000 
โทรศัพท์  042 413 774-6   
โทรสาร   042 412 775 

หนองบัวล าภู 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวล าภู 
ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวล าภู 
อาคารส านักงานบังคับคดี ชั้น 1 ต.ล าภ ู

อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู  39000 
โทรศัพท ์ 042 378 405 
โทรสาร   042 378 404  
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๑๒๗ คู่มอืการปฏบัิตงิานกองทุนยุตธิรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

ภาคใต้ 

สงขลา 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา  
ศาลากลางจังหวัดสงขลา(หลังเก่า) ชั้น 1 
ถ.ราชด าเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง 
จ.สงขลา  90000  
โทรศัพท ์ 074 307 240 - 1  
โทรสาร   074 307 241 

สุราษฏร์ธานี (สมุย)   
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี   
สาขาเกาะสมุย อาคารบูรณาการ   

กระทรวงยุติธรรม เลขที่ 95/30 หมู่ 5 

ต.มะเร็ด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี  84310 

โทรศัพท์  077 419 199 

โทรสาร  077 418 544 
ชุมพร   

ส านักงานยุติธรรมจังหวัดชุมพร 

ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 4 ถ.ไตรรัตน์   
ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร  86000 

โทรศัพท ์ 077 512 164 

โทรสาร   077 512 165 

พัทลุง  
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดพัทลุง 
เลขที่ 25 ถ.ช่วยทุกขราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์,   
อ.เมือง จ.พัทลุง 93000   

โทรศัพท์  074 616 241 
โทรสาร   074 617 239 

ยะลา 

ส านักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา 

อาคารศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) ชั้น 1   
ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา  95000 

โทรศัพท ์ 073 222 624 
โทรสาร   073 222 624 

นราธิวาส  
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส 
เลขที่ 156 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค   
อ.เมือง จ.นราธิวาส  96000 
โทรศัพท์  073 531 234 – 5 
โทรสาร   073 531 234 

ภูเก็ต 

ส านักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต 

เลขที่ 22/29-30  ถ.หลวงพือวัดฉลอง 
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 
โทรศัพท ์ 076 215 851 

โทรสาร   076 215 958   

สุราษฏร์ธาน ี
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี  
อาคารส านักงานยตุิธรรมจังหวัดสรุาษฏร์ธานี  
ชั้น 2 ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย 
อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี  84000 
โทรศัพท์  077 285 173  
โทรสาร   077 288 652 

กระบี ่ 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี 
เลขที่ 65/17 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ า 
อ.เมือง จ.กระบี่  81000  
โทรศัพท ์ 075 624 551 - 2  
โทรศัพท ์ 075 624 551 

ตรัง  
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดตรัง 
อาคารพุทธคุณพาพงุศาลากลางจังหวัดตรัง   
ถ.พระรามหก ต.ทับเที่ยง อ.เมือง   
จ.ตรัง  92000 
โทรศัพท์  075 214 562 
โทรสาร   075 214 773 

ยะลา (เบตง) 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา สาขาเบตง  

ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110   
โทรศัพท ์ 076 235 004 

โทรสาร   076 235 004 

ระนอง  
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดระนอง 
เลขที่ 349 ถ.เรือนราษฎร์ ต.เขานิเวศน์  
อ.เมือง จ.ระนอง  85000   

โทรศัพท์  077 825 445 - 7 

โทรสาร   077 825 446  
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คู่มอืการปฏบัิตงิานกองทุนยุตธิรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม ๑๒๘ 

ภาคใต้ 

พังงา 

ส านักงานยุติธรรมจังหวัดพังงา 
เลขที่ 4/2 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ท้ายช้าง 
อ.เมือง จ.พังงา  82000 

โทรศัพท ์ 076 413 821 
โทรสาร   076 411 413  

สตูล 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล 
ศาลากลางจังหวัดสตูล(หลงัใหม่) ชั้น 1 
ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง 
จ.สตูล  91000 
โทรศัพท์  074 723 032 
โทรสาร   074 723 032 

ปัตตานี  
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี 
เลขที่ 49/7 ถ.กะลาพอ ต.จะบงัติกอ 
อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท ์ 073 334 031 – 2 
โทรสาร   073 334 031 

นครศรีธรรมราช 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เลขที่ 259 ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ 
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 
โทรศัพท์  075 344 633 

โทรสาร   075 356 139  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สถานที่ติดต่อ 

ส านักงานกองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 
99/42 หมู่ 4 ชั้น 22 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวฒันะ ต าบลคลองเกลือ 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุี 
โทรศัพท์ 0 2502 6246ม  0 2502 6318,  0 2502 6148 
โทรสาร  0 2502 6741,  0 2502 6288 
 

Contact Information 

Justice Fund Office, Office of th Permanent Secretary, Ministry of Justice 
22nd Floor, Software Park Building, Chaengwattana Road, Klong Klue 
Pakkred, Nonthaburi 
Tel. 0 2502 6246,  0 2502 6318,  0 2502 6148 
Fax 0 2502 6741,  0 2502 6288 
  



 

 

 
 
  



 

 

 



 

 

 


