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ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล 

  ความเป็นมา 
  การอำนวยความยุติธรรม การสร้างความเป็นธรรมและความสงบสุขในสังคมเป็นภารกิจหลัก
ที ่สำคัญยิ ่งของกระทรวงยุติธรรม ที ่จะต้องดำเนินการให้เกิดขึ ้นแก่ประชาชนในทุกพื ้นที่ และทุกระดับ  
แต่ภารกิจตังกล่าวหากรัฐเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการแต่เพียงผู้เดียวคงไม่สามารถบรรลุผลได้ หัวใจของ
ความสำเร็จในการดำเนินภารกิจดังกล่าวจึงอยู่ที่คนในชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดได้สัมผัสมีส่วนได้เสียกับความ
ยุติธรรม ความเป็นธรรมและความสงบสุขในชุมชนนั้นๆ ได้มีโอกาสและได้มีช่องทางที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐในการแก้ปัญหาร่วมกันในลักษณะของการเป็น "หุ้นส่วน" 

  “เครือข่ายยุติธรรมชุมชน” หมายถึง ประชาชน กลุ่ม หรือองค์กรที่มีความสนใจและสมัครใจ 
ที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสานความร่วมมือในการป้องกัน ฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม ตลอดจนเข้า
มามีส่วนร่วมและมีบทบาทในกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงยุติธรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการและเสริมสร้าง
ความยุติธรรม และความสงบสุขในชุมชน 

  “เครือข่ายยุติธรรมชุมชน" เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมภายใต้
ยุทธศาสตร์ "ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม" (Justice for All , All for Justice) อันจะเป็นกุญแจสำคัญ
ที่จะนำไปสู่จุดมุ่งหมายในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับชุมชนในการอำนวยความยุติธรรม สร้าง
ความเป็นธรรมและความสงบสุขในสังคมร่วมกันโดยภาครัฐจะส่งเสริมการดำเนินภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ประโยชน์ชองชุมชน และจะส่งเสริมให้เครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถจัดตั ้ง "ศูนย์ยุติธรรมชุมชน"  
ของตนเองขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการร่วมกันสรรหาแนวทางที่จะทำให้ภาครัฐและภาคประชาชนร่วมกันสร้าง 
"สังคมที่ยุติธรรม" กล่าวคือ เป็นสังคมที่ประชาชนได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคภายใต้กฎหมายอย่าง  
ถ้วนทั ่ว และเป็นสังคมที่สงบสุข ปราศจากอาชญากรรม อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทั ้งทาง 
ด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

   
  



ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหาดสองแคว  

อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  ตามมติที ่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั ้งที ่ ๔/๒๕๕๖  
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้เห็นชอบให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงความยุติธรรม
(Access to Justice) แก่ประชาชน และสนองตอบนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนด้านลดความเหลื่อมล้ำด้วยการ
พัฒนาแนวคิด "ยุติธรรมชุมชน (Community Justice)” ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน (ศยช.) ทั่วประเทศ กระทรวงยุติธรรมจึงได้มีนโยบายให้มีการบูรณาการการทำงานของส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงยุติธรรม ตั ้งแต่ระดับจังหวัด เน้นบทบาทหน้าที ่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด  (สยจ.)  
และศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช ) โดยประสานงานกับศูนย์ดำรงธรรมเพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน 

  ยุติธรรมชุมชน คือ การดำเนินกิจกรรมชุมชนโดยร่วมกันเอง หรือร่วมกับภาครัฐในลักษณะ
ของหุ้นส่วน โดยการนำทุนทางสังคมที่ดีงามและศักยภาพของชุมชนมาใช้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ความปลอดภัย
จากอาชญากรรม ความเป็นธรรม และความสงบสุขของชุมชน ด้วยการเสริมพลัง การป้องกันและสร้าง
ภูมิคุ้มกันจากปัญหาอาชญากรรม การเยียวยาและการจัดการความขัดแย้ง ทำให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความ
ยุติธรรมดีขึ ้น เสริมประสิทธิภาพและลดภาระของกระบวนการยุติธรรมหลัก สร้างสำนึกความเป็นชุมชน  
และรักษาขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ 

  ศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.) คือ สถานที่ตั ้งอยู ่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (อปท.)  
หรือชุมชน หรือประชาชนเห็นชอบให้จัดตั ้งเป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพิ ่ม เพื ่อใช้เป็นสถานที่ดำเนินงาน  
ของคณะกรรมการประจำศูนย์ยุติธรรมชุมชน หรือดำเนินงานต่างๆ ของชุมชน 

  คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน (คกก.ศยช.) คือ สมาชิกที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน
ของประชาชนในชุมชนในการประสานงานระหว่างประชาชน ชุมชน และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในชุมซนและความสงบสุขของชุมชนนอกจากนี้ยังเป็นผู้บริหารจัดการและดำเนินงาน
ในศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยได้รับการแต่งตั้งคำสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 













หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๐๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
กองทุนยุติธรรม 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนยุติธรรม 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 



หน้า   ๒ 
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หมวด  ๑ 
กองทุนยุติธรรม 

 
 

มาตรา ๕ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  เรียกว่า  
“กองทุนยุติธรรม”  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับใช้จ่ายเก่ียวกับ 
การช่วยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี  การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจําเลย  การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  
และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

มาตรา ๖ ให้กองทุนมีอํานาจกระทํากิจการต่าง ๆ  ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕  
และอํานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 
(๒) ก่อตั้งสิทธิหรือกระทํานิติกรรมใด ๆ 
(๓) กระทําการอื่นใดที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องในการจัดการให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
มาตรา ๗ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา  ๔๐ 
(๒) เงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาลหรือเงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
(๓) เงินที่ได้รับตามมาตรา  ๘ 
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่กองทนุ 
(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
(๖) เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุนได้รับไม่ว่ากรณีใด 
เงินและทรัพย์สินของกองทุนไม่ต้องส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๘ ให้กองทุนมีรายได้จากเงินที่ศาลสั่งบังคับกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาล 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ค่าธรรมเนียมศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
และค่าปรับตามคําพิพากษาในคดีอาญา  ทั้งนี้  ในอัตราไม่เกินร้อยละห้าของจํานวนเงินเฉพาะส่วนที่นําส่งคลัง
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๙ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การช่วยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี 
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(๒) การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจําเลย 
(๓) การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
(๔) การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
(๕) การดําเนินงานกองทุนหรือการบริหารกองทุน  และกิจการอื่นที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับ

การจัดกิจการของกองทุน 
มาตรา ๑๐ ในกิจการของกองทุนที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก  ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรม

เป็นผู้แทนกองทุน  เพื่อการนี้  ปลัดกระทรวงยุติธรรมจะมอบหมายให้บุคคลใดปฏิบัติงานในเร่ืองใดแทนก็ได้  
แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๑ ให้จัดตั้งสํานักงานกองทุนยุติธรรมข้ึนในสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ทําหน้าที่เก่ียวกับงานธุรการให้กับกองทุน  คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  หรือบุคคลที่
คณะกรรมการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับคําขอรับความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เสนอความเห็นประกอบคําขอตาม  (๑)  เพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการที่เก่ียวข้องพิจารณา 
(๓) ประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  และหน่วยงานเอกชน   

ในการดําเนินงานของกองทุน 
(๔) รับเงิน  จ่ายเงิน  และเก็บรักษาเงินของกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
(๕) พัฒนาระบบ  รูปแบบ  วิธีการ  และการให้บริการของกองทุน  เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

ของกองทุน 
(๖) เก็บ  รวบรวม  วิเคราะห์  และวิจัยข้อมูลเก่ียวกับการสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุน 
(๗) ปฏิบัติการอื่นหรือกระทํากิจการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 
มาตรา ๑๒ ในการดํ า เนินงานของกองทุนในจั งหวัดอื่ นที่ มิ ใช่ ก รุ ง เทพมหานคร   

ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมายให้หน่วยงานในจังหวัดที่สังกัดกระทรวงยุติธรรมทําหน้าที่เก่ียวกับ 
งานธุรการให้กับกองทุนสําหรับเขตจังหวัดนั้น 
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หมวด  ๒ 
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 

 
 

มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
เป็นประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  เป็นรองประธานกรรมการ  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  ผู้แทน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ผู้แทนสํานักงาน
ศาลยุติธรรม  ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผู้แทนสภาทนายความ  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก 
ผู้มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
จํานวนหกคน  เป็นกรรมการ 

ให้รองปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นกรรมการ 
และเลขานุการ  และให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสํานักงานกองทุนยุติธรรมจํานวนสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๑๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ   
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ 

หรือผู้ดํารงตําแหน่งบริหารในพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง   
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกพักงาน  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 

หรือออกจากงานไว้ก่อน 
(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  

เพราะกระทําผิดวินัย 
(๘) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๙) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ 
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มาตรา ๑๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่

ภายในหกสิบวัน  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่  ให้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น
อยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้   

มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔ 
(๔) รัฐมนตรีให้ออกจากตําแหน่งเพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ 
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการ

ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่  และให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่าง
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง  และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบาย  แผนงาน  และแนวทางในการดําเนินงานของกองทุน 
(๒) ออกระเบียบต่าง ๆ  ตามพระราชบัญญัตินี้   
(๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๔) กํากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน   
(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานประจําปี 
(๖) ออกประกาศเก่ียวกับการดําเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน   
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่

รัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
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ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเทา่กันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือคณะหนึ่งหรือ
หลายคณะ  เพื่อมีอํานาจหน้าที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ย่ืนคําขอในทุกภารกิจของกองทุนทั่วราชอาณาจักร
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

ให้เลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือรายงานผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อ
คณะกรรมการทุกรอบสามเดือน 

มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจําจังหวัดขึ้น
ทุกจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร  เพื่อมีอํานาจหน้าที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ย่ืนคําขอจากกองทุน
เฉพาะกรณีการให้ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในการดําเนินคดีและการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา
หรือจําเลยตามหลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

ให้หัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดที่สังกัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา  ๑๒   
ทําหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจําจังหวัด 

ให้เลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจําจังหวัดรายงานผลการพิจารณา 
ให้ความช่วยเหลือต่อคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ  เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ  ตามมาตรา  ๒๐  
วรรคสอง 

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนไม่สามารถเสนอคําขอให้คณะอนุกรรมการ 
ให้ความช่วยเหลือหรือคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจําจังหวัดพิจารณาได้  ให้ประธานอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือหรือประธานอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจําจังหวัด  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้พิจารณา
คําขอ  และรายงานให้คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือหรือคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ 
ประจําจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ทราบโดยเร็ว 

ในการพิจารณาคําขอรับความช่วยเหลือการขอปล่อยชั่วคราว  หากมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถ
เสนอคําขอรับความช่วยเหลือการขอปล่อยชั่วคราวให้คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือหรือคณะอนุกรรมการ



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๐๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

ให้ความช่วยเหลือประจําจังหวัดพิจารณาได้  คณะอนุกรรมการดังกล่าวอาจมอบหมายให้อนุกรรมการ 
คนใดคนหน่ึงเป็นผู้พิจารณาคําขอก็ได้  และรายงานให้คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือหรือคณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือประจําจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ทราบโดยเร็ว  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๒๓ ให้นําบทบัญญัติในมาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๗   
และมาตรา  ๑๙  มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  การดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  
และการประชุมของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือและคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ 
ประจําจังหวัดโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๔ ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับเบ้ียประชุมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๒๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้กรรมการและอนุกรรมการเป็น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๓ 
การขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน 

 
 

มาตรา ๒๖ บุคคลอาจขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนในการดําเนินคดี  การขอปล่อยชั่วคราว  
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน   ตลอดจน 
การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  แบบคําขอ  การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ   
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๒๗ การช่วยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี  ประกอบด้วยค่าจ้างทนายความ   
ค่าฤชาธรรมเนียม  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องในการดําเนินคดี 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้ความช่วยเหลือ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๒๘ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี  และการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ
หรือคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจําจังหวัดต้องคํานึงถึงหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๐๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

(๑) พฤติกรรมและข้อเท็จจริงของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 
(๒) ฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 
(๓) โอกาสที่ผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนจะได้รับการช่วยเหลือหรือบรรเทาความเสียหาย

ตามกฎหมายอื่น 
มาตรา ๒๙ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจําเลย   

ให้คํานึงถึงว่าหากได้รับการปล่อยชั่วคราวแลว้  ผู้ต้องหาหรือจําเลยจะหลบหนี  จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน  
หรือจะไปก่อเหตุภยันตรายประการใดหรือไม่ 

มาตรา ๓๐ การขอปล่อยชั่วคราวให้แก่ผู้ต้องหาหรือจําเลย  กองทุนอาจมอบอํานาจให้แก่
พนักงานของกองทุนหรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ย่ืนคําร้องขอปล่อยชั่วคราวและเป็นผู้ลงนาม
ในสัญญาประกันก็ได้   

คําร้องขอปล่อยชั่วคราวต้องแนบหนังสือรับรองการชําระเงินของกองทุน  สําเนาหนังสือสัญญาของ
ผู้ต้องหาหรือจําเลย  และสําเนาหนังสือสัญญาคํ้าประกันตามวรรคสี่ไปด้วย 

หนังสือรับรองการชําระเงินของกองทุนต้องระบุว่า  หากผู้ต้องหาหรือจําเลยผิดสัญญาประกัน
และถูกปรับเป็นเงินเท่าใด  กองทุนจะเป็นผู้ชําระแทน 

ก่อนออกหนังสือรับรองการชําระเงินของกองทุน  จะต้องให้ผู้ต้องหาหรือจําเลยผู้ประสงค์ 
จะได้รับการปล่อยชั่วคราวทําหนังสือสัญญาให้กองทุนไว้ว่า  หากกองทุนต้องชําระเงินค่าปรับตามวรรคสาม
เป็นจํานวนเท่าใด  ผู้ต้องหาหรือจําเลยจะชดใช้เงินให้แก่กองทุนจนครบถ้วน  และผู้ต้องหาหรือจําเลยจะต้อง
นําสามี  ภริยา  บุพการี  ผู้สืบสันดาน  ญาติใกล้ชิด  ผู้บังคับบัญชา  หรือนายจ้าง  มาเป็นผู้คํ้าประกันด้วย 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการออกหนังสือรับรองการชําระเงินของกองทุน  ให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๑ ผู้ย่ืนคําขอรับความช่วยเหลือจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการได้รับ
ผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  อาจขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อความเสียหายที่ตนได้รับ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการรักษาพยาบาล  รวมทั้งค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ 
(๒) เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  ในกรณีที่ผู้ถูกละเมิด 

สิทธิมนุษยชนถึงแก่ความตาย 
(๓) ค่าขาดประโยชน์ทํามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 
(๔) เงินช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๐๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  และอัตราการได้รับเงินช่วยเหลือ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด 

มาตรา ๓๒ คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือมีอํานาจพิจารณาให้การสนับสนุนผู้เสนอ
โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการขอรับความช่วยเหลือและการให้การสนับสนุน  ให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๔ 
การเงิน  การบัญชี  และการตรวจสอบ 
 

 

มาตรา ๓๓ กองทุนต้องจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อบันทึกรายการทางบัญชีและ
แสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนโดยถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  
รวมทั้งต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจํา  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบ
ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๔ ให้กองทุนจัดทํารายงานการเงินเพื่อแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
ของกองทุนเสนอผู้สอบบัญชีภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

มาตรา ๓๕ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน 

มาตรา ๓๖ ให้ผู้สอบบัญชีทํารายงานการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  และให้ประกาศรายงานการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
และรายงานการสอบบัญชีในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๓๗ ให้กองทุนจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบภายใน 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

มาตรา ๓๘ ปีบัญชีของกองทุนหมายถึงปีงบประมาณ 
มาตรา ๓๙ การรับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงินของกองทุน  ให้เป็นไปตามระเบียบ

ที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๐๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

หมวด  ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

มาตรา ๔๐ ให้โอนบรรดาเงิน  ทรัพย์สิน  สิทธิ  และหนี้สิน  ที่เก่ียวเนื่องกับกองทุนยุติธรรม
ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงยุติธรรม  ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  ไปเป็นของกองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๑ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรมตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม 
ว่าด้วยกองทุนยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัตินี้
ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้  โดยต้องดําเนินการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตนิี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๔๒ คําขอใด ๆ  ที่ได้ย่ืนไว้ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา  ให้ถือว่าเป็นคําขอตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม   
และถ้าคําขอดังกล่าวมีข้อความแตกต่างไปจากคําขอตามพระราชบัญญัตินี้  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอสั่งให้
แก้ไขเพิ่มเติมคําขอเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 

มาตรา ๔๓ บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ออกตามระเบียบ
กระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศ 
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๐๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่กองทุนยุติธรรมตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ว่าด้วยกองทุนยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  มีงบประมาณที่จํากัด  ประกอบกับไม่มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน   
ทําให้กองทุนไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี  และให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ได้อย่างทั่วถึง  เสมอภาค  และเป็นธรรม  ทําให้เกิดความเหล่ือมล้ําของประชาชน  ดังน้ัน  สมควรกําหนดให้
กองทุนมีฐานะเป็นนิติบุคคล  เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับช่วยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี  การขอปล่อยช่ัวคราว
ผู้ต้องหาหรือจําเลย  การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน  จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัติน้ี 
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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 

ในการช่วยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘  (๒)  มาตรา  ๒๖  วรรคสอง  มาตรา  ๒๗  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม  จึงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

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

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ประธานกรรมการกองทุนยุติธรรมเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจตีความ

และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้   

หมวด  ๑ 
ข้อความทั่วไป 

 
 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนยุติธรรม 
“คดี”  หมายความว่า  คดีอาญา  คดีแพ่ง  คดีปกครอง  คดีเยาวชนและครอบครัว  คดีศาลชํานัญพิเศษ  

และคดีอื่น  รวมถึงการบังคับคดี 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 
“ประธาน”  หมายความว่า  ประธานอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ  หรือประธานอนุกรรมการ

ให้ความช่วยเหลือประจําจังหวัดที่คณะกรรมการแต่งตั้ง   
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ  หรือคณะอนุกรรมการ

ให้ความช่วยเหลือประจําจังหวัดที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
“เลขานุการ”  หมายความว่า  เลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ  หรือเลขานุการ

คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจําจังหวัดที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
“ผู้ขอรับความช่วยเหลือ”  หมายความว่า  ผู้ขอรับความช่วยเหลือในการดําเนินคดีในราชอาณาจักร

ทั้งการย่ืนคําร้อง  ฟ้องคดี  ดําเนินคดี  ต่อสู้คดี  บังคับคดี  และการดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
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“ทนายความ”  หมายความว่า  ทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ  และได้ขึ้นบัญชีไว้กับกองทุน 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานกองทุนยุติธรรม  หรือหน่วยงานในจังหวัดที่สังกัด

กระทรวงยุติธรรมที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมาย 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานของกองทุนหรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย 

หมวด  ๒ 
การย่ืนคําขอ 

 
 

ข้อ ๕ ผู้ขอรับความช่วยเหลืออาจย่ืนคําขอด้วยตนเอง  หรือผู้แทนโดยชอบธรรม  ผู้อนุบาล  
ผู้พิทักษ์  สามีหรือภริยาที่จดทะเบียนสมรสเป็นผู้ย่ืนคําขอแทน  หรือผู้ขอรับความช่วยเหลืออาจมอบอํานาจ
ให้บุคคลใด  เป็นผู้ ย่ืนคําขอแทนก็ได้  โดยวิธีการส่งคําขอทางไปรษณีย์  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์   
หรือช่องทางอื่น  ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

กรณีผู้ย่ืนคําขอเป็นผู้เยาว์  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  ต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม  ผู้อนุบาล  หรือผู้พิทักษ์  แล้วแต่กรณี 

หากผู้ย่ืนคําขอเป็นสามีหรือภริยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส  บุพการี  ผู้สืบสันดาน  ญาติใกล้ชิด  
ผู้บังคับบัญชา  หรือนายจ้างของบุคคลดังกล่าว  ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิขอรับ  
ความช่วยเหลือต่อไป 

กรณีที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือย่ืนคําขอผ่านส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  หรือส่วนราชการอื่น  
เม่ือส่วนราชการน้ันได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่ ได้ รับมอบหมายแล้ว  ให้นําส่งสํานักงาน 
เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป 

ข้อ ๖ ให้สํานักงานที่เป็นภูมิลําเนา  หรือถิ่นที่อยู่อาศัยของผู้ ย่ืนคําขอเป็นสํานักงาน 
ที่รับผิดชอบ  หรือเจ้าหน้าที่อาจส่งคําขอไปยังสํานักงานอื่นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีก็ได้ 

ในกรณีข้อพิพาทเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์  หรือสิทธิหรือประโยชน์อันเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์  
ให้สํานักงานที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่เป็นสํานักงานที่รับผิดชอบ  หรืออาจให้สํานักงานที่เป็นภูมิลําเนา  หรือถิ่นที่อยู่อาศัย
ของผู้ย่ืนคําขอเป็นสํานักงานที่รับผิดชอบก็ได้   

ข้อ ๗ เม่ือเจ้าหน้าที่รับคําขอแล้ว  เห็นว่าเอกสารหลักฐานที่จําเป็นต้องประกอบการพิจารณา  
ยังไม่ครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบเพื่อดําเนินการส่งเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน 

ข้อ ๘ ก่อนการดําเนินการพิจารณาคําขอ  ให้เจ้าหน้าที่ประเมินเบ้ืองต้น  หากพบปัญหา
ความเดือดร้อนที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน  ให้ดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือประสานส่งต่อตาม
ความจําเป็นแก่กรณี  อาทิ  การรักษาพยาบาล  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  การหาที่พักพิงชั่วคราว  เป็นต้น   

ทั้งนี้  ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการแก่เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  หรือผู้ด้อยโอกาส  ให้ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วเป็นกรณีพิเศษ 
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หมวด  ๓ 
การให้ความช่วยเหลือ 

 
 

ข้อ ๙ ผู้ขอรับความช่วยเหลือในการดําเนินคดีจากกองทุน  อาจขอรับความช่วยเหลือได้ในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค่าจ้างทนายความ 
(๒) ค่าที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายในการดําเนินคดี  หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
(๓) ค่าฤชาธรรมเนียม 
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องในการดําเนินคดี  เช่น  ค่าตรวจพิสูจน์  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ 

ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  เคร่ืองมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน  ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร  
ค่าใช้จ่ายในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม  
การอ่าน  แปล  ตีความ  หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย 

(๕) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องในการดําเนินคดี  ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
หลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และอัตราการให้ความช่วยเหลือข้างต้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๔ 
หลักเกณฑ์การพิจารณา  การทบทวน  และการแจ้งผล 

 
 

ข้อ ๑๐ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ  คณะอนุกรรมการต้องคํานึงถึงหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พฤติกรรมและข้อเท็จจริง  ของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 
(๒) ฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 
(๓) โอกาสท่ีผู้จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนจะได้รับความช่วยเหลือ  หรือบรรเทาความเสียหาย

ตามกฎหมายอื่น 
ข้อ ๑๑ การพิจารณาพฤติกรรมและข้อเท็จจริงของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน  

ตามข้อ  ๑๐  (๑)  ควรคํานึงถึงหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
กรณีผู้ย่ืนคําขอประสงค์ย่ืนคําร้อง  ฟ้องคดี  บังคับคดี  หรือการดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
(๑) เป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  หรือมีกฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิ  และต้องมีข้อโต้แย้ง

เกิดขึ้นเก่ียวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมาย  หรือจะต้องใช้สิทธิทางศาล 
(๒) เป็นการปกป้องรักษาประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน   
(๓) เป็นการกระทําละเมิดที่กระทบต่อความเชื่อม่ันของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม   
(๔) เป็นเร่ืองที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือความม่ันคง 

ของประเทศหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
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(๕) พฤติกรรมข้อเท็จจริงและเง่ือนไขอื่น ๆ  ตามสถานการณ์  สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น  เช่น  
การช่วยเหลือให้พ้นจากการกระทําของผู้มีอิทธิพลหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เป็นต้น 

กรณีผู้ย่ืนคําขอประสงค์ต่อสู้คดี  หรือการดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
(๑) ต้องไม่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  เว้นแต่

มีหลักฐานอันน่าเชื่อถือว่าน่าจะไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิด   
(๒) ต้องไม่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  เว้นแต่มีหลักฐาน

อันน่าเชื่อถือว่าน่าจะไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิด   
(๓) ต้องไม่มีผลกระทบต่อความเสียหายของประชาชนส่วนรวม  เว้นแต่มีหลักฐานอันน่าเชื่อถือ 

ว่าน่าจะไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิด 
(๔) ต้องมีหลักฐานพอสมควรว่ามิได้เป็นผู้ผิดสัญญาหรือละเมิดสิทธิผู้อื่น  และต้องใช้สิทธิ 

โดยสุจริต   
ข้อ ๑๒ การพิจารณาฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน  ตามข้อ  ๑๐  (๒)  

อาจคํานึงถึง 
(๑) รายได้  หรือความสามารถทางเศรษฐกิจของผู้ขอรับความช่วยเหลือ   
(๒) ภาระค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพตามปกติอันควรแก่ฐานานุรูป   
(๓) ภาระหน้ีสินของผู้ขอรับความช่วยเหลือ  ที่ไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมเป็นสําคัญ   
เจ้าหน้าที่อาจสอบถามหรือให้แสดงหลักฐานต่าง ๆ  หรือจะแสดงภาระหนี้สิน  หรือมีการจัดส่ง

เจ้าหน้าที่ไปแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือหากมีพฤติการณ์น่าสงสัย
เก่ียวกับฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ขอรับความช่วยเหลือ   

ข้อ ๑๓ ในการให้ความช่วยเหลือ  คณะอนุกรรมการต้องพิจารณาฐานะทางการเงินของ
กองทุนประกอบ   

ข้อ ๑๔ ให้เจ้าหน้าที่สอบปากคํา  ลงพื้นที่  ตรวจสอบความประพฤติ  ตามความเหมาะสม
และจําเป็น  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  ทั้งนี้  อาจมี
หนังสือสอบถาม  หรือเชิญบุคคลใด  มาให้ถ้อยคํา  ส่งเอกสารหลักฐาน  ข้อมูลที่เก่ียวข้องหรือสิ่งอื่นใด 
ที่จําเป็นต่อการพิจารณาคําขอก็ได้   

ให้เจ้าหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงและทํารายงานความเห็นของเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
หรือประธานโดยเร็ว 

ข้อ ๑๕ ในการพิจารณาคําขอ  ให้คณะอนุกรรมการเป็นผู้พิจารณาคําขอ 
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนไม่สามารถเสนอคําขอต่อคณะอนุกรรมการตามวรรคหน่ึงได้   

ให้ประธานเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาคําขอ  และรายงานให้คณะอนุกรรมการทราบโดยเร็ว 
ข้อ ๑๖ คณะอนุกรรมการ  หรือประธาน  มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ  ไม่อนุมัติ  หรือยุติคําขอ 
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เหตุแห่งการยุติคําขอ  มีดังนี้ 
(๑) ผู้ขอรับความช่วยเหลือมีหนังสือขอยุติคําขอรับความช่วยเหลือ 
(๒) ผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ส่งเอกสาร  หลักฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องเพิ่มเติมต่อสํานักงาน

ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด   
(๓) ไม่สามารถติดต่อผู้ขอรับความช่วยเหลือตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
(๔) ผู้ขอรับความช่วยเหลือให้ข้อเท็จจริง  หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จ 
ข้อ ๑๗ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ  คณะอนุกรรมการ  หรือประธานอาจให้ความช่วยเหลือ  

เต็มจํานวน  หรือบางส่วนก็ได้ 
ข้อ ๑๘ ให้เลขานุการแล้วแต่กรณี  แจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือทราบ  

ภายในระยะเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการหรือประธานพิจารณาแล้วเสร็จ   
หากการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ  ให้เลขานุการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือทราบ  

ถึงเหตุแห่งความล่าช้าจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ   
ข้อ ๑๙ หากกรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ  

หรือประธาน  ให้ย่ืนหนังสือขอให้ทบทวนผลการพิจารณาต่อคณะอนุกรรมการ  หรือประธานแล้วแต่กรณี  
พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและข้อเท็จจริงภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา   

ข้อ ๒๐ ให้เลขานุการแล้วแต่กรณี  แจ้งผลการพิจารณาทบทวนเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับ 
ความช่วยเหลือทราบ  ภายในระยะเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการหรือประธานพิจารณาแล้วเสร็จ   

หมวด  ๕ 
การดําเนินการช่วยเหลือของกองทุน 
 

 

ข้อ ๒๑ เม่ือผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีแก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือแล้ว  
ให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือทําสัญญาการได้รับความช่วยเหลือ  ณ  สํานักงานภายในสามสิบวัน  นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งผล  ทั้งนี้  ตามแบบที่คณะกรรมการประกาศ   

ข้อ ๒๒ ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายมีอํานาจลงนามในสัญญา 
การได้รับความช่วยเหลือ 

ถ้าผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่มาทําสัญญาภายในเวลาท่ีกําหนดโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง  ให้ถือว่า  
ไม่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ  ให้คณะอนุกรรมการ  หรือประธาน  ยุติการให้ความช่วยเหลือ   
เว้นแต่เป็นกรณีมีเหตุอันสมควร 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรม  ว่าด้วยการรับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงินของกองทุนยุติธรรม   

ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการจัดหาทนายความตามลําดับบัญชีทนายความกองทุนตาม
ความในหมวด  ๖  ส่วนที่  ๒   
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ในคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีผลกระทบต่อประชาชน  หรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่สิบรายขึ้นไป  
หรือที่อาจมีผลกระทบต่อความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม  เจ้าหน้าที่อาจจัดหาทนายความ
นอกเหนือเขตพื้นที่  หรือทนายความที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกองทุน  โดยความเห็นชอบของเลขานุการ 

เพื่อประโยชน์ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ  หากกองทุนพิจารณาให้ความช่วยเหลือในชั้นอุทธรณ์  
หรือฎีกา  กองทุนอาจกําหนดให้ทนายความรายเดิมมีหน้าที่ร่างอุทธรณ์  หรือฎีกา  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๔ การทําสัญญาจ้างทนายความเพื่อดําเนินการช่วยเหลือผู้ขอรับความช่วยเหลือในการ
ดําเนินคดี  ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจัดทําสัญญาจ้างทนายความและลงนาม
ในสัญญาจ้างทนายความ  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการประกาศ 

ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจทําสัญญาจ้างทนายความได้ทัน  ให้เลขานุการ  พิจารณาคัดเลือก
ทนายความจากบัญชีทนายความของกองทุนเพื่อดําเนินคดี  หรือบังคับคดีให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือไปพลางก่อน  
แล้วทําสัญญาจ้างทนายความกับกองทุนภายหลัง 

ทนายความจะต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้างทนายความ  และข้อบังคับสภาทนายความ   
ข้อ ๒๕ ผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่อาจเปลี่ยนตัวทนายความที่ได้รับการแต่งตั้งได้  เว้นแต่

ความปรากฏแก่เจ้าหน้าที่  หรือผู้ขอรับความช่วยเหลือพบพฤติการณ์ที่อาจทําให้เกิดความเสียหายแก่คดี  
หรือทนายความผิดสัญญาจ้างทนายความ  เจ้าหน้าที่หรือผู้ขอรับความช่วยเหลือ  อาจร้องขอให้เปลี่ยน
ทนายความได้  โดยให้ชี้แจงและแสดงเหตุผลเป็นหนังสือ 

ทนายความไม่อาจขอถอนตัวจากการที่ได้รับแต่งตั้งได้  เว้นแต่มีเหตุสําคัญที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ตามสัญญาจ้างทนายความ   

ทั้งนี้  การพิจารณาเปลี่ยนทนายความให้อยู่ในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการ  หรือประธาน  
หรือเลขานุการแล้วแต่กรณี   

กรณีมีการแต่งตั้งทนายความเข้าไปในคดีแล้วต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้เปลี่ยนทนายความ   
ข้อ ๒๖ ให้เจ้าหน้าที่กํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความให้เป็นไปตามสัญญาอย่างต่อเนื่อง  

เพื่อมิให้เกิดความเสียหายเกี่ยวแก่คดี  หากพบว่าทนายความละเลยเพิกเฉยไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่   
ให้เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนทนายความโดยเร็ว   

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ มีเหตุจําเป็น  ผู้ขอรับความช่วยเหลือจะเสนอทนายความที่มีความรู้  
ความสามารถ  ประสบการณ์ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งก็ได้  แม้ทนายความผู้นั้นจะไม่ได้
ขึ้นบัญชีไว้กับกองทุนก็ตาม  ให้ทนายความดังกล่าวได้รับค่าจ้างเช่นเดียวกับทนายความที่ขึ้นบัญชีกับกองทุน 
และต้องมีความผูกพันเป็นไปตามระเบียบนี้ด้วย   

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ทนายความที่ขึ้นบัญชีกับกองทุนตามประกาศของคณะกรรมการ  พ้นสภาพ
การเป็นทนายความ  แต่ยังทํางานตามสัญญาจ้างไม่แล้วเสร็จ  ให้เลขานุการมีอํานาจแต่งตั้งและอนุมัติวงเงิน 
ในการจ้างทนายความคนใหม่เพื่อดําเนินคดีให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือ  ทั้งนี้  ให้อยู่ภายใต้วงเงิน 
ที่คณะกรรมการกําหนด 
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ข้อ ๒๙ การจ่ายค่าจ้างและค่าอื่นใดให้แก่ทนายความ  ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างทนายความ  
ทั้งนี้  ทนายความต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือระเบียบอื่นที่กําหนดให้ทนายความต้องปฏิบัติ  มิฉะนั้น
กองทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกคืนค่าจ้างและค่าอื่นใดได้ตามสัญญา 

กรณีทนายความไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา  จนทําให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน  ให้กองทุน
ดําเนินการเรียกร้องค่าเสียหายหรือดําเนินคดีกับทนายความต่อไปแล้วแต่กรณี   

ข้อ ๓๐ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําคําร้องให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือในการดําเนินคดีลงนามในคําร้อง
ย่ืนไว้ต่อศาลโดยให้ปรากฏข้อความว่า  “เม่ือศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง  ให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
เป็นฝ่ายได้รับคืน  ค่าฤชาธรรมเนียม  และหรือค่าทนายความคืน  ขอศาลได้โปรดมีคําสั่งให้จ่ายเงินจํานวน  
(ตามที่กองทุนยุติธรรมจะได้แถลงศาลทราบ  เม่ือคดีนี้มีคําพิพากษาหรือคําสั่งแล้ว)  ให้แก่กองทุนยุติธรรม”  
ในขณะที่อนุมัติความช่วยเหลือให้แก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือ  และยื่นไว้ต่อศาลในคดีที่ขอรับความช่วยเหลือ  
ทั้งนี้  ผู้ขอรับความช่วยเหลือยินยอมให้มีการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น   

หมวด  ๖ 
ทนายความกองทุน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
ทนายความกองทุนยุติธรรม 

 
 

ข้อ ๓๑ ให้สํานักงานกองทุนยุติธรรม  ประกาศรับสมัครทนายความเพื่อขึ้นบัญชีกับกองทุน
อย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง  หรือขอบัญชีทนายความจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ให้สํานักงานทําหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  และหลักฐานเบ้ืองต้นของทนายความ  
ส่งให้สํานักงานกองทุนยุติธรรมรวบรวมบัญชีรายชื่อทนายความและตรวจสอบเพื่อขึ้นบัญชีทนายความ  
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด  แล้วประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

ข้อ ๓๒ ผู้สมัครเป็นทนายความกองทุนยุติธรรมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า  ๒๕  ปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ  และเป็นทนายความ  

มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๓  ปี 
(๔) มีประสบการณ์การว่าความรวมทุกประเภทคดีมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒๐  คดี   
(๕) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๖) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๗) ไม่เป็นผู้มีหนี้สนิล้นพ้นตัว 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  
หน่วยงานอื่นของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชน 

(๙) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   

(๑๐) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  
หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นทนายความกองทุนยุติธรรม 

(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกสอบสวนคดีมรรยาททนายความและถูกลงโทษฐานประพฤติผิดมรรยาท
ทนายความ   

ข้อ ๓๓ ผู้ใดประสงค์สมัครเป็นทนายความ  จะต้องส่งใบสมัครที่สํานักงาน   
ใบสมัครทนายความให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด   

ส่วนที่  ๒ 
การอนุมัติและจัดจ้างทนายความ 

 
 

ข้อ ๓๔ ในการแต่งตั้งทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอรับความช่วยเหลือในการดําเนินคดี  
ให้ประธานหรือเลขานุการ  พิจารณาคัดเลือกจากบัญชีทนายความของกองทุน 

การแต่งตั้งทนายความให้พิจารณาจากทนายความที่ขึ้นบัญชีไว้ในแต่ละเขตจังหวัด  ตามลําดับ  
ในบัญชีทนายความของกองทุนก่อน  หากปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นข้อสําคัญไม่อาจใช้ทนายความที่ขึ้นบัญชี  
ในจังหวัด  หรือกรณีไม่มีทนายความที่จะดําเนินคดี  หรือการบังคับคดี  เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน  
ในเขตจังหวัดนั้นให้คัดเลือกจากบัญชีทนายความในจังหวัดใกล้เคียง   

ให้เลขานุการ  จัดให้มีทนายความขึ้นบัญชีไว้ให้ความช่วยเหลือในการดําเนินคดีแก่ประชาชน 
ให้เพียงพอ  เพื่อให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  และให้ควบคุมดูแล  การให้บริการดังกล่าวดําเนินไป 
ด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง  และเป็นธรรม 

ให้เลขานุการ  พิจารณาแต่งตั้งทนายความและอนุมัติวงเงินในการจ้างทนายความ   
ทนายความที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นทนายความของคู่ความฝ่ายตรงข้าม  

และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคดี  หากทราบภายหลัง  ต้องแจ้งเหตุอันไม่อาจดําเนินคดีได้ให้แจ้ง 
ฝ่ายเลขานุการทราบ  เพื่อพิจารณาจัดจ้างทนายความผู้อื่นต่อไป 

ส่วนที่  ๓ 
วินัยและความประพฤติ 

 
 

ข้อ ๓๕ ทนายความต้องปฏิบัติตนตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ  
และข้อกําหนดตามสัญญาจ้างทนายความโดยเคร่งครัด   



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๓๖ ทนายความต้องดําเนินคดีให้กับผู้ขอรับความช่วยเหลือโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เกิด
ความเสียหายต่อคดี  พึงระมัดระวังมิให้คดีของผู้ขอรับความช่วยเหลือเกิดความเสื่อมเสียซึ่งสิทธิประโยชน์  
หรือเกิดความเสียหาย   

ข้อ ๓๗ ห้ามทนายความเรียกค่าบริการหรือค่าจ้าง  หรือผลประโยชน์ใด ๆ  หรือกระทําการ
อย่างหน่ึงอย่างใด  ที่ไม่เหมาะสมอันเป็นการขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือ  จากผู้ขอรับ
ความช่วยเหลือ   

ข้อ ๓๘ ให้เลขานุการและเจ้าหน้าที่  ควบคุม  กํากับ  ดูแล  ป้องกันมิให้ทนายความ
ประพฤติผิดวินัย   

ข้อ ๓๙ ทนายความผู้ใดฝ่าฝืนข้อกําหนดในข้อ  ๓๕  ถึงข้อ  ๓๗  หรือประพฤติตนไม่สมควร
โดยประการอื่นให้พ้นสภาพการเป็นทนายความตามระเบียบนี้  และให้สํานักงานกองทุนยุติธรรมรายงาน  
สภาทนายความทราบ  และกองทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญา  และฟ้องเรียกค่าจ้างคืน 

ส่วนที่  ๔ 
การพ้นสภาพการเป็นทนายความ 

 

 

ข้อ ๔๐ ทนายความพ้นสภาพการเป็นทนายความ  เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดจากความเป็นทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ   
(๔) พ้นสภาพการเป็นทนายความ  ตามข้อ  ๓๙ 
ข้อ ๔๑ ให้สํานักงานกองทุนยุติธรรมตรวจสอบสถานะทนายความที่ขึ้นบัญชีกองทุนเพื่อให้

เป็นปัจจุบันทุกระยะสองปีและให้คณะกรรมการประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อทนายความท่ีพ้นสภาพ 
ตามข้อ  ๔๐   

ห้ามทนายความที่ถูกยกเลิกบัญชีตามวรรคหนึ่งสมัครขึ้นบัญชีทนายความอีก 
หมวด  ๗ 

การรายงานผล 
 

 

ข้อ ๔๒ ให้เลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจําจังหวัดรายงานผลการพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือต่อคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ  เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการภายในวันที่ห้า
ของทุกเดือน   

ให้ เลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือรายงานผลการพิจารณาตามวรรคหน่ึง   
และผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ  และผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ 
หรือคณะทํางาน  ที่คณะกรรมการมอบหมาย  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการทุกรอบสามเดือน 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๔๓ ในกรณีที่คณะกรรมการมีข้อคิดเห็น  หรือมติเก่ียวข้องกับผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการคณะใด  ให้สํานักงานแจ้งให้ประธานอนุกรรมการคณะนั้นทราบโดยเร็ว   

หมวด  ๘ 
เบ็ดเตล็ด 

 
 

ข้อ ๔๔ กรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือให้ข้อเท็จจริง  หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จถึงขนาดว่า  
หากไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน  ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตน
ในการขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุน  เจ้าหน้าที่อาจเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการหรือประธาน
เพื่อยุติคําขอดังกล่าวก็ได้ 

กรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือให้ข้อเท็จจริง  หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จ  เพื่อเป็นประโยชน์ 
แก่ตนถึงขนาดว่า  หากไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนต่อคณะอนุกรรมการ
หรือประธาน  จนเป็นผลให้คณะอนุกรรมการหรือประธานอนุมัติหรือได้จ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว  
คณะอนุกรรมการหรือประธานอาจยกเลิกการอนุมัติ  หรือการจ่ายเงินดังกล่าวก็ได้   

หากผู้ขอรับความช่วยเหลือมิได้ชําระเงินคืน  ให้กองทุนดําเนินคดีกับผู้ขอรับความช่วยเหลือต่อไป   
ข้อ ๔๕ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือของคณะอนุกรรมการหรือประธานในเร่ืองใด   

หากไม่มีหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  ให้ใช้ระเบียบของทางราชการ 
ที่กําหนดไว้ในเรื่องนั้นได้โดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ไพบูลย์  คุ้มฉายา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ประธานกรรมการกองทุนยุติธรรม 



ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไข 

ในการชว่ยเหลอืประชาชนในการด าเนินคด ี (ฉบบัที่  2) 
พ.ศ.  2563 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแบบค าขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม  กรณีการช่วยเหลือ
ประชาชนในการด าเนินคดี  (แบบ  กทย.  ๑)  ท้ายระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
เพ่ือก าหนดให้มีรายการเกี่ยวกับข้อมูลสถานภาพ  ข้อมูลคู่สมรส  ข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ   
ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ  และข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้  ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญอันเป็นประโยชน์  
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการบริหารงานของกองทุนยุติธรรม   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๘  (๒)  มาตรา  ๒๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๒๗  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมจึงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกแบบค าขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม  กรณีการช่วยเหลือ

ประชาชนในการด าเนินคดี  (แบบ  กทย.  ๑)  ท้ายระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และ
ให้ใช้แบบท้ายระเบียบนี้แทน 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  24  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
สมศักดิ์  เทพสุทิน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม 
ประธานกรรมการกองทุนยตุิธรรม 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   เมษายน   ๒๕๖๓



 
แบบค ำขอรับควำมช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม  
กรณีกำรช่วยเหลือประชำชนในกำรด ำเนินคดี 

 
 
๑. ข้อมูลผู้ขอรับควำมช่วยเหลือ 

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 

 1.10 สถานภาพ 
 О โสด 
 О หม้าย                    โดย  О จดทะเบียนหย่า   О คู่ครองเสียชีวิต 
 О มีครอบครัวแล้ว           โดย  О จดทะเบียนสมรส  О ไม่จดทะเบียนสมรส 
 ภรรยา/สามี ชื่อ.................................................... ................................. อายุ...............................ปี  
 ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี........................... หมู่ที่...................... บา้น/ตรอก/ซอย ..................................
 ถนน........................................ ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต...................................
 จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์....................... โทร............................... .......... 
 ประกอบอาชีพ.....................................................  มีรายได้วนั/เดือน/ปี.................................บาท 
 ข้าพเจ้ามีบุตร................................................คน  คือ 
 (๑).................................................................................อายุ..................ปี อาชีพ............................
 ที่อยู่...................................................................................................โทร................ ....................... 
 (๒).................................................................................อายุ..................ปี อาชีพ............................
 ที่อยู่...................................................................................................โทร................ ....................... 

๑.1๑ ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม  
          О ชั้นสอบสวน  О ชั้นอัยการ  О ศาลชั้นต้น  О ศาลอุทธรณ์  О ศาลฎีกา   
                  О ชั้นบังคับคดี  О อ่ืนๆ................................... 

1.12 บัตรสวสัดิการแห่งรัฐ       О มี            О  ไม่มี 
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1.13 บุคคลที่สามารถติดต่อได้ 
         (๑) ชื่อ............................................................ ............สกุล........................................................ 

 ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี........................... หมู่ที่...................... บา้น/ตรอก/ซอย..............................                    
ถนน........................................ ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต................................
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์............... ........ หมายเลขโทรศัพท.์..............
เกี่ยวข้องเป็น....................................................................................ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ  
(2) ชื่อ............................................................ ............สกุล........ ................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี........................... หมู่ที่...................... บา้น/ตรอก/ซอย..............................                    
ถนน........................................ ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต................................
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์....................... หมายเลขโทรศัพท์...............
เกี่ยวข้องเป็น....................................................... .............................ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ  
 

๒. ข้อมูลผู้รับมอบอ ำนำจ 
2.๑ ข้าพเจ้า ชื่อ....................................................นามสกุล....................... ............................................. 
2.2 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน……………………………………………..  
2.3 เกิดวันที่........................เดือน..................................... พ.ศ. ............. ..........อายุ............................ป ี
2.4 เชื้อชาต ิ О ไทย  О อ่ืนๆ................................................................ ........................... 
2.5 สัญชาต ิ О ไทย  О อ่ืนๆ................................................................ ........................... 
2.6 ศาสนา О พุทธ  О อิสลาม О คริสต์  О อ่ืนๆ.................................... 
2.7 ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี....................... หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ........................................... 
ถนน................................................... ต าบล/แขวง.................................อ า เภอ/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 
     เกี่ยวข้องเป็น...................................................................................ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
 

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

4. กำรประกอบอำชีพของผู้ขอรับควำมช่วยเหลือ 
4.๑ ข้าพเจ้ามีรายได้ ก่อน/ขณะถูกด าเนินคดี  

О ประกอบอาชีพ....................................................ต าแหนง่........................................... 
รายได้ วัน/เดือน/ปีละ........................................................บาท  ท างานนี้มานาน.... ...........................ป ี
ชื่อสถานที่ท างาน................................................................................... ...............โทร............................. 
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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 ไดแ้ก่...................................................... .................................. 
 
5. เรื่อง ........................................................ О คดีแพ่ง  О คดีอำญำ  О คดีอื่นๆ ................................ 

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

 О ค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการด าเนินคดี  ค่าพาหนะเดินทาง   ค่าเช่าที่พัก 
6. ข้อเท็จจริงและรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคดีพอสังเขป เช่น ข้อเท็จจริงในคดีเป็นอย่ำงไร มูลคดี ชือ่คู่ควำม
ในคดี ศำลที่รับฟ้อง/จะฟ้อง จ ำนวนเงินที่เรียกร้อง ฯลฯ 

ข้อเท็จจริงแห่งคดี  ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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7. กำรไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพำท/กำรใช้สิทธิทำงศำล 
7.1 การใช้สิทธิทางศาล 
О ศาลชั้นต้น       ค าพิพากษา/ค าสั่ง........................................................... ............................... 

.......................................................................................................... ....................................................................   
О ศาลอุทธรณ์     ค าพิพากษา/ค าสั่ง.......................................................................................... 

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

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

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

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

.......................................................................................................... .................................................................... 
О ไม่เคยไกล่เกลี่ย  О ประสงค์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 

                     О ไม่ประสงค์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท  เนื่องจาก....................................... 
....................................................................................... ....................................................................................... 
 
8. เหตุที่ควรจะได้รับควำมช่วยเหลือจำกกองทุนยุติธรรม 

……………………………………………………………………………………………………………...……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ในการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 

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

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

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อเท็จจริงดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร โดยได้อ่ำน ได้ฟัง
แล้วรับว่ำเข้ำใจเป็นอย่ำงดี จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน  
    
 
     (ลงช่ือ)...........................................................ผู้ขอรับควำมช่วยเหลือ 

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

 
 
 
 

 
              เจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำขอ 
 
     (ลงช่ือ)........................................................... 
                 (..........................................................) 
             ต ำแหน่ง........................................................... 
         วันที่..........เดือน...........................พ.ศ. .........  

ค ำเตือน  ผู้ใดแจ้งข้อเท็จจริงหรือแสดงหลักฐำนอันเป็นเท็จแก่เจ้ำหน้ำที่ ถือว่ำมีควำมผิด 
     ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ กองทุนยุติธรรมจะด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป 
     นอกจำกนี้กองทุนยุติธรรมจะด ำเนินกำรยกเลิกค ำขอรับควำมช่วยเหลือด้วย 



ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไข 

ในการขอปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจ าเลย  (ฉบับที่  2) 
พ.ศ.  2563 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแบบค าขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม  กรณีการขอปล่อย
ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย  (แบบ  กทย.  ๒)  ท้ายระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เพ่ือก าหนดให้มีรายการ
เกี่ยวกับข้อมูลผู้รับมอบอ านาจ  ข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้  ข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ   
ข้อมูลของผู้เสียหาย  และความเห็นในการประกันตัวของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ  ซึ่งเป็น
ข้อมูลส าคัญอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการบริหารงานของกองทุนยุติธรรม 

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

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกแบบค าขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม  กรณีการขอปล่อยชั่วคราว

ผู้ต้องหาหรือจ าเลย  (แบบ  กทย.  ๒)  ท้ายระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้แบบท้าย
ระเบียบนี้แทน 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  24  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
สมศักดิ์  เทพสุทิน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม 
ประธานกรรมการกองทุนยตุิธรรม 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   เมษายน   ๒๕๖๓



 
 แบบค ำขอรับควำมช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม  

กรณีกำรขอปล่อยช่ัวครำวผู้ต้องหำหรือจ ำเลย 
 
๑. ข้อมูลผู้ขอรับควำมช่วยเหลือ (ผู้ต้องหำ/จ ำเลย) 

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 เลขที่....................... หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ...................................  
ถนน................................................... ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต..............................  
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์............................... โทร....................... .................. 
О บ้านตนเอง  О บ้านบิดามารดา  О บ้านญาติ  О บ้านเพื่อน  О บ้านคนรู้จัก  О บ้านเช่า 
     พักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา....................................  เดือน/ปี 
๑.9 ประกอบอาชีพ......................................................  มีรายได้วัน/เดือน/ปี.................................บาท 
๑.10 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม  

 О ชั้นสอบสวน  О ชั้นอัยการ  О ศาลชั้นต้น  О ศาลอุทธรณ์  О ศาลฎีกา  О อ่ืนๆ.................. 
1.11 บัตรสวสัดิการแห่งรัฐ       О มี            О  ไม่มี 
1.12 บุคคลที่สามารถติดต่อได้ 
        (๑) ชื่อ............................................................ ............สกุล............................................ ............ 

ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี........................... หมู่ที่...................... บา้น/ตรอก/ซอย..............................                     
ถนน........................................ ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต................................
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์........ ............... หมายเลขโทรศัพท์...............
เกี่ยวข้องเป็น....................................................... .............................ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ  
(2) ชื่อ............................................................ ............สกุล. ....................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี........................... หมู่ที่...................... บา้น/ตรอก/ซอย..............................                    
ถนน........................................ ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต................................
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์....................... หมายเลขโทรศัพท์...............
เกี่ยวข้องเป็น.................................................................................... ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

๒. ข้อมูลผู้รับมอบอ ำนำจ 
2.๑ ข้าพเจ้า ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................... ............... 
2.2 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน…………………………………………........................................................….. 
2.3 เกิดวันที่........................เดือน..................................... พ.ศ. .......................อายุ................ ............ปี 
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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  
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 
2.9 เกี่ยวข้องเป็น......................................................... ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
 

๓. สถำนภำพของผู้ต้องหำ/จ ำเลย 
О โสด 
О หม้าย  โดย  О จดทะเบียนหย่า   О คู่ครองเสียชีวิต 
О มีครอบครัวแล้ว  โดย  О จดทะเบียนสมรส  О ไม่จดทะเบียนสมรส 

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

๔. กำรศึกษำของผู้ต้องหำ/จ ำเลย  
О ไม่รู้หนังสือ  О ประถมศึกษา  О มัธยมศึกษา  О ปวช.  О ปวส. 
О ปริญญาตรี   О ปริญญาโท     О ปริญญาเอก  О อ่ืนๆ............................................................... 
 

๕. กำรประกอบอำชีพของผู้ต้องหำ/จ ำเลย 
๕.๑ ข้าพเจ้ามีรายได้ ก่อน/ขณะถูกด าเนินคดี  

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

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

О ไม่ได้ประกอบอาชีพ เพราะ............................................................... ........................... 
แต่ข้าพเจ้าได้รับเงินค่าใช้จ่ายจาก..............................................วัน/เดือน/ปีละ...............................บาท 
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. ประวัติกำรกระท ำควำมผิดของผู้ต้องหำ/จ ำเลย  
ข้าพเจ้า О ไม่มี О มี ประวัติถูกจับกุมด าเนินคดีอาญา หรือต้องโทษจ าคุก คือ 
(๑) เจ้าพนักงานต ารวจสถานีต ารวจ....................................................................................................... 
ถูกจับข้อหา.............................................................. ........................ เมือ่วันที่......................................... 
ผลทางคดี................................................................................................................................................. 
(๒) เจ้าพนักงานต ารวจสถานีต ารวจ...................................................................... ................................. 
ถูกจับข้อหา...................................................................................... เมื่อวันที่......................................... 
ผลทางคดี........................................................................................... ...................................................... 
(๓) เจ้าพนักงานต ารวจสถานีต ารวจ...................................................................... ................................. 
ถูกจับข้อหา.................................................................. .................... เมื่อวันที่......................................... 
ผลทางคดี........................................................................................... ...................................................... 

 
7. ประวัติเกี่ยวข้องกับยำและสำรเสพติดให้โทษของผู้ต้องหำ/จ ำเลย  

О ไม่มี О มี ประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสารเสพติดให้โทษประเภท......................................... 
     ได้แก่........................................................................................ ........................................................ 
................................................................................................... .............................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................... .............................................................. 
................................................................................................... ..............................................................  

8. ควำมเห็นในกำรประกันตัว 
8.๑  พนักงำนสอบสวน  

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

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

................................................................................................... .............................................................. 
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8.2  พนักงำนอัยกำร  
О ไม่คัดค้าน 
О คัดค้าน เนื่องจาก.................................................................................................................. 

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

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

8.3 ศำลชั้นต้น   อุทธรณ์  ฎีกำ (ถ้ำมี) 
О อนุญาต 
О ไม่อนุญาต เนื่องจาก............................................................................................................... 

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

................................................................................................... .............................................................. 
 
9. ข้อเท็จจริงและรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ถูกฟ้องพอสังเขป เช่น ข้อเท็จจริงในคดีเป็นอย่ำงไร  
ข้อหำหรือฐำนควำมผิด ศำลที่ปล่อยชั่วครำว/วงเงินประกันตัว ฯลฯ 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
๑1. เหตุที่ควรจะได้รับควำมช่วยเหลือจำกกองทุนยุติธรรม 

……………………………………………………………………………………………………………...……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ต่อหน้ำ 6 
 



- ๖ - 
 

ในการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 

(     )  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 ................................................................................... ......................................... 
 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อเท็จจริงดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร โดยได้อ่ำน ได้ฟัง

แล้วรับว่ำเข้ำใจเป็นอย่ำงดี จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน  
    

 
     (ลงช่ือ)...........................................................ผู้ขอรับควำมช่วยเหลือ 

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

 
 
 
 
 
 

 

              เจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำขอ 
 
     (ลงช่ือ)........................................................... 
                 (..........................................................) 
             ต ำแหน่ง........................................................... 
         วันที่..........เดือน...........................พ.ศ. .........  

ค ำเตือน  ผู้ใดแจ้งข้อเท็จจริงหรือแสดงหลักฐำนอันเป็นเท็จแก่เจ้ำหน้ำที่ ถือว่ำมีควำมผิด 
     ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ กองทุนยุติธรรมจะด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป 
     นอกจำกนี้กองทุนยุติธรรมจะด ำเนินกำรยกเลิกค ำขอรับควำมช่วยเหลือด้วย 



 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน   

หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘  (๒)  มาตรา  ๒๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๓๑  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมจึงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ประธานกรรมการกองทุนยุติธรรมเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจตีความ

และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้   
หมวด  ๑ 

ข้อความทั่วไป 
 

 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนยุติธรรม 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 
“ประธาน”  หมายความว่า  ประธานอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
“เลขานุการ”  หมายความว่า  เลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
“ผู้ขอรับความช่วยเหลือ”  หมายความว่า  ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ได้รับความเสียหาย  

หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแก่ความตายตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้   
“การละเมิดสิทธิมนุษยชน”  หมายความว่า  การทําให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต  ร่างกาย  

จิตใจ  หรือเสรีภาพ  ในราชอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใด  หรือกรณีอื่น 
ที่คณะกรรมการเห็นสมควร   

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานกองทุนยุติธรรม   
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานของกองทุนหรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย 



 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

หมวด  ๒ 
การย่ืนคําขอ 

 
 

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

กรณีผู้ย่ืนคําขอเป็นผู้เยาว์  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  ต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม  ผู้อนุบาล  หรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณี 

หากผู้ย่ืนคําขอเป็นสามีหรือภริยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส  บุพการี  ผู้สืบสันดาน  ญาติใกล้ชิด  
ผู้บังคับบัญชา  หรือนายจ้างของบุคคลดังกล่าว  ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ 
ขอรับความช่วยเหลือต่อไป 

กรณีที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือ ย่ืนคําขอผ่านส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม   
หรือส่วนราชการอื่น  เม่ือส่วนราชการนั้น  ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว   
ให้นําส่งหน่วยงานในจังหวัดที่สังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมาย  เพื่อรวบรวม
เอกสารหลักฐาน  แล้วนําส่งสํานักงานดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป   

ข้อ ๖ การเรียกร้องอันเกิดจากกรณีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  หรือกรณีได้รับผลกระทบจาก
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  ให้ย่ืนคําขอภายในสองปีนับแต่วันที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือรู้ถึงการละเมิด
สิทธิมนุษยชนนั้น   

ข้อ ๗ เม่ือเจ้าหน้าที่รับคําขอแล้ว  เห็นว่าเอกสารหลักฐานที่จําเป็นต้องประกอบการพิจารณา 
ยังไม่ครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบเพื่อดําเนินการส่งเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน 

ข้อ ๘ ก่อนพิจารณาคําขอ  ให้เจ้าหน้าที่ประเมินเบ้ืองต้น  หากพบปัญหาความเดือดร้อน 
ที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน  ให้ดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือประสานส่งต่อตามความจําเป็น 
แก่กรณี  อาทิ  การรักษาพยาบาล  การหาที่พักพิงชั่วคราว  เป็นต้น 

ทั้งนี้  ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการแก่เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  หรือผู้ด้อยโอกาส  ให้ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วเป็นกรณีพิเศษ 

หมวด  ๓ 
การให้ความช่วยเหลือ 

 
 

ข้อ ๙ ผู้ขอรับความช่วยเหลือจากการกระทําในกรณีดังต่อไปนี้  เป็นผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือ 
(๑) เป็นผู้เสียหายจากการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย 
(๒) เป็นจําเลยที่ถูกคุมขังตามคําพิพากษาเกินกําหนด 



 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๓) เป็นจําเลยที่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหาย  
และค่าทดแทน  และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา  และถูกคุมขังในระหว่างสอบสวน 

(๔) การละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ข้อ ๑๐ ผู้ขอรับความช่วยเหลือ  อาจได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อความเสียหายที่ตนได้รับ   

ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  ดังต่อไปนี้   
(๑) ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการรักษาพยาบาล   
(๒) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ   
(๓) ค่าขาดประโยชน์ทํามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ   
(๔) เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  ในกรณีที่ผู้ถูกละเมิด 

สิทธิมนุษยชนถึงแก่ความตาย   
(๕) เงินช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร   
หลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และอัตราการให้ความช่วยเหลือข้างต้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๔ 
หลักเกณฑ์การพิจารณา  การทบทวน  และการแจ้งผล 

 
 

ข้อ ๑๑ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ  คณะอนุกรรมการต้องคํานึงถึงหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พฤติกรรม  และข้อเท็จจริงของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน   
(๒) ฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 
(๓) โอกาสที่ผู้จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนจะได้รับความช่วยเหลือ  หรือบรรเทาความเสียหาย

ตามกฎหมายอื่น   
ข้อ ๑๒ ในการให้ความช่วยเหลือ  คณะอนุกรรมการต้องพิจารณาฐานะทางการเงิน 

ของกองทนุประกอบ 
ข้อ ๑๓ ให้เจ้าหน้าที่สอบปากคํา  ลงพื้นที่  ตรวจสอบความประพฤติ  ตามความเหมาะสม

และจําเป็น  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  ทั้งนี้  อาจมี
หนังสือสอบถาม  หรือขอให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคํา  ส่งเอกสารหลักฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องหรือสิ่งอื่นใด 
ที่จําเป็นต่อการพิจารณาคําขอก็ได้   

ให้เจ้าหน้าที่หาข้อเท็จจริงและทํารายงานความเห็นของเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
หรือประธานโดยไม่ชักช้า   

ข้อ ๑๔ การพิจารณาคําขอ  ให้คณะอนุกรรมการเป็นผู้พิจารณาคําขอ   
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนไม่สามารถเสนอคําขอตามวรรคหนึ่งได้  ให้ประธานเป็นผู้พิจารณาคําขอ  

และรายงานให้คณะอนุกรรมการทราบโดยเร็ว 



 หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๑๕ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ  คณะอนุกรรมการ  หรือประธาน  อาจให้ความช่วยเหลือ  
เต็มจํานวน  หรือบางส่วนก็ได้ 

ข้อ ๑๖ คณะอนุกรรมการ  หรือประธานแล้วแต่กรณี  มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ  ไม่อนุมัติ  
หรือยุติคําขอ 

เหตุแห่งการยุติคําขอ  มีดังนี้ 
(๑) ผู้ขอรับความช่วยเหลือมีหนังสือขอยุติคําขอรับความช่วยเหลือ 
(๒) ผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ส่งเอกสาร  หลักฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องเพิ่มเติมต่อสํานักงาน

ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 
(๓) ไม่สามารถติดต่อผู้ขอรับความช่วยเหลือตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ข้อ ๑๗ ให้เลขานุการแล้วแต่กรณี  แจ้งผลการพิจารณา  เป็นหนังสือให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือทราบ  

ภายในระยะเวลาเจ็ดวัน  นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการหรือประธานพิจารณาแล้วเสร็จ 
หากการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ  ให้สํานักงานแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือทราบถึงเหตุ

แห่งความล่าช้าจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ   
ข้อ ๑๘ หากกรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ  

หรือประธาน  ให้ย่ืนหนังสือขอให้ทบทวนผลการพิจารณาต่อคณะอนุกรรมการ  หรือประธานแล้วแต่กรณี  
พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและข้อเท็จจริงภายในกําหนดสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา   

ข้อ ๑๙ ให้เลขานุการแล้วแต่กรณี  แจ้งผลการพิจารณาทบทวนเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับ   
ความช่วยเหลือทราบ  ภายในระยะเวลาเจ็ดวัน  นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการหรือประธานพิจารณาแล้วเสร็จ 

หมวด  ๕ 
การดําเนินการช่วยเหลือของกองทุน 
 

 

ข้อ ๒๐ เม่ือผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือเพื่อความเสียหายแก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือแล้ว  
ให้กองทุนจ่ายเงินให้แก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือโดยเร็ว   

กรณีที่มีการอนุมัติให้ความช่วยเหลือแล้ว  ผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่มารับเงินภายในกําหนด
ระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่มีการแจ้งผล  ให้คําขอรับความช่วยเหลือนั้นเป็นอันยุติ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม  
ว่าด้วยการรับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงินของกองทุนยุติธรรม   

ข้อ ๒๑ หากปรากฏในภายหลังว่าการกระทําที่ผู้ขอรับความช่วยเหลืออาศัยเป็นเหตุในการ
ขอรับเงินช่วยเหลือนั้น  ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบนี้  ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือผู้ที่ 
ได้รับมอบหมาย  มีหนังสือลงทะเบียนตอบรับแจ้งให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือคืนเงินช่วยเหลือที่ได้รับ 
ไปแก่กองทุนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือ   

หากผู้ขอรับความช่วยเหลือมิได้ชําระเงินคืน  ให้กองทุนดําเนินคดีกับผู้ขอรับความช่วยเหลือต่อไป   



 หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

หมวด  ๖ 
การรายงานผล 

 
 

ข้อ ๒๒ ให้เลขานุการรายงานผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อคณะอนุกรรมการ   
และต่อคณะกรรมการภายในวันที่ห้าของทุกเดือนและทุกรอบสามเดือน 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่คณะกรรมการมีข้อคิดเห็น  หรือมติเ ก่ียวข้องกับผลการพิจารณา 
ของคณะอนุกรรมการ  ให้สํานักงานแจ้งให้ประธานทราบโดยเร็ว 

ข้อ ๒๔ ให้เลขานุการทํารายงานประจําปี  ความเห็นและข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงาน 
ที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยวิธีที่เหมาะสม   
เพื่อป้องกันมิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะทํานองเดียวกันอีก 

หมวด  ๗ 
เบ็ดเตล็ด 

 
 

ข้อ ๒๕ กรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือให้ข้อเท็จจริง  หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จถึงขนาดว่า  
หากไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน  ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตน 
ในการขอรับความช่วยเหลือเ งินกองทุน  เจ้าหน้าที่อาจเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการ   
หรือประธานเพื่อยุติคําขอดังกล่าวก็ได้ 

กรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือให้ข้อเท็จจริง  หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตน  
ถึงขนาดว่า  หากไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนต่อคณะอนุกรรมการ
หรือประธาน  จนเป็นผลให้คณะอนุกรรมการหรือประธานอนุมัติหรือได้จ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว  
คณะอนุกรรมการหรือประธาน  อาจยกเลิกการอนุมัติ  หรือการจ่ายเงินดังกล่าวก็ได้ 

หากผู้ขอรับความช่วยเหลือมิได้ชําระเงินคืน  ให้กองทุนดําเนินคดีกับผู้ขอรับความช่วยเหลือต่อไป   
ข้อ ๒๖ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือของคณะอนุกรรมการ  หรือประธานในเร่ืองใด   

หากไม่มีหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  ให้ใช้ระเบียบของทางราชการ 
ที่กําหนดไว้ในเรื่องนั้นได้  โดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ไพบูลย์  คุ้มฉายา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ประธานกรรมการกองทุนยุติธรรม 



 
 

แบบคําขอรบัความช่วยเหลอืเงินกองทนุยุตธิรรม  
กรณกีารช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสทิธิมนษุยชน 

หรือผู้ได้รบัผลกระทบจากการถูกละเมิดสทิธิมนษุยชน 
 
๑. ข้อมูลผู้ขอรบัความช่วยเหลือ 

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

๒. ข้อมูลผู้รบัมอบอํานาจ 
2.๑ ข้าพเจ้า ช่ือ....................................................นามสกุล.................................................................... 
2.2 เลขบัตรประจําตัวประชาชน……………………………………………..........................................................  
2.3 เกิดวันที่........................เดือน..................................... พ.ศ. .......................อายุ............................ปี 
2.4 เช้ือชาติ О ไทย  О อ่ืนๆ........................................................................................... 
2.5 สญัชาติ О ไทย  О อ่ืนๆ........................................................................................... 
2.6 ศาสนา О พุทธ  О อิสลาม О ครสิต์  О อ่ืนๆ.................................... 
2.7 ที่อยู่ปัจจบัุน  เลขที่....................... หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ........................................... 
ถนน................................................... ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์............................... โทร......................................... 
О บ้านตนเอง  О บ้านบิดามารดา  О บ้านญาติ  О บ้านเพ่ือน  О บ้านคนรู้จัก  О บ้านเช่า 
     พักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา....................................  เดือน/ปี  
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2.8 ที่อยู่ตามภูมิลําเนา เลขที่....................... หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ................................... 
ถนน................................................... ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์............................... โทร......................................... 
О บ้านตนเอง  О บ้านบิดามารดา  О บ้านญาติ  О บ้านเพ่ือน  О บ้านคนรู้จัก  О บ้านเช่า 
     พักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา....................................  เดือน/ปี 

 
3. การศกึษาของผู้ขอรบัความช่วยเหลือ 

О ไม่รูห้นังสอื  О ประถมศึกษา  О มัธยมศึกษา  О ปวช.  О ปวส. 
О ปรญิญาตร ี  О ปริญญาโท     О ปรญิญาเอก  О อ่ืนๆ............................................................... 
 

4. การประกอบอาชพีของผูข้อรบัความชว่ยเหลือ 
4.๑ ข้าพเจ้ามรีายได้ ก่อน/ขณะถูกดําเนินคดี  

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

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

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

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

4.๓ ทรัพย์สินอ่ืนของข้าพเจ้า     О ไม่ม ี
                      О ม ีได้แก่......................................................................................... 
 
5. การขอรับความช่วยเหลือ 

5.1 มีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือจากการกระทําในกรณี 
О เป็นผู้เสียหายจากการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย 
О เป็นจําเลยที่ถูกคุมขังตามคําพิพากษาเกินกําหนด 
О เป็นจําเลยที่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหาย  

 และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา และถูกคุมขังในระหว่างสอบสวน 
О การละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีอ่ืน (โปรดระบุ)............................................................................. 

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

.......................................................................................................................................................................... 
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5.2 มีความประสงค์จะขอรบัความช่วยเหลือเงนิหรือค่าใช้จ่ายจากกองทนุยุตธิรรม  ดังต่อไปน้ี 
О ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการรักษาพยาบาล 
О ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ 
О เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ในกรณีที่ผูถู้กละเมดิสิทธิมนุษยชน 
     ถึงแก่ความตาย 

    О ค่าขาดประโยชน์ทํามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 
 О เงินช่วยเหลือเยียวยาอ่ืน (โปรดระบุ)............................................................................................ 
หมายเหตุ : เอกสารทางการเงินต้องนําเอกสารต้นฉบับมาแสดงต่อสํานักงาน 

 
6. ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องพอสังเขป เช่น ข้อเท็จจริงในคดีเป็นอย่างไร  

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

 
7. เหตทุีค่วรจะได้รบัความช่วยเหลือจากกองทนุยุติธรรม 

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

 
ต่อหน้า 4 

 



- ๔ - 
 

ในการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปน้ี 
เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 

(     )  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(     )  สําเนาทะเบียนบ้าน 
(     )  สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ สกุล (ถ้ามี) 
(     )  หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(     )  สําเนาสัญญา 
(     )  สําเนาเอกสารสิทธิเก่ียวกับที่ดิน 
(     )  สําเนาเอกสารทางคดี 
(     )  อ่ืนๆ ........................................................................................................................... 

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

แล้วรับว่าเข้าใจเป็นอย่างดี จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
    

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

คําเตือน  ผู้ใดแจ้งข้อเท็จจรงิหรือแสดงหลกัฐานอันเป็นเท็จแก่เจ้าหนา้ที่ ถือว่ามีความผิด 
     ตามประมวลกฎหมายอาญา กองทุนยุติธรรมจะดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 
     นอกจากนี้กองทุนยุติธรรมจะดําเนินการยกเลิกคาํขอรบัความช่วยเหลือด้วย 



 หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 

ในการขอรับความช่วยเหลือและการให้การสนับสนุน 
การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘  (๒)  มาตรา  ๒๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๓๒  วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมจึงวางระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

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

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ประธานกรรมการกองทุนยุติธรรมเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจตีความ

และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้   
หมวด  ๑ 

ข้อความทั่วไป 
 

 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนยุติธรรม 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 
“ประธาน”  หมายความว่า  ประธานอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
“เลขานุการ”  หมายความว่า  เลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
“ผู้เสนอโครงการ”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดา  คณะบุคคล  นิติบุคคล  องค์กรเอกชน  

หน่วยงานของรัฐ  สถานศึกษา  ซึ่งเป็นผู้เสนอโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน   
“ผู้ได้รับการสนับสนุน”  หมายความว่า  ผู้เสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน 

ในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
“สัญญา”  หมายความว่า  สัญญาสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

ระหว่างกองทุนกับผู้ได้รับการสนับสนุน 
“สาํนักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานกองทุนยุติธรรม 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานของกองทุนหรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย 



 หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

หมวด  ๒ 
การย่ืนคําขอ 

 
 

ข้อ ๕ ผู้เสนอโครงการที่มีบทบาทเก่ียวข้องกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ให้ย่ืนคําขอรับ
ความช่วยเหลือเพื่อจัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนจากกองทุนได้ 

ข้อ ๖ ผู้เสนอโครงการอาจย่ืนคําขอด้วยตนเอง  ส่งคําขอทางไปรษณีย์  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
หรือช่องทางอื่น  ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

กรณีที่ผู้เสนอโครงการย่ืนผ่านส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  หรือส่วนราชการอื่น  
เม่ือส่วนราชการนั้น  ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว  ให้นําส่งสํานักงานเพื่อดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที่ต่อไป 

ข้อ ๗ ผู้เสนอโครงการ  ต้องย่ืนเอกสาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แบบการย่ืนคําขอรับความช่วยเหลือ 
(๒) รายละเอียดโครงการที่เสนอ 
(๓) หนังสือรับรองผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 

หมวด  ๓ 
การให้ความช่วยเหลือ 

 
 

ข้อ ๘ ผู้เสนอโครงการอาจขอรับความช่วยเหลือในการจัดโครงการได้  ดังต่อไปนี้   
(๑) ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
(๒) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ข้อ ๙ ค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๘  ให้เป็นไปตามอัตราและรายการ  ตามระเบียบของทางราชการ  

กรณีที่อัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายเกินกว่าอัตราที่ระเบียบของทางราชการกําหนด  ให้นําเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี   

หมวด  ๔ 
หลักเกณฑ์การพิจารณา  และการแจ้งผล 

 
 

ข้อ ๑๐ โครงการท่ีขอรับความช่วยเหลือได้แก่โครงการท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้   

(๑) โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน  เพื่อประโยชน์ 
ในการป้องกันอาชญากรรม  การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

(๒) โครงการท่ีเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  เก่ียวกับการส่งเสริมสิทธิและหน้าที่  
แก้ไขปัญหาเร่ืองการละเมิดสิทธิเสรีภาพ  และสิทธิมนุษยชน 



 หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๓) โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่   
(๔) โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนอื่น  ที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร 
ข้อ ๑๑ การพิจารณาให้การสนับสนุน  คณะอนุกรรมการต้องคํานึงถึงหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการและมีลักษณะของโครงการตามข้อ  ๑๐   
(๒) ต้องไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  หรือได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นแล้ว  

แต่งบประมาณยังไม่เพียงพอ   
(๓) ความรู้ทางกฎหมายท่ีกลุ่มเป้าหมายควรได้รับโดยวิเคราะห์จากความจําเป็นและสภาพปัญหา  

ในพื้นที่ 
เจ้าหน้าที่อาจสอบถามหรือให้แสดงหลักฐานต่าง ๆ  หรือมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่  ไปแสวงหาข้อเท็จจริง

เพื่อประกอบการพิจารณาให้การสนับสนุน  หากมีพฤติการณ์น่าสงสัยเก่ียวกับข้อเท็จจริงของผู้เสนอโครงการ   
ข้อ ๑๒ ในการให้ความช่วยเหลือ  คณะอนุกรรมการต้องพิจารณาฐานะทางการเงินของ

กองทุนประกอบ   
ข้อ ๑๓ คณะอนุกรรมการมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ  ไม่อนุมัติหรือยุติคําขอ 
เหตุแห่งการยุติคําขอ  มีดังนี้ 
(๑) ผู้เสนอโครงการมีหนังสือขอยุติคําขอรับความช่วยเหลือ 
(๒) ผู้เสนอโครงการไม่ส่งเอกสาร  ข้อมูลที่เก่ียวข้องเพิ่มเติมต่อสํานักงานภายในระยะเวลา 

ที่กฎหมายกําหนด 
(๓) ไม่สามารถติดต่อผู้เสนอโครงการตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ผลการพิจารณาตามวรรคหน่ึงให้เป็นที่สุด  ทั้งนี้  ไม่ตัดสิทธิในการย่ืนคําขอรับการสนับสนุนใหม่ 
ข้อ ๑๔ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ  คณะอนุกรรมการอาจให้ความช่วยเหลือเต็มจํานวน  

หรือบางส่วนก็ได้ 
ข้อ ๑๕ ให้เลขานุการแล้วแต่กรณี  แจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้เสนอโครงการทราบ  

ภายในระยะเวลาเจ็ดวัน  นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ   
หากการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ  ให้เลขานุการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอโครงการทราบถึงเหตุ

แห่งความล่าช้าจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ   
หมวด  ๕ 

การดําเนินการช่วยเหลือของกองทุน 
 

 

ข้อ ๑๖ เม่ือผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติให้การสนับสนุนแล้ว  ให้ผู้ได้รับการสนับสนุนทําสัญญา  
ณ  สํานักงาน  หรือหน่วยงานในจังหวัดที่สังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมาย  
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 



 หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ในกรณีที่ผู้ได้รับการสนับสนุนไม่มาทําสัญญาภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งผลให้
คณะอนุกรรมการยุติการให้การสนับสนุน  ผู้ได้รับการสนับสนุนไม่อาจยื่นคําขอรับความช่วยเหลือใหม่ได้  
เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควร 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม  
ว่าด้วยการรับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงินของกองทุนยุติธรรม   

ข้อ ๑๗ ให้ผู้ได้รับการสนับสนุนมารับเงินภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ในกรณีผู้ได้รับการสนับสนุนไม่มารับเงินภายในเวลาที่กําหนดและไม่แจ้งเหตุขัดข้อง  ให้ถือว่า  

ไม่ประสงค์จะขอรับเงินสนบัสนุน  เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควร 
ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับการสนับสนุนจะต้องดําเนินการตามเง่ือนไขในสัญญา 
ให้เจ้าหน้าที่ติดตาม  ประเมินผลการดําเนินงานของผู้ได้รับการสนับสนุนให้เป็นไปตามกรอบ

ของโครงการที่กองทุนให้การสนับสนุน  เพื่อรายงานต่อคณะอนุกรรมการ   
ทั้งนี้  หากเป็นโครงการต่อเนื่องที่มีลักษณะการดําเนินโครงการต่างช่วงเวลากัน  คณะอนุกรรมการ

อาจกําหนดให้ผู้ได้รับการสนับสนุนรายงานความก้าวหน้าการดําเนินโครงการตามระยะเวลาในสัญญา  
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินเป็นรายงวดได้ 

ข้อ ๑๙ โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจะต้องจัดในพื้นที่ที่ระบุตามคําขอ  เว้นแต่มีเหตุจําเป็น
ไม่สามารถจัดโครงการในพื้นที่ซึ่งระบุตามคําขอได้  ให้ผู้ได้รับการสนับสนุนขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่
ต่อคณะอนุกรรมการ  พร้อมชี้แจงเหตุผลความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลงนั้น 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ผู้ได้รับการสนับสนุนมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของโครงการ   
ให้ผู้ได้รับการสนับสนุนมีหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพร้อมแสดงเหตุผลไปยังคณะอนุกรรมการโดยเร็ว
ก่อนที่จะเริ่มดําเนินโครงการ  ทั้งนี้  ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการให้เป็นที่สุด   

ข้อ ๒๑ หากปรากฏว่าผู้ได้รับการสนับสนุนมิได้นําเงินกองทุนไปดําเนินการตามข้อสัญญา  
ให้เจ้าหน้าที่  เสนอข้อเท็จจริงพร้อมหลักฐาน  ต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาระงับการให้การสนับสนุนได้  
และให้ปลัดกระทรวงยุติธรรม  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  มีหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับการสนับสนุนคืนเงิน 
ที่ได้รับการสนับสนุนแก่กองทุนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

หากผู้ได้รับการสนับสนุนมิได้ชําระเงินคืนกองทุนภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้กองทุน
ดําเนินคดีกับผู้ได้รับการสนับสนุนต่อไป   

ข้อ ๒๒ เม่ือโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายส้ินสุด  ให้ผู้ได้รับการสนับสนุนรายงานผลต่อ
คณะอนุกรรมการภายในสามสิบวัน  รูปแบบการรายงานผลให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๖ 
การรายงานผล 

 
 

ข้อ ๒๓ ให้เลขานุการรายงานผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อคณะอนุกรรมการ   
และต่อคณะกรรมการภายในวันที่ห้าของทุกเดือนและทุกรอบสามเดือน 



 หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่คณะกรรมการมีข้อคิดเห็น  หรือมติเก่ียวข้องกับผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการ  ให้สํานักงานแจ้งให้ประธานทราบโดยเร็ว 

หมวด  ๗ 
เบ็ดเตล็ด 

 
 

ข้อ ๒๕ กรณีผู้เสนอโครงการให้ข้อเท็จจริง  หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จถึงขนาดว่า   
หากไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน  ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นประโยชน์ 
แก่ตนในการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน  เจ้าหน้าที่อาจเสนอความเห็นคณะอนุกรรมการ  เพื่อยุติคําขอ
ดังกล่าวก็ได้ 

กรณีผู้เสนอโครงการให้ข้อเท็จจริง  หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จ  เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตน 
ถึงขนาดว่า  หากไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน  ต่อคณะอนุกรรมการ
จนเป็นผลให้คณะอนุกรรมการอนุมัติหรือได้จ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว  คณะอนุกรรมการอาจยกเลิกการอนุมัติ  
หรือการจ่ายเงินดังกล่าวก็ได้ 

หากผู้ได้รับการสนับสนุนมิได้ชําระเงินคืนภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้กองทุนดําเนินคดี 
กับผู้ได้รับการสนับสนุนต่อไป   

ข้อ ๒๖ การพิจารณาให้การสนับสนุนของคณะอนุกรรมการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในเรื่องใด  
หากไม่มีหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  ให้ใช้ระเบียบของทางราชการ 
ที่กําหนดไว้ในเรื่องนั้นได้โดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ไพบูลย์  คุ้มฉายา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ประธานกรรมการกองทุนยุติธรรม 



 
 
 

แบบคําขอรบัความช่วยเหลอืเงินกองทนุยุตธิรรม  
กรณกีารสนบัสนนุโครงการใหค้วามรูท้างกฎหมายแกป่ระชาชน 

       
ส่วนที ่1  ขอ้มูลทั่วไป 
1.1  ช่ือผู้เสนอโครงการ  (ภาษาไทย) .......................................................................................................................... 
          (ภาษาอังกฤษ) ถ้ามี .............................................................................................................. 
1.2  ประเภทผู้เสนอโครงการ (เลือกเพียง 1 ข้อ) 

О บุคคลธรรมดา   О คณะบุคคล    О นิติบุคคล    О องค์กรเอกชน       
О หน่วยงานของรัฐ    О สถานศึกษา    О อ่ืนๆ..................................................... 

1.3  ที่ต้ังสํานักงาน/ที่อยู่ (พร้อมแผนที่) เลขท่ี.....................................ตําบล/แขวง.................................................... 
       อําเภอ/เขต...........................................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์...........................     
.      โทรศัพท/์โทรศัพท์มือถอื ................................................................โทรสาร ........................................................ 
.      E-Mail ............................................................................................ 
1.4  ช่ือผู้ประสานงานโครงการ ...................................................................................................................................  
       ที่อยู่ เลขท่ี.....................................ตําบล/แขวง...................................................... 
       อําเภอ/เขต...........................................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์...........................     
.      โทรศัพท/์โทรศัพท์มือถอื ......................................................โทรสาร .................................................................. 
.      E-Mail ............................................................................................ 
1.5  วัตถุประสงค์ที่ขอรับความช่วยเหลือ..................................................................................................................... 
       ............................................................................................................................................................................. 
       ............................................................................................................................................................................ 
1.6  กิจกรรมหรือโครงการที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน (โดยสรุป) ................................................................................ 
       ............................................................................................................................................................................. 
       ............................................................................................................................................................................. 
       .............................................................................................................................................................................      
       ............................................................................................................................................................................. 
1.7  ผลงานในรอบ 1 ปี ทีผ่่านมา (โดยสรุป) .............................................................................................................. 
       ............................................................................................................................................................................. 
       ............................................................................................................................................................................. 
       .............................................................................................................................................................................           
       .............................................................................................................................................................................    
1.8  แหล่งความช่วยเหลือที่ได้รับในปัจจุบัน (ทั้งในและต่างประเทศ)  
       1. ..............................................................................................................   จํานวน ................................. บาท 
       2. ..............................................................................................................   จํานวน ................................. บาท 
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ส่วนที ่2  รายละเอียดขอ้มูลโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลอืเงินกองทุน (แยกตามรายโครงการ) 
  

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

2.2   ลักษณะโครงการที่ขอรบัความช่วยเหลือเงนิกองทนุ   (ตอบได้มากกว่า 1 ขอ้) 
О โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม 

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
О โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เก่ียวกับการส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ แก้ไขปัญหา   

เรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 
О โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่  
О โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนอ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................  

 

2.3  รายชื่อบคุคลที่นา่เชือ่ถือ ที่สามารถอธบิายถึงผลงานของผูข้อรบัความชว่ยเหลอืทีผ่า่นมาได้ จํานวน 2 ทา่น 
(1)  ช่ือ ............................................................... ที่อยู่/หน่วยงาน .............................................................. 

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

....................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ .............................................................. 

 

หมายเหตุ  : ในกรณีงบประมาณโครงการที่เสนอต่อกองทุนยุติธรรม มากกว่า  50,000 บาท ให้แนบหนังสือ
รับรองผลงาน และให้บุคคลอ้างอิงลงนามมาพร้อมกับแบบเสนอโครงการ 

 

2.4 วัตถุประสงค์โครงการ 
 ...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................   
 

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

2.6 กลุ่มเป้าหมาย 
 ................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
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                เพ่ือประโยชน์ต่อการพิจารณาโครงการของท่าน  กรุณาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารที่
กําหนดให้จัดส่งทุกรายการ โดยทําเคร่ืองหมาย  หน้าหัวข้อเอกสารที่ท่านจัดส่งมา พร้อมกับแนบรายละเอียด ดังนี้ 
 

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

 О มติที่ประชุมขององค์กร ซึ่งให้ความเหน็ชอบโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน (ถ้ามี) 
 2.  เอกสารประกอบการพจิารณาโครงการอย่างละ 3 ชดุ   

О แผนที่ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
  О แผนที่ของพ้ืนที่ดําเนินงานโครงการ 
  О อ่ืน ๆ (ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาโครงการ)......................................................................... 

  3.  กรณเีปน็องค์กรเอกชนใหแ้นบเอกสารเพิ่มเติมประกอบ อย่างละ 3 ชุด ดังน้ี 
 О สําเนาตราสารหรือระเบียบข้อบังคับ 
 О ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา 
 О งบดุลหรืองบแสดงรายรับ-รายจ่ายสําหรับรอบปีที่ผา่นมา 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ โดยได้อ่าน ได้ฟังแล้ว  

รับว่าเข้าใจเป็นอย่างดี จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
    

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

คําเตือน  ผู้ใดแจ้งข้อเท็จจรงิหรือแสดงหลกัฐานอันเป็นเท็จแก่เจ้าหนา้ที่ ถือว่ามีความผิด 
     ตามประมวลกฎหมายอาญา กองทุนยุติธรรมจะดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 
     นอกจากนี้กองทุนยุติธรรมจะดําเนินการยกเลิกคาํขอรบัความช่วยเหลือด้วย 



   

 
รายงานกรณีข้อพิพาทและปัญหาอาชญากรรมในชุมชน ประจ าเดือน............................................................... 

หมู่ที่................ต าบล.................................................อ าเภอ..............................................จังหวัดพิษณุโลก 

กรณีข้อพิพาท/ปัญหาอาชญากรรม การด าเนินงาน 

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

ข้อเท็จจริง/เหตุการณ์ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คู่กรณี 

ผู้ร้อง/ผู้เสียหาย/โจทย์
......................................................................................................
...................................................................................................  

ผู้ถูกร้อง/จ าเลย 

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

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

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

 ระหว่างรับเรื่อง 

 ระหว่างไกล่เกลี่ย 

 แจ้งความด าเนินคดี 

 ระหว่างการพิจารณาของศาล 

ความเห็นคณะท างาน ศยช. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

      (ลงชื่อ)..........................................................ผู้รายงาน 
            (..............................................................) 

                            ผู้ใหญ่บ้าน/คณะกรรมการ ศยช./คณะท างาน 
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                                                                                                                                                              เลขที่.........../............ 
แบบค ำร้อง 

    ร้องเรียน/ร้องทุกข์                                            หน่วยงำน : ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต ำบล/เทศบำลต ำบล...............................      
    ขอรับสนับสนุนกองทนุยุติธรรม                                      วันที่......... เดือน..........................พ.ศ. ................. 
    ขอให้ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพำท 
    ขอรับค่ำตอบแทนผู้เสียหำยและค่ำทดแทนแก่จ ำเลยในคดีอำญำ                                             
เรียน.................................................................................... 

1. ข้ำพเจ้ำ (ผู้ร้องชื่อ)......................................................................................................อำยุ.............ปี 
ที่อยู่ เลขที่............. หมู่ที่............ ซอย............ ถนน............................................ ต ำบล/แขวง............................................................... 
อ ำเภอ/เขต............................... จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์.......................................... 

2. คูก่รณี (ถ้ำมี) ..............................................................................................................อำยุ........... ปี 
ที่อยู่ เลขที่............. หมู่ที่............ ซอย............ ถนน............................................ ต ำบล/แขวง............................................................... 
อ ำเภอ/เขต............................... จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์........................................... 

3. รำยละเอียด/ข้อเท็จจริงของค ำร้อง/ควำมประสงค์ (พอสังเขป)......................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 

4. ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ และลงลำยชื่อ และประทบัตรำ (ถ้ำม)ี รับรองส ำเนำถูกตอ้งมำพร้อมกับ 
  ส ำเนำบัตรประชำชน              อ่ืนๆ.................................................................................................................. 
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
               ขอแสดงควำมนับถือ 

             ลงชื่อ...................................................ผู้ร้อง 
              (................................................................) 

____________________________________________________________________________________________ 

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่                                                                                                

ว/ด/ป ที่รบัเรื่อง.....................................                                                                          
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่อง................................ 

หน่วยงำน :         ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต ำบล/เทศบำลต ำบล.........................................อ ำเภอ...........................จังหวัด....................... 
วิธีด ำเนินกำร  :         ให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำทำงกฎหมำยแก่ผู้ร้อง 
        เป็นผู้จัดหรือเป็นคนกลำงไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพำท 
        ประสำนเพื่อส่งต่อหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง (โปรดระบุ)......................................................................................... 
รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ............................................................................................................................................................................................................... 
                      : นัดไกล่เกลีย่วันที่..................................................................... 
  : นัดครั้งต่อไปวนัที่.................................................................... เพื่อ (เช่น นัดไกล่เกลี่ย/สอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม) 

ผลกำรด ำเนินกำร :       ยุติ / ผู้ร้องพึงพอใจ 
    กรณีไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 
                               ส ำเร็จ คู่กรณีพึงพอใจ 
                               ไม่ส ำเร็จ คู่กรณีตกลงกันไม่ได ้ 
                     คู่กรณี ไม่ประสงค์ไกล่เกลี่ย   
                                                                                  ลงชื่อ..............................................เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่อง 
                                                                                   (...........................................................) 

                                                                                          กรรมกำร/เลขำนุกำร 
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บันทึกการตกลงยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน 

ข้อพิพาทที ่            /             .                                      ศูนย์ยุติธรรมชุมชน.................................... 
             .................................................................... 
            วันที่            เดือน                             พ.ศ.            . 

เรื่อง                                                                                                                            . 

วันนี้ เวลา                      น.  คู่พิพาททุกฝ่ายได้มาแสดงความตกลงยินยอมเข้าสู่กระบวน 
การ ไกล่เกลี่ย และประสงค์เลือกผู้ไกล่เกลี่ยและประธานคณะผู้ไกล่เกลี่ย   ดังต่อไปนี้  

  ๑. คู่พิพาททุกฝ่าย มีความประสงค์ให้คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนท าการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท กรณี.............................................................................. ........................................................................ 
  ๒. คู่พิพาทฝ่ายผู้ร้อง                                                         . ไดเ้ลือกผู้ไกล่เกลี่ย คือ 
                         ๒.๑                                                                          .เป็นผู้ไกล่เกลี่ย 
                         ๒.๒                                                                          .เป็นผู้ไกล่เกลี่ย 

  ๓. คู่พิพาทฝ่ายผู้ถูกร้อง                                                      . ได้เลือกผู้ไกล่เกลี่ย     
                         ๓.๑                                                                           .เป็นผู้ไกล่เกลี่ย 
                         ๓.๒                                                                           .เป็นผู้ไกล่เกลี่ย 

  ๔. คูพิ่พาททุกฝ่ายได้ร่วมกันเลือกประธานผู้ไกล่เกลี่ยจากศูนย์ยุติธรรมชุมชน    คือ 
                                                                                 . เป็นประธานคณะผู้ไกล่เกลี่ย  

การตกลงยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย  การเลือกผู้ไกล่เกลี่ยและประธานคณะผู้ไกล่เกลี่ย เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย   ไม่ได้ถูกชักจูง ล่อลวง ขู่เข็ญ ด้วยประการใด ๆ คู่พิพาททุกฝ่ายได้อ่านบันทึกฉบับนี้แล้ว  จึง
ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชน  

           ลงลายมือชื่อ                                        คู่พิพาทฝ่ายผู้ร้อง  

              (                                           ) 

  ลงลายมือชื่อ                                        คู่พิพาทฝ่ายผู้ถูกร้อง  

    (                                            ) 

  ลงลายมือชื่อ                                        ประธานหรือคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

    (                                            ) 

  ลงลายมือชื่อ                                        บันทึก/พยาน              

                             (                                      ) 
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 ศยช/2559 
บันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 

หน่วยงาน :  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบล/เทศบาลต าบล....................................          
วันที่ ........... เดือน ........................ พ.ศ. ............... 

                    ............................................................................... ผู้ร้อง 
             ระหว่าง 
                                       ............................................................................... คู่กรณี 

ประเภท :        คดีแพ่ง        คดีอาญา   ข้อพิพาท/ข้อหา/ฐานความผิด................................................................. 

 1. ข้าพเจ้า/บริษัท...............................................................................โดย................................................................. 
ผู้มีอ านาจกระท าการแทน อยู่บ้านเลขที่/ส านักงานตั้งอยู่เลขที่............หมู่ที่..........ซอย...............ถนน..................................... 
ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์....................... 
โทรศัพท์.......................................E-mail: ...............................................ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ร้อง” ฝ่ายหนึ่ง กับ 
 2. ข้าพเจ้า/บริษัท...............................................................................โดย................................................................. 
ผู้มีอ านาจกระท าการแทน อยู่บ้านเลขที่/ส านักงานตั้งอยู่เลขที่............หมู่ที่..........ซอย...............ถนน..................................... 
ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์....................... 
โทรศัพท์.......................................E-mail: ...............................................ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “คู่กรณี” ฝ่ายหนึ่ง  
 ขอท าบันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทต่อหน้าผู้ไกล่เกลี่ย ซึ่งมีข้อความตามที่จะกล่าวต่อไปนี้ 
 1.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
 2.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
 3.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
 4.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
 5.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 

 หากผู้หนึ่งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น ยินยอมให้อีกฝ่ายด าเนินคดีทางแพ่งและทางอาญาได้ 
 อนึ่ง ในการที่ท าบันทึกข้อตกลงกันในคร้ังนี้ คู่กรณีได้ท าบันทึกข้อตกลงกันด้วยความสมัครใจทั้งสองฝ่าย ไม่มีผู้หนึ่ง
ผู้ใด บังคับ ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือให้สัญญาใดๆและในการท าบันทึกข้อตกลงคร้ังนี้ไม่มีผู้ไกล่เกลี่ยท่านใดเข้าไปมีส่วนได้ส่วน
เสียแต่อย่างใด 
 บันทึกข้อตกลงนี้ท าขึ้นมาสามฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้ทราบและเข้าใจข้อความโดยตลอดดี
แล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนาของทั้งสองฝ่าย จึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าผู้ไกล่เกลี่ยและ
พยานไว้เป็นส าคัญ และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับรวมถึงผู้ไกล่เกลี่ย 

 ลงชื่อ................................................ผู้ร้อง  ลงชื่อ................................................คู่กรณี 
 (.............................................................)  (.............................................................) 
 ลงชื่อ................................................ประธานไกล่เกลี่ย ลงชื่อ................................................กรรมการไกล่เกลี่ย 
 (.............................................................)  (.............................................................) 
 ลงชื่อ................................................กรรมการไกล่เกลี่ย ลงชื่อ................................................พยาน 
 (.............................................................)  (.............................................................) 
 ลงชื่อ................................................พยาน  ลงชื่อ................................................ผู้จดบันทึก 
 (.............................................................)  (.............................................................) 
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แบบค ำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลคณะกรรมกำรศนูย์ยุติธรรมชุมชนต ำบล 
 

เขียนที่..................................................... 

วันท่ี...........เดือน.............................พ.ศ................. 

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว......................................................................................อายุ............................ปี 
ต าแหน่ง...................................................................คณะกรรมการศนูย์ยุติธรรมชุมชนต าบล....................................................... 

มีควำมประสงค์ขอ 

1.    เปลี่ยนแปลงต ำแหน่งคณะกรรมกำรศูนย์ยุติธรรมชมุชนต ำบล 

เดิม  ช่ือ.............................................. ช่ือสกุล............................................... ต าแหน่ง................................................................ 
เนื่องจาก........................................................................................................................................................................................ 
ช่ือ...................................................... ช่ือสกุล .............................................. ต าแหน่ง................................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี......... หมู่ที่.......... ต าบล............................. อ าเภอ.................................. จังหวัด ........................................... 
รหัสไปรษณีย์....................................................... โทรศัพท์ ........................................................... 

2.  เปลี่ยนแปลงท่ีอยู่คณะกรรมกำรศูนย์ยุติธรรมชมุชนต ำบล / เบอร์โทรศัพท์ 

เดิม  ช่ือ.............................................. ช่ือสกุล............................................... ต าแหน่ง................................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี......... หมู่ที่.......... ต าบล............................. อ าเภอ.................................. จังหวัด ........................................... 
รหัสไปรษณีย์....................................................... โทรศัพท์ ............................................................. 

เดิม  ช่ือ........................................ ช่ือสกุล......................................... ต าแหน่ง.......................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี......... หมู่ที่......... ต าบล.............................. อ าเภอ................................... จังหวัด .......................................... 
รหัสไปรษณีย์....................................................... โทรศัพท์ ............................................................. 

(** กรณีเปลี่ยนแปลงตำมข้อ 1. ส ำหรับคณะกรรมกำรที่ยังไม่ได้รับกำรแต่งต้ังพร้อมแนบเอกสำร) 

  ใบสมัครเครือข่ายยตุิธรรมชุมชน 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
  รูปถ่าย 1 น้ิว จ านวน 1 รูป 

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

(ต าแหน่ง)........................................................ 
 
 
กลุ่มพัฒนาและส่งเสรมิระบบงานยุติธรรม 
โทรศัพท์ 035-708388 



ใบสมัคร “เครือข่ายยุติธรรมชุมชน” 

กระทรวงยุติธรรม 

 
1. ประวัติส่วนตัว 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ระบุ .........) ช่ือ ..................................... นามสกุล ....................................... 

เกิดวันที่ ................. เดือน ................................ พ.ศ. ...................... อายุ ...................... ป ี

เชื้อชาติ ............ สญัชาติ ........... ศาสนา ..................... โทรศัพท์ ................................ Email .................................................. 

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน      

สถานภาพ  โสด     สมรส     หม้าย 

ระดับการศึกษาสูงสุด ............................................................... วุฒิการศึกษาท่ีไดร้ับ ................................................................. 

อาชีพ ........................................ ต าแหน่ง ................................................ สถานท่ีท างาน .......................................................... 

ที่อยู่ (สถานท่ีท างาน) เลขท่ี ........... หมู่ที่ ........ ซอย ....................... ถนน ......................... ต าบล/แขวง .................................. 

อ าเภอ/เขต ......................... จังหวัด ...................................... รหสัไปรษณีย์ .......................... โทรศัพท์ ................................... 

ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี ........... หมู่ที่ ........ ซอย ...................... ถนน ........................ ต าบล/แขวง ................................... 

อ าเภอ/เขต ......................... จังหวัด ...................................... รหสัไปรษณีย์ .......................... โทรศัพท์ ................................... 

ที่อยู่ปัจจุบันท่ีติดต่อไดส้ะดวก (ใสเ่ครื่องหมาย  ใน  และระบขุ้อความที่เกี่ยวข้อง) 

  ที่ท างาน 

  ที่อยู่เดียวกับท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน 

 อื่นๆ ระบุ เลขท่ี .......... หมู่ที่ ........ ซอย ........................... ถนน ............................ ต าบล/แขวง ....................................... 

อ าเภอ/เขต ......................... จังหวัด .......................................... รหสัไปรษณีย์ .......................... โทรศพัท์ ............................... 

2. ประวัติการท างานอาสาสมัคร/เครือข่ายอื่นๆ ที่ท างานเพ่ือชุมชน (ถ้ามี พร้อมระบชุ่วงเวลาและหน่วยงานที่สังกัด) 

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

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

3. ความสนใจพิเศษ 

  การป้องกันและควบคุมอาชญากรรม ยาเสพติด การทุจรติคอรัปชั่น หรือการกระท าผดิกฎหมายต่างๆในชุมชน 

  การช่วยเหลือผูไ้ดร้ับความเดอืดร้อนจากปัญหาความไม่เป็นธรรม 

  การไกลเ่กลี่ยระงับข้อพิพาทหรือความขัดแย้งในชุมชน 

  การช่วยเหลือ / เยียวยา เหยือ่อาชญากรรม 

  การดูแล / ช่วยเหลือ / สงเคราะห์ ผู้พ้นโทษ   การช่วยเหลือผูด้้อยโอกาสทางสังคม 

  การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย    อื่นๆ (ระบุ) .................................... 

ลงช่ือ........................................................ 

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

วันท่ี......... เดือน....................... พ.ศ......... 

 

 

อ 

 ล าดับที่ ................... 

 
ติดรูปถ่าย 

1  – 2 น้ิว 



แบบค าขอมี/เปลี่ยนแปลงบัตรประจ าตัวกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 

เขียนที่ สยจ. / ศยช.ต าบล..................................... 

วันท่ี.................เดือน.....................พ.ศ. ................. 

1. ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว/นาง/อืน่ๆ ระบุ..........)  ช่ือ ............................................ นามสกลุ.................................................... 
   เกิดวันที่.............. เดือน........................................ พ.ศ. ................. อายุ.............ปี สัญชาต.ิ.................................................... 
   หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.....................................................................หมูโ่ลหติ................................................. 
   บิดาชื่อ............................................สญัชาติ......................มารดาช่ือ.............................................สัญชาติ................................ 
2. ภูมลิ าเนาอยูบ่้านเลขท่ี...........................ตรอก/ซอย................................................ถนน......................................................... 
   หมู่ที่............... ต าบล/แขวง................................................................. อ าเภอ/เขต.................................................................. 
   จังหวัด....................................รหัสไปรษณยี์.....................โทรศัพท์........................................โทรศัพท์มือถือ........................... 
3. ขณะยื่นค าขอมีอาชีพ.................................................................................ต าแหน่ง................................................................. 
   ช่ือสถานท่ีประกอบอาชีพ.................................................................... ตั้งอยู่เลขท่ี.................... ตรอก/ซอย............................ 
   ถนน........................................................หมู่ที่.......................ต าบล/แขวง................................................................................. 
   อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด...............................................รหสัไปรษณีย.์...................โทรศัพท์................................ 
4. มีความประสงค์ขอมี/ของเปลี่ยนแปลงบัตรประจ าตัว ในต าแหน่ง 

   (ใส่เครื่องหมาย √ ใน  และระบุข้อความในช่อว่างเฉพาะที่เกีย่วข้อง) 

 ประธานศูนย์ยตุิธรรมชุมชนต าบล...............................................อ าเภอ................................................................. 

 รองประธานศูนย์ยตุิธรรมชุมชนต าบล.........................................อ าเภอ................................................................. 

 คณะกรรมการศูนย์ยตุิธรรมชุมชนต าบล......................................อ าเภอ................................................................ 

 เครือข่ายยุติธรรมชุมชน หมู่บา้น........................................ต าบล.............................อ าเภอ.................................... 
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ โดยได้แนบส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพื่ อประกอบการ
พิจารณาออกบัตร ได้แก่ 

 ส าเนาบัตรข้าราชการ/บตัรประชาชน จ านวน..........ชุด 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ...........ชุด 

 ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบล/รองประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบล /
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบล/เครือข่ายยุติธรรมชุมชน จ านวน..........ชุด (ถ้ามี) 

 
 
 

ลงช่ือ..................................................ผู้ยื่นค าขอ 

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

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

 

 
 
 
 
 



5. ความเห็นของหัวหนา้กลุ่มพัฒนาและส่งเสรมิระบบงานยุติธรรม หรือหัวหน้ากลุม่งานบริการประชาชน  สยจ. ..................... 
 
ได้ตรวจสอบแล้ว ผู้ยื่นค าขอเป็นประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบล/รองประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบล/

คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบล/เครือข่ายยุติธรรมชุมชน และควรออกบัตรประจ าตัว / และเปลี่ยนแปลงบัตร
ประจ าตัวให้ตามที่ร้องขอ 

 
 

                                                                                                    ลงช่ือ.................................................. 

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

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

 

6. ค าสั่งผู้อ านวยการส านักงานยุตธิรรมจังหวัด 

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

 
 

         ลงช่ือ................................................... 

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

          ผู้อ านวยการส านักงานยุตธิรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 


