
โครงการพฒันาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนยยุ์ติธรรมชุมชน
        จงัหวดันครศรธีรรมราช          
ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ.2564



1.การใหคํ้าปรกึษาทางกฎหมายและแนะนําด้านกฎหมาย
โดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ย

2.การใหค้วามชว่ยเหลือทางการเงินแก่ผูเ้สยีหายและ
จาํเลยในคดีอาญา

-ผูเ้สยีหายขอรบัค่าตอบแทนจากรฐัได ้กรณีที�ได้รบั
ความเสยีหายถึงแก่ชวีติหรอืรา่งกายหรอืจติใจ 
เนื�องจากการกระทําความผดิอาญาของผูอื้�น 
โดยตนมไิด้มสีว่นเกี�ยวขอ้งกับการกระทําความผดินั�น 

-จาํเลยขอรบัค่าทดแทนและค่าใชจ้า่ยจากรฐัได ้
กรณีที�บุคคลซึ�งถกูพนักงานอัยการฟ�องเป�นจาํเลย
ในคดีอาญา และถกูคมุขงัในระหวา่งที�ศาลพจิารณาคดี
ต่อมาปรากฏขอ้เท็จจรงิวา่จาํเลยไมไ่ด้กระทําผดิ
และมกีารถอนฟ�องระหวา่งการดําเนินคด ี
หรอืมคํีาพพิากษาอันถึงที�สดุใหย้กฟ�องจาํเลย
โดยขอ้เท็จจรงิฟ�งเป�นยุติวา่จาํเลยมไิด้กระทําความผดิ
หรอืการกระทําของจาํเลยไมเ่ป�นความผดิ

งานบรกิารของสาํนักงานยุติธรรม
จงัหวดันครศรธีรรมราช



3.การใหบ้รกิารกองทนุยุติธรรม ใหค้วามชว่ยเหลือ
ประชาชน 4 ด้าน
-ชว่ยเหลือค่าใชจ้า่ยการประกันตัวชั�วคราว
-การชว่ยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี การจา้ง
ทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใชจ้า่ยอื�นๆที�
เกี�ยวขอ้งกับการดําเนินคดี
-ชว่ยเหลือผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการถกูละเมดิสทิธิ
มนุษยชน
-สนับสนุนโครงการใหค้วามรูท้างกฎหมายแก่ประชาชน

4.การไกล่เกลี�ยระงับขอ้พพิาท
5.การรบัเรื�องราวรอ้งทกุขแ์ละรอ้งเรยีน
6.การขอคุ้มครองพยานในคดีอาญา
7.การเบกิจา่ยเงินรางวลัและค่าใชจ้า่ยในชั�น
สอบสวนคดีอาญา ตามประมวลกฎหมาย
วธิพีจิารณาความอาญามาตรา 134/1 
8.การสง่เสรมิและสรา้งการรบัรูก้ฎหมาย
และการคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพ
9.การชว่ยเหลือประชาชนด้านอื�นๆใหเ้ขา้ถึงบรกิาร
พื�นฐานของรฐั

งานบรกิารของสาํนักงานยุติธรรม
จงัหวดันครศรธีรรมราช



    หากพูดถึงคําวา่ กระบวนการยุติธรรม 
หลายคนเมื�อได้ยนิคํานี�แล้วอาจจะไมอ่ยากเขา้มาเกี�ยวขอ้ง
สกัเท่าใดนกัเนื�องดว้ย
    มคีวามเชื�อวา่หากใครต้องเขา้มาเกี�ยวขอ้งในกระบวนการ
ยุติธรรมแล้วต้องติดคกุเป�นแนแ่ท้ แมจ้ะเป�นความเชื�อ
ที�อาจมสีว่นที�จรงิอยูบ่า้งแต่ถึงกระนั�นก็ไมค่วรปล่อยให้
ความเชื�อนั�น ฝ�งลึกจนคนทั�วไปต้องคิดเชน่นั�นเนื�องจาก
กระบวนการยุติธรรมที�แท้จรงิแล้วมขีั �นตอนมากมาย 
มบุีคคลที�มฐีานะแตกต่างกันในกระบวนการยุติธรรมซึ�งท้าย
ที�สดุแล้วไมจ่าํเป�นวา่บุคคลที�เขา้มาเกี�ยวขอ้งต้องถกู
กระบวนการยุติธรรม ทําใหต้้องติดคกุเสมอไป แต่มสีิ�งหนึ�ง
ที�เราไมส่ามารถปฏิเสธได้คือ หากคนที�เขา้มาเกี�ยวขอ้งใน
กระบวนการยุติธรรมเป�นคนที�มคีวามรูค้วามสามารถ 
และมฐีานะทางเศรษฐกิจ ก็จะสามารถเขา้ถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้เป�นอยา่งดีกวา่ เมื�อเปรยีบเทียบกับบุคคลที�ไมม่ี
ความรู ้หรอืไมม่คีวามสามารถทางเศรษฐกิจ อันสะท้อน
ใหเ้หน็ถึงความเหลื�อมลํ�าที�เกิดขึ�นภายในสงัคม 

    กระทรวงยุติธรรมจงึได้เล็งเห็นความสาํคัญ
ของป�ญหาเหล่านี� จงึได้จดัตั�ง “กองทนุยุติธรรม” 

ขึ�นเพื�อชว่ยเหลือประชาชนที�ไมส่ามารถเขา้ถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้ด้วยตนเอง

กองทนุยุติธรรม
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    ตามพระราชบญัญัติกองทนุยุติธรรม พ.ศ.2558 
ที�มผีลบงัคับใชเ้มื�อวนัที� 24 เมษายน 2559 
ซึ�งตามมาตรา 5 กําหนดใหจ้ดัตั�งกองทนุขึ�น กองทนุหนึ�ง
ในสาํนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  เรยีกวา่ 
“กองทนุยุติธรรม” มฐีานะเป�นนิติบุคคล มวีตัถปุระสงค์
เพื�อเป�นแหล่งเงินทนุสาํหรบัค่าใชจ้า่ยเกี�ยวกับการ
ชว่ยเหลือประชาชนในการดําเนินคดกีารปล่อยชั�วคราว
ผูต้้องหาหรอืจาํเลย การชว่ยเหลือผูถ้กูละเมดิ
สทิธมินุษยชนหรอืผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการถกูละเมดิ
สทิธมินุษยชนและการใหค้วามรูท้างกฎหมายแก่
ประชาชน

กองทนุยุติธรรม

    ภารกิจสาํคัญในการให้ความชว่ยเหลือ
ประชาชน ประกอบด้วย 4 ภารกิจ 

 

1. การใหค้วามชว่ยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี
 2. การปล่อยชั�วคราวผูต้้องหาหรอืจาํเลย 
3. การชว่ยเหลือผูถ้กูละเมดิสทิธมินุษยชน 
    หรอืผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการถกูละเมดิสทิธมินุษยชน 
4. การสนับสนุนโครงการใหค้วามรูท้างกฎหมายแก่
ประชาชน
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กองทนุยุติธรรม
    ในการให้ความชว่ยเหลือประชาชน
ตามภารกิจทั�ง 4 ด้านนั�น มหีลักเกณฑ์

วธิกีารและเงื�อนไข ในการให้ความชว่ยเหลือ ดังนี� 
 

1.การให้ความชว่ยเหลือประชาชนในการดําเนนิคดี
ประชาชนอาจขอรบัความชว่ยเหลือไดใ้นกรณ ีดงันี�
1.1.ค่าจา้งทนายความ 
1.2.ค่าที�ปรกึษาหรอืผูช้ว่ยเหลือทางกฎหมายในการดาํเนนิคดี
หรอืผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้น 
1.3.ค่าฤชาธรรมเนยีมศาล 
1.4.ค่าใชจ้า่ยอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งในการดาํเนนิคดี
เชน่ ค่าตรวจพสิจูน ์ค่าใชจ้า่ยเกี�ยวกับค่าวสัด ุอุปกรณ ์
เครื�องมอืที�ใชใ้นการแสวงหาขอ้เท็จจรงิและหลักฐาน 
ค่าใชจ้า่ยในการจดัเตรยีมเอกสาร ค่าใชจ้า่ยในการสอบแนวเขต
รงัวดัที�ดนิ ค่าใชจ้า่ยเกี�ยวกับแผนที�ภาพถ่ายทางอากาศหรอืทาง
ดาวเทียม การอ่าน แปลตีความหรอืวเิคราะหภ์าพถ่าย 
1.5.ค่าใชจ้า่ยอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งในการดาํเนนิคด ีตามที�คณะ
กรรมการเหน็สมควร

    ผูที้�จะขอรบัความชว่ยเหลือเป�นค่าใชจ้า่ยในการดาํเนนิคดี
สามารถยื�นคําขอรบัความชว่ยเหลือในการดาํเนนิคด ีทั�งการยื�น
คํารอ้ง ฟ�องคด ีดาํเนินคด ีต่อสูค้ด ีบงัคับคด ีและการดาํเนนิการ
ในสว่นที�เกี�ยวขอ้ง โดยสามารถยื�นคําขอรบัความชว่ยเหลือได้
ดว้ยตนเอง หรอืมอบอํานาจใหผู้อื้�นมายื�นคําขอรบัความชว่ย
เหลือแทนได้
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    การพจิารณาให้ความชว่ยเหลือกองทนุยุติธรรม 
มหีลักเกณฑ์ ที�จะนาํมาพจิารณาให้ความชว่ยเหลือ

แก่ผูข้อรบัความชว่ยเหลือ ดังนี� 
 

    - พจิารณาพฤติกรรมและขอ้เท็จจรงิของผูข้อรบั
ความชว่ยเหลือวา่สมควรไดร้บัความชว่ยเหลือจากกองทนุยุติ
ธรรมหรอืไม ่เชน่ พฤติกรรมและขอ้เท็จจรงิของผูข้อรบัความ
ชว่ยเหลือ เป�นการคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพ หรอืมกีฎหมาย
รบัรองสทิธ ิและมขีอ้โต้แยง้เกิดขึ�นเกี�ยวกับสทิธหิรอืหนา้ที�ตาม
กฎหมายหรอืไม ่หรอืจะต้องใชส้ทิธทิางศาลหรอืไมอ่ยา่งไร
เป�นการปกป�องรกัษาผลประโยชนส์ว่นรวมของประชาชนหรอืไม ่         
เป�นเรื�องที�กระทบต่อความสงบเรยีบรอ้ยและศีลธรรมอันดขีอง
ประชาชนหรอืไม ่หรอืพจิารณาถึงสภาพแวดล้อมอื�นๆ
ประกอบดว้ย อีกทั�ง ต้องพจิารณาดว้ยวา่กรณทีี�มาขอรบัความ
ชว่ยเหลือเป�นคดปีระเภทใด ประกอบกับต้องมหีลักฐาน
พอสมควรวา่มไิดเ้ป�นผูผ้ดิสญัญาหรอืละเมดิสทิธผิูอื้�น และต้อง
ใชส้ทิธโิดยสจุรติ

    - พจิารณาฐานะของผูที้�จะไดร้บัความชว่ยเหลือ 
โดยพจิารณาจากรายไดห้รอืความสามารถทางเศรษฐกิจของ
ผูข้อรบัความชว่ยเหลือ ภาระค่าใชจ้า่ยในการดาํรงชพีตามปกติ
อันควรแก่ฐานานรุปู และภาระหนี�สนิของผูข้อรบัความชว่ยเหลือ
ที�ไมส่ามารถเขา้ถึงความยุติธรรมได้
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    การพจิารณาให้ความชว่ยเหลือกองทนุยุติธรรม 
มหีลักเกณฑ์ ที�จะนาํมาพจิารณาให้ความชว่ยเหลือ

แก่ผูข้อรบัความชว่ยเหลือ ดังนี� 
 

    - พจิารณาถึงโอกาสที�ผูจ้ะไดร้บัความชว่ยเหลือจากกองทนุ
จะไดร้บัความชว่ยเหลือ หรอืบรรเทาความเสยีหายตาม
กฎหมายอื�น เชน่ หากผูข้อรบัความชว่ยเหลือเป�นจาํเลยในคดี
อาญา และประสงค์ที�จะมทีนายความในการต่อสูค้ด ีซึ�งตาม
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 173 
วางหลักไวว้า่ 
       “ในคดทีี�มอัีตราโทษประหารชวีติหรอืในคดทีี�จาํเลยมอีายุไม่
เกินสบิแปดป�ในวนัที�ถกูฟ�องต่อศาล ก่อนเริ�มพจิารณาใหศ้าล            
ถามจาํเลยวา่มทีนายความหรอืไม ่ถ้าไมม่ก็ีใหศ้าลตั�งทนายความ
ให ้ในคดทีี�มอัีตราโทษจาํคกุ ก่อนเริ�มพจิารณาใหศ้าลถามจาํเลย
วา่มทีนายความหรอืไม ่ถ้าไมม่แีละจาํเลยต้องการทนายความ 
ก็ใหศ้าลตั�งทนายความให”้            
    จากขอ้เท็จจรงิและขอ้กฎหมายดงักล่าวหากผูข้อรบั
ความชว่ยเหลือเป�นจาํเลยและประสงค์ที�จะมทีนายความ 
กฎหมายไดบ้ญัญติัใหค้วามชว่ยเหลือไวแ้ล้ว ดงันั�น ก็จะไมเ่ป�นไป
ตามหลักเกณฑ์ของกองทนุยุติธรรม

    ทั�งนี� หากไดร้บัความชว่ยเหลือจากกองทนุยุติธรรม ผูข้อรบั
ความชว่ยเหลือจะต้องมาทําสญัญาไดร้บัความชว่ยเหลือจาก
กองทนุยุติธรรม และกองทนุยุติธรรมจะเป�นผูจ้ดัหาทนายความ
ใหแ้ก่ผูข้อรบัความชว่ยเหลือ ซึ�งเป�นทนายความที�ขึ�นบญัชไีวกั้บ
กองทนุยุติธรรม

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77 WWW.MOJ.GO.TH



    ในการให้ความชว่ยเหลือประชาชน
ตามภารกิจทั�ง 4 ด้านนั�น มหีลักเกณฑ์

วธิกีารและเงื�อนไข ในการให้ความชว่ยเหลือ ดังนี� 
 

2. การปล่อยชั�วคราวผูต้้องหาหรอืจาํเลย
    กรณนีี�ผูที้�ขอรบัความชว่ยเหลือ คือ ผูต้้องหาหรอืจาํเลยที�เป�น         
ผูถ้กูคมุขงัหรอืจะถกูคมุขงัในคดอีาญา หรอืกรณอืี�นใด 
ซึ�งกองทนุยุติธรรมจะใหค้วามชว่ยเหลือแก่ผูที้�ถกูคมุขงัทกุชั�น 
ไมว่า่จะเป�นชั�นพนักงานสอบสวน ชั�นพนกังานอัยการ 
หรอืชั�นศาล ก็สามารถขอรบัความชว่ยเหลือเป�นหลักประกันจาก
กองทนุยุติธรรมไดทั้�งสิ�น 
    ผูข้อรบัความชว่ยเหลือจะยื�นคําขอรบัความชว่ยเหลือเองหรอื        
มอบอํานาจใหบุ้คคลอื�นมายื�นขอรบัความชว่ยเหลือจากกองทนุ
ยุติธรรมแทนก็ได้

กองทนุยุติธรรม

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77 WWW.MOJ.GO.TH



    การพจิารณาให้ความชว่ยเหลือ 
เป�นหลักประกันการปล่อยชั�วคราว 

กองทนุยุติธรรมมหีลักเกณฑ์ที�จะนาํมาพจิารณา
ให้ความชว่ยเหลือแก่ผูข้อรบัความชว่ยเหลือ ดังนี�

 

- ผูต้้องหาหรอืจาํเลยไมม่พีฤติการณจ์ะหลบหน ีการพจิารณา
ในกรณนีี�อาจพจิารณาจากผูต้้องหาหรอืจาํเลยมทีี�อยูเ่ป�นหลัก
แหล่งหรอืไม ่ประกอบอาชพีเป�นหลักแหล่งหรอืไม ่มบุีคคลใด
ใหก้ารรบัรองความประพฤติวา่ผูต้้องหาหรอืจาํเลยจะไมห่ลบหนี
หรอืไม่
 - ไมไ่ปยุง่เหยงิกับพยานหลักฐาน หรอืไมไ่ปก่อเหตภุยนัตราย
ประการใด อาจพจิารณาจาก ผูต้้องหาหรอืจาํเลยขณะที�ถกู
ดาํเนนิคดมีลัีกษณะนสิยัอยา่งไร ผูต้้องหาหรอืจาํเลยเป�นผูม้ี
อิทธพิลในพื�นที�หรอืไม่
- ลักษณะการกระทําความผดิที�ไมข่ดัต่อความสงบเรยีบรอ้ย หรอื
ศีลธรรมอันดขีองประชาชน หรอืความมั�นคงของประเทศ หรอื
การกระทําที�มผีลกระทบต่อประชาชนที�ทําใหป้ระชาชนไดร้บัความ
เสยีหายหรอืความเชื�อมั�นของกระบวนการยุติธรรม หลักเกณฑ์นี�
จะต้องพจิารณาวา่คดทีี�มาขอรบัความชว่ยเหลือเป�นคดลัีกษณะ
อยา่งไร ตัวอยา่ง ลักษณะคดทีี�ขดัต่อความสงบเรยีบรอ้ยหรอื
ศีลธรรมอันดขีองประชาชน เชน่ คดยีาเสพติด คดฆีา่ผูอื้�นโดย
ไตรต่รองไวก่้อน คดขีม่ขนืกระทําชาํเรา คดฉ้ีอโกงประชาชน 
คดก่ีอการรา้ย คดเีกี�ยวกับความมั�นคง คดเีกี�ยวกับการ
กระทําความผดิทางเศรษฐกิจ แต่ทั�งนี�ต้องพจิารณาถึงมูลเหตุ
จูงใจในการกระทําความผดิวา่ผูต้้องหาหรอืจาํเลยกระทําความผดิ
ดว้ยสาเหตใุด
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    การพจิารณาให้ความชว่ยเหลือ 
เป�นหลักประกันการปล่อยชั�วคราว 

กองทนุยุติธรรมมหีลักเกณฑ์ที�จะนาํมาพจิารณา
ให้ความชว่ยเหลือแก่ผูข้อรบัความชว่ยเหลือ ดังนี�

 

- สาเหตหุรอืพฤติการณ์นา่เชื�อวา่มไิดเ้ป�นผูก้ระทําความผดิ 
เชน่ เมื�อถกูเจา้พนกังานแจง้ขอ้กล่าวหาหรอืดาํเนนิคด ีผูต้้องหา
หรอืจาํเลยใหก้ารปฏิเสธ และประสงค์ที�จะต่อสูค้ดเีพื�อพสิจูน์
ความบรสิทุธิ�ของตนเองหรอืหากผูต้้องหาหรอืจาํเลยให้
การปฏิเสธและมพียานหลักฐานเพยีงพอเพื�อที�จะพสิจูนค์วาม
บรสิทุธิ�ของตนเอง

- ประวติัการกระทําความผดิ นสิยั ความประพฤติ และขอ้เท็จจรงิ
อื�นที�เกี�ยวขอ้ง โดยพจิารณาจากมูลเหตจูุงใจในการกระทํา
ความผดิวา่ผูต้้องหาหรอืจาํเลยกระทําความผดิดว้ยสาเหตใุด 
เคยมปีระวติัเกี�ยวขอ้งกับการกระทําความผดิในลักษณะนี�
มาก่อนหรอืไม ่ผูต้้องหาหรอืจาํเลยไดแ้สดงตัวเขา้มอบตัว
ต่อเจา้หนา้ที�ทันทีที�ไดร้บัหมายจากเจา้หนา้ที� มบุีคคลที�นา่เชื�อถือ
แสดงตนวา่ยนิดทีี�จะเป�นพยานบุคคลยนืยนัวา่ผูต้้องหาหรอื
จาํเลยไมไ่ดก้ระทําความผดิ 
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    การพจิารณาให้ความชว่ยเหลือ 
เป�นหลักประกันการปล่อยชั�วคราว 

กองทนุยุติธรรมมหีลักเกณฑ์ที�จะนาํมาพจิารณา
ให้ความชว่ยเหลือแก่ผูข้อรบัความชว่ยเหลือ ดังนี�

 

    - ความคิดเหน็ของผูเ้สยีหาย หรอืเจา้พนกังานที�เกี�ยวขอ้ง
หากมกีารปล่อยชั�วคราวผูต้้องหาหรอืจาํเลยโดยพจิารณาจาก
พนกังานสอบสวน พนกังานอัยการ คัดค้านการประกันตัวหรอืไม่
พนกังานสอบสวน พนกังานอัยการ อนญุาตใหป้ล่อยชั�วคราวโดย
ไมต้่องใชห้ลักประกันหรอืไม ่ศาลอนญุาตใหป้ล่อยชั�วคราวหรอืไม่
หรอืพจิารณาวา่ผูเ้สยีหายยงัติดใจที�จะดาํเนนิคดกัีบผูต้้องหาหรอื
จาํเลยอยูห่รอืไม่

     - พจิารณาฐานะของผูที้�จะไดร้บัความชว่ยเหลือ โดยพจิารณา
จากรายได ้หรอืความสามารถทางเศรษฐกิจของ ผูข้อรบัความ
ชว่ยเหลือ ภาระค่าใชจ้า่ยในการดาํรงชพีตามปกติอันควรแก่
ฐานานรุปู และภาระหนี�สนิของผูข้อรบัความชว่ยเหลือ
ที�ไมส่ามารถเขา้ถึงความยุติธรรมได้
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    ในการให้ความชว่ยเหลือประชาชน
ตามภารกิจทั�ง 4 ด้านนั�น มหีลักเกณฑ์

วธิกีารและเงื�อนไข ในการให้ความชว่ยเหลือ ดังนี� 
 

3. การชว่ยเหลือผู้ถกูละเมดิสทิธมินุษยชนหรอืผู้ได้รบั
ผลกระทบจากการถกูละเมดิสทิธมินุษยชน
3.1.เป�นบุคคลที�เป�นผูเ้สยีหายจากการป�องกันโดยชอบด้วย
กฎหมาย
3.2.เป�นจาํเลยที�ถกูคมุตามคําพพิากษาเกินกําหนด 
3.3.เป�นจาํเลยที�มสีทิธไิด้รบัค่าทดแทนและค่าใชจ้า่ยตามกฎหมาย
วา่ด้วยค่าตอบแทนผูเ้สยีหายและค่าทดแทน และค่าใชจ้า่ยแก่
จาํเลยในคดีอาญา และถกูคมุขงัในระหวา่งสอบสวน 
3.4.การละเมดิสทิธมินุษยชนในกรณีอื�นใดตามที�คณะกรรมการ
เหน็สมควร โดยกองทนุยุติธรรมจะใหค้วามชว่ยเหลือเพื�อเป�น
ค่าใชจ้า่ยที�จาํเป�นในการรกัษาพยาบาล ค่าฟ�� นฟูสมรรถภาพ 
ทางรา่งกายและจติใจ ค่าขาดประโยชน์ทํามาหาได้ในระหวา่ง
ที�ไมส่ามารถประกอบการงานได้ตามปกติ หรอืเงินชว่ยเหลือ
เยยีวยาความเสยีหายอื�นตามที�คณะกรรมการเหน็สมควร

กองทนุยุติธรรม
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กองทนุยุติธรรม
    ในการให้ความชว่ยเหลือประชาชน ตามภารกิจ
ทั�ง 4 ด้านนั�น มหีลักเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไข 

ในการให้ความชว่ยเหลือ ดังนี� 
 

4. การสนับสนุนโครงการให้ความรูท้างกฎหมาย
แก่ประชาชน
       ผูที้�ขอรบัความชว่ยเหลือจากกองทนุยุติธรรม 
       คือ  บุคคลธรรมดา คณะบุคคล นิติบุคคล องค์กรเอกชน 
       หน่วยงานของรฐั สถานศึกษา
       ซึ�งเป�นผูเ้สนอโครงการใหค้วามรูท้างกฎหมายแก่ประชาชน
โดยสามารถเสนอโครงการเพื�อขอรบัการสนับสนุนจากกองทนุยุติ
ธรรมเพื�อจดัโครงการอันมลัีกษณะอยา่งใดอยา่งหนึ�ง 
ดังต่อไปนี�
4.1.โครงการเผยแพรห่รอืการอบรมความรูท้างกฎหมาย
แก่ประชาชนเพื�อประโยชน์ในการป�องกันอาชญากรรม 
การคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพ และการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรม

4.2.โครงการที�เสรมิสรา้งการมสีว่นรว่มของประชาชน 
เกี�ยวกับการสง่เสรมิสทิธแิละหน้าที� แก้ไขป�ญหาเรื�องการละเมดิ
สทิธเิสรภีาพ และสทิธมินุษยชน

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77 WWW.MOJ.GO.TH



ในการให้ความชว่ยเหลือประชาชน ตามภารกิจ
ทั�ง 4 ด้านนั�น มหีลักเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไข

ในการให้ความชว่ยเหลือ ดังนี�
 

4.3.โครงการใหค้วามรูท้างกฎหมายแก่ประชาชน
ที�เป�นนวตักรรมใหม่

4.4.โครงการใหค้วามรูท้างกฎหมายแก่ประชาชนอื�น 
ที�คณะอนุกรรมการเหน็สมควร กองทนุยุติธรรมจะพจิารณา
ใหค้วามชว่ยเหลือ โดยพจิารณาจากโครงการที�เสนอขอรบัการ
สนับสนุนนั�น เป�นไปตามวตัถปุระสงค์ของโครงการที�เสนอมา
ต้องไมไ่ด้รบัเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื�น หรอืได้รบัการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื�นแล้วแต่งบประมาณยงัไมเ่พยีงพอ
ความรูท้างกฎหมายที�กลุ่มเป�าหมายควรได้รบั โดยวเิคราะหจ์าก
ความจาํเป�นและสภาพป�ญหาในพื�นที�
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กรมคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพ

ใคร คือ ผู้เสยีหาย ในคดีอาญา
ตามพระราชบญัญัติค่าตอบแทนผู้เสยีหาย และ
ค่าทดแทน และค่าใชจ้า่ยแก่จาํเลย ในคดีอาญา

พ.ศ.2544 และที�แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2 ) พ.ศ.2559

ต้องเป�นการกระทําความผดิอาญา
ของผูอื้�นโดยที�ตนไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้ง

ในการกระทําความผดินั�น
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เป�นผูไ้ด้รบัความ เสยีหาย
ถึงแก่ชวีติ รา่งกาย หรอืจติใจ

ต้องเป�นความผดิตามรายการที�ระบุ
ไวท้้ายพระราชบญัญัติค่าตอบแทน

ผูเ้สยีหายฯ



สถานที�ยื�นคําขอ
กรมคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพ 

สาํนักงานยุติธรรมจงัหวดั 

สถานีตํารวจทั�วประเทศ
สถาบนันิติวทิยาศาสตร์

       กระทรวงยุติธรรม

       ทกุแห่งทั�วประเทศ

หากคณุ
ตกเป�นเหยื�อ อาชญากรรม

มสีทิธขิอรบัเงินชว่ยเหลือเยยีวยาได้
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ถกูยงิ ถกูแทง ถกูทํารา้ย ถกูฆา่ ถกูขม่ขนื
บาดเจบ็ หรอื เสยีชวีติ

ฟรี



ค่ารกัษาพยาบาล ไมเ่กิน 40,000 บาท
ค่าฟ�� นฟูสมรรถภาพ ไมเ่กิน 20,000 บาท
ค่าขาดประโยชน์ทํามาหาได้

ค่าตอบแทนความเสยีหายอื�น ไมเ่กิน 50,000 บาท
ค่าใชจ้า่ยเกี�ยวกับ หอ้งและค่าอาหาร วนัละไมเ่กิน
1,000 บาท

      ตามค่าจา้งขั�นตํา่ในท้องที� แต่ไมเ่กิน 1 ป�

ค่าตอบแทนความตาย 30,000 - 100,000 บาท
 ค่าจดัการศพ 20,000 บาท
ค่าขาดอุปการะเลี�ยงด ูไมเ่กิน 40,000 บาท
ค่าเสยีหายอื�น ไมเ่กิน 40,000 บาท
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สทิธทีิ�อาจได้รบั
กรณีทั�วไป

กรณีเสยีชวีติ

** ผู้เสยีหายต้องยื�นคําขอ ภายใน 1 ป� 
นับแต่วนัที�รูถึ้งการกระทําความผิด**



** ผู้เสยีหาย ในคดีอาญา **  ที�มสีทิธริบัเงินเยยีวยา 
จะต้องเป�นบุคคลซึ�งได้รบัความเสยีหาย ถึงแก่ชวีติ 
หรอืรา่งกาย หรอืจติใจ เนื�องจากการกระทําความผดินั�น
โดยสามารถยื�นคําขอรบัเงินค่าตอบแทน ภายใน 1 ป� 
นับแต่วนัที�ผูเ้สยีหาย ได้รูถึ้งการกระทําความผดิ

หลักฐาน ของผูเ้สยีหาย

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77 WWW.MOJ.GO.TH

หลักฐาน 
ที� ผูเ้สยีหาย ต้องนาํมายื�นในการขอรบัค่าตอบแทน
1.แบบรบัคําขอ ( สชง.1/01 หรอื สชง.1/03 )
2.บตัรประจาํตัวประชาชน ( ตัวจรงิ )
3.สาํเนาทะเบยีนบา้น
4.หนังสอืมอบอํานาจ
5.สาํเนาใบชนัสตูรบาดแผล / สาํเนาในมรณบตัร
6.สาํเนาใบรบัรองแพทย์
7.สาํเนารายงานบนัทึกประจาํวนัเกี�ยวกับคดี
8.ใบเสรจ็ค่ารกัษาพยาบาล (ฉบบัจรงิ )



กรมคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพ

ใคร คือ จาํเลย ในคดีอาญา
ตามพระราชบญัญัติค่าตอบแทนผู้เสยีหาย และ
ค่าทดแทน และค่าใชจ้า่ยแก่จาํเลย ในคดีอาญา

พ.ศ.2544 และที�แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2 ) พ.ศ.2559

ถกูคมุขงัในระหวา่งพจิารณาคดี
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เป�นจาํเลยที�ถกูดําเนนิคดี
โดยพนกังานอัยการ 

- ปรากฎหลักฐานชดัเจนวา่จาํเลยมไิด้
เป�นผูก้ระทําความผดิและมกีารถอน
ฟ�องในระหวา่งดําเนนิคดี
- หรอืปรากฎตามพพิากษาอันถึงที�สดุ
ในคดีนั�นวา่ขอ้เท็จจรงิฟ�งเป�นยุติวา่
จาํเลยมไิด้เป�นผูก้ระทําความผดิหรอื
การกระทําของจาํเลยไมเ่ป�นความผดิ



กรมคุ้มครองสทิธิ

เรอืนจาํและทัณฑสถาน

สถานพนิิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน
ศูนยฝ์�กและอบรมเด็ก

สาํนักงานยุติธรรม

      และเสรภีาพ 
      กระทรวงยุติธรรม

       ทั�วประเทศ

       และเยาวชนทั�วประเทศ

      จงัหวดั ทั�วประเทศ

หากคณุ

มสีทิธขิอรบัเงินชว่ยเหลือเยยีวยาได้
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ตกเป�นแพะ ติดคกุฟรี

สถานที�ยื�นคําขอ

จาํเลยต้อง
 

ยื�นคําขอ
ภายใน 1 ป�

 

นับแต่วนัที�
มคํีาพพิากษา

ถึงที�สดุใหย้กฟ�อง



หากคณุ

สทิธทีิ�อาจได้รบั
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ตกเป�นแพะ ติดคกุฟรี

กรณีไมเ่สยีชวีติ
1.ค่าทดแทนการถกูคมุขงั จา่ยวนัละ 500 บาท
( คํานวณจากวนัที�ถกูคมุขงัตามอัตราที�กฎหมาย
กําหนด )
2.ค่ารกัษาพยาบาท ไมเ่กิน 40,000 บาท
3.ค่าฟ�� นฟูสมรรถภาพ ไมเ่กิน 50,000 บาท
4.ค่าขาดประโยชนทํ์ามาหาได้
( ตามอัตราจา้งขั�นตํ�าในจงัหวดัที�ทํางาน )
5.ค่าใชจ้า่ยในการดาํเนนิคดี
( - ค่าทนาย (ไมเ่กินอัตราที�กําหนด))
( - ค่าใชจ้า่ยในการดาํเนนิคดไีมเ่กิน 30,000 บาท )

กรณีเสยีชวีติ
1.ค่าทดแทน 100,000 บาท
2.ค่าจดัการศพ 20,000 บาท
3.ค่าขาดอุปการะเลี�ยงด ูไมเ่กิน 40,000 บาท
4.ค่าความเสยีหายอื�น ไมเ่กิน 40,000 บาท



** จาํเลย ในคดีอาญา **  ที�มสีทิธริบัเงินเยยีวยา 
จะต้องเป�นบุคคลซึ�งถกูพนักงานอัยการ ฟ�องต่อศาลวา่
ได้กระทําความผดิอาญาและถกูจาํคกุในระหวา่งพจิารณา
คดี ต่อมาได้มกีารถอนฟ�อง หรอืศาลมคํีาพพิากษาถึง
ที�สดุ ใหย้กฟ�องวา่จาํเลยไมม่คีวามผดิ โดยสามารถยื�น
คําขอรบัเงินค่าทดแทน ได้ภายใน 1 ป� นับแต่วนัที�ศาลมี
คําพพิากษาถึงที�สดุ

ที� จาํเลย ต้องนาํมายื�นในการขอรบั
ค่าทดแทนหรอืค่าใชจ้า่ย

1.แบบรบัคําขอ ( สชง.1/02 หรอื สชง.1/04 )
2.บตัรประจาํตัวประชาชน ( ตัวจรงิ )
3.สาํเนาทะเบยีนบา้น
4.หนังสอืมอบอํานาจ
5.หนังสอืรบัรองคดีถึงที�สดุ
6.สาํเนาใบแต่งทนายความ
7.สาํเนาคําพพิากษาของทกุชั�นศาล
8.สาํเนาหมายขงั หมายจาํคกุ และหมายปล่อย
9.สาํเนาหนังสอืสญัญาจา้งวา่ความ

หลักฐาน ของจาํเลย
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หลักฐาน 



** จาํเลย ในคดีอาญา **  ที�มสีทิธริบัเงินเยยีวยา
 จะต้องเป�นบุคคลซึ�งถกูพนักงานอัยการ ฟ�องต่อศาลวา่ 
ได้กระทําความผดิอาญาและถกูจาํคกุในระหวา่งพจิารณาค
คดี ต่อมาได้มกีารถอนฟ�อง หรอืศาลมคํีาพพิากษาถงุที�สดุ
ใหย้กฟ�องวา่จาํเลยไมม่คีวามผดิ โดยสามารถยื�นคําขอรบั
เงินค่าทดแทน ภายใน 1 ป� นบัแต่วนัที�ศาล อนญุาตใหถ้อน
ฟ�องหรอืมคํีาพพิากาาอันถึงที�สดุ

หลักฐาน ของจาํเลย

ที� จาํเลย ต้องนาํมายื�นในการขอรบั
ค่าทดแทนหรอืค่าใชจ้า่ย

1.แบบรบัคําขอ ( สชง.1/02 หรอื สชง.1/04 )
2.บตัรประจาํตัวประชาชน ( ตัวจรงิ )
3.สาํเนาทะเบยีนบา้น
4.หนังสอืมอบอํานาจ
5.หนังสอืรบัรองคดีถึงที�สดุ
6.สาํเนาใบแต่งทนายความ
7.สาํเนาพพิากษาของทกุชั�นศาล
8.สาํเนาหมายขงั หมายจาํคกุ และหมายปล่อย
9.สาํเนาหนังสอืสญัญาจา้งวา่ความ
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หลักฐาน 



ใคร. . . 
คือผูม้สีทิธยิื�นคําขอรบัค่าตอบแทน
ค่าทดแทน และ ค่าใชจ้า่ยได้บา้ง 
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ผูเ้สยีหาย หรอื จาํเลย 

ทายาทซึ�งได้รบัความเสยีหาย

ผูแ้ทนโดยชอบธรรม / ผูอ้นบุาล

บุคคลซึ�งได้รบัการแต่งตั�ง
เป�นหนงัสอืจาก ผูเ้สยีหาย 

จาํเลย หรอื ทายาท

ผูบุ้พการ ีผูส้บืสนัดาน 
สาม ีหรอื ภรรยา



ขอ้พพิาททางแพง่

ขอ้พพิาททางอาญา

เชน่ 
ผิดสญัญาขายฝาก

จาํนอง 
กู้ยมื 

คํ�าประกัน
พนัิยกรรมเกี�ยวกับทรพัยม์รดก

ฯลฯ

เชน่ 
ความผดิฐานเป�ดเผยความลับ

หมิ�นประมาท
ฉอ้โกง
ยกัยอก

ทําให้เสยีทรพัย์
บุกรุก
 ฯลฯ

ระบบการไกล่เกลี�ยขอ้พพิาท
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สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77 WWW.MOJ.GO.TH

ศูนยไ์กล่เกลี�ยขอ้พพิาทภาคประชาชน /
สาํนกังานยุติธรรมจงัหวดั / 
กรมคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพ 

คัดกรองคํารอ้ง

สง่ต่อ หน่วยงาน เชน่ กรมบงัคับคดี / กรมพนิิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
/ กระทรวงแรงงาน / สาํนักงานคณะกรรมการกํากับและ
สง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย / สาํนักงานคณะ
กรรมการคุ้มครองผูบ้รโิภค

ระบบการไกล่เกลี�ยขอ้พพิาท

ขอ้พพิาทตาม  พ.ร.บ

ขอ้พพิาทตามกฎหมายอื�น



ตามพระราชบญัญัติการไกล่เกลี�ย
ขอ้พพิาท พ.ศ.2562

. ที�ดินไมเ่กี�ยวด้วยกรรมสทิธิ�

. ทนุทรพัยไ์มเ่กิน ห้าแสนบาท

.ความผดิอาญาอันยอมความได้

.ความผดิลหโุทษ
(ม.390-ม.395, ม.397)

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77 WWW.MOJ.GO.TH

ระบบงานมาตรฐาน
การติดตามรายงานผล

การไกล่เกลี�ยขอ้พพิาท
ภาคประชาชน



ตามพระราชบญัญัติการไกล่เกลี�ย
ขอ้พพิาท พ.ศ.2562

. ที�ดินไมเ่กี�ยวด้วยกรรมสทิธิ�

.ทรพัยม์รดก

. ทนุทรพัยไ์มเ่กินห้าแสนบาท

.ความผิดอาญาอันยอมความได้

.ความผิดลหโุทษ  
(ม.390-ม.395, ม.397)
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ระบบงานมาตรฐาน
การติดตามรายงานผล

การไกล่เกลี�ยขอ้พพิาท
ในหนว่ยงานของรฐั



ตามพระราชบญัญัติการไกล่เกลี�ย
ขอ้พพิาท พ.ศ.2562

 .ความผิดอาญาอันยอมความได้
.ความผิดลหโุทษ  
(ม.390-ม.395, ม.397)
.ความผิดอาญาที�มอัีตราโทษอยา่งสงู
ไมเ่กินสามป�ท้าย พ.ร.บ
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ระบบงานมาตรฐาน
การติดตามรายงานผล

การไกล่เกลี�ยขอ้พพิาท
ในชั�นการสอบสวน



กระบวนการไกล่เกลี�ยขอ้พพิาท

สะดวก รวดเรว็ 
ประหยดั เป�นธรรม
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ยื�นคํารอ้ง

แต่งตั�งผูไ้กล่เกลี�ย

ดําเนนิการไกล่เกลี�ย

สิ�นสดุการไกล่เกลี�ย



ใหคํ้าปรกึษาเบื�องต้น

ยื�นคํารอ้ง รบัคํารอ้ง

ตรวจสอบขอ้มูล / ขอ้พพิาท

ถามความสมคัรใจคู่กรณี

เลือกผูไ้กล่เกลี�ย

ถามความยนิยอมผูไ้กล่เกลี�ย

แต่งตั�งผูไ้กล่เกลี�ยเตรยีมการไกล่เกลี�ย

เป�ดประชุมไกล่เกลี�ย

กระบวนการไกล่เกลี�ยขอ้พพิาท
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กําหนดประเดน็พูดคยุ

แก้ไขป�ญหา/หาทางออก

จดัทําขอ้ตกลงรว่มกัน

ป�ดประชุมการไกล่เกลี�ย

บนัทึกขอ้ตกลงระงับขอ้พพิาท
การบงัคับตามขอ้ตกลง



ชอ่งทางขอคําปรกึษา
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ศูนยยุ์ติธรรมสรา้งสขุ กระทรวงยุติธรรม 
โทร.111 กด 77
สาํนักงานยุติธรรมจงัหวดั / ศูนยยุ์ติธรรมชุมชน
ศูนยไ์กล่เกลี�ยขอ้พพิาทภาคประชาชน ( ศกช. )
หน่วยงานของรฐั / สถานีตํารวจ

ชอ่งทางยื�นคํารอ้งขอไกล่เกลี�ยขอ้พพิาท
ศูนยยุ์ติธรรมสรา้งสขุ กระทรวงยุติธรรม 
 กรมคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพ
สาํนกังานยุติธรรมจงัหวดั 
ศูนยไ์กล่เกลี�ยขอ้พพิาทภาคประชาชน ( ศกช. )
อื�น ๆ เชน่ ไปรษณยี ์ 

การแต่งตั�งผูไ้กล่เกลี�ย
คู่กรณีเลือกผูไ้กล่เกลี�ยจากบญัชหีน่วยงานภาครฐั
(ยธ)
หรอื ศูนยไ์กล่เกลี�ยขอ้พพิาทภาคประชาชน 

       (ศกช.) (กคส.)



กรอบการดําเนนิงานศูนยยุ์ติธรรมชุมชน 
ในกรอบภารกิจ 5 ด้าน 

 

ภารกิจด้านที� 1 
การป�องกันและควบคมุอาชญากรรม

ในชุมชน
มกีารดําเนินการดังนี�

1. รว่มการออกตรวจเฝ�าระวงัภัยในชุมชน / การรกัษา  
    ความปลอดภัยหมูบ่า้น
2. จดักิจกรรมหรอืรว่มกิจกรรมเผยแพรค่วามรู้
    ทางกฎหมายแก่ประชาชน
3. กิจกรรมประชาสมัพนัธก์ารป�องกันและควบคมุ
    อาชญากรรมในชุมชน
4. จดักิจกรรมเพื�อเป�นการป�องกันและควบคมุ
    อาชญากรรมในชุมชน
5. การดําเนินการอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง
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กรอบการดําเนนิงานศูนยยุ์ติธรรมชุมชน 
ในกรอบภารกิจ 5 ด้าน 

 
ภารกิจด้านที� 2 

การรบัเรื�องรอ้งเรยีน รอ้งทกุข ์
มกีารดําเนินการดังนี�

1. รบัเรื�องรอ้งเรยีน / รอ้งทกุข์
2. รบัแจง้เบาะแสการกระทําความผดิ
3. ใหคํ้าปรกึษา
4. การดําเนินการอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง
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กรอบการดําเนินงานศูนยยุ์ติธรรมชุมชน
ในกรอบภารกิจ 5 ด้าน 

 
ภารกิจด้านที� 3

 การไกล่เกลี�ยประนอมขอ้พพิาท หรอื 
การจดัการความขดัแยง้
มกีารดําเนินการดังนี�

1. ไกล่เกลี�ยขอ้พพิาท
2. จดักิจกรรมหรอืรว่มกิจกรรมเสรมิสรา้งความ      
    สมานฉันท์
3. จดักิจกรรมหรอืเขา้รบัการอบรมการไกล่เกลี�ย
    ประนอมขอ้พพิาท
4. การดําเนินการอื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง
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กรอบการดําเนินงานศูนยยุ์ติธรรมชุมชน
ในกรอบภารกิจ 5 ด้าน 

 
ภารกิจด้านที� 4

 การเยยีวยาหรอืเสรมิพลังแก่เหยื�อ
อาชญากรรมและความรูส้กึของชุมชน

มกีารดําเนินการดังนี�
1. รบัเรื�องการขอรบัความชว่ยเหลือจากกองทนุ
    ยุติธรรม( ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล 
    หลักประกันการปล่อยตัวชั�วคราว ฯลฯ )
2. รบัเรื�องขอรบัค่าตอบแทนผูเ้สยีหายและค่าชดเชย
    จาํเลยในคดีอาญา
3. เผยแพรค่วามรู ้/ ประชาสมัพนัธ ์การใหค้วามชว่ย
    เหลือของกองทนุยุติธรรมและค่าตอบแทนผูเ้สยีหาย  
    และค่าทดแทน และค่าใชจ้า่ยแก่จาํเลยในคดีอาญา
4. การดําเนินการอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง
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กรอบการดําเนินงานศูนยยุ์ติธรรมชุมชน
ในกรอบภารกิจ 5 ด้าน 

 
ภารกิจด้านที� 5 

การรบัผูพ้น้โทษหรอืผูถ้กูคมุประพฤติ
กับสูชุ่มชน

มกีารดําเนินการดังนี�
1. รบัรายงานตัว / ติดตาม เยี�ยมเยยีนผูพ้น้โทษ
2. สง่เสรมิทักษะและฝ�กอาชพีใหแ้ก่ผูพ้น้โทษ
3. การหางานใหแ้ก่ผูพ้น้โทษ
4. การดําเนินการอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง
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ชอ่งทางติดต่อ
สาํนกังานยุติธรรมจงัหวดันครศรธีรรมราช
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