
 
 
มาตรฐานระยะเวลางานบริการของกองทุนยุติธรรม คือ 7 วัน ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1  การรับคำขอและตรวจสอบเบื้องต้น (เริ่มนับระยะเวลาเมื่อได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน)   
 ระยะเวลาการปฏิบัติ 1 วัน 

ขั้นตอนท่ี 2 ทำความเห็น  ระยะเวลาการปฏิบัติ 4 วัน 
ขั้นตอนท่ี 3 เสนอประธานอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ หรืออนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก  

 คณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณากรณีเร่งด่วน / เสนอคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ   
 และคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ ระยะเวลา  
 การปฏิบัติ 1 วัน 

ขั้นตอนท่ี 4 แจ้งผลการพิจารณา ระยะเวลาการปฏิบัติ 1 วัน 

*** เริ่มนับมาตรฐานระยะเวลาเมื่อได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน*** 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ๑. ระยะเวลาเริ่มนับต่อเมื่อได้รับเอกสารหรือพยานหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน  
๒. คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจงัหวัดมีอำนาจในการพิจารณาในวงเงนิไม่เกิน 

๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อราย หากวงเงินเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท คณะอนุกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือกรุงเทพมหานครและที่เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ประจำจังหวัดจะเป็นผู้พิจารณา 

3. มาตรฐานระยะเวลางานบรกิารของกองทนุยุติธรรม 7 วัน ไม่ถูกประเมินผลการดำเนินงาน
ตามกรอบการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

 

 

มาตรฐานระยะเวลางานบริการของกองทุนยุติธรรม 7 วัน 

ข้ันตอนมาตรฐานระยะเวลางานบริการของกองทุนยุตธิรรม 7 วัน 
 

การรับคำขอและ
ตรวจสอบเบื้องต้น 
(เริ่มนบัระยะเวลา 
เม่ือได้รบัเอกสาร
ถูกต้อง ครบถ้วน) 

 

ทำรายงานความเห็น 
 

เสนอประธานหรือผู้ท่ี
คณะอนุกรรมการมอบหมาย 

เพื่อพิจารณาเห็นชอบ/ 
ไม่เห็นชอบตามความเห็น 

ท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอ 

แจ้งผล 
การพิจารณา 

 

จำนวน 1 วัน จำนวน 4 วัน จำนวน 1 วัน จำนวน 1 วัน 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 



                            Flowchart มาตรฐานระยะเวลางานบริการของกองทนุยุติธรรม 7 วัน 
 ขั้นตอน           ผู้รับบริการ                  เจ้าหน้าท่ี  ประธานหรือผู้ท่ีคณะอนุกรรมการมอบหมาย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

     

 

 

 

  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

      
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
    

  
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 ขอรับความช่วยเหลือ 

กรณีเร่งด่วน 

 

สนง.ที่รับคำขอ 
มีอำนาจพิจารณา 

2 

1 

กรณีปกติ 

ทำรายงานความเห็น 
เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 

 

ผู้ขอฯ รับทราบ แจ้งผลการพิจารณา 

ทำสัญญาและ 

พร้อมจัดส่งเร่ืองเบิกจ่าย 

เสนอรายงานความเห็น 
อนุมัติ/ไมอ่นุมัติ ของฝ่ายเลขานุการ 

 ทั้งน้ี ระยะเวลาการสง่ต่อ 
ไม่นับรวมในมาตรฐานระยะเวลาฯ 

 ปิดสำนวน 

**ผู้ขอฯ,ผู้รับมอบอำนาจ 

 

3 

4 

การรับคำขอ/กลั่นกรอง/ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร 

1 วัน 

4 วัน 

1 วัน 

1 วัน 

คณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือ 
อนุมัติ/ไมอ่นุมัติ/ยุติ หรือแสวงหา

ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 
 

 

สนง.ที่รับคำขอส่งต่อ 
สนง.อืน่ที่มีอำนาจพจิารณา 

1. กรณีวงเงินเกิน 500,000 บาท 
2. กรณีอื่นๆ อาทิ ความประสงค์,พื้นที ่

ยุติ ไม่อนุมัติ อนุมัติ 

 
**กรณีผู้ขอไม่เห็นด้วย 

กับผลการพจิารณา ผู้ขอสามารถ 
ย่ืนขอทบทวนได้ ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสอืแจ้งผล 

 

 
เข้าสู่มาตรฐานระยะเวลา 

งานบริการ 7 วัน 
(กรณีเร่งด่วน) 

แสวงหา 
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเตมิ* อนุมัติ/ไม่อนุมัติ/ยตุ ิ

รวบรวมเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ: ระยะในการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมไม่ถูกนับตามมาตรฐานระยะเวลางานบริการของกองทุนยุติธรรม 7 วัน โดยกำหนดให้
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน 



 
ขั้นตอน/

กระบวนการ 
คำอธิบาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1.ขอรับความ
ช่วยเหลือ 

1. ผู้ขอรับความช่วยเหลือยื่นคำขอฯ ได้โดย 
1.1 ตนเอง 
1.2 ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ สามีหรือภริยาที่จดทะเบียน

สมรสยื่นแทน 
1.3 ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

2. ช่องทางการยื่นคำขอ 
2.1 ยื่นคำขอฯ ด้วยตนเองที่สำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ส่วนราชการอื่น 
2.2 ส่งคำขอทางไปรษณีย์ 
2.3 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
2.4 JFO Mobile application 
2.5 www.facebook.com/Justicefundoffice 
2.6 ช่องทางอื่น 

1 วัน 
 

ผู้รบับริการ 
 

2.การรบัคำขอ/ 
กลั่นกรอง/
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของเอกสาร 

ตรวจสอบเบื้องต้น 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
3. สำเนาสัญญา 
4. สำเนาเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน 
5. สำเนาเอกสารทางคดี 
6. หนังสือรับรองรายได้ 

เจ้าหน้าที ่

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

4.1 ค่าจ้างทนายความ 
4.2 ค่าที่ปรึกษา/ผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายในการดำเนินคดี/ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
4.3 ค่าฤชาธรรมเนียม 
4.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดี เช่น ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริง และ
หลักฐาน ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการสอบแนวเขต
รังวัดที่ดิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทาง
ดาวเทียมการอ่าน แปล ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย 

4.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีตามทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร 

คำอธิบายขั้นตอนการพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี 



ขั้นตอน/
กระบวนการ 

คำอธิบาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

5. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอฯ พิจารณาเอกสารหลักฐาน 
5.1 กรณีเอกสารไม่ครบ ให้แจ้งผู้ขอฯ ดำเนินการส่งให้ครบถ้วน (ข้อ 7) 
5.2 กรณีเอกสารครบถ้วน ให้พิจารณาคำขอฯ และประเมินเบื้องต้น หากพบกรณี

เร่งด่วนให้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือประสานส่งต่อตามความจำเป็นแก่
กรณี (ข้อ 8)  

6. บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม ออกเลขรับคำขอในระบบ 
พร้อมพิมพ์ใบรับคำขอฯ ซึ่งมี 2 ส่วน มอบให้ผู้ขอ 1 ส่วน และเก็บเป็นหลักฐาน
ในสำนวน 2 ส่วน 
7. การพิจารณามอบหน่วยงานดำเนินการ 

7.1 ให้สำนักงานที่เป็นภูมิลำเนา หรือถ่ินที่อยู่อาศัยของผู้ยื่นคำขอฯ เป็นสำนักงาน
ที่รับผิดชอบ หรือเจ้าหน้าที่อาจส่งคำขอฯ ไปสำนักงานอื่นเพื่ อ
ประโยชน์ในการดำเนินคดี (ข้อ 6 วรรคหนึ่ง) 

7.2 กรณีข้อพิพาทเกีย่วกับอสงัหาริมทรพัย์ หรือสิทธิหรือประโยชน์อันเกี่ยวกบั
อสังหาริมทรัพย์ ให้สำนักงานที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่เป็นสำนักงานที่รับผิดชอบ 
หรืออาจให้สำนักงานที่เป็นภูมิลำเนา หรือถ่ินที่อยู่อาศัยของผู้ยื่นคำขอฯ 
เป็นสำนักงานที่รับผิดชอบก็ได้ (ข้อ 6 วรรคสอง) 

กรณีหลักฐานครบ ดำเนินการจัดทำรายงานความเห็น 
กรณีหลักฐานไม่ครบ มี 2 กรณี 
1. แจ้งผู้ขอฯ ให้ทราบถึงสาเหตุที่ไม่สามารถรับคำขอฯ ว่าขาดเอกสารที่จำเป็น
ต่อการพิจารณา และให้ผู้ขอฯ จัดเตรียมเอกสารเพื่อมาย่ืนให้ในภายหลัง 
2. จัดทำหนังสือขอให้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ให้ผู้ขอฯ ดำเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง หากพ้นกำหนดให้ถือว่าเป็น 
การแสดงความประสงค์ขอยุติคำขอฯ (ระเบียบฯ ข้อ 16 (2)) 

3. สำนักงาน
ที่รับคำขอ 
มีอำนาจ
พิจารณา 

ให้สำนักงานที่เป็นภูมิลำเนา หรือถ่ินที่อยู่อาศัยของผู้ยื่นคำขอเป็นสำนักงาน 
ที่รับผิดชอบ หรือเจ้าหน้าที่อาจส่งคำขอไปยังสำนักงานอื่นเพื่อประโยชน์ในการ
ปล่อยช่ัวคราวก็ได้ และให้พิจารณาดังนี้ 
1. ในการพิจารณาคำขอให้คณะอนุกรรมการเป็นผู้พิจารณาคำขอ ในกรณีที่มี
เหตุจำเป็นเร่งด่วน ไม่สามารถเสนอคำขอต่อคณะอนุกรรมการได้ ให้ประธาน
เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาคำขอและรายงานให้คณะอนุกรรมการทราบโดยเร็ว (ข้อ 15) 
2. คณะอนุกรรมการ หรือประธาน มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติคำขอ 
(ข้อ 16) 
3. เหตุแห่งการยุติคำขอ (ข้อ 16 วรรคสอง) มีดังนี ้

3.1 ผู้ขอรับความช่วยเหลือมีหนังสือขอยุติคำขอรับความช่วยเหลือ 
3.2 ผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ส่งเอกสาร หลักฐานภายในกำหนด 
3.3 ไม่สามารถติดต่อผู้ขอรับความช่วยเหลือได้ 
3.4 ผู้ขอรับความช่วยเหลือให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จ 

  

4. สำนักงาน
ที่รับคำขอส่ง
ต่อสำนักงานที่

1.กรณีหากวงเงินประกันการปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเกิน 500,000 
บาทต่อราย ให้ส่งสำนวนทั้งหมดไปยังคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำ
กรุงเทพมหานคร และที่เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด 

  



ขั้นตอน/
กระบวนการ 

คำอธิบาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

มีอำนาจ
พิจารณา 

เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป (คำสั่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมที่ 2/2562) 
2.หากผู้ขอรับความช่วยเหลือมีภูมิลำเนาและถ่ินที่อยู่อาศัยหรือมูลเหตุแห่งคดี
เกิดข้ึนในเขตกรุงเทพมหานครให้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนกลางพิจารณา 

5. กรณี
เร่งด่วน 
 

กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนไม่สามารถเสนอคำขอให้คณะอนุกรรมการเป็นผู้
พิจารณาได้ ให้ประธานเป็นผู้พิจารณาคำขอและรายงานให้คณะอนุกรรมการทราบ
โดยเร็ว (ข้อ 15 วรรคสอง) ***มาตรฐานระยะเวลางานบริการของกองทุนยุติธรรม 
7 วัน (กรณีเร่งด่วน) ใช้กับภารกิจการขอปล่อยตัวช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย  
เท่านั้น 

6. กรณีปกต ิ เข้าสู่มาตรฐานระยะเวลางานบริการของกองทุนยุติธรรม 7 วัน  
7. รวบรวม
เอกสาร/
หลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

รวบรวมเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง 
รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีทั้งหมด รวมทั้งเอกสารที่ได้จากการแสวงหา
ข้อเท็จจริง เพื่อจัดทำรายงานความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป 

4 วัน เจ้าหน้าที ่

แสวงหาข้อเท็จจริง (ไม่นับรวมในมาตรฐานระยะเวลาฯ) 
1. ให้เจ้าหน้าที่สอบปากคำ ลงพื้นที่ ตรวจสอบความประพฤติตามความเหมาะสม
และจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน ทั้งนี้อาจมีหนังสือสอบถาม หรือเชิญบุคคลใดมาให้ถ้อยคำส่งเอกสาร
หลักฐาน ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องหรือสิ่งอื่นใดที่จำเป็นต่อการพิจาณาคำขอก็ได้  
(ข้อ 14 วรรคหนึ่ง) 
2. ให้เจ้าหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงและทำรายงานความเห็นของเจ้าหน้าที่เพื่อ
เสนอต่อคณะอนุกรรมการหรือประธานโดยเร็ว (ข้อ 14 วรรคสอง) 
ติดตามเอกสารเพิ่มเติม 
ให้ดำเนินการติดตามเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการขอรับความช่วยเหลือ หาก
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
1. แจ้งผู้ขอฯ ให้ทราบถึงสาเหตุที่ไม่สามารถรับคำขอฯ ว่าขาดเอกสารที่จำเป็น
ต่อการพิจารณา และให้ผู้ขอฯ จัดเตรียมเอกสารเพื่อมาย่ืนให้ในภายหลัง 
2. จัดทำหนังสือขอให้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ให้ผู้ขอฯ ดำเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง หากพ้นกำหนดให้ถือว่าเป็น 
การแสดงความประสงค์ขอยุติคำขอฯ (ระเบียบฯ ข้อ 16 (2)) 



ขั้นตอน/
กระบวนการ 

คำอธิบาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

8. พิจารณา
วงเงิน/ทำ
รายงาน
ความเห็น
เสนอ
ผู้บังคับบญัชา
ตามลำดับช้ัน 

ทำรายงานความเห็น 
ให้เจ้าหน้าที่ทำรายงานความเห็นเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการหรือประธาน 
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประกอบความเห็นดังนี้ 
1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต้องคำนึงถึง (ข้อ 10)  

1.1 พฤติกรรมและข้อเท็จจริง ของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 
1.2 ฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 
1.3 โอกาสที่ผู้จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนได้รับความช่วยเหลือ หรือ

บรรเทาความเสียหายตามกฎหมายอื่น 
2. การพิจารณาพฤติกรรมและข้อเท็จจริงประกอบการฟ้องคดี บังคับคดีควร
คำนึงถึง (ข้อ 11)  

2.1 เป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือมีกฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิ 
และต้องมีข้อโต้แย้งเกิดข้ึนเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมาย หรือ
จะต้องใช้สิทธิทางศาล 

2.2 เป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน 
2.3 เป็นการกระทำละเมิดที่กระทบต่อความเช่ือมั่นของประชาชนต่อ

กระบวนการยุติธรรม 
2.4 เป็นเรื่องที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

หรือความมั่นคงของประเทศ หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
2.5 พฤติกรรมข้อเท็จจริงและเงื่อนไขอื่นๆ ตามสถานการณ์ สภาพแวดล้อม

ที่เกิดข้ึน เช่น การช่วยเหลือให้พ้นจากการกระทำของผู้มีอิทธิพล หรือ
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น 

3. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา กรณีผู้ยื่นคำขอประสงค์ต่อสู้คดี (ข้อ 11 วรรคสาม) 
3.1 ต้องไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ หรือความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ เว้นแต่มีหลักฐานอันน่าเช่ือว่าน่าจะไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด 
3.2 ต้องไม่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

เว้นแต่มีหลักฐานอันน่าเช่ือว่าน่าจะไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด 
3.3 ต้องไม่มีผลกระทบต่อความเสียหายของประชาชนส่วนรวม เว้นแต่มี

หลักฐานอันน่าเช่ือว่าน่าจะไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด 
3.4 ต้องมีหลักฐานพอสมควรว่ามิได้เป็นผู้ผิดสัญญาหรือละเมิดสิทธิผู้อื่น

และต้องใช้สิทธิโดยสุจริต 
4. การพิจารณาฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ อาจคำนึงถึง (ข้อ 12)  

4.1 รายได้หรือความสามารถทางเศรษฐกิจของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
4.2 ภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพตามปกติอันควรแก่ฐานานุรูป 
4.3 ภาระหนี้สินของผู้ขอรับความช่วยเหลือที่ไม่สามารถเข้าถึงความ

ยุติธรรมเป็นสำคัญ 
5. เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณารายงานความเห็นพ้องกับความเห็นของ
เจ้าหน้าที่ เสนอประธานเพื่อพิจารณาความเห็น 
6. กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน ให้ประธานเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาคำขอ 
 

  



ขั้นตอน/
กระบวนการ 

คำอธิบาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

9. เสนอ
รายงาน
ความเห็น 
อนุมัติ/ไม่
อนุมัติ ของ
ฝ่ายเลขานุการ 

1. กรณีผู้บังคับบัญชาเหน็ชอบรายงานความเหน็ของนิติกร ให้เสนอเข้าที่ประชุม
คณะอนุกรรกมารฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรายงานความเห็นของนิติ
กรหรือให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น 
2. กรณีผู้บังคับบัญชาไม่เห็นชอบรายงานความเห็นของนิติกร ให้นิติกรทบทวน
และปรับปรุงแก้ไขรายงานความเห็น และเสนอผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว 

  

10. คณะอนุ
กรรมการฯ 
พิจารณาคำ
ขอรับความ
ช่วยเหลือ 

กรณีมีมติตาม (ข้อ 16) 
1. คณะอนุกรรมการ หรือประธาน หรือผู้ที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย มีอำนาจ
พิจาณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติคำขอ (ข้อ 16 วรรคหนึ่ง) 
2. คณะอนุกรรมการ หรือประธาน มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติคำขอ 
(ข้อ 16) 
3. เหตุแห่งการยุติคำขอ (ข้อ 16 วรรคสอง) มีดังนี ้

3.1 ผู้ขอรับความช่วยเหลือมีหนังสือขอยุติคำขอรับความช่วยเหลือ 
3.2 ผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ส่งเอกสาร หลักฐานภายในกำหนด 
3.3 ไม่สามารถติดต่อผู้ขอรับความช่วยเหลือได้ 
3.4 ผู้ขอรับความช่วยเหลือให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จ 

กรณียังไม่มมีติตาม (ข้อ 16) 
กรณีที่คณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วแต่ยังไม่มีมติ อนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือแสวงหา
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ให้หยุดนับมาตรฐานระยะเวลาฯ ไว้ก่อน และให้เริ่มนับมาตรฐาน
ระยะเวลาฯ เมื่อได้เสนอคำขอรับความช่วยเหลือต่อคณะอนุกรรมการอีกครั้ง 

1 วัน คณะอนุ
กรรมการฯ 

11. แจ้งผล
การพิจารณา 

เลขานุการแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือใหผู้้ขอรับความช่วยเหลือทราบ
ภายในระยะเวลา ๑ วันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการหรือประธานหรือผู้ที่ได้รบั
มอบหมายพจิารณาแล้วเสร็จ (ข้อ 18) 

1 วัน เจ้าหน้าที ่

12. ผู้ขอรบั
ความช่วยเหลอื
รับทราบผล
การพิจารณา 

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

- เจ้าหน้าที ่
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กระบวนการ 

คำอธิบาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

13. ทำสัญญา
และพรอ้ม
จัดส่งเรือ่ง
เบิกจ่าย 

1. ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดหาทนายความตามลำดับบัญชีทนายความกองทุน (ข้อ 23) 
2. ในการแต่งตั้งทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือในการดำเนินคดีให้ประธาน 
หรือเลขานุการ พิจารณาคัดเลือกจากบัญชีทนายความของกองทุน (ข้อ 34) 
3. การแต่งตั้งทนายความให้พิจารณาจากทนายความที่ข้ึนบัญชีไว้ในแต่ละเขต
จังหวัดตามลำดับในบัญชีทนายความของกองทุนก่อน หากปรากฏข้อเท็จจริงที่
เป็นข้อสำคัญไม่อาจใช้ทนายความที่ข้ึนบัญชีในจังหวัด หรือกรณีไม่มีทนายความ
ที่จะดำเนินคดี หรือการบังคับคดี เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตจังหวัด
นั้นให้คัดเลือกจากบัญชีทนายความในจังหวัดใกล้เคียง (ข้อ 34 วรรคสอง) 
4. ทนายความเสนอค่าวิชาชีพทนายความและค่าธรรมเนียมศาล ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตรา
การให้ความช่วยเหลือในการดำเนินคดีจากกองทุนยุติธรรม 
5. ให้เลขานุการพิจารณาแต่งตั้งทนายความและอนุมัติวงเงินในการจ้างทนายความ 
(ข้อ 34 วรรคสี่) 
6. ให้เลขานุการเสนออนุมตัิค่าธรรมเนียมศาลต่อปลดักระทรวงยุติธรรม หรือผูท้ี่
ได้รับมอบหมาย 
7. ในคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีผลกระทบต่อประชาชน หรือกลุ่มบุคคล
ตั้งแต่ 10 รายข้ึนไปหรือที่อาจมีผลกระทบต่อความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
เจ้าหน้าที่อาจจัดหาทนายความนอกเหนือเขตพื้นที่ หรือทนายความที่ไม่ได้ข้ึน
ทะเบียนไว้กับกองทุน โดยความเห็นชอบของเลขานุการ (ข้อ 23 วรรคสอง) 
8. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น ผู้ขอรับความช่วยเหลือจะเสนอทนายความที่มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งก็ได้ แม้
ทนายความผู้นั้นจะไม่ได้ข้ึนบัญชีไว้กับกองทุนก็ตาม ให้ทนายความดังกล่าวได้รับ
ค่าจ้างเช่นเดียวกับทนายความที่ข้ึนบัญชีกับกองทุนและต้องมีความผูกพันเป็นไป
ตามระเบียบนี้ด้วย (ข้อ 27) 
9. เพื่อประโยชน์ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ หากกองทุนพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือในช้ันอุทธรณ์หรือฎีกา กองทุนอาจกำหนดให้ทนายความนายเดิมมี
หน้าที่ร่างอุทธรณ์ หรือฎีกา แล้วแต่กรณี (ข้อ 23 วรรคสาม) 

- เจ้าหน้าที ่

ทำสัญญา 
1. เมื่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแก่ผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือแล้ว ให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือทำสัญญาการได้รับความช่วยเหลือ  
ณ สำนักงานภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผล ทั้งนี้ ตามแบบสัญญา
การได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมกรณีให้ความช่วยเหลือในการ
ดำเนินคดี (ข้อ 21) 
2. จัดเตรียมสัญญาจ้างทนายความ ตามแบบสัญญาจ้างทนายความ หรือสัญญา
จ้างทนายความในช้ันบังคับคดี แล้วแต่กรณี 
3. การทำสัญญาจ้างทนายความเพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ในการดำเนินคดี ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือบุคคลที่ได้รบัมอบหมายจัดทำ
สัญญาจ้างทนายความและลงนามในสัญญาจ้างทนายความ (ข้อ 24) 



ขั้นตอน/
กระบวนการ 

คำอธิบาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ลงนามในสัญญา 
1. ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจลงนามในสัญญา
การได้รับความช่วยเหลือ (ข้อ 22 วรรคหนึ่ง) ถ้าผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่มาทำ
สัญญาภายในเวลาที่กำหนดโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับ
ความช่วยเหลือ ให้คณะอนุกรรมการ หรือประธาน ยุติการให้ความช่วยเหลือ 
เว้นแต่เป็นกรณีมเีหตุอันสมควร (ข้อ 22 วรรคสอง) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยการรับเงิน 
การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุนยุติธรรม (ข้อ 22 วรรคสาม) 
2. นิติกรเจ้าของสำนวนลงเลขทะเบียนคุมสญัญา 
จัดส่งสัญญา 
1. รวบรวมเอกสารประกอบการทำสัญญาส่งคลัง ดังนี้ 

1.1 เอกสารของผู้ขอรับความช่วยเหลือ ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนช่ือ หรือสกุล (ถ้ามี) 

1.2 เอกสารของทนายความ ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนช่ือหรือสกุล (ถ้ามี ) สำเนา
ใบอนุญาตว่าความ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร สำเนาใบแต่ง
ทนายความ อากรแสตมป์คิดจากค่าวิชาชีพ 1,000 บาท ต่ออากร
แสตมป์ 1 บาท ใบขอโอนเงิน  

1.3 เอกสารเกี่ยวกับคดี ประกอบด้วย สำเนาแบบ กทย.1 สำเนารายงาน
ความเห็นเจ้ าหน้าที่  สำเนาใบเสนอค่าวิชาชีพทนายความและ
ค่าธรรมเนียมศาล สำเนาหนังสือขออนุมัติค่าวิชาชีพทนายความและ
ค่าธรรมเนียมศาล 

2. จัดทำบันทกึสง่เอกสารประกอบการทำสัญญา 
ทำเรื่องเบิกจ่าย 
1. ขอเบิกจ่ายฤชาธรรมเนียม 

1.1 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งตามมาตรา 149 และ มาตรา 153 
1.2 กรณีเงินหรือค่าใช้จ่ายในการชำระค่าฤชาธรรมเนียม เจ้าหน้าที่กองทุน

ยุติธรรมจะจ่ายเงินโดยตรงให้กับศาลที่รับฟ้องคดี หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่รับเงินค่าฤชาธรรมเนียมดังกล่าว 

2. ขอเบิกจ่ายค่าที่ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญตามกฎหมายในการดำเนินคดี หรือผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะด้านตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด 
3. ขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดี 

3.1 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องในการดำเนินคดี เช่น ค่าตรวจพิสูจน์ 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและหลักฐานค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่าย
ในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทาง
อากาศหรือทางดาวเทียม การอ่าน แปล ตีความ หรือวิเคราะห์
ภาพถ่าย (ข้อ 9(4)) 



ขั้นตอน/
กระบวนการ 

คำอธิบาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3.2 กรณีเงินหรือค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือตาม 1 เจ้าหน้าที่
กองทุนยุติธรรมจะจ่ายเงินโดยตรงให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการ
ตามข้อ 9(4) 

4. ขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 

4.1 ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีตามาที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ของผู้ขอ 

4.2 เจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรมจะจา่ยเงนิโดยตรงใหก้ับผูข้อรับความช่วยเหลือ 
เบิกเงินค่าดำเนินคดี 
1. ขอเบิกจ่ายค่าจ้างทนายความ 

1.1 งวดที่ 1 มีการยื่นคำฟ้องต่อศาล 
1) เมื่อมีการยื่นคำฟ้อง หรือคำร้องต่อศาลแล้ว ให้ทนายความทำบันทึก

ขอเบิกค่าวิชาชีพตามสัญญาจ้างทนายความ พร้อมแนบสำเนาคำฟ้อง หรือคำร้อง
ไปยังเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ  

2) นิติกรเจ้าของสำนวนจัดทำบันทึกขอเบิกจ่ายค่าวิชาชีพทนายความงวดที่ 1 
1.2 งวดที่ 2 สืบพยาน (รายงานกระบวนพิจารณา) 

1) เมื่อมีการสืบพยานเสร็จ ให้ทนายความทำบันทึกขอเบิกค่าวิชาชีพ
ตามสัญญาจ้างทนายความ พร้อมแนบสำเนารายงานกระบวนพิจารณาไปยัง
เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ  

2) นิติกรเจ้าของสำนวนจัดทำบันทึกขอเบิกจ่ายค่าวิชาชีพทนายความงวดที่ 2 
1.3 งวดที่ 3 ศาลมีคำพิพากษา หรือมีคำสั่ง 

1) เมื่อศาลมีคำพิพากษา หรือมีคำสั่ง ให้ทนายความทำบันทึกขอเบิก
ค่าวิชาชีพตามสัญญาจ้างทนายความ พร้อมแนบสำเนาคำพิพากษา หรือสำเนา
คำสั่งไปยังเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ  

2) นิติกรเจ้าของสำนวนจัดทำบันทึกขอเบิกจ่ายค่าวิชาชีพทนายความงวดที่ 3 
หมายเหตุ  
(1) ในกรณีที่มีการไกล่เกลี่ยจนทำให้คดีเสร็จสิ้น ทนายความจะได้รับ

ค่าจ้าง จำนวนร้อยละ 50 ของค่าจ้างทั้งหมด ซึ่งเงินจำนวนนี้ให้รวมถึงเงินที่
ได้รับไปแล้วในงวดที่ 1 (ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อสัญญา ซึ่งอยู่
ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานอัยการสูงสุด) 

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

2.1 งวดที่ 1 เมื่อสืบทรัพย์และได้ต้ังเรื่องการบังคับคดีไปยังกรมบังคับคดีแล้ว 
1) ให้ทนายความทำบันทึกขอเบิกค่าวิชาชีพตามสัญญาจ้างทนายความ 

พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยังเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ  
2) นิติกรเจ้าของสำนวนจัดทำบันทึกขอเบิกจ่ายค่าวิชาชีพทนายความงวดที่ 1 

2.2 งวดที่ 2ทนายความดำเนินการบังคับคดีจนเสร็จสิ้น 
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ดำเนินการด้านการเงิน 
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน ของ
กองทุนยุติธรรม  
รับเงินตามสัญญา 
ผู้ขอรับความช่วยเหลือรับเงินค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดี จาก
ข้ันตอนที่ (16) การทำเรื่องเบิกจ่าย 

14. ปิดสำนวน นิติกรเจ้าของสำนวนทำบันทึกรายงานผลคดีให้เลขานุการทราบ พร้อมแนบ
สำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่ง 

- นิติกร 

การรบัเงินคืน 
ในกรณีที่ขอรบัความช่วยเหลือเงินหรือค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความว่าความ
ในคดีเงินหรือค่าใช้จ่ายในการชำระค่าธรรมเนียมขึ้นศาลหรอืค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
เมื่อศาลสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาล หรือเงินค่าทนายความ ผู้ขอรับความช่วยเหลือ
จะต้องนำเงินที่ไดร้ับทัง้หมด แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ไดร้ับจากผู้ให้ความช่วยเหลือ 
คืนผู้ให้ความช่วยเหลือภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงิน (ตามสญัญาการ
ได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมกรณีให้ความช่วยเหลือในการดำเนินคดี 
ข้อ 3) 
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1.ขอรับ
ความ
ช่วยเหลือ 

1. ผู้ขอรับความช่วยเหลือยื่นคำขอฯ ได้โดย 
1.1 ตนเอง 
1.2 ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ สามีหรือภริยาที่จดทะเบียนสมรส    

           ยื่นแทน 
1.3 ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

2. ช่องทางการยื่นคำขอ 
2.1 ยื่นคำขอฯ ด้วยตนเองที่สำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัด  

           ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ส่วนราชการอื่น 
2.2 ส่งคำขอทางไปรษณีย์ 
2.3 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
2.4 JFO Mobile application 
2.5 www.facebook.com/Justicefundoffice 
2.6 ช่องทางอื่น 

1 วัน ผู้รบับริการ 

2. การรบั 
คำขอ/
กลั่นกรอง/
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของเอกสาร 

กลั่นกรองเบื้องต้น 
1. กลั่นกรองคำขอเบื้องต้นเพื่อพิจารณาว่าเป็นกรณีเร่งด่วนหรือกรณีปกติ 
2. สอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม บันทึกรายละเอียดลงในแบบ กทย. 2 
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอพิจารณาเอกสารหลักฐาน 

3.1 กรณีเอกสารไม่ครบ ให้แจ้งผู้ขอดำเนินการส่งให้ครบถ้วนและยื่นขอรับ
ความช่วยเหลืออีกครั้ง (หากยังไม่ครบจะยังไม่ออกเลขคำขอ) (ข้อ 7) 

3.2 กรณีเอกสารครบถ้วน ให้พิจารณาคำขอและประเมินเบื้องต้น หากพบกรณี
เร่งด่วนให้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือประสานส่งต่อตามความจำเป็นแก่
กรณี อาทิ การรักษาพยาบาล การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การหาที่พักพิง
ช่ัวคราว เป็นต้น (ข้อ 8) 

4. บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม ออกเลขรับในระบบ พร้อมพิมพ์  
ใบรับคำขอ ซึ่งมี 2 ส่วน มอบให้ผู้ขอ 1 ส่วน 
5. การพิจารณาหน่วยงานผู้รับผิดชอบให้สำนักงานที่เป็นภูมิลำเนา หรือถ่ินที่อยู่
อาศัยของผู้ยื่นคำขอเป็นสำนักงานที่รับผิดชอบ หรือเจ้าหน้าที่อาจส่งคำขอไป
สำนักงานอื่นเพื่อประโยชน์ในการปล่อยช่ัวคราว (ข้อ 6) ประกอบ คำสั่งคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรม ที่ 2/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 และคำสั่งคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรม ที่ 2/2562 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 

เจ้าหน้าที ่

คำอธิบายขั้นตอนการพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือในการขอปล่อยตัวชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจำเลย 



ขั้นตอน/
กระบวนการ 

คำอธิบาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
3. สำเนาใบเปลี่ยนช่ือ สกลุ (ถ้ามี) 
4. หนังสอืมอบอำนาจ (ถ้าม)ี และอากรแสตมป์ 30 บาท 
5. สำเนาเอกสารทางคดี 

- สำเนาบันทึกการจับกมุ 
- สำเนาบันทึกคำใหก้าร 
- สำเนาคำรอ้งขอฝากขัง 
- สำเนาคำฟ้อง สำเนาอทุธรณ์ สำเนาฎีกา 
- สำเนาคำพิพากษาศาลช้ันต้น/อุทธรณ์ 
- หนังสือรบัรองความประพฤติของผู้ขอฯ 
- สำเนารายงานกระบวนการพจิารณาคดี (เอกสารแสดงกำหนดนัดศาล (ถ้ามี)) 
- สำเนาบันทึกแจ้งข้อกล่าวหา 

6. หนังสอืรบัรองรายได้ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
7. เอกสารแสดงภาระหนี้สิน/ค่าใช้จ่ายประจำของผู้ขอฯ/บตัรนัดแพทย ์
8. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ : 1. กรณีย่ืนคำขอรับความช่วยเหลือในชั้นสอบสวนหรือในช้ันพนักงานอัยการ ต้อง
มีเอกสารทางคดีประกอบด้วย (เป็นอย่างน้อย) 
2. กรณีย่ืนคำขอรับความช่วยเหลือในชั้นศาลชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์ หรือชั้นฎีกา ต้องมีเอกสาร
ทางคดี ประกอบด้วย คำฟ้อง และหากคดีศาลได้มีคำพิพากษา จะต้องย่ืนคำพิพากษา
ประกอบด้วย 

  

3. สำนักงาน
ที่รับคำขอ 
มีอำนาจ
พิจารณา 

ให้สำนักงานที่เป็นภูมิลำเนา หรือถ่ินที่อยู่อาศัยของผู้ยื่นคำขอเป็นสำนักงานที่
รับผิดชอบ หรือเจ้าหน้าที่อาจส่งคำขอไปยังสำนักงานอื่นเพื่อประโยชน์ในการปล่อย
ช่ัวคราวก็ได ้

4. สำนักงาน
ที่รับคำขอส่ง
ต่อสำนักงาน
ที่มีอำนาจ
พิจารณา 

กรณีหากวงเงินประกันการปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเกิน 500,000 บาท
ต่อราย ให้ส่งสำนวนทั้งหมดไปยังคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำ
กรุงเทพมหานคร และที่เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำ
จังหวัด เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป (คำสั่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมที่  
2/2562) 

5. กรณี
เร่งด่วน 

ให้เข้าสู่มาตรฐานระยะเวลางานบริการของกองทุนยุติธรรม 7 วัน (กรณีเร่งด่วน) 
ภารกิจการขอปล่อยช่ัวคราวผู้ต้อหาหรือจำเลย 
1. กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนไม่สามารถเสนอคำขอให้คณะอนุกรรมการเป็นผู้
พิจารณาได้ ให้ประธานเป็นผู้พิจารณาคำขอและรายงานให้คณะอนุกรรมการทราบ
โดยเร็ว (ข้อ 15 วรรคสอง) 
2. หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถเสนอคำขอรับความช่วยเหลือการขอปล่อย
ช่ัวคราวให้คณะอนุกรรมการพิจารณาได้ คณะอนุกรรมการอาจมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการและเลขานุการ หรืออนุกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้พิจารณาคำขอ



ขั้นตอน/
กระบวนการ 

คำอธิบาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ก็ได้ และรายงานให้คณะอนุกรรมการทราบโดยเร็ว (ข้อ 15 วรรคสาม) 
6. กรณีปกติ เข้าสู่มาตรฐานระยะเวลางานบริการของกองทุนยุติธรรม 7 วัน  
7. รวบรวม
เอกสาร/
หลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

รวบรวมเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง 
รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีทั้งหมด รวมทั้งเอกสารที่ได้จากการแสวงหา
ข้อเท็จจริง เพื่อจัดทำรายงานความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป 

4 วัน เจ้าหน้าที ่
 

แสวงหาข้อเท็จจริง (ไม่นับรวมในมาตรฐานระยะเวลาฯ) 
ให้เจ้าหน้าที่สอบปากคำ ตรวจสอบความประพฤติตามความเหมาะสมและจำเป็น 
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และตรวจสอบประวัติ
การกระทำความผิดในระบบ (DXC) กระทรวงยุติธรรม 
ติดตามเอกสารเพิ่มเติม 
ให้ดำเนินการติดตามเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการขอรับความช่วยเหลือ หาก
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
1. แจ้งผู้ขอฯ ให้ทราบถึงสาเหตุที่ไม่สามารถรับคำขอฯ ว่าขาดเอกสารที่จำเป็นต่อ
การพิจารณา และให้ผู้ขอฯ จัดเตรียมเอกสารเพื่อมาย่ืนให้ในภายหลัง 
2. จัดทำหนังสือขอให้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ให้ผู้ขอฯ ดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง หากพ้นกำหนดให้ถือว่าเป็น 
การแสดงความประสงค์ขอยุติคำขอฯ (ระเบียบฯ ข้อ 16 (2)) 

8. ทำ
รายงาน
ความเห็น
เสนอ
ผู้บงัคับบญัชา
ตามลำดับ 

ทำรายงานความเห็น 
ให้เจ้าหน้าที่ทำรายงานความเห็นเพื่อเสนอต่อประธานหรือผู้ที่คณะอนุกรรมการ
มอบหมายโดยมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประกอบความเห็นดังนี้ 
1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต้องคำนึงถึง (ข้อ 10) 

1.1 ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีพฤติการณ์จะหลบหนี 
1.2 ไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือไม่ไปก่อเหตุภยันตรายประการใด 

2. การพิจารณาดังกล่าวควรคำนึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (ข้อ 11) 
2.1 ลักษณะการกระทำความผิดที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี

ของปะชาชน หรือความมั่นคงของประเทศ หรือการกระทำที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชนที่ทำให้ประชาชนได้รับความเสียหาย หรือความเช่ือมั่นของ
กระบวนการยุติธรรม 

2.2 สาเหตุหรือพฤติการณ์น่าเช่ือว่ามิได้กระทำความผิด 
2.3 ฐานะของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ 
2.4 ประวัติการกระทำความผดิ นิสัย ความประพฤติ และข้อเท็จจริงอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 
2.5 ความคิดเห็นของผู้เสียหาย หรือเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง หากมีการปล่อยช่ัวคราว

ผู้ต้องหาหรือจำเลย 
3. การพิจารณาฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ อาจคำนึงถึง (ข้อ 12) 

3.1 รายได้ หรือความสามารถทางเศรษฐกิจของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 
3.2 ภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพตามปกติอันควรแก่ฐานานุรูป 
3.3 ภาระหนี้สินของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนที่ไม่สามารถเข้าถึง

ความยุติธรรมเป็นสำคัญ 



ขั้นตอน/
กระบวนการ 

คำอธิบาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

9. เสนอ
รายงาน
ความเห็น
อนุมัติ/ 
ไม่อนุมัต ิ

1. กรณีผู้บังคับบัญชาเหน็ชอบรายงานความเหน็ของนิติกร ให้เสนอต่อประธานหรอื
ผู้ที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรายงาน
ความเห็นของนิติกรหรือให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น/เสนอเข้าคณะอนุกรรมการต่อไป 
2. กรณีผู้บังคับบัญชาไม่เห็นชอบรายงานความเห็นของนิติกร ให้นิติกรทบทวนและ
ปรับปรุงแก้ไขรายงานความเห็น และเสนอผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว 

10. คณะอนุ
กรรมการฯ 
พิจารณาคำ
ขอรับความ
ช่วยเหลือ 
อนุมัติ/ไม่
อนุมัติ/ยุติ/
หรือแสวงหา
ข้อเท็จจรงิ
เพิ่มเตมิ 

กรณีมีมติตาม (ข้อ 16) 
1. คณะอนุกรรมการ หรือประธาน หรือผู้ที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย มีอำนาจ
พิจาณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติคำขอ (ข้อ 16 วรรคหนึ่ง) 
2. คณะอนุกรรมการ หรือประธาน มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติคำขอ 
(ข้อ 16) 
3. เหตุแห่งการยุติคำขอ (ข้อ 16 วรรคสอง) มีดังนี ้

3.1 ผู้ขอรับความช่วยเหลือมีหนังสือขอยุติคำขอรับความช่วยเหลือ 
3.2 ผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ส่งเอกสาร หลักฐานภายในกำหนด 
3.3 ไม่สามารถติดต่อผู้ขอรับความช่วยเหลือได้ 
3.4 ผู้ขอรับความช่วยเหลือให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จ 

กรณียังไม่มมีติตาม (ข้อ 16) 
กรณีที่คณะอนุกรรมการพจิารณาแล้วแต่ยังไม่มีมติ อนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือแสวงหา
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ให้หยุดนับมาตรฐานระยะเวลาฯ ไว้ก่อน และให้เริ่มนับมาตรฐาน
ระยะเวลาฯ เมื่อได้เสนอคำขอรับความช่วยเหลือต่อคณะอนกุรรมการอีกครัง้ 

  1 วัน คณะ 
อนุกรรมการ 

11. แจ้ง 
ผลการ
พิจารณา 

เลขานุการแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือทราบภายใน
ระยะเวลา ๑ วันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการหรือประธานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
พิจารณาแล้วเสร็จ (ข้อ 18) 

1 วัน เจ้าหน้าที ่

12. ผู้ขอรบั
ความ
ช่วยเหลือ
รับทราบ 
ผลการ
พิจารณา 

กรณีไม่อนุมัติ หากผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่เห็นด้วยกับผลการพิจาณา สามารถยื่น
ขอทบทวนได้ ภายใน 30 วัน 
1. หากกรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของประธานหรือ
ผู้ที่คณะอนุกรรมการมอบหมายให้ยื่นหนังสือขอให้ทบทวนผลการพิจารณาต่อ
ประธานหรือผู้ที่คณะอนุกรรมการมอบหมายแลว้แต่กรณี พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและ
ข้อเท็จจริงภายในกำหนด 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา (ข้อ 19) 
2. ให้เลขานุการแจ้งผลการพิจารณาทบทวนเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ทราบภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันที่ประธานหรือผู้ที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
แล้วเสร็จ (ข้อ 20)  
3. หากไม่พอใจผลการพิจารณา ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ภายใน 90 วัน นับแต่
วันที่ได้รับทราบผลการพิจารณา ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

- ผู้รบับริการ 



ขั้นตอน/
กระบวนการ 

คำอธิบาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

13. ทำสัญญา 
และพรอ้ม
จัดส่งเรือ่ง
เบิกจ่าย 

ทำสัญญา 
1. เมื่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการขอปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือ
จำเลยแก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือแล้ว ให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือทำสัญญาการได้รับ
ความช่วยเหลือ ตามแบบสัญญาการได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมกรณี
การขอปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย (ข้อ 21) 
2. ผู้ขอรับความช่วยเหลือจะต้องนำสามี ภริยา บุพการี ผู้สืบสันดาน ญาติใกล้ชิด 
ผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้าง ไปทำสัญญาค้ำประกันกับกองทุน ตามแบบที่คณะกรรมการ
ประกาศ (ข้อ 23) 

- เจ้าหน้าที ่

ลงนามในสัญญา 
1. ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือบุคคลที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมายมีอำนาจ
ลงนามในสัญญาการได้รับความช่วยเหลือ (ข้อ 22 วรรคหนึ่ง) ถ้าผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือไม่มาทำสัญญาภายในเวลาที่กำหนดโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ถือว่าไม่
ประสงค์จะขอรบัความช่วยเหลอื ให้คณะอนุกรรมการ ประธาน หรือผู้ที่คณะอนุกรรมการ
มอบหมาย ยุติให้การช่วยเหลือ เว้นแต่เป็นกรณีมีเหตุอันสมควร (ข้อ 22 วรรคสอง) 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรมว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน
ยุติธรรม (ข้อ 22 วรรคสาม) 
2. นิติกรเจ้าของสำนวนลงเลขทะเบียนคุมสัญญา 
3. จัดทำหนงัสือมอบอำนาจเสนอให้ผูม้ีอำนาจ(ปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือยุติธรรม
จังหวัด) ลงนาม 
จัดส่งสัญญา 
1. รวบรวมเอกสารประกอบการทำสัญญาส่งเจ้าหน้าที่การเงิน ดังนี้ 

1.1 เอกสารของผู้ขอรับความช่วยเหลือและผู้ต้องหาหรือจำเลยประกอบด้วย 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน  

1.2 เอกสารใบนัดจากพนักงานอัยการหรือศาล เช่น ใบนัดส่งฟ้องศาล ใบนัดฟัง
คำพิพากษา เป็นต้น 

1.3 เอกสารเกี่ยวกับคดีประกอบด้วย สำเนาแบบ กทย.2 สำเนารายงานความเห็น
เจ้าหน้าที่  

1.4 หนังสือมอบอำนาจ  
2. จัดทำบันทกึสง่เอกสารประกอบการทำสัญญา 
ขออนุมัติวงเงิน 
เสนอหนังสืออนมุัติเบกิจ่ายเงินกองทุน ลงนามสั่งจ่ายเช็ค หรือเสนอหนังสือรบัรอง
การชำระเงินของกองทุนพรอ้มใบรับรองการชำระเงินกองทนุ 
ดำเนินการประกันตัว 
1. นายประกันแจ้งผู้ต้องหาหรือจำเลยมาพบนิติกรเจ้าของสำนวนหรือเจ้าหน้าที่   
ตามใบนัดรายงานตัวกองทุนยุติธรรม 
2. นายประกันหรอืนิติกรสำเนาใบเสร็จรับเงินในราชการศาลยุติธรรม 1 ใบ เก็บเข้าสำนวน 
และนำใบเสร็จตัวจริงส่งให้การเงิน 
3. รายงานผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุนยุติธรรมต่อยุติธรรมจังหวัด 



ขั้นตอน/
กระบวนการ 

คำอธิบาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. นายประกันสำเนาเอกสารการเบิกจ่ายเข้าสำนวนและนำเอกสารตัวจริงส่งเจ้าหน้าที่บัญชี 
การรายงานตัว 
1. ภายหลังจากที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยช่ัวคราว ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลย 
และผู้ค้ำประกันไปพบเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานโดยเร็ว เพื่อรับทราบเงื่อนไขที่ศาล
และกองทุนกำหนดพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ออกใบนัดรายงานตัว ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลย
เก็บไว้ และแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ไปรายงานตัว (ข้อ 26 วรรคสาม) 
2. ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง้จนกว่าสัญญาประกันจะสิ้นสุด (ข้อ 26 วรรคหนึ่ง (2) 
รับรายงานตัว 
1. นิติกรหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รับรายงานตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยอย่าง
น้อยเดือนละหนึ่งครั้งจนกว่าสัญญาประกันจะสิ้นสุด  
2. นิติกรหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สอบถามสถานะทางคดีและข้อมูลอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำเลย และบันทึกข้อมูลในใบนัดรายงานตัว 
3. ในกรณีที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรายงานตัว ให้เจ้าหน้าที่     
มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ขอรับความช่วยเหลือ และผู้ค้ำประกัน โดยให้ผู้ค้ำประกัน     
นำผู้ขอรับความช่วยเหลือไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่ดำเนินการภายในกำหนด
ระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่มีเหตุอันสมควร ถือว่าผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือผิดสัญญา ให้กองทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญา (ข้อ 28) 
4. หากศาลมีคำสั่งบังคับตามสัญญาประกัน และออกหมายจับผู้ขอรับความช่วยเหลือ  
ที่เป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย ให้เลขานุการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายขอคัดสำเนาหมายจับ 
และมีหนังสือแจ้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือสถานีตำรวจในเจตพื้นที่รับผิดชอบ
ที่ใกล้ที่สุด เพื่อติดตามตัวผู้ขอรับความช่วยเหลือที่เป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยเร็ว 
หรือมีหนังสือแจ้งผู้ขอรับความช่วยเหลือให้มารายงานตัวที่สำนักงานโดยเร็ว และมี
หนังสือแจ้งผู้ค้ำประกันให้ติดตามตัวผู้ขอรับความช่วยเหลือ เพื่อนำตัวมาส่งกองทุน
ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับหนังสือ (ข้อ 29) 
รายงานตัวต่อศาล 
ผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องไปรายงานตัวต่อศาลตามกำหนด 

14. ปิด
สำนวน 

นิติกรทำบันทึกถึงนายประกัน โดยแนบสำเนาคำพิพากษาซึ่งเจ้าพนักงานศาล  
ได้รับรองความถูกต้อง 

- เจ้าหน้าที ่

รับเงินคืน 
นายประกันจัดทำหนังสือมอบอำนาจเสนอให้ผู้มีอำนาจ (ปลัดกระทรวงยุติธรรม/
ยุติธรรมจังหวัด) ลงนาม เพื่อดำเนินการขอรับเงินประกันคืนจากศาล 

 

 

 

 

 



 

1. หลักเกณฑ์ซึ่งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ ต้องพิจารณา 
1.1 พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ 

มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ “การพิจารณาให้ความช่วยเหลือใน
การขอปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรอืจำเลยให้คำนึงถึงว่าหากได้รับการปล่อยช่ัวคราวแล้ว ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะ
หลบหนี จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือจะไปก่อเหตุภยันตรายประการใดหรือไม่” 

1.๒ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอปล่อย
ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ.๒๕๕๙ 

ข้อ ๑๐ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ คณะอนุกรรมการต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีพฤติการณ์จะหลบหนี 
(๒) ไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือไม่ไปก่อเหตุภยันตรายประการใด 

1.๓ แนวทางในการพิจารณา 
▪ การพิจารณาว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีพฤติการณ์จะหลบหนี หรือไม่ 

คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ ต้องพิจารณาว่า หากกองทุนยุติธรรมให้ความ
ช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือจำเลยมีแนวโน้มจะหลบหนีหรือไม่ ซึ่งการพิจารณาจะต้องสอบถามข้อมูล เช่น ผู้ต้องหา
หรือจำเลยมีภาระที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัวหรือไม่ อย่างไร มีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบ
หรือไม่ ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะนำบุคคลใดมาเป็นผู้เป็นผู้ค้ำประกันซึ่งบุคคลที่จะเป็นผู้ค้ำประกันมีความน่าเช่ือถือ
หรือไม่ เพียงใด ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีบุคคลรับรองความประพฤติหรือไม่ บุคคลที่รับรองความประพฤติน้ันมีความ
น่าเช่ือถือหรือไม่ 

อนึ่ง หากผู้ต้องหาหรือจำเลยเคยหลบหนีหมายจับมาก่อน คณะอนุกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือฯ พึงพิจารณาถึงเหตุผลที่ทำให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยตัดสินใจหลบหนีหมายจับประกอบด้วย เช่น 
หลบหนีเพราะไม่มีหลักทรัพย์ประกันตัว และมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว เป็นต้น 

หากพบข้อเท็จจริงว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยมีความผูกพันกับชุมชนที่พักอาศัย เช่น อยู่
อาศัยเป็นระยะเวลานาน มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน ก็เป็นข้อเท็จจริงประกอบที่ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยผ่านเกณฑ์
การพิจารณาข้อนี้ 

หากพบพฤติการณ์ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่ทราบหมายเรียก หมายจับ ต้องพิจารณาถึง
พฤติการณ์ดังนี้ประกอบเช่น ย้ายภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัย หรือไปประกอบอาชีพที่อื่นจึงไม่ทราบหมายเรียก 
หมายจับ เป็นต้น 

การพิจารณาว่าโทษสูงน่าจะหลบหนี ถ้อยคำดังกล่าวเป็นถ้อยคำที่ศาลใช้ในการไม่อนุญาต
ให้ปล่อยช่ัวคราว ซึ่ งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ ไม่ควรใช้ถ้อยคำนี้ ในการพิจารณาใน
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๒๙ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๐  

▪ การพิจารณาว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือจะไปก่อเหตุ
ภยันตรายประการใดหรือไม่ 
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลอืฯ ควรพิจารณาโอกาสที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปยุ่ง

เหยิงพยานหลักฐาน หรือจะไปคุกคามผู้เสียหายหรือพยานหรือไม่ เช่น ในคดีเพศผู้เสียหายหรื อพยานเป็น
ผู้เยาว์หรือผู้หญิงซึ่งอยู่ละแวกเดียวกันกับผู้ต้องหาหรือจำเลย และไม่มีบุคคลดูแลความประพฤติของผู้ต้องหา
หรือจำเลยได้ เป็นต้น  

หลักการฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 



การพิจารณาว่าจะไปก่อเหตุภยันตรายประการอื่นใดหรือไม่ คณะอนุกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือฯ สามารถพิจารณาได้จากความประพฤติของผู้ต้องหาหรือจำเลย เช่น มีความประพฤติช่ัวเป็นอาจิณ 
เป็นนักเลงอันธพาล เป็นพวกต้มตุ๋น สิบแปดมงกุฎมืออาชีพ  

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ ต้องพิจารณาด้วยว่าโอกาสที่จะไปก่อเหตุ
ภยันตรายประการอื่นใดน้ันมีแนวโน้มลดลง หรือมีมาตรการอื่นใดที่จะลดโอกาสการก่อเหตุภยันตรายประการ
อื่นของผู้ต้องหาหรือจำเลย หรือสังคมจะมีความปลอดภัยหรือไม่ เช่น ผู้ต้องหาหรือจำเลยกระทำความผิด
ในขณะป่วยทางจิต และขาดยา หากขณะยื่นคำขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมพบว่าผู้ต้องหาหรือ
จำเลยอยู่ในการดูแลรักษาจากแพทย์และได้รับยาอย่างต่อเนื่อง ก็ควรผ่านการพิจารณาในข้อนี้  
 
2. หลักเกณฑ์ซึ่งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ ควรพิจารณา 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอปล่อยช่ัวคราว
ผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ.๒๕๕๙ 

ข้อ ๑๑ การพิจารณาตามข้อ ๑๐ ควรคำนึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ลักษณะการกระทำความผิดที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนหรือความมั่นคงของประเทศ หรือการกระทำที่มีผลกระทบต่อประชาชนที่ทำให้ประชาชนได้รับ
ความเสียหายหรือความเช่ือมั่นของกระบวนการยุติธรรม 

(๒) สาเหตุหรือพฤติการณ์น่าเช่ือว่ามิได้กระทำความผิด 
(๓) ฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ 
(๔) ประวัติการกระทำความผิด นิสัย ความประพฤติ และข้อเท็จจริงอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(๕) ความคิดเห็นของผู้เสียหาย หรือเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง หากมีการปล่อยช่ัวคราว

ผู้ต้องหาหรือจำเลย 
ข้อ ๑๒ การพิจารณาฐานะของผู้ทีจ่ะได้รบัความช่วยเหลอืตามข้อ ๑๑ (๓) คณะอนุกรรมการ

อาจคำนึงถึงหลักเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ประกอบด้วย 
(๑) รายได้ หรือความสามารถทางเศรษฐกจิของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 
(๒) ภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพตามปกติอันควรแก่ฐานานุรูป 
(๓) ภาระหนี้สินของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนที่ไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรม

เป็นสำคัญ   
▪ แนวทางการพิจารณาตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ (๑)  

การพิจารณาว่าลักษณะการกระทำความผิดที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนหรือความมั่นคงของประเทศ หรือการกระทำที่มีผลกระทบต่อประชาชนที่ทำให้ประชาชน
ได้รับความเสียหาย หรือความเช่ือมั่นของกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ 

เช่น เป็นคดีจำหน่ายยาเสพติดซึ่งมีของกลางจำนวนมาก การฆ่าบุพการี การข่มขืน กระทำชำเรา
ผู้สืบสันดาน ความผิดเกี่ยวกับการกอ่การร้าย ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น 

หากลักษณะความผิดร้ายแรงจะไม่ผ่านเกณฑ์ข้อนี้ 
แต่หากเป็นอัตราโทษไม่สูง ไม่เป็นเหตุฉกรรจ์ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือเป็น

ความผิดลหุโทษที่พนักงานสอบสวนไม่เปรียบเทียบปรับ คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ พึงให้ผ่านเกณฑ์ข้อนี้   
▪ แนวทางการพิจารณาตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ (๒)  

แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับสาเหตุหรือพฤติการณ์น่าเช่ือว่ามิได้กระทำความผิด 
ยกตัวอย่างเช่น เป็นการกระทำของผู้ต้องหาหรือจำเลยอาจเป็นการกระทำเพราะป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย 
หรืออาจเป็นการกระทำที่ขาดเจตนา ยกตัวอย่างเช่น ถูกกล่าวหาว่าลักทรัพย์นายจา้ง แต่พบว่านายจ้างมีพฤติกรรม
กลั่นแกล้งลูกจ้างในลักษณะนี้มาก่อน หรือมีข้อมูลใหม่ของหน่วยงานราชการอาทิ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 



หรือทนายความของผู้ต้องหาหรือจำเลยตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยน่าจะไม่ใช่ผู้กระทำความผิดหรือ
ถูกปรักปรำ 

▪ แนวทางการพิจารณาตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ (๓) และข้อ ๑๒   
แนวทางการพิจารณาฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ คณะอนุกรรมการให้ความ

ช่วยเหลือพึงพิจารณาข้อแตกต่างของการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดีและการขอรับความ
ช่วยเหลือกรณีประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย ซึ่งสำหรับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนในการ
ดำเนินคดี เกณฑ์เกี่ยวกับฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเป็นเกณฑ์ที่ต้องพิจารณา แต่สำหรับ
การขอรับความช่วยเหลือกรณีประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นเกณฑ์ควรพิจารณา ทั้งนี้ หลักทรัพย์ในการ
ประกันตัวจะมีจำนวนค่อนข้างสูง แม้เป็นคนที่มีฐานะปานกลางก็อาจไม่สามารถหาหลักทรัพย์มาประกันตัวได้ 
และเสรีภาพเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการขาดเสรีภาพจะเป็นอุปสรรคในการวางแผนต่อสู้คดีของผู้ต้องหาหรือ
จำเลย  

สำหรับการพิจารณาของสว่นกลางมีบางกรณีที่นิติกรเจ้าของสำนวนพิจารณาถึงขนาดว่า 
ให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือนำหลักฐานการประเมินที่ดินที่ตนครอบครองมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นภาระเกิน 
ความจำเป็น เพียงแสดงข้อมูลเบื้องต้นตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ (๓) และข้อ ๑๒ ก็เพียงพอแล้ว 

สำหรับคนที่เคยมีฐานะดีมาก่อนแล้วต่อมาประสบปัญหาทางเศรษฐกิจไม่สามารถ 
หาหลักทรัพย์ประกันตัวได้ คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ พึงให้ผ่านการพิจารณาตามระเบียบฯ ข้อ 
๑๑ (๓) และข้อ ๑๒  

▪ แนวทางการพิจารณาตามระเบียบข้อ ๑๑ (๔)  
แนวทางการพิจารณาประวัติการกระทำความผิด คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ 

พึงพิจารณาประวัติการกระทำความผิดซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากการสอบปากคำผู้ต้องหาหรือจำเลย การ
ตรวจสอบจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ข้อมูลจากระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม DXC 
(Data Exchange center - DXC) ข้อมูลจากกรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรม
ราชทัณฑ์ ข้ึนอยู่กับลักษณะของคดี เช่นคดียาเสพติดสามารถประสานงานกับกรมคุมประพฤติ เพื่อสอบถาม
ข้อมูลประวัติการบังคับบำบัดรักษาตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ 

หากเป็นการกระทำความผิดครั้งแรก หรือการกระทำความผิดครั้งก่อนเป็นความผิดโดย
ประมาท หรือลหุโทษ คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ พึงให้ผ่านการพิจารณาตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ (๔) 

คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ พึงไม่ควรอนุมัติหากผู้ต้องหาหรือจำเลยมีประวัติ
การกระทำความผิดลักษณะเดียวกัน หรือมีประวัติการกระทำความผิดอื่นที่มีอัตราโทษสูงซึ่งคดียังไม่สิ้นสุด 

แนวทางการพิจารณานิสัย ความประพฤติ และข้อเท็จจริงอื่นที่เกี่ยวข้อง คณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือฯ อาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มีสอบปากคำเพื่อนบ้านหรือบุคคลแวดล้อม เช่น ครู อาจารย์ 
นายจ้าง เพื่อนร่วมงานว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยมีนิสัย ความประพฤติ เป็นอย่างไรมีผู้นำชุมชนรับรองความประพฤติ
บ้างหรือไม่ เช่น ผู้ขอรับความช่วยเหลือมีพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่เกรงกลัวกฎหมาย นิสัยนักเลงมีเรื่องชกต่อยกับ
บุคคลอื่นบ่อยครั้ง อาจพิจารณาไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้ 

ข้อเท็จจริงอื่นที่เกี่ยวข้องที่นำมาพิจารณาประกอบ ยกตัวอย่างเช่น  
• กรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยความจำเป็นที่จะต้องออกมาทำงานเลี้ยงดูครอบครัว หรือ

ต้องออกมาส่งเสียเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ บิดามารดาที่ชราภาพ 
• กรณีผู้ต้องหาหรือจำเลยมีโรคประจำตัวซึ่งต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด 

และมีการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
• การเยียวยาความเสียหายทางแพ่งแก่ผู้เสียหาย 
• การสำนึกถึงความผิดพลาดของตนเอง  



• การกระทำความผิดเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความโง่เขลาเบาปัญญา ถูกหลอกลวง  
มาอีกต่อหนึ่ง 

• กระทำความผิดเพราะเป็นการกระทำโดยความจำเป็น หรือบันดาลโทสะ 
• ผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกกระทำความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและยาวนานจากผู้เสียหาย 
• การถูกข่มขู่หรือบังคับให้รับสารภาพ ถูกทรมานร่างกายหรือจิตใจ 
• ผู้ต้องหาหรือจำเลยกระทำความผิดเพราะยากไร้ เช่น ลักทรัพย์ที่ เป็นอาหาร  

เพื่อบรรเทาความหิวโหย  
▪ แนวทางการพิจารณาตามระเบียบข้อ ๑๑ (๕)  

ความคิดเห็นของผู้เสียหาย หรือเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง หากมีการปล่อยช่ัวคราว
ผู้ต้องหาหรือจำเลย คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ 

หากไม่มีการคัดค้านการประกันตัวของผู้เสียหาย พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ 
ศาล คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ พึงให้ผ่านการพิจารณาตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ (๕) 
 
3. การทำความเห็น 

ความเห็นของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ สามารถทำความเห็นได้ ๓ แนวทาง คือ  
การอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติ แต่หากข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญในการพิจารณายังไม่เพียงพออาจมอบหมาย  
ให้ฝ่ายเลขานุการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ 

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

โดยทั่วไป ผู้ต้องหาหรือจำเลยควรผ่านเกณฑ์การพิจารณาเกินครึ่ง หากมีการก้ำกึ่งพึงใช้ดุลพินิจ
อนุมัติให้ความช่วยเหลือตามเจตนารมณ์ของกองทุนยุติธรรมในการคุ้มครองหลักสิทธิมนุษยชน 

หากพิจารณาไม่อนุมัติ ควรมีข้อมูลที่ชัดเจน หนักแน่น ทั้งนี้ การแจ้งผลการพิจารราควรใช้ภาษา 
ที่เข้าใจง่ายช้ีแจงเหตุผลของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ  

สำหรับการทำความเห็นยุติคำขอ ต้องเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ ประกอบด้วย  

(๑) ผู้ขอรับความช่วยเหลือมีหนังสือขอยุติคำขอรับความช่วยเหลือ 
(๒) ผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ส่งเอกสารหลักฐาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ต่อสำนักงานภายใน

ระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด 
(๓) ไม่สามารถติดต่อผู้ขอรับความช่วยเหลือตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
(๔) ไม่มีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้หลักประกันในการขอปล่อยช่ัวคราว    

 
4. มาตรการพิเศษ 

กรณีผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด 
ควรได้รับการพิจารณาที่รวดเร็วเป็นกรณีพิเศษ 

กรณีผู้ต้องหาหรือจำเลยเปน็นักปกป้องสทิธิมนุษยชน (Human Rights defenders) ซึ่งมีข้อเท็จจริง
ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยกระทำความผิดเพราะปกป้องสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่น ปกป้องสิทธิการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หากการกระทำของบุคคลเหล่านี้ยังอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย ไม่ทำให้
ส่วนรวมเสียหายรุนแรงควรได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 



 
5. คำขอกรณีเร่งด่วน 

คำขอกรณีเร่งด่วนเป็นกรณีที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือมีความจำเป็นที่ต้องใช้หลักประกัน  
ของกองทุนยุติธรรมเพื่อเป็นหลักทรัพย์ในการขอปล่อยตัวช่ัวคราวในระยะเวลาที่ใกล้จะถึง ซึ่งหากรอ
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือพิจารณาจะไม่ทันการ มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม 
จึงจำเป็นให้ประธานอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ สามารถที่จะพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ/ยุติ คำขอรับความ
ช่วยเหลือได้ ทั้งในกรณีการขอปล่อยช่ัวคราวหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถเสนอคำขอรับความ
ช่วยเหลือพิจารณาได้ ยังกำหนดให้อนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย สามารถพิจารณาคำขอดังกล่าวได้อีกด้วย 

คำขอกรณีเร่งด่วนพิจารณาจากวันที่ศาล/พนักงานอัยการ มีกำหนดนัดผู้ขอรับความช่วยเหลือ  
หากผู้ขอรับความช่วยเหลือมีกำหนดไว้ในเวลาน้อยกว่า 1 เดือน จะถือเป็นคำขอในกรณีเร่งด่วน เนื่องจากต้อง
ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการทำสัญญา จนกระทั่งเตรียมหลักประกันเพื่อการดำเนินการขอปล่อยช่ัวคราวต่อ
ศาลหรือกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยอย่างระหว่างการคุมขัง 

 

 


