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เนื่องจากกระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งส านักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ .) ขึ้นเป็นหน่วยงานในของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพ่ือท าหน้าที่ในการบริหารงานยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง
ในระดับจังหวัดขึ้น โดยมีภารกิจหลักส าคัญ คือการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็น
ธรรมอย่างทั่วถึง เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของประชาชนและลดความไม่เสมอภาคในสังคมในระดับจังหวัด โดย
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีสถิติผู้มาขอรับความช่วยเหลือเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้การให้บริการ
ประชาชนเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร กลุ่มอ านวยความยุติธรรมและนิติการ ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
ภูเก็ต จึงได้มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ยุติธรรม ส านักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ซึ่ งครอบคลุม
ภารกิจการให้บริการของส านักงานยุติธรรมจังหวัดขึ้น 

วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพ่ือส านักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่
แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้
การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 1.3  เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพ
การบริการของส านักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต   
 
 ขอบเขต 
   

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ใช้เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติงานของส านักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ประกอบกับ
คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และคู่มือปฏิบัติงานการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  
ซึ่งครอบคลุมกระบวนการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ อาทิ การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทของ
ประชาชน การรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ การให้ค าปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน การช่วยเหลือประชาชน
ในการขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและจ าเลย ตลอดจนการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม คือ การให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี การให้ความช่วยเหลือประชาชนในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือ
จ าเลย การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรอผู้ที่รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการ
ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน   
 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าที่ยุติธรรม ส านักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระยะเวลามาตรฐานงานบริการกองทุนยุติธรรม 

(ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 21 วัน) 

 

 

 

           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 1        
การรับค าขอและตรวจสอบเบื้องต้น                   

 (เริ่มนับระยะเวลาเมื่อได้รับเอกสารครบถ้วน) 
ระยะเวลาในการปฏิบัติ 1 วัน 

ขั้นตอนที่ 2  
การแสวงหาข้อเท็จจริงและการท าความเห็น 

ระยะเวลาในการปฏิบัติ 7 วัน 

ขั้นตอนที่ 3 

เสนอประธานอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ 

ระยะเวลาในการปฏิบัติ 10 วัน 

ขั้นตอนที่ 4 

 แจ้งผลการพิจารณา 

ระยะเวลาในการปฏิบัติ 3 วัน 
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 คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ อธิบายกระบวนการท างานของส านักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต 
 โดยสังเขป ตามหัวข้อต่อไปนี้  

1.การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
2. การให้บริการกองทุนยุติธรรม 

2.1 การช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี 
2.2 การช่วยเหลือประชาชนในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 

   2.3 การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ที่รับผลกระทบจากการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน 
   2.4 ช่วยเหลือและการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน  
   2.5 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา 
   3. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 

4.การคุ้มครองพยานในคดีอาญา  
5. การรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์  
6.การเบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในชั้นสอบสวนคดีอาญา 
7.การจ่ายค่าป่วยการแก่ท่ีปรึกษากฎหมายในชั้นสอบสวนคดีเยาวชนและครอบครัว 
 

 
ทั้งนี้ ทางผู้จัดท าคู่มือไม่ได้ใส่รายละเอียดของการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ 

OCIPA, Justicefund , MSC, DXC ลงไปในคู่มือฉบับนี้ โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถศึกษาและดาวน์โหลดข้อมูล
การใช้งานระบบดังกล่าวได้จากคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม www.moj.go.th 
และสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมจากคู่มือปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่เพ่ิม ตามรายละเอียดที่ระบุตาม
เอกสารอ้างอิงท้ายคู่มือเล่มนี้ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจรอบด้านมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.moj.go.th/
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1.การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
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การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 

ขั้นตอน/กระบวนการ 

1. รับเรื่องจากจุดให้บริการที่ 1 และให้ค าปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 นาที – 3 ชั่วโมง  

2. หลังจากให้ค าปรึกษากฎหมายแล้ว ที่ปรึกษาต้องท าการบันทึก ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ลงใน
ระบบสารสนเทศกรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ หรือ RLPD Service Center (ocipa.rlpd.go.th)             
โดยจะต้องแยกประเภทเรื่องหลัก – รอง ของเรื่องที่ให้ค าปรึกษากฎหมาย ทั้งนี้ หากการลงข้อมูลในระบบ
สารสนเทศเกิดเหตุขัดข้องไม่ว่ากรณีใด ขอให้ด าเนินการบันทึกข้อมูล ข้อเท็จจริง และรายละเอียดต่างๆลงใน
แบบสอบข้อเท็จจริง (แบบ กพส - 17 - 01) ให้ครบถ้วนทุกประเด็นปัญหาที่ได้ให้ค าปรึกษา และสามารถ
อ่านเข้าใจ ได้ง่าย และเมื่อระบบสารสนเทศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สามารถใช้งานได้ตามปกติให้
ด าเนินการบันทึกข้อมูลย้อนหลังลงในระบบทันที  

3. กรณีผู้รับบริการมีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ เมื่อได้บันทึกข้อมูลต่างๆ ลงใน
ระบบสารสนเทศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแล้ว ให้ที่ปรึกษากฎหมายด าเนินการ ส่งต่อความช่วยเหลือไป
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งเป็นหน่วยงานตามภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้แก่ การรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทการขอรับการคุ้มครองพยานในคดีอาญา การขอรับ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา การขอรับค่า ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา การขอรับความ
ช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม หรือการขอรับความ ช่วยเหลือตามความจ าเป็นเหมาะสมจากหน่วยงานอ่ืนๆ 
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรณีผู้ขอรับบริการมายื่นเรื่องร้องทุกข์ หรือเรื่องอ่ืนๆ ด้วยตนเอง หากมีเอกสารประกอบ
ขอให้แนบ เอกสารนั้นไว้กับแบบสอบข้อเท็จจริง (แบบ กพส-17-01) ด้วย  

4. เจ้าหน้าที่จะต้องท าการตรวจสอบข้อมูลการลงระบบ การขอรับบริการ ตลอดจนข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงของการให้ ค าปรึกษาทางกฎหมายภายใน 2 วันท าการ นับแต่วันที่ได้ ให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
หากพบว่า ไม่ตรงตามความ ต้องการของผู้ร้องหรือให้ค าปรึกษาไม่ถูกต้อง ให้รีบติดต่อ ผู้ร้องแจ้งข้อมูลที่
ถูกต้องทันท ี 

5. การรายงานผลการด าเนินงานคลินิกยุติธรรม เมื่อได้ ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวถูกต้องและครบถ้วน
แล้ว ขอให้ด าเนินการจัดท าสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละเดือน รายงาน ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
คลินิกยุติธรรม (แบบ กพส.-18-00) ตลอดจนแบบสอบถามความพึง พอใจ ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป 
โดยให้ปฏิบัติตาม คู่มือพัฒนามาตรฐานคลินิกยุติธรรม 
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            2. การให้บริการกองทุนยุติธรรม 
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2.1 การช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี 

กระบวนการในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี พ.ศ.2559 

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

1.1 ตนเอง 
1.2 ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้อนุบาลผู้พิทักษ์สามีหรือ
ภริยาที่จดทะเบียนสมรสยื่นแทน 
1.3 ผู้รับมอบอ านาจจากผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
2.ช่องทางการยื่นค าขอ 
ยื่นค าขอด้วยตนเองที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต 

(2) การกลั่นกรองค าขอ 1.สอบถามความประสงค์ในการขอรับความช่วยเหลือ
2.สอบถามและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นในแบบสอบ
ข้อเท็จจริง บันทึกข้อมูลลงในระบบศูนย์ให้บริการ
ประชาชนกระทรวงยุติธรรม(MSC),บันทึกข้อมูล
ทะเบียนคุมผู้มาขอใช้บริการส านักงานยุติธรรมจังหวัด
ภูเก็ต 

(3) การรับค าขอ                            
(ระยะเวลาการปฏิบัติ 1 วัน) 

1.สอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม บันทึกรายละเอียดใน
ระบบสารสนเทศกระทรวงยุติธรรม(MSC) , ระบบ
สารสนเทศกองทุนยุติธรรมและแบบ กทย.1  
2.กรณีการให้ความช่วยเหลือ (ข้อ 9 และประกาศ
คณะกรรมกองทุนยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และอัตราการให้ความช่วยเหลือในการด าเนินคดีจาก
กองทุนยุติธรรม) 
2.1 ค่าจ้างทนายความ 
2.2 ค่าท่ีปรึกษา/ผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายในการ
ด าเนินคดี/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
2.3 ค่าฤชาธรรมเนียม 
2.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวของในการด าเนินคดี เช่น 
ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการ
สอบแนวเขตรังวัดที่ดิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม การอ่าน แปล 
ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย 
2.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดี ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร 
3.เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอพิจารณาเอกสารหลักฐาน 
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ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 
        3.เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอพิจารณาหลักฐาน 

3.1 กรณีเอกสารไม่ครบ ให้แจ้งผู้ขอด าเนินการส่งให้
ครบถ้วน (ข้อ 7) 
3.2 กรณีเอกสารครบถ้วน ให้พิจารณาค าขอและ
ประเมินเบื้องต้น หากพบกรณีเร่งด่วนให้แก้ปัญหา
เฉพาะหน้า หรือประสานส่งต่อตามความจ าเป็นแก่
กรณี (ข้อ 8) 
4.การพิจารณามอบหน่วยงานด าเนินการ 
5.1 ให้ส านักงานที่เป็นภูมิล าเนา หรือถ่ินที่อยู่อาศัย
ของผู้ยื่นค าขอเป็นส านักงานที่รับผิดชอบ หรือ
เจ้าหน้าที่อาจส่งค าขอไปส านักงานอื่นเพ่ือประโยชน์
ในการด าเนินคดี (ข้อ 6 วรรคหนึ่ง) 
5.2 กรณีข้อพิพาทเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิ
ประโยชน์อันเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้ส านักงานที่
ทรัพย์นั้นตั้งอยู่เป็นส านักงานที่รับผิดชอบหรืออาจให้
ส านักงานที่เป็นภูมิล าเนา หรือถิ่นที่อยู่อาศัยของผู้ยื่น
ค าขอเป็นส านักงานที่รับผิดชอบก็ได้ (ข้อ 6 วรรค
สอง) 

(4) การแสวงหาข้อเท็จจริง              
(ระยะเวลาการปฏิบัติ 7 วัน) 

เจ้าหน้าที่สอบปากค า ลงพ้ืนที่ ตรวจสอบความ
ประพฤติตามความเหมาะสมและจ าเป็น เพ่ือ
ประโยชน์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ อาจมีการสืบค้นข้อมูล
จากระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม 
(DXC) หรือท าหนังสือสอบถาม หรือเชิญบุคคลใดมา
ให้ถ้อยค า ส่งเอกสารหลักฐาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือ
สิ่งอื่นใดท่ีจ าเป็นต่อการพิจารณาค าขอก็ได้ (ข้อ 14 
วรรคหนึ่ง) 

(5) ท าความเห็น                               
(ระยะเวลาการปฏิบัติ 7 วัน) 

ให้เจ้าหน้าที่ท ารายงานความเห็นเสนอหัวหน้าฝ่าย
อ านวยความยุติธรรมและนิติการเพ่ือพิจารณาเสนอ
ผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัดตามล าดับเพ่ือ
เสนอต่อคณะอนุกรรมการหรือประธาน (ข้อ 14 
วรรคสอง) โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือ ประกอบความเห็นดังนี้ 
1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต้อง

ค านึงถึง (ข้อ 10) 
1.1 พฤติกรรมและข้อเท็จจริง ของผู้ที่จะได้รับ

ความช่วยเหลือจากกองทุน   
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ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 
 1.2 ฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจาก

กองทุน 
1.3 โอกาสที่ผู้จะได้รับความช่วยเหลือจาก

กองทุนได้รับความช่วยเหลือหรือบรรเทา
ความเสียหายตามกฎหมายอื่น 

2.การพิจารณาพฤติกรรมและข้อเท็จจริงประกอบการ
ฟ้องคดีควรค านึง (ข้อ 11) 
2.1 เป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือมี
กฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิ และต้องมีข้อโต้แย้ง
เกิดข้ึนเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมาย หรือ
จะต้องใช้สิทธิทางศาล 
2.2 เป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ปะชาชน 
2.3 เป็นการกระท าละเมิดที่กระทบต่อความชื่อมั่น
ของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม 
2.4 เป็นเรื่องที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือความมั่นคงของ
ประเทศ หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
2.5 พฤติกรรมข้อเท็จจริงและเงื่อนไขอ่ืนๆ ตาม
สถานการณ์สภาพแวดล้อมที่เกิดข้ึน เช่น การ
ช่วยเหลือให้พ้นจากกระท าของผู้มีอิทธิพล หรือการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น 
3.หลักเกณฑ์ในการพิจารณา กรณีผู้ที่ยื่นค าขอ
ประสงค์ต่อสู้คดี (ข้อ 11 วรรคสาม) 
3.1 ต้องไม่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ
หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ เว้นแต่มีหลักฐานอันน่าเชื่อว่าน่าจะ
ไม่ได้เป็นผู้กระท าความผิด 
3.2 ต้องไม่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน เว้นแต่จะมีหลักฐานอันน่า
เชื่อว่าน่าจะไม่ได้เป็นผู้กระท าความผิด 
3.3 ต้องไม่มีกระทบต่อความเสียหายของประชาชน
ส่วนรวม เว้นแต่มีหลักฐานอันน่าเชื่อน่าจะไม่ได้เป็น
ผู้กระท าความผิด 
3.4 ต้องมีหลักฐานพอสมควรว่ามิได้เป็นผู้ผิดสัญญา
หรือละเมิดสิทธิผู้อ่ืนและต้องใช้สิทธิโดยสุจริต 
4. การพิจารณาฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ 
อาจค านึงถงึ (ข้อ 12)        
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ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 
 4.1 รายได้หรือความสามารถทางเศรษฐกิจของผู้

ขอรับความช่วยเหลือ 
4.2 ภาระค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพตามปกติอัน
สมควรแก่ฐานานุรูป 
4.3 ภาระหนี้สินของผู้ขอรับความช่วยเหลือที่ไม่
สามารถเข้าถึงความยุติธรรมเป็นส าคัญ 

(6) การพิจารณาให้ความเห็น            
(ระยะเวลาการปฏิบัติ 10 วัน) 

1.ผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณารายงาน
ความเห็นพ้องกับความเห็นของเจ้าหน้าที่ เสนอ
ประธานเพื่อพิจารณาความเห็น 
2.กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน ให้ประธานเป็นผู้มี
อ านาจพิจารณาค าขอ 

(7) การพิจารณาเร่งด่วน ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการพิจารณาต่อ
คณะอนุกรรมการทราบ 

(8) การพิจารณาค าขอ 1.ในการพิจารณาค าขอให้คณะอนุกรรมการเป็นผู้
พิจารณาค าขอในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ไม่
สามารถเสนอค าขอต่อคณะอนุกรรมการได้ ให้
ประธานเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาค าขอและรายงานให้
คณะอนุกรรมการทราบโดยเร็ว (ข้อ 15) 
2.คณะอนุกรรมการ หรือประธาน มีอ านาจพิจารณา
อนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติค าขอ (ข้อ 16) 
3.เหตุแห่งการยุติค าขอ (ข้อ 16 วรรคสอง) มีดังนี้ 
3.1 ผู้ขอรับความช่วยเหลือมีหนังสือขอยุติค าขอรับ
ความช่วยเหลือ 
3.2 ผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ส่งเอกสาร หลักฐาน
ภายในก าหนด 
3.3 ไม่สามารถติดต่อผู้ขอรับความช่วยเหลือได้ 
3.4 ผู้ขอรับความช่วยเหลือให้ข้อเท็จจริงหรือแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จ 

(9) แจ้งผลการพิจารณา 
(ระยะเวลาการปฏิบัติ 3 วัน) 

ฝ่ายเลขานุการแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้
ขอรับความช่วยเหลือทราบ ภายใน  3 วัน นับแต่วันที่
ประธาน หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ 
(ข้อ 18) ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

(10) ยื่นค าร้องทบทวน 1. หากกรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่เห็นด้วยกับผล
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการหรือประธาน
ให้ยื่นหนังสือขอให้ทบทวนการพิจารณาต่อ
คณะอนุกรรมการ หรือประธานแล้วแต่กรณี  
 



~ ๑๑ ~ 
 

ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 
 พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและข้อเท็จจริงภายในก าหนด 

30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการ     
 2.ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งผลการพิจารณาทบทวนเป็น

หนังสือให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือทราบภายใน
ระยะเวลา 7 วันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการหรือ
ประธานพิจารณาแล้วเสร็จ (ข้อ 10)  

(11)  ท าความเห็นทบทวน เจ้าหน้าที่ท ารายงานความเห็นเพื่อเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการหรือประธาน โดยใช้หลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักฐานเพ่ิมเติม 

(12)  จัดหาทนาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดหาทนายความตามล าดับ
บัญชีทนายความกองทุน (ข้อ 23) 
2. ในการแต่งตั้งทนายความเพ่ือให้ความช่วยเหลือใน
การด าเนินคดีให้ประธานหรือเลขานุการ พิจารณา
คัดเลือกจากบัญชีทนายความของกองทุน (ข้อ 34) 
3. การแต่งตั้งทนายความให้พิจารณาจากทนายความ
ที่ข้ึนบัญชีไว้ในเขตจังหวัดภูเก็ตตามล าดับบัญชี
ทนายความของกองทุนก่อน หากปรากฏข้อเท็จจริงที่
เป็นข้อส าคัญไม่อาจใช้ทนายความที่ข้ึนบัญชีจังหวัด
ภูเก็ต หรือกรณีไม่มีทนายความที่จะด าเนินคดี หรือ
การบังคับคดี เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขต
จังหวัดภูเก็ตให้คัดเลือกจากบัญชีทนายความในจังหวัด
ใกล้เคียง (ข้อ 34 วรรคสอง) 
4. ทนายความเสนอค่าวิชาชีพทนายความและ
ค่าธรรมเนียมศาล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และอัตราการให้ความช่วยเหลือในการ
ด าเนินคดีจากกองทุนยุติธรรม 
5. ให้นิติกรเจ้าของส านวนท าบันทึกข้อความเสนอ
อนุมัติค่าธรรมเนียมศาลต่อหัวหน้ากลุ่มอ านวยความ
ยุติธรรมและนิติการ เพ่ือพิจารณาเสนอต่อ
ผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายพิจารณาแต่งตั้งทนายความและอนุมัติ
วงเงินในการจ้างทนายความ (ข้อ 34 วรรคสี่) 
7.ในคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชน หรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 10 รายขึ้นไปหรือ
อาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม เจ้าหน้าที่อาจจัดหาทนายความนอกเหนือ
เขตพ้ืนที่ หรือทนายความที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ 
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ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 
 กองทุน โดยความเห็นชอบของเลขานุการ (ข้อ 23 

วรรคสอง)  
8.ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น ผู้ขอรับความช่วยเหลือจาก
เสนอทนายความที่มีความรู้ความสามารถ 

 ประสบการณ์ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งก็ได้ แม้ทนายความผู้นั้นจะไม่ได้ขึ้นบัญชีไว้กับ
กองทุนตามให้ทนายความดังกล่าวได้รับค่าจ้าง
เช่นเดียวกับทนายความที่ข้ึนบัญชีกับกองทุนและต้อง
มีความผูกพันเป็นไปตามระเบียบนี้ด้วย (ข้อ 27) 
9.เพ่ือประโยชน์ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ หาก
กองทุนพิจารณาให้ความช่วยเหลือในชั้นอุทธรณ์ หรือ
ฎีกา แล้วแต่กรณี (ข้อ 23 วรรคสาม) 

13. ท าสัญญา 1.เมื่อผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีแก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือแล้ว ให้ผู้ขอรับ
ความช่วยเหลือแล้ว ให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือท า
สัญญาการได้รับความช่วยเหลือ ณ ส านักงานยุติธรรม
จังหวัดภูเก็ตภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผล 
ทั้งนี้ ตามแบบสัญญาการได้รับเงินช่วยเหลือจาก
กองทุนยุติธรรมกรณีให้ความช่วยเหลือในการ
ด าเนินคดี (ข้อ 21) 
2.จัดเตรียมสัญญาจ้างทนายความ ตามแบบสัญญา
จ้างทนายความ หรือสัญญาจ้างทนายความในชั้น
บังคับคดี แล้วแต่กรณี 
3.การท าสัญญาจ้างทนายความเพ่ือด าเนินการ
ช่วยเหลือผู้ขอรับความช่วยเหลือในการด าเนินคดี ให้
นิติกรเจ้าของส านวนจัดท าบันทึกข้อความท าสัญญา
จ้างทนายความเสนอหัวหน้ากลุ่มอ านวยความยุติธรรม
และนิติการเพ่ือให้หัวหน้ากลุ่มฯเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตหรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายและลงนามในสัญญาจ้างทนายความ (ข้อ 
24) 

14.ลงนามในสัญญา 
 
 
 
 
 
 

1.ให้ผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตหรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจลงนามในสัญญาการ
ได้รับความช่วยเหลือ (ข้อ 22 วรรคหนึ่ง) ถ้าผู้ขอรับ
ความช่วยเหลือไม่ท าสัญญาภายในระยะเวลาที่ก าหนด
โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ถือประสงค์จะขอรับความ
ช่วยเหลือ ให้คณะอนุกรรมการ หรือประธาน ยุติการ
ให้ความช่วยเหลือ เว้นแต่เป็นกรณีมีเหตุอันสมควร  



~ ๑๓ ~ 
 

ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 
 (ข้อ 22 วรรคสอง) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน

การจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรม (ข้อ 22 วรรคสาม)                       
2.นิติกรเจ้าของส านวนลงเลขทะเบียนคุมสัญญา 

15. จัดส่งสัญญา 1.รวบรวมเอกสารประกอบการท าสัญญาส่งคลัง ดังนี้ 
1.1 เอกสารของผู้ขอรับความช่วยเหลือ ประกอบด้วย 
ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาใบ
เปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ถ้ามี) 

 1.2 เอกสารของทนายความ ประกอบด้วย ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุล (ถ้ามี) ส าเนา
ใบอนุญาตว่าความ ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร 
ส าเนาใบแต่งทนายความ อากรแสตมป์คิดจากค่า
วิชาชีพ 1,000 บาทต่ออากรแสตมป์ 1 บาท ใบ
ขอโอนเงิน 

1.3 เอกสารเกี่ยวกับคดี ประกอบด้วย ส าเนาแบบ 
กทย.1 ส าเนารายงานความเห็นเจ้าหน้าที่ ส าเนา
ใบเสนอค่าวิชาชีพทนายความและค่าธรรมเนียม
ศาล ส าเนาหนังสือขออนุมัติค่าวิชาชีพ
ทนายความและค่าธรรมเนียมศาล ส าเนาหนังสือ
ขออนุมัติค่าวิชาชีพทนายความและค่าธรรมเนียม
ศาล 

2. จัดท าบันทึกเอกสารประกอบการท าสัญญา 
16. ท าเรื่องเบิกจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ขอค่าฤชาธรรมเนียม 
1.1ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งตาม
มาตรา 149 และมาตรา 153  
1.2 กรณีเงินหรือค่าใช้จ่ายในการช าระค่าฤชาธรรม
เนียม เจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรมจะจ่ายเงินโดยตรง
ให้กับศาลที่รับฟ้องคดี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มี
หน้าที่รับเงินค่าฤชาธรรมเนียมดังกล่าว 
2.ขอเบิกจ่ายค่าท่ีปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญตาม
กฎหมายในการด าเนินคดี หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการก าหนด 
3.ขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินคดี เช่น ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่า
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริง
และหลักฐาน ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร  



~ ๑๔ ~ 
 

ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 
 ค่าใช้จ่ายในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม 
การอ่าน แปล ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย (ข้อ 
9(4))  
3.2 กรณีเงินหรือค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ
ตาม 1 เจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรมจะจ่ายเงินโดยตรง
ให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ด าเนินการตามข้อ 9 (4) 
4. ขอเบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดี 

 ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
4.1 ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้องในการด าเนินคดีตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง 
ค่าเช่าที่พัก ของผู้ขอ 
4.2 เจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรมจะจ่ายเงินโดยตรง
ให้กับผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

(17) เบิกเงินค่าด าเนินคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ขอเบิกจ่ายค่าจ้างทนายความ 
1.1 งวดที่ 1 มีการยื่นค าฟ้องต่อศาล 
1) เมื่อมีการยื่นค าฟ้อง หรือค าร้องต่อศาลแล้ว ให้
ทนายความท าบันทึกขอเบิกค่าวิชาชีพตามสัญญาจ้าง
ทนายความ พร้อมแนบส าเนาค าฟ้อง หรือค าร้องไปยัง
เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ 
2) นิติกรเจ้าของส านวนจัดท าบันทึกขอเบิกจ่ายค่า
วิชาชีพทนายความ งวดที่ 1  
1.2 งวดที่ 2 สืบพยาน (รายงานกระบวนพิจารณา) 
1) เมื่อมีการสืบพยานเสร็จ ให้ทนายความท าบันทึก
ขอเบิกค่าวิชาชีพตามสัญญาจ้างทนายความ พร้อม
แนบส าเนารายงานกระบวนการพิจารณาไปยัง     
เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ 
2) นิติกรเจ้าของส านวนจัดท าบันทึกขอเบิกจ่ายค่า
วิชาชีพทนายความงวดที่ 2 
1.3 งวดที่ 3 ศาลมีค าพิพากษา หรือมีค าสั่ง 
1) เมื่อศาลมีค าพิพากษา หรือมีค าสั่ง ให้ทนายความ
ท าบันทึกขอเบิกค่าวิชาชีพตามสัญญาจ้างทนายความ 
พร้อมแนบส าเนาค าพิพากษาหรือส าเนาค าสั่งไปยัง
เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ 
2) นิติกรเจ้าของส านวนจัดท าบันทึกขอเบิกค่าวิชาชีพ
ทนายความงวดที่ 3  
หมายเหตุ 

 



~ ๑๕ ~ 
 

ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 
 (1) ในกรณีที่มีการไกล่เกลี่ยจนท าให้คดีเสร็จสิ้น                      

(2)  ทนายความจะได้รับค่าจ้างจ านวนร้อยละ 50 
ของค่าจ้างท้ังหมด ซึ่งเงินจ านวนนี้ให้รวมถึงเงินที่
ได้รับไปแล้วในงวดที่ 1 (ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อสัญญา ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ส านักงานอัยการสูงสุด) 
(3) ทนายความจะต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้าง
ทนายความ และข้อบังคับสภาทนายความ (ข้อ 24 
วรรคสาม) 

 2.ขอเบิกจ่ายค่าจ้างทนายความในชั้นบังคับคดี 
 2.1 งวดที่ 1 เมื่อสืบทรัพย์และได้ตั้งเรื่องการบังคับ
คดีไปยังกรมบังคับคดีแล้ว 
1) ให้ทนายความท าบันทึกขอเบิกค่าวิชาชีพตาม
สัญญาจ้างทนายความพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ไปยังเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ 
2) นิติกรเจ้าของส านวนจัดท าบันทึกขอเบิกจ่ายค่า
วิชาชีพทนายความงวดที่ 1  
2.2 งวดที่ 2 ทนายความด าเนินการบังคับคดีจนเสร็จ
สิ้น 

(18) ด าเนินการด้านการเงิน เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน 
และการเก็บรักษาเงิน ของกองทุนยุติธรรม และ 

(19) รับเงินตามสัญญา ผู้ขอรับความช่วยเหลือรับเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินคดี จากข้ันตอนที่ (16) การท า
เรื่องเบิกจ่าย 

(20) ปิดส านวน นิติกรเจ้าของส านวนท าบันทึกรายงานผลคดีให้
เลขานุการทราบ พร้อมแนบส าเนาค าพิพากษาหรือ
ค าสั่ง 

(21) การรับเงินคืน ในกรณีที่ขอรับความช่วยเหลือเงินหรือค่าใช้จ่ายใน
การจ้างทนายความว่าความในคดีหรือค่าใช้จ่ายในการ
ช าระค่าธรรมเนียมขึ้นศาลหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ เมื่อ
ศาลสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาล หรือเงินค่าทนายความ  
ผู้ขอรับความช่วยเหลือจะต้องน าเงินที่ได้รับทั้งหมด 
แต่ไม่เกินจ านวนที่ได้รับจากผู้ให้ความช่วยเหลือคืน
ผู้ให้ความช่วยเหลือภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
เงิน (ตามสัญญาการได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุน
ยุติธรรมกรณีให้ความช่วยเหลือในการด าเนินคดี     
ข้อ 3 ) 

 



~ ๑๖ ~ 
 

หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณา 
กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี 

1.พฤติการณ์และข้อเท็จจริงของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 

1.1 กรณีเห็นควรอนุมัติ ควรค านึงถึงหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใด ดังนี้  

หากประสงค์ยื่นค าร้อง ฟ้องคดี บังคับคดี ต้องเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีกฎหมายบัญญัติ
รับรองสิทธิและต้องมีข้อโต้แย้งเก่ียวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมาย หรือจะต้องใช้สิทธิทางการศาล อาจมีการ
สอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากเพ่ือนบ้านหรือบุคคลแวดล้อม เช่น ครู อาจารย์ นายจ้าง เพ่ือนร่วมงานหาก
ประสงค์ต่อสู้คดี ต้องมิได้เป็นผู้ผิดสัญญาหรือละเมิดสิทธิผู้อ่ืน และต้องใช้สิทธิโดยสุจริต 

1.2 กรณีไม่เห็นควรอนุมัติ 

 ต้องไม่มีกฎหมายบัญญัติรองรับสิทธิ ไม่เกิดข้อโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ หรือผู้ขอรับความช่วยเหลือเป็น
ฝ่ายผิดสัญญาหรือก่อให้เกิดความเสียหาย 

2.ฐานะของผู้ท่ีจะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 
  ต้องพิจารณาจากอาชีพ รายได้ ทรัพย์สิน หรือความสามารถทางเศรษฐกิจ รวมถึงภาระค่าใช้จ่าย
ภาระหนี้สินของผู้ขอรับความช่วยเหลือ อาจขอแสดงหลักฐานหรือลงพ้ืนที่ แสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม หาก
ปรากฏว่าผู้ขอรับความช่วยเหลือมีรายได้หรือมีทรัพย์สินไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
 
3.โอกาสที่ผู้จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนจะได้รับความช่วยเหลือหรือบรรเทาความเสียหายตาม
กฎหมายอ่ืน 
หากมีกฎหมายก าหนดให้สามารถขอทนายความจากศาลหรือด าเนินคดีโดยไม่ต้องมีทนายความซึ่งไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ข้อนี้ เช่น ทนายความขอแรงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือคดีมโนสาเร่ 
เป็นต้น  
 

ประเภทค าขอกรณีเร่งด่วน 
 
 ค าขอกรณีเร่งด่วนเป็นกรณีที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือมีความจ าเป็นต้องมีทนายความหรือวางเงิน
ค่าธรรมเนียมศาลในระยะเวลาที่ใกล้จะถึง ซึ่งหากรอคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือพิจารณาจะไม่ทันการ
ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมจึงก าหนดให้ประธานอนุกรรมกาให้ความช่วยเหลือ 
สามารถพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ/ยุติ ค าขอรับความช่วยเหลือได้ 
 ค าขอกรณีเร่งด่วนพิจารณาจากอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้อง จากวันที่ศาลมีก าหนดนัดผู้ขอรับ
ความช่วยเหลือ หากผู้ขอรับความช่วยเหลือมีก าหนดไว้ในเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน จะถือเป็นค าขอในกรณี
เร่งด่วน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการเสนอคามเห็น ว่าจ้างทนายความ และท าสัญญา 



~ ๑๗ ~ 
 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้   
กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี 

 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) 
4. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
5. ส าเนาสัญญา 
6. ส าเนาเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน 
7. ส าเนาเอกสารทางคดี 
8. หนังสือรับรองรายได้ของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ 
9. อ่ืนๆ (ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของคดี ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจจะเรียกเพ่ิมเติม 
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2.2 การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
กระบวนการในการช่วยเหลือประชาชนในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา  
หรือจ าเลย พ.ศ.2559 

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

     1.1ตนเอง 
     1.2ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ สามีหรือภริยาที่จดทะเบียนสมรส 
     เป็นผู้ยื่นค าขอแทน 
     1.3กรณีเอกสารไม่ครบ ให้แจ้งผู้ขอด าเนินการผู้รับมอบอ านาจจากผู้ขอรับ
ความช่วยเหลือ 
2.ช่องทางการยื่นค าขอ 
     2.1ยื่นค าขอด้วยตนเองที่ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ 
     2.2ส่งค าขอทางไปรษณีย์ 
     2.3จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
     2.4ช่องทางอ่ืนๆ 

2.การกลั่นกรองค าขอ 1.สอบถามความประสงค์ในการขอรับความช่วยเหลือ 
2 . ส อบ ถ า มแ ล ะบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เ บื้ อ ง ต้ น ใ น แบ บ ส อบ ถ า มข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง  
เช่น การรักษาพยาบาล การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การหาที่พักพิงชั่วคราว 

3.การรับค าขอ 1.สอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม บันทึกรายละเอียดลงในแบบ กทย.2 
2.เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอพิจารณาเอกสารหลักฐาน  
     2.1กรณีเอกสารไม่ครบ ให้แจ้งผู้ขอด าเนินการส่งให้ครบถ้วน (ข้อ 7) 
     2.2กรณีเอกสารครบถ้วน ให้พิจารณาค าขอและประเมินเบื้องต้น หากพบ
กรณีเร่งด่วนให้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือประสานส่งต่อตามความจ าเป็น 
แก่กรณี เช่น การรักพยาบาล การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การหาที่พักพิงชั่วคราว  
เป็นต้น (ข้อ 8) 
3.บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกองทุนยุติธร รม ออกเลขรับในระบบ  
พร้อมพิมพ์ใบรับค าขอ ซึ่งมี 2 ส่วน มอบให้ผู้ขอ 1 ส่วน 
4.การพิจารณามอบหน่วยงานด าเนินการ ให้ส านักงานที่ เป็นภูมิล าเนา  
หรือถิ่นที่อยู่อาศัยของผู้ยื่นค าขอเป็นส านักงานที่รับผิดชอบ หือเจ้าหน้าที่ 
อาจส่งค าขอไปส านักงานอ่ืนเพื่อประโยชน์ในการปล่อยชั่วคราว (ข้อ 6) 
 

    

        

 

 



~ ๑๙ ~ 
 

ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 
4.แสวงหาข้อเท็จจริง ให้เจ้าหน้าที่สอบปากค า ลงพ้ืนที่ ตรวจสอบความประพฤติตามความเหมาะสม 

และจ าเป็น เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณา ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ 
อาจมีหนังสือสอบถาม หรือเชิญบุคคลใดมาให้ถ้อยค า ขอหนังสือรับรองความ
ประพฤติ ส่งเอกสารหลักฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือสิ่งอ่ืนใดที่จ าเป็นต่อการ
พิจารณาค าขอ (ข้อ 14) 

5.ท าความเห็น ให้เจ้าหน้าที่ท ารายงานความเห็นเพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการหรือประธาน  
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ประกอบความเห็นดังนี้ 
1.หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต้องค านึงถึง (ข้อ 10) 
     1.1ผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีพฤติการณ์จะหลบหนี 
     1.2ไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือไม่ไปก่อเหตุภยันตรายประการใด 
2.การพิจารณาดังกล่าวควรค านึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (ข้อ 11)  
     2.1ลักษณะการกระท าความผิดที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือความมั่นคงของประเทศ หรือการกระท าที่มีผลกระทบ 
ต่อประชาชนที่ท า ให้ประชาชนได้รับความเสียหาย หรือความเชื่ อมั่น 
ของกระบวนการยุติธรรม 
     2.2สาเหตุหรือพฤติการณ์น่าเชื่อว่ามิได้กระท าความผิด 
     2.3ฐานะของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ 
     2.4ประวัติการกระท าความผิด นิสัย ความประพฤติ และข้อเท็จจริงอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 
     2.5ความคิดเห็นของผู้เสียหาย หรือเจ้าพนักงานที่เก่ียวข้อง หากมีการปล่อย
ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
3.การพิจารณาฐานะ ของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ อาจค านึงถึง (ข้อ 12) 
     3.1รายได้หรือความสามารถทางเศรษฐกิจ ของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ 
จากกองทุน  
     3.2ภาระค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพตามปกติอันควรแก่ฐานานุรูป 
     3.3ภาระหนี้สินของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนที่สามารถ เข้าถึง
ความยุติธรรมเป็นส าคัญ 
 

6.พิจารณาวงเงินประกัน 1.สอบถามวงเงินประกันเบื้องต้นจากผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
2.ประสานกับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาล หรือหน่วยงานอ่ืน ที่มี
อ านาจควบคุม หรือคุมขังบุคล ตามกฎหมายเพื่อขอทราบวงเงินประกันเบื้องต้น 
3.พิจารณาวงเงินประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหรือจ าเลย 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๐ ~ 
 

ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 
7.ส่งเรื่องส่วนกลาง กรณีหากวงเงินประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย เกิน 500 ,000 

บาทต่อราย ให้ส่งส านวนทั้งหมดไปยังคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ประจ าจังหวัด เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป (ค าสั่งคณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรมที่ 1/2559 และ 2/2559) 

8.พิจารณาความเห็น 1.เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณารายงานความเห็นพ้องกับความเห็น 
ของเจ้าหน้าที่ เสนอประธานเพื่อพิจารณาความเห็น  
2.กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน ให้ประธานคณะอนุกรรมการเป็นผู้มีอ านาจ
พิจารณาค าขอ 

9.พิจารณาเร่งด่วน 1.กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนไม่สามารถค าขอให้อนุกรรมการเป็นผู้พิจารณา 
ได้ ให้ประธานคณะอนุกรรมการเป็นผู้พิจารณาค าขอและรายงานให้คณะอนุ 
กรรมการทราบโดยเร็ว (ข้อ 15 วรรคสอง) 
2.หากมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถเสนอค าขอรับความช่วยเหลือการขอ
ปล่อยชั่วคราวให้คณะอนุกรรมการพิจารณาได้ คณะอนุกรรมการอาจมอบหมาย
ให้คณะอนุกรรมการและเลขานุการ หรืออนุกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้
พิ จารณาค าขอก็ ได้  และรายงานให้คณะอนุกรรมการทราบโดยเร็ ว  
(ข้อ 15 วรรคสาม) 

10.พิจารณาค าขอ 1.คณะอนุกรรมการ หรือประธาน หรือผู้ที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย  
มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติค าขอ (ข้อ 16 วรรคหนึ่ง) 
2.เหตุแห่งการยุติค าขอ มีดังนี้ (ข้อ 16 วรรคสอง) 
     2.1ผู้ขอรับความช่วยเหลือมีหนังสือขอยุติค าขอรับความช่วยเหลือ 
     2.2ผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ส่งเอกสารหลักฐาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม 
ต่อส านักงานภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด  
     2.3ไม่สามารถติดต่อผู้ขอรับความช่วยเหลือตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ได้ ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  
    2.4ไม่มีเหตุจ าเป็นที่ต้องใช้หลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราว 
3.การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ คณะอนุกรรมการ หรือประธาน หรือผู้ที่
คณะอนุกรรมการมอบหมายอาจให้ความช่วยเหลือเต็มจ านวน หรือบางส่วน 
ก็ได้ (ข้อ 17) 

11.แจ้งผลการพิจารณา เลขานุการแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือทราบ 
ภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันที่ประธานหรือคณะอนุกรรมการพิจารณาแล้ว
เสร็จ (ข้อ 18) 
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ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 
12.ยื่นค าร้องทบทวน 1 .ห ากกรณี ผู้ ข อ รั บ ค ว ามช่ ว ย เ หลื อ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย กั บ ผล กา ร พิ จ า รณ า 

ของคณะอนุกรรมการหรือประธาน ให้ยื่นหนังสือขอให้ทบทวนผลการพิจารณาต่อ
คณะอนุกรรมการ หรือประธานแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และข้อเท็จจริง
ภ า ย ใ น ก า ห น ด  3 0  วั น  นั บ แ ต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แ จ ง ผ ล ก า ร พิ จ า ร ณ า 
(ข้อ 19 ) 
2.ให้เลขานุการแจ้งผลการพิจารณาทบทวนเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ท ร า บ ภ า ย ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า  7  วั น  นั บ แ ต่ วั น ที่ ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร 
หรือประธานพิจารณาแล้วเสร็จ (ข้อ 20) 

13.ท าสัญญา  1.เมื่อผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือ
จ าเลย แก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือแล้ว ให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือท าสัญญาการได้รับ
ความช่วยเหลือ ณ ส านักงานภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผล ทั้งนี้ตาม
แบบสัญญาการได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม กรณีการขอปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจ าเลย (ข้อ 21) 
2.ผู้ขอรับความช่วยเหลือจะต้องน า สามี ภริยา บุพการี ผู้สืบสันดาน ญาติใกล้ชิด 
ผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้าง ไปท าสัญญาค้ าประกันกับกองทุน ทั้งนี้ ตามแบบ 
ที่คณะกรรมการประกาศ (ข้อ 23) 

14.ลงนามในสัญญา 1.ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือบุคคลที่ปลัดกระรวงยุติธรรมมอบหมาย 
มีอ านาจลงนามในสัญญาการได้รับความช่วยเหลือ (ข้อ 22 วรรคหนึ่ ง )  
ถ้าผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่มาท าสัญญาภายใน เวลาที่ก าหนดโดยไม่แจ้ง
เหตุขัดข้องให้ถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ ให้คณะอนุกรรมการ 
ประธาน หรือผู้ที่คณะอนุกรรมการมอบหมายยุติให้การช่วยเหลือ เว้นแต่  
เป็นกรณีมีเหตุอันสมควร (ข้อ 22 วรรคสอง) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยการ
รั บ เ งิ น  ก า ร จ่ า ย เ งิ น  แ ล ะ ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ า เ งิ น ข อ ง ก อ ง ทุ น ยุ ติ ธ ร ร ม 
 (ข้อ 22 วรรคสาม) 
2.นิติกรเจ้าของส านวนลงเลขทะเบียนคุมสัญญา 
3.จัดท าหนั งสือมอบอ านาจเสนอให้ผู้มีอ านาจ (ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 หรือยุติธรรมจังหวัดลงนาม) 
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ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 
15.ส่งสัญญา 1.รวบรวมเอกสารประกอบการท าสัญญาส่งเจ้าหน้าที่การเงิน ดังนี้ 

     1.1เอกสารของผู้รับความช่วยเหลือและผู้ต้องหาหรือจ าเลย ประกอบด้วย 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
     1.2เอกสารใบนัดจากพนักงานอัยการหรือศาล เช่น ใบนัดส่งฟ้องศาล 
     1.3เอกสารเกี่ยวกับคดีประกอบด้วย ส าเนาแบบ กทย.2 ส าเนารายงาน
ความเห็นเจ้าหน้าที่ 
     1.4หนังสือมอบอ านาจ 
2.จัดท าบันทึกส่งเอกสารประกอบการท าสัญญา 

16.ขออนุมัติเงิน เสนอหนังสืออนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุน ลงนามสั่งจ่ายเช็ค หรือเสนอหนังสือรับรอง
การช าระเงินของกองทุนพร้อมใบรับรองการช าระเงินกองทุน 

17.ด าเนินการประกัน
ตัว 

1.นายประกันแจ้งผู้ต้องหาหรือจ าเลยมาพบนิติกรเจ้าของส านวนหรือเจ้าหน้าที่
ตามใบนัดรายงานตัวกองทุนยุติธรรม 
2.นายประกันหรือนิติกร ส าเนาใบเสร็จรับเงินในราชการศาลยุติธรรม 1 ใบเก็บ
เข้าส านวน และน าใบเสร็จตัวจริงส่งให้การเงิน 
3.รายงานผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุนยุติธรรมต่อยุติธรรมจังหวัด 
4.นายประกันส าเนาเอกสารการเบิกจ่ายเข้าส านวนและน าเอกสารตัวจริง 
ส่งเจ้าหน้าที่บัญชี 

18.การรายงานตัว 1.ภายหลังจากท่ีผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้รับปล่อยชั่วคราว ให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
และผู้ค้ าประกันไปพบเจ้าหน้าที่ ณ.ส านักงานโยเร็ว เพื่อรับทราบเงื่อนไขที่ศาลและ
กองทุนก าหนดพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ออกใบนัดรายงานตัว ให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลย
เก็บไว้ และแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ไปรายงานตัว  
(ข้อ26 วรรคสาม) 
2.ให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลย ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง จนกว่าสัญญาประกันจะสิ้นสุด  
(ข้อ 26 วรรคหนึ่ง (2) 

19.รับรายงาน 1.นิติกรหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รับรายงานตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง จนกว่าสัญญาประกันจะสิ้นสุด 
2.นิติกรหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สอบถามสถานะทางคดีและข้อมูลอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจ าเลย และบันทึกข้อมูลในใบนัดรายงานตัว 
3.ในกรณีที่ผู้ ขอรับความช่วยเหลือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไ ขการรายงานตัว    
ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ขอรับความช่วยเหลือ และผู้ค้ าประกัน โดยให้ 
ผู้ค้ าประกัน น าผู้ขอรับความช่วยเหลือไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่  หากไม่
ด าเนินการภายในก าหนดระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่มีเหตุอัน
สมควร ถือว่าผู้ขอรับความช่วยเหลือผิดสัญญา ให้กองทุนมีสิทธิบอกเลิก สัญญา 
(ข้อ 28 ) 
4.หากศาลมีค าสั่งบังคับตามสัญญาประกัน และออกหมายจับผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือที่เป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลย ให้เลขานุการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ขอคัดส าเนาหมายจับ และมีหนังสือแจ้งส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือสถาน ี
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ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 
 ต ารวจในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบที่ใกล้ที่สุด เพ่ือติดตามตัวผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

ให้มารายงานตัวที่ส านักงานโดยเร็ว และมีหนังสือแจ้งผู้ค้ าประกันให้ติดตามตัว 
ผู้ขอรับความช่วยเหลือ เพ่ือน าตัวส่งกองทุนภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับหนังสือ 
(ข้อ 29) 

20.รายงานตัวต่อศาล ผู้ต้องหาหรือจ าเลยต้องไปรายงานตัวต่อศาลตามก าหนด 
21.ปิดส านวน นิติกรท าบันทึกถึงนายประกัน โดยแนบส าเนาค าพิพากษาซึ่งเจ้าพนักงานศาลได้

รับรองความถูกต้อง 
22.รับเงินคืน นายประกันจัดท าหนังสือมอบอ านาจเสนอให้ผู้มีอ านาจ (ปลัดกระทรวงยุติธรรม/

ยุติธรรมจังหวัด) ลงนาม เพ่ือด าเนินการขอรับ เงินประกันคืนจากศาล 
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ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการ 21 วัน 4 ขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 1 การรับค าขอและตรวจสอบเบื้องต้น (เริ่มนับระยะเวลาเมื่อได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน) 
ระยะเวลาการปฏิบัติ 1 วัน 

ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาข้อเท็จจริงและท าความเห็น ระยะเวลาการปฏิบัติ 7 วัน 

ขั้นตอนที่  3  เสนอประธานอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ ฯ หรืออนุกรรมการที่ได้รับมอบ หมาย 
จากคณะอนุกรรมการ ฯ เพ่ือพิจารณากรณีเร่งด่วน/เสนอคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ ฯ  
และคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด เพ่ือพิจารณาแล้วเสร็จ ระยะเวลาการปฏิบัติ 10 วัน  

ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผลการพิจารณา ระยะเวลาการปฏิบัติ 3 วัน 

 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้กรณีขอปล่อยช่ัวคราว 

 
1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3.ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) 
4.หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
5.ส าเนาบันทึกการจับกุม 
6.ส าเนาบันทึกค าให้การ 
7.ส าเนาค าร้องขอฝากขัง 
8.ส าเนาค าฟ้องศาลชั้นต้น/อุทธรณ์/ฎีกา 
9.ส าเนาค าพิพากษาศาลชั้นต้น/อุทธรณ์/ฎีกา 
10.หนังสือรับรองรายได้ของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ 
11.หนังสือรับรองความประพฤติของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ 
12.อ่ืน ๆ (ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของคดี ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจเรียกเพ่ิมเติมได้) 
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หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางในการพิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือ 
กรณีขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 

 
1.หลักการสิทธิมนุษยชน  
การพิจารณาว่าจะอนุมัติให้ความช่วยเหลือหรือไม่ คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือทุกคณะ พึงตระหนักถึง
หลักการสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
ข้อ11(1) ทุกคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดทางอาญา มีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ 
จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่า มีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาคดีที่เปิดเผย ซึ่งตนได้รับหลักประกันที่จ าเป็นทั้ง
ปวงส าหรับการต่อสู้คดี                                                       
 ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 29 “บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ 
ได้กระท าการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่ได้กระท านั้นบัญญัติเป็นความผิด และก าหนดโทษ และโทษที่ จะลง
แก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท าความผิดมิได้  
 ในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิด และก่อนมีค าพิพากษาอันถึงที่สุด 
แสดงว่าบุคคลใดได้กระท าความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท าความผิดมิได้ 
 ค าขอประกันผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณา  และจะเรียกหลักประกัน  
จนเกินควรแก่กรณีมิได้ การไม่ให้ประกันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 ดังนั้น ในฐานะที่กองทุนยุติธรรมเป็นกองทุนที่เกิดข้ึนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม และเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม คณะอนุกรรมการความช่วยเหลือทุกคณะจึง
ต้องตระหนักถึงหลักการประเด็นนี้เป็นส าคัญ 
2.หลักเกณฑ์ซึ่งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือต้องพิจารณา 
2.1พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2559  
มาตรา 29 แห่งพระราชกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 “การพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการขอปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจ าเลย  ให้ค านึงถึงว่า หากได้รับการปล่อยชั่วคราวแล้ว ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะหลบหนี  
จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือจะไปก่อเหตุภยันตรายประการใดหรือไม่” 
2.2ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจ าเลย พ.ศ.2559 
 ข้อ10 การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ คณะอนุกรรมการต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

 (1.)ผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีพฤติการณ์จะหลบหนี 
 (2.)ไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือไม่ไปก่อเหตุภยันตรายประการใด 

2.3แนวทางในการพิจารณา  
 -การพิจารณาว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีพฤติการณ์จะหลบหนี หรือไม่ 
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ ต้องพิจารณา ว่าหากกกองทุนยุติธรรมให้ความช่วยเหลือ  ผู้ต้องหาหรือ
จ าเลย มีแนวโน้มจะหลบหนีหรือไม่ ซึ่งการพิจารณาจะต้องสอบถามข้อมูล เช่นผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีภาระ  
ที่ต้องเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัวหรือไม่ มีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบหรือไม่  ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะต้องน า
บุคคลใดมาเป็นผู้ค้ าประกัน ซึ่งบุคคลที่จะเป็นผู้ค้ าประกัน มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ เพียงใด ผู้ต้องหา 
หรือจ าเลยมีบุคคลรับรองความประพฤติหรือไม่ บุคคลที่รับรองความประพฤติมีความน่าเชื่อถือ หรือไม่ 
 อนึ่ง หากผู้ต้องหาหรือจ าเลย เคยหลบหนีหมายจับมาก่อน คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ  
พึงพิจารณาถึงเหตุผลที่ท าให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยตัดสินใจหลบหนี หมายจับ ประกอบด้วย เช่นหลบหนี 
เพราะไม่มีหลักทรัพย์ประกันตัว และมีหน้าที่ต้องอุปการระเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว เป็นต้น  
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หากพบข้อเท็จจริงว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีความผูกพันกับชุมชนที่พักอาศัย  เช่น อยู่อาศัยเป็นระยะ
เวลานาน มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน ก็เป็นข้อเท็จจริงประกอบที่ให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยผ่านเกณฑ์ การพิจารณาข้อ
นี้ 
 หากพบพฤติการณ์ว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลย ไม่ทราบหมายเรียก หมายจับ ต้องพิจารณา ถึงพฤติการณ์
ดังนี้ ประกอบ เช่น ย้ายภูมิล าเนาหรือที่พักอาศัย  หรือไปประกอบอาบชีพที่อ่ืน จึงไม่ทราบหมายเรียก 
หมายจับ เป็นต้น 
 การพิจารณาว่าโทษสูงอาจจะหลบหนี ถ้อยค าดังกล่าวเป็นถ้อยค าที่ศาลใช้ ในการไม่อนุญาต  
ให้ปล่อยชั่วคราว  ซึ่ งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ ฯ ไม่ควรใช้ถ้อยค านี้  ในการพิจารณา  
ในพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 มาตรา 29 และระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอปล่อยชั่วคราว ผู้ต้องหาหรือจ าเลย พ.ศ.2559 ข้อ 10  
-การพิจารณาว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือจะไปก่อเหตุภยันตรายประการใด
หรือไม ่
 คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ ฯควรพิจารณาโอกาสที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะไปยุ่งเหยิง 
กับพยานหลักฐาน หรือจะไปคุกคามผู้ เสียหายหรือพยานหรือไม่ เช่นในคดีเพศ ผู้เสียหาย หรือพยาน  
เป็นผู้เยาว์  หรือผู้หญิงที่อยู่ละแวกเดียวกันกับผู้ต้องหาหรือจ าเลย และไม่มีบุคคลดูแลความประพฤติ  
ของผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้ เป็นต้น  
 การพิจารณาว่าจะไม่ไปก่อเหตุภยันตรายประการอื่นใดหรือไม่ คณะอนุกรรมการ ฯให้ความช่วยเหลือ 
สามารถพิจารณาได้จากความประพฤติ ของผู้ต้องหาหรือจ าเลย เช่น มีความประพฤติชั่วเป็นอาจิณ เป็นนักเลง
อันธพาล สิบแปดมงกุฎ 
 ทั้งนี้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ ฯต้องพิจารณาด้วยว่าโอกาสที่จะก่อเหตุภยันตรายประการ 
อ่ืนใดมีแนวโน้มลดลง หรือมีมาตรการอ่ืนใดที่จะลดโอกาสการก่อภยันตรายประการอ่ืน ของผู้ต้องหา  
หรือจ าเลย  หรือสังคมจะมีความปลอดภัยหรือไม่ เช่นผู้ต้องหาหรือจ าเลย กระท าความผิดในขณะป่วยทางจิต 
ขาดยา หากขณะยื่นค าขอ รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมพบว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยอยู่ในการดูแล
รักษาจากแพทย์ และได้รับยาอย่างต่อเนื่อง ก็ควรผ่านการพิจารณาข้อนี้ 
3.หลักเกณฑ์ซึ่งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ ควรพิจารณา  
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา
หรือจ าเลยพ.ศ.2559 
 ข้อ 11 การพิจารณาตามข้อ 10 ควรค านึงถึงหลักเกณฑ์ต่อไปนี้  
1.ลักษณะการกระท าความผิดที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของระชาชน หรือความมั่นคง
ของประเทศ หรือการกระท าที่มีผลกระทบต่อประชาชนที่ท าให้ประชาชนได้รับความเสียหาย หรือความ
เชื่อมั่นของกระบวนการยุติธรรม 
2.สาเหตุหรือพฤติการณ์น่าเชื่อว่ามิได้กระท าความผิด 
3.ฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ 
4.ประวัติการกระท าความผิด นิสัย ความประพฤติ และข้อเท็จจริงอื่นที่เก่ียวข้อง 
5.ความคิดเห็นของผู้เสียหาย หรือเจ้าพนักงานที่เก่ียวข้อง หากมีการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
 ข้อ 12 การพิจารณาฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามข้อ 11(3) คณะอนุกรรมการ 
อาจค านึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ประกอบด้วย 
1.รายได้ หรือความสามารถทางเศรษฐกิจของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน  
2.ภาระค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ ตามปกติอันควรแก่ฐานานุรูป 
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3.ภาระหนี้สินของผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือ จากกองทุน ที่ไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมเป็นส าคัญ 
-แนวทางการพิจารณาตามระเบียบ ข้อ 11 (1) 
การพิจารณาว่าลักษณะการกระท าความผิด ที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
หรือความมั่นคงของประเทศ หรือการกระท าที่มีผลกระทบต่อประชาชน ที่ท าให้ประชาชนได้รับความเสียหาย 
หรือความเชื่อมั่นของกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ 
เช่นเป็นคดีจ าหน่ายยาเสพติดซึ่งมีของกลางจ านวนมาก  การฆ่าบุพการี การข่มขืนกระท าช าเรา ผู้สืบสันดาน
ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม  เป็นต้น 
 หากความผิดร้ายแรงจะไม่ผ่านเกณฑ์ข้อนี้ 
แต่หากเป็นอัตราโทษไม่สูง  ไม่เป็นเหตุฉกรรจ์ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือเป็นความผิดลหุโทษ  
ที่พนักงานสอบสวนไม่เปรียบเทียบปรับ คณะอนุกรรมให้ความช่วยเหลือฯ พึงให้ผ่านเกณฑ์ข้อนี้ 
-แนวทางการพิจารณาตามระเบียบฯข้อ 11(2) 
 แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับสาเหตุหรือพฤติการณ์น่าเชื่อว่ามิได้กระท าความผิด ยกตัวอย่างเช่น 
เป็นการกระท าของผู้ต้องหา หรือจ าเลย อาจเป็นการกระท าเพราะป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย หรืออาจเป็น
การกระท าที่ขาดเจตนา ยกตัวอย่างเช่น ถูกกล่าวหาว่าลักทรัพย์นายจ้าง  แต่พบว่านายจ้างมีพฤติกรรมกลั่น
แกล้งลูกจ้างในลักษณะนี้มาก่อน หรือมีข้อมูลใหม่ของหน่วยงานราชการ อาทิ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ
ทนายความของผู้ต้องหาหรือจ าเลย ตรวจสอบพบว่า ผู้ต้องหาหรือจ าเลย น่าจะไม่ใช่ผู้กระท าความผิด หรือถูก
ปรักปร า 
-แนวทางการพิจารณา ข้อ 11(3) และข้อ 12 
แนวทางการพิจารณาฐานนะผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือพึงพิจารณาข้อ
แตกต่างของการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี และการขอรับความช่วยเหลือ กรณีประกันตัว
ผู้ต้องหาหรือจ าเลย ซึ่งส าหรับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี เกณฑ์เกี่ยวกับฐานะ
ของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน เป็นเกณฑ์ที่จะต้องพิจารณา แต่การขอรับความช่วยเหลือจาก
กองทุนเป็นเกณฑ์ท่ีต้องพิจารณา ทั้งนี้ หลักทรัพย์ในการประกันตัวจะมีจ านวนค่อนข้างสูง แม้เป็นคนที่มีฐานะ
ปานกลาง ก็อาจไม่สามารถหาหลักทรัพย์มาประกันตัวได้ และเสรีภาพเป็นสิ่งส าคัญ เพราะการขาดเสรีภาพจะ
เป็นอุปสรรค ในการวางแผนต่อสู้คดีของผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
-แนวทางการพิจารณาตามระเบียบข้อ 11(4) 
แนวทางการพิจารณาประวัติการกระท าความผิด คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ พึงพิจารณาประวัติ
และการกระท าความผิด ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ จากการสอบปากค าผู้ต้องหาหรือจ าเลย การตรวจสอบจาก
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ข้อมูลจากระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลในกระบวนกระบวนการยุติธรรม DXC ข้อมูล
จากรมคุมประพฤติ  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
 หากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก หรือการกระท าความผิดครั้งก่อน เป็นความผิดโดยประมาท 
หรือลหุโทษ คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ ฯ พึงให้ผ่านการพิจารณาตามระเบียบ ข้อ 11(4)  
 คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ พึงไม่ควรอนุมัติ หากผู้ต้องหาหรือจ าเลย มีประวัติการกระท า
ความผิดลักษณะเดียวกัน หรือมีประวัติการกระท าความผิดอื่นที่มีอัตราโทษสูง ซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุด  
 แนวทางการพิจารณานิสัย ความประพฤติ และข้อเท็จจริงอ่ืนที่ เกี่ยว ข้อง คณะอนุกรรมการ 
ให้ความช่วยเหลือฯ อาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สอบปากค าเพ่ือนบ้าน หรือบุคลากรแวดล้อม เช่น ครู นายจ้าง 
เพ่ือร่วมงานว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลย มีนิสัย ความประพฤติ เป็นอย่างไร  มีผู้น าชุมชนรับรองความประพฤติบ้าง
ห รื อ ไ ม่  เ ช่ น ผู้ ข อ รั บ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ มี พ ฤ ติ ก ร ร ม ก้ า ว ร้ า ว  ห รื อ ไ ม่  ไ ม่ เ ก ร ง ก ลั ว ก ฎ ห ม า ย  
นิสัยอันธพาล อาจพิจารณาไม่ผ่านเกณฑ์ข้อนี้ 
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 ข้อเท็จจริงอื่นที่เก่ียวข้องที่น ามาพิจารณาประกอบข้อยกเว้น เช่น  
กรณีผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีความจ าเป็นที่จะต้องออกมาท างานเลี้ยงดูครอบครัว หรือต้องออกมาส่งเสียเลี้ยงดู
บุตรผู้เยาว์ บิดามารดาที่ชราภาพ 
-กรณีผู้ต้องหาหรืจ าเลยมีโรคประจ าตัว ซึ่งต้องได้รับการดูแล จากแพทย์อย่างใกล้ชิดและมีการรักษา  
อย่างต่อเนื่อง 
-การเยียวยาความเสียหายทางแพ่งแก่ผู้เสียหาย 
การส านึกถึงความผิดพลาดของตนเอง 
-การกระท าความผิดเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ถูกหลอกลวงมาอีก ต่อหนึ่ง 
-กระท าความผิดเพราะกระท าโดยจ าเป็น หรือบันดานโทสะ 
-ผู้ต้องหาหรือจ าเลยถูกถูกกระท าความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและยาวนานจากผู้เสียหาย 
-การถูกข่มขู่หรือบังคับให้รับการสารภาพ ถูกทรมานร่างกายหรือจิตใจ 
-ผู้ต้องหาหรือจ าเลยกระท าความผิดเพราะยากไร้ เช่นลักทรัพย์ที่เป็นอาหาร เพ่ือบรรเทาความหิวโหย 
-แนวทางการพิจารณาตามระเบียบข้อ 11(5) 
ความคิดเห็นของผู้เสียหาย หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง หากมีการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
 หากไม่มีการคัดค้านประกันตัวของผู้ เสี ยหาย พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาล 
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ พึงให้ผ่านการพิจารณาตามระเบียบ ข้อ 11(5) 

การท าความเห็น 
ความเห็นของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ ฯสามารถท าความเห็นได้ 3 แนวทาง คือ การอนุมัติ  
ไม่อนุมัติ  และยุติ  แต่หากข้อมูลที่ เป็นสาระส าคัญในการพิจารณายังไม่ เ พียงพอ อาจมอบห มาย 
ให้ฝ่ายเลขานุการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ 
 การพิจารณาอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ต้องพิจารณาในภาพรวมตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.
2558 มาตรา 29 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย พ.ศ.2559 ข้อ 10 ข้อ 11 โดยให้ผ่านหลักเกณฑ์ การพิจารณาของข้อ10  
มาก่อน จึงพิจารณาหลักเกณฑ์ตามระเบียบข้อ 11 
โดยทั่วไป ผู้ต้องหาหรือจ าเลยควรผ่านเกณฑ์การพิจารณาเกินครึ่ง  หากมีการก้ ากึ่งพึงใช้ดุลพินิจอนุมัติ  
ให้ความช่วยเหลือตามเจตนารมณ์ของกองทุนยุติธรรมในการคุ้มครองหลักสิทธิมนุษยชน 
 หากพิจารณาไม่อนุมัติ ควรมีข้อมูลที่ชัดเจน หนักแน่น ทั้งนี้การแจ้งผลการพิจารณา ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
ชี้แจงเหตุผลของคณะอนุกรมการให้ความช่วยเหลือ ฯ 
 ส าหรับการท าความเห็นยุติค าขอ ต้องเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธรการ และเงื่อนไขในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย พ.ศ.2559 ข้อ 16 
ประกอบด้วย 
1.ผู้ขอรับความช่วยเหลือ มีหนังสือขอยุติค าขอรับความช่วยเหลือ 
2.ผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ส่งเอกสารหลักฐาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม  ต่อส านักงานภายในระยะเวลา  
ที่ก าหนด 
3.ไม่สามารถติดต่อผู้ขอรับความช่วยเหลือ ตามท่ีอยู่ ที่แจ้งไว้ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4.ไม่จ าเป็นที่ต้องใช้หลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราว 
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มาตรการพิเศษ 
กรณี ผู้ต้องหา หรือจ าเลย เป็นเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด ควรได้รับ
การพิจารณาอย่างรวดเร็วเป็นกรณีพิเศษ 
กรณีผู้ต้องหาหรือจ าเลย เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  ซึ่งมีข้อเท็จจริงว่า ผู้ต้องหาหรือจ าเลย กระท าความผิด
เพราะปกป้องสิทธิมนุษยชน ของบุคคลอ่ืน ปกป้องสิทธิการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม หากการ
กระท าของบุคคลเหล่านี้ยังอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย ไม่ท าให้ส่วนรวมหรือเอกชนเสียหาย รุนแรง ควรได้รับ
ความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 
ค าขอกรณีเร่งด่วน เป็นกรณีที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือมีความจ าเป็น ที่ต้องใช้หลักประกันของกองทุนยุติธรรม 
เพ่ือเป็นหลักทรัพย์ในการขอปล่อยชั่วคราว  ในระยะเวลาที่ใกล้จะถึง ซึ่งหากรอคณะอนุกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือพิจารณา จะไม่ทันการ ตามมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม จึงจ าเป็นให้ประธาน
คณะกรรมการให้การช่วยเหลือ สามารถที่จะพิจารณาอนุมัติ /ไม่อนุมัติ /ยุติ ค าขอรับความช่วยเหลือได้  
ทั้งในกรณีการขอปล่อยชั่วคราว หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถเสนอค าขอรับความช่วยเหลือพิจารณา
ได้ ยังก าหนดให้อนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย สามารถพิจาณาค าขอดังกล่าวได้อีกด้วย 
*ค าขอกรณีเร่งด่วนพิจารณาจากวันที่ศาล /พนักงานอัยการ มีก าหนดนัดผู้ขอรับความช่วยเหลือ หากผู้ขอรับ
ความช่วยเหลือ มีก าหนดไว้ในเวลาน้อยกว่า 1 เดือน จะถือเป็นกรณีเร่งด่วน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการท าสัญญา จนกระทั่งเตรียมหลักประกัน เพ่อการด าเนินการขอปล่อยชั่วคราวต่อศาล หรือกรณี  
ที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลย อยู่ระหว่างการคุมขัง 
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2.3 การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธมินุษยชนหรือผู้ที่รับผลกระทบจากการถูกละเมิด           
สิทธิมนุษยชน 

กระบวนการในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรอผู้ที่รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2559 

ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 
(1) การยื่นค าขอ 1.ผู้ขอรับความช่วยเหลือท าได้โดย  

   1.1 ตนเอง 
   1.2 ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ สามี
หรือภริยาที่จดทะเบียนสมรสเป็นผู้ยื่นค าขอแทน 
   1.3 ผู้รับมอบอ านาจจากผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
2.ช่องทางการยื่นค าขอ 
   2.1 ยื่นค าขอด้วยตนเองที่ส านักงานกองทุน
ยุติธรรม ส านักงานยุติธรรมจังหวัด ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม ส่วนราชการอ่ืน 
   2.2  ส่งค าขอทางไปรษณีย์ 
   2.3 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
   2.4 ช่องทางอ่ืน 

(2) การกลั่นกรองค าขอ 1. สอบถามความประสงค์ในการขอรับความ
ช่วยเหลือ 
2. สอบถามและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นในแบบสอบ
ข้อเท็จจริง 

(3) การรับค าขอ 1.สอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมบันทึกรายละเอียดลง
ในแบบ กทย.3  

 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอพิจารณาเอกสารหลักฐาน 
     2.1 กรณีเอกสารไม่ครบ ให้แจ้งผู้ขอด าเนินการ
ส่งให้ครบถ้วน (ข้อ 7) 

2.2 กรณีเอกสารครบถ้วน ให้พิจารณาค าขอและ
ประเมินเบื้องต้น หากพบปัญหาความเดือดร้อนที่ต้อง
แก้ไขเร่งด่วนให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
หรือประสานส่งต่อตามความจ าเป็นแก่กรณี (ข้อ 8) 
 3.บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม 
ออกเลขรับในระบบ พร้อมพิมพ์ใบรับค าขอ ซึ่งมี 2 
ส่วน มอบให้ผู้ขอ 1 ส่วน 
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ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 
(4) ส่งส่วนกลาง เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ (3) เสร็จสิ้นแล้ว ให้

ส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดไปยังส านักงานกองทุน
ยุติธรรม เพ่ือจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและ
เสนอคณะอนุกรรมการฯ 
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

(4) แจ้งผลการพิจารณา เลขานุการแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับ
ความช่วยเหลือภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ประธาน
หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ 

     (6)ท าสัญญา เจ้าหน้าที่นัดหมายผู้ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ
ให้ความช่วยเหลือเพ่ือท าสัญญาการได้รับเงิน
ช่วยเหลือกรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(5) การด าเนินการ ให้เจ้าหน้าที่นิติกร ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
ดังนี้ 

1. 1.ท าเรื่องเบิกเงินในการเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 
2.ท าเรื่องยุติค าขอกรณีผู้ขอรับเงินเยียวยาไม่มารับ
เงินภายใน 2 ปี 
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หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณา 
กรณีการช่วยเหลือประชาชนถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ที่รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

1.พฤติการณ์และข้อเท็จจริงของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 

ต้องพิจารณาเป็นผู้ เสียหายจากการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นจ าเลยที่ถูกคุมขังตาม             
ค าพิพากษาเกินก าหนด และถูกคุมขังในระหว่างสอบสวน การละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีอ่ืน 

2.ฐานะของผู้ท่ีจะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 
  ต้องพิจารณาจากอาชีพ รายได้ ทรัพย์สิน หรือความสามารถทางเศรษฐกิจ รวมถึงภาระค่าใช้จ่าย
ภาระหนี้สินของผู้ขอรับความช่วยเหลือ อาจขอแสดงหลักฐานหรือลงพ้ืนที่  แสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม หาก
ปรากฏว่าผู้ขอรับความช่วยเหลือมีรายได้หรือมีทรัพย์สินไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
 
3.โอกาสที่ผู้จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนจะได้รับความช่วยเหลือหรือบรรเทาความเสียหายตาม
กฎหมายอ่ืน 
 กรณีจ าเลยที่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่า
ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญามาแล้ว มีสิทธิยื่นค าขอรับการช่วยเหลือประชาชนถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนหรือผู้ที่รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ หรืออ านาจการ
พิจารณาคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  
 

ประเภทค าขอกรณีเร่งด่วน 
 

 ค าขอกรณีเร่งด่วนเป็นกรณีที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือมีความในระยะเวลาที่ใกล้จะถึง ซึ่งหาก
รอคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือพิจารณาจะไม่ทันการตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติกองทุน
ยุติธรรมและ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการช่วยเหลือผู้ถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ14 วรรคสอง            
จึงก าหนดให้ประธานอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ สามารถพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ/ยุติ ค าขอรับความ
ช่วยเหลือได้ 
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เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้  
กรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) 
4. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
5. ส าเนาบันทึกการจับกุม 
6. ส าเนาค าร้องขอฝากขัง หมายขังและหมายปล่อย 
7. ส าเนาค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ/ส าเนาค าพิพากษาศาลชั้นต้น/อุทธรณ์/ฎีกา 
8. หนังสือรับรองรายได้ของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ 
9. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งร่างกายหรือจิตใจ 
10. ใบมรณะบัตร 
11. หนังสือรับรองความประพฤติของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ 
12. ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นค าขอรับความช่วยเหลือตามกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหายและจ าเลยใน

คดีอาญา 
13. อ่ืนๆ (ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของคดี ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจเรียกเพ่ิมเติมได้)  
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2.4 การขอรับความช่วยเหลือและการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

กระบวนการในการขอรับความช่วยเหลือและการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับความ
ช่วยเหลือและการให้การสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ. 2559 

ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 
1. การยื่นค าขอ 1.ผู้เสนอโครงการยื่นค าขอได้โดยตนเอง (ข้อ5) 

2.ช่องทางการยื่นค าขอ 
  2.1 ยื่นค าขอด้วยตนเองที่ส านักงานกองทุน
ยุติธรรม ส านักงานยุติธรรมจังหวัด ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม ส่วนราชการอ่ืน 
2.2 ส่งค าขอทางไปรษณีย์ 
2.3 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
2.4 ช่องทางอ่ืน 

2. การกลั่นกรองค าขอ 1.สอบถามความประสงค์ในการเสนอโครงการ 
2.สอบถามและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นในแบบสอบ
ข้อเท็จจริง 

3. การรับค าขอ 1.สอบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม บันทึกรายละเอียดลงใน
แบบ กทย.4  
2.เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอพิจารณาเอกสารหลักฐาน 
  2.1 กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้แจ้งผู้เสนอ
โครงการด าเนินการส่งให้ครบถ้วน (ข้อ 7)  
  2.2 กรณีเอกสารครบถ้วน ให้พิจารณาค าขอและ
ประเมินเบื้องต้น (ข้อ 10) 
3. บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม 
ออกเลขรับในระบบ พร้อมพิมพ์ใบรับค าขอ ซึ่งมี 2 
ส่วน มอบให้ผู้ขอ 1 ส่วน 

4. ส่งส่วนกลาง    เมื่อได้ด าเนินการตามข้ันตอนที่ (3) เสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดไปยัง
ส านักงานกองทุนยุติธรรม เพ่ือจะด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องและเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาให้การ
สนับสนุนโครงการ ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่
ประชาชน เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 
5. แจ้งผลการพิจารณา เลขานุการแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับ

ความช่วยเหลือภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ประธานหรือ
คณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ 

6. ท าสัญญา เจ้าหน้าที่นัดหมายผู้ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ความ
ช่วยเหลือเพ่ือท าสัญญาการได้รับเงินช่วยเหลือกรณีให้
ความช่วยเหลือและการให้การสนับสนุนการให้ความรู้
ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

7. การด าเนินการ ให้เจ้าหน้าที่นิติกร ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. ท าเรื่องเบิกเงินสนับสนุน 
2. รายงานผลการจัดโครงการต่อ

คณะอนุกรรมการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณา 
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กรณีการขอรับความช่วยเหลือและการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
 
 โครงการที่จะขอรับความช่วยเหลือต้องมีลักษณะ ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับความช่วยเหลือและการให้การสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมาย
แก่ประชาชน พ.ศ. 2559 ข้อ ๑๐ และแนวทางในการพิจารณา ต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ ตามข้อ 11 ดังนี้  
 (๑) ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการและมีลักษณะของโครงการตามข้อ  ๑๐    
 (๒) ต้องไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน  หรือได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนแล้วแต่
งบประมาณยังไม่เพียงพอ   
  (๓) ความรู้ทางกฎหมายที่กลุ่มเป้าหมายควรได้รับโดยวิเคราะห์จากความจ าเป็นและสภาพปัญหาใน
พ้ืนที่ เจ้าหน้าที่อาจสอบถามหรือให้แสดงหลักฐานต่าง ๆ  หรือมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ ไปแสวงหาข้อเท็จจริง 
เพ่ือประกอบการพิจารณาให้การสนับสนุน หากมีพฤติการณ์น่าสงสัยเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของผู้เสนอโครงการ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

กรณีการขอรับความช่วยเหลือและการให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

1.เอกสารโครงการ 3 ชุด พร้อมแผ่นดิสก์ 1 แผ่น 

    1) รายละเอียดโครงการ  

    2) มติที่ประชุมขององค์กรซึ่งให้ความเห็นชอบโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน (ถ้ามี) 

2.เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการ อย่างละ 3 ชุด 

1) แผนที่ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ  

2) แผนที่ของพื้นที่ด าเนินโครงการ 

3.กรณีเป็นองค์กรเอกชนแนบเพิ่มเติมประกอบ อย่างละ 3 ชุด ดังนี้ 

     1) ส าเนาตราสารหรือระเบียบข้อบังคับ 

     2) ผลงานรอบปีที่ผ่านมา 

     3) งบดุลหรืองบแสดงรายรับ-รายจ่ายส าหรับรอบปีที่ผ่านมา 

4. อ่ืนๆ (ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของโครงการซึ่งเจ้าหน้าที่อาจเรียกเพ่ิมเติมได้) 

 
 
 

 

2.5 การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา 
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 พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 
2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 245 และมาตรา 246 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่รับรองสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐของ
บุคคล ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท าความผิดอาญาของผู้อ่ืนโดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
กระท าความผิดนั้น และไม่มีโอกาสได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืนรวมทั้งการรับรองสิทธิในการ
ได้รับค่าทดแทนในกรณีของบุคคลซึ่งตกเป็นจ าเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี หาก
ปรากฏตามค าพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้น ว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าผิดหรือการ
กระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด 

การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา 
การได้รับสิทธิ 

การเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิ หรือประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิหรือ
ประโยชน์ที่ผู้เสียหายพึงได้ตามกฎหมายอื่น (มาตรา 5) 

ในกรณีที่ผู้ เสียหายถึงแก่ความตายก่อนที่จะได้รับค่าตอบแทน ให้สิทธิในการเรียกร้อง 
และการรับค่าตอบแทน ตกแก่ทายาทซึ่งได้รับความเสียหายของผู้ เสียหายนั้น ทั้งนี้  ตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด (มาตรา 6) 
การแจ้งสิทธิ 

ให้พนักงานสอบสวนแจ้งสิทธิ ในคดีที่มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา โดยให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้เสียหายหรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหายที่มาร้อง
ทุกข์ดังกล่าวทราบถึงสิทธิการได้รับค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัตินี้  

เมื่อได้มีการแจ้งแล้ว ให้พนักงานสอบสวน บันทึกรายละเอียดการแจ้งนั้น ไว้ในส านวนคดีซึ่งตน
รับผิดชอบด้วย (มาตรา 6/1) 

การได้รับค่าตอบแทนของผู้เสียหายในคดีอาญา 

ผู้เสียหายที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัตินี้ ต้อง 
(1) เป็นบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือร่างกายหรือจิตใจ  
(2) ความเสียหายนั้นเกิดจากการกระท าความผิดอาญาของบุคคลอ่ืน 
(3) โดยบุคคลนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าความผิด 
(4) ความผิดที่กระท าต่อผู้เสียหายซึ่งท าให้ผู้เสียหายอาจขอรับค่าตอบแทน ได้แก่ ความผิด  

ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ดังต่อไปนี้ (มาตรา 3 และมาตรา 17) 
 ลักษณะ 6ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน  
   มาตรา 224 
   มาตรา 238 

ลักษณะ 9ความผิดเกี่ยวกับเพศ         
   มาตรา 276 ถึง มาตรา 287 
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ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 
   หมวด 1 ความผิดต่อชีวิต  

มาตรา 288 ถึง มาตรา 294 
หมวด 2 ความผิดต่อร่างกาย  

มาตรา 295 ถึง มาตรา 300 
หมวด 3 ความผิดฐานท าให้แท้งลูก 

มาตรา 301 ถึง มาตรา 305 
หมวด 4 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บ หรือคนชรา 

มาตรา 306 ถึง มาตรา 308 
ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง 

หมวด 1 ความผิดต่อเสรีภาพ 
มาตรา 309 
มาตรา 310 
มาตรา 311 
มาตรา 312 ทวิ  
มาตรา 313  

ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  
หมวด 1 ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ 

มาตรา 336 
หมวด 2 ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ 

มาตรา 337 
มาตรา 339  
มาตรา 339 ทวิ 
มาตรา 340  

การจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา 
กรณีทั่วไป 
(1) ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการรักษาพยาบาล จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท 
(2) ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท  
(3) ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ จ่ายใน

อัตราค่าจ้างขั้นต่ า ในท้องที่จังหวัดที่ประกอบการงาน ณ วันที่ ไม่สามารถประกอบการงานได้ เป็น 
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกต ิ

(4) ค่าตอบแทนความเสียหายอ่ืนนอกจาก (1) (2) และ (3) จ่ายเป็นเงินตามจ านวน 
ที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 50,000 บาท 
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ค่าตอบแทนตาม (1) และ (2) ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าห้องและค่าอาหารในอัตราวันละ 
ไม่เกิน 1,000 บาท 

กรณีเสียชีวิต 
(1) ค่าตอบแทน จ่ายเป็นเงินจ านวนตั้งแต่ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 
(2) ค่าจัดการศพ จ่ายเป็นเงินจ านวน 20,000 บาท 
(3) ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู จ่ายเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 40,000 บาท 
(4) ค่าเสียหายอื่นนอกจาก (1) (2) และ (3) จ่ายเป็นเงินตามจ านวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

 แต่ไม่เกิน 40,000 บาท 
ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา คณะกรรมการจะก าหนดให้ผู้เสียหายได้รับ

ค่าตอบแทนเพียงใดหรือไม่ก็ได้ โดยค านึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระท าความผิด และสภาพ
ความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ รวมทั้งโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืนด้วย  
(มาตรา 18 และ ข้อ3 และ ข้อ 4 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่าย
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559) 

การเรียกเงินคืน 

กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าการกระท าที่ ผู้ เ สียหายอาศัยเป็น เหตุ ในการขอรับค่ าตอบแทนนั้น  
ไม่เป็นความผิดอาญาหรือไม่มีการกระท าเช่นว่านั้น ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้ผู้เสียหายคืนค่าตอบแทนที่ได้รับไปแก่
กระทรวงยุติธรรมภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง (มาตรา 19) 

การยื่นค าขอ                 
ก าหนดระยะเวลา  

ผู้เสียหาย หรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหายที่มีสิทธิขอรับค่าตอบแทน ตามพระราชบัญญัตินี้ 
โดยยื่นค าขอต่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตามแบบที่ส านักงานก าหนด ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่
ผู้เสียหายได้รู้ถึงการกระท าความผิด (มาตรา 22) 
ผู้มีสิทธิยื่นค าขอ  

(1) ผู้เสียหาย มายื่นด้วยตนเอง 
(2) ทายาท หรือผู้ยื่นค าขอแทน หรือผู้รับมอบอ านาจ  

 (2.1) ทายาท ได้แก่  
(ก) ผู้สืบสันดาน 
(ข) ผู้บุพการ ี
(ค) คู่สมรส 
(ง) บุคคลใด ๆ ซึ่งให้อุปการะ หรืออยู่ในอุปการะของผู้เสียหาย  
ทั้งนี้ ทายาทที่มีสิทธิขอรับค่าตอบแทน ต้องเป็นทายาทซึ่งได้รับผลกระทบ

จากความเสียหายด้วย 
(2.2) บุคคลอื่นจะยื่นค าขอแทนผู้มีสิทธิยื่นค าขอได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 

1) ผู้แทนโดยชอบธรรม กรณีผู้มีสิทธิยื่นค าขอเป็นผู้เยาว์ 
2) ผู้อนุบาล กรณีผู้มีสิทธิยื่นค าขอเป็นผู้ไร้ความสามารถ 
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3) ผู้สืบสันดาน ผู้บุพการี คู่สมรส บุคคลใด ๆ ซึ่งให้อุปการะหรืออยู่ใน
อุปการะของผู้เสียหาย  

4) บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นหนังสือในกรณีที่ผู้มีสิทธิยื่นค าขอมีเหตุ
จ าเป็น ดังต่อไปนี้ 

(ก) เจ็บป่วยจนไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตนเองได้ 
(ข) เป็นคนสูงอายุหรือเป็นบุคคลทุพพลภาพไม่สะดวกในการเดินทาง 
(ค) เดินทางไปต่างประเทศโดยมีกิจธุระจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และ

ไม่อาจมายื่นค าขอได้ภายในก าหนดเวลา 
(ง) มีเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืนที่คณะกรรมการเห็นชอบก าหนดเป็นรายกรณี 

(มาตรา 23 และข้อ 3 และ ข้อ 8ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการยื่นค าขอ และวิธีพิจารณาค าขอ
ค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2559) 
เอกสารประกอบการยื่นค าขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย  

 แบบรับค าขอ สชง.1/01 หรือ สชง. 1/03 
 ส าเนาทะเบียนสมรส (ของผู้เสียหาย หรือผู้ยื่นค าขอ) 
 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี) 
 ส าเนามรณะบัตร (กรณีเสียชีวิต) 
 หนังสือมอบอ านาจ และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) 
 ส าเนาใบชันสูตรพลิกศพ (กรณีเสียชีวิต) 
 ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ) 
 ใบเสร็จค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (ต้นฉบับ) 
 ส าเนาใบรับรองแพทย์ 
 รายงานบันทึกประจ าวันเกี่ยวกับคดี  
 ส าเนารายงานการสอบสวน (ถ้ามี)  
 หลักฐานการได้รับชดใช้ค่าเสียหายจากทางอ่ืน (ถ้ามี) 

 ทั้งนี้ ขอให้ผู้เสียหายในคดีอาญาน าบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงตนเพื่อประกอบการยื่นค าขอด้วย 
 
 
สถานที่ย่ืนค าขอ 
การยื่นค าขอ ผู้เสียหายหรือทายาท สามารถยื่นต่อหน่วยงานหลักและหน่วยงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการ
ประกาศ ได้แก่ 

 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
 ส านักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ 
 สถานีต ารวจทั่วประเทศ 
 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
 สถานที่ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนดเพ่ิมเติม 

 
 
                                                                                                                                     
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
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การพิจารณาค าขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา คณะกรรมการต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิต หรือร่างกายหรือจิตใจ เนื่องจากการกระท า
ความผิดอาญาของผู้อ่ืน ตามรายการที่ระบุไว้ท้ายพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน  
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(2) ผู้เสียหายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดนั้น  
(3) การพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนจ านวนมากน้อยเพียงใด ให้พิจารณาตามพระราชบัญญัติ

ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย
ในคดีอาญา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับแนวทางการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน 
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามที่คณะกรรมการ เห็นชอบ 

 ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย
ในคดีอาญาของคณะกรรมการ เป็นไปโดยเหมาะสม ถูกต้อง และเป็นธรรม ให้ส านักงานช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญาจัดท าแนวทางการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดรายละเอียดแนวทางปฏิบัติและอัตราการจ่าย
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 

แนวทางการพิจารณานั้น เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้คณะกรรมการน าไปใช้เป็น
หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณา (มาตรา 24 และข้อ 19 และ ข้อ 23 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ว่าด้วยการยื่นค าขอ และวิธี
พิจารณาค าขอค่าตอบแทน ค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2559) 
การอุทธรณ์              
กรณีที่ผู้ย่ืนค าขอไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธี
พิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  

กรณีที่ผู้ย่ืนค าขอไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาล
อุทธรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย ค าวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด (มาตรา 25) 

 

 

เอกสารที่ใช้ย่ืนอุทธรณ์ 
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 แบบอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของส านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา 
หรือแบบฟอร์มการอุทธรณ์ของศาล 

 ค าวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ ประจ าจังหวัด หรือกทม. /คณะกรรมการฯ อันเป็นเหตุให้
อุทธรณ์ แล้วแต่กรณี 

 หนังสือมอบอ านาจ และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ (กรณีมีการมอบอ านาจ) 
 เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ผู้ยื่นค าขอต้องการยื่นเ พ่ิมเติม อาทิ รายงานการสอบสวน 

ของพนักงานสอบสวน, รายงานความเห็นของพนักงานอัยการ ,ค าพิพากษาศาล ,ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล ,
ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น 
สถานที่การยื่นอุทธรณ์ของผู้เสียหายต่อคณะกรรมการ 

 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
 ส านักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ  
 ศาลอุทธรณ์ 
 ศาลจังหวัดที่ผู้นั้นมีภูมิล าเนาอยู่ในเขต 

 กระบวนการโดยเริ่มตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ดังนี้         

(1.) ขั้นตอนการรับค าขอ 

ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 

1.1) รับค าขอ ตรวจสอบ
เอกสารและสอบปากค าเบื้องต้น 

(1) พนักงานเจ้าหน้าที่แนะน าการกรอกข้อมูลลงในแบบรับค าขอ
ตามแบบฟอร์ม สชง.1/01 หรือ สชง. 1/03 (ส่วนที่ 2 การรับค าขอ) 
ให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน 

(2) สอบถามข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ 
(2.1) สอบถามข้อมูลตามที่ระบุไว้ในแบบรับค าขอให้ถูกต้อง

ครบถ้วน (โดยเฉพาะที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เพ่ือ
ติดตามเอกสารหรือแจ้งผลในภายหลัง)  

(2.2) สอบถามพฤติการณ์แห่งคดีเบื้องต้น 
(2.3) สอบถามค่าความเสียหาย และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

(3) ออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ยื่น โดยสามารถพิมพ์จากระบบภายหลัง
ได้กรอกข้อมูลลงระบบ (แบบ สชง 2.1) ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ส่วน มอบให้ผู้
ยื่น หนึ่งส่วน เพ่ือความสะดวกในการติดต่อสอบถามหรือติดตาม 
ความคืบหน้าการพิจารณาค าขอ และอีกส่วนแนบไว้กับส านวน หรือหาก
ผู้ยื่นค าขอใช้แบบ สชง. 1/03 สามารถมอบส าเนาส่วนที่ 1 (มอบให้
ผู้เสียหาย) ให้แก่ผู้ยื่นได้ 

1.2) ลงระบบ เมื่อเจ้าหน้าที่รับค าขอฯ ให้ลงทะเบียนรับค าขอในระบบโดยกรอก
รายละเอียด ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และพฤติการณ์แห่งคดี
เบื้องต้น เมื่อกดบันทึกระบบสารสนเทศจะท าการเรียงเลขทะเบียนค าขอ
ฯ โดยอัตโนมัติโดยระบบให้ไปที่ ocipa.rlpd.go.th 

1.3) ตรวจสอบเอกสาร  พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบค าขอและเอกสารหรือหลักฐาน
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ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 

หลักฐาน ประกอบค าขอว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ตามแบบรายการเอกสาร 
(Checklist) การรับค าขอช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยใน
คดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ (กรณีผู้เสียหาย) 

 กรณีไม่ครบถ้วน ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยให้ผู้ยื่นค าขอยื่นเอกสาร
เพ่ิมเติมให้ครบถ้วนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ยื่นค าขอ โดยให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนาม ในบันทึกนั้น รวมทั้งจัดให้มีพยาน 2 คน  
ลงนามไว้เป็นหลักฐานในบันทึกนั้นด้วย และให้พนักงานเจ้าหน้าที่           
ถ่ายส าเนาแบบรายการเอกสาร (Checklist) และบันทึกความบกพร่องฯ 
อย่างละ 1 ฉบับ ให้ผู้ยื่นค าขอเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

กรณีผู้ยื่นค าขอได้ยื่นค าขอรับค่าตอบแทนผู้ เสียหายฯ  
ณ สถานีต ารวจนครบาล/ภูธร เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอ
หรือ เอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอแล้วปรากฏว่าไม่ถูกต้อง    
หรือไม่ครบถ้วนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดต่อทางโทรศัพท์หรือ วิธีอ่ืนใด      
ไปยังผู้ยื่นค าขอเพ่ือขอเอกสารเพ่ิมเติม จ านวน 1 ครั้ง หากผู้ยื่นค าขอ      
ยังไม่ยื่นเพ่ิมเติมอีกให้จัดท าบันทึกความบกพร่องฯ แจ้งเป็นหนังสือไปยัง
ผู้ยื่นค าขอเพ่ือขอเอกสารเพ่ิมเติม จ านวน 1 ครั้ง โดยขอให้ผู้ยื่นค าขอ     
ส่งเอกสารเพ่ิมเติม ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว 

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นค าขอไม่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม หรือไม่ส่งเอกสาร
หรือหลักฐานเพ่ิมเติมตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ในบันทึกความ
บกพร่องฯ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งค าขอและเอกสารต่างๆ ที่ได้เคยยื่นไว้
แก่ผู้ยื่นค าขอและแจ้งเพิ่มเติมด้วยว่า  ผู้ยื่นค าขอสามารถยื่นค าขอใหม่ได้
เมื่อเอกสารครบถ้วน ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด ให้ผู้ยื่นค า
ขอสามารถใช้สิทธิ์ได้ หรืออุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอ โดยยื่นต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือ 

 กรณีเอกสารครบถ้วน ให้ด าเนินการรวบรวมและ
ด าเนินการตรวจสอบตามข้ันตอนต่อไป 

1.4) จัดส่งส านวนและเอกสาร
หลักฐานไปยังคณะอนุกรรมการฯ 
ตามพื้นที่เกิดเหตุ 

 

 

(1) ตรวจสอบ และพิจารณาส านวนคดีตามพ้ืนที่คดีที่เกิดเหตุ 
(2) ส่งเอกสารหลักฐานและส่งส านวนค าขอในระบบ ไปยัง

ส านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา กรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือส านักงานยุติธรรมจังหวัด ที่เป็นพื้นที่คดีที่
เกิดเหตุและเป็นที่ตั้งตามเขตรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการฯ 

1.5 แจกจ่ายส านวนไปยังนิติกร เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับค าขอด าเนินการเสร็จสิ้น ให้ฝ่ายสารบัญ
ด าเนินการส่งเรื่องในระบบแก่นิติกรผู้รับผิดชอบส านวน 

หมายเหตุ  ระบบ หมายถึง ocipa.rlpd.go.th ส าหรับ User Name และ Password จะต้องประสานเป็น
หนังสือแจ้งผู้ที่จะขอใช้งานในระบบมายังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพ่ือจัดส่งให้แต่ละจังหวัด 
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2.) ขั้นตอนแสวงหาข้อเท็จจริง 

ขั้นตอน
/

กระบวน
การ 

ค าอธิบาย 

2.1) 
พิจารณ
า
ข้อเท็จจ
ริงและ
เอกสาร
หลักฐา
นที่
เกี่ยวข้อ
ง 

แสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง โดยมีหนังสือสอบถามหรือเรียก
บุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลหรือสิ่งอ่ืนที่จ าเป็นต่อการ
พิจารณาค าขอ หรือลงพื้นที่เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน  
- กรณีเอกสารส่วนบุคคลและเอกสารค่าตอบแทนไม่ครบถ้วนโดยผู้ยื่นไม่จัดส่งเอกสาร

ตามท่ีร้องขอภายในก าหนด 30 วัน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สรุปสาเหตุที่ต้องด าเนินการยุติเรื่อง เสนอ
ต่อผู้อ านวยการส านักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคณะอนุกรรมการฯ และ
คณะกรรมการฯ 
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ยุติเรื่องช่ัวคราว 

- กรณีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีไม่ครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าหนังสือขอเอกสารไป
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1            ครั้งที่ 2 ให้ท าหนังสือขอเอกสารไปยังหน่วยงานที่เหนือ
ขึ้นตามล าดับ โดยมีระยะเวลาห่างกัน ๑๕ วัน หากไม่ได้รับเอกสารภายในก าหนด         30 วัน ให้
น าเรื่องเข้าประชุมคณะอนุกรรมการฯและคณะกรรมการฯ พิจารณาเท่าที่ปรากฏข้อเท็จจริง 

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นค าขอมิได้ปฏิบัติตามที่ได้ตกลงกันไว้ในบันทึก        ความบกพร่องฯ โดยมิได้มา
ติ ด ต่ อ ข อ รั บ เ อ ก ส า ร ไ ป แ ก้ ไ ข  ห รื อ ร ะ ย ะ เ ว ล า 
ในการแก้ไขค าขอ หรือระยะเวลาการยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมได้สิ้นสุดลงไปแล้ว และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถด าเนินการตามค าขอของผู้ยื่นต่อไปได้ ให้ท าหนังสือคืนค าขอและ
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยแจ้งผู้ยื่นค าขอสามารถยื่นค าขอใหม่ได้ เมื่อเอกสารหรือ
หลักฐานครบถ้วนตามระยะเวลาการยื่นค าขอที่กฎหมายก าหนด         หรืออุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอ 
โดยยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินระยะเวลา 1ปี นับแต่วันที่
ผู้เสียหายได้รู้ถึงการกระท าความผิดตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ ค่าตอบแทนฯ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
หนังสือฉบับนี้ 

2.2) 
ตรวจสอ
บข้อ
กฎหมา
ย 

ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ ก ฎ ห ม า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง  โ ด ย ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า 
ข้อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายตามที่คณะกรรมการฯ ก าหนด  

3.) ขั้นตอนการท าความเห็น 

ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 
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ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 

3.1 วิเคราะห์ข้อเท็จจริง/ข้อ
กฎหมาย 

วิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ และข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องว่า
เป็นผู้เสียหายในคดีอาญาหรือไม่ โดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือร่างกาย
หรือจิตใจ  

(2) ความเสียหายนั้นเกิดจากการกระท าความผิดอาญาของ
บุคคลอื่น 

(3) โดยบุคคลนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าความผิด 
(4) เป็นความผิดที่กระท าต่อผู้เสียหายซึ่งท าให้ผู้เสียหายอาจ

ขอรับค่าตอบแทนตามรายการที่ระบุท้ายพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนฯ 
         (5) ยื่นค าขอภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายได้
รู้ถึงการกระท าความผิด 

3.2 สรุปข้อเท็จจริงพร้อมความเห็น
ลงในบันทึกความเห็นเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ/คณะกรรมการฯ 
(สชง 7.) 

พนักงานเจ้าหน้าที่สรุปข้อเท็จจริงพร้อมท าความเห็น 
ลงในบันทึกความเห็นเสนอคณะอนุกรรมการฯ/คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่
จ าเลยในคดีอาญา (สชง.7) ตามประเด็น ดังนี้  

พฤติการณ์แห่งคดี ประเด็นที่จะต้องสรุป ได้แก่ ใคร 
(who) ถูกกระท าอะไร(what) ที่ไหน(where) อย่างไร(how) 
เมื่อไหร่(when) ท าไม(why) มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท า
ความผิดหรือไม่ ผู้ต้องหาได้กระท าความผิดฐานอะไร ผลคดีจาก
พนักงานสอบสวน หรืออัยการ หรือศาล เป็นต้น   

ข้อเท็จจริงจากการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ประเด็นที่จะต้องสรุป ได้แก่ ความเสียหายที่ผู้เสียหาย
ได้รับ สิทธิที่ผู้เสียหายได้รับจากทางอ่ืน การมอบอ านาจ เป็นต้น  

ข้อมูลของผู้เสียหาย ประเด็นที่จะต้องสรุป ได้แก่ อายุขณะ
เกิดเหตุ สถานะภาพของผู้เสียหาย สถานภาพครอบครัวผู้เสียหาย 
จ านวนผู้ที่อุปการะเลี้ยงดู อาชีพ รายได้ของผู้เสียหาย เป็นต้น 

สรุปความเห็น ประเด็นที่จะต้องสรุปแบ่งได้ ดังนี้ 
กรณี เห็นควรจ่าย เมื่อวิ เคราะห์แล้วว่าเป็นผู้ เสียหาย 

ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ ให้ก าหนดอัตราการจ่าย
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย โดยการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนจ านวน
มากน้อยเพียงใด ให้พิจารณาตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้ เสียหายฯ และ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 



~ ๔๖ ~ 
 

ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 

วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ประกอบกับแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่า
ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาที่คณะกรรมการฯ
ก าหนด 

กรณีเห็นควรงดจ่าย ได้แก่ กรณีวิเคราะห์ว่าเป็นผู้เสียหาย
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ แต่ปรากฏข้อเท็จจริง เช่น ได้รับ
การช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืนเกินกว่าอัตราการจ่ายค่าตอบแทน
ผู้เสียหายตามที่ก าหนด, ผู้เสียหายมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม (เป็น
รายกรณีตามข้อเท็จจริง), ผู้เสียหายไม่ติดใจด าเนินคดีทั้งทางแพ่ง
และทางอาญา 

กรณีเห็นควรยกค าขอ ได้แก่ กรณีท่ีไม่เป็นผู้เสียหายตาม
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ, ไม่ใช่ความผิดตาม
รายการท้ายพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ มาตรา 17,ยื่นเกิน
ก าหนดเวลา ตามมาตรา 22 เป็นต้น         

 

4.) ขั้นตอนการเสนอเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ให้ความเห็น 

ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 

4.1 เสนอความเห็นต่อเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส านวนเสนอให้ผู้อ านวยการหรือผู้ที่มี
ค าสั่ งแต่งตั้ งจากคณะกรรมการฯ ซึ่ งปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือลงความเห็น  

4.2 เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ 
ตรวจสอบความเห็น 

เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้องของ
ส านวน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความเห็น
ดังนี้ 

กรณีเห็นด้วย เมื่อเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และเอกสารหลักฐานต่างๆ แล้ว และเห็นด้วยกับ
ความเห็นดังกล่าวที่ เจ้ าหน้าที่ เสนอ ซึ่ งอาจจะเห็นควรจ่าย  
เห็นควรงดจ่าย หรือ เห็นควรยกค าขอ แล้วแต่กรณี หลังจากนั้น ให้
ด าเนินการในขั้นตอนที่ 4.3 ต่อไป 

กรณีไม่เห็นด้วย เนื่องจากข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐานต่างๆ  
ไม่ครบถ้วนหรือไม่ เพียงพอต่อการพิจารณา ให้ส่งส านวนคืน
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ เพื่อด าเนินการแก้ไข แสวงหาข้อเท็จจริง หรือ
พยานหลักฐานเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามข้ันตอนที่ 2 

 
4.3 ลงนามความเห็น เมื่อเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ด าเนินการตรวจสอบแล้ว  



~ ๔๗ ~ 
 

ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 

หากเห็นด้ วยกับความเห็น เจ้ าหน้ าที่  ให้ ลงนามความเห็ น 
ในแบบฟอร์ม สชง.7  

4.4 อนุมัติจัดประชุม
คณะอนุกรรมการฯ 

กรณีท่ีเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ลงนามแล้วให้เตรียมการ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ โดย 

(1) รวบรวมส านวนที่จะเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯเพ่ือ
พิจารณา 

(2) บริหารจัดการเพื่อจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
(3) สรุปผลการพิจารณาในแต่ละครั้ง 

5.) คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา 

ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 

5.1 เสนอความเห็นต่อ
คณะอนุกรรมการฯ 

ฝ่ าย เลขานุ การคณะอนุ กรรมการฯ  เสนอความ เห็ น 
ต่อคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา  
ทั้งนี้ การน าเสนอผู้น าเสนอควรค านึง ได้ 

1. มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน กล่าวคือ มีความต้องการที่แน่ชัดว่า  
เสนอประเด็นอะไร เพ่ือให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอะไร  

2. มีรูปแบบ กล่าวคือ มีความกะทัดรัดได้ใจความ เรียงล าดับ
ใช้ภาษาเข้าใจง่าย ใช้ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ เพ่ือช่วยให้พิจารณา
ข้อมูลได้สะดวก 

3. มีการน าเสนอที่เหมาะสม กล่าวคือ มีความถูกต้องสมบูรณ์ 
ข้อมูลครบถ้วน มีของกฎหมายที่ชัดเจนและมีเนื้อหาเพียงพอแก่ 
การพิจารณา 

4. มีข้อเสนอที่ดี กล่าวคือ มีข้อเสนอที่สมเหตุสมผล  
มีข้อพิจารณาเปรียบเทียบ ทางเลือกที่เห็นได้ชัด เสนอแนะแนวทาง
ที่ชัดเจน 

ทั้งนี้ ให้วิเคราะห์ข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริงโดยพิจารณาจาก
พฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระท าความผิดและสภาพ
ความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ รวมถึงโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับ
การบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืนด้วย 
 
 

5.2 คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
และให้ความเห็น 

1. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณารายงานและความเห็น ถ้าหาก
รายงานและความเห็นถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น  
คณะอนุกรรมการฯ สามารถพิจารณา ได้ดังนี้  

อนุมัติจ่าย ตามที่เลขานุการเสนอ หรืออาจมีการพิจารณาจ่าย
ปรับลด หรือจ่ายเพ่ิมเติมอัตราค่าตอบแทนตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ  

ไม่อนุมัติจ่าย ตามที่เลขานุการเสนอ หรืออาจมีการปรับผล
พิจารณาไม่อนุมัติจ่าย ตามข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐานที่ปรากฏ โดย



~ ๔๘ ~ 
 

ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 

พิจารณางดจ่าย หรือ ยกค าขอ แล้วแต่กรณี 
กรณีเห็นควรงดจ่าย ได้แก่ กรณีวิเคราะห์ว่าเป็นผู้เสียหายตาม

พระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ แต่ปรากฏข้อเท็จจริง เช่น ได้รับการ
ช่วยเหลือ จากหน่วยงานอ่ืนเกินกว่าอัตราการจ่ายค่าตอบแทน
ผู้เสียหายตามที่ก าหนด, ผู้เสียหายมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม (เป็นราย
กรณีตามข้อเท็จจริง), ผู้เสียหายไม่ติดใจด าเนินคดีทั้งทางแพ่งและทาง
อาญา 

กรณีเห็นควรยกค าขอ  ได้แก่ กรณีที่ ไม่เป็นผู้ เสียหายตาม   
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ ,ไม่ใช่ความผิดตาม
รายการท้ายพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ มาตรา 17 , ยื่นเกิน
ก าหนดเวลา ตามมาตรา 22 เป็นต้น         

ชะลอเรื่อง กรณีคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า
ข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน คณะอนุกรรมการอาจชะลอเรื่องไว้ก่อนและให้
ฝ่ายเลขานุการแสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม หรือท าความเห็นใหม่ หรือ
แสวงหาหลักฐานใหม่ ซึ่งกรณีนี้ให้น ากลับไปด าเนินการขอข้อมูล
เพ่ิมเติมตามที่คณะอนุกรรมการฯ ต้องการ เมื่อแสวงหาข้อเท็จจริง
ครบถ้วนตามที่คณะอนุกรรมการฯ ต้องการแล้ว ให้น าเรื่องบรรจุเข้า
ประชุมใหม่ในการประชุมครั้งถัดไป 

ส าหรับ การยุติเรื่อง โดยผู้เสียหายท าหนังสือเพ่ือขอยุติเรื่องให้
เลขานุการรายงานให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบ 

2. เมื่อคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาและมีความเห็นให้
คณะอนุกรรมการฯ ลงมติการประชุม จากนั้นฝ่ายเลขานุการ          
ต้องด าเนินการออกแบบฟอร์มความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ   
(สชง.10) เพื่อให้ประธานคณะอนุกรรมการฯ ลงนาม 

 
5.3 แจ้งผล เมื่อคณะอนุกรรมการฯ มีค าวินิจฉัย ให้เจ้าหน้าที่จัดท าค า

วินิจฉัยเสนอเลขานุการคณะอนุกรรมการลงนาม ภายใน 7 วัน 
หลังจากการประชุม ดังนี้ 

(1) กรณีมีค าวินิจฉัยให้จ่ายเงิน ให้ส่งค าวินิจฉัยพร้อมแนบ
แบบขอรับเงิน สชง.15,16 และข้อปฏิบัติกรณีไม่เห็นด้วยกับ 
ค าวินิจฉัยไปยังผู้ยื่นค าขอ เพ่ือให้ผู้ยื่นค าขอกรอกและส่งแบบขอรับ
เงินกลับมาเพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงิน ตามข้ันตอนที่ 9 

(2) กรณีมีค าวินิจฉัยไม่จ่าย (งดจ่าย ,ยกค าขอ) ให้ส่งค า
วินิจฉัยและข้อปฏิบัติกรณีไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยไปยังผู้ยื่นค าขอ 
โดยไม่ต้องแนบแบบขอรับเงิน เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ 
 

เมื่อผู้ยื่นค าขอได้รับทราบค าวินิจฉัยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะ
แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 



~ ๔๙ ~ 
 

ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 

- กรณีเห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ 
(1) กรณีมีค าวินิจฉัยให้จ่ายเงิน เมื่อผู้ยื่นค าขอกรอกและส่ง

แบบขอรับเงินกลับมาเพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงิน ให้ด าเนิน  
ตามข้ันตอนที่ 10 

(2) กรณีมีค าวินิจฉัยไม่จ่าย (งดจ่าย,ยกค าขอ) เมื่อจัดส่ง 
ค าวินิจฉัยให้ผู้ยื่นค าขอและได้รับแบบตอบรับไปรษณีย์ (แบบตอบรับ
เมื่อผู้รับได้รับสิ่งของเรียบร้อยแล้ว) ให้เก็บส านวนไว้ 30 วัน หากผู้ยื่น
ค าขอไม่ยื่นอุทธรณ์ ถือเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ 

- กรณีไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ 
กรณีท่ีผู้ยื่นค าขอไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ  

ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน 30 วนั นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค า
วินิจฉัย ซึ่งหากผู้ยื่นค าขอยื่นอุทธรณ์ให้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 6 

 

6.) ขั้นตอนการอุทธรณ์ค าวินิจฉัยคณะอนุกรรมการฯ 

ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 

6.1) เจ้าหน้าที่รับอุทธรณ์ค า
วินิจฉัยคณะอนุกรรมการฯ  
และตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น 
 

กรณียื่นอุทธรณ์ด้วยตนเอง 
- ตรวจสอบผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ 
 (1) เป็นผู้เสียหาย หรือทายาทที่เคยยื่นค าขอมาก่อนหรือไม่ 
 (2) หากไม่ใช่บุคคลดังกล่าว ให้ผู้ยื่นอุทธรณ์แนบหนังสือมอบ

อ านาจจากผู้เสียหาย หรือทายาท โดยสามารถส่งเอกสารมาประกอบ
ภายหลังได้ 

- ตรวจสอบเงื่อนไขในการยื่นอุทธรณ์ 
 ผู้ยื่นอุทธรณ์ต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน 30 วัน  

นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย โดยสามารถตรวจสอบในเบื้องต้นจาก 
ใบตอบรับไปรษณีย์ (ใบเหลือง) ให้คณะกรรมการพิจารณา 

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการยื่นอุทธรณ์ 
 (1) ผู้อุทธรณ์ท าเป็นหนังสือโดยกรอกข้อมูลต่างๆ ครบถ้วนหรือไม่ 

เช่น วันที่ยื่นอุทธรณ์ ชื่อ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูล
เกี่ยวกับผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ 

(2) ตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงที่ผู้อุทธรณ์คัดค้านค าวินิจฉัยได้เขียน
ชัดเจนหรือไม่ เช่น เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับความเห็นคณะอนุกรรมการ 
มีประเด็นอะไรบ้าง /เหตุผลที่คณะกรรมการควรจ่ายเงินให้ผู้อุทธรณ์/
เอกสารที่ต้องการยื่นเพ่ิมเติม หรือจ านวนเงินส่วนใดที่ผู้อุทธรณ์ควรได้รับ 
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ เป็นต้น 

- การออกใบรับอุทธรณ์ค าวินิจฉัย 
เมื่อผู้อุทธรณ์กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มอุทธรณ์ครบถ้วนชัดเจนแล้ว  
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ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 

ให้ออกใบรับอุทธรณ์ค าวินิจฉัยแก่ผู้อุทธรณ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1  ส่วนบน ให้มอบแก่ผู้อุทธรณ์เก็บไว้เป็นหลักฐาน 
ส่วนที่ 2  ส่วนล่าง  ให้เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานแนบเก็บไว้กับ

ส านวนค าขอ 
- ให้ส านักงานหรือเจ้าหน้าที่บันทึกการรับอุทธรณ์ไว้ในทะเบียน 

การรับอุทธรณ์หรือในระบบคอมพิวเตอร์ แล้วแต่กรณี 
กรณียื่นอุทธรณ์ทางไปรษณีย์ 
ให้ตรวจสอบข้อมูลเช่นเดียวกับการยื่นด้วยตนเอง แต่ในการออกใบ

รับอุทธรณ์ค าวินิจฉัย ให้เจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารส่วนบน ส าหรับผู้อุทธรณ์ 
ต่อผู้อุทธรณ์เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าได้ใช้สิทธิยื่นค าขอแล้ว           
ทั้งนี้ การจัดส่งแบบอุทธรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ให้ส านักงานยุติธรรมจังหวัดที่รับอุทธรณ์ จัดส่งแบบ
อุทธรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังส านักงานยุติธรรมจังหวัดที่จัดท าค า
วินิจฉัย  

2. ให้ส านักงานยุติธรรมจังหวัดที่จัดท าค าวินิจฉัย จัดส่ง
แบบอุทธรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ได้รับตามข้อ 1. พร้อมแฟ้มส านวน
และใบตอบรับไปรษณีย์ ไปยังส านักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพ่ือด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 
 7.)ขั้นตอนอุทธรณ์ค าวินิจฉัยคณะกรรมการฯ 

ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 

 7.1)  
เจ้าหน้าที่รับอุทธรณ์ค าวินิจฉัย
คณะกรรมการฯ  
และตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น 

กรณียื่นอุทธรณ์ด้วยตนเอง 
- ตรวจสอบผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ 
 (1) เป็นผู้เสียหายหรือทายาทที่เคยยื่นค าขอมาก่อนหรือไม่ 
 (2) หากไม่ใช่บุคคลดังกล่าว ให้ผู้ยื่นอุทธรณ์แนบหนังสือมอบอ านาจ

จากผู้เสียหายหรือทายาท โดยสามารถส่งเอกสารมาประกอบภายหลังได ้
- ตรวจสอบเงื่อนไขในการยื่นอุทธรณ์ 
ผู้ยื่นอุทธรณ์ต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่

วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย โดยสามารถตรวจสอบในเบื้องต้นจากใบตอบรับ
ไปรษณีย์ (ใบเหลือง) ให้คณะกรรมการพิจารณา 

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการยื่นอุทธรณ์ 
(1) ตรวจสอบว่าแบบฟอร์มอุทธรณ์เป็นแบบของส านักงานหรือของศาล 
(2) ผู้อุทธรณ์กรอกข้อมูลต่างๆครบถ้วนหรือไม่ เช่น วันที่ยื่นอุทธรณ์ ชื่อ 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลเกี่ยวกับผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการ 

(3) ตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงที่ผู้อุทธรณ์คัดค้านค าวินิจฉัยได้เขียนชัดเจน
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ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 

หรือไม่ เช่น เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับความเห็นคณะกรรมการมีประเด็นอะไรบ้าง 
/เหตุผลที่ศาลอุทธรณ์ควรจ่ายเงินให้ผู้อุทธรณ์/เอกสารที่ต้องการยื่นเพ่ิมเติม 
หรือจ านวนเงินส่วนใดที่ผู้อุทธรณ์ควรได้รับ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 
ของศาล 

- ตรวจสอบว่าเอกสารที่ยื่นอุทธรณ์ครบถ้วนหรือไม่ กรณีเอกสารไม่
ครบ ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ด าเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติม กรณีเอกสารครบถ้วน  
ให้รวบรวมและด าเนินการต่อไป 

- การออกใบรับอุทธรณ์ค าวินิจฉัย 
เมื่อผู้อุทธรณ์กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มอุทธรณ์ครบถ้วนชัดเจนแล้ว  

ให้ออกใบรับอุทธรณ์ค าวินิจฉัยแก่ผู้อุทธรณ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1  ส่วนบน ให้มอบแก่ผู้อุทธรณ์เก็บไว้เป็นหลักฐาน 
ส่วนที่ 2  ส่วนล่าง  ให้เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานแนบเก็บไว้กับ

ส านวนค าขอ 
- ให้ส านักงานหรือเจ้าหน้าที่บันทึกการรับอุทธรณ์ไว้ในทะเบียน 

การรับอุทธรณ์หรือในระบบคอมพิวเตอร์ แล้วแต่กรณี 

กรณียื่นอุทธรณ์ทางไปรษณีย์ 
ให้ตรวจสอบข้อมูลเช่นเดียวกับการยื่นด้วยตนเอง แต่ในการออกใบ

รับอุทธรณ์ค าวินิจฉัย ให้เจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารส่วนบน ส าหรับผู้อุทธรณ์  
ต่อผู้อุทธรณ์เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าได้ใช้สิทธิยื่นค าขอแล้ว 

7.2) ให้ส่งส านวนไปยัง สชง. ให้ผู้ รับอุทธรณ์ ส่ งเอกสารหลักฐานและส านวนค าขอไปยัง
ส านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.) ขั้นตอนผู้เสียหายแสดงตน (สชง. 15/16) และตรวจสอบค าขอ/หลักฐานเบื้องต้น 

ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 
 8.1) รับแบบรับค าขอ พนักงานเจ้าหน้าที่รับเรื่องโดยให้ผู้ เสียหายหรือผู้แทนกรอก

รายละเอียดในแบบขอรับเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้เสียหายหรือ
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ผู้แทน สามารถส่งแบบ สชง.15/16 มาที่ กลุ่มงานคลัง ส านักงาน
เลขานุการกรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ทางไปรษณีย์ได้  

8.2) ตรวจสอบแบบค าขอรับ
เงินเบื้องต้น 

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดยให้ผู้เสียหายหรือผู้แทนกรอก
รายละเอียดในแบบขอรับเงินให้ถูกต้องครบถ้วน หากเอกสารไม่ครบถ้วน
ตามท่ีก าหนดไว้ให้ติดต่อไปยังผู้เสียหายหรือผู้แทนเพ่ือขอเอกสารเพ่ิมเติม 
ซึ่งเอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินนั้นมีดังนี้ 

1).แบบ สชง.15,16 พร้อมกรอกรายละเอียดตามที่ก าหนด 
2).ค าวินิจฉัยที่ระบุการจ่ายเงิน  
3).ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของธนาคารกรุงไทย ,หรือกรุงเทพ 

พร้อมรับรองส าเนา (หากมีธนาคารอื่นเพ่ิมเติม จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 
กรณีข้อมูลไม่ถูกต้องให้ขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมด้วยวาจาหรือ

จัดท าหนังสือ 
8.3)บันทึกข้อมูลการขอรับเงิน
ในทะเบียนขอคุมเบิก 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องด าเนินการตรวจสอบเอกสาร
เบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกข้อมูลการขอรับเงินในทะเบียนขอคุมเบิก 
โดยกรอกรายละเอียดอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

8.4)ส่งเอกสารแบบค าขอรับ
เงินพร้อมไฟล์ที่บันทึกให้ฝ่าย
การเงิน ส านักงานเลขานุการกรม 
กรมคุ้มครองสิทธิแลเสรีภาพ 

การจัดส่งเอกสารส่งไปยังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยส่งแบบ 
ค าขอรับเงิน สชง.15/16 พร้อมทะเบียนขอคุมเบิก ทั้งในรูปแบบไฟล์ 
และเอกสาร (มีหัวหน้างานลงนามรับรองและตรวจสอบ) เพ่ือด าเนินการ
เบิกจ่ายเงินให้กับผู้ยื่นต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่จ าเลยในคดีอาญา 

การได้รับสิทธิ 
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การเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิ หรือประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิหรือ
ประโยชน์ที่จ าเลยพึงได้ตามกฎหมายอื่น (มาตรา 5) 

ในกรณีจ าเลยถึงแก่ความตายก่อนที่จะได้รับค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่าย ให้สิทธิในการเรียกร้องและ
การรับค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่ายตกแก่ทายาทซึ่งได้รับความเสียหายของจ าเลย ทั้งนี้  ตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด (มาตรา 6) 

การแจ้งสิทธิ 

ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์และศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง หรือศาลมีค าพิพากษา  
ยกฟ้องและจ าเลยถูกคุมขังอยู่ ให้เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ปล่อยตัวจ าเลยในคดีดังกล่าวแจ้งให้จ าเลยทราบถึง
สิทธิการได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายในกรณีที่ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง หรือศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด
ว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิดหรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

เมื่อได้มีการแจ้งแล้ว ให้เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ปล่อยตัวจ าเลย บันทึกรายละเอียดการแจ้งนั้นไว้
ในส านวนคดีหรือทะเบียนประวัติของจ าเลยซึ่งตนรับผิดชอบด้วย (มาตรา 6/1) 

การได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 

จ าเลยที่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ ต้อง 

(1) เป็นจ าเลยที่ถูกด าเนินคดีโดยพนักงานอัยการ 

(2) ถูกคุมขังในระหว่างพิจารณาคดี และ 

(3) ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิดและมีการถอนฟ้องในระหว่าง
ด าเนินคดี หรือปรากฏตามค าพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท า
ความผิดหรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด (มาตรา 20) 

การจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 

มีรายละเอียด ดังนี้ 

กรณีทั่วไป 

(1) ค่าทดแทนการถูกคุมขัง ให้ค านวณจากจ านวนวันที่ถูกคุมขังในอัตราที่ก าหนดไว้ส าหรับ 
การกักขังแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา (ปัจจุบันวันละ 500 บาท ตามพระราชบัญญัติ  
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2559) 

(2) ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการรักษาพยาบาล จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท  
หากความเจ็บป่วยของจ าเลยเป็นผลโดยตรงจากการถูกด าเนินคดี 
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(3) ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท  
หากความเจ็บป่วยของจ าเลยเป็นผลโดยตรงจากการถูกด าเนินคดี 

(4) ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่างถูกด าเนินคดี ให้จ่ายในอัตราค่าจ้างขั้นต่ าในท้องที่
จังหวัดที่ประกอบการงาน ณ วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ นับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้
ตามปกติ 

(5) ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินคดี 

 (ก) ค่าทนายความ จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่ก าหนดในตารางท้ายกฎกระทรวง 

 (ข) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการด าเนินคดี จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท 

ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการรักษาพยาบาล และค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและ
จิตใจ ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าห้องและค่าอาหารในอัตราวันละไม่เกิน 1,000 บาท 

 (มาตรา 21และข้อ 6 ของกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่าย
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 
อัตราค่าทนายความในการด าเนินคดีแก่จ าเลยในคดีอาญา 
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน 
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และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 
 

คดีประเภทที่ 1 
 

 
คดีท่ีมีอัตราโทษประหารชีวิต 

 
 อัตราขั้นต่ าเรื่องละ      8,000  บาท 
 อัตราขั้นสูงเรื่องละ  100,000  บาท 

 
คดีประเภทที่ 2 

 

 
คดีท่ีมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูง
ตั้งแต่สิบปีขึ้นไปแต่ไม่ถึงประหาร
ชีวิต และให้รวมถึงคดีอาญาที่มี
ความผิดหลายกรรมหลายกระทง 
ซ่ึงแต่ละกระทงมีอัตราโทษจ าคุก
อย่างสูงไม่เกินสิบปี แต่เมื่อรวม
โทษทุกกระทงแล้วเกินกว่าสิบปี
ขึ้นไปด้วย 

 
 อัตราขั้นต่ าเรื่องละ    6,000  บาท 
 อัตราขั้นสูงเรื่องละ  75,000  บาท 

 
คดีประเภทที่ 3 

 
คดีอ่ืนนอกจากคดีในประเภทที่ 1  
หรือประเภทที่ 2 

 
 อัตราขั้นต่ าเรื่องละ    4,000  บาท 
 อัตราขั้นสูงเรื่องละ  50,000  บาท 

 

กรณีเสียชีวิต (เป็นผลโดยตรงจากการถูกด าเนินคดี) 
(1) ค่าทดแทน จ่ายเป็นเงินจ านวน 100,000 บาท 
(2) ค่าจัดการศพ จ่ายเป็นเงินจ านวน 20,000 บาท 
(3) ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู จ่ายเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 40,000 บาท 
(4) ค่าเสียหายอ่ืนนอกจาก (1) (2) และ (3) จ่ายเป็นเงินตามจ านวนที่คณะกรรมการ

เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 40,000 บาท  
ในการจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา คณะกรรมการอาจก าหนดให้จ าเลย

ได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายเพียงใดหรือไม่ก็ได้ โดยค านึงถึงพฤติการณ์แห่งคดี ความเดือดร้อนที่จ าเลย
ได้รับและโอกาสที่จ าเลยจะได้รับการชดเชยความเสียหายจากทางอ่ืนด้วย  (มาตรา 21 และข้อ 7
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน 
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) 

การยื่นค าขอ 

 

ก าหนดระยะเวลา 
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จ า เลย หรือทายาทซึ่ ง ได้ รั บความเสี ยหายที่ มี สิ ทธิ ขอรับค่ าทดแทนหรือค่ า ใช้ จ่ าย  
ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยยื่นค าขอต่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตามแบบที่ส านักงานก าหนด  
ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง เพราะปรากฏหลักฐานว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท า
ความผิด หรือวันที่มีค าพิพากษาอันถึงท่ีสุด ว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิดหรือการ
กระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด (มาตรา 22) 

ผู้มีสิทธิยื่นค าขอ 
1) จ าเลย มายื่นด้วยตนเอง 
2) ทายาท หรือผู้ยื่นค าขอแทน หรือผู้รับมอบอ านาจ  

(2.1) ทายาท ได้แก่  
(ก) ผู้สืบสันดาน 
(ข) ผู้บุพการี 
(ค) คู่สมรส 
(ง) บุคคลใด ๆ ซึ่งให้อุปการะ หรืออยู่ในอุปการะของจ าเลย 
ทั้งนี้ ทายาทที่มีสิทธิขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่าย ต้องเป็นทายาทซึ่ง

ได้รับผลกระทบจากความเสียหายด้วย 
(2.2) บุคคลอื่นจะยื่นค าขอแทนผู้มีสิทธิยื่นค าขอได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้แทนโดยชอบธรรม กรณีผู้มีสิทธิยื่นค าขอเป็นผู้เยาว์ 
(2) ผู้อนุบาล กรณีผู้มีสิทธิยื่นค าขอเป็นผู้ไร้ความสามารถ 
(3) ผู้สืบสันดาน ผู้บุพการี คู่สมรส บุคคลใด ๆ ซึ่งให้อุปการะหรืออยู่ในอุปการะ

ของจ าเลย  
(4) บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นหนังสือในกรณีท่ีผู้มีสิทธิยื่นค าขอมีเหตุจ าเป็น ดังต่อไปนี้ 

(ก) เจ็บป่วยจนไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตนเองได้ 
(ข) เป็นคนสูงอายุหรือเป็นบุคคลทุพพลภาพไม่สะดวกในการเดินทาง 
(ค) เดินทางไปต่างประเทศโดยมีกิจธุระจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และไม่อาจ

มายื่นค าขอได้ภายในก าหนดเวลา 
(ง) มีเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืนที่คณะกรรมการเห็นชอบก าหนดเป็นรายกรณี 

(มาตรา 23 และข้อ 4 และข้อ 8 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ว่าด้วยการยื่นค าขอ และวิธีพิจารณาค าขอค่าตอบแทน ค่าทดแทน 
และค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2559) 

เอกสารประกอบการยื่นขอรับค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 

 แบบรับค าขอ สชง. 1/02 หรือ สชง. 1/04 
 ส าเนาทะเบียนสมรส (ของจ าเลย หรือผู้ยื่นค าขอ) 
 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี) 
 ส าเนามรณะบัตร (กรณีเสียชีวิต) 
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 หนังสือมอบอ านาจและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) 
 ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลฉบับจริง (ถ้ามี) 
 ส าเนาใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) 
 ค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดให้ยกฟ้อง โดยข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิด 

หรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิดหรือปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิด 
 ส าเนาหมายขังและหมายปล่อย 
 หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด 
 ส าเนาสัญญาจ้างว่าความกรณีที่ไม่ใช้ทนายขอแรง (ถ้ามี)  
 ส าเนาใบแต่งทนายความ (รับรองโดยเจ้าหน้าที่ศาล) 
 ส าเนาใบชันสูตรแพทย์ (ถ้ามี) 
 หลักฐานการได้รับชดใช้ค่าเสียหายจากทางอ่ืน (ถ้ามี) 
ทั้งนี้ ขอให้จ าเลยในคดีอาญาน าบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงตนเพื่อประกอบการยื่นค าขอ 

สถานที่ย่ืนค าขอ 
การยื่นค าขอ จ าเลยหรือทายาท สามารถยื่นต่อหน่วยงานอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศ ได้แก่ 

 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
 ส านักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ 
 เรือนจ าและทัณฑสถานทั่วประเทศ 
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 
 สถานที่ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนดเพ่ิมเติม 

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
การพิจารณาค าขอรับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา คณะกรรมการต้องค านึงถึง

หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นบุคคลซึ่งถูกฟ้องต่อศาลว่าได้กระท าความผิดอาญา 
(2) เป็นจ าเลยที่ถูกด าเนินคดีโดยพนักงานอัยการ  
(3) ถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดี และ 
(4) ปรากฏหลักฐานชั ด เจนว่ าจ า เลยมิ ได้ เป็นผู้ กระท าความผิดและมีการถอนฟ้อง 

ในระหว่างด าเนินคดี หรือปรากฏตามค าพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจ าเลยมิได้เป็น
ผู้กระท าความผิดหรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด 

(5) การพิจารณาก าหนดค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย ให้พิจารณาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 
2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับแนวทางการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน 
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ 

 ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย
ในคดีอาญาของคณะกรรมการ เป็นไปโดยเหมาะสม ถูกต้อง และเป็นธรรม ให้ส านักงานช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญาจัดท าแนวทางการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดรายละเอียดแนวทางปฏิบัติและอัตราการจ่าย
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
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แนวทางการพิจารณานั้น เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้คณะกรรมการน าไปใช้เป็น
หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณา (มาตรา 24 และข้อ 20 และข้อ 23 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ว่าด้วยการยื่นค าขอ และวิธี
พิจารณาค าขอค่าตอบแทน ค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2559)  
การอุทธรณ์ 
กรณีที่ผู้ย่ืนค าขอไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย ค าวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด (มาตรา 25) 

เอกสารที่ใช้ย่ืนอุทธรณ์ 
 แบบอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของส านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา 

หรือแบบฟอร์มการอุทธรณ์ตามที่ศาลก าหนด 
 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ อันเป็นเหตุให้อุทธรณ์ 
 หนังสือมอบอ านาจ และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ (กรณีมีการมอบอ านาจ) 
 เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ผู้ยื่นค าขอต้องการยื่นเ พ่ิมเติม อาทิ รายงานการสอบสวน 

ของพนักงานสอบสวน, รายงานความเห็นของพนักงานอัยการ ,ค าพิพากษาศาล ,ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล ,
ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น 

สถานที่การยื่นอุทธรณ์ 
 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
 ส านักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ  
 ศาลอุทธรณ์ 
 ศาลจังหวัดที่ผู้นั้นมีภูมิล าเนาอยู่ในเขต 
 สถานที่ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนดเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.) ขั้นตอนการรับค าขอ 



~ ๕๙ ~ 
 

ขั้นตอน/
กระบวนการ 

ค าอธิบาย 

1.1) รับค าขอ 
ตรวจสอบ
เอกสารและ
สอบปากค า
เบื้องต้น 

(1) พนักงานเจ้าหน้าที่แนะน าการกรอกข้อมูลลงในแบบรับค าขอตามแบบฟอร์ม 
สชง.1/02 หรือ สชง. 1/04 (ส่วนที่ 2 การรับค าขอ) ให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน 

(2) สอบถามข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ 
(2.1) สอบถามข้อมูลตามที่ระบุไว้ในแบบรับค าขอให้ถูกต้องครบถ้วน (โดยเฉพาะที่

อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้)  
(2.2) สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลคดี 
(2.3) สอบถามค่าความเสียหาย และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการถูกด าเนินคดี 

(3) ออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ยื่น โดยสามารถพิมพ์จากระบบภายหลังได้กรอกข้อมูลลง
ระบบ (แบบ สชง 2.1) ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ส่วน มอบให้ผู้ยื่น หนึ่งส่วน เพ่ือความสะดวกใน
การติดต่อสอบถามหรือติดตาม 
ความคืบหน้าการพิจารณาค าขอ และอีกส่วนแนบไว้กับส านวน หรือหากผู้ยื่นค าขอใช้แบบ 
สชง. 1/04 สามารถมอบส าเนาส่วนที่ 1 (มอบให้จ าเลย) ให้แก่ผู้ยื่นได้ 

1.2) ลงระบบ เมื่อเจ้าหน้าที่รับค าขอฯ ให้ลงทะเบียนรับค าขอในระบบโดยกรอกรายละเอียด ชื่อ – 
สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลคดี ข้อมูลการคุมขังการประกันตัว และผลคดีให้
ครบถ้วน เมื่อกดบันทึกระบบสารสนเทศจะท าการเรียงเลขทะเบียน ค าขอฯ โดยอัตโนมัติ 
โดยระบบให้ไปที่ ocipa.rlpd.go.th 

1.3) 
ตรวจสอบ
เอกสาร
หลักฐาน 

 พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบค าขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอว่าถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม่ ตามแบบรายการเอกสาร (Checklist) การรับค าขอช่วยเหลือทางการเงินแก่
ผู้เสียหายและจ าเลย 
ในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ (กรณีจ าเลย) 

 กรณีไม่ครบถ้วน ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม โดยให้ผู้ยื่นค าขอยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ยื่นค าขอ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนาม ในบันทึกนั้น รวมทั้งจัดให้มี
พยาน 2 คน  
ลงนามไว้เป็นหลักฐานในบันทึกนั้นด้วย และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ถ่ายส าเนาแบบรายการ
เอกสาร (Checklist) และบันทึกความบกพร่องฯ อย่างละ 1 ฉบับ ให้ผู้ยื่นค าขอเก็บไว้เป็น
หลักฐาน 

กรณีผู้ยื่นค าขอได้ยื่นค าขอรับค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย 
ณ เรือนจ า/ทัณฑสถาน สถานพินิจฯ/ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กฯ  
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอหรือ เอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอแล้วปรากฏ
ว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดต่อทางโทรศัพท์หรือวิธีอ่ืนใดไปยังผู้ยื่น
ค าขอเพ่ือขอเอกสารเพ่ิมเติม จ านวน 1 ครั้ง หากผู้ยื่นค าขอยังไม่ยื่นเพิ่มเติมอีกให้จัดท า
บันทึกความบกพร่องฯ แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ยื่นค าขอเพ่ือขอเอกสารเพ่ิมเติม จ านวน 1 
ครั้ง โดยขอให้ผู้ยื่นค าขอส่งเอกสารเพิ่มเติม ภายใน 30 วัน  



~ ๖๐ ~ 
 

ขั้นตอน/
กระบวนการ 

ค าอธิบาย 

นบัแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว 
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นค าขอไม่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม

ตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ในบันทึกความบกพร่องฯ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งค าขอและ
เอกสารต่างๆ ที่ได้เคยยื่นไว้แก่ผู้อื่นค าขอและแจ้งเพ่ิมเติมด้วยว่า  ผู้ยื่นค าขอสามารถยื่นค า
ขอใหม่ได้เมื่อเอกสารครบถ้วน ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด ให้ผู้ยื่นค าขอ
สามารถใช้สิทธิ์ได้ หรืออุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอ โดยยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 15 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือ 

 กรณีเอกสารครบถ้วน ให้ด าเนินการรวบรวมและด าเนินการตรวจสอบตาม
ขั้นตอนต่อไป 

1.4) จัดส่ง
ส านวนและ
เอกสาร
หลักฐานไปยัง
คณะอนุกรรมกา
รฯ ตามพื้นที่
เกิดเหตุ 

 

 

(1) ตรวจสอบ และพิจารณาส านวนคดีตามพ้ืนที่คดีที่เกิดเหตุ 
(2) ส่งเอกสารหลักฐานและส่งส านวนค าขอในระบบ ไปยังส านักงานช่วยเหลือทางการ

เงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา    กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือ ส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัด ที่เป็นพื้นที่คดีที่เกิดเหตุและเป็นที่ตั้งตามเขตรับผิดชอบของ
คณะอนุกรรมการฯ 

1.5 แจกจ่าย
ส านวนไปยังนิติ
กร 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับค าขอด าเนินการเสร็จสิ้น ให้ฝ่ายสารบัญด าเนินการส่งเรื่อง
ในระบบแก่นิติกรผู้รับผิดชอบส านวน 

ข้อควรค านึงในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 
• การให้บริการแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาสให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่

อ านวยความสะดวก รวดเร็วเป็นกรณีพิเศษ 
• การพิจารณาเพ่ือรับค าขอ ให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินเบื้องต้น หากพบปัญหาความ

เดือดร้อนที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน ให้ด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือประสานส่งต่อตามความจ าเป็น
แล้วแต่กรณี อาทิ การรักษาพยาบาล การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การหาที่พักพิงชั่วคราว เป็นต้น 

หมายเหตุ  ระบบ หมายถึง ocipa.rlpd.go.th ส าหรับการขอ User Name และ Pass word จะต้องประสาน
เป็นหนังสือแจ้งผู้ที่จะขอใช้งานในระบบ มายังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อจัดส่งให้แต่ละจังหวัด 
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2.) ขั้นตอนแสวงหาข้อเท็จจริง 

ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 

2.1) พิจารณาข้อเท็จจริงและ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

แสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง โดยมี
หนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลหรือสิ่งอ่ืนที่จ าเป็นต่อการพิจารณาค าขอ 
หรือลงพื้นที่เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 
กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน 

- กรณีเอกสารส่วนบุคคลและเอกสารค่าตอบแทนไม่ครบถ้วน 
โดยผู้ยื่นไม่จัดส่งเอกสารตามที่ร้องขอภายในก าหนด 30 วัน ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่สรุปสาเหตุที่ต้องด าเนินการยุติเรื่อง เสนอต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย คณะอนุ
กรรมการฯ และคณะกรรมการฯ 
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ยุติเรื่องช่ัวคราว 

- กรณีเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับคดีไม่ครบถ้วน ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ท าหนังสือขอเอกสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1และ
ครั้งที่ 2 ให้ท าหนังสือขอเอกสารไปยังหน่วยงานที่เหนือขึ้นตามล าดับ 
โดยมีระยะเวลาห่างกัน 15 วัน หากไม่ได้รับเอกสารภายในก าหนด 30 
วัน ให้น าเรื่องเข้าประชุมคณะอนุกรรมการฯและคณะกรรมการฯ 
พิจารณาเท่าที่ปรากฏข้อเท็จจริง 

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นค าขอมิได้ปฏิบัติตามที่ได้ตกลงกันไว้ในบันทึกความ
บกพร่องฯ โดยมิได้มาติดต่อขอรับเอกสารไปแก้ไข หรือระยะเวลาในการ
แก้ไขค าขอ หรือระยะเวลาการยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมได้สิ้นสุด
ลงไปแล้ว และพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถด าเนินการตามค าขอของผู้
ยื่นต่อไปได้ ให้ท าหนังสือคืนค าขอและเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
โดยแจ้งผู้ยื่นค าขอสามารถยื่นค าขอใหม่ได้ เมื่อเอกสารหรือหลักฐาน
ครบถ้วนตามระยะเวลาการยื่นค าขอที่กฎหมายก าหนดหรืออุทธรณ์ค าสั่ง
คืนค าขอ โดยยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน ทั้งนี้ จะต้องไม่
เกินระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง เพราะ
ปรากฏหลักฐานว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิดหรือวันที่ค าพิพากษา
อันถึงที่สุด ว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิด
หรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด แล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งหนังสือฉบับนี้ 

2.2) ตรวจสอบข้อกฎหมาย ตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง โดยสามารถศึกษา 
ข้อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายตามที่
คณะกรรมการฯ ก าหนด  
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3.) ขั้นตอนการท าความเห็น 

ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 

3.1 วิเคราะห์ข้อเท็จจริง/ข้อ
กฎหมาย 

วิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ และข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
โดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นบุคคลซึ่งถูกฟ้องต่อศาลว่าได้กระท าความผิดอาญา 
(2) เป็นจ าเลยที่ถูกด าเนินคดีโดยพนักงานอัยการ  
(3) ถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดี  
(4) ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิด

และมีการถอนฟ้องในระหว่างด าเนินคดี หรือปรากฏตามค า
พิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจ าเลยมิได้
เป็นผู้กระท าความผิดหรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด 

(5) ยื่นค าขอภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้
ถอนฟ้อง เพราะปรากฏหลักฐานว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิด 
หรือวันที่มีค าพิพากษาอันถึงที่สุด ว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจ าเลย
มิได้เป็นผู้กระท าความผิดหรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด 

(6) การพิจารณาก าหนดค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายจ านวนมาก
น้อยเพียงใด ให้พิจารณาตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยใน
คดีอาญา พ.ศ. 2544 และกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 

3.2 สรุปข้อเท็จจริงพร้อมความเห็น
ลงในบันทึกความเห็นเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ/คณะกรรมการฯ 
(สชง 7.) 

พนักงานเจ้าหน้าที่สรุปข้อเท็จจริงพร้อมท าความเห็น 
ลงในบันทึกความเห็นเสนอคณะอนุกรรมการฯ/คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย        
แก่จ าเลยในคดีอาญา (สชง.7) ตามประเด็น ดังนี้  

พฤติการณ์แห่งคดีค ากล่าวอ้างของโจทก์  ประเด็นที่
จะต้องสรุป ได้แก่ วัน เวลา ที่จ าเลยถูกโจทก์ฟ้อง จ านวนจ าเลยที่
ถูกฟ้อง ฐานความผิดที่จ าเลยถูกฟ้อง บทกฎหมายที่ฟ้องจ าเลย
เป็นต้น   

ข้อต่อสู้ของจ าเลย  ประเด็นที่จะต้องสรุปว่าจ าเลยให้ 
การต่อสู้ หรือปฏิบัติข้อกล่าวหาอย่างไร 

ค าวินิจฉัยของศาล ประเด็นที่จะต้องสรุป โดยดูจากค า
พิเคราะห์ของศาลของทุกศาล ไล่เรียงผลค าพิพากษาของแต่ละศาล
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ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 

จนถึงศาลสุดท้ายที่ยกฟ้อง สรุปข้อเท็จจริง ซึ่งประกอบไปด้วย  
ค าฟ้องโจทก์ ค าให้การของพยาน การต่อสู้ของจ าเลย และข้อ
กฎหมาย รวมถึงผลค าพิพากษาของศาลที่ยกฟ้อง แยกเป็นแต่ละ
ประเด็น ให้เข้าใจได้ง่าย 

ข้อมูลของจ าเลย ประเด็นที่จะต้องสรุป ได้แก่ อายุขณะเกิดเหตุ 
สถานะภาพของจ าเลย สถานภาพครอบครัว จ านวนผู้ที่อุปการะ
เลี้ยงดู อาชีพ รายได้ของจ าเลย  เป็นต้น 

สรุปความเห็น ประเด็นที่จะต้องสรุปแบ่งได้ ดังนี้ 

กรณี เห็นควรจ่ าย  เมื่ อ วิ เ คราะห์ แล้ ว ว่ า เป็ นจ า เลย 
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ ให้ก าหนดอัตราการจ่ายค่า
ทดแทนและค่าใช้จ่าย โดยการพิจารณาก าหนดค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายจ านวนมากน้อยเพียงใด ให้พิจารณาตามพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ และกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประกอบกับแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหายฯของคณะกรรมการฯ 

กรณีเห็นควรงดจ่าย ได้แก่ กรณีที่ศาลมีค าพิพากษาว่าจ าเลย
มิได้เป็นผู้กระท าความผิด หรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด 
แต่ปรากฏข้อเทจ็จริงว่าการกระท าของจ าเลยหรือพฤติการณ์แห่งคดี
มีเหตุที่ไม่ควรจ่าย  

กรณีเห็นควรยกค าขอ ได้แก่ กรณีที่ไม่เป็นจ าเลยตามมาตรา 
20 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ ยื่นค าขอเกินก าหนดเวลา
ตามมาตรา 22 เป็นต้น 
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4.) ขั้นตอนการเสนอเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ให้ความเห็น 

ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 

4.1 เสนอความเห็นต่อเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอให้ผู้อ านวยการหรือผู้มีอ านาจ  
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบความถูก
ต้อง เพ่ือลงความเห็น  

4.2 เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ 
ตรวจสอบความเห็น 

เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้องของ
ส านวน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความเห็น
ดังนี้ 

กรณีเห็นด้วย เมื่อเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และเอกสารหลักฐานต่างๆ แล้ว และเห็นด้วยกับ
ความเห็นดังกล่าวที่เจ้าหน้าที่เสนอ ซึ่งอาจจะเห็นตาม โดยเห็นควร
จ่าย งดจ่าย หรือ เห็นควรยกค าขอ แล้วแต่กรณี หลังจากนั้น ให้
ด าเนินการในขั้นตอนที่ 4.3 ต่อไป 

กรณีไม่เห็นด้วย เนื่องจากข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐานต่างๆ  
ไม่ครบถ้วนหรือไม่เพียงพอ ให้ส่งส านวนคืนจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือด าเนินการแก้ไข แสวงหาข้อเท็จจริง หรือพยานหลักฐาน
เพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามข้ันตอนที่ 2 

 
4.3 ลงนามความเห็น เมื่อเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ด าเนินการตรวจสอบแล้ว  

หากเห็นด้วยให้ลงนามความเห็นลงในแบบฟอร์ม สชง.7  
4.4 อนุมัติจัดประชุม
คณะอนุกรรมการฯ 

กรณีที่ เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ลงนามแล้ว  ให้
เตรียมการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ โดย 

(1) รวบรวมส านวนที่จะเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือ
พิจารณา 

(2) บริหารจัดการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
(3) สรุปผลการพิจารณาในแต่ละครั้ง 
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5.) คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา 

ขั้นตอน/
กระบวนกา

ร 

ค าอธิบาย 

5.1 เสนอ
ความเห็น
ต่อ
คณะอนุกร
รมการฯ 

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ เสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือให้
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา ทั้งนี้ การน าเสนอผู้น าเสนอควรค านึง ได้ 

1. มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน กล่าวคือ มีความต้องการที่แน่ชัดว่า เสนอประเด็นอะไร 
เพ่ือให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอะไร  

2. มีรูปแบบ กล่าวคือ มีความกะทัดรัดได้ใจความ เรียงล าดับใช้ภาษาเข้าใจง่าย  ใช้
ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ เพ่ือช่วยให้พิจารณาข้อมูลได้สะดวก 

3. มีการน าเสนอที่เหมาะสม กล่าวคือ มีความถูกต้องสมบูรณ์ ข้อมูลครบถ้วน          
มีการอ้างข้อกฎหมายที่ชัดเจน และมีเนื้อหาเพียงพอแก่การพิจารณา 

4. มีข้อเสนอที่ดี กล่าวคือ มีข้อเสนอที่สมเหตุสมผล มีข้อพิจารณาเปรียบเทียบ 
ทางเลือกที่เห็นได้ชัด เสนอแนะแนวทางที่ชัดเจน ทั้งนี้  ให้วิเคราะห์ข้อกฎหมาย           
และข้อเท็จจริง โดยพิจารณาจากพฤติการณ์แห่งคดี ความเดือดร้อนที่จ าเ ลยได้รับ            
และโอกาสที่จ าเลยจะได้รับการชดเชยจากทางอ่ืนด้วย 

5.2 คณะ
อนุ
กรรมการฯ 
พิจารณา
และให้
ความเห็น 

1. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็น ถ้าหากรายงานและความเห็นถูกต้อง
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น คณะอนุกรรมการฯ สามารถพิจารณา ได้ดังนี้  

กรณีเห็นด้วย ตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ โดยเห็นควรจ่าย งดจ่าย หรือ เห็นควร
ยกค าขอ แล้วแต่กรณี  

กรณีไม่เห็นด้วย หากคณะอนุกรรมการฯ พิจารณารายงานและความเห็นแล้ว เห็นว่า
ข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน คณะอนุกรรมการอาจชะลอเรื่องไว้ก่อน และให้เจ้าหน้าที่แสวงหา
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม หรือท าความเห็นใหม่ หรือแสวงหาข้อเท็จจริงใหม่ ซึ่งกรณีนี้ให้น ากลับไป
ด า เ นิ น ก า ร ข อ ข้ อ มู ล เ พ่ิ ม เ ติ ม ต า ม ที่ ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ฯ  ต้ อ ง ก า ร  
เมื่อแสวงหาข้อเท็จจริงครบถ้วนตามที่คณะอนุกรรมการฯ ต้องการแล้ว ให้น าเรื่องบรรจุเข้า
ประชุมใหม่ในครั้งถัดไป 

ส าหรับ การยุติ เรื่อง โดยจ าเลยท าหนังสือเพ่ือขอยุติ เรื่อง ให้ เลขานุการรายงานให้
คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ ทราบต่อไป 

2. เมื่อคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาและมีความเห็น ให้คณะอนุกรรมการฯ ลงมติการ
ประชุม จากนั้นฝ่ายเลขานุการต้องด าเนินการออกแบบฟอร์มความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ 
(สชง. 10) เพ่ือให้ประธานคณะอนุกรรมการฯ ลงนาม เสนอคณะกรรมการฯ ตามขั้นตอนที่ 6 
ต่อไป 

 

 

6.) ขั้นตอนคณะกรรมการฯ พิจารณา 
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ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 

6.1) เสนอความเห็นต่อคณะ
กรรมการฯ 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการฯ ให้
คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานและความเห็น 

6.2) คณะกรรมการฯ พิจารณา
และให้ความเห็น 

คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานและความเห็น ถ้าหากรายงานและ
ความเห็นถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น คณะกรรมการฯ สามารถ
พิจารณามีค าวินิจฉัยได้ ดังนี้  
อนุมัติจ่าย ตามที่ความเห็นของผู้อ านวยการหรือคณะอนุกรรมการเสนอ 
หรืออาจมีการพิจารณาจ่ายปรับลด หรือจ่ายเพ่ิมเติมอัตราค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ  
ไม่อนุมัติจ่าย ตามท่ีความเห็นของผู้อ านวยการหรือคณะอนุกรรมการเสนอ 
หรืออาจมีการปรับผลพิจารณาไม่อนุมัติจ่าย ตามข้อเท็จจริง เอกสาร
หลักฐานที่ปรากฏ โดยพิจารณางดจ่าย หรือ ยกค าขอ แล้วแต่กรณี 
ชะลอเรื่อง กรณีคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงไม่
ครบถ้วน คณะกรรมการอาจชะลอเรื่องไว้ก่อน และให้ส านักงานฯ แสวงหา
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม หรือท าความเห็นใหม่ หรือแสวงหาหลักฐานใหม่ ซึ่ง
กรณีนี้ให้น ากลับไปด าเนินการขอข้อมูลเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการฯ 
ต้องการ เมื่อแสวงหาข้อเท็จจริงครบถ้วนตามที่คณะกรรมการฯ ต้องการ
แล้ว ให้น าเรื่องบรรจุเข้าประชุมใหม่ในการประชุมครั้งถัดไป 
การยุติเรื่อง โดยจ าเลยท าหนังสือเพ่ือขอยุติเรื่อง ให้ฝ่ายเลขานุการรายงาน
ให้คณะกรรมการฯ ทราบ 

6.3) แจ้งผล (กรณีอนุมัติ 
(จ่าย) ให้แนบแบบ สชง.
15/16 

เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาและมีความเห็น เจ้าหน้าที่จะลงความเห็น
ของคณะกรรมการฯ ตามแบบฟอร์ม สชง. 11 เพื่อยืนยันผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการฯ มีค าวินิจฉัย ให้เจ้าหน้าที่จัดท าค า
วินิจฉัยเสนอผู้อ านวยการหรือเลขานุการฯ ที่รับผิดชอบส านวนนั้นๆ ลงนาม
ในค าวินิจฉัยภายใน 7 วัน หลังจากการประชุม ดังนี้ 
(1) กรณีมีค าวินิจฉัยให้จ่ายเงิน ให้ส่งค าวินิจฉัยพร้อมแนบแบบขอรับเงิน 
สชง.15,16 และข้อปฏิบัติกรณีไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยไปยังผู้ยื่นค าขอ 
เพ่ือให้ผู้ยื่นค าขอกรอกและส่งแบบขอรับเงินกลับมาเพ่ือด าเนินการเบิก
จ่ายเงิน ตามข้ันตอนที่ 8 
(2) กรณีมีค าวินิจฉัยไม่จ่าย (งดจ่าย,ยกค าขอ) ให้ส่งค าวินิจฉัยและข้อ
ปฏิบัติกรณีไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยไปยังผู้ยื่นค าขอ โดยไม่ต้องแนบแบบ
ขอรับเงิน เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ 
เมื่อผู้ยื่นค าขอได้รับทราบค าวินิจฉัยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะแบ่งเป็น 2 กรณี 
ดังนี้ 
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- กรณีเห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ 
(1) กรณีมีค าวินิจฉัยให้จ่ายเงิน เมื่อผู้ยื่นค าขอกรอกและส่งแบบขอรับเงิน
กลับมาเพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงิน ให้ด าเนินการ ตามข้ันตอนที่ 8 
(2) กรณีมีค าวินิจฉัยไม่จ่าย (งดจ่าย,ยกค าขอ) เมื่อจัดส่งค าวินิจฉัยให้ผู้
ยื่นค าขอและได้รับแบบตอบรับไปรษณีย์ (แบบตอบรับเมื่อผู้รับได้รับสิ่งของ
เรียบร้อยแล้ว) ให้เก็บส านวนไว้ 30 วัน หากผู้ยื่นค าขอไม่ยื่นอุทธรณ์ ถือ
เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ 
- กรณีไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ 
กรณีท่ีผู้ยื่นค าขอไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ ให้มีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย ซึ่ง
หากผู้ยื่นค าขอยื่นอุทธรณ์ให้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 7 

 
 
7.) ข้ันตอนอุทธรณ์ค าวินิจฉัยคณะกรรมการฯ 

ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 
7.1) เจ้าหน้าที่รับอุทธรณ์ค า
วินิจฉัยคณะกรรมการฯ  
และตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น 

กรณียื่นอุทธรณ์ด้วยตนเอง 
- ตรวจสอบผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ 
 (1) เป็นจ าเลยหรือทายาทที่เคยยื่นค าขอมาก่อนหรือไม่ 
 (2) หากไม่ใช่บุคคลดังกล่าว ให้ผู้ยื่นอุทธรณ์แนบหนังสือมอบอ านาจ

จากจ าเลยหรือทายาท โดยสามารถส่งเอกสารมาประกอบภายหลังได้ 
- ตรวจสอบเงื่อนไขในการยื่นอุทธรณ์ 
ผู้ยื่นอุทธรณ์ต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่

วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย โดยสามารถตรวจสอบในเบื้องต้นจากใบตอบรับ
ไปรษณีย์ (ใบเหลือง) ให้คณะกรรมการพิจารณา 

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการยื่นอุทธรณ์ 
(1) ตรวจสอบว่าแบบฟอร์มอุทธรณ์เป็นแบบของส านักงานหรือของศาล 
(2) ผู้อุทธรณ์กรอกข้อมูลต่างๆครบถ้วนหรือไม่ เช่น วันที่ยื่นอุทธรณ์  

ชื่อ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลเกี่ยวกับผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการ 

(3) ตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงที่ผู้อุทธรณ์คัดค้านค าวินิจฉัยได้เขียนชัดเจน
หรือไม่ เช่น เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับความเห็นคณะกรรมการมีประเด็นอะไรบ้าง 
/เหตุผลที่ศาลอุทธรณ์ควรจ่ายเงินให้ผู้อุทธรณ์/เอกสารที่ต้องการยื่นเพ่ิมเติม 
หรือจ านวนเงินส่วนใดที่ผู้อุทธรณ์ควรได้รับ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 
ของศาล 

 
- ตรวจสอบว่าเอกสารที่ยื่นอุทธรณ์ครบถ้วนหรือไม่ กรณีเอกสาร 

ไม่ครบ ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ด าเนินการส่งเอกสารเพ่ิมเติม กรณีเอกสารครบถ้วน 
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ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 
ให้รวบรวมและด าเนินการต่อไป 

- การออกใบรับอุทธรณ์ค าวินิจฉัย 
เมื่อผู้อุทธรณ์กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มอุทธรณ์ครบถ้วนชัดเจนแล้ว  

ให้ออกใบรับอุทธรณ์ค าวินิจฉัยแก่ผู้อุทธรณ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1  ส่วนบน ให้มอบแก่ผู้อุทธรณ์เก็บไว้เป็นหลักฐาน 
ส่วนที่ 2  ส่วนล่าง  ให้เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานแนบเก็บไว้กับ

ส านวนค าขอ 
- ให้ส านักงานหรือเจ้าหน้าที่บันทึกการรับอุทธรณ์ไว้ในทะเบียน 

การรับอุทธรณ์หรือในระบบคอมพิวเตอร์ แล้วแต่กรณี 

กรณียื่นอุทธรณ์ทางไปรษณีย์ 
ให้ตรวจสอบข้อมูลเช่นเดียวกับการยื่นด้วยตนเอง แต่ในการออกใบ

รับอุทธรณ์ค าวินิจฉัย ให้เจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารส่วนบน ส าหรับผู้อุทธรณ์  
ต่อผู้อุทธรณ์เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าได้ใช้สิทธิยื่นค าขอแล้ว 

7.2) ส่งส านวนไปยัง สชง. ให้ผู้ รับอุทธรณ์ ส่ งเอกสารหลักฐานและส านวนค าขอไปยัง
ส านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา  

หมายเหตุ  1. ผู้อุทธรณ์จะขอถอนอุทธรณ์เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องก่อนที่คณะกรรมการมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์  
และเมื่อถอนอุทธรณ์แล้ว ให้ถือว่าอุทธรณ์นั้นเป็นอันระงับไป และคณะกรรมการจะจ าหน่ายอุทธรณ์ นั้นเสีย 
ทั้งนี้ในการถอนอุทธรณ์ ให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการ  
ณ ส านักงาน หรือส่งหนังสือขอถอนอุทธรณ์ทางไปรษณีย์ก็ได้  

2. การอุทธรณ์ในเรื่องใดหรือประเด็นใด ที่ได้มีการทิ้งอุทธรณ์หรือถอนอุทธรณ์แล้ว ห้ามมิให้มีการ
อุทธรณ์ซ้ าในเรื่องนั้นหรือประเด็นนั้นอีก 

3. ถ้าส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ ให้ถือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝากเป็น
หลักฐานการฝากส่ง หรือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือ เป็นวันที่ยื่นอุทธรณ์ 
 

 

 

 

 

8.) ขั้นตอนจ าเลยแสดงตน (สชง. 15/16) และตรวจสอบค าขอ/หลักฐานเบื้องต้น 

ขั้นตอน/กระบวนการ ค าอธิบาย 
8.1) รับแบบรับค าขอ พนักงานเจ้าหน้าที่รับเรื่องโดยให้จ าเลยหรือผู้แทนกรอกรายละเอียด

ในแบบขอรับเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ จ าเลยหรือผู้แทน สามารถส่ง
แบบ สชง.15/16 มาที่กลุ่มงานคลัง ส านักงานเลขานุการกรม  
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กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทางไปรษณีย์ได้  
8.2) ตรวจสอบแบบค าขอรับ
เงินเบื้องต้น 

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดยให้จ าเลยหรือผู้แทนกรอก
รายละเอียดในแบบขอรับเงินให้ถูกต้องครบถ้วน หากเอกสารไม่ครบถ้วน
ตามที่ก าหนดไว้ให้ติดต่อไปยังจ าเลยหรือผู้แทนเพ่ือขอเอกสารเพ่ิมเติม  
ซึ่งเอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินนั้นมีดังนี้ 

1).แบบ สชง.15,16 พร้อมกรอกรายละเอียดตามที่ก าหนด 
2).ค าวินิจฉัยที่ระบุการจ่ายเงิน  
3).ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของธนาคารกรุงไทย ,หรือกรุงเทพ 

พร้อมรับรองส าเนา (หากมีธนาคารอื่นเพ่ิมเติม จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 
กรณีข้อมูลไม่ถูกต้องให้ขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมด้วยวาจาหรือ

จัดท าหนังสือ 
8.3) บันทึกข้อมูลการขอรับเงิน
ในทะเบียนขอคุมเบิก 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องด าเนินการตรวจสอบเอกสาร
เบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกข้อมูลการขอรับเงินในทะเบียนขอคุมเบิก 
โดยกรอกรายละเอียดอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

8.4) ส่งเอกสารแบบค าขอรับ
เงินพร้อมไฟล์ที่บันทึกให้ฝ่าย
การเงิน ส านักงานเลขานุการ
กรม กรมคุ้ มครองสิทธิ และ
เสรีภาพ 

การจัดส่งเอกสารส่งไปยังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยส่งแบบ
ค าขอรับเงิน (สชง.15/16) พร้อมทะเบียนขอคุมเบิก ทั้งในรูปแบบไฟล์
และเอกสาร (มีหัวหน้างานลงนามรับรอง) และตรวจสอบเพ่ือด าเนินการ
เบิกจ่ายเงินให้กับผู้ยื่นต่อไป  
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3. การไกล่เกลี่ยข้อพพิาท  

หมายความว่า การด าเนินการเพ่ือให้คู่กรณีมีโอกาสเจรจาตกลงกันระงับข้อพิพาททางแพ่งและอาญาโดยสันติ
วิธีและปราศจากการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ด าเนินการในชั้นศาลและ
ในชั้นการบังคับคดี 

3. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
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กระบวนการไกล่เกลี่ยขอ้พพิาทภาคประชาชน 

คือ การระงับข้อพิพาทโดยมีบุคคลที่สามเข้ามาช่วยเหลือในการเจรจาต่อรอง ปัจจุบันแนวทางดังกล่าวมีสถานะเป็น
กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกที่มีจุดเด่นในแง่ประสิทธิภาพการส่งเสริมให้คู่พิพาทบรรลุผลประโยชน์
ร่วมกันแทนการสู้คดีเพ่ือหาผู้แพ้ผู้ชนะและการช่วยแบ่งเบาภาระคดีจากศาล 

ประเภทของข้อพิพาท 

ข้อพิพาททางแพ่ง 

1.กรณีที่ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยของส านักงานยุติธรรมได้ 
 - คดอีาญาที่อยู่ในอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
 - ข้อพิพาททางแพ่งบางกรณี กล่าวคือ ข้อพิพาทเก่ียวด้วยสิทธิแห่งสภาพบุคคล สิทธิในครอบครัว 
หรือ กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ 
 2.กรณีที่สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยของส านักงานยุติธรรมได้ 
 - ข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินที่มิใช่ข้อพิพาทเก่ียวด้วยกรรมสิทธิ์ หมายความว่า ข้อพิพาทที่มิใช่เป็นการ
โต้แย้งความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน และไม่ใช่ส่งผลต่อการเปลี่ยนชื่อเจ้าของในเอกสารกรรมสิทธิ์ ตัวอย่างเช่น 
สัญญาขายฝาก สัญญาจ านอง 
 - ข้อพิพาทระหว่างทายาทเก่ียวกับทรัพย์มรดก 

- ข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าแสนบาท หรือไม่เกินจ านวนที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ข้อพิพาท
ที่มีทุนทรัพย์ ได้แก่ ข้อพิพาทที่เกิดจากสัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญากู้ยืม สัญญาค้ า
ประกัน สัญญาจ านอง สัญญาจ าน า เป็นต้น 

ข้อพิพาททางอาญา 

กรณีท่ีสามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยของส านักงานยุติธรรมได้ 

1.ความผิดอันยอมความได้                                              
2.ความผิดลหุโทษ มาตรา ๓๙๐ มาตรา ๓๙๑ มาตรา ๓๙๒ มาตรา ๓๙๓ มาตรา ๓๙๔ มาตรา ๓๙๕ และ
มาตรา ๓๙๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา หมายความว่า ความผิดที่มีโทษเล็กน้อยซึ่งมีอัตราโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับเช่นว่ามานี้ด้วยกัน และด้วยเหตุเป็นความผิดมีอัตรา
โทษเล็กน้อย จึงมีกระบวนพิจารณาพิเศษ ได้แก่ ความผิดลหุโทษแม้กระท าโดยไม่มีเจตนาก็เป็นความผิด เว้น
แต่ตามบทบัญญัติความผิดนั้น จะมีความบัญญัติให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน ส่วนผู้พยายามกับผู้สนับสนุนกระท า
ความผิดลหุโทษ แม้มีความผิดก็ไม่ต้องรับโทษ          
3.ความผิดลหุโทษอ่ืนที่ไม่กระทบต่อส่วนร่วมตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา พิจารณาจากหลักการกระท า
ความผิดที่ผลกระทบต่อปัจเจกบุคคลเป็นการส่วนตัว และเป็นเรื่องเล็กน้อยซึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้
ผู้เสียหายมีสิทธิยุติคดีได้เอง 

วิธีการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 

ขั้นตอนในการไกล่เกลี่ย ประกอบไปด้วย 
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ขั้นตอนที่ ๑ เมื่อประชาชนมาขอรับบริการและส่งมายังกลุ่มอ านวยความยุติธรรมและนิติการส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดเพ่ือด าเนินการไล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 

ขั้นตอนที่ ๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบท าการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ร้องและสอบถามความประสงค์และความ
ยินยอมท่ีจะเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยซึ้งเป็นยุติธรรมทางเลือก 

ขั้นตอนที่ ๓ ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในส่วนของผู้ร้องว่ามีประเด็นใดบ้างที่คู่กรณีถูก
โต้แย้งสิทธิและแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม  

ขั้นตอนที่ ๔ สอบถามความประสงค์ของผู้ร้องเก่ียวกับข้อเรียกร้องที่จ าน าเข้าสู่การเจรจาไกล่เกลี่ยว่ากรณีใดที่
ผู้ร้องรับได้และกรณีใดที่ผู้ร้องรับไม่ได้ และผู้ร้องได้ปฏิบัติหรือได้ขอความช่วยเหลือมาจากหน่วยงานใดแล้ว
บ้างเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการเจรจา  

ขั้นตอนที่ ๕ จัดตั้งส านวนการไกล่เกลี่ยระงับพิพาท พร้อมลงทะเบียนควบคุมเพ่ือง่ายต่อการจัดเก็บและค้นหา 
พร้อมก าหนดวันนัดเจรจาไกล่เกลี่ย  

ขั้นตอนที่ ๖ ออกหนังสือนัดหมายคู่กรณีมาเจรจาตามวันและเวลาที่ก าหนดโดยให้เวลาพอสมควรส าหรับการ
ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ตอบรับ  

ขั้นตอนที่ ๗ วันนัดเจรจาไกล่เกลี่ย ก่อนท าการเจรจาไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีลงชื่อร่วมเจรจา แยกจากบัญชีไกล่
เกลี่ย กรณีที่มีการเชิญบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเจรจาไกล่เกลี่ ย ได้มีการจัดเตรียมแบบ
สรุปข้อเท็จจริงเบื้องต้น เนื้อหาโดยสังเขป แนวทางการพิจารณา และเอกสารประกอบการเจรจาให้ผู้เข้าร่วม
เจรจาด้วย 

ขั้นตอนที่ ๘ ให้คู่กรณีเข้าร่วมเจรจา พร้อมชี้แจ้งเงื่อนไขลุผลดีในการเข้าร่วมเจรจาว่าเป็นไปด้วยความสมัครใจ 
มีบุคคลใดเป็นคู่กรณี และอนุญาตให้แต่ละฝ่ายน าผู้ติดตามเข้าร่วมรับฟังได้ ทั้งนี้ ต้องไม่กระท าการอันเป็นการ
ส่งเสริมหรือยั่วยุให้คู่กรณีเกิดการโต้แย้งที่รุนแรง  

ขั้นตอนที่ ๙ เจ้าหน้าที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดชี้แจ้งข้อเท็จจริงเบื้องต้นของข้อพิพาท พร้อมด าเนินการ
สอบถามคู่กรณี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ร้องกล่าวถึงความประสงค์ ความต้องการและเหตุผลประกอบให้เสร็จสิ้ นที
ละฝ่าย โดยก าหนดเงื่อนไขมิให้มีการโต้เถียงด้วยถ้อยค าที่เป็นการสร้างความขัดแย้ง ภายหลังจากนั้นให้คู่กรณี
อีกฝ่ายได้ชี้แจ้งข้อเท็จจริงและความประสงค์ของตนพร้อมเหตุผล 

ขั้นตอนที่ ๑๐ จัดให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายหารือร่วมกันถึงการแก้ไขปัญหาและหาทางออกและความตกลงเกี่ยวกับ
กรณีดังกล่าว โดยให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะข้อกฎหมายที่จะได้รับกรณีไม่อาจจะตกลงกันได้และกระบวนการ
ด าเนินคดีในชั้นศาลจะเกิดผลดี ผลเสียและค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด 

ขั้นตอนที่ ๑๑ เมื่อเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วเสร็จ จัดท าบันทึกข้อตกลงในการเจรจาไกล่เกลี่ย โดยในระหว่างที่มีการ
เจรจาควรมีเจ้าหน้าที่เตรียมจดบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการบันทึก ข้อตกลงเมื่อเจรจา
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แล้วเสร็จ เนื่องจากหากคู่กรณีรอนานอาจใช้ค าพูดยั่วยุหรือเปิดประเด็นข้อ พิพาทขึ้นใหม่ ซึ่งจะน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงข้อตกลงหรือยกเลิกสัญญา 

ขั้นตอนที่ ๑๒ เสนอบันทึกข้อตกลงให้หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาว่าขัดต่อกฎหมายหรือไม่ 
มีข้อสัญญาใดที่เกิด ความไม่เป็นธรรม พร้อมเสนอหัวหน้าส านักงานพิจารณา 

ขั้นตอนที่ ๑๓ ให้คู่กรณีตรวจสอบบันทึกข้อตกลงนี้ทั้งสองฝ่ายว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อตกลงที่เจรจา
ไว้หรือไม่ หากเป็นไปตามความประสงค์และข้อตกลง ให้ลงลายมือชื่อและเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละ
ฉบับพร้อมก าชับให้ปฏิบัติตามข้อตกลงการด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ ๑๔ กรณีคู่กรณีไม่สามาสรถเจรจาตกลงกันได้และยังประสงค์ที่น าข้อตกลงของแต่ละฝ่ายไป
พิจารณาก่อน จะท าบันทึกมอบให้แต่ละฝ่ายพร้อมนัดเจรจาใหม่อีกครั้ง 

ขั้นตอนที่ ๑๕ หากเจรจาเป็นผลส าเร็จจะให้คู่กรณีแสดงความมีน้ าใจต่อกัน และเจ้าหน้าที่กล่าวขอบคุณ
คู่กรณีทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมเจรจา หรือหากไม่ส าเร็จจะแจ้งคู่กรณีว่าหากมีการเปลี่ยนแปลง
ในภายหลังขอให้แจ้งส านักงานยุติธรรมเพื่อท าการเจรจาได้ใหม่อีกครั้ง พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน  

ขั้นตอนที่ ๑๖ บันทึกข้อมูลในทะเบียนการจัดเก็บส านวนไกล่เกลี่ยตามระบบ 

ขั้นตอนที่ ๑๗ วิเคราะห์ สรุปผลแต่ละคดีตามแบบฟอร์มที่ก าหนดเกี่ยวกับความคุ้มค่า ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

ขั้นตอนที่  ๑๘  สรุ ปสถิ ติ การ เจรจา ไกล่ เกลี่ ย  สรุ ปผลการปฏิบั ติ ง าน เ พ่ือ เสนอผู้ บั งคั บบัญชา                        
และน ารายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานยุติธรรมจังหวัด   
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4.การคุ้มครองพยานในคดีอาญา 

4. การคุ้มครองพยานในคดีอาญา 
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ตามพระราชบัญญัติคุม้ครองพยานในคดอีาญา พ.ศ.2546 

พยาน หมายความว่า พยานบุคคลซึ่งจะมาให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มี
อ านาจฟ้องคดีอาญาหรือศาลในการด าเนินคดีอาญา รวมทั้งผู้ช านาญการพิเศษแต่มิได้หมายความรวมถึง
จ าเลยที่อ้างตนเองเป็นพยาน 

หลักเกณฑ์ในการขอคุ้มครองพยาน 

- มีการกระท าความผิดอาญาเกิดข้ึน 

- พยาน (รวมถึงพยานผู้เสียหาย) ได้ไปให้การหรือไปให้การเป็นพยานในคดีอาญาดังกล่าว 

- พยานถูกข่มขู่ คุกคาม 

การคุ้มครองพยาน มี 2 มาตรการ ดังนี้  

1. มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยาน 

กรณีท่ีพยานอาจไม่ได้รับความปลอดภัย อาจมีการจัดให้พยานอยู่ในความคุ้มครองตามที่เห็นเป็นการสมควร 
หรือตามท่ีพยานหรือบุคคลอ่ืนใดซึ่งมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องได้ร้องขอ และในกรณีจ าเป็นบุคคลดังกล่าวจะ
ขอให้เจ้าพนักงานต ารวจหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนช่วยให้ความคุ้มครองแก่พยานได้ตามคามจ าเป็น การคุ้มครองให้
พยานได้รับความปลอดภัย ให้หมายรวมถึงการจัดให้พยานอยู่ในสถานที่ปลอดภัย และการปกปิดมิให้มีการ
เปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพหรือข้อมูลอย่างอ่ืนที่สามารถระบุตัวพยานได้ โดยค านึงถึงความเหมาะสมแก่
สถานะและสภาพของพยานและลักษณะคดีอาญาที่เกี่ยวข้อง (มาตรา 6 ) 

กรณีท่ีสามี ภริยา บุพการี ผู้สืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานซึ่งมีผลต่อ
การที่พยานจะมาเป็นพยานอาจไม่ได้รับความปลอดภัยอาจมีการน ามาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยานมาใช้
บังคับแก่บุคคลดังกล่าวได้ (มาตรา 7 ) 

2. มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน 

 พยานในคดีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ อาจได้รับการคุ้มครองตามมาตรการพิเศษได้ (มาตรา 8) 

1. คดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

2.คดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา 

3.คดีความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา  เฉพาะที่เก่ียวกับการเป็นธุระจัดหาล่อ หรือพาไปเพ่ือ
การอนาจาร เพ่ือสนองความใคร่ของผู้อื่น และความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
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ปราบปรามการค้าประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการ
การค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระท าการ
ค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี 

4. คดีความผิดเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรม ได้แก่ ความผิดฐานอ่ังยี่และซ่องโจรตามประมวลกฎหมายอาญา 
และให้หมายความรวมถึงความผิดอื่นใดที่มีลักษณะเป็นกากระท าร่วมกันโดยกลุ่มอาชญากร ที่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบและมีการวางเครือข่ายเป็นขบวนการหรือองค์กรลับอย่างซับซ้อนและเป็นสัดส่วน  

5. คดีความผิดที่มีอัตราโทษอย่างต่ าให้จ าคุกตั้งแต่สิบปีขึ้นไป หรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น 

6. คดีซึ่งส านักงานคุ้มครองพยานเห็นสมควรให้ความคุ้มครองพยาน 

เมื่อปรากฏแน่ชัดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าพยานจะไม่ได้รับความปลอดภัยพยานหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมี
ประโยชน์เกี่ยวข้อง อาจมีการร้องขอใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ (มาตรา 10)  

1. ย้ายที่อยู่ หรือจัดหาที่พักอันเหมาะสม 

2. จ่ายค่าเลี้ยงชีพที่สมควรแก่พยานหรือบุคคลที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของพยานเป็นระยะเวลาไม่เกิน
หนึ่งปี เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอาจขอขยายระยะเวลาครั้งละไม่เกินสองปี 

3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และหลักฐานทางทะเบียนที่
สามารถระบุตัวพยาน รวมทั้งการด าเนินการเพ่ือกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามตามค าขอพยานด้วย 

4. ด าเนินการเพ่ือให้มีอาชีพหรือให้มีการศึกษาอบรม หรือด าเนินการใดเพ่ือให้พยานสามารถด ารงชีพอยู่ได้
ตามท่ีเหมาะสม 

5.ช่วยเหลือในการเรียกร้องสิทธิที่พยานพึงได้รับ 

6.ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยในระยะเวลาที่จ าเป็น 

7. ด าเนินการอ่ืนใดให้พยานได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับความคุ้มครองตามท่ีเห็นสมควร 

ในกรณีที่สามี ภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดานของพยานอาจไม่ได้รับความปลอดภัยอาจมีการน ามาตรการ
พิเศษในการคุ้มครองพยานมาใช้บังคับแก่บุคคลดังกล่าวได้ (มาตรา 11) 
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ผู้มีสิทธิยื่นค าขอ 

- พยาน หรือบุคคลอ่ืนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน 

- พนักงานสืบสวนสอบสวน 

- พนักงานผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา 

- ศาลหรือส านักงานคุ้มครองพยาน 

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

- ส าเนาบัตรประชาชน 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน 

- ส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดี เช่น บันทึกประจ าวัน,บันทึกค าให้การ 

หลักฐานที่เกี่ยวกับพฤติการณ์ความไม่ปลอดภัย (ถ้ามี) 

ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน 

1.ค่าตอบแทนกรณีที่พยานมาให้ข้อเท็จจริง/เบิกความต่อศาล 

- เดินทางภายในจังหวัด 200 บาท 

- เดินทางข้ามจังหวัด 500 บาท 

2.ค่าตอบแทนกรณีพยาน/บุคคลใกล้ชิด 

กรณีเสียชีวิต 

-ค่าตอบแทนกรณีเสียชีวิต 30,000 – 100,000 บาท 

- ค่าจัดการศพ 20,000 บาท 

- ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู ไม่เกิน 30,000 บาท 

- ค่าขาดอุปการะด้านการศึกษาบุตร เดือนละไม่เกิน 3,000 บาท 

กรณีบาดเจ็บ 

- ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 30,000 บาท 

- ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ไม่เกิน 50,000 บาท 
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- ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ 200 บาท/วัน 

- ค่าเสียหายอ่ืนๆ ไม่เกิน 50,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายกรณีพยานเข้าโครงการคุ้มครองพยาน 

1. ค่าใช้จ่ายของพยาน 

- ค่าท่ีพักอาศัย ไม่เกิน 800 บาท/วัน 

- ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม 200 บาท/วัน 

- ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ตามอัตราค่าแรงขั้นต่ า/วัน 

2.ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองพยาน (ต่อ) 

2. ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครอง 

- ค่าท่ีพัก ไม่เกิน 800 บาท 

- ค่าด าเนินการ 300 บาท/วัน 

- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอ่ืนใดพยานได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับการคุ้มครองเท่าท่ีจ่ายจริง 

การสิ้นสุดการคุ้มครองพยาน 

- พยานตาย 

- พยานขอยกเลิกการคุ้มครอง 

- พยานไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 

- พฤติการณ์ความไม่ปลอดภัยเปลี่ยนแปลงไป 

- พยานไม่ให้การเป็นพยานโดยไม่มีเหตุสมควร 

- ศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ลงโทษพยานแจ้งความเท็จหรือเบิกความเท็จ 
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4. การรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

5.การรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
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ด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มาติดต่อในช่องทางต่างๆรวมถึงการได้รับการประสานจาก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานอ่ืนที่อยู่ภายนอก
จังหวัดภูเก็ต โดยด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 
พ.ศ.2552 ซึ่งจ าแนกข้ันตอนต่างๆ ดังนี้ 

 (1) การเสนอเรื่องร้องทุกข์ ผู้ร้องทุกข์จะหมายรวมถึง ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้ร้องทุกข์แทนและ
ผู้จัดการแทนผู้ร้องทุกข์ ถ้าผู้ร้องไม่สามารถมายื่นได้ด้วยตนเอง จะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนแทนได้ คือบุพการี สามี/
ภรรยา ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งในกรณีท่ียื่นค าร้องทุกข์แทนนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับค าร้องทุกข์ เห็นว่ามีความจ าเป็นเพ่ือ
คุ้มครองประโยชน์ของบุคคลภายนอกที่อาจจะเสียหายเพราะการร้องทุกข์ จะขอให้ผู้รับมอบฉันทะหรือ
ผู้จัดการแสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารส าคัญหรือเอกสารส าคัญประจ าตัวอย่างอ่ืนแทนก็ได้ 

 (2) การรับค าร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายตรวจสอบว่าเป็นเรื่องร้องทุกข์หรือไม่ มีหลักฐาน
ตรวจสอบได้หรือไม่ หากไม่น่าเชื่อให้ยุติเรื่อง หรือควรส่งต่อหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องและแจ้งเพ่ือผู้ร้องทราบ 
หากตรวจสอบแล้วมีความน่าเชื่อถือ มีหลักฐานให้ด าเนินการตามขั้นตอนการจัดการร้องทุกข์ต่อไป พร้อมทั้ง
ตรวจสอบอ านาจหน้าที่ และข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 (3) ตรวจสอบค าร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบว่าเป็นเรื่องร้องทุกข์หรือไม่ มี
หลักฐานตรวจสอบได้หรือไม่ หากไม่น่าเชื่อถือให้ยุติเรื่อง หรอควรส่งต่อหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องและแจ้งเพ่ือให้
ผู้ร้องทราบ หากตรวจสอบแล้วมีความน่าเชื่อถือ มีหลักฐานให้ด าเนินการตามข้ันตอนการจัดการร้องทุกข์ต่อไป 
พร้อมทั้งตรวจสอบอ านาจหน้าที่ และข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

 (4) การพิจารณาด าเนินการประสานเพื่อบรรเทาทุกข์ โดยการแสวงหาข้อเท็จจริง จากการหา
พยานหลักฐาน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การออกพ้ืนที่เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริง แล้วรวบรวมข้อเท็จจริง
เพ่ือพิจารณาว่าจะด าเนินการต่อไปได้หรือไม่ หากด าเนินการต่อไปได้ให้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือด าเนินการ
ให้ความช่วยเหลือ และด าเนินการประสานให้ความช่วยเหลือ 

 (5) ด าเนินการติดตามผลเพ่ือบรรเทาทุกข์ หลังจากท่ีได้ประสานงานการให้ความช่วยเหลือแล้ว ให้
ด าเนินการติดตามการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ แล้วรับเรื่องที่หน่วยงานได้ด าเนินการตอบ
กลับมาวิเคราะห์ผลการด าเนินการการตอบกลับมาวิเคราะห์ผลการด าเนินการตอบกลับมาวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานว่าตรงตามความประสงค์ของผู้ร้องหรือตามข้อสั่งการจากผู้บังคับบัญชาหรือไม่ หากครบถ้วนแล้วให้
รายงานผลตามแบบบันทึกการรายงานผลการด าเนินงานและขอยุติเรื่อง 

 (6) แจ้งผู้ร้องและยุติเรื่อง แจ้งผลการด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ร้อง กรณีผู้ร้องพอใจให้ยุติ
เรื่อง หากไม่พอใจและต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมให้วิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งเพ่ือด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือตามความประสงค์ที่แท้จริงต่อไป 
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5. การเบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในช้ันสอบสวนคดีอาญา 

6.การเบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในชั้นสอบสวนคดีอาญา 
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รับค าขอและตรวจสอบเอกสาร 

1. ตรวจสอบแบบค าขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ทนายความตามแบบ ยธ 091        
โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องกรอกรายการในแบบและลงลายมือชื่อถูกต้อง ครบถ้วน 

 2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติเงิน รางวัล ประกอบด้วย 

2.1 คู่ฉบับหรือส าเนาหนังสือแต่งตั้งทนายความ ตามแบบ ยธ 092  

2.2 หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความที่ รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญาตามแบบ      
ยธ 093 ซ่ึง พนักงานสอบสวนลงนามรับรองหรือเอกสารอ่ืนที่แสดงให้ เห็นว่าทนายความได้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
ทนายความให้แก่ ผู้ต้องหา โดยการรับรองของพนักงานสอบสวนต้องรับรอง ว่าพนักงานอัยการมีค าสั่งเด็ดขาด
ไม่ฟ้องคดีหรือมีค าสั่ง ฟ้องผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้ว (ควรมีรายละเอียดเลขที่ค าสั่ง ไม่ฟ้องคดีของพนักงาน หรือ
เลขคดีด า วันฟ้องและศาลที่ฟ้อง เป็นต้น) 

2.3 เอกสารที่แสดงประเภทของคดีท่ีมีสิทธิได้รับเงิน รางวัล เช่น ส าเนาบันทึกค าให้การของผู้ต้องหา 

2.4 กรณีทนายความเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ พนักงานสอบสวนนอกเขตอ าเภออันเป็นที่ตั้ง
ของพนักงาน สอบสวน ให้ทนายยื่นเอกสารประกอบเพ่ิมเติม ดังนี้ 

2.4.1 แบบรายงานการเดินทางไปปฏิบัติหน้า ที่ ร่วมกับพนักงานสอบสวนนอกเขตอ าเภอ 
อันเป็นที่ตั้งของพนักงานสอบสวน ตามแบบ ยธ 094 ซึ่งพนักงานสอบสวนจะต้องลงนาม 

 2.4.2 ใบเสร็จ/ใบส าคัญแสดงค่าใช้จ่าย กรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนหรือไม่ 
สมบูรณ์จะแจ้งให้แก้ไขหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน ระยะเวลาที่ก าหนด โดยสงวนสิทธิที่จะพิจารณาค าขอ 
ตามท่ีระเบียบก าหนด  

2.5 การตรวจสอบเงื่อนไข ทนายความผู้มีสิทธิในการ ยื่นค าขอรับเงินรางวัลต้องเป็นทนายความที่มี
ชื่ออยู่ในบัญชี รายชื่อทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 134/1 ที่สภาทนายความได้จัดท าขึ้นโดยทนายความที่ขึ้นบัญชีใน เขตกทม. อุปนายกฝ่าย
ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย จะต้องเป็นผู้รับรอง ส่วนทนายความจะต้องให้ประธานสภา ทนายความ
ประจ าจังหวัดรับรองตาม แบบ กพส.-34-00 ทั้งนี้จะต้องรับรองเป็นครั้งๆแล้วจึงจะสามารถน ามายื่น
ประกอบการขอรับเงินรางวัล 

3. การตรวจสอบประเภทคดีและอัตราเงินรางวัลและค่าใช้จ่าย  

(1) การพิจารณาค าขอรับเงินรางวัลทนาย ความ ให้พิจารณาเป็นรายคดี ในอัตราตามที่ก าหนดไว้ใน
ตาราง ท้ายระเบียบฯ ดังนี้  

 1) ประเภทคดีท่ี 1 คดีท่ีมีอัตราโทษ ประหารชีวิต อัตราเงินรางวัล 2,000 บาท 
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 2) ประเภทคดีที่ 2 คดีที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไปแต่ไม่ถึงกับประหารชีวิต 
อัตราเงินรางวัล 1,500 บาท  

   3) ประเภทคดีที่ 3 คดีอ่ืนนอกจากคดีใน ประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 หรือกรณีคดี
เกี่ยวกับยาเสพ ติดให้โทษในความผิดฐานครอบครองหรือเสพ อัตราเงิน รางวัล 1,000 บาท  

  4) ประเภทคดีที่ 4 คดีที่อยู่ในเขตอ านาจศาลแขวงและผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ        
อัตราเงินรางวัล 500 บาท (2) เงินค่าใช้จ่ายกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติ หน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวนนอก
เขตอ าเภอ อันเป็น ที่ตั้งของพนักงาน สอบสวนพิจารณา ค่าใช้จ่ายของทนายความให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ ให้เบิกแต่ละครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยเทียบต าแหน่งทนายความที่
แต่งตั้งให้แก่ผู้ต้องหากับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนเพื่อสิทธิในการเบิกจ่าย ดังนี้ 

1) ระยะเวลาในการเป็นทนายความ ยัง ไม่ถึง 5 ปี เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือน ระดับ 5 

2) ระยะเวลาในการเป็นทนายความ 5 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี เทียบเท่ากับข้าราชการพล
เรือน ระดับ 6  

3) ระยะเวลาในการเป็นทนายความ 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 15 ปี เทียบเท่ากับข้าราชการพล
เรือน ระดับ 8  

4) ระยะเวลาในการเป็นทนายความ 15 ปีขึ้นไป เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือน ระดับ 9 

4. การด าเนินการเม่ือรับค าขอจากทนายความและตรวจสอบเอกสารแล้วว่าครบถ้วนให้ด าเนินการต่อไป
ดังนี้  

(1) บันทึกรับค าขอในระบบงาน Service center โดยกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน 

          (2) ออกใบรับค าขอให้กับผู้ยื่นค าขอ (กรณียื่นค าขอทางไปรษณีย์ให้เร่งด าเนินการภายใน 
ระยะเวลา และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอภายใน 15 วัน ตามพระราชกฤษฎีกาการบริหารบ้านเมืองที่
ดี) 

   (3) ตรวจสอบสิทธิและแบบค าขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายและเอกสารประกอบ 
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7.การจ่ายค่าป่วยการแก่ที่ปรึกษากฎหมายในช้ันสอบสวนคดีเยาวชนและครอบครัว 

7. การจ่ายค่าป่วยการแก่ที่ปรึกษากฎหมายในชั้นสอบสวน 

คดีเยาวชนและครอบครัว 
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1. ท าความเห็นเสนอผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

1. จัดท ารายงานความเห็นเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ โดยในรายงานความเห็นเสนอผู้มีอ านาจ
พิจารณา จะต้อง ปรากฏรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  

(1) รายละเอียดการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งได้เข้าร่วมรับฟัง
การสอบสวน ในคดีที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากค าเด็กหรือเยาวชน  ซึ่งต้องหาว่ากระท าความผิด      
ซึ่งตามระเบียบกระทรวง ยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการแก่ที่ปรึกษากฎหมาย ในชั้นสอบสวนคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕ ก าหนดให้ ที่ปรึกษากฎหมายได้รับค่าป่วยการ ในปฏิบัติหน้าที่ในอัตราวัน
ละ ๑,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ค่าป่วยการ หมายถึง เงินที่ก าหนดให้แก่ที่ปรึกษากฎหมาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
ในชั้นสอบสวน เมื่อมีการแจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากค าเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท าความผิด  

(2) การตรวจสอบเงื่อนไขการ เป็นที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชนในชั้นสอบสวน  
ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 หรือไม่ 
ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการแก่ที่ปรึกษากฎหมายในชั้นสอบสวน คดีเยาวชน     
และครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 3 ซึ่งก าหนดให้ “ที่ปรึกษา กฎหมาย” หมายความว่า ที่ปรึกษากฎหมายของ
เด็กหรือ เยาวชนในชั้นสอบสวนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยตรวจสอบจากบัตรประจ าตัวที่ปรึกษา กฎหมายที่ขึ้นทะเบียนต่อศาลเยาวชน
และครอบครัว 

(3) สรุปความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่า เห็นสมควร อนุมัติหรือไม่ 
อนุมัติพร้อมทั้งเหตุผล 

2. เบิกจ่ายเงินรางวัล 

ขั้นตอนการพิจารณา อนุมัติหรือไม่อนุมัติ จะต้อง ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน โดย 
ผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัดมีอ านาจในการพิจารณาค าขอภายในจังหวัดเอง ทั้งนี้หากผู้มีอ านาจ
พิจารณามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารรับรองการขอรับเงินค่าป่วยการของที่ปรึกษากฎหมายหรือเอกสารไม่
ครบถ้วนสามารถเรียกที่ปรึกษากฎหมายมาสอบถามเพ่ือขอเอกสารหรือขอข้อมูลเพ่ิมเติม หรือระงับการ
จ่ายเงินค่าป่วยการได้ 

 

 

 

 

3. เบิกจ่ายเงินรางวัลและแจ้งผล 
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เมื่อผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัดได้พิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินรางวัลแล้ว 
เจ้าหน้าที่จะต้องท าหนังสือแจ้งผลไปยังที่ปรึกษากฎหมายทราบภายในระยะเวลา 1 วัน การแจ้งผลการ
พิจารณาและเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการให้กับที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชนในชั้น  สอบสวน จะต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 17 วัน  

กรณีอนุมัติ นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติค่าป่วยการ เจ้าหน้าที่เจ้าของส านวนส่งเรื่องที่ได้รับการ
อนุมัติไปยัง หน่วยการเงินของส่วนราชการนั้น เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายค่า ป่วยการและโอนเงินให้แก่ที่ปรึกษา
กฎหมายภายในระยะเวลา 15 วัน และหน่วยเบิกจ่ายจะต้องด าเนินการแจ้งผลการโอน เงินเป็นหนังสือให้ที่
ปรึกษากฎหมายผู้ยื่นค าขอทราบภายใน ระยะเวลา 2 วัน นับแต่วันที่โอนเงิน  

กรณีไม่อนุมัติ ให้เจ้าหน้าที่ท าหนังสือแจ้ง ผลการพิจารณาไม่อนุมัติค่า ป่วยการไปยังที่
ปรึกษากฎหมายทราบ ภายใน 2 วัน นับแต่วันที่ไม่อนุมัติค่าป่วยการ 


