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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 

ในการช่วยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

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

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

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ประธานกรรมการกองทุนยุติธรรมเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจตีความ

และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้   

หมวด  ๑ 
ข้อความทั่วไป 

 
 

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

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

ให้ความช่วยเหลือประจําจังหวัดที่คณะกรรมการแต่งตั้ง   
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ  หรือคณะอนุกรรมการ

ให้ความช่วยเหลือประจําจังหวัดที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
“เลขานุการ”  หมายความว่า  เลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ  หรือเลขานุการ

คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจําจังหวัดที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
“ผู้ขอรับความช่วยเหลือ”  หมายความว่า  ผู้ขอรับความช่วยเหลือในการดําเนินคดีในราชอาณาจักร

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

กระทรวงยุติธรรมที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมาย 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานของกองทุนหรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย 

หมวด  ๒ 
การย่ืนคําขอ 

 
 

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

กรณีผู้ย่ืนคําขอเป็นผู้เยาว์  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  ต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม  ผู้อนุบาล  หรือผู้พิทักษ์  แล้วแต่กรณี 

หากผู้ย่ืนคําขอเป็นสามีหรือภริยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส  บุพการี  ผู้สืบสันดาน  ญาติใกล้ชิด  
ผู้บังคับบัญชา  หรือนายจ้างของบุคคลดังกล่าว  ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิขอรับ  
ความช่วยเหลือต่อไป 

กรณีที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือย่ืนคําขอผ่านส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  หรือส่วนราชการอื่น  
เม่ือส่วนราชการน้ันได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่ ได้ รับมอบหมายแล้ว  ให้นําส่งสํานักงาน 
เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป 

ข้อ ๖ ให้สํานักงานที่เป็นภูมิลําเนา  หรือถิ่นที่อยู่อาศัยของผู้ ย่ืนคําขอเป็นสํานักงาน 
ที่รับผิดชอบ  หรือเจ้าหน้าที่อาจส่งคําขอไปยังสํานักงานอื่นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีก็ได้ 

ในกรณีข้อพิพาทเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์  หรือสิทธิหรือประโยชน์อันเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์  
ให้สํานักงานที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่เป็นสํานักงานที่รับผิดชอบ  หรืออาจให้สํานักงานที่เป็นภูมิลําเนา  หรือถิ่นที่อยู่อาศัย
ของผู้ย่ืนคําขอเป็นสํานักงานที่รับผิดชอบก็ได้   

ข้อ ๗ เม่ือเจ้าหน้าที่รับคําขอแล้ว  เห็นว่าเอกสารหลักฐานที่จําเป็นต้องประกอบการพิจารณา  
ยังไม่ครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบเพื่อดําเนินการส่งเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน 

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

ทั้งนี้  ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการแก่เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  หรือผู้ด้อยโอกาส  ให้ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วเป็นกรณีพิเศษ 



 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

หมวด  ๓ 
การให้ความช่วยเหลือ 

 
 

ข้อ ๙ ผู้ขอรับความช่วยเหลือในการดําเนินคดีจากกองทุน  อาจขอรับความช่วยเหลือได้ในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 

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

ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  เคร่ืองมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน  ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร  
ค่าใช้จ่ายในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม  
การอ่าน  แปล  ตีความ  หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย 

(๕) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องในการดําเนินคดี  ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
หลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และอัตราการให้ความช่วยเหลือข้างต้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๔ 
หลักเกณฑ์การพิจารณา  การทบทวน  และการแจ้งผล 

 
 

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

ตามกฎหมายอื่น 
ข้อ ๑๑ การพิจารณาพฤติกรรมและข้อเท็จจริงของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน  

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

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

ของประเทศหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
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(๕) พฤติกรรมข้อเท็จจริงและเง่ือนไขอื่น ๆ  ตามสถานการณ์  สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น  เช่น  
การช่วยเหลือให้พ้นจากการกระทําของผู้มีอิทธิพลหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เป็นต้น 

กรณีผู้ย่ืนคําขอประสงค์ต่อสู้คดี  หรือการดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
(๑) ต้องไม่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  เว้นแต่

มีหลักฐานอันน่าเชื่อถือว่าน่าจะไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิด   
(๒) ต้องไม่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  เว้นแต่มีหลักฐาน

อันน่าเชื่อถือว่าน่าจะไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิด   
(๓) ต้องไม่มีผลกระทบต่อความเสียหายของประชาชนส่วนรวม  เว้นแต่มีหลักฐานอันน่าเชื่อถือ 

ว่าน่าจะไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิด 
(๔) ต้องมีหลักฐานพอสมควรว่ามิได้เป็นผู้ผิดสัญญาหรือละเมิดสิทธิผู้อื่น  และต้องใช้สิทธิ 

โดยสุจริต   
ข้อ ๑๒ การพิจารณาฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน  ตามข้อ  ๑๐  (๒)  

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

เจ้าหน้าที่ไปแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือหากมีพฤติการณ์น่าสงสัย
เก่ียวกับฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ขอรับความช่วยเหลือ   

ข้อ ๑๓ ในการให้ความช่วยเหลือ  คณะอนุกรรมการต้องพิจารณาฐานะทางการเงินของ
กองทุนประกอบ   

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

ให้เจ้าหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงและทํารายงานความเห็นของเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
หรือประธานโดยเร็ว 

ข้อ ๑๕ ในการพิจารณาคําขอ  ให้คณะอนุกรรมการเป็นผู้พิจารณาคําขอ 
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนไม่สามารถเสนอคําขอต่อคณะอนุกรรมการตามวรรคหน่ึงได้   

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

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

เต็มจํานวน  หรือบางส่วนก็ได้ 
ข้อ ๑๘ ให้เลขานุการแล้วแต่กรณี  แจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือทราบ  

ภายในระยะเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการหรือประธานพิจารณาแล้วเสร็จ   
หากการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ  ให้เลขานุการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือทราบ  

ถึงเหตุแห่งความล่าช้าจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ   
ข้อ ๑๙ หากกรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ  

หรือประธาน  ให้ย่ืนหนังสือขอให้ทบทวนผลการพิจารณาต่อคณะอนุกรรมการ  หรือประธานแล้วแต่กรณี  
พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและข้อเท็จจริงภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา   

ข้อ ๒๐ ให้เลขานุการแล้วแต่กรณี  แจ้งผลการพิจารณาทบทวนเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับ 
ความช่วยเหลือทราบ  ภายในระยะเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการหรือประธานพิจารณาแล้วเสร็จ   

หมวด  ๕ 
การดําเนินการช่วยเหลือของกองทุน 
 

 

ข้อ ๒๑ เม่ือผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีแก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือแล้ว  
ให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือทําสัญญาการได้รับความช่วยเหลือ  ณ  สํานักงานภายในสามสิบวัน  นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งผล  ทั้งนี้  ตามแบบที่คณะกรรมการประกาศ   

ข้อ ๒๒ ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายมีอํานาจลงนามในสัญญา 
การได้รับความช่วยเหลือ 

ถ้าผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่มาทําสัญญาภายในเวลาท่ีกําหนดโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง  ให้ถือว่า  
ไม่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ  ให้คณะอนุกรรมการ  หรือประธาน  ยุติการให้ความช่วยเหลือ   
เว้นแต่เป็นกรณีมีเหตุอันสมควร 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรม  ว่าด้วยการรับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงินของกองทุนยุติธรรม   

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

เพื่อประโยชน์ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ  หากกองทุนพิจารณาให้ความช่วยเหลือในชั้นอุทธรณ์  
หรือฎีกา  กองทุนอาจกําหนดให้ทนายความรายเดิมมีหน้าที่ร่างอุทธรณ์  หรือฎีกา  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๔ การทําสัญญาจ้างทนายความเพื่อดําเนินการช่วยเหลือผู้ขอรับความช่วยเหลือในการ
ดําเนินคดี  ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจัดทําสัญญาจ้างทนายความและลงนาม
ในสัญญาจ้างทนายความ  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการประกาศ 

ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจทําสัญญาจ้างทนายความได้ทัน  ให้เลขานุการ  พิจารณาคัดเลือก
ทนายความจากบัญชีทนายความของกองทุนเพื่อดําเนินคดี  หรือบังคับคดีให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือไปพลางก่อน  
แล้วทําสัญญาจ้างทนายความกับกองทุนภายหลัง 

ทนายความจะต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้างทนายความ  และข้อบังคับสภาทนายความ   
ข้อ ๒๕ ผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่อาจเปลี่ยนตัวทนายความที่ได้รับการแต่งตั้งได้  เว้นแต่

ความปรากฏแก่เจ้าหน้าที่  หรือผู้ขอรับความช่วยเหลือพบพฤติการณ์ที่อาจทําให้เกิดความเสียหายแก่คดี  
หรือทนายความผิดสัญญาจ้างทนายความ  เจ้าหน้าที่หรือผู้ขอรับความช่วยเหลือ  อาจร้องขอให้เปลี่ยน
ทนายความได้  โดยให้ชี้แจงและแสดงเหตุผลเป็นหนังสือ 

ทนายความไม่อาจขอถอนตัวจากการที่ได้รับแต่งตั้งได้  เว้นแต่มีเหตุสําคัญที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ตามสัญญาจ้างทนายความ   

ทั้งนี้  การพิจารณาเปลี่ยนทนายความให้อยู่ในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการ  หรือประธาน  
หรือเลขานุการแล้วแต่กรณี   

กรณีมีการแต่งตั้งทนายความเข้าไปในคดีแล้วต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้เปลี่ยนทนายความ   
ข้อ ๒๖ ให้เจ้าหน้าที่กํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความให้เป็นไปตามสัญญาอย่างต่อเนื่อง  

เพื่อมิให้เกิดความเสียหายเกี่ยวแก่คดี  หากพบว่าทนายความละเลยเพิกเฉยไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่   
ให้เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนทนายความโดยเร็ว   

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ มีเหตุจําเป็น  ผู้ขอรับความช่วยเหลือจะเสนอทนายความที่มีความรู้  
ความสามารถ  ประสบการณ์ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งก็ได้  แม้ทนายความผู้นั้นจะไม่ได้
ขึ้นบัญชีไว้กับกองทุนก็ตาม  ให้ทนายความดังกล่าวได้รับค่าจ้างเช่นเดียวกับทนายความที่ขึ้นบัญชีกับกองทุน 
และต้องมีความผูกพันเป็นไปตามระเบียบนี้ด้วย   

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

กรณีทนายความไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา  จนทําให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน  ให้กองทุน
ดําเนินการเรียกร้องค่าเสียหายหรือดําเนินคดีกับทนายความต่อไปแล้วแต่กรณี   

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

หมวด  ๖ 
ทนายความกองทุน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
ทนายความกองทุนยุติธรรม 

 
 

ข้อ ๓๑ ให้สํานักงานกองทุนยุติธรรม  ประกาศรับสมัครทนายความเพื่อขึ้นบัญชีกับกองทุน
อย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง  หรือขอบัญชีทนายความจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ให้สํานักงานทําหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  และหลักฐานเบ้ืองต้นของทนายความ  
ส่งให้สํานักงานกองทุนยุติธรรมรวบรวมบัญชีรายชื่อทนายความและตรวจสอบเพื่อขึ้นบัญชีทนายความ  
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด  แล้วประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

ข้อ ๓๒ ผู้สมัครเป็นทนายความกองทุนยุติธรรมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

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

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



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  
หน่วยงานอื่นของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชน 

(๙) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   

(๑๐) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  
หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นทนายความกองทุนยุติธรรม 

(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกสอบสวนคดีมรรยาททนายความและถูกลงโทษฐานประพฤติผิดมรรยาท
ทนายความ   

ข้อ ๓๓ ผู้ใดประสงค์สมัครเป็นทนายความ  จะต้องส่งใบสมัครที่สํานักงาน   
ใบสมัครทนายความให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด   

ส่วนที่  ๒ 
การอนุมัติและจัดจ้างทนายความ 

 
 

ข้อ ๓๔ ในการแต่งตั้งทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอรับความช่วยเหลือในการดําเนินคดี  
ให้ประธานหรือเลขานุการ  พิจารณาคัดเลือกจากบัญชีทนายความของกองทุน 

การแต่งตั้งทนายความให้พิจารณาจากทนายความที่ขึ้นบัญชีไว้ในแต่ละเขตจังหวัด  ตามลําดับ  
ในบัญชีทนายความของกองทุนก่อน  หากปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นข้อสําคัญไม่อาจใช้ทนายความที่ขึ้นบัญชี  
ในจังหวัด  หรือกรณีไม่มีทนายความที่จะดําเนินคดี  หรือการบังคับคดี  เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน  
ในเขตจังหวัดนั้นให้คัดเลือกจากบัญชีทนายความในจังหวัดใกล้เคียง   

ให้เลขานุการ  จัดให้มีทนายความขึ้นบัญชีไว้ให้ความช่วยเหลือในการดําเนินคดีแก่ประชาชน 
ให้เพียงพอ  เพื่อให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  และให้ควบคุมดูแล  การให้บริการดังกล่าวดําเนินไป 
ด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง  และเป็นธรรม 

ให้เลขานุการ  พิจารณาแต่งตั้งทนายความและอนุมัติวงเงินในการจ้างทนายความ   
ทนายความที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นทนายความของคู่ความฝ่ายตรงข้าม  

และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคดี  หากทราบภายหลัง  ต้องแจ้งเหตุอันไม่อาจดําเนินคดีได้ให้แจ้ง 
ฝ่ายเลขานุการทราบ  เพื่อพิจารณาจัดจ้างทนายความผู้อื่นต่อไป 

ส่วนที่  ๓ 
วินัยและความประพฤติ 

 
 

ข้อ ๓๕ ทนายความต้องปฏิบัติตนตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ  
และข้อกําหนดตามสัญญาจ้างทนายความโดยเคร่งครัด   



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๓๖ ทนายความต้องดําเนินคดีให้กับผู้ขอรับความช่วยเหลือโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เกิด
ความเสียหายต่อคดี  พึงระมัดระวังมิให้คดีของผู้ขอรับความช่วยเหลือเกิดความเสื่อมเสียซึ่งสิทธิประโยชน์  
หรือเกิดความเสียหาย   

ข้อ ๓๗ ห้ามทนายความเรียกค่าบริการหรือค่าจ้าง  หรือผลประโยชน์ใด ๆ  หรือกระทําการ
อย่างหน่ึงอย่างใด  ที่ไม่เหมาะสมอันเป็นการขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือ  จากผู้ขอรับ
ความช่วยเหลือ   

ข้อ ๓๘ ให้เลขานุการและเจ้าหน้าที่  ควบคุม  กํากับ  ดูแล  ป้องกันมิให้ทนายความ
ประพฤติผิดวินัย   

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

ส่วนที่  ๔ 
การพ้นสภาพการเป็นทนายความ 

 

 

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

เป็นปัจจุบันทุกระยะสองปีและให้คณะกรรมการประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อทนายความท่ีพ้นสภาพ 
ตามข้อ  ๔๐   

ห้ามทนายความที่ถูกยกเลิกบัญชีตามวรรคหนึ่งสมัครขึ้นบัญชีทนายความอีก 
หมวด  ๗ 

การรายงานผล 
 

 

ข้อ ๔๒ ให้เลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจําจังหวัดรายงานผลการพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือต่อคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ  เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการภายในวันที่ห้า
ของทุกเดือน   

ให้ เลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือรายงานผลการพิจารณาตามวรรคหน่ึง   
และผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ  และผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ 
หรือคณะทํางาน  ที่คณะกรรมการมอบหมาย  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการทุกรอบสามเดือน 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๔๓ ในกรณีที่คณะกรรมการมีข้อคิดเห็น  หรือมติเก่ียวข้องกับผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการคณะใด  ให้สํานักงานแจ้งให้ประธานอนุกรรมการคณะนั้นทราบโดยเร็ว   

หมวด  ๘ 
เบ็ดเตล็ด 

 
 

ข้อ ๔๔ กรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือให้ข้อเท็จจริง  หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จถึงขนาดว่า  
หากไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน  ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตน
ในการขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุน  เจ้าหน้าที่อาจเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการหรือประธาน
เพื่อยุติคําขอดังกล่าวก็ได้ 

กรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือให้ข้อเท็จจริง  หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จ  เพื่อเป็นประโยชน์ 
แก่ตนถึงขนาดว่า  หากไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนต่อคณะอนุกรรมการ
หรือประธาน  จนเป็นผลให้คณะอนุกรรมการหรือประธานอนุมัติหรือได้จ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว  
คณะอนุกรรมการหรือประธานอาจยกเลิกการอนุมัติ  หรือการจ่ายเงินดังกล่าวก็ได้   

หากผู้ขอรับความช่วยเหลือมิได้ชําระเงินคืน  ให้กองทุนดําเนินคดีกับผู้ขอรับความช่วยเหลือต่อไป   
ข้อ ๔๕ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือของคณะอนุกรรมการหรือประธานในเร่ืองใด   

หากไม่มีหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  ให้ใช้ระเบียบของทางราชการ 
ที่กําหนดไว้ในเรื่องนั้นได้โดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ไพบูลย์  คุ้มฉายา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ประธานกรรมการกองทุนยุติธรรม 



 
 

แบบคําขอรบัความช่วยเหลอืเงินกองทนุยุตธิรรม  
กรณกีารช่วยเหลือประชาชนในการดําเนนิคด ี

 
๑. ข้อมูลผู้ขอรบัความช่วยเหลือ 

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

 О ช้ันสอบสวน  О ช้ันอัยการ  О ศาลช้ันต้น  О ศาลอุทธรณ์  О ศาลฎีกา  О อ่ืนๆ.................. 
 
๒. ข้อมูลผู้รบัมอบอํานาจ 

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

ต่อหน้า 2 

แบบ กทย. 1 



- ๒ - 
 

2.8 ที่อยู่ตามภูมิลําเนา เลขที่....................... หมู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ................................... 
ถนน................................................... ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์............................... โทร......................................... 
О บ้านตนเอง  О บ้านบิดามารดา  О บ้านญาติ  О บ้านเพ่ือน  О บ้านคนรู้จัก  О บ้านเช่า 
     พักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา....................................  เดือน/ปี 
 

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

4. การประกอบอาชพีของผูข้อรบัความชว่ยเหลือ 
4.๑ ข้าพเจ้ามรีายได้ ก่อน/ขณะถูกดําเนินคดี  

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

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

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

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

4.๓ ทรัพย์สินอ่ืนของข้าพเจ้า     О ไม่ม ี
                      О ม ีได้แก่........................................................................................ 
 
5. เรื่อง ........................................................ О คดีแพง่  О คดีอาญา  О คดีอ่ืนๆ ................................ 

มีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือเงินหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนยุติธรรม  ดังต่อไปนี้ 
О ค่าจ้างทนายความ 
О ค่าที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายในการดําเนินคดี หรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
О ค่าฤชาธรรมเนียม 
О ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในการดําเนินคดี เช่น ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการ 
สอบแนวเขตรังวัดที่ดิน ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม การอ่าน แปล 
ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย 

 О ค่าใช่จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในการดําเนินคดี (โปรดระบุ)…………………………………………………............. 
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6. ข้อเท็จจริงและรายละเอียดทีเ่กีย่วข้องกบัคดพีอสังเขป เช่น ข้อเท็จจริงในคดีเปน็อย่างไร มูลคดี ชื่อคูค่วาม
ในคดี ศาลที่รบัฟอ้ง/จะฟ้อง จํานวนเงินทีเ่รียกร้อง ฯลฯ 

ข้อเท็จจริงแหง่คดี  ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
7. การไกล่เกลี่ยระงบัข้อพพิาทการการใช้สทิธทิางศาล 
 О เคยไกล่เกลี่ยโดย........................................................................................................................... 
      ผลการไกล่เกลี่ย............................................................................................................................ 

О ไม่เคยไกล่เกลี่ย  О ประสงค์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 
      О ไม่ประสงค์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท  เน่ืองจาก............................................ 

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

8. เหตทุีค่วรจะได้รบัความช่วยเหลือจากกองทนุยุติธรรม 
……………………………………………………………………………………………………………...……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ในการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปน้ี 
เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 

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

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

แล้วรับว่าเข้าใจเป็นอย่างดี จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
    
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

คําเตือน  ผู้ใดแจ้งข้อเท็จจรงิหรือแสดงหลกัฐานอันเป็นเท็จแก่เจ้าหนา้ที่ ถือว่ามีความผิด 
     ตามประมวลกฎหมายอาญา กองทุนยุติธรรมจะดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 
     นอกจากนี้กองทุนยุติธรรมจะดําเนินการยกเลิกคาํขอรบัความช่วยเหลือด้วย 


	ี” หมายความว่า คดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง คดีเยาวชนและครอบครัว คดีศาลชํานัญพิเศษและคดีอื่น รวมถึงการบังคับคดี“คณะกรรมการ” หมาย



