
 หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ประกาศสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
เร่ือง  แบบคําขอและแบบสัญญาสําหรับผูขอรับการชวยเหลือทางกฎหมาย 

หรือจัดหาทนายความวาตางแกตางคดี 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๘  ขอ  ๑๕  และขอ  ๑๙  ของระเบียบคณะกรรมการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  วาดวยการชวยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายความ 
วาตางแกตางคดีแกคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการแหงชาติ  จึงออกประกาศ  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ แบบคําขอสําหรับผูขอรับการชวยเหลือทางกฎหมายหรือจัดหาทนายความวาตาง
แกตางคดีตามขอ  ๘  ใหเปนไปตามแบบ  กม.๑  ทายประกาศนี้ 

ขอ ๒ แบบสัญญาการรับเงินชวยเหลือจากหนวยงานซึ่งรับคําขอตามขอ  ๑๕  ใหเปนไป
ตามแบบ  กม.๒  ทายประกาศนี้ 

ขอ ๓ ใหผูขอรับการชวยเหลือทางกฎหมายหรือจัดหาทนายความวาตางแกตางคดี 
ย่ืนแบบคําขอตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  วาดวยการชวยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายความวาตางแกตาง 
คดีแกคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ขอ ๔ ประกาศนี้มีผลบังคับใชต้ังแตวันประกาศเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ก่ิงแกว  อินหวาง 

เลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
 



(แบบ กม.๑) 
แบบบันทึกคําขอรับการชวยเหลือทางกฎหมาย 

ตามระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวยการชวยเหลือ 
ทางกฎหมายและจัดหาทนายความวาตางแกตางคดีแกคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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

ลําดับ.................................................................................................. 
ประเภทคด.ี........................................................................................... 
วิธีขอรับความชวยเหลือ.................................................... 
ช่ือหนวยงานรบัคําขอ................................................................................................................................................โทร.......................................................................................................... 
วันที่รับเรื่อง.....................….เดือน........................................ พ.ศ. .................... 

 

เร่ือง   ขอรับการชวยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายความวาตางแกตางคดีแกคนพิการ 
 

เรียน   .......................................................................................................................................................... 
 

ขาพเจา....................................................................นามสกุล..............................................................อายุ...................ป อยูบานเลขที่..............................
หมูที่................ถนน....................................................ตรอก/ซอย.......................................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต.........................................

จังหวัด ........................................รหัสไปรษณีย .............................โทรศัพท ............................................โทรสาร ...............................................มือถือ ...................................... 

บัตรประจําตัวคนพิการเลขที่....................................................................................................ปจจุบันประกอบอาชีพ.........................................................................

สถานที่ทํางาน............................................................................................................................................................................................................รายได.......................................บาทตอป 
กรณีเปนผูดแูลคนพิการใหระบุช่ือ.....................................................ที่อยูปจจุบัน................................................................................. .................................................................... 
ความสัมพันธกับคนพิการ................................................................. 

มีความประสงคจะขอรับการชวยเหลือในเรือ่ง (เทาที่ทราบ มากกวา ๑ เร่ืองได) 
(  ) การวางเงนิคาธรรมเนียมศาล                              จํานวน...............................................................บาท 
(  ) เงินคาจางทนายความเพือ่วาตางแกตาง               จํานวน...............................................................บาท 
(  ) เงินใชเปนหลักประกนัในการปลอยช่ัวคราว      จํานวน...............................................................บาท 
(  ) คาใชจายอืน่ๆ โปรดระบ.ุ........................................................................................................................................................................... 
                                                                                 จํานวน...............................................................บาท 
( ) การชวยเหล่ืออ่ืนที่มิใชตัวเงินระบุ..................................................................................................................................................................................... 
 

โปรดอธิบายขอเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับคดีที่จะฟอง/คดีที่ถูกฟองพอสังเขป เชน คดี
อะไร ขอเท็จจริงในคดีเปนอยางไร มูลคดี ช่ือผูถูกฟอง ศาลที่รับฟอง/จะฟอง ช่ือ-ที่อยูของทนายความจํานวน
เงินที่เรียกรอง ฯลฯ (สอดคลองกับระเบียบขอ ๘) 

 
 



 ๒

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

ทานคิดวาโอกาสในการชนะคดีมีมากนอยเพียงใด 
 
....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... 

ในการขอรับการชวยเหลือในครั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 
(  ) ไมเคยยื่นคําขอ หรือไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่น หรือหนวยงานอื่นมากอน 
พรอมนี้ ขาพเจาไดแนบหลกัฐานดังตอไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาดวยแลว 
(  ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตวัเจาหนาที่ของรัฐ 
(  ) สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ 
(  ) สําเนาทะเบียนบาน 
(  ) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกลุ (ถามี) 
(  ) อ่ืนๆ .......................................................................................................................... 
 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่กลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ หากตอมาปรากฏวา
ขอความที่กลาวไมเปนความจริงเกี่ยวกับขอเท็จจริงแหงคดีก็ดี ขาพเจายินยอมใหยกคําขอฉบับนี้เสีย 

 

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

ผูขอรับการชวยเหลือ 
                                                                       (อาจใหผูยื่นคําขอลงนามในภายหลังในกรณีมิไดยื่นคาํดวยตนเอง) 
หลักฐานเพิ่มเติม 

๑. กรณีขอสนบัสนุนเงินคาธรรมเนียมศาล 
(  ) หลักฐานเกี่ยวกับเหตุอันเปนที่มาแหงการโตแยงสิทธิ 
(  ) หลักฐานอืน่......................................................................................................................................................................................................... 
 



 ๓ 

๒. กรณีขอสนับสนุนเงินคาจางทนายความ 
(  ) สําเนาคําฟอง 
(  ) สําเนาใบแตงทนายความ 
(  ) หลักฐานเกี่ยวกับเหตุอันเปนที่มาแหงการโตแยงสิทธิ 
(  ) หลักฐานอืน่......................................................................................................................................................................................................... 

๓. กรณีขอสนบัสนุนเงินใชเปนหลักประกนัในการปลอยตัวช่ัวคราว 
(  ) สําเนาหมายจับ 
(  ) หลักฐานอืน่......................................................................................................................................................................................................... 

การชวยเหลือเบื้องตน 
 
....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... 

ความเหน็ของเจาหนาที่ผูรับเรื่อง (สอดคลองตามเกณฑขอ ๑๒) 
 
....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... 

 

ลงชื่อ....................................................................... 
                                                                                                                      (..................................................................) 
                                                                                                                         เจาหนาทีผู่รับเรื่อง 
ผลการใหความชวยเหลือ 
....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ....................................................................... 
                                                                                                                      (..................................................................) 
                                                                                                                       เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
คําสั่งของผูมีอํานาจลงนาม 
....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ....................................................................... 
                                                                                                                      (..................................................................) 
                                                                                                      ตําแหนง................................................................................ 

                                                                                    วันที.่........................................................................ 



(แบบ กม. ๒) 

สัญญาการรับเงินชวยเหลือ 

สัญญาเลขที่ ....../......... 
สถานที่  .................................................................................................................................. 

สัญญานี้ทําขึ้นเมื่อวันที่ ........... เดือน..............พ.ศ. ..............  ระหวาง 
ก. .............................................................................โดยผูมีอํานาจลงนามทายสัญญา สํานักงานเลขที่ ....................  

หมูที่ ...................ถนน ....................................ตําบล /แขวง…….........................อํา เภอ /เขต .......................................จังหวัด ................................................... . . . . .     
รหัสไปรษณีย.......................... ซ่ึงตอไปจะเรียกวา “ผูใหการชวยเหลือ” ฝายหนึ่ง กับ 

ข. นาย/นาง/นางสาว........................................................................................นามสกุล.............................................................อายุ................ป 
อยูบานเลขที่..............หมูที่.............ตรอก/ซอย.............................ถนน...............................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต...........................

จังหวัด.................................... ............ ........บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่..........................................................................................................ออกใหโดย
.......................................................................................ซ่ึงตอไปจะเรียกวา “ผูรับการชวยเหลือ” อีกฝายหนึ่งทั้งสองฝายตกลงทํา
สัญญากัน โดยมีขอความดังตอไปนี้ 

ขอ ๑. ผูใหการชวยเหลือตกลงจะใหการชวยเหลือ และผูรับการชวยเหลือตกลงรับการ 
ชวยเหลือคาใชจาย ดังนี ้

๑.๑  เงินคาธรรมเนียมศาล 
        เปนเงินจาํนวน..............................................................บาท (.........................................................................................................................) 
๑.๒ เงินคาจางทนายความ 
        เปนเงินจาํนวน..............................................................บาท (.........................................................................................................................) 
๑.๓ เงินใชเปนหลักประกันในการปลอยช่ัวคราว 
        เปนเงินจาํนวน..............................................................บาท (.........................................................................................................................) 
๑.๔ อ่ืนๆ …..................................................................... 
        เปนเงินจาํนวน..............................................................บาท (.........................................................................................................................) 

รวมเปนเงนิทัง้สิ้น    จํานวน..............................................................บาท (.........................................................................................................................) 
 

ทั้งนี้ ผูใหการชวยเหลือจะจายเงินที่ไดรับการชวยเหลือใหแกผูรับการชวยเหลือ ดังนี้ 
กรณีเงินคาธรรมเนียมศาล ตามขอ ๑.๑ ผูใหการชวยเหลือจะจายโดยตรงใหกับศาลที่รับ

ฟองคดี หรือหนวยงานของศาลที่มีหนาที่รับเงินคาธรรมเนียมดังกลาว 
กรณีเงินคาจางทนายความ ตามขอ ๑.๒ ผูใหการชวยเหลือจะจายโดยตรงใหกับ

ทนายความที่วาความใหกับผูขอรับการชวยเหลือ 
กรณีเงินที่ใชเปนหลักประกันในการปลอยช่ัวคราว ตามขอ ๑.๓ ผูใหการชวยเหลือจะ

จายโดยตรงใหกับหนวยงานที่มีหนาที่ในการใหประกัน 
/ ขอ ๒. ... 

 
 



 ๒

 
ขอ ๒. ในกรณีอ่ืนๆ หากเปนการที่ผูใหการชวยเหลือจายเงินโดยตรงใหแกผูรับการ

ชวยเหลือ ผูรับการชวยเหลือสัญญาวาจะนําเงินที่ไดรับการชวยเหลือดังกลาวไปใชตามวัตถุประสงคอยาง
เครงครัด 

ขอ ๓. ในกรณีที่ผูรับการชวยเหลือตามขอ ๑.๑ หรือขอ ๑.๒ ชนะคดีและไดรับเงินคา
ฤชาธรรมเนียมศาล หรือเงินคาทนายความ ผูรับการชวยเหลือยินยอมที่จะนําเงินที่ไดรับตามผลของคดี
ทั้งหมดแตไมเกินจํานวนเงินที่ไดรับจากผูใหการชวยเหลือ คืนผูใหการชวยเหลือภายใน ๑๕ วันนับแต
วันที่ไดรับเงิน 

ขอ ๔. ในกรณีที่ผูรับการชวยเหลือตามขอ ๑.๓ ไมมีความจําเปนตองใชหลักประกันใน
การปลอยช่ัวคราว ผูรับการชวยเหลือจะตองนําเงินมาคืนผูใหการชวยเหลือภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่
ไดรับเงินประกันคืน 

ขอ ๕. หากผูรับการชวยเหลือไมปฏิบัติตามสัญญานี้ ผูรับการชวยเหลือตองคืนเงินที่
ไดรับการชวยเหลือตามขอ ๑ แลวแตกรณี รวมทั้งคาใชจายทั้งปวงในการเตือน ทวงถาม เรียกรองใหชําระ
หนี้ตลอดจนคาฤชาธรรมเนียม คาใชจายในการดําเนินคดี และคาทนายความในการดําเนินคดีบังคับให
ชําระหนี้คืนใหแกผูใหการชวยเหลือดวย 

สัญญานี้ทําขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ทั้งสองฝายไดทราบและเขาใจ
ขอความโดยตลอดดีแลว เห็นวาถูกตองและตรงตามเจตนาของตน จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนา
พยาน และตางยึดถือไวฝายละฉบับ 
 
 
ลงชื่อ..............................................................................ผูใหการชวยเหลือ        ลงชื่อ..........................................................................................ผูรับการชวยเหลือ 
          (…................................................................)                                               (...................................................................................) 
 
ลงชื่อ.................................................................................พยาน                     ลงชื่อ...................................................................................................พยาน 
         (..................................................................)                                            (........................................................................................) 


