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ภารกิจในการอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนในปัจจุบัน
มี 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง การช่วยเหลือป ระชาชนให้เข้าถึง
ความยุติธรรม ประการที่สอง การเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยที่
ถูกยกฟ้อง
ในภารกิจแรกคือ การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความ
ยุตธิ รรม ในปจั จุบนั ม กี องทุนย ตุ ธิ รรมรบั ผ ดิ ช อบ และคณะกรรมการ
กองทุนเป็นผพู้ ิจารณาให้ค วามช่วยเหลือเป็นกรณีๆ ไป
ในภารกิจที่สอง คือ การเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยที่ถูก
ยกฟ้อง ในปัจจุบันไม่มีกองทุนแต่มีคณะกรรมการตาม พระราช
บัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่
จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 พิจารณาเบิกจ่ายจากงบประมาณ
แผ่นดิน
ภารกิจทั้งสองนั้นล้วนแต่เป็นเรื่องของรัฐในการช่วยเหลือ
ผู้ยากไร้ในสังคม แต่กฎหมาย องค์กรรับผิดชอบ และรายได้ยัง
แตกต่างกนั จึงส มควรทจี่ ะปฏิรปู ภ ารกิจท งั้ ส องให้ด ขี นึ้ เพือ่ ช ว่ ยเหลือ
ประชาชนให้ได้ร ับค วามเป็นธรรมสูงสุด
อย่างที่ได้กล่าวแล้วว่ากองทุนยุติธรรมในปัจจุบันมีอยู่แล้ว
แต่มีข้อจำกัดมากมายทั้งเรื่องความจำกัดด้านงบประมาณ ความ
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จำกัดด้านบทบาทหน้าที่ที่ยังไม่ครอบคลุมหลายเรื่องที่ควรต้อง
ทำ กองทุนยุติธรรมแบบเดิมจึงยังไม่สามารถอำนวยความยุติธรรม
ในระดับ (Scale) ใหญ่ได้ เพื่อปฏิรูปก องทุนย ุติธรรม ในการศึกษานี้
จึงเริม่ ต น้ จ าก การศกึ ษาถงึ แ นวทางการให้ค วามชว่ ยเหลือป ระชาชน
ในกฎหมายต่างประเทศ ข้อเสนอในการปฏิรูปกองทุนยุติธรรม
เพื่อทำให้กองทุนยุติธรรมในรูปแบบใหม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง และเมื่อกองทุนยุติธรรมในรูปแบบ
ใหม่เกิดขึ้นแล้ว ผู้เขียนเห็นว่าควรที่จะได้มีการศึกษาถึงแนวทาง
ในการพัฒนากองทุนยุติธรรมให้สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน
สืบไป •

ปกป้อง ศรีสนิท
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แนวทางให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
แก่ประชาชนในต่างประเทศ

ปกป้อง ศรีสนิท

ในต่างประเทศมกี ารให้ค วามช่วยเหลือป ระชาชนทางกฎหมาย
ในที่นี้จะยกตัวอย่างประเทศเยอรมนีที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย
(Civil Law) และรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใช้ระบบ
กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) และเพิ่มกรณีศึกษาการ
ตั้งก องทุนเพื่อการเยียวยาผู้เสียหายในประเทศฝรั่งเศส

1.1 ประเทศเยอรมนี
ในประเทศเยอรมนี มีความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้มี
รายได้น้อยสองรูปแบบคือ การช่วยเหลือโดยการให้คำแนะนำทาง
กฎหมาย และการช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาล โดยความ
ช่วยเหลือนี้จะให้แก่บุคคลที่มีพฤติการณ์ทางเศรษฐกิจว่าบุคคลนั้น
ไม่มีทุนทรัพย์พอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย และไม่สามารถ
ได้รับความช่วยเหลือด้วยวิธีอื่นๆ เช่นจ ากระบบประกันภ ัย (Legal
Protection Insurance) นอกจากนี้เจตนาที่ใช้สิทธินี้จะต้องไม่เป็น
ไปโดยมีเจตนาทุจริต สำหรับการช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม
ศาลนั้น การฟ้องคดี หรือ การแก้ต ่างคดีจะต้องมีเหตุผลอันสมควร
ที่จะชนะคดี โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องแสดงข้อเท็จจริง และเอกสาร
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เท่าท ี่เป็นไปได้ต ่อศาล
ความช่วยเหลือโ ดยการให้ค ำปรึกษาทางกฎหมาย จะให้
ความช่วยเหลือในคดีแ พ่ง รวมถึงคดีทเี่กี่ยวกับการจ้างแรงงาน คดี
ปกครอง คดีรัฐธรรมนูญ คดีอ าญา และคดีสังคม โดยในคดีอาญา
และคดีท เี่ กีย่ วข้องกบั ค วามผดิ ท างปกครองนนั้ จ ะให้ค วามชว่ ยเหลือ
เฉพาะแต่ก ารให้ค ำปรึกษาทางกฎหมายนอกศาลเท่านัน้ ในคดีท ตี่ อ้ ง
ใช้กฎหมายของรัฐอื่นมาบังคับใช้การช่วยเหลือโดยการให้ปรึกษา
ทางกฎหมายนั้นจะต้องเป็นกรณีที่มีชาวเยอรมันเข้ามาเกี่ยวข้อง
เท่านัน้ ในคดีท เี่ กีย่ วข้องกบั ภ าษีอ ากร จะไม่มกี ารให้ค วามชว่ ยเหลือ
ในการให้ค ำปรึกษาทางกฎหมายแต่อย่างใด
ความช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาล จะให้ความ
ช่วยเหลือในคดีแพ่งทุกประเภท คดีที่เกี่ยวข้องกับเขตอำนาจศาล
คดีท ยี่ นื่ ฟ อ้ งตอ่ ศ าลอตุ สาหกรรม (Industrial Tribunal) ศาลปกครอง
ศาลภาษี และศาลสังคม (Social Court) อย่างไรก็ดีจำเลยในคดี
อาญาและลกู ห นีใ้ นคดีล ม้ ล ะลายจะไม่ได้ร บั ค วามชว่ ยเหลือเกีย่ วกับ
ค่าธรรมเนียมศาล
ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือดังกล่าวสามารถขอแบบฟอร์ม
ได้ทศี่ าลและทนายความ นอกจากแบบฟอร์มค ำขอแล้ว ผูท้ ตี่ อ้ งการ
ความช่วยเหลือจะต้องแนบเอกสารซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
รายได้ข องบคุ คลดงั ก ล่าว เช่น หลักฐ านแสดงจำนวนเงินเดือน (Pay
Slips) หรือ รายการเสียภาษีครั้งล่าสุดในกรณีท ี่เป็นเจ้าของกิจการ
เอง ใบคำขอคำแนะนำทางกฎหมายจะต้องยื่นต่อศาลในท้องที่ที่
บุคคลนั้นอ าศัยอ ยู่ หรืออ าจจะติดต่อผ่านทนายความโดยตรง และ

ปกป้อง ศรีสนิท

ทนายความจะเป็นผู้ยื่นคำขอดังกล่าวต่อศาลในภายหลัง สำหรับ
คำขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลจะต้องยื่นต่อศาล
ที่กำลังพิจารณาคดี หรือจ ะพิจารณาคดีนั้น
เมื่อคำขอดังกล่าวได้รับการอนุญาต ผู้ยื่นคำขอไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ จากการได้รับบริการดังกล่าวอีกแต่เมื่อ เมื่อใดที่ผู้
ยื่นคำขอมีทุนทรัพย์พอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายบางส่วนเพียงพอ ผู้ยื่น
คำขอจะต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวคืนให้กับ ‘กองทุน’ (Public
Fund) เป็นง วดๆ
การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลไม่รวมถึง
การยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต ้น หากผยู้ ื่นคำขอรับความ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลยังคงประสงค์จะขอรับความ
ช่วยเหลือในชั้นอุทธรณ์ บุคคลดังกล่าวต้องยื่นคำขอเข้ามาใหม่1

1.2 รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในรฐั แ คลิฟอร์เนียม รี ะบบการให้ค วามชว่ ยเหลือท างกฎหมาย
กับประชาชนผู้ยากไร้ผ่านทางมูลนิธิ ซึ่งใช้ชื่อว่า ‘มูลนิธิให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแห่งลอสแองเจลีส’ (Legal Aid Foundation
of Los Angeles (LAFLA))
หน่วยงาน LAFLA นี้เป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือทาง
ด้านกฎหมายแก่ป ระชาชนทยี่ ากจน หรือผ มู้ รี ายได้น อ้ ยในลอสแอง
1 )   http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_ger_en.htm สืบค้นเมื่อ
10 กรกฎาคม 2555
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เจลสี ให้ม คี วามเท่าเทียมในการเข้าถ งึ ก ระบวนการยตุ ธิ รรม โดยการ
จัดหาผแู้ ทน (Representation) ให้ค ำปรึกษา ให้ข อ้ มูลข า่ วสาร ให้การ
ศึกษาอบรมเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายโดยการสัมมนา
หน่วยงานนมี้ วี ตั ถุประสงค์ในการสนับสนุนส ถาบันค รอบครัว
รักษาความมนั่ คงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมค วามปลอดภัย ความมนั่ คง
และอนามัย ปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง
หน่วยงานนี้ได้รับเงินทุนมาจากทั้งหน่วยงานภาคของรัฐ
สำนักงานทนายความ (Law Firms) บริษัท มูลนิธิ และผบู้ ริจาค โดย
ได้รับเงินท ุนส่วนใหญ่จ าก Legal Services Corporation (LSC) ซึ่ง
เป็นอ งค์กรทไี่ ม่แ สวงหากำไรทสี่ นับสนุนก ารเข้าถ งึ ค วามยตุ ธิ รรมโดย
เท่าเทียมกันและให้ทุนสำหรับการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่
ชาวอเมริกนั ผ มู้ รี ายได้น อ้ ย นอกจากนยี้ งั ได้ร บั ท นุ เพิม่ เติมจ ากหน่วย
งานตา่ งๆ เช่น กระทรวงยตุ ธิ รรม และองค์การสหประชาชาติ เป็นต้น
หน่วยงานนี้ได้ให้บริการทางด้านกฎหมายโดยทนายความ
ที่มีประสบการณ์ และทุ่มเท ในขอบเขตที่ครอบคลุมถึงปัญหาที่
ผู้ยากไร้ หรือผู้มีรายได้น้อยต้องเผชิญ เช่น คดีที่เกี่ยวกับความ
รุนแรงในครอบครัว คดีแรงงาน ความรุนแรงทางเพศ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม LAFLA ไม่ได้ให้ค วามช่วยเหลือในคดีดังต่อไปนี้ คดี
อาญา การประพฤติไม่ชอบของตำรวจ การลบประวัติอาชญากร
การประพฤติไม่ชอบของทนายความ คดีล้มละลาย คดีที่เกี่ยวกับ
อุบัติเหตุท างรถยนต์ ข้อพ ิพาทเล็กๆน้อยๆ สิทธิพ ลเมือง คดีมรดก
หรือพินัยกรรม2
2 )   http://www.lafla.org/index.php สืบค้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555
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1.3 แนวทางในการเยียวยาผู้เสียหาย
ในคดีอาญาในประเทศฝรั่งเศส
ระบบการทดแทนความเสียหายโดยรัฐในประเทศฝรั่งเศส
แบ่งเป็นส ององค์กรทที่ ำงานรว่ มกนั คือ คณะกรรมการพจิ ารณาคา่ 
ทดแทนผเู้ สียห าย (La Commission D’indemnisation Des Victimes
D’infraction) และ กองทุนเพือ่ ก ารทดแทนผเู้ สียห ายจากการกอ่ การ
ร้ายและความผดิ ท างอาญา (Fonds De Garantie Des Victimes Des
Actes De Terrorisme Et D’autres Infractions)
1.3.1 คณะกรรมการพิจารณาค่าทดแทนผู้เสีย
หาย (La Commission D’indemnisation
Des Victimes D’infraction)
คณะกรรมการพิจารณาค่าทดแทนผู้เสียหายเป็นองค์กรที่
ใช้ระบบตุลาการ กล่าวคือ คณะกรรมการนี้มีอยู่ที่ศาลจังหวัดทุก
จังหวัด โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการมี 3 คน คือ ผู้พิพากษา
ศาลจังหวัดคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ ผู้พิพากษาศาล
จังหวัดอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการ และประชาชนผู้มีความรู้ความ
สามารถและเชี่ยวชาญเรื่องผเู้สียหายอีกหนึ่งคนเป็นกรรมการ
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าทดแทนผู้เสีย
หายคือ การรับคำร้องจากผู้เสียหายและพิจารณาสั่งการให้ก องทุน
จ่ายค่าทดแทนให้ผู้เสียหาย คำสั่งของคณะกรรมการถือเป็นคำสั่ง
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ทางศาลซึ่งสามารถอุทธรณ์คำสั่งได้ที่ศาลอุทธรณ์
ความเสียหายที่อาจร้องขอต่อคณะกรรมการแบ่งได้เป็นสอง
ประเภท คือ
1. ความเสียหายรุนแรง
กล่าวคือผู้เสียหายได้รับความเสียหายแก่ชีวิต หรือบาดเจ็บ
จนไม่สามารถประกอบการงานได้เกินหนึ่งเดือน นอกจากนี้ยังรวม
ถึง ความเสียหายที่เกิดจ ากการถูกข ่มขืนกระทำชำเราและความผิด
เกี่ยวกับเพศอื่นๆ
ความเสียหายประเภทนี้ ผู้เสียหายจะได้รับ ‘การทดแทน
เต็มจำนวน’ แบบไม่มีเงื่อนไข
2. ความเสียห ายไม่ร ุนแรง
กล่าวคือความเสียหายต่อทรัพย์ หรือความเสียหายต่อ
ร่างกายที่ผู้เสียหายไม่อาจประกอบการงานได้น้อยกว่าหนึ่งเดือน
ผู้เสียหายจะได้รับ ‘การทดแทนแบบมีเงื่อนไข’
เงื่อนไขแห่งการทดแทนผู้เสียหายในความเสียหายประเภท
นี้คือ
1) ผู้ เ สี ย ห ายต้ อ งมี ร ายไ ด้ ต่ อ เ ดื อ นน้ อ ยก ว่ า 1,288 ยู โร
(ประมาณ 61,824 บาท) โดยคำนึงถ งึ ส ภาพทอี่ ยูอ่ าศัยแ ละ
บุคคลผู้ร่วมอยู่อาศัยกับผเู้สียหาย
2) ผู้เสียหายต้องแสดงให้เห็นว่าตนไม่มีทางได้รับค่าเสียหาย
จากทางอื่น เช่น ถูกปฏิเสธจากบริษัทป ระกัน

ปกป้อง ศรีสนิท

3) ผู้เสียหายต้องแสดงให้เห็นถึงสภาพความเสียหายทางกาย
และจิตใจที่รุนแรงที่เป็นผลมาจากการกระทำความผิด
4) ค่าทดแทนทั้งหมดที่อาจให้ได้กับผู้เสียหายประเภทนี้ต้อง
ไม่เกิน 3,864 ยูโร (ประมาณ 185,472 บาท)
1.3.2 กองทุนเพื่อการทดแทนผู้เสียหายจากการก่อการร้ายและ
ความผิดท างอาญา (Fonds De Garantie Des Victimes
Des Actes De Terrorisme Et D’autres Infractions)
รัฐบัญญัติฉบับวันที่ 6 กรกฎาคม 1990 ได้ก่อตั้ง ‘กองทุน
ทดแทนผู้เสียหายจากการก่อการร้ายและความผิดอาญา’ ขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค์ในการให้การทดแทน บุคคลดังต่อไปนี้
1) ผู้เสียห ายจากการก่อการร้าย
2) ผู้เสียหายจากความผิดฐานทำร้ายร่างกาย
3) ผูเ้สียหายจากความผิดเกี่ยวกับเพศ
4) ผู้เสียห ายจากความผิดฐานลักทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก ทำให้
เสียท รัพย์
บทบาทหน้าที่ของกองทุนนี้คือการเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการ
ทดแทนความเสียห ายให้ผ เู้ สียห ายภายใต้ก ฎหมายสองฉบับ คือ รัฐ
บัญญัตฉิ บับวันท ี่ 9 กันยายน 1986 สำหรับการทดแทนผเู้สียหาย
จากการกอ่ การรา้ ย ซึง่ ในระหว่างนนั้ ฝ รัง่ เศสเป็นเป้าแ ห่งก ารกอ่ การ
ร้าย และรัฐบัญญัติฉบับวันที่ 3 มกราคม 1977 สำหรับการทดแทน
ผูเ้สียหายความผิดอ าญา
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แหล่ ง เ งิ น ไ ด้ ข องกองทุ น มี ที่ ม าส ำคั ญ จ ากก ารหั ก เ บี้ ย
ประกันภัยจ ากสญ
ั ญาประกันภ ยั ต า่ งๆ โดยบริษทั ป ระกันภ ยั จ ะนำส่ง
เงินโดยคำนวณจากจำนวนสัญญา สัญญาละ 3.30 ยูโร (ประมาณ
132 บาท) นอกจากนแี้ หล่งเงินได้ส ำคัญอ กี แ หล่งห นึง่ ค อื เงินท ไี่ ด้จ าก
การรับช่วงสิทธิผเู้สียหายไปฟ้องร้องจากผกู้ ระทำความผิด
วิธีพิจารณาคำร้องของผู้เสียหาย
ผู้เสียหายจากการก่อการร้ายหรือความผิดอาญามีสิทธิยื่น
คำร้องต่อคณะกรรมการที่ศาลจังหวัดที่ตนมีภูมิลำเนา หรือศาล
จังหวัดที่มีเขตอำนาจเหนือคดีอาญาที่เป็นมูลแห่งการเรียกร้องค่า
ทดแทน
เจ้าหน้าที่ธุรการศาลจะส่งสำเนาคำร้องไปให้กองทุน โดย
กองทุนจะรับเอกสารหลักฐานต่างๆ และเสนอเงินและความ
ช่วยเหลือให้ผ ู้เสียหาย
หากผู้เสียหายพอใจกับการช่วยเหลือและเงินที่กองทุนเสนอ
ให้ กองทุนจะส่งเรื่องกลับมาที่คณะกรรมการ และคณะกรรมการ
จะมีคำสั่งเห็นชอบตามวิธีการและจำนวนเงินแห่งการทดแทน จะ
เห็นได้ว่า ในกระบวนการนี้เป็นกระบวนการแห่งการเจรจาต่อรอง
ระหว่างกองทุนกับผู้เสียหาย โดยไม่ใช้กระบวนการศาล
หากผู้เสียหายไม่พอใจกับการช่วยเหลือและเงินที่กองทุน
เสนอให้ กระบวนการจะกลายเป็นกระบวนการศาล กล่าวคอื กองทุน
จะส่งเรื่องกลับมาที่คณะกรรมการ และคณะกรรมการจะพิจารณา
ความเห็นของผู้เสียหายกับกองทุน และสั่งการจ่ายเงินทดแทน
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เมือ่ ค ณะกรรมการพจิ ารณาเสร็จ คณะกรรมการจะออกคำสงั่ 
ให้ก องทุนจ่ายเงินทดแทนให้ผ เู้สียหาย
ผู้ เ สี ย ห ายส ามารถอุ ท ธรณ์ ค ำสั่ ง ค ณะก รรมการไ ด้ ที่ ศ าล
อุทธรณ์
การรับช่วงสิทธิข องผู้เสียหายเพื่อฟ้องร้องกับผ ู้กระทำความผิด
หลังจากที่กองทุนจ่ายค่าทดแทนให้กับผู้เสียหายแล้ว ไม่
ว่าจะเป็นการจ่ายเงินจากการเจรจาระหว่างกองทุนกับผู้เสียหาย
หรือจ ะเป็นการจ่ายเงินจากคำสั่งข องคณะกรรมการ กองทุนจะเข้า
รับช่วงสิทธิของผู้เสียหายเพื่อฟ้องร้องทางแพ่งกับผู้กระทำความ
ผิดที่แท้จริง โดยหากกองทุนช นะคดีแพ่ง เงินที่ได้จากคำพิพากษา
จะตกเป็นของกองทุน ซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญอีกแหล่งหนึ่ง
ของกองทุน
นอกจากนี้ ก ารเ ปิ ด โ อกาสใ ห้ ก องทุ น เข้ า รั บ ช่ ว งสิ ท ธิ ข อง
ผู้เสียหายเพื่อฟ้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำความผิด
ที่แท้จริงนั้นยังสอดคล้องกับหลักนโยบายทางอาญา กล่าวคือ
“ผู้กระทำความผิดที่แท้จริงควรเป็นผู้มีส่วนในการเยียวยาความ
เสียหายให้กับผู้เสียห าย”3 •

3 )   http://www.fondsdegarantie.fr/fonctionnement.html สืบค้นเมื่อ 10
กรกฎาคม 2555
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ปั จ จุ บั น ก องทุ น ยุ ติ ธ รรมมี บ ทบาทเ พี ย งแ ค่ ก ารช่ ว ยเ หลื อ
ประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรม เช่น ให้การช่วยเหลือด้าน
ค่าทนายความ ค่าข ึ้นศาล รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินคดี
กับผู้ยากไร้ นอกจากนี้ยังให้การช่วยเหลือประชาชนในเรื่องเงิน
ประกันตัวกับผู้ยากไร้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา
โดยการอนุมัติให้นำเงินกองทุนยุติธรรมไปเป็นหลักประกันตัวกับ
ผูต้ อ้ งหาหรือจ ำเลยทนี่ า่ จ ะเป็นผ บู้ ริสทุ ธิ์ แต่ถ กู ก ระบวนการยตุ ธิ รรม
ควบคุมตัวไว้ระหว่างดำเนินคดี
ผูเ้ขียนขอเสนอแนวทางการปฏิรูปกองทุนย ุติธรรมเป็น 3 ข้อ
ดังนี้

2.1 การจัดให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุน
ยุติธรรมใหม่ให้มีสถานะเป็นนิติบุคคล
ภารกิจของกองทุนยุติธรรมใหม่ที่ตั้งขึ้นไม่ได้มีเพียงการ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้ได้รับความเป็นธรรมเท่านั้น แต่ยังมีบทบาท
สำคัญในเรื่องการบริหารจัดการสิทธิต่างๆ ของประชาชนที่เข้าไป
ช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับช่วงสิทธิจากประชาชนที่
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กองทุนเข้าไปช่วยเหลือเพื่อไปไล่เบี้ยกับผู้ที่สมควรต้องรับผิดชอบ
อย่างแท้จริง เช่นผู้กระทำความผิดทเี่ป็นต้นเหตุแห่งค วามเสียหาย
ดังนั้นหากกองทุนไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล กองทุนก็ไม่สามารถ
บริหารจัดการสิทธิต่างๆ ของประชาชนได้ เมื่อกฎหมายจัดตั้ง
กองทุนให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลแล้ว กองทุนที่เป็นนิติบุคคลจะมี
อำนาจตามกฎหมายในการรับช่วงสิทธิของประชาชน ในกรณีที่
กองทุนให้ค วามชว่ ยเหลือไป เพือ่ ท จี่ ะไปไล่เบีย้ ก บั ต น้ เหตุแ ห่งค วาม
เสียหายที่แท้จริงได้
เนื่องจากนิติบุคคลก่อตั้งขึ้นโดยบทบัญญัติของกฎหมาย
ดังนั้น เพื่อให้กองทุนยุติธรรมมีสถานะเป็นนิติบุคคล จึงจำเป็น
อย่างยิง่ ท จี่ ะตอ้ งตราพระราชบญ
ั ญัตจิ ดั ต งั้ ก องทุนย ตุ ธิ รรม พ.ศ. ...
เพื่อสร้างและวางหลักการทำงานของกองทุนย ุติธรรมใหม่

2.2 ขยายภารกิจของกองทุนยุติธรรมให้กว้างขึ้น
บทบาทของกองทนุ ย ตุ ธิ รรมในปจั จุบนั ย งั ม อี ยูจ่ ำกัด กล่าวคือ
ให้การช่วยเหลือด้านค่าทนายความ ค่าขึ้นศาล รวมทั้งค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ในการดำเนินคดีกับผู้ยากไร้ และการช่วยเหลือประชาชน
ในเรื่องเงินประกันตัวกับผู้ยากไร้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยใน
คดีอาญา แต่แท้จริงแล้วประชาชนโดยเฉพาะผู้ยากไร้ยังต้องการ
ความชว่ ยเหลือจ ากกองทุนย ตุ ธิ รรมอกี ห ลายดา้ น ไม่ว า่ จ ะเป็นเรือ่ ง
ของการเยียวยาให้กับผู้เสียหายที่ไม่มีความสามารถที่จะไปใช้สิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กระทำผิด โดยเฉพาะกรณีที่ผู้เสียหายที่
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ยากไร้ท ถี่ กู ก ระทำความผดิ อ าญาและไม่ป รากฏตวั ผูก้ ระทำความผิด
รวมทั้งกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกศาลพิพากษาปล่อยตัวเพราะ
เหตุว่าไม่ได้กระทำความผิด แต่ต้องถูกขังอยู่ในเรือนจำตลอด
ระยะเวลาของการพิจารณาคดี ซึ่งรัฐจำเป็นต้องให้การเยียวยา
ตามกฎหมาย แต่ส องกรณีทกี่ ล่าวมายังไม่อยู่ในภารกิจข องกองทุน
ยุติธรรมที่จะให้ค วามช่วยเหลือได้
ผูเ้ ขียนขอเสนอให้ร วมภารกิจเรือ่ งการเยียวยาผเู้ สียห ายในคดี
อาญาและการเยียวยาจำเลยทถี่ กู ย กฟ้องในคดีอ าญาให้เป็นห น้าที่
ของกองทุนยุติธรรมด้วย เพื่อขยายภารกิจของกองทุนยุติธรรมให้
กว้างขึ้นและครอบคลุมความต้องการของประชาชนในเรื่องการ
ได้รับค วามเป็นธรรม
ข้อดีของการรวมภารกิจทั้งสองให้อยู่ในกองทุนคือ การลด
ต้นทุน (Costs) ในการจัดการ เพราะเมื่อกองทุนมีกองทุนเดียว
คณะกรรมการใหญ่ที่พิจารณาเป็นคณะเดียว ต้นทุนในการบริหาร
จัดการกองทุนก็น้อยกว่า และจะต่อเนื่องสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกันมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดตั้งกองทุนหลายๆ
กองทุนให้มีบทบาทหน้าที่ต่างๆ กัน ต้นทุนในการบริหารจัดการ
แต่ละกองทุนก็จะมีมาก ส่วนข้อเสียคือ ภารกิจของกองทุน และ
คณะกรรมการกองทุนจะมีมากขึ้น แต่ก็น่าจะแก้ปัญหาได้โดยการ
ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นรับผิดช อบในแต่ละงาน
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2.3 เปิดให้มีคณะกรรมการบริหาร
กองทุนจากหลายภาคส่วน
ปัจจุบนั ค ณะกรรมการบริหารกองทุนย งั ม สี ว่ นรว่ มอย่างจำกัด
เมื่อภารกิจกองทุนกว้างขึ้นจึงสมควรที่จะปฏิรูปองค์ประกอบของ
คณะกรรมการให้มาจากทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน โดยกำหนด
ในกฎหมายจัดตั้งกองทุนยุติธรรมให้มีกระบวนการสรรหาคณะ
กรรมการบริหารกองทุนย ุติธรรมที่โปร่งใส และเป็นระบบ •
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กองทุนย ุติธรรมใหม่ท ี่ต ั้งข ึ้นโ ดยบทบัญญัติข องกฎหมายจะมี
สถานะเป็นนิติบุคคล มีบทบาทภารกิจที่กว้างขึ้นที่จะช่วยเหลือ
ประชาชนในเรือ่ งความยตุ ธิ รรมได้ในวงกว้าง อีกท งั้ ม คี ณะกรรมการ
ที่มีส่วนร่วมจากทั้งภาครัฐและภาคประชาชน รายจ่ายของกองทุน
ยุติธรรมใหม่ที่ถูกปฏิรูปจะมีมากขึ้นอย่างแน่นอน เพราะเหตุว่า
กองทุนมีภารกิจที่มากขึ้นในการช่วยเหลือประชาชน ดังนั้นเพื่อให้
กองทุนย ตุ ธิ รรมมรี ายได้เพียงพอกบั ร ายจา่ ยอนั จ ะสง่ ผ ลให้เป็นการ
ช่วยเหลือผ ยู้ ากไร้ได้อ ย่างมปี ระสิทธิภาพสงู สุด แนวคิดในการพฒ
ั นา
กองทุนยุติธรรมจึงมี 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง การเพิ่มรายได้
ของกองทุนยุติธรรม ประการที่สอง การลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น
ของกองทุนยุติธรรม
แนวคิดในการ ‘เพิม่ ร ายได้แ ละลดรายจา่ ย’ จะนำมาใช้ในการ
พัฒนากองทุนยุติธรรม โดยแยกวิเคราะห์ตามภารกิจของกองทุน
ดังนี้
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3.1 ภารกิจในการช่วยเหลือประชาชน
ในการเข้าถ ึงความยุติธรรม
ภารกิจในการชว่ ยเหลือป ระชาชนในการเข้าถ งึ ค วามยตุ ธิ รรม
เป็นภ ารกิจเดิมข องกองทนุ ย ตุ ธิ รรม ผูเ้ ขียนแยกพจิ ารณาเป็น ปัญหา
ทีเ่ กิดข นึ้ ในภารกิจส ว่ นนใี้ นปจั จุบนั แนวทางแก้ไขปญ
ั หาโดยการเพิม่ 
รายได้และแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการลดรายจ่ายที่ไม่จ ำเป็น
3.1.1 ปัญหาที่เกิดข ึ้นในปัจจุบัน
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันม ี 3 ประการคือ
ประการที่หนึ่ง เงินกองทุนไม่เพียงพอ ปัจจุบันเงินกองทุน
ของกองทุน ยุติธรรมไม่เ พี ย งพ อเ พราะเ งิ น ข องกองทุ นม าจ าก
งบประมาณของรัฐ ซึ่งรัฐจ ะให้ง บประมาณปลี ะประมาณ 30 ล้าน
บาท ซึ่งไม่พอกับความต้องการของประชาชนที่มีมากขึ้น ดังจะ
เห็นได้จากบทสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเมื่อ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ตอนหนึ่งท ี่กล่าวว่า “กองทุนยุติธรรม
เหลือเงิน 40 ล้านบาท ไม่พอช่วยชาวนา 3 จังหวัดถูกนายทุนโกง”1
และหากรฐั ท มุ่ ก ารประชาสัมพันธ์เรือ่ งกองทุนย ตุ ธิ รรมให้ป ระชาชน
ทราบ ก็ย งิ่ ท ำให้ป ระชาชนสนใจเข้าม าขอความชว่ ยเหลือม ากขนึ้ อีก
เงินกองทุนที่มาจากงบประมาณของรัฐแต่เพียงอย่างเดียวคงไม่
1 )   หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ / การเงิน / “ยุติธรรมกระเป๋าแฟบเงินไม่พอช่วย
ชาวนา” ฉบับว ันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14:16 น. สืบค้น เมื่อวันที่ 31
พ.ค. 54 เวลา 15.50 น.
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เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนทั้งประเทศ
ประการที่ ส อง ความต้องการของประชาชนให้กองทุน
ช่วยเหลือม ีมากขึ้น ความต้องการของประชาชนในการได้รับความ
ช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมล้วนแปรผันโดยตรงกับมาตรการ
ประชาสัมพันธ์ หากมกี ารประชาสัมพันธ์ม ากขนึ้ ความตอ้ งการของ
ประชาชนก็จะมากขึ้นเป็นลำดับ
ประการทีส่ าม สืบเนือ่ งจากประการทหี่ นึง่ แ ละประการทสี่ อง
กล่าวคอื เมือ่ ร ฐั ต อ้ งการชว่ ยเหลือป ระชาชนในเรือ่ งความเป็นธ รรม
และเงินของกองทุนยุติธรรมไม่เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน
ได้ รัฐก ็มีหนทางเดียวในปัจจุบันค ือการเพิ่มงบประมาณให้กองทุน
ยุติธรรม ซึ่งหากรัฐทำเช่นนั้น รัฐจะมีค่าเสียโอกาส (Opportunity
Costs) ทีจ่ ะนำงบประมาณส่วนนี้ไปพัฒนาประเทศส่วนอื่น
3.1.2 แนวทางแก้ไขปัญหาโดยการเพิ่มรายได้ให้กองทุนยุติธรรม
ในภารกิจน ี้ แนวทางการแก้ปัญหาคือ เมื่อกองทุนม ีภาระใน
การจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนหลายเรื่องและมากขึ้น วิธีการหา
รายได้เพิ่มนั้นควรที่จะหารายได้จากช่องทางที่เหมาะสมกับภาระ
การจ่ายเงินของกองทุน คือ
ประการที่ ห นึ่ ง กองทุ นมี ร ายจ่ า ยเ ป็ น ค่ า ขึ้ น ศ าลใ ห้ กั บ
ประชาชนผู้ยากไร้ รายได้ใหม่ของกองทุนก็ควรเป็นเงินค่าขึ้นศาล
บางส่วนที่ศาลหักจากค่าขึ้นศาลของคนมีฐานะดี และนำส่งเข้า
กองทุน เพือ่ นำไปใช้เป็นค า่ ขนึ้ ศาลและค่าธรรมเนียมให้กบั ผ ยู้ ากไร้
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ที่ไม่มีเงินเป็นค่าขึ้นศาลและค่าธรรมเนียม
ปัจจุบันเงินค่าข ึ้นศาลฝ่ายโจทก์จะเป็นผอู้ อกไปก่อน แต่เมื่อ
โจทก์ชนะคดี ศาลจะสั่งให้จำเลยชำระค่าขึ้นศาลและค่าธรรมเนียม
แทนโจทก์ ตรงกันข้าม ถ้าฝ่ายจำเลยชนะคดี (หมายถึงโจทก์แพ้คดี)
ค่าข นึ้ ศ าลจะตกเป็นพ บั (หมายถงึ ศาลจะไม่ค นื ให้โจทก์) ในบางกรณี
ถ้ามีการประนีประนอมยอมความกันได้โดยไม่ต้องพิพากษา ศาล
อาจสงั่ ค นื ค า่ ข นึ้ ศ าลให้ต ามอตั ราทศี่ าลกำหนด ดังน นั้ ค่าข นึ้ ศ าลจงึ 
เป็นเงินท ศี่ าลได้ร บั เสมอ ไม่ว า่ โจทก์ห รือจ ำเลยเป็นฝ า่ ยชนะคดี และ
ปัจจุบัน ค่าขึ้นศาลเป็นเงินทศี่ าลจะต้องนำส่งกระทรวงการคลัง แต่
มีข้อตกลงพิเศษระหว่างกรมบัญชีกลางและสำนักงานศาลยุติธรรม
ที่ให้ศาลเก็บบางส่วนไว้เป็นเงินบ ริหารงานศาล
แนวทางที่เป็นไปได้คือ กำหนดในร่างพระราชบัญญัติจัดตั้ง
กองทุนยุติธรรมให้ศาลนำเงินบางส่วนตามที่กฎกระทรวงกำหนด
ส่งเข้ากองทุนยุติธรรม
ประการที่สอง กองทุนมีรายจ่ายเป็นค่าทนายความให้กับ
ประชาชนผู้ยากไร้ รายได้ใหม่ของกองทุนก็ควรมีจากเงินค่าจ้าง
ทนายความของคนมีฐานะดี โดยหักบางส่วนเข้ากองทุน เพื่อให้
กองทุนนำไปใช้เป็นค่าท นายความให้ก ับค นยากไร้
ปัจจุบันทนายความในประเทศไทยที่ว่าความได้ต้องได้รับ
ใบอนุญาตว่าความจากสภาทนายความและต้องสังกัดสำนักงาน
ทนายความแห่งใดแห่งห นึ่ง
แนวทางที่ เ ป็ น ไ ปไ ด้ คื อ กำหนดใ นร่ า งพ ระร าชบั ญ ญั ติ 
จัดตั้งกองทุนยุติธรรมให้สภาทนายความเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
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ทนายความประจำปีส่งเข้ากองทุนยุติธรรม โดยสภาทนายความ
ไปเรี ย กเ ก็ บ เ งิ น ค่ า ธ รรมเนี ย มดั ง ก ล่ า วจ ากท นายความทุ ก ค น
อีกทีหนึ่ง ซึ่งภาระที่แท้จริงจะตกแก่ลูกความที่มาจ้างทนายความ
ว่าความ เพราะทนายความกจ็ ะผลักภ าระไปให้ล ูกค วามโดยไปเพิ่ม
ค่าทนายความนั่นเอง
ประการที่ส าม กองทุนม รี ายจา่ ยเป็นเงินป ระกันต วั ผูต้ อ้ งหา
หรือจำเลยที่น่าเชื่อว่าจะไม่ได้กระทำความผิด รายได้ใหม่ของ
กองทุนก็ควรเป็นเงินที่ศาลริบหลักประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยที่
หลบหนี และนำบางส่วนเข้ากองทุนเพื่อให้กองทุนไปพิจารณา
ช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือจำเลยทไี่ม่มีเงินประกันต ัวต่อไป
แนวทางที่เป็นไปได้คือ เมื่อศาลสั่งริบหลักประกันของผู้ที่
หลบหนีสัญญาประกันแล้ว ให้ศาลนำเงินบางส่วนส่งเข้ากองทุน
ยุติธรรม
3.1.3 แนวทางแก้ไขปัญหาโดยการลดรายจ่ายที่ไม่จ ำเป็น
รายจา่ ยของกองทนุ ป จั จุบนั ค อื ก ารนำเงินไปเป็นห ลักป ระกัน
ให้กับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่คาดว่าจะไม่ใช่ผู้กระทำความผิด ทั้งๆ
ที่รายจ่ายส่วนนี้ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่จำเป็นในกระบวนการยุติธรรม
ของไทย หากมกี ารปรับปรุงแ นวคิดในเรือ่ งการปล่อยชวั่ คราวโดยไม่
จำเป็นต อ้ งเรียกหลักป ระกันได้ รายจา่ ยสว่ นนกี้ ไ็ ม่จ ำเป็น และกองทุน
ก็จะนำเงินไปช่วยผู้ยากไร้ในกรณีอื่นได้มากขึ้น วิธีการมีดังนี้ คือ
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การปรับแนวทางปฏิบัติเรื่องการปล่อยชั่วคราวของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาทั้งร ะบบ
ทางปฏิบัติในปัจจุบันองค์กรในกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะ
เป็นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล จะพิจารณา
ปล่อยชวั่ คราวจากหลักป ระกันท ผี่ ตู้ อ้ งหาหรือจ ำเลยนำมาเสนอ โดย
พิจารณาจากความหนักเบาของขอ้ หาทตี่ งั้ ข นึ้ ถ้าข อ้ หาเบากจ็ ะเรียก
หลักประกันไม่ส ูงนัก2 หากข้อหาหนักก ็จะเรียกหลักป ระกันสูง3 ถ้า
ผูต้ อ้ งหาหรือจ ำเลยมเี งินห รือห ลักท รัพย์ม าเป็นห ลักป ระกัน องค์กร
ในกระบวนการยุติธรรมก็จะพิจารณาอีกทีว่าจะปล่อยชั่วคราวหรือ
จะควบคุมตัวไว้ หากมีพฤติการณ์หลบหนีหรือก ่อเหตุร้าย ก็อาจจะ
เรียกหลักประกันให้ส ูงขึ้นอ ีก และพิจารณาปล่อยตัวไป ตรงกันข ้าม
หากผตู้ อ้ งหาหรือจ ำเลยไม่มเีงินห รือห ลักท รัพย์ม าเป็นห ลักประกัน
เลย ผู้ต้องหาหรือจำเลยคนนั้นก็จะถูกขังไว้ที่เรือนจำระหว่าง
การดำเนินคดี แม้ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีพฤติการณ์หลบหนี
ก่อเหตุร้ายประการใดเลยก็ตาม
ตัวอย่างเช่น นาย ก ถูกตั้งข้อหาว่าชิงทรัพย์ตามประมวล
กฎหมายอาญาโดยมีระวางโทษจำคุกต ั้งแต่ 5 ปี ถึง 10 ปี และใน
บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักป ระกันก ารปล่อยชั่วคราวผตู้ ้องหา
หรือจ ำเลยกำหนดวา่ ความผดิ ฐ านชงิ ท รัพย์ให้ศ าลเรียกหลักป ระกัน
2 )   บญ
ั ชีเกณฑ์ม าตรฐานกลางหลักป ระกันก ารปล่อยชวั่ คราวผตู้ อ้ งหาหรือจ ำเลย
กำหนดวา่ หลักป ระกันต วั จ ำเลยในชนั้ ศ าลในขอ้ หาลกั ท รัพย์ (โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี)
คือ 50,000 บาท
3 )   บญ
ั ชีเกณฑ์ม าตรฐานกลางหลักป ระกันก ารปล่อยชวั่ คราวผตู้ อ้ งหาหรือจ ำเลย
กำหนดวา่ หลักป ระกันต วั จ ำเลยในชนั้ ศ าลในขอ้ หาวงิ่ ร าวทรัพย์ (โทษจำคกุ ไม่เกิน
5 ปี) คือ 90,000 บาท
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จำนวน 150,000 บาท หาก นาย ก มีเงิน 150,000 บาท หรือมี
หลักป ระกันต รี าคาได้ 150,000 บาท นาย ก นำเงินห รือห ลักป ระกัน
มาวางศาล นาย ก จะได้รับการประกันตัวและมีเสรีภาพระหว่าง
พิจารณาทันที ตรงกันข้าม หาก นาย ก ไม่มีเงินหรือห ลักป ระกัน
จำนวนดงั ก ล่าว นาย ก จะถกู ข งั ไว้ท เี่ รือนจำ ทัง้ ๆ ทีน่ าย ก อาจไม่มี
พฤติกรรมหลบหนี หรือ ก่อเหตุร้าย และทั้งๆ ที่คดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาโดยศาลยังไม่พ ิพากษาว่า นาย ก เป็นผกู้ ระทำความผิด
ทางปฏิบัติดังกล่าวสร้างความเหลื่อมล้ำในสังคม คนจน
เท่านั้นที่ถูกขังระหว่างการพิจารณาคดีอาญา คนรวยจะได้รับการ
ปล่อยชั่วคราวเสมอ
กองทุนย ตุ ธิ รรมในปจั จุบนั พ ยายามเข้าม าชว่ ยโดยการอนุมตั ิ
เงินเป็นห ลักป ระกันให้ก บั ผ ตู้ อ้ งหาหรือจ ำเลยทถี่ กู ด ำเนินค ดีอาญา
แต่การช่วยเหลือดังกล่าวสามารถทำได้อย่างจำกัด เพราะงบ
ประมาณที่น้อยของกองทุน
แนวทางแก้ไขโดยการลดรายจ่ายส่วนนี้ของกองทุนยุติธรรม
คือ การแก้ไขทางปฏิบัติขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมทั้ง
ระบบ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล
โดยควรพิจารณาการปล่อยชั่วคราวระหว่างการดำเนินคดีอาญา
จากพฤติการณ์ข องผู้ต้องหาหรือจ ำเลยเป็นสำคัญ ว่าผู้ต้องหาหรือ
จำเลยมีพฤติการณ์จะหลบหนี ยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุ
ร้ายประการอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีพฤติการณ์ดังกล่าว ก็ไม่ควรเรียก
หลักประกันจากผู้ต้องหาหรือจำเลย ในทางตรงกันข ้ามถ้าผู้ต้องหา
หรือจำเลยมีพฤติการณ์หลบหนี หรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
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หรือก่อเหตุร ้าย ก็ควรจะขังผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้ระหว่างพิจารณา
โดยที่ไม่ต้องเรียกหลักประกันเช่นเดียวกัน เพราะเรียกหลักป ระกัน
สูงเท่าใดก็ไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้นหากผู้ต้องหาหรือจำเลย
กระทำพฤติการณ์ดังกล่าว
แนวทางแก้ไขดงั ก ล่าวไม่จ ำเป็นต อ้ งแก้ก ฎหมาย เพราะแท้จริง
แล้ว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ไม่เคยบังคับให้
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศ าลเรียกหลักป ระกันจ าก
ผู้ต้องหาหรือจำเลย เพียงแต่กำหนดให้ความผิดที่อัตราโทษจำคุก
อย่างสูงเกินห้าปีขึ้นไป จะต้องมีการทำสัญญาประกัน4 (หมายถึง
นำบุคคลมาทำสัญญาประกันตัว) โดยจะเรียกหลักประกันหรือไม่
ก็ได้ และความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสิบปีขึ้นไป ถ้า
ศาลจะปล่อยชั่วคราวจะต้องฟังความเห็นพนักงานสอบสวน หรือ
พนักงานอัยการก่อน5 เท่านั้น
ดังนั้น ไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายไทยมาตราใดเลยที่บังคับ
ให้องค์กรในกระบวนการยุติธรรมไทยเรียกหลักประกันที่เป็นตัว
เงินห รือท รัพย์สนิ แต่เมือ่ ท างปฏิบตั อิ งค์กรในกระบวนการยตุ ธิ รรม
เรียกหลักประกันเป็นหลัก โดยไม่คำนึงถึงพฤติการณ์อย่างอื่นของ
ผู้ต้องหาหรือจำเลย แนวทางที่เป็นไปได้คือ การกำหนดระเบียบ
ในเรื่องการปล่อยชั่วคราวให้ทุกองค์กรในกระบวนการยุติธรรมถือ
ปฏิบัตใิห้ช ัดเจน โดยเริ่มจ ากการแก้ไข ‘บัญชีเกณฑ์ม าตรฐานกลาง
หลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย’
4 )   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 110
5 )   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 109
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หากปรับต ามแนวทางนไี้ ด้ กล่าวคอื ไม่มกี ารเรียกหลักป ระกัน
ตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นตัวเงินหรือท รัพย์สิน จะมีผลเป็นการลด
รายจา่ ยให้ก บั ก องทุนย ตุ ธิ รรม 2 ประการ คือ ประการทหี่ นึง่ ลดราย
จ่ายเรือ่ งเงินท ตี่ อ้ งนำไปประกันต วั ผูต้ อ้ งหาหรือจ ำเลย และประการ
ที่สอง ลดรายจ่ายของกองทุนในการเยียวยาจำเลยทถี่ ูกยกฟ้องอีก
ด้วย เพราะเมือ่ ผ ตู้ อ้ งหาหรือจ ำเลยจะไม่ถ กู ข งั ร ะหว่างพจิ ารณาโดย
ไม่จ ำเป็นอ กี ต อ่ ไป หากตอ่ ม าศาลยกฟ้องจำเลยเสร็จเด็ดข าดในคดี
อาญา รัฐก ็ลดภาระการเยียวยาผู้ต้องหาหรือจ ำเลยที่ถูกย กฟ้องไป
ด้วยอีกประการหนึ่ง
การแก้ไขทางปฏิบัติในเรื่องการปล่อยชั่วคราวขององค์กรใน
กระบวนการยุติธรรมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการลดรายจ่ายที่ไม่
จำเป็นของกองทุนยุติธรรมเพื่อให้กองทุนนำเงินไปใช้อำนวยความ
ยุตธิ รรมอย่างอนื่ ให้เกิดป ระโยชน์ก บั ป ระชาชน การแก้ไขทางปฏิบตั ิ
ด้วยแนวทางดงั ก ล่าวยงั ส ร้างความเป็นธ รรมให้ก บั ส งั คมระหว่างคน
ฐานะต่างกันอีกด้วย
หากพจิ ารณาให้ด แี ล้ว การทกี่ องทุนย ตุ ธิ รรมนำเงินไปประกัน
ตัวผูต้ ้องหาหรือจ ำเลย หากผู้ต้องหาหรือจ ำเลยหลบหนี ศาลก็ต้อง
สัง่ ร บิ ห ลักป ระกัน ซึง่ ก ารทศี่ าลสงั่ ร บิ ห ลักป ระกันก ค็ อื ‘รัฐ’ (โดยศาล)
สั่งริบเงินของ ‘รัฐ’ (เงินของกองทุนยุติธรรม) เอง ซึ่งหากศาลสั่ง
ให้ปล่อยชั่วคราวโดยไม่เรียกหลักประกันในกรณีนี้ก็มีผลไม่ต่างกัน
ถ้าผู้ต้องหาหรือจ ำเลยหลบหนี
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3.2 ภารกิจในการเยียวยาผู้เสียหาย
หรือจำเลยที่ถูกย กฟ้องคดีอาญา
ในปัจจุบันผู้เสียหายในคดีอาญาหรือจำเลยที่ศาลพิพากษา
ยกฟ้องจะได้ร บั ก ารเยียวยาจากรฐั ต ามพระราชบญ
ั ญัตคิ า่ ต อบแทน
ผู้เสียห าย และค่าท ดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.
2544 โดยทีค่ ณะกรรมการฯพจิ ารณาจา่ ยคา่ เยียวยาให้ก บั ผ เู้ สียห าย
ในความผดิ เกีย่ วกบั ช วี ติ ร่างกาย และเพศ และจา่ ยคา่ เสียห ายให้ก บั 
จำเลยที่ศาลยกฟ้องเพราะเหตุว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิด โดย
คณะกรรมการจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน โดยยังไม่มกี องทุน
3.2.1 ปัญหาที่เกิดข ึ้น
เนื่องจากภารกิจการเยียวยาผู้เสียหาย (เหยื่อ) และจำเลยที่
ศาลยกฟ้อง (แพะ) ไม่มีกองทุนที่จะใช้เยียวยา เงินที่ใช้ในปัจจุบัน
คืองบประมาณของรัฐ ดังนั้นรายได้ที่จะนำมาเยียวยาผู้เสียหาย
กับจำเลยที่ศาลยกฟ้องจึงน้อยมาก ในขณะที่ผู้เสียหายและจำเลย
ที่ถูกยกฟ้องในคดีอาญาก็มากขึ้นเรื่อยๆ
นอกจากนี้ ปัญหาอีกป ระการหนึ่งของการเยียวยาผเู้สียหาย
คือ เมือ่ ค ณะกรรมการสงั่ จ า่ ยเงินเยียวยาผเู้ สียห ายจากงบประมาณ
แผ่นด นิ ไปแล้ว รัฐข าดการรบั ช ว่ งสทิ ธิจ ากผเู้ สียห ายเพือ่ ไปไล่เบีย้ ก บั 
ผูก้ ระทำความผดิ ท แี่ ท้จ ริงท เี่ ป็นผ กู้ อ่ ให้เกิดค วามเสียห าย เนือ่ งจาก
คณะกรรมการจา่ ยเงินให้ก บั ผ เู้ สียห ายแล้ว ในปจั จุบนั ค ณะกรรมการ
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ไม่สามารถรับช่วงสิทธิไปเรียกร้องกับผู้กระทำความผิดที่แท้จริง
ที่ทำให้เกิดความเสียหายได้
3.2.2 แนวทางแก้ไขปัญหาโดยการเพิ่มรายได้
เมื่อสังคมอยู่ร่วมกัน การทอดทิ้งคนด้อยโอกาสในสังคมยิ่ง
ทำให้สังคมเหลื่อมล้ำและท้ายที่สุดสังคมก็ไม่สามารถอยู่ร่วมกัน
ได้และพังทลายในที่สุด แนวคิดของความเป็นปึกแผ่นของคนใน
สังคม (Solidarity) จึงเป็นแนวคิดของการลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อ
ให้คนที่มีฐานะดีได้ช่วยเหลือคนที่ยากไร้ด้อยโอกาสในสังคมโดย
ผ่านทางกระบวนการทางกฎหมาย มิใช่กระทำเพียงกระบวนการ
บริจาค (Charity)
เมื่อผู้เสียหายในคดีอาญาเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน การ
เยียวยาผเู้ สียห ายจงึ เป็นเรือ่ งทสี่ งั คมตอ้ งชว่ ยกนั ร บั ผ ดิ ช อบโดยผา่ น
ทางการเยียวยาโดยกองทุนยุติธรรม วิธีการเพิ่มรายได้ให้กองทุน
ยุติธรรมในภารกิจเยียวยาผู้เสียหายทำได้สองลักษณะ คือ
ก) การเพิ่มเงินสมทบเข้ากองทุนยุติธรรมจากแหล่งต่างๆ
เงิ น ส มทบเข้ า ก องทุ น ยุ ติ ธ รรมที่ ต รงกั บ ภ ารกิ จ เ ยี ย วยา
ผู้เสียหายในคดีอ าญามีสองประการ คือ
ประการที่ ห นึ่ ง การนำเงินค่าปรับจากผู้กระทำความผิด
อาญาบางส่วนสมทบเข้ากองทุน เงินค่าปรับป ัจจุบันศาลต้องนำส่ง
กระทรวงการคลัง แต่ก็มีข้อตกลงพิเศษให้ศ าลเก็บไว้เช่นกัน ดังนั้น
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แนวทางที่เป็นไปได้ในการนำค่าปรับมาใช้เยียวยาผู้เสียหายในคดี
อาญาคือ การกำหนดในกฎหมายให้ศาลนำเงินค่าปรับบางส่วน
ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดส่งสมทบเข้ากองทุนยุติธรรมเพื่อ
เยียวยาผู้เสียหาย
ประการที่สอง การหักเงินบางส่วนของเบี้ยประกันภัยของ
คนทั้งประเทศสมทบเข้ากองทุนยุติธรรม เพื่อไปเยียวยาผู้เสียหาย
ที่ยากไร้ท ี่ไม่มโีอกาสประกันภัยความเสียหาย
ในประเทศฝรั่งเศสก็มีกองทุนเยียวยาผู้เสียหายเช่นเดียวกัน
โดยรัฐบัญญัติฉบับวันที่ 3 มกราคม 1977 ให้มีกองทุนเยียวยา
ผู้เสียหายความผิดอ าญา โดยแหล่งเงินได้ของกองทุนม ีที่มาสำคัญ
จากการหักเบี้ยประกันภัยจากสัญญาประกันภัยต่างๆ ของทั้ง
ประเทศ โดยบริษัทประกันภัยจะนำส่งเงินโดยคำนวณจากจำนวน
สัญญา สัญญาละ 3.30 ยูโร (ประมาณ 132 บาท) เพือ่ ส มทบเข้าก องทุน6
เมื่ อ ค นมี ฐ านะดี ใ นสั ง คมป้ อ งกั น อั น ตรายโ ดยก ารซื้ อ
ประกันภัยรูปแบบต่างๆ จากบริษัทประกัน เพื่อหวังให้บริษัท
ประกันภัยเยียวยาความเสียห ายให้ห ากมภี ยั ข นึ้ ในอนาคต ในขณะที่
ผูย้ ากไร้ด อ้ ยโอกาสในสงั คมไม่ส ามารถซอื้ ป ระกันภ ยั ได้ แนวทางการ
เพิ่มเงินให้กองทุนยุติธรรมที่สอดคล้องกับหลักความเป็นปึกแผ่น
ของคนในสังคมคือ กำหนดในกฎหมายให้บริษัทประกันภัยหัก
เบี้ยประกันภัยตามอัตราที่กำหนดนำส่งสมทบกองทุนยุติธรรมเพื่อ
นำไปช่วยเหลือผู้เสียหายที่ไม่มีโอกาสประกันภัย และไม่มีโอกาส
ได้รับการเยียวยาความเสียหาย หากใช้แนวทางนี้บริษัทป ระกันภ ัย
6 )   http://www.fondsdegarantie.fr. สืบค้นเมื่อ 31 พฤษภาคม 2554
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ก็ไม่ใช่เป็นผ เู้ สียเงินส มทบเข้าก องทุนย ตุ ธิ รรม เพราะบริษทั ก จ็ ะผลัก
ภาระไปให้กับผู้ทำสัญญาประกันภ ัยนั่นเอง
ข) การเพิ่มรายได้กองทุนยุติธรรมโดยการไล่เบี้ยจาก
ผู้กระทำความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
เมื่อกองทุนยุติธรรมมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเมื่อกองทุน
ยุติธรรมจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียหายแล้ว กองทุนยุติธรรมสามารถ
รับช่วงสิทธิของผู้เสียหายไปไล่เบี้ยกับผู้กระทำความผิดที่แท้จริงได้
เมือ่ ผ กู้ ระทำความผดิ ท แี่ ท้จ ริงถ กู บ งั คับช ดใช้เงินเข้าก องทุน กองทุน
ก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการไล่เบี้ยดังกล่าว
3.2.3 แนวทางการลดรายจ่าย
กำหนดให้คณะกรรมการกองทุนสามารถเจรจาค่าเสียหาย
กับผู้เสียหายได้เบื้องต้น หากผู้เสียหายพอใจก็ยุติ หากผู้เสียหาย
ไม่พอใจ ผู้เสียหายสามารถยื่นฟ้องไปที่ศาลเพื่อให้ศาลบังคับให้
กองทุนจ่ายได้ วิธีการนี้จะช่วยลดรายจ่ายให้กับกองทุนได้ เพราะ
หลักการเยียวยาให้ผู้เสียหายอยู่ที่ความพึงพอใจเป็นหลัก ดังนั้น
บางกรณีผู้เสียหายพอใจในค่าเสียหายเบื้องต้นแล้ว ก็ไม่จำเป็น
ต้องจ่ายเต็มท ี่ •
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กองทุนย ุติธรรมทีจ่ ะถูกต ั้งข ึ้นใ หม่จ ะมฐี านะเป็นน ิติบุคคล โดย
หลักการ อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินการของกองทุนยุติธรรมและ
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมจะถูกบัญญัติในร่างพระราชบัญญัติ
จัดตั้งกองทุนยุติธรรม พ.ศ. … กองทุนยุติธรรมใหม่นี้จะมีภารกิจ
ในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนมากขึ้นกว่าเดิมหลาย
เท่าตัว ลดความเหลื่อมล้ำข องคนในสังคม และเป็นกองทุนทเี่ลี้ยง
ตัวเองอยู่ได้อ ย่างยั่งยืนถาวรโดยไม่ต้องพึ่งงบประมาณแผ่นดิน •
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ร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ...
----------------พระราชบญ
ั ญัตนิ มี้ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกบั ก ารจดั ส ทิ ธิ
และเสรีภาพของบคุ คล ซึง่ ม าตรา ๒๙ ประกอบกบั มาตรา ๔๐ และ
๔๓ ของรฐั ธรรมนูญแ ห่งร าชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห้ก ระทำได้โดย
อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งก ฎหมาย
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ. ...”
คำอธิบาย ชือ่ ข องพระราชบญ
ั ญัตคิ วรคงชอื่ “กองทุนย ตุ ธิ รรม”
ที่เป็นชื่อเดิมไว้ เพราะเหตุว่ากองทุนยุติธรรมเดิมถูกจัดตั้งขึ้นเป็น
เวลาพอสมควรจนเป็นที่รู้จักของประชาชน
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มาตรา ๒ พระราชบญ
ั ญัตนิ ใี้ ห้ใช้บ งั คับเมือ่ พ น้ ๑๘๐ วันน บั จ ากวนั 
ประกาศในราชกิจจ านุเบกษา
คำอธิบาย พระราชบญ
ั ญัตกิ องทุนย ตุ ธิ รรมมบี ทบัญญัตหิ ลาย
ส่วนที่กระทบกระเทือนถึงระบบการจัดการงบประมาณของหลาย
องค์กร หลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้แล้วจึงสมควรที่จะ
กำหนดระยะเวลาบังคับใช้กฎหมายให้ยืดออกไปพอสมควรเพื่อให้
ทุกองค์กรปรับตัวเข้ากับพ ระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก “ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓”
คำอธิบาย กองทุนย ตุ ธิ รรมทจี่ ดั ต งั้ ข นึ้ ต ามพระราชบญ
ั ญัตนิ มี้ ี
บทบาทหน้าทีแ่ ทนกองทุนย ตุ ธิ รรมเดิมท จี่ ดั ต งั้ โดยระเบียบกระทรวง
ยุตธิ รรมวา่ ด ว้ ยกองทุนย ตุ ธิ รรม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงจ ำเป็นท ตี่ อ้ งยกเลิก
กองทุนยุติธรรมเดิม
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนย ุติธรรม
“คณะก รรมการ” หมายความว่ า คณะก รรมการก องทุ น
ยุติธรรม
“ผูย้ ากไร้” หมายความวา่ ผูม้ รี ายได้แ ละทรัพย์สนิ ต ำ่ ก ว่าเกณฑ์
ที่กำหนดโดยคณะกรรมการ
“ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม” หมายความ
ว่า ค่าใช้จ่ายตามกฎหมายทั้งปวงทเี่กิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นเพื่อการ
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ร้องขอความเป็นธรรม อาทิ ค่าขึ้นศาล ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้
จ่ายในการพสิ จู น์พ ยานหลักฐ าน ค่าใช้จ า่ ยในการเดินเผชิญส บื ค่าใช้
จ่ายในการสอบแนวเขตรงั วัดท ดี่ นิ ค่าใช้จ า่ ยทงั้ ป วงทเี่ กีย่ วกบั แ ผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศหรือท างดาวเทียม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเดิน
ทาง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำหนด
“ผู้เสียหาย” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจาก
การกระทำความผิดทางอาญา โดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
กระทำความผิดนั้น
“จำเลย” หมายความว่า บุคคลซึ่งถ ูกฟ ้องต่อศาลว่าได้ก ระทำ
ความผิดอ าญา
คำอธิบาย บทนิยามในพระราชบัญญัติมีคำที่น่าสนใจดังนี้
“ผู้ยากไร้” เจตนารมณ์ของกฎหมายคือการลดความเหลื่อมล้ำของ
คนในสังคม โดยการให้โอกาสกับผ ยู้ ากไร้ในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุตธิ รรม ดังน นั้ ก องทุนจ งึ ม เี จตนารมณ์ในการชว่ ยเหลือผ ยู้ ากไร้เป็น
หลัก และจำตอ้ งมนี ยิ ามของ “ผูย้ ากไร้” โดยพจิ ารณาจากรายได้แ ละ
ทรัพย์สนิ ข องบคุ คล ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การกำหนดรายได้ข นั้ ส งู แ ละจำนวน
มูลค่าทรัพย์สินของผู้ยากไร้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตรา
เงินเฟ้อ ดรรชนีผู้บริโภค และค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น พระราชบัญญัติ
ฉบับน จี้ งึ ไม่ก ำหนดรายได้แ ละจำนวนมลู ค่าท รัพย์สนิ ไว้โดยตรง แต่
ให้อ ำนาจคณะกรรมการกองทุนย ตุ ธิ รรมเป็นผ อู้ อกประกาศกำหนด
รายได้ขั้นต ่ำและทรัพย์สินของบุคคลที่เข้ากรณีข องผยู้ ากไร้
การพิจารณาว่าบุคคลใดเป็นผู้ยากไร้ทำได้สองส่วนประกอบ
กัน คือ การพิจารณาจากรายได้ และ การพิจารณาจากมูลค่า
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ทรัพย์สิน บางกรณี คนไม่มีรายได้ประจำ แต่มีทรัพย์สินมหาศาล
ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้ยากไร้ที่กองทุนส มควรช่วยเหลือ หรือคนที่มีรายได้
ประจำมาก แต่ไม่มที รัพย์สนิ เลย ก็ไม่อ ยูใ่ นความหมายของผยู้ ากไร้
เช่นกัน กล่าวโดยสรุป คือ กองทุนมุ่งช่วยเหลือผ ู้ที่ช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได้ในการเข้าถึงความยุติธรรม โดยผทู้ ี่พอช่วยเหลือตนเองได้ก็ใช้
ระบบการเข้าถ ึงกระบวนการยุติธรรมตามรูปแบบทั่วไป
“ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม” ที่มาบางส่วน
จาก “ระเบียบกระทรวงยตุ ธิ รรมวา่ ด ว้ ยกองทุนย ตุ ธิ รรม พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๖” พระราชบัญญัตินรี้ วมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่มีขึ้นห รืออาจมีขึ้น
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมไว้เป็นคำคำเดียวและกำหนดบท
นิยามไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีอำนาจกำหนดค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ในการเข้าถึงความยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือผยู้ ากไร้ได้อีก หาก
มีค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
“ผู้เสียหาย” และ “จำเลย” มีที่มาจาก บทนิยามในพระราช
บัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่
จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ภารกิจอีกส่วนหนึ่งของกองทุน
ยุติธรรมคือการเป็นแหล่งเงินทุนให้กับคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยใน
คดีอาญาที่จัดตั้งโดย พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และ
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังน ั้น
จึงต้องคงนิยามกฎหมายทั้งส องฉบับให้เป็นแบบเดียวกัน
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หมวด ๑

กองทุนยุติธรรม
----------------มาตรา ๕ ให้จ ัดตั้ง “กองทุนย ุติธรรม” ขึ้นมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็น
ผูแ้ ทนกองทุน โดยมวี ตั ถุประสงค์เป็นแ หล่งเงินท นุ ให้ก บั ผ ยู้ ากไร้เพือ่ 
เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งเป็นแหล่ง
เงินทุนให้กับรัฐในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาและ
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยใน
คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔
ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทำหน้าที่สำนักงานธุรการ
ของกองทุน
คำอธิบาย กองทุนย ตุ ธิ รรมทจี่ ดั ต งั้ ข นึ้ จ ะมฐี านะเป็นน ติ บิ คุ คล
เพือ่ ค วามสะดวกในการบริหารจดั การกองทุนแ ละเพือ่ ม สี ถานะเป็น
บุคคลตามกฎหมายทจี่ ะสามารถรบั ช ว่ งสทิ ธิท างแพ่งจ ากผเู้ สียห าย
หรือจำเลยที่กองทุนให้ความช่วยเหลือได้
กองทุนยุติธรรมสังกัดอยู่ในกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นส่วน
ราชการที่ มี ภ ารกิ จ โ ดยตรงใ นก ารอ ำนวยความยุ ติ ธ รรมใ ห้ กั บ
ประชาชน
เมื่อกองทุนมีสถานะเป็นน ิติบุคคลแล้ว จำเป็นต้องมี “ผู้แทน
นิตบิ คุ คล” ทีม่ อี ำนาจลงนามผกู พันก องทุนตามกฎหมาย จึงก ำหนด
ให้ร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้แทนกองทุน
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กองทุนมีวัตถุประสงค์ส ำคัญ ๒ ประการ คือ ประการที่หนึ่ง
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในการเข้าถึงความยุติธรรม ภารกิจนี้กองทุนจะ
พิจารณาช่วยเหลือผู้ยากไร้เป็นสำคัญ ประการที่สอง เป็นแหล่ง
เงินทุนในการเยียวยาผู้เสียหายหรือจำเลยในคดีอาญา ภารกิจนี้
เป็นการเยียวยาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และ
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ โดย
เป็นการเยียวยาผู้เสียหายกับจำเลยทุกคนตามกฎหมายไม่จำกัด
เฉพาะแต่ผู้ยากไร้ อย่างไรก็ดี ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ ำเลยในคดีอาญา พ.ศ.
๒๕๔๔ ก็กำหนดให้การเยียวยาผเู้สียหายและจำเลยต้องพิจารณา
ด้วยว่าผู้เสียหายและจำเลยมีหนทางเยียวยาทางอื่นด้วยหรือไม่
เท่ากับว า่ ห ากผเู้ สียห ายหรือจ ำเลยมหี นทางเยียวยาดว้ ยตนเองแล้ว
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ก็จ ะไม่
อนุมตั ใิ ห้ ดังน นั้ ข อบเขตการใช้จ า่ ยเงินข องกองทนุ ก ม็ งุ่ เน้นช ว่ ยเหลือ
เฉพาะผู้ยากไร้ก ับผู้ไม่มีหนทางอื่นในการเยียวยาความเสียหาย
กองทุนย ตุ ธิ รรมจำเป็นต อ้ งมสี ำนักงานธรุ การของกองทนุ ท ที่ ำ
หน้าทีร่ บั คำรอ้ ง ประสานงาน จัดป ระชุมค ณะกรรมการ หรือด ำเนิน
งานทางธรุ การตา่ งๆ ผูร้ า่ งกำหนดให้ก รมคมุ้ ครองสทิ ธิแ ละเสรีภาพ
เป็นสำนักงานธุรการเพราะเหตุผลสองประการคือ ประการที่หนึ่ง
ลดค่าใช้จ่ายของรัฐในการตั้งหน่วยงานใหม่ ประการที่สอง กรม
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพเป็นผู้รับผิดชอบกองทุนยุติธรรมเดิมอยู่แล้ว
จึงมีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการกองทุนย ุติธรรมใหม่นี้
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มาตรา ๖ รายรับข องกองทุนประกอบด้วย
(๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีตามมาตรา ๑๑
(๒) เงินสมทบที่เป็นค่าธรรมเนียมศาลที่ได้รับการจัดสรร
ประจำปีตามมาตรา ๒๑
(๓) เงินส มทบทเี่ ป็นค า่ ท นายความทไี่ ด้ร บั ก ารจดั สรรประจำปี
ตามมาตรา ๒๒
(๔) เงินสมทบที่เป็นเงินและทรัพย์สินท ี่ได้จากการบังคับหลัก
ประกันตัวผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญาที่หลบหนีการปล่อย
ชั่วคราวที่ได้รับก ารจัดสรรประจำปีตามมาตรา ๒๑
(๕) เงินสมทบที่เป็นค่าปรับในคดีอาญาที่ได้รับการจัดสรร
ประจำปีตามมาตรา ๒๑
(๖) เงิ น ส มทบจ ากค ณะก รรมการก ำกั บ แ ละส่ ง เ สริ ม ก าร
ประกอบธรุ กิจป ระกันภ ยั ท ไี่ ด้ร บั ก ารจดั สรรประจำปตี ามมาตรา ๒๕
(๗) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการรับช่วงสิทธิเพื่อไล่เบี้ยกับ
ผู้กระทำความผิดอาญาหรือผู้ก่อให้เกิดความเสียหายที่แท้จริงตาม
มาตรา ๒๔
(๘) เงินกู้โดยอนุมัตขิ องคณะรัฐมนตรี
(๙) ดอกผลของเงินกองทุน
(๑๐) เงินหรือทรัพย์สินท ี่ผู้บริจาคให้กองทุน
คำอ ธิ บ าย กองทุ น ยุ ติ ธ รรมเ ดิ ม มี ร ายรั บ จ ากแ หล่ ง เ ดี ย ว
คือ งบประมาณของรัฐ ซึ่งจัดสรรให้ปีละประมาณ ๓๐ ถึง ๔๐
ล้านบาท แล้วแต่นโยบายของรัฐบาล ซึ่งปรากฏว่าไม่เพียงพอใน
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ภารกิจช่วยเหลือผู้ยากไร้เข้าถึงความยุติธรรมทั้งประเทศ ในขณะ
ที่การช่วยเหลือผู้ยากไร้ในการเข้าถึงความยุติธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
นโยบายรัฐบาลแต่ละชุด แต่เป็นหน้าที่ที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ
อีกทั้งการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตาม
พระราชบญ
ั ญัตคิ า่ ต อบแทนผเู้ สียห าย และคา่ ท ดแทนและคา่ ใช้จ า่ ย
แก่จ ำเลยในคดีอ าญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ยังไม่มแี หล่งเงินท นุ ในการใช้จ า่ ย
โดยต้องอาศัยงบประมาณของรัฐแต่เพียงอย่างเดียว หากเพิ่ม
งบประมาณของรัฐให้กับกองทุนยุติธรรมที่มีอยู่แล้วให้ใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือผ ยู้ ากไร้อ ย่างเต็มท กี่ เ็ ป็นการสญ
ู เสียโอกาส (Opportunity
Costs) ในการนำงบประมาณแผ่นด นิ ไปใช้พ ฒ
ั นาประเทศดา้ นอนื่ ๆ
อีกห ลายดา้ น ดังน นั้ ก องทุนย ตุ ธิ รรมตามพระราชบญ
ั ญัตฉิ บับน จี้ งึ ม ี
แนวคิดท จี่ ะหารายรับจ ากหลายทาง โดยใช้ห ลักก ารชว่ ยเหลือเกือ้ กูล
กันของคนในสังคม (Solidarity) ดังนี้
ภารกิจในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในการเข้าถึงความยุติธรรม
กองทุนยุติธรรมใหม่นี้จะมีรายรับจากการนำเงินบางส่วนของ
บุคคลที่เข้าถึงความยุติธรรมหักเข้าเป็นรายรับของกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้แก่
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ
ภารกิจอีกด้านหนึ่งของกองทุนยุติธรรม คือ การเยียวยา
ผู้เสียหายในคดีอาญา รายรับของกองทุนยุติธรรมที่สอดคล้องกับ
ภารกิจนี้ คือ เงินค ่าปรับในคดีอาญา เพราะจำเลยเป็นผู้ก่อให้เกิด
ความเสียหายสมควรที่จะนำเงินค่าปรับมาเข้ากองทุนเพื่อเยียวยา
ความเสียหายให้กับผู้เสียหาย นอกจากนี้ กองทุนใหม่ยังมีรายรับ
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จากเงินค า่ เบีย้ ป ระกันภ ยั ข องสญ
ั ญาประกันภ ยั ไม่ว า่ จ ะเป็นป ระกัน
ชีวิต หรือประกันวินาศภัย ของผู้ทำสัญญาประกันภัยทั้งประเทศ
หักเป็นร ายรับข องกองทนุ ต ามอตั ราทคี่ ณะกรรมการกำหนด เพราะ
คนทพี่ งึ่ ต นเองได้ส ามารถซอื้ ป ระกันค วามเสียห ายและได้ร บั เงินก าร
เยียวยาความเสียหายจากบริษัทประกันภัย ในขณะที่ผู้ยากไร้ไม่มี
โอกาสดงั ก ล่าว การหกั เงินบ างสว่ นจากสญ
ั ญาประกันภ ยั เข้าก องทุน
ยุตธิ รรมเพือ่ เยียวยาผทู้ ไี่ ม่มโี อกาสเยียวยาความเสียห ายทตี่ นได้ร บั 
จากคดีอาญาจึงเป็นแนวทางขยายการเยียวยาความเสียหายให้ก ับ
ผู้เสียหายได้มากขึ้น แนวคิดการหักเงินเบี้ยประกันภัยจากสัญญา
ประกันภัยเข้ากองทุนเพื่อเยียวยาความเสียหายให้กับผู้เสียหายใน
คดีอ าญามที มี่ าจากกฎหมายกองทุนเยียวยาผเู้ สียห ายของประเทศ
ฝรั่งเศส
ภารกิจในการเยียวยาจำเลยทถี่ ูกยกฟ้องในคดีอาญา ซึ่งเป็น
ผู้บริสุทธิ์ที่ต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมและไม่หนี เงินที่ใช้ใน
การเยียวยาจำเลยที่บริสุทธิ์นี้ควรมีที่มาจากจำเลยที่หลบหนีจาก
กระบวนการยุติธรรม ดังนั้น เงินสมทบเข้ากองทุนอีกส่วนหนึ่งจึง
เป็นเงินแ ละทรัพย์สนิ ท ไี่ ด้จ ากการบงั คับห ลักป ระกันต วั ผูต้ อ้ งหาและ
จำเลยในคดีอ าญาที่หลบหนีการปล่อยชั่วคราว
การนำเงินสมทบเข้ากองทุนจากแหล่งต่างๆ เพื่อใช้จ่ายตาม
ภารกิจข องกองทนุ เป็นแ นวคิดท ที่ ำให้ก องทุนม รี ายรับท มี่ ากขนึ้ อยู่
ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณของรัฐมากเกินไป แต่
อย่างไรก็ดี รัฐยังคงมีหน้าทสี่ ่งเงินสมทบให้กับก องทุนอ ยู่เสมอ
นอกจากนกี้ องทุนย ตุ ธิ รรมอาจมรี ายรับจ ากเงินก ู้ ดอกผลของ
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ทรัพย์สินของกองทุน และเงินที่มีผู้บริจาคให้ซึ่งแนวคิดนี้เป็นการ
เปิดช่องให้กองทุนมีรายรับหลากหลายจากแหล่งต่างๆ ซึ่งนำ
แนวคิดนี้มาจากพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ.
๒๕๕๔ ม.๖
มาตรา ๗ กองทุนใช้จา่ ยเงินข องกองทนุ ในกจิ การดงั ตอ่ ไปน้ี
(๑) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทาง
แพ่ง ทางอาญา ทางปกครอง หรือก ารบังคับคดีให้ก ับแก่ผ ู้ยากไร้
(๒) สนับสนุนค า่ ใช้จ า่ ยในการจา้ งทนายความในการดำเนินค ดี
แพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง หรือก ารบังคับคดีของผู้ยากไร้
(๓) สนับสนุนค่าประกันต ัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เป็นผู้ยากไร้
ในคดีอาญา
(๔) สนับสนุนค า่ ต อบแทนแก่ผ เู้ สียห ายในคดีอ าญาตามจำนวน
ทีก่ ำหนดตามมาตรา ๑๘ แห่งพ ระราชบญ
ั ญัตคิ า่ ต อบแทนผเู้ สียห าย
และค่าท ดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔
(๕) สนับสนุนค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
ตามจำนวนที่กำหนดตามมาตรา ๒๑ แห่ง พระราชบัญญัติค่า
ตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดี
อาญา พ.ศ. ๒๕๔๔
คำอธิบาย ค่าใช้จ่ายของกองทุนยุติธรรมใหม่นี้ส่วนหนึ่งคง
ไว้เหมือนกองทุนยุติธรรมเดิมที่ตั้งโดยระเบียบกระทรวงยุติธรรม
โดยได้ร วมค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (Access To
the Justice) ในความหมายอย่างกว้างไว้เป็นรายการเดียว โดยโยง
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ไปที่บทนิยามที่ทำหน้าที่ให้ความหมายและแจกแจงรายการต่างๆ
ส่วนที่เพิ่มขึ้นคือภารกิจในการสนับสนุนค่าตอบแทนผู้เสียหายกับ
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ซึ่งเป็นภารกิจอีก
ส่วนหนึ่งของกองทุนยุติธรรมทตี่ ั้งขึ้นใหม่
มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ถือว่าเงินและทรัพย์สินของกองทุนต ามมาตรา ๖ เป็นก รรมสิทธิ์
ของกองทุนโดยไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
และไม่อยู่ในความรับผิดแ ห่งการบังคับคดี
คำอธิบาย มาตรานี้มีที่มาจากพระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ. ๒๕๓๗ ม. ๒๘ ด้วยเหตุท ตี่ อ้ งการให้ก องทุนส ามารถใช้จ า่ ยได้
คล่องตัว จึงไม่ต ้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และเป็นทรัพย์สินข อง
รัฐ จึงไม่อยู่ในความรับผิดแห่งก ารบังคับคดี
มาตรา ๙ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บร ักษาเงิน และการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงยุติธรรม
คำอธิบาย มาตรานี้มีที่มาจากพระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ. ๒๕๓๗ ม. ๒๙ คณะกรรมการมีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับ
การเงินรวมทั้งการจัดหาผลประโยชน์ข องกองทุนได้
มาตรา ๑๐ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ให้กรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงิน
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กองทุนในปีที่ล่วงมาแล้วต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจ
สอบรับรองและเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
งบดุ ล แ ละร ายงานก ารรั บ จ่ า ยเ งิ น ต ามว รรคแรกใ ห้ ค ณะ
กรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและจัดให้มีการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
คำอธิบาย มาตรานี้มีที่มาจาก พระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๓๐ เมื่อก องทุนมีความเป็นอิสระและมีความ
คล่องตัวสูงในการใช้จ่ายเงิน ระบบการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
ก็จะต้องเข้มข้นขึ้นเช่นเดียวกัน จึงกำหนดให้สำนักงานตรวจเงิน
แผ่นด นิ ท ำหน้าทีต่ รวจสอบรบั รองงบดุลแ ละรายงานการรบั จ า่ ยเงิน
กองทุน และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ นอกจากนี้ต้อง
ประกาศในราชกิจจ านเุ บกษาเพือ่ ให้ป ระชาชนรบั ท ราบและตดิ ตาม
ตรวจสอบได้อ ีกทางหนึ่ง
มาตรา ๑๑ ในวันท ี่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ร ัฐบาลจัดสรรเงิน
อุดหนุนจ ากงบประมาณรายจ่ายประจำปใีห้แก่ก องทุน
คำอธิบาย มาตรานี้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลทจี่ ะต้อง
จัดสรรเงินอ ุดหนุนจ ากงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้แ ก่กองทุน
มาตรา ๑๒ ให้ผู้ที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่กองทุนได้รับ
การยกเว้นภ าษีเงินได้โดยการตราเป็นพ ระราชกฤษฎีกาตามประมวล
รัษฎากร
คำอธิบาย มาตรานี้มีที่มาจากพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อ
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โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๖ โดยกำหนดขึ้นเป็นการสนับสนุนให้ป ระชาชนบริจาคเงิน
ให้กองทุนยุติธรรมและนำไปใช้หักภาษีได้โดยการตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา
หมวด ๒

คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม
-------------------มาตรา ๑๓ ให้มี “คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม” ประกอบด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม เป็นรองประธาน รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้แทน
กระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงบประมาณ เลขาธิการสำนักงาน
ศาลยุติธรรม ผูแ้ ทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจป ระกันภ ยั นายกสภาทนายความ ผูท้ รงคณ
ุ วุฒทิ มี่ คี วามรแู้ ละ
ประสบการณ์เรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันเป็น
ที่ประจักษ์ที่รัฐมนตรีแต่งตั้งอีกแปดคน เป็นกรรมการ อธิบดีกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการอาจแต่งต งั้ ข า้ ราชการในกรมคมุ้ ครองสทิ ธิแ ละ
เสรีภาพอีกไม่เกินส องคนทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ
คำอธิบาย คณะกรรมการกองทุนย ตุ ธิ รรมมอี งค์ป ระกอบจาก
ภาครัฐและภาคประชาชนเข้ามาร่วมในการบริหารกองทุนยุติธรรม
โดยกำหนดให้ตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชนมีจำนวนเท่าๆ กัน
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โดยนำผมู้ สี ว่ นได้เสียในการสง่ เงินเป็นร ายรับข องกองทนุ เข้าม าเป็น
องค์ประกอบของคณะกรรมการด้วย
มาตรา ๑๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต ่ำกว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบ คุ คลลม้ ล ะลาย คนไร้ค วามสามารถ หรือค นเสมือน
ไร้ค วามสามารถ
(๔) ไม่เป็นส มาชิกส ภาผแู้ ทนราษฎร สมาชิกว ฒ
ุ สิ ภา ข้าราชการ
การเมือง สมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารใน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการหรือผ ู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
ในพรรคการเมือง ที่ ป รึ ก ษาพ รรคการเมื อ ง หรื อ เจ้ า ห น้ า ที่ใ น
พรรคการเมือง
(๕) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกส ั่งให้พักราชการ หรือถ ูกส ั่งให้ออก
จากราชการไว้ก ่อน
(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรือร ัฐวิสาหกิจ เพราะกระทำผิดว ินัย
(๗) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
เว้นแ ต่เป็นโทษสำหรับค วามผดิ ท กี่ ระทำโดยประมาท หรือค วามผดิ 
ลหุโทษ
(๘) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สิน
ตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ผิดปกติ
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(๙) ไม่เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากตำแหน่งตาม
รัฐธรรมนูญแ ห่งร าชอาณาจักรไทย
คำอธิบาย มาตรานี้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิ ซึ่งใช้แนวคิดเดิมจากระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๐
มาตรา ๑๕ กรรมการผทู้ รงคณ
ุ วุฒมิ วี าระการดำรงตำแหน่งค ราวละ
สีป่ ี โดยอาจได้ร บั ก ารแต่งต งั้ อ กี ได้ไม่เกินห นึง่ ว าระทงั้ ก รณีต ดิ ต่อก นั 
หรือกรณีเว้นร ะยะเวลา
นอกจากการพ้นจากตามวาระแล้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัตติ ามมาตรา ๑๔
(๔) รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงยุติธรรมให้อ อก เพราะบกพร่อง
ต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
คำอธิบาย มาตรานี้กำหนดวาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และเงื่อนไขการพ้นจากตำแหน่งข องกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มาตรา ๑๖ ให้ค ณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการในดา้ นการบริหารและ
การจัดการกองทุน
(๒) ออกระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
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รักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนตามมาตรา ๙
และระเบียบปฏิบัติอื่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ข องกองทุน
(๓) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราเงินสมทบ
ที่หน่วยงานอื่นต้องส่งให้เป็นรายรับของกองทุนตามมาตรา ๖
(๔) พิจารณาการรับช่วงสิทธิจากผู้เสียหายหรือจำเลยในคดี
อาญาเพือ่ ไปไล่เบีย้ ก บั ผ กู้ ระทำความผดิ อ าญาหรือผ กู้ อ่ ให้เกิดค วาม
เสียหายที่แท้จริง
(๕) แต่งตั้งคณะทำงานหรือทนายความเพื่อดำเนินคดีตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน
(๖) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และประเภทของการ
สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน
(๗) กำหนดคณ
ุ สมบัตขิ องผยู้ ากไร้ท มี่ สี ทิ ธิได้ร บั ค วามชว่ ยเหลือ
จากกองทุน
(๘) มีห นังสือเรียกให้บ คุ คลหรือห น่วยงานมาให้ถ อ้ ยคำ ข้อมูล
หรือเอกสารที่จำเป็นในการดำเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ของกองทุน
(๙) ติ ด ตาม ประเมิ น ผ ลก ารด ำเนิ น ง านใ ห้ เ ป็ น ไ ปต าม
วัตถุประสงค์ข องกองทุน
(๑๐) พิจารณางบดุลแ ละรายงานการรบั จ า่ ยเงินก องทุนในปที ี่
ล่วงมาแล้วเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต ามมาตรา ๑๐
คำอธิบาย มาตรานี้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
โดยทำหน้าทีเ่ ป็นผ บู้ ริหารกองทุนย ตุ ธิ รรม ส่วนอำนาจหน้าทีใ่ นการ
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พิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนนั้นแบ่งเป็นสองประการคือ ในเรื่อง
ของการอนุมัติเงินสนับสนุนการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เป็น
หน้าที่ของ “คณะอนุกรรมการพิจารณาคำขอรับก ารช่วยเหลือจาก
กองทุนย ตุ ธิ รรม” ตามทกี่ ำหนดไว้ในมาตรา ๑๙ ของพระราชบญ
ั ญัติ
ฉบับนี้ ในเรื่องของการอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยที่
ถูกยกฟ้องคดีอาญา เป็นหน้าที่ของ “คณะกรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดี
อาญา” ที่ตั้งโดย “พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่า
ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔”
มาตรา ๑๗ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่
ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
คำอธิบาย มาตรานี้กำหนดองค์ประชุมและวิธีการออกเสียง
ในที่ประชุม
มาตรา ๑๘ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการให้มีฐานะเป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
คำอธิบาย มาตรานี้กำหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ทุกคนไม่ว่าจะมาจากภาครัฐหรือภาคประชาชนให้มีฐานะเป็น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งจะมีผลสองประการ
คือ ประการที่หนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้ กรรมการ
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ได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๖ ถึง
มาตรา ๑๔๖ ประการทสี่ อง ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายนี้ หาก
กรรมการกระทำความผิดต่อตำแหน่งห น้าที่ เช่นทุจริตต ่อตำแหน่ง
หน้าที่ กรรมการจะต้องรับโทษหนักตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๔๗ ถึงมาตรา ๑๖๖
มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการพิจารณา
คำขอรบั ก ารชว่ ยเหลือจ ากกองทุนย ตุ ธิ รรม” ซึง่ ม อี ำนาจหน้าทีใ่ นการ
พิจารณาอนุมัติการสนับสนุนค่าใช้จ่ายของกองทุนยุติธรรมให้กับ
ผู้ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ท ี่คณะกรรมการกำหนด และรายงานผล
การยื่นคำขอและการอนุมัติให้คณะกรรมการทราบทุกสามเดือน
ให้นำบทบัญญัติในมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗
และมาตรา ๑๘ มาใช้กับคณะอนุกรรมการพิจารณาคำขอรับการ
ช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมโดยอนุโลม
คำอธิบาย คณะกรรมการเป็นผู้วางนโยบายและกำหนด
หลักเกณฑ์ต่างๆ แต่องค์กรที่มีอำนาจหน้าที่อนุมัติเงินช่วยเหลือ
คือ คณะอนุกรรมการพิจารณาคำขอรับการช่วยเหลือจากกองทุน
ยุติธรรม และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และ
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาที่ตั้งขึ้นโดยพระราช
บัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่
จำเลยในคดีอ าญา พ.ศ. ๒๕๔๔
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หมวด ๓

การเข้าถ ึงกระบวนการยุติธรรม
--------------------มาตรา ๒๐ ผูย้ ากไร้ม สี ทิ ธิย นื่ ค ำขอรบั ก ารสนับสนุนค า่ ใช้จ า่ ยในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง
โดยยื่นคำขอที่กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
คณะอนุกรรมการพจิ ารณาคำขอรบั ก ารชว่ ยเหลือจ ากกองทุน
ยุตธิ รรมเป็นผ มู้ อี ำนาจพจิ ารณาและอนุมตั คิ ำขอตามวรรคแรก และ
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบโดยเร็ว
คำอธิบาย การช่วยเหลือผู้ยากไร้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
อาจทำได้ทั้งทางแพ่ง ทางอาญาและทางปกครอง โดยผู้ยากไร้
สามารถยื่นคำขอโดยตรงที่กองทุนย ุติธรรม และคณะอนุกรรมการ
เป็นผ ู้พิจารณาอนุมัติ
มาตรา ๒๑ ให้สำนักงานศาลยุติธรรมนำส่งเงินสมทบประจำปี
ประเภทคา่ ข นึ้ ศ าล เงินแ ละทรัพย์สนิ ท ไี่ ด้จ ากการบงั คับห ลักป ระกัน
ตัวผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญาที่หลบหนีการปล่อยชั่วคราว
และเงินค ่าป รับในคดีอ าญาให้แ ก่ก องทุนย ุติธรรม ตามอัตราทคี่ ณะ
กรรมการกำหนด
คำอ ธิ บ าย รายรั บ ท างห นึ่ ง ข องกองทุ น ยุ ติ ธ รรมคื อ ค่ า
ธรรมเนียมศาล เงินแ ละทรัพย์สนิ ท ไี่ ด้จ ากการบงั คับห ลักป ระกันต วั 
ผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญาที่หลบหนีการปล่อยชั่วคราว และ
เงินค า่ ป รับในคดีอ าญา คณะกรรมการจะพจิ ารณาและกำหนดอตั รา
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ทีส่ ำนักงานศาลยตุ ธิ รรมตอ้ งสง่ เป็นร ายรับข องกองทนุ ย ตุ ธิ รรม โดย
สามารถปรับอัตราขึ้นและลงได้ต ามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
มาตรา ๒๒ สำนั ก งานท นายความที่ ไ ด้ รั บ อ นุ ญ าตจ ากส ภา
ทนายความมีหน้าที่ต้องส่งเงินสมทบให้กองทุนยุติธรรมตามอัตรา
ทีค่ ณะกรรมการกำหนด โดยสภาทนายความเป็นผ จู้ ดั เก็บเงินส มทบ
ดังกล่าวแล้วนำส่งเงินสมทบประจำปีประเภทค่าทนายความให้แก่
กองทุนยุติธรรม
คำอธิบาย แนวคิดต ามมาตรานคี้ อื น ำเงินค า่ ว า่ ค วามบางสว่ น
ที่ลูกความต้องเสียเข้าสู่กองทุนยุติธรรม โดยสภาทนายความเป็น
คนกลางในการเก็บเงินจากสำนักงานทนายความที่ได้รับอนุญาต
และนำสง่ เงินด งั ก ล่าวให้ก องทุนย ตุ ธิ รรมตามอตั ราทคี่ ณะกรรมการ
กำหนด ภาระทางการเงินที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สำนักงานทนายความ
หรือ สภาทนายความ แต่จะถูกผ ลักไปให้ล ูกค วาม
หมวด ๔

การเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา
และจำเลยที่ถูกยกฟ้องคดีอาญา
---------------------มาตรา ๒๓ ให้จ่ายเงิ นจ ากกองทุ นยุ ติธ รรมเ ป็นค่ าต อบแทน
ผู้เสียหายในคดีอาญา และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ ำเลยในคดี
อาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามที่คณะ
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กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้
จ่ายแก่จำเลยในคดีอ าญาพิจารณาอนุมัติ
หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไขการยนื่ ค ำขอ การพจิ ารณา และการ
อนุมตั คิ า่ ต อบแทนผเู้ สียห าย และคา่ ท ดแทนและคา่ ใช้จ า่ ยแก่จ ำเลย
ในคดีอาญาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าท ดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔
คำอธิบาย เนือ่ งจากระบบการจา่ ยเงินเยียวยาผเู้ สียห ายและจำเลยที่
ถูกย กฟ้องคดีอ าญาถกู ก ำหนดขนึ้ แ ละดำเนินก ารได้เป็นอ ย่างดแี ล้ว
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ แต่ปัญหาของระบบ
เดิมอยู่ที่การขาดกองทุนที่รับภาระทางการเงินดังกล่าวแทนรัฐและ
การขาดการรับช่วงสิทธิของผู้ได้รับการช่วยเหลือเพื่อไปไล่เบี้ยกับ
ผู้ก่อให้เกิดความเสียหายที่แท้จริง ดังนั้นพระราชบัญญัติฉบับนี้จึง
ไม่ไปเปลีย่ นแปลงระบบการเยียวยารปู แ บบเดิมแ ต่อ ย่างใด เพียงแต่
กำหนดให้ก องทุนย ตุ ธิ รรมทำหน้าทีเ่ ป็นแ หล่งเงินท นุ ในการเยียวยา
ผู้เสียหายหรือจำเลยที่ถูกยกฟ้องในคดีอาญาเท่านั้น และใช้กลไก
ของความเป็นนิติบุคคลของกองทุนยุติธรรมเข้ารับช่วงสิทธิจาก
ผู้ได้รับการเยียวยา เพื่อแก้ไขปัญหาระบบการเยียวยาแบบเดิมให้
ดีขึ้น ส่วนระบบการพิจารณาอนุมัติให้ม ีการเยียวยาหรือไม่อย่างไร
เป็นไปตามพระราชบัญญัตคิ ่าตอบแทนผเู้สียห ายฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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มาตรา ๒๔ เมื่อกองทุนจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เสียหาย หรือค่า
ทดแทนและคา่ ใช้จ า่ ยแก่จ ำเลยในคดีอ าญาตามมาตรา ๒๓ แล้ว ให้
กองทุนร บั ช ว่ งสทิ ธิข องผเู้ สียห ายหรือจ ำเลยเพือ่ ไปใช้ส ทิ ธิไล่เบีย้ ก บั 
ผู้กระทำความผิดอาญาหรือผู้ก่อให้เกิดความเสียหายที่แท้จ ริง
เมื่อกองทุนได้รับเงินหรือทรัพย์สินจากการใช้สิทธิไล่เบี้ยตาม
ความในวรรคแรกแล้ว ให้น ำเงินห รือท รัพย์สนิ ด งั ก ล่าวสง่ เป็นร ายรับ
ของกองทุน
ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่า
ด้วยเรื่องการรับช่วงสิทธิตั้งแต่มาตรา ๒๒๖ ถึงม าตรา ๒๓๒ มาใช้
บังคับกับกองทุนโดยอนุโลม
คำอธิบาย ระบบการเยียวยาผู้เสียหายหรือจำเลยที่ถูกยกฟ้องคดี
อาญาคอื ร ะบบทรี่ ฐั ม หี น้าท รี่ บั ผ ดิ ช อบทจี่ ะตอ้ งจา่ ยคา่ เสียห ายให้ก บั 
ผู้เสียหายหรือจ ำเลยที่ถูกย กฟ้องคดีอาญาไปก่อน และรัฐส ามารถ
รับช่วงสิทธิไปไล่เบี้ยกับผ ู้ก่อให้เกิดความเสียหายที่แท้จ ริงได้ เช่นผู้
กระทำความผิดทางอาญาที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ระบบดังกล่าว
ทำให้กองทุนยุติธรรมได้รับรายรับเพิ่มขึ้นจากการรับช่วงสิทธิเพื่อ
การไล่เบี้ย แนวคิดนี้มีที่มาจากระบบการเยียวยาผู้เสียหายในคดี
อาญาของประเทศฝรั่งเศส
มาตรา ๒๕ ให้บริษัทประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกันวินาศภัยและกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
มีหน้าที่ต้องนำส่งเงินสมทบประจำปีตามอัตราที่คณะกรรมการ

61

62

การปฏิรูปกองทุนยุติธรรม

กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับแ ละสง่ เสริมก ารประกอบ
ธุรกิจป ระกันภ ยั เป็นผ จู้ ดั เก็บเงินส มทบดงั ก ล่าวแล้วน ำสง่ เงินส มทบ
ประจำปีให้ก ับกองทุน
คำอธิบาย เงินสมทบกองทุนยุติธรรมบางส่วนมีที่มาจาก
ค่าเบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยที่ทำขึ้นทั้งประเทศ โดยผู้
เอาประกันต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเมื่อซื้อประกันภัยในรูปแบบต่างๆ
โดยทีบ่ ริษทั ป ระกันภ ยั จ ะเก็บเงินส ว่ นเพิม่ น สี้ ง่ ให้ก บั ส ำนักงานคณะ
กรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (กรม
การประกันภัยเดิม) และสำนักงานจะส่งเงินดังกล่าวเป็นรายรับ
ของกองทุนยุติธรรม วิธีการเก็บเงินแบบนี้ถูกนำไปปฏิบัติแล้วใน
ปัจจุบันเพราะบริษัทประกันภัยมีหน้าที่ต้องส่งเงินเป็นค่าใช้จ่าย
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยอยู่แล้ว มาตรานี้จึงใช้ระบบการจัดเก็บแบบที่สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้
ดำเนินการอยู่แล้วนั่นเอง แต่สำนักงานจะต้องส่งเงินบางส่วนไปที่
กองทุนยุติธรรม ภาระที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการ
กำกั บ แ ละส่ ง เ สริ ม ก ารป ระกอบธุ ร กิ จ ป ระกั น ภั ย หรื อ บ ริ ษั ท
ประกันภัย เพราะท้ายที่สุดก็จะผลักภาระไปให้ผู้เอาประกันใน
รูปแบบของการเก็บภาษี
มาตรา ๒๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้
คำอธิบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รับผ ิดชอบ
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โดยตรงกองทุนยุติธรรมเป็นผู้ที่เหมาะสมในการรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
..............................................
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่กองทุน
ยุติธรรมที่จัดตั้งและดำเนินงานภายใต้ระเบียบกระทรวงยุติธรรมยังไม่
สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ในการเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่าง
เต็มที่เนื่องจากงบประมาณที่จำกัดที่มาจากภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว การ
ทำให้กองทุนยุติธรรมมีความสามารถทางการเงินที่เพียงพอต่อภารกิจ
ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในการเข้าถึงความยุติธรรมนั้นจำเป็นต้องอาศัย
เงินสมทบจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมตาม
หลักการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในสังคม อีกทั้งภารกิจในการอำนวย
ความยุ ติ ธ รรมยั ง มี อี ก ส่ ว นห นึ่ ง คื อ ก ารเ ยี ย วยาผู้ เ สี ย ห ายใ นค ดี อ าญา
และจ ำเลยที่ ถู ก ย กฟ้ อ งใ นค ดี อ าญาต ามพร ะร าชบั ญ ญั ติ ค่ า ต อบแทน
ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔
ภารกิจดังกล่าวยังคงอาศัยงบประมาณแผ่นดินแต่เพียงอย่างเดียวทำให้การ
เยียวยาเป็นไปได้อย่างจำกัดและไม่ทั่วถึง การให้กองทุนยุติธรรมเป็นผู้จ่าย
เงินค า่ ต อบแทนผเู้ สียห าย และคา่ ท ดแทนและคา่ ใช้จ า่ ยแก่จ ำเลยในคดีอ าญา
จึงเป็นแนวทางการขยายขอบเขตของการเยียวยาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การเยียวยาบุคคลดังกล่าว อีกทั้งกองทุนยุติธรรมที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลยัง
สามารถรับช่วงสิทธิไปไล่เบี้ยกับผู้กระทำความผิดทางอาญาหรือผู้ก่อให้เกิด
ความเสียหายที่แท้จ ริงได้ จึงจำเป็นต ้องตราพระราชบัญญัตฉิ บับนี้
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แผนผังระบบกองทุนยุติธรรม
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