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0บทนำ



ภารกิจในการอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนในปัจจุบัน

มี 2 ประการ คือ ประการ ที่ หนึ่ง การ ช่วย เหลือ ประชาชน ให้ เข้าถึง 

ความ ยุติธรรม ประการ ที่ สอง การ เยียวยา ผู้ เสีย หาย และ จำเลย ที่ 

ถูก ยกฟ้อง

ใน ภารกิจ แรก คือ การ ช่วย เหลือ ประชาชน ให้ เข้า ถึง ความ 

ยตุธิรรม ใน ปจัจบุนั มกีองทนุ ยตุธิรรม รบั ผดิ ชอบ และ คณะ กรรมการ 

กองทุน เป็น ผู้ พิจารณา ให้ ความ ช่วย เหลือ เป็น กรณีๆ ไป

ใน ภารกิจ ที่ สอง คือ การ เยียวยา ผู้ เสีย หาย และ จำเลย ที่ ถูก 

ยกฟ้อง ใน ปัจจุบัน ไม่มี กองทุน แต่ มี คณะ กรรมการ ตาม พระราช 

บัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่

จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 พิจารณา เบิก จ่าย จาก งบ ประมาณ 

แผ่นดิน

ภารกิจ ทั้ง สอง นั้น ล้วน แต่ เป็น เรื่อง ของ รัฐ ใน การ ช่วย เหลือ 

ผู้ ยากไร้ ใน สังคม แต่ กฎหมาย องค์กร รับ ผิด ชอบ และ ราย ได้ ยัง 

แตกตา่ง กนั จงึ สมควร ที ่จะ ปฏริปู ภารกจิ ทัง้ สอง ให ้ด ีขึน้ เพือ่ ชว่ย เหลอื 

ประชาชน ให้ ได้ รับ ความ เป็น ธรรม สูงสุด

อย่าง ที่ ได้ กล่าว แล้ว ว่า กองทุน ยุติธรรม ใน ปัจจุบัน มี อยู่ แล้ว 

แต่ มี ข้อ จำกัด มากมาย ทั้ง เรื่อง ความ จำกัด ด้าน งบ ประมาณ ความ 
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จำกัด ด้าน บทบาท หน้าที่ ที่ ยัง ไม่ ครอบคลุม หลาย เรื่อง ที่ ควร ต้อง 

ทำ กองทุน ยุติธรรม แบบ เดิม จึง ยัง ไม่ สามารถ อำนวย ความ ยุติธรรม 

ในระดับ (Scale) ใหญ่ ได้ เพื่อ ปฏิรูป กองทุน ยุติธรรม ใน การ ศึกษา นี้ 

จงึ เริม่ ตน้ จาก การ ศกึษา ถงึ แนวทาง การ ให ้ความ ชว่ย เหลอื ประชาชน 

ใน กฎหมาย ต่าง ประเทศ ข้อ เสนอ ใน การ ปฏิรูป กองทุน ยุติธรรม 

เพื่อ ทำให้ กองทุน ยุติธรรม ใน รูป แบบ ใหม่ ตอบ สน อง ความ ต้องการ 

ของ ประชาชน อย่าง แท้จริง และ เมื่อ กองทุน ยุติธรรม ใน รูป แบบ 

ใหม่ เกิด ขึ้น แล้ว ผู้เขียน เห็น ว่า ควร ที่ จะ ได้ มี การ ศึกษา ถึง แนวทาง 

ใน การ พัฒนา กองทุน ยุติธรรม ให้ สามารถ ดำเนิน การ ได้ อย่าง ยั่งยืน 

สืบไป •
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1แนวทางให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย แก่ประชาชนในต่างประเทศ
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ในต่างประเทศมีการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย  

ใน ที่ นี้ จะ ยก ตัวอย่าง ประเทศ เยอรมนี ที่ ใช้ ระบบ ประมวล กฎหมาย 

(Civil Law) และ รัฐ แคลิฟอร์เนีย ประเทศ สหรัฐอเมริกา ที่ ใช้ ระบบ 

กฎหมาย จารีต ประเพณี (Common Law) และ เพิ่ม กรณี ศึกษา การ 

ตั้ง กองทุน เพื่อ การ เยียวยา ผู้ เสีย หาย ใน ประเทศ ฝรั่งเศส 

1.1 ประเทศ เยอรมนี

ใน ประเทศ เยอรมนี มี ความ ช่วย เหลือ ทาง กฎหมาย แก่ ผู้ มี 

ราย ได้ น้อย สอง รูป แบบ คือ การ ช่วย เหลือ โดย การ ให้ คำ แนะนำ ทาง 

กฎหมาย และ การ ช่วย เหลือ เกี่ยว กับ ค่า ธรรมเนียม ศาล โดย ความ 

ช่วย เหลือ นี้ จะ ให้ แก่ บุคคล ที่ มี พฤติการณ์ ทาง เศรษฐกิจ ว่า บุคคล นั้น 

ไม่มี ทุน ทรัพย์ พอที่ จะ จ่าย ค่า ใช้ จ่าย ทาง กฎหมาย และ ไม่ สามารถ 

ได้ รับ ความ ช่วย เหลือ ด้วย วิธี อื่นๆ เช่น จาก ระบบ ประกัน ภัย (Legal 

Protection Insurance) นอกจาก นี้ เจตนา ที่ ใช้ สิทธิ นี้ จะ ต้อง ไม่ เป็น 

ไป โดย มี เจตนา ทุจริต สำหรับ การ ช่วย เหลือ เกี่ยว กับ ค่า ธรรมเนียม 

ศาล นั้น การ ฟ้อง คดี หรือ การ แก้ ต่าง คดี จะ ต้อง มี เหตุผล อัน สมควร 

ที่ จะ ชนะ คดี โดย ผู้ ยื่น คำขอ จะ ต้อง แสดง ข้อ เท็จ จริง และ เอกสาร 
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เท่า ที่ เป็น ไป ได้ ต่อ ศาล 

ความช่วยเหลือโดยการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย จะ ให ้

ความ ช่วย เหลือ ใน คดี แพ่ง รวม ถึง คดี ที่ เกี่ยว กับ การ จ้าง แรงงาน คดี 

ปกครอง คดี รัฐธรรมนูญ คดี อาญา และ คดี สังคม โดย ใน คดี อาญา 

และ คด ีที ่เกีย่วขอ้ง กบั ความ ผดิ ทาง ปกครอง นัน้ จะ ให ้ความ ชว่ย เหลอื 

เฉพาะ แต ่การ ให ้คำ ปรกึษา ทาง กฎหมาย นอก ศาล เทา่นัน้ ใน คด ีที ่ตอ้ง 

ใช้ กฎหมาย ของ รัฐ อื่น มา บังคับ ใช้ การ ช่วย เหลือ โดย การ ให้ ปรึกษา 

ทาง กฎหมาย นั้น จะ ต้อง เป็น กรณี ที่ มี ชาว เยอรมัน เข้า มา เกี่ยวข้อง 

เทา่นัน้ ใน คด ีที ่เกีย่วขอ้ง กบั ภาษ ีอากร จะ ไมม่ ีการ ให ้ความ ชว่ย เหลอื 

ใน การ ให้ คำ ปรึกษา ทาง กฎหมาย แต่ อย่าง ใด 

ความช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาล จะ ให้ ความ 

ช่วย เหลือ ใน คดี แพ่ง ทุก ประเภท คดี ที่ เกี่ยวข้อง กับ เขต อำนาจ ศาล 

คด ีที ่ยืน่ ฟอ้ง ตอ่ ศาล อตุสาหกรรม (Industrial Tribunal) ศาล ปกครอง 

ศาล ภาษี และ ศาล สังคม (Social Court) อย่างไร ก็ ดี จำเลย ใน คดี 

อาญา และ ลกู หนี ้ใน คด ีลม้ ละลาย จะ ไม ่ได ้รบั ความ ชว่ย เหลอื เกีย่วกบั 

ค่า ธรรมเนียม ศาล 

ผู้ ที่ ต้องการ ความ ช่วย เหลือ ดัง กล่าว สามารถ ขอ แบบ ฟอร์ม 

ไดท้ี ่ศาล และ ทนายความ นอกจาก แบบ ฟอรม์ คำขอ แลว้ ผู ้ที ่ตอ้งการ 

ความ ช่วย เหลือ จะ ต้อง แนบ เอกสาร ซึ่ง แสดง ราย ละเอียด เกี่ยว กับ 

ราย ได ้ของ บคุคล ดงั กลา่ว เชน่ หลกั ฐาน แสดง จำนวน เงนิ เดอืน (Pay 

Slips) หรือ รายการ เสีย ภาษี ครั้ง ล่าสุด ใน กรณี ที่ เป็น เจ้าของ กิจการ 

เอง ใบ คำขอ คำ แนะนำ ทาง กฎหมาย จะ ต้อง ยื่น ต่อ ศาล ใน ท้อง ที่ ที่ 

บุคคล นั้น อาศัย อยู่ หรือ อาจ จะ ติดต่อ ผ่าน ทนายความ โดยตรง และ 
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ทนายความ จะ เป็น ผู้ ยื่น คำขอ ดัง กล่าว ต่อ ศาล ใน ภาย หลัง สำหรับ 

คำขอ ความ ช่วย เหลือ เกี่ยว กับ ค่า ธรรมเนียม ศาล จะ ต้อง ยื่น ต่อ ศาล 

ที่ กำลัง พิจารณา คดี หรือ จะ พิจารณา คดี นั้น 

เมื่อ คำขอ ดัง กล่าว ได้ รับ การ อนุญาต ผู้ ยื่น คำขอ ไม่ ต้อง เสีย 

ค่า ใช้ จ่าย ใดๆ จาก การ ได้ รับ บริการ ดัง กล่าว อีก แต่ เมื่อ เมื่อ ใด ที่ ผู้ 

ยื่น คำขอ มี ทุน ทรัพย์ พอที่ จะ จ่าย ค่า ใช้ จ่าย บาง ส่วน เพียง พอ ผู้ ยื่น 

คำขอ จะ ต้อง จ่าย เงิน จำนวน ดัง กล่าว คืนให้ กับ ‘กองทุน’ (Public 

Fund) เป็น งวดๆ 

การ ให้ ความ ช่วย เหลือ เกี่ยว กับ ค่า ธรรมเนียม ศาล ไม่ รวม ถึง 

การ ยื่น อุทธรณ์ คำ พิพากษา ของ ศาล ชั้น ต้น หาก ผู้ ยื่น คำขอ รับ ความ 

ช่วยเหลือ เกี่ยว กับ ค่า ธรรมเนียม ศาล ยัง คง ประสงค์ จะ ขอรับ ความ 

ช่วยเหลือ ใน ชั้น อุทธรณ์ บุคคล ดัง กล่าว ต้อง ยื่น คำขอ เข้า มา ใหม่1 

1.2 รัฐ แคลิฟอร์เนีย ประเทศ สหรัฐอเมริกา

ใน รฐั แคลฟิอรเ์นยี ม ีระบบ การ ให ้ความ ชว่ย เหลอื ทาง กฎหมาย 

กับ ประชาชน ผู้ ยากไร้ ผ่าน ทาง มูลนิธิ ซึ่ง ใช้ ชื่อ ว่า ‘มูลนิธิ ให้ ความ 

ช่วยเหลือ ทาง กฎ หมาย แห่ง ลอส แอง เจ ลีส’ (Legal Aid Foundation 

of Los Angeles (LAFLA)) 

หน่วย งาน LAFLA นี้ เป็น หน่วย งาน ที่ ให้ ความ ช่วย เหลือ ทาง 

ดา้น กฎหมาย แก ่ประชาชน ที ่ยากจน หรอื ผู ้ม ีราย ได ้นอ้ย ในลอส แอง 

1 )   http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_ger_en.htm สืบค้นเมื่อ 
10 กรกฎาคม 2555
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เจ ลสี ให ้ม ีความ เทา่ เทยีม ใน การ เขา้ ถงึ กระบวนการ ยตุธิรรม โดย การ 

จดัหา ผู ้แทน (Representation) ให้ คำ ปรกึษา ให ้ขอ้มลู ขา่วสาร ใหก้าร 

ศึกษา อบรม เกี่ยว กับ สิทธิ ทาง กฎหมาย โดย การ สัมมนา

หนว่ย งาน นี ้ม ีวตัถปุระสงค์ ใน การ สนบัสนนุ สถาบนั ครอบครวั 

รกัษา ความ มัน่คง ทาง เศรษฐกจิ สง่ เสรมิ ความ ปลอดภยั ความ มัน่คง 

และ อนามัย ปกป้อง สิทธิ มนุษย ชน และ สิทธิ พลเมือง

หน่วย งาน นี้ ได้ รับ เงิน ทุน มา จาก ทั้ง หน่วย งาน ภาค ของ รัฐ 

สำนักงาน ทนายความ (Law Firms) บริษัท มูลนิธิ และ ผู้ บริจาค โดย 

ได้ รับ เงิน ทุน ส่วน ใหญ่ จาก Legal Services Corporation (LSC) ซึ่ง 

เปน็ องคก์ร ที ่ไม ่แสวงหา กำไร ที ่สนบัสนนุ การ เขา้ ถงึ ความ ยตุธิรรม โดย 

เท่า เทียม กัน และ ให้ ทุน สำหรับ การ ช่วย เหลือ ทาง ด้าน กฎหมาย แก่ 

ชาว อเมรกินั ผู ้ม ีราย ได ้นอ้ย นอกจาก นี ้ยงั ได ้รบั ทนุ เพิม่ เตมิ จาก หนว่ย 

งาน ตา่งๆ เชน่ กระทรวง ยตุธิรรม และ องคก์าร สหประชาชาต ิเปน็ตน้ 

 หน่วย งาน นี้ ได้ ให้ บริการ ทาง ด้าน กฎหมาย โดย ทนายความ 

ที่ มี ประสบการณ์ และ ทุ่มเท ใน ขอบเขต ที่ ครอบคลุม ถึง ปัญหา ที่ 

ผู้ ยากไร้ หรือ ผู้ มี ราย ได้ น้อย ต้อง เผชิญ เช่น คดี ที่ เกี่ยว กับ ความ 

รุนแรง ใน ครอบครัว คดี แรงงาน ความ รุนแรง ทาง เพศ เป็นต้น 

อย่างไร ก็ตาม LAFLA ไม่ ได้ ให้ ความ ช่วย เหลือ ใน คดี ดัง ต่อ ไป นี้ คดี 

อาญา การ ประพฤติ ไม่ ชอบ ของ ตำรวจ การ ลบ ประวัติ อาชญากร 

การ ประพฤติ ไม่ ชอบ ของ ทนายความ คดี ล้ม ละลาย คดี ที่ เกี่ยว กับ 

อุบัติเหตุ ทาง รถยนต์ ข้อ พิพาท เล็กๆ น้อยๆ สิทธิ พลเมือง คดี มรดก 

หรือ พินัยกรรม2 

2 )   http://www.lafla.org/index.php สืบค้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555
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1.3 แนวทาง ใน การ เยียวยา ผู้ เสีย หาย 
ใน คดี อาญา ใน ประเทศ ฝรั่งเศส

ระบบ การ ทดแทน ความ เสีย หาย โดย รัฐ ใน ประเทศ ฝรั่งเศส 

แบง่ เปน็ สอง องคก์ร ที ่ทำงาน รว่ม กนั คอื คณะ กรรมการ พจิารณา คา่ 

ทดแทน ผู ้เสยี หาย (La Commission D’indemnisation Des Victimes 

D’infraction) และ กองทนุ เพือ่ การ ทดแทน ผู ้เสยี หาย จาก การ กอ่การ 

รา้ย และ ความ ผดิ ทาง อาญา (Fonds De Garantie Des Victimes Des 

Actes De Terrorisme Et D’autres Infractions) 

1.3.1 คณะ กรรมการ พิจารณา ค่า ทดแทน ผู้ เสีย 

หาย (La Commission D’indemnisation 

Des Victimes D’infraction)

คณะ กรรมการ พิจารณา ค่า ทดแทน ผู้ เสีย หาย เป็น องค์กร ที่ 

ใช้ ระบบ ตุลาการ กล่าว คือ คณะ กรรมการ นี้ มี อยู่ ที่ ศาล จังหวัด ทุก 

จังหวัด โดย องค์ ประกอบ ของ คณะ กรรมการ มี 3 คน คือ ผู้ พิพากษา 

ศาล จังหวัด คน หนึ่ง เป็น ประธาน คณะ กรรมการ ผู้ พิพากษา ศาล 

จังหวัด อีก คน หนึ่ง เป็น กรรมการ และ ประชาชน ผู้ มี ความ รู้ ความ 

สามารถ และ เชี่ยวชาญ เรื่อง ผู้ เสีย หาย อีก หนึ่ง คน เป็น กรรมการ 

บทบาท หน้าที่ ของ คณะ กรรมการ พิจารณา ค่า ทดแทน ผู้ เสีย 

หาย คือ การ รับคำ ร้อง จาก ผู้ เสีย หาย และ พิจารณา สั่ง การ ให้ กองทุน 

จ่าย ค่า ทดแทน ให้ ผู้ เสีย หาย คำ สั่ง ของ คณะ กรรมการ ถือ เป็น คำ สั่ง 
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ทาง ศาล ซึ่ง สามารถ อุทธรณ์ คำ สั่ง ได้ที่ ศาล อุทธรณ์

ความ เสีย หาย ที่ อาจ ร้องขอ ต่อ คณะ กรรมการ แบ่ง ได้ เป็น สอง 

ประเภท คือ 

1. ความ เสีย หาย รุนแรง 

กล่าว คือ ผู้ เสีย หาย ได้ รับ ความ เสีย หาย แก่ ชีวิต หรือ บาด เจ็บ 

จน ไม่ สามารถ ประกอบ การ งาน ได้ เกิน หนึ่ง เดือน นอกจาก นี้ ยัง รวม 

ถึง ความ เสีย หาย ที่ เกิด จาก การ ถูก ข่มขืน กระทำ ชำเรา และ ความ ผิด 

เกี่ยว กับ เพ ศอื่นๆ 

 ความ เสีย หาย ประเภท นี้ ผู้ เสีย หาย จะ ได้ รับ ‘การทดแทน

เต็มจำนวน’ แบบ ไม่มี เงื่อนไข 

2. ความ เสีย หาย ไม่ รุนแรง

กล่าว คือ ความ เสีย หาย ต่อ ทรัพย์ หรือ ความ เสีย หาย ต่อ 

ร่างกาย ที่ ผู้ เสีย หาย ไม่ อาจ ประกอบ การ งาน ได้ น้อย กว่า หนึ่ง เดือน 

ผู้ เสีย หาย จะ ได้ รับ ‘การ ทดแทน แบบ มี เงื่อนไข’

เงื่อนไข แห่ง การ ทดแทน ผู้ เสีย หาย ใน ความ เสีย หาย ประเภท 

นี้ คือ

ผู้ เสีย หาย ต้อง มี ราย ได้ ต่อ เดือน น้อย กว่า 1,288 ยูโร 1) 

(ประมาณ 61,824 บาท) โดย คำนงึ ถงึ สภาพ ที ่อยู ่อาศยั และ 

บุคคล ผู้ ร่วม อยู่ อาศัย กับ ผู้ เสีย หาย

ผู้ เสีย หาย ต้อง แสดง ให้ เห็น ว่า ตน ไม่มี ทาง ได้ รับ ค่า เสีย หาย 2) 

จาก ทาง อื่น เช่น ถูก ปฏิเสธ จาก บริษัท ประกัน 
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ผู้ เสีย หาย ต้อง แสดง ให้ เห็น ถึง สภาพ ความ เสีย หาย ทาง กาย 3) 

และ จิตใจ ที่ รุนแรง ที่ เป็น ผล มา จาก การก ระ ทำความ ผิด

ค่า ทดแทน ทั้งหมด ที่ อาจ ให้ ได้ กับ ผู้ เสีย หาย ประเภท นี้ ต้อง 4) 

ไม่ เกิน 3,864 ยูโร (ประมาณ 185,472 บาท) 

1.3.2 กองทุน เพื่อ การ ทดแทน ผู้ เสีย หาย จาก การ ก่อการ ร้าย และ 

ความ ผิด ทาง อาญา (Fonds De Garantie Des Victimes 

Des Actes De Terrorisme Et D’autres Infractions) 

รัฐ บัญญัต ิฉบับ วัน ที่ 6 กรกฎาคม 1990 ได ้ก่อ ตั้ง ‘กองทุน 

ทดแทน ผู้ เสีย หาย จาก การ ก่อการ ร้าย และ ความ ผิด อาญา’  ขึ้น โดย 

มี วัตถุประสงค์ ใน การ ให้การ ทดแทน บุคคล ดัง ต่อ ไป นี้

ผู้ เสีย หาย จาก การ ก่อการ ร้าย1) 

ผู้ เสีย หาย จาก ความ ผิด ฐาน ทำร้าย ร่างกาย 2) 

ผู้ เสีย หาย จาก ความ ผิด เกี่ยว กับ เพศ3) 

ผู้ เสีย หาย จาก ความ ผิด ฐาน ลัก ทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก ทำให้ 4) 

เสีย ทรัพย์

บทบาท หน้าที่ ของกอง ทุน นี้ คือ การ เป็น แหล่ง เงิน ทุน เพื่อ การ 

ทดแทน ความ เสยี หาย ให ้ผู ้เสยี หาย ภาย ใต ้กฎหมาย สอง ฉบบั คอื รฐั 

บัญญัติ ฉบับ วัน ที่ 9 กันยายน 1986 สำหรับ การ ทดแทน ผู้ เสีย หาย 

จาก การ กอ่การ รา้ย ซึง่ ใน ระหวา่ง นัน้ ฝรัง่เศส เปน็ เปา้ แหง่ การ กอ่การ 

ร้าย และ รัฐ บัญญัติ ฉบับ วัน ที่ 3 มกราคม 1977 สำหรับ การ ทดแทน 

ผู้ เสีย หาย ความ ผิด อาญา
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แหล่ง เงิน ได้ ของกอง ทุน มี ที่มา สำคัญ จาก การ หัก เบี้ย 

ประกนัภยั จาก สญัญา ประกนั ภยั ตา่งๆ โดย บรษิทั ประกนั ภยั จะ นำสง่ 

เงิน โดย คำนวณ จาก จำนวน สัญญา สัญญา ละ 3.30 ยูโร (ประมาณ 

132 บาท) นอกจาก นี ้แหลง่ เงนิ ได ้สำคญั อกี แหลง่ หนึง่ คอื เงนิ ที ่ได ้จาก 

การ รับ ช่วง สิทธิ ผู้ เสีย หาย ไป ฟ้อง ร้อง จาก ผู้ กระทำ ความ ผิด

วิธี พิจารณา คำร้อง ของ ผู้ เสีย หาย

ผู้ เสีย หาย จาก การ ก่อการ ร้าย หรือ ความ ผิด อาญา มี สิทธิ ยื่น 

คำร้อง ต่อ คณะ กรรมการ ที่ ศาล จังหวัด ที่ ตน มี ภูมิลำเนา หรือ ศาล 

จังหวัด ที่ มี เขต อำนาจ เหนือ คดี อาญา ที่ เป็น มูล แห่ง การ เรียก ร้อง ค่า 

ทดแทน

เจ้า หน้าที่ ธุรการ ศาล จะ ส่ง สำเนา คำร้อง ไป ให้ กองทุน โดย 

กองทุน จะ รับ เอกสาร หลัก ฐาน ต่างๆ  และ เสนอ เงิน และ ความ 

ช่วยเหลือ ให้ ผู้ เสีย หาย 

หาก ผู้ เสีย หาย พอใจ กับ การ ช่วย เหลือ และ เงิน ที่ กองทุน เสนอ 

ให้ กองทุน จะ ส่ง เรื่อง กลับ มา ที่ คณะ กรรมการ และ คณะ กรรมการ 

จะ มี คำ สั่ง เห็น ชอบ ตาม วิธี การ และ จำนวน เงิน แห่ง การ ทดแทน จะ 

เห็น ได้ ว่า ใน กระบวนการ นี้ เป็นก ระ บวน การ แห่ง การ เจรจา ต่อ รอง 

ระหว่าง กองทุน กับ ผู้ เสีย หาย โดย ไม่ ใช้ กระบวนการ ศาล

หาก ผู้ เสีย หาย ไม่ พอใจ กับ การ ช่วย เหลือ และ เงิน ที่ กองทุน 

เสนอ ให ้กระบวนการ จะ กลาย เปน็ก ระ บวน การ ศาล กลา่ว คอื กองทนุ 

จะ ส่ง เรื่อง กลับ มา ที่ คณะ กรรมการ และ คณะ กรรมการ จะ พิจารณา 

ความ เห็น ของ ผู้ เสีย หาย กับ กองทุน และ สั่ง การ จ่าย เงิน ทดแทน 
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 เมือ่ คณะ กรรมการ พจิารณา เสรจ็ คณะ กรรมการ จะ ออก คำ สัง่ 

ให้ กองทุน จ่าย เงิน ทดแทน ให้ ผู้ เสีย หาย 

ผู้ เสีย หาย สามารถ อุทธรณ์ คำ สั่ง คณะ กรรมการ ได้ที่ ศาล 

อุทธรณ์

การ รับ ช่วง สิทธิ ของ ผู้ เสีย หาย เพื่อ ฟ้อง ร้อง กับ ผู้ กระทำ ความ ผิด

หลัง จาก ที่ กองทุน จ่าย ค่า ทดแทน ให้ กับ ผู้ เสีย หาย แล้ว ไม่ 

ว่า จะ เป็นการ จ่าย เงิน จาก การ เจรจา ระหว่าง กองทุน กับ ผู้ เสีย หาย 

หรือ จะ เป็นการ จ่าย เงิน จาก คำ สั่ง ของ คณะ กรรมการ กองทุน จะ เข้า 

รับ ช่วง สิทธิ ของ ผู้ เสีย หาย เพื่อ ฟ้อง ร้อง ทาง แพ่ง กับ ผู้ กระทำ ความ 

ผิด ที่แท้ จริง โดย หาก กองทุน ชนะ คดี แพ่ง เงิน ที่ ได้ จาก คำ พิพากษา 

จะ ตก เป็น ของกอง ทุน ซึ่ง ถือ เป็น แหล่ง ราย ได้ สำคัญ อีก แหล่ง หนึ่ง 

ของกอง ทุน 

นอกจาก นี้ การ เปิด โอกาส ให้ กองทุน เข้า รับ ช่วง สิทธิ ของ 

ผู้เสียหาย เพื่อ ฟ้อง ทาง แพ่ง เรียก ค่า เสีย หาย จาก ผู้ กระทำ ความ ผิด 

ที่แท้ จริง นั้น ยัง สอดคล้อง กับ หลัก นโยบาย ทาง อาญา กล่าว คือ 

“ผู้ กระทำ ความ ผิด ที่แท้ จริง ควร เป็น ผู้ มี ส่วน ใน การ เยียวยา ความ 

เสียหาย ให้ กับ ผู้ เสีย หาย”3 • 

3 )   http://www.fondsdegarantie.fr/fonctionnement.html  สืบค้นเมื่อ 10 
กรกฎาคม 2555
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2ข้อ เสนอ ใน การ ปฏิรูป กองทุน ยุติธรรม



ปัจจุบันกองทุนยุติธรรมมีบทบาทเพียงแค่การช่วยเหลือ

ประชาชน ใน การ เข้า ถึง ความ ยุติธรรม เช่น ให้การ ช่วย เหลือ ด้าน 

ค่า ทนายความ ค่า ขึ้น ศาล รวม ทั้ง ค่า ใช้ จ่า ยอื่นๆ ใน การ ดำเนินคดี 

กับ ผู้ยากไร้ นอกจาก นี้ ยัง ให้การ ช่วย เหลือ ประชาชน ใน เรื่อง เงิน 

ประกันตัว กับ ผู้ ยากไร้ ที่ ตก เป็น ผู้ ต้องหา หรือ จำเลย ใน คดี อาญา 

โดย การ อนุมัติ ให้ นำ เงิน กองทุน ยุติธรรม ไป เป็น หลัก ประกัน ตัว กับ 

ผูต้อ้งหา หรอื จำเลย ที ่นา่ จะ เปน็ ผู ้บรสิทุธิ ์แต ่ถกู กระบวนการ ยตุธิรรม 

ควบคุม ตัว ไว้ ระหว่าง ดำเนิน คดี

ผู้ เขียน ขอ เสนอ แนวทาง การ ปฏิรูป กองทุน ยุติธรรม เป็น 3 ข้อ 

ดังนี้

2.1 การ จัด ให้ มี กฎหมาย จัด ตั้ง กองทุน 
ยุติธรรม ใหม่ ให้ มี สถานะ เป็น นิติบุคคล

ภารกิจ ของกอง ทุน ยุติธรรม ใหม่ ที่ ตั้ง ขึ้น ไม่ ได้ มี เพียง การ 

ช่วยเหลือ ผู้ ยากไร้ ให้ ได้ รับ ความ เป็น ธรรม เท่านั้น แต่ ยัง มี บทบาท 

สำคัญ ใน เรื่อง การ บริหาร จัดการ สิทธิ ต่างๆ ของ ประชาชน ที่ เข้าไป 

ช่วย เหลือ โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง การ รับ ช่วง สิทธิ จาก ประชาชน ที่ 
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กองทุน เข้าไป ช่วย เหลือ เพื่อ ไป ไล่ เบี้ย กับ ผู้ ที่ สมควร ต้อง รับ ผิด ชอบ 

อย่าง แท้จริง เช่น ผู้ กระทำ ความ ผิด ที่ เป็นต้น เหตุ แห่ง ความ เสีย หาย 

ดัง นั้น หาก กองทุน ไม่มี สถานะ เป็น นิติบุคคล กองทุน ก็ ไม่ สามารถ 

บริหาร จัดการ สิทธิ ต่างๆ ของ ประชาชน ได้ เมื่อ กฎหมาย จัด ตั้ง 

กองทุน ให้ มี สถานะ เป็น นิติบุคคล แล้ว กองทุน ที่ เป็น นิติบุคคล จะมี 

อำนาจ ตาม กฎหมาย ใน การ รับ ช่วง สิทธิ ของ ประชาชน ใน กรณี ที่ 

กองทนุ ให ้ความ ชว่ย เหลอื ไป เพือ่ ที ่จะ ไป ไล ่เบีย้ กบั ตน้ เหต ุแหง่ ความ 

เสียหาย ที่แท้ จริง ได้ 

เนื่องจาก นิติบุคคล ก่อ ตั้ง ขึ้น โดย บทบัญญัติ ของ กฎหมาย 

ดังนั้น เพื่อ ให้ กองทุน ยุติธรรม มี สถานะ เป็น นิติบุคคล จึง จำเป็น 

อยา่งยิง่ ที ่จะ ตอ้ง ตรา พระ ราช บญัญตั ิจดั ตัง้ กองทนุ ยตุธิรรม พ.ศ. ... 

เพื่อ สร้าง และ วาง หลัก การ ทำงาน ของกอง ทุน ยุติธรรม ใหม่

2.2 ขยาย ภารกิจ ของกอง ทุน ยุติธรรม ให้ กว้าง ขึ้น

บทบาท ของกอง ทนุ ยตุธิรรม ใน ปจัจบุนั ยงั ม ีอยู ่จำกดั กลา่วคอื 

ให้การ ช่วย เหลือ ด้าน ค่า ทนายความ ค่า ขึ้น ศาล รวม ทั้ง ค่า ใช้จ่าย 

อื่นๆ  ใน การ ดำเนิน คดี กับ ผู้ ยากไร้ และ การ ช่วย เหลือ ประชาชน 

ใน เรื่อง เงิน ประกัน ตัว กับ ผู้ ยากไร้ ที่ ตก เป็น ผู้ ต้องหา หรือ จำเลย ใน 

คดีอาญา แต่ แท้จริง แล้ว ประชาชน โดย เฉพาะ ผู้ ยากไร้ ยัง ต้องการ 

ความ ชว่ย เหลอื จาก กองทนุ ยตุธิรรม อกี หลาย ดา้น ไม ่วา่ จะ เปน็ เรือ่ง 

ของ การ เยียวยา ให้ กับ ผู้ เสีย หาย ที่ ไม่มี ความ สามารถ ที่ จะ ไป ใช้ สิทธิ 

เรียก ร้อง ค่า เสีย หาย จาก ผู้ กระทำ ผิด โดย เฉพาะ กรณี ที่ ผู้ เสีย หาย ที่ 
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ยากไร ้ที ่ถกู กระทำ ความ ผดิ อาญา และ ไม ่ปรากฏ ตวัผู ้กระทำ ความผดิ 

รวม ทั้ง กรณี ที่ ผู้ ต้องหา หรือ จำเลย ถูก ศาล พิพากษา ปล่อย ตัว เพราะ 

เหตุ ว่า ไม่ ได้ กระทำ ความ ผิด แต่ ต้อง ถูก ขัง อยู่ ใน เรือน จำ ตลอด 

ระยะ เวลา ของ การ พิจารณา คดี ซึ่ง รัฐ จำเป็น ต้อง ให้การ เยียวยา 

ตาม กฎหมาย แต่ สอง กรณี ที่ กล่าว มายัง ไม่ อยู่ ใน ภารกิจ ของกอง ทุน 

ยุติธรรม ที่ จะ ให้ ความ ช่วย เหลือ ได้

ผู ้เขยีน ขอ เสนอ ให ้รวม ภารกจิ เรือ่ง การ เยยีวยา ผู ้เสยี หาย ใน คด ี

อาญา และ การ เยยีวยา จำเลย ที ่ถกู ยกฟอ้ง ใน คด ีอาญา ให้ เปน็ หนา้ที่ 

ของกอง ทุน ยุติธรรม ด้วย เพื่อ ขยาย ภารกิจ ของกอง ทุน ยุติธรรม ให้ 

กว้าง ขึ้น และ ครอบคลุม ความ ต้องการ ของ ประชาชน ใน เรื่อง การ 

ได้รับ ความ เป็น ธรรม 

ข้อดี ของ การ รวม ภารกิจ ทั้ง สอง ให้ อยู่ ใน กองทุน คือ การ ลด 

ต้นทุน (Costs) ใน การ จัดการ เพราะ เมื่อ กองทุน มี กองทุน เดียว 

คณะ กรรมการ ใหญ่ ที่ พิจารณา เป็น คณะ เดียว ต้นทุน ใน การ บริหาร 

จัดการ กองทุน ก็ น้อย กว่า และ จะ ต่อ เนื่อง สอดคล้อง ไป ใน แนวทาง 

เดียวกัน มากกว่า เมื่อ เปรียบ เทียบ กับ การ จัด ตั้ง กอง ทุน หลายๆ 

กองทุน ให้ มี บทบาท หน้าที่ ต่างๆ กัน ต้นทุน ใน การ บริหาร จัดการ 

แต่ละ กองทุน ก็ จะ มี มาก ส่วน ข้อ เสีย คือ ภารกิจ ของกอง ทุน และ 

คณะ กรรมการ กองทุน จะ มี มาก ขึ้น แต่ ก็ น่า จะ แก้ ปัญหา ได้ โดย การ 

ตั้ง คณะ อนุกรรมการ ขึ้น รับ ผิด ชอบ ใน แต่ละ งาน
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2.3 เปิด ให้ มี คณะ กรรมการ บริหาร 
กองทุน จาก หลาย ภาค ส่วน

ปจัจบุนั คณะ กรรมการ บรหิาร กองทนุ ยงั ม ีสว่น รว่ม อยา่ง จำกดั 

เมื่อ ภารกิจ กองทุน กว้าง ขึ้น จึง สมควร ที่ จะ ปฏิรูป องค์ ประกอบ ของ 

คณะ กรรมการ ให้ มา จาก ทั้ง ภาค รัฐ และ ภาค ประชาชน โดย กำหนด 

ใน กฎหมาย จัด ตั้ง กองทุน ยุติธรรม ให้ มี กระบวนการ สรรหา คณะ 

กรรมการ บริหาร กองทุน ยุติธรรม ที่ โปร่งใส และ เป็น ระบบ •
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3แนวทางในการพัฒนากองทุนยุติธรรม



กองทุนยุติธรรมใหม่ที่ตั้งขึ้นโดยบทบัญญัติของกฎหมายจะม ี

สถานะ เป็น นิติบุคคล มี บทบาท ภารกิจ ที่ กว้าง ขึ้น ที่ จะ ช่วย เหลือ 

ประชาชน ใน เรือ่ง ความ ยตุธิรรม ได ้ใน วง กวา้ง อกี ทัง้ ม ีคณะ กรรมการ 

ที่ มี ส่วน ร่วม จาก ทั้ง ภาค รัฐ และ ภาค ประชาชน ราย จ่าย ของกอง ทุน 

ยุติธรรม ใหม่ ที่ ถูก ปฏิรูป จะ มี มาก ขึ้น อย่าง แน่นอน เพราะ เหตุ ว่า 

กองทุน มี ภารกิจ ที่ มาก ขึ้น ใน การ ช่วย เหลือ ประชาชน ดัง นั้น เพื่อ ให้ 

กองทนุ ยตุธิรรม ม ีราย ได ้เพยีง พอ กบั ราย จา่ย อนั จะ สง่ ผล ให ้เปน็การ 

ชว่ย เหลอื ผู ้ยากไร ้ได ้อยา่ง ม ีประสทิธภิาพ สงูสดุ แนวคดิ ใน การ พฒันา 

กองทุน ยุติธรรม จึง มี 2 ประการ คือ ประการ ที่ หนึ่ง การ เพิ่ม รายได้ 

ของกอง ทุน ยุติธรรม ประการ ที่ สอง การ ลด ราย จ่าย ที่ ไม่ จำเป็น 

ของกอง ทุน ยุติธรรม 

แนวคดิ ใน การ ‘เพิม่ ราย ได ้และ ลด ราย จา่ย’ จะ นำ มา ใช ้ใน การ 

พัฒนา กองทุน ยุติธรรม โดย แยก วิเคราะห์ ตาม ภารกิจ ของกองทุน 

ดังนี้
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3.1 ภารกิจ ใน การ ช่วย เหลือ ประชาชน 
ใน การ เข้า ถึง ความ ยุติธรรม

ภารกจิ ใน การ ชว่ย เหลอื ประชาชน ใน การ เขา้ ถงึ ความ ยตุธิรรม 

เปน็ ภารกจิ เดมิ ของกอง ทนุ ยตุธิรรม ผู ้เขยีน แยก พจิารณา เปน็ ปญัหา 

ที ่เกดิ ขึน้ ใน ภารกจิ สว่น นี ้ใน ปจัจบุนั แนวทาง แกไ้ข ปญัหา โดย การ เพิม่ 

ราย ได้ และ แนวทาง แก้ไข ปัญหา โดย การ ลด ราย จ่าย ที่ ไม่ จำเป็น

3.1.1 ปัญหา ที่ เกิด ขึ้น ใน ปัจจุบัน 

ปัญหา ที่ เกิด ขึ้น ใน ปัจจุบัน มี 3 ประการ คือ

ประการที่หนึ่ง เงิน กองทุน ไม่ เพียง พอ ปัจจุบัน เงิน กองทุน 

ของกอง ทุน ยุติธรรม ไม่ เพียง พอ เพราะ เงิน ของกอง ทุน มา จาก 

งบประมาณ ของ รัฐ ซึ่ง รัฐ จะ ให้ งบ ประมาณ ปี ละ ประมาณ 30 ล้าน 

บาท ซึ่ง ไม่ พอ กับ ความ ต้องการ ของ ประชาชน ที่ มี มาก ขึ้น ดัง จะ 

เห็น ได้ จาก บท สัมภาษณ์ ของ รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง ยุติธรรม เมื่อ 

วัน ที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ตอน หนึ่ง ที่ กล่าว ว่า “กองทุน ยุติธรรม 

เหลือ เงิน 40 ล้าน บาท ไม่ พอ ช่วย ชาวนา 3 จังหวัด ถูก นายทุน โกง”1 

และ หาก รฐั ทุม่ การ ประชาสมัพนัธ ์เรือ่ง กองทนุ ยตุธิรรม ให ้ประชาชน 

ทราบ ก ็ยิง่ ทำให ้ประชาชน สนใจ เขา้ มา ขอ ความ ชว่ย เหลอื มาก ขึน้อกี 

เงิน กองทุน ที่มา จาก งบ ประมาณ ของ รัฐ แต่ เพียง อย่าง เดียว คงไม่ 

1 )   หนังสือ พิมพ์ โพสต์ ทู เดย์ / การ เงิน / “ยุติธรรม กระเป๋า แฟบ เงิน ไม่พอ ช่วย 
ชาวนา” ฉบับ วัน ที่ 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14:16 น. สืบค้น เมื่อ วัน ที่ 31 
พ.ค. 54 เวลา 15.50 น.
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เพียงพอที่ จะ ช่วย เหลือ ประชาชน ทั้ง ประเทศ

ประการที่สอง ความ ต้องการ ของ ประชาชน ให้ กองทุน 

ช่วยเหลือ มี มาก ขึ้น ความ ต้องการ ของ ประชาชน ใน การ ได้ รับ ความ 

ช่วย เหลือ จาก กองทุน ยุติธรรม ล้วน แปรผันโดยตรง กับ มาตรการ 

ประชาสมัพนัธ ์หาก ม ีการ ประชาสมัพนัธ์ มาก ขึน้ ความ ตอ้งการ ของ 

ประชาชน ก็ จะ มาก ขึ้น เป็น ลำดับ

ประการที่สาม สบื เนือ่งจาก ประการ ที ่หนึง่ และ ประการ ที ่สอง 

กลา่ว คอื เมือ่ รฐั ตอ้งการ ชว่ย เหลอื ประชาชน ใน เรือ่ง ความ เปน็ ธรรม 

และ เงิน ของกอง ทุน ยุติธรรม ไม่ เพียง พอที่ จะ ช่วย เหลือ ประชาชน 

ได้ รัฐ ก็ มี หนทาง เดียว ใน ปัจจุบัน คือ การ เพิ่ม งบ ประมาณ ให้ กองทุน 

ยุติธรรม ซึ่ง หาก รัฐ ทำ เช่น นั้น รัฐ จะ มี ค่า เสีย โอกาส (Opportunity 

Costs) ที่ จะ นำ งบ ประมาณ ส่วน นี้ ไป พัฒนา ประเทศ ส่วน อื่น

3.1.2 แนวทาง แก้ไข ปัญหา โดย การ เพิ่ม ราย ได้ ให้ กองทุน ยุติธรรม

ใน ภารกิจ นี้ แนวทาง การ แก้ ปัญหา คือ เมื่อ กองทุน มี ภาระ ใน 

การ จ่าย เงิน ช่วย เหลือ ประชาชน หลาย เรื่อง และ มาก ขึ้น วิธี การ หา 

ราย ได้ เพิ่ม นั้น ควร ที่ จะ หา ราย ได้ จาก ช่อง ทาง ที่ เหมาะ สม กับ ภาระ 

การ จ่าย เงิน ของกอง ทุน คือ

ประการที่หนึ่ง กองทุน มี ราย จ่าย เป็น ค่า ขึ้น ศาล ให้ กับ 

ประชาชน ผู้ ยากไร้ ราย ได้ ใหม่ ของกอง ทุน ก็ ควร เป็น เงิน ค่า ขึ้น ศาล 

บาง ส่วน ที่ ศาล หัก จาก ค่า ขึ้น ศาล ของ คน มี ฐานะ ดี และ นำ ส่ง เข้า 

กองทนุ เพือ่ นำ ไป ใช ้เปน็ คา่ ขึน้ ศาล และ ค่า ธรรมเนียม ให ้กบั ผู้ ยากไร้ 
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ที่ ไม่มี เงิน เป็น ค่า ขึ้น ศาล และ ค่า ธรรมเนียม

ปัจจุบัน เงิน ค่า ขึ้น ศาล ฝ่าย โจทก์ จะ เป็น ผู้ ออก ไป ก่อน แต่ เมื่อ 

โจทก์ ชนะ คดี ศาล จะ สั่ง ให้ จำเลย ชำระ ค่า ขึ้น ศาล และ ค่า ธรรมเนียม 

แทน โจทก์ ตรง กัน ข้าม ถ้า ฝ่าย จำเลย ชนะ คดี (หมาย ถึง โจทก์ แพ้ คดี) 

คา่ ขึน้ ศาล จะ ตก เปน็ พบั (หมาย ถงึ ศาล จะ ไม ่คนืให ้โจทก)์ ใน บาง กรณ ี

ถ้า มี การ ประนีประนอม ยอม ความ กัน ได้ โดย ไม่ ต้อง พิพากษา ศาล 

อาจ สัง่ คนื คา่ ขึน้ ศาล ให ้ตาม อตัรา ที ่ศาล กำหนด ดงั นัน้ คา่ ขึน้ ศาล จงึ 

เปน็ เงนิ ที ่ศาล ได ้รบั เสมอ ไม ่วา่ โจทก ์หรอื จำเลย เปน็ ฝา่ย ชนะ คด ีและ 

ปัจจุบัน ค่า ขึ้น ศาล เป็น เงิน ที่ ศาล จะ ต้อง นำ ส่ง กระทรวง การ คลัง แต่ 

มี ข้อ ตกลง พิเศษ ระหว่าง กรม บัญชี กลาง และ สำนักงาน ศาล ยุติธรรม 

ที่ให้ ศาล เก็บ บาง ส่วน ไว้ เป็น เงิน บริหาร งาน ศาล

แนวทาง ที่ เป็น ไป ได้ คือ กำหนด ใน ร่าง พระ ราช บัญญัติ จัด ตั้ง 

กองทุน ยุติธรรม ให้ ศาล นำ เงิน บาง ส่วน ตาม ที่ กฎ กระทรวง กำหนด 

ส่ง เข้า กองทุน ยุติธรรม 

ประการที่สอง กองทุน มี ราย จ่าย เป็น ค่า ทนายความ ให้ กับ 

ประชาชน ผู้ ยากไร้ ราย ได้ ใหม่ ของกอง ทุน ก็ ควร มี จาก เงิน ค่า จ้าง 

ทนายความ ของ คน มี ฐานะ ดี โดย หัก บาง ส่วน เข้า กองทุน เพื่อ ให้ 

กองทุน นำ ไป ใช้ เป็น ค่า ทนายความ ให้ กับ คน ยากไร้

ปัจจุบัน ทนายความ ใน ประเทศไทย ที่ ว่า ความ ได้ ต้อง ได้ รับ 

ใบ อนุญาต ว่า ความ จาก สภา ทนายความ และ ต้อง สังกัด สำนักงาน 

ทนายความ แห่ง ใด แห่ง หนึ่ง 

แนวทาง ที่ เป็น ไป ได้ คือ กำหนด ใน ร่าง พระ ราช บัญญัติ 

จัดตั้ง กองทุน ยุติธรรม ให้ สภา ทนายความ เรียก เก็บ ค่า ธรรมเนียม 
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ทนายความ ประจำ ปี ส่ง เข้า กองทุน ยุติธรรม โดย สภา ทนายความ 

ไป เรียก เก็บ เงิน ค่า ธรรมเนียม ดัง กล่าว จาก ทนายความ ทุก คน 

อีกทีหนึ่ง ซึ่ง ภาระ ที่แท้ จริง จะ ตก แก่ ลูก ความ ที่มา จ้าง ทนายความ 

ว่าความ เพราะ ทนายความ ก็ จะ ผลัก ภาระ ไป ให้ ลูก ความ โดย ไป เพิ่ม 

ค่า ทนายความ นั่นเอง 

ประการที่สาม กองทนุ ม ีราย จา่ย เปน็ เงนิ ประกนั ตวัผูต้อ้งหา 

หรือ จำเลย ที่ น่า เชื่อ ว่า จะ ไม่ ได้ กระทำ ความ ผิด ราย ได้ ใหม่ ของ 

กองทุน ก็ ควร เป็น เงิน ที่ ศาล ริบ หลัก ประกัน ผู้ ต้องหา หรือ จำเลย ที่ 

หลบหนี และ นำ บาง ส่วน เข้า กองทุน เพื่อ ให้ กองทุน ไป พิจารณา 

ช่วยเหลือ ผู้ ต้องหา หรือ จำเลย ที่ ไม่มี เงิน ประกัน ตัว ต่อ ไป

แนวทาง ที่ เป็น ไป ได้ คือ เมื่อ ศาล สั่ง ริบ หลัก ประกัน ของ ผู้ ที่ 

หลบ หนี สัญญา ประกัน แล้ว ให้ ศาล นำ เงิน บาง ส่วน ส่ง เข้า กองทุน 

ยุติธรรม 

3.1.3 แนวทาง แก้ไข ปัญหา โดย การ ลด ราย จ่าย ที่ ไม่ จำเป็น

ราย จา่ย ของกอง ทนุ ปจัจบุนั คอื การนำ เงนิ ไป เปน็ หลกั ประกนั 

ให้ กับ ผู้ ต้องหา หรือ จำเลย ที่ คาด ว่า จะ ไม่ใช่ ผู้ กระทำ ความ ผิด ทั้งๆ 

ที่ ราย จ่าย ส่วน นี้ ไม่ น่า จะ เป็น สิ่ง ที่ จำเป็น ใน กระบวนการ ยุติธรรม 

ของไทย หาก ม ีการ ปรบัปรงุ แนวคดิ ใน เรือ่ง การ ปลอ่ย ชัว่คราว โดย ไม ่

จำเปน็ ตอ้ง เรยีก หลกั ประกนั ได ้ราย จา่ย สว่น นี ้ก ็ไม ่จำเปน็ และ กองทนุ 

ก็ จะ นำ เงิน ไป ช่วย ผู้ ยากไร้ ใน กรณี อื่น ได้ มาก ขึ้น วิธี การ มีดังนี้  คือ 
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การ ปรับ แนวทาง ปฏิบัติ เรื่อง การ ปล่อย ชั่วคราว ของ กระบวนการ 

ยุติธรรม ทาง อาญา ทั้ง ระบบ

ทาง ปฏิบัติ ใน ปัจจุบัน องค์กร ใน กระบวนการ ยุติธรรม ไม่ ว่าจะ 

เป็น พนักงาน สอบสวน พนักงาน อัยการ หรือ ศาล จะ พิจารณา 

ปลอ่ย ชัว่คราว จาก หลกั ประกนั ที ่ผู ้ตอ้งหา หรอื จำเลย นำ มา เสนอ โดย 

พจิารณา จาก ความ หนกั เบา ของ ขอ้หา ที ่ตัง้ ขึน้ ถา้ ขอ้หา เบา กจ็ะ เรยีก 

หลัก ประกัน ไม่ สูง นัก2 หาก ข้อหา หนัก ก็ จะ เรียก หลัก ประกันสูง3 ถ้า 

ผูต้อ้งหา หรอื จำเลย ม ีเงนิ หรอื หลกั ทรพัย ์มา เปน็ หลกั ประกนั องคก์ร 

ใน กระบวนการ ยุติธรรม ก็ จะ พิจารณา อีก ที ว่า จะ ปล่อย ชั่วคราว หรือ 

จะ ควบคุม ตัว ไว้ หาก มี พฤติการณ์ หลบ หนี หรือ ก่อ เหตุร้าย ก็ อาจ จะ 

เรียก หลัก ประกัน ให้ สูง ขึ้น อีก และ พิจารณา ปล่อย ตัว ไป ตรงกัน ข้าม 

หาก ผู ้ตอ้งหา หรอื จำเลย ไมม่ ีเงนิ หรอื หลกั ทรพัย์ มา เปน็ หลกัประกนั 

เลย ผู้ ต้องหา หรือ จำเลย คน นั้น ก็ จะ ถูก ขัง ไว้ ที่ เรือน จำ ระหว่าง 

การ ดำเนิน คดี แม้ว่า ผู้ ต้องหา หรือ จำเลย ไม่มี พฤติการณ์ หลบ หนี 

ก่อเหตุร้าย ประการ ใด เลย ก็ตาม 

ตัวอย่างเช่น นาย ก ถูก ตั้ง ข้อหา ว่า ชิง ทรัพย์ ตาม ประมวล 

กฎหมาย อาญา โดย มี ระวาง โทษจำ คุก ตั้งแต่ 5 ปี ถึง 10 ปี และ ใน 

บัญชี เกณฑ์ มาตรฐาน กลาง หลัก ประกัน การ ปล่อย ชั่วคราว ผู้ ต้องหา 

หรอื จำเลย กำหนด วา่ ความ ผดิ ฐาน ชงิ ทรพัย ์ให ้ศาล เรยีก หลกั ประกนั 

2 )   บญัช ีเกณฑ ์มาตรฐาน กลาง หลกั ประกนั การ ปลอ่ย ชัว่คราว ผู ้ตอ้งหา หรอื จำเลย 
กำหนด วา่ หลกั ประกนั ตวั จำเลย ใน ชัน้ ศาล ใน ขอ้หา ลกั ทรพัย ์(โทษจำคกุ ไม ่เกนิ 3 ป)ี 
คือ 50,000 บาท

3 )   บญัช ีเกณฑ ์มาตรฐาน กลาง หลกั ประกนั การ ปลอ่ย ชัว่คราว ผู ้ตอ้งหา หรอื จำเลย 
กำหนด วา่ หลกั ประกนั ตวั จำเลย ใน ชัน้ ศาล ใน ขอ้หา วิง่ ราว ทรพัย ์(โทษจำ คกุ ไมเ่กนิ 
5 ปี) คือ 90,000 บาท
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จำนวน 150,000 บาท หาก  นาย ก มี เงิน 150,000 บาท หรือ มี 

หลกั ประกนั ต ีราคา ได ้150,000 บาท นาย ก นำ เงนิ หรอื หลกั ประกนั 

มา วาง ศาล นาย ก จะ ได้ รับ การ ประกัน ตัว และ มี เสรีภาพ ระหว่าง 

พิจารณา ทันที ตรง กัน ข้าม หาก นาย ก ไม่มี เงิน หรือ หลัก ประกัน 

จำนวน ดงั กลา่ว นาย ก จะ ถกู ขงั ไว ้ที ่เรอืน จำ ทัง้ๆ ที่ นาย ก อาจ ไมม่ ี

พฤติกรรม หลบ หนี หรือ ก่อ เหตุ ร้าย และ ทั้งๆ ที่ คดี อยู่ ระหว่าง การ 

พิจารณา โดย ศาล ยัง ไม่ พิพากษา ว่า นาย ก เป็น ผู้ กระทำ ความ ผิด

ทาง ปฏิบัติ ดัง กล่าว สร้าง ความ เหลื่อม ล้ำ ใน สังคม คนจน 

เท่านั้น ที่ ถูก ขัง ระหว่าง การ พิจารณา คดี อาญา คนรวย จะ ได้ รับ การ 

ปล่อย ชั่วคราว เสมอ

กองทนุ ยตุธิรรม ใน ปจัจบุนั พยายาม เขา้ มา ชว่ย โดย การ อนมุตั ิ

เงนิ เปน็ หลกั ประกนั ให ้กบั ผู ้ตอ้งหา หรอื จำเลย ที ่ถกู ดำเนนิ คดี อาญา 

แต่ การ ช่วย เหลือ ดัง กล่าว สามารถ ทำได้ อย่าง จำกัด เพราะ งบ 

ประมาณ ที่ น้อย ของกอง ทุน

แนวทาง แก้ไข โดย การ ลด ราย จ่าย ส่วน นี้ ของกอง ทุน ยุติธรรม 

คือ การ แก้ไข ทาง ปฏิบัติ ของ องค์กร ใน กระบวนการ ยุติธรรม ทั้ง 

ระบบ ไม่ ว่า จะ เป็น พนักงาน สอบสวน พนักงาน อัยการ และ ศาล 

โดย ควร พิจารณา การ ปล่อย ชั่วคราว ระหว่าง การ ดำเนิน คดี อาญา 

จาก พฤติการณ์ ของ ผู้ ต้องหา หรือ จำเลย เป็น สำคัญ ว่า ผู้ ต้องหา หรือ 

จำเลย มี พฤติการณ์ จะ หลบ หนี ยุ่งเหยิง พยาน หลัก ฐาน หรือ ก่อ เหตุ 

ร้าย ประการ อื่น หรือ ไม่ ถ้า ไม่มี พฤติการณ์ ดัง กล่าว ก็ ไม่ ควร เรียก 

หลัก ประกัน จาก ผู้ ต้องหา หรือ จำเลย ใน ทาง ตรง กัน ข้าม ถ้า ผู้ ต้องหา 

หรือ จำเลย มี พฤติการณ์ หลบ หนี หรือ ยุ่งเหยิง กับ พยาน หลัก ฐาน 
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หรือ ก่อ เหตุ ร้าย ก็ ควร จะ ขัง ผู้ ต้องหา หรือ จำเลย ไว้ ระหว่าง พิจารณา 

โดยที่ ไม่ ต้อง เรียก หลัก ประกัน เช่น เดียวกัน เพราะ เรียก หลัก ประกัน 

สูง เท่าใด ก็ ไม่ คุ้ม กับ ความ เสีย หาย ที่ เกิด ขึ้น หาก ผู้ ต้องหา หรือ จำเลย 

กระทำ พฤติการณ์ ดัง กล่าว

แนวทาง แกไ้ข ดงั กลา่ว ไม ่จำเปน็ ตอ้ง แก ้กฎหมาย เพราะ แทจ้รงิ 

แล้ว ประมวล กฎหมาย วิธี พิจารณา ความ อาญา ก็ ไม่ เคย บังคับ ให้ 

พนักงาน สอบสวน พนักงาน อัยการ หรือ ศาล เรียก หลัก ประกัน จาก 

ผู้ ต้องหา หรือ จำเลย เพียง แต่ กำหนด ให้ ความ ผิด ที่ อัตรา โทษจำ คุก 

อย่าง สูง เกิน ห้า ปี ขึ้น ไป จะ ต้อง มี การ ทำ สัญญา ประกัน4 (หมาย ถึง 

นำ บุคคล มา ทำ สัญญา ประกัน ตัว) โดย จะ เรียก หลัก ประกัน หรือ ไม่ 

ก็ได้ และ ความ ผิด ที่ มี อัตรา โทษจำ คุก อย่าง สูง เกิน สิบ ปี ขึ้น ไป ถ้า 

ศาล จะ ปล่อย ชั่วคราว จะ ต้อง ฟัง ความ เห็น พนักงาน สอบสวน หรือ 

พนักงาน อัยการ ก่อน5 เท่านั้น

ดัง นั้น ไม่มี บทบัญญัติ ใน กฎหมาย ไทย มาตรา ใด เลย ที่ บังคับ 

ให้ องค์กร ใน กระบวนการ ยุติธรรม ไทย เรียก หลัก ประกัน ที่ เป็น ตัว 

เงนิ หรอื ทรพัยส์นิ แต่ เมือ่ ทาง ปฏบิตั ิองคก์ร ใน กระบวนการ ยตุธิรรม 

เรียก หลัก ประกัน เป็น หลัก โดย ไม่ คำนึง ถึง พฤติการณ์ อย่าง อื่น ของ 

ผู้ ต้องหา หรือ จำเลย แนวทาง ที่ เป็น ไป ได้ คือ การ กำหนด ระเบียบ 

ใน เรื่อง การ ปล่อย ชั่วคราว ให้ ทุก องค์กร ใน กระบวนการ ยุติธรรม ถือ 

ปฏิบัติ ให้ ชัดเจน โดย เริ่ม จาก การ แก้ไข ‘บัญชี เกณฑ์ มาตรฐาน กลาง 

หลัก ประกัน การ ปล่อย ชั่วคราว ผู้ ต้องหา หรือ จำเลย’ 

4 )   ประมวล กฎหมาย วิธี พิจารณา ความ อาญา มาตรา 110

5 )   ประมวล กฎหมาย วิธี พิจารณา ความ อาญา มาตรา 109
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หาก ปรบั ตาม แนวทาง นี ้ได ้กลา่ว คอื ไมม่ ีการ เรยีก หลกั ประกนั 

ตัวผู้ ต้องหา หรือ จำเลย เป็น ตัว เงิน หรือ ทรัพย์สิน จะ มี ผล เป็นการ ลด 

ราย จา่ย ให ้กบั กองทนุ ยตุธิรรม 2 ประการ คอื ประการ ที ่หนึง่ ลด ราย 

จา่ย เรือ่ง เงนิ ที ่ตอ้ง นำ ไป ประกนั ตวัผู ้ตอ้งหา หรอื จำเลย และ ประการ 

ที่ สอง ลด ราย จ่าย ของกอง ทุน ใน การ เยียวยา จำเลย ที่ ถูก ยกฟ้อง อีก 

ดว้ย เพราะ เมือ่ ผู ้ตอ้งหา หรอื จำเลย จะ ไม ่ถกู ขงั ระหวา่ง พจิารณา โดย 

ไม ่จำเปน็ อกี ตอ่ ไป หาก ตอ่ มา ศาล ยกฟอ้ง จำเลย เสรจ็ เดด็ ขาด ใน คด ี

อาญา รัฐ ก็ ลด ภาระ การ เยียวยา ผู้ ต้องหา หรือ จำเลย ที่ ถูก ยกฟ้อง ไป 

ด้วย อีก ประการ หนึ่ง 

การ แก้ไข ทาง ปฏิบัติ ใน เรื่อง การ ปล่อย ชั่วคราว ของ องค์กร ใน 

กระบวนการ ยุติธรรม ดัง กล่าว นอกจาก จะ เป็นการ ลด ราย จ่าย ที่ ไม่ 

จำเป็น ของกอง ทุน ยุติธรรม เพื่อ ให้ กองทุน นำ เงิน ไป ใช้ อำนวย ความ 

ยตุธิรรม อยา่ง อืน่ ให ้เกดิ ประโยชน ์กบั ประชาชน การ แกไ้ข ทาง ปฏบิตั ิ

ดว้ย แนวทาง ดงั กลา่ว ยงั สรา้ง ความ เปน็ ธรรม ให ้กบั สงัคม ระหวา่ง คน 

ฐานะ ต่าง กัน อีก ด้วย 

หาก พจิารณา ให ้ดแีลว้ การ ที ่กองทนุ ยตุธิรรม นำ เงนิ ไป ประกนั 

ตัวผู้ ต้องหา หรือ จำเลย หาก ผู้ ต้องหา หรือ จำเลย หลบ หนี ศาล ก็ ต้อง 

สัง่ รบิ หลกั ประกนั ซึง่ การ ที ่ศาล สัง่ รบิ หลกั ประกนั ก ็คอื ‘รฐั’ (โดย ศาล) 

สั่ง ริบ เงิน ของ ‘รัฐ’ (เงิน ของกอง ทุน ยุติธรรม) เอง ซึ่ง หาก ศาล สั่ง 

ให้ ปล่อย ชั่วคราว โดย ไม่ เรียก หลัก ประกัน ใน กรณี นี้ ก็ มี ผล ไม่ ต่างกัน 

ถ้าผู้ต้องหา หรือ จำเลย หลบ หนี
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3.2 ภารกิจ ใน การ เยียวยา ผู้ เสีย หาย 
หรือ จำเลย ที่ ถูก ยกฟ้อง คดี อาญา

ใน ปัจจุบัน ผู้ เสีย หาย ใน คดี อาญา หรือ จำเลย ที่ ศาล พิพากษา 

ยกฟอ้ง จะ ได ้รบั การ เยยีวยา จาก รฐั ตามพ ระ ราช บญัญตั ิคา่ ตอบแทน 

ผู้ เสีย หาย และ ค่า ทดแทน และ ค่า ใช้ จ่าย แก่ จำเลย ใน คดี อาญา พ.ศ. 

2544 โดยที ่คณะ กร รม การฯ พจิารณา จา่ย คา่ เยยีวยา ให ้กบั ผู ้เสยี หาย 

ใน ความ ผดิ เกีย่ว กบั ชวีติ รา่งกาย และ เพศ และ จา่ย คา่ เสยี หาย ให ้กบั 

จำเลย ที่ ศาล ยกฟ้อง เพราะ เหตุ ว่า จำเลย ไม่ ได้ กระทำ ความ ผิด โดย 

คณะ กรรมการ จ่าย จาก งบ ประมาณ แผ่นดิน โดย ยัง ไม่มี กองทุน

3.2.1 ปัญหา ที่ เกิด ขึ้น

เนื่องจาก ภารกิจ การ เยียวยา ผู้ เสีย หาย (เหยื่อ) และ จำเลย ที่ 

ศาล ยกฟ้อง (แพะ) ไม่มี กองทุน ที่ จะ ใช้ เยียวยา เงิน ที่ ใช้ ใน ปัจจุบัน 

คือ งบ ประมาณ ของ รัฐ ดัง นั้น ราย ได้ที่ จะ นำ มา เยียวยา ผู้ เสีย หาย 

กับ จำเลย ที่ ศาล ยกฟ้อง จึง น้อย มาก ใน ขณะ ที่ ผู้ เสีย หาย และ จำเลย 

ที่ ถูกยกฟ้อง ใน คดี อาญา ก็ มาก ขึ้น เรื่อยๆ 

นอกจาก นี้ ปัญหา อีก ประการ หนึ่ง ของ การ เยียวยา ผู้ เสีย หาย 

คอื เมือ่ คณะ กรรมการ สัง่ จา่ย เงนิ เยยีวยา ผู ้เสยี หาย จาก งบ ประมาณ 

แผน่ ดนิ ไป แลว้ รฐั ขาด การ รบั ชว่ง สทิธ ิจาก ผู ้เสยี หาย เพือ่ ไป ไล ่เบีย้ กบั 

ผู ้กระทำ ความ ผดิ ทีแ่ท ้จรงิ ที ่เปน็ ผู ้กอ่ ให ้เกดิ ความ เสยี หาย เนือ่งจาก 

คณะ กรรมการ จา่ย เงนิ ให ้กบั ผู ้เสยี หาย แลว้ ใน ปจัจบุนั คณะ กรรมการ 
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ไม่ สามารถ รับ ช่วง สิทธิ ไป เรียก ร้อง กับ ผู้ กระทำ ความ ผิด ที่แท้ จริง 

ที่ทำให้ เกิด ความ เสีย หาย ได้

3.2.2 แนวทาง แก้ไข ปัญหา โดย การ เพิ่ม ราย ได้

เมื่อ สังคม อยู่ ร่วม กัน การ ทอด ทิ้ง คน ด้อย โอกาส ใน สังคม ยิ่ง 

ทำให้ สังคม เหลื่อม ล้ำ และ ท้าย ที่สุด สังคม ก็ ไม่ สามารถ อยู่ ร่วม กัน 

ได้ และ พัง ทลาย ใน ที่สุด แนวคิด ของ ความ เป็น ปึก แผ่น ของ คนใน 

สังคม (Solidarity) จึง เป็น แนวคิด ของ การ ลด ความ เหลื่อม ล้ำ เพื่อ 

ให้ คน ที่ มี ฐานะ ดี ได้ ช่วย เหลือ คน ที่ ยากไร้ ด้อย โอกาส ใน สังคม โดย 

ผ่าน ทาง กระบวนการ ทาง กฎหมาย มิใช่ กระทำ เพียง กระบวนการ 

บริจาค (Charity) 

เมื่อ ผู้ เสีย หาย ใน คดี อาญา เป็น ผู้ ได้ รับ ความ เดือด ร้อน การ 

เยยีวยา ผู ้เสยี หาย จงึ เปน็ เรือ่ง ที ่สงัคม ตอ้ง ชว่ย กนั รบั ผดิ ชอบ โดย ผา่น 

ทางการ เยียวยา โดย กองทุน ยุติธรรม วิธี การ เพิ่ม ราย ได้ ให้ กองทุน 

ยุติธรรม ใน ภารกิจ เยียวยา ผู้ เสีย หาย ทำได้ สอง ลักษณะ คือ

ก)การเพิ่มเงินสมทบเข้ากองทุนยุติธรรมจากแหล่งต่างๆ

เงิน สมทบ เข้า กองทุน ยุติธรรม ที่ ตรง กับ ภารกิจ เยียวยา 

ผู้เสียหาย ใน คดี อาญา มี สอง ประการ คือ 

ประการที่หนึ่ง การนำ เงิน ค่า ปรับ จาก ผู้ กระทำ ความ ผิด 

อาญา บาง ส่วน สมทบ เข้า กองทุน เงิน ค่า ปรับ ปัจจุบัน ศาล ต้อง นำส่ง 

กระทรวง การ คลัง แต่ ก็ มี ข้อ ตกลง พิเศษ ให้ ศาล เก็บ ไว้ เช่น กัน ดังนั้น 
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แนวทาง ที่ เป็น ไป ได้ ใน การนำ ค่า ปรับ มา ใช้ เยียวยา ผู้ เสีย หาย ใน คดี 

อาญา คือ การ กำหนด ใน กฎหมาย ให้ ศาล นำ เงิน ค่า ปรับ บางส่วน 

ตาม อัตรา ที่ กฎหมาย กำหนด ส่ง สมทบ เข้า กองทุน ยุติธรรม เพื่อ 

เยียวยา ผู้เสียหาย

ประการที่สอง การ หัก เงิน บาง ส่วน ของ เบี้ย ประกัน ภัย ของ 

คน ทั้ง ประเทศ สมทบ เข้า กองทุน ยุติธรรม เพื่อ ไป เยียวยา ผู้ เสีย หาย 

ที่ ยากไร้ ที่ ไม่มี โอกาส ประกัน ภัย ความ เสีย หาย 

ใน ประเทศ ฝรั่งเศส ก็ มี กองทุน เยียวยา ผู้ เสีย หาย เช่น เดียวกัน 

โดย รัฐ บัญญัติ ฉบับ วัน ที่ 3 มกราคม 1977 ให้ มี กองทุน เยียวยา 

ผู้เสียหาย ความ ผิด อาญา โดย แหล่ง เงิน ได้ ของกอง ทุน มี ที่มา สำคัญ 

จาก การ หัก เบี้ย ประกัน ภัย จาก สัญญา ประกัน ภัย ต่างๆ ของ ทั้ง 

ประเทศ โดย บริษัท ประกัน ภัย จะ นำ ส่ง เงิน โดย คำนวณ จาก จำนวน 

สญัญา สญัญา ละ 3.30 ยโูร (ประมาณ 132 บาท) เพือ่ สมทบ เขา้ กองทนุ6 

 เมื่อ คน มี ฐานะ ดี ใน สังคม ป้องกัน อันตราย โดย การ ซื้อ 

ประกันภัย รูป แบบ ต่างๆ จาก บริษัท ประกัน เพื่อ หวัง ให้ บริษัท 

ประกนัภยั เยยีวยา ความ เสยี หาย ให ้หาก ม ีภยั ขึน้ ใน อนาคต ใน ขณะที ่

ผู ้ยากไร ้ดอ้ย โอกาส ใน สงัคม ไม ่สามารถ ซือ้ ประกนั ภยั ได ้แนวทาง การ 

เพิ่ม เงิน ให้ กองทุน ยุติธรรม ที่ สอดคล้อง กับ หลัก ความ เป็น ปึกแผ่น 

ของ คนใน สังคม คือ กำหนด ใน กฎหมาย ให้ บริษัท ประกัน ภัย หัก 

เบี้ยประกัน ภัย ตาม อัตรา ที่ กำหนด นำ ส่ง สมทบ กองทุน ยุติธรรม เพื่อ 

นำไป ช่วย เหลือ ผู้ เสีย หาย ที่ ไม่มี โอกาส ประกัน ภัย และ ไม่มี โอกาส 

ได้ รับการ เยียวยา ความ เสีย หาย หาก ใช้ แนวทาง นี้ บริษัท ประกัน ภัย 

6 )   http://www.fondsdegarantie.fr. สืบค้น เมื่อ 31 พฤษภาคม 2554
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ก ็ไมใ่ช ่เปน็ ผู ้เสยี เงนิ สมทบ เขา้ กองทนุ ยตุธิรรม เพราะ บรษิทั ก ็จะ ผลกั 

ภาระ ไปให้กับ ผู้ ทำ สัญญา ประกัน ภัย นั่นเอง

ข)การเพิ่มรายได้กองทุนยุติธรรมโดยการไล่เบี้ยจาก

ผู้กระทำความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

เมื่อ กองทุน ยุติธรรม มี ฐานะ เป็น นิติบุคคล และ เมื่อ กองทุน 

ยุติธรรม จ่าย เงิน เยียวยา ผู้ เสีย หาย แล้ว กองทุน ยุติธรรม สามารถ 

รับช่วง สิทธิ ของ ผู้ เสีย หาย ไป ไล่ เบี้ย กับ ผู้ กระทำ ความ ผิด ที่แท้ จริง ได้ 

เมือ่ ผู ้กระทำ ความ ผดิ ทีแ่ท ้จรงิ ถกู บงัคบั ชดใช ้เงนิ เขา้ กองทนุ กองทนุ 

ก็ จะ มี ราย ได้ เพิ่ม ขึ้น จาก การ ไล่ เบี้ย ดัง กล่าว

3.2.3 แนวทาง การ ลด ราย จ่าย

กำหนด ให้ คณะ กรรมการ กองทุน สามารถ เจรจา ค่า เสีย หาย 

กับ ผู้ เสีย หาย ได้ เบื้อง ต้น หาก ผู้ เสีย หาย พอใจ ก็ ยุติ หาก ผู้ เสีย หาย 

ไม่ พอใจ ผู้ เสีย หาย สามารถ ยื่น ฟ้อง ไป ที่ ศาล เพื่อ ให้ ศาล บังคับ ให้ 

กองทุน จ่าย ได้ วิธี การ นี้ จะ ช่วย ลด ราย จ่าย ให้ กับ กองทุน ได้ เพราะ 

หลัก การ เยียวยา ให้ ผู้ เสีย หาย อยู่ ที่ ความ พึง พอใจ เป็น หลัก ดัง นั้น 

บาง กรณี ผู้ เสีย หาย พอใจ ใน ค่า เสีย หาย เบื้อง ต้น แล้ว ก็ ไม่ จำเป็น 

ต้อง จ่าย เต็ม ที่ •
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4บทสรุป



กองทุนยุติธรรมที่จะถูกตั้งขึ้นใหม่จะมีฐานะเป็นนิติบุคคลโดย

หลัก การ อำนาจ หน้าที่ วิธี การ ดำเนิน การ ของกอง ทุน ยุติธรรม และ 

คณะ กรรมการ กองทุน ยุติธรรม จะ ถูก บัญญัติ ใน ร่าง พระ ราช บัญญัติ 

จัด ตั้ง กองทุน ยุติธรรม พ.ศ. … กองทุน ยุติธรรม ใหม่ นี้ จะ มี ภารกิจ 

ในการ อำนวย ความ ยุติธรรม ให้ กับ ประชาชน มาก ขึ้น กว่า เดิม หลาย 

เท่า ตัว ลด ความ เหลื่อม ล้ำ ของ คนใน สังคม และ เป็นก อง ทุน ที่ เลี้ยง 

ตัว เอง อยู่ ได้ อย่าง ยั่งยืน ถาวร โดย ไม่ ต้อง พึ่ง งบ ประมาณ แผ่นดิน •
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ร่าง พระ ราช บัญญัติ
กองทุน ยุติธรรม พ.ศ. ...

-----------------

 พระ ราช บญัญตั ินี ้ม ีบทบญัญตั ิบาง ประการ เกีย่ว กบั การ จดั สทิธ ิ

และ เสรภีาพ ของ บคุคล ซึง่ มาตรา ๒๙ ประกอบ กบั มาตรา ๔๐ และ 

๔๓ ของ รฐัธรรมนญู แหง่ ราช อาณาจกัร ไทย บญัญตั ิให ้กระทำ ได ้โดย 

อาศัย อำนาจ ตาม บทบัญญัติ แห่ง กฎหมาย

มาตรา ๑ พระ ราช บัญญัติ นี้ เรียก ว่า “พระ ราช บัญญัติ กองทุน 

ยุติธรรม พ.ศ. ...” 

 คำอธบิาย ชือ่ ของ พระ ราช บญัญตั ิควร คง ชือ่ “กองทนุ ยตุธิรรม” 

ที่ เป็น ชื่อ เดิม ไว้ เพราะ เหตุ ว่า กองทุน ยุติธรรม เดิม ถูก จัดตั้ง ขึ้น เป็น 

เวลา พอ สมควร จน เป็น ที่ รู้จัก ของ ประชาชน

ภาคผนวก



มาตรา๒ พระ ราช บญัญตั ินี ้ให ้ใช ้บงัคบั เมือ่ พน้ ๑๘๐ วนั นบั จาก วนั 

ประกาศ ใน ราช กิจ จา นุเบกษา

 คำอธบิาย พระ ราช บญัญตั ิกองทนุ ยตุธิรรม ม ีบทบญัญตั ิหลาย 

ส่วน ที่ กระทบ กระเทือน ถึง ระบบ การ จัดการ งบ ประมาณ ของ หลาย 

องค์กร หลัง จาก ประกาศ ใช้ พระ ราช บัญญัติ นี้ แล้ว จึง สมควร ที่ จะ 

กำหนด ระยะ เวลา บังคับ ใช้ กฎหมาย ให้ ยืด ออก ไป พอ สมควร เพื่อ ให้ 

ทุก องค์กร ปรับ ตัว เข้า กับ พระ ราช บัญญัติ นี้ 

มาตรา ๓ ให้ ยกเลิก “ระเบียบ กระทรวง ยุติธรรม ว่า ด้วย กองทุน 

ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓”

 คำอธบิาย กองทนุ ยตุธิรรม ที ่จดั ตัง้ ขึน้ ตามพ ระ ราช บญัญตั ินี ้ม ี

บทบาท หนา้ที ่แทน กองทนุ ยตุธิรรม เดมิ ที ่จดั ตัง้ โดย ระเบยีบ กระทรวง 

ยตุธิรรม วา่ ดว้ย กองทนุ ยตุธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ จงึ จำเปน็ ที ่ตอ้ง ยกเลกิ 

กองทุน ยุติธรรม เดิม

มาตรา๔ใน พระ ราช บัญญัติ นี้ 

 “กองทุน” หมายความ ว่า กองทุน ยุติธรรม

 “คณะ กรรมการ” หมายความ ว่า คณะ กรรมการ กองทุน 

ยุติธรรม

 “ผู ้ยากไร”้ หมายความ วา่ ผู ้ม ีราย ได ้และ ทรพัยส์นิ ตำ่ กวา่ เกณฑ ์

ที่ กำหนด โดย คณะ กรรมการ

 “ค่า ใช้ จ่าย ใน การ เข้า ถึง กระบวนการ ยุติธรรม” หมายความ 

ว่า ค่า ใช้ จ่าย ตาม กฎหมาย ทั้ง ปวง ที่ เกิด ขึ้น หรือ อาจ เกิด ขึ้น เพื่อ การ 
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ร้องขอ ความ เป็น ธรรม อาทิ ค่า ขึ้น ศาล ค่า ธรรมเนียม ศาล ค่า ใช้ 

จา่ย ใน การ พสิจูน ์พยาน หลกั ฐาน คา่ ใช ้จา่ย ใน การ เดนิ เผชญิ สบื คา่ ใช ้

จา่ย ใน การ สอบ แนว เขต รงัวดั ทีด่นิ คา่ ใช ้จา่ย ทัง้ ปวง ที ่เกีย่ว กบั แผนที ่

ภาพถ่าย ทาง อากาศ หรือ ทาง ดาวเทียม ค่า พาหนะ ค่าที่ พัก ค่า เดิน 

ทาง รวม ทั้ง ค่า ใช้ จ่าย ที่ จำ เป็น อื่นๆ  ตาม ที่ คณะ กรรมการ กำหนด

 “ผู้ เสีย หาย” หมายความ ว่า บุคคล ซึ่ง ได้ รับ ความ เสีย หาย จาก 

การ กระ ทำความ ผิด ทาง อาญา โดย ตน มิได้ มี ส่วน เกี่ยวข้อง กับ การ 

กระ ทำความ ผิด นั้น

 “จำเลย” หมายความ ว่า บุคคล ซึ่ง ถูก ฟ้อง ต่อ ศาล ว่า ได้ กระทำ 

ความ ผิด อาญา 

 คำอธิบาย บท นิยาม ใน พระ ราช บัญญัติ มี คำ ที่ น่า สนใจ ดังนี้

“ผู้ ยากไร้” เจตนารมณ์ ของ กฎหมาย คือ การ ลด ความ เหลื่อม ล้ำ ของ 

คนใน สังคม โดย การ ให้ โอกาส กับ ผู้ ยากไร้ ใน การ เข้า ถึง กระบวนการ 

ยตุธิรรม ดงั นัน้ กองทนุ จงึ ม ีเจตนารมณ ์ใน การ ชว่ย เหลอื ผู ้ยากไร ้เปน็ 

หลกั และ จำ ตอ้ง ม ีนยิาม ของ “ผู ้ยากไร”้ โดย พจิารณา จาก ราย ได ้และ 

ทรพัยส์นิ ของ บคุคล ทัง้นี ้เพือ่ ใหก้าร กำหนด ราย ได ้ขัน้ สงู และ จำนวน 

มูลค่า ทรัพย์สิน ของ ผู้ ยากไร้ สามารถ เปลี่ยนแปลง ได้ ตาม อัตรา 

เงินเฟ้อ ดรรชนี ผู้ บริโภค และ ค่า ครอง ชีพ ที่ เพิ่ม ขึ้น พระ ราช บัญญัติ 

ฉบบั นี ้จงึ ไม่ กำหนด ราย ได้ และ จำนวน มลูคา่ ทรพัยส์นิ ไว ้โดยตรง แต่ 

ให ้อำนาจ คณะ กรรมการ กองทนุ ยตุธิรรม เปน็ ผู ้ออก ประกาศ กำหนด 

ราย ได้ ขั้น ต่ำ และ ทรัพย์สิน ของ บุคคล ที่ เข้า กรณี ของ ผู้ ยากไร้ 

 การ พิจารณา ว่า บุคคล ใด เป็น ผู้ ยากไร้ ทำได้ สอง ส่วน ประกอบ 

กัน คือ การ พิจารณา จาก ราย ได้ และ การ พิจารณา จาก มูลค่า 
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ทรัพย์สิน บาง กรณี คน ไม่มี ราย ได้ ประจำ แต่ มี ทรัพย์สิน มหาศาล 

ก็ ไม่ ถือว่า เป็น ผู้ ยากไร้ ที่ กองทุน สมควร ช่วย เหลือ หรือ คน ที่ มี ราย ได้ 

ประจำ มาก แต ่ไมม่ ีทรพัยส์นิ เลย ก ็ไม ่อยู ่ใน ความ หมาย ของ ผู ้ยากไร ้

เช่น กัน กล่าว โดย สรุป คือ กองทุน มุ่ง ช่วย เหลือ ผู้ ที่ ช่วย เหลือ ตนเอง 

ไม่ ได้ ใน การ เข้า ถึง ความ ยุติธรรม โดย ผู้ ที่ พอ ช่วย เหลือ ตนเอง ได้ ก็ ใช้ 

ระบบ การ เข้า ถึง กระบวนการ ยุติธรรม ตาม รูป แบบ ทั่วไป 

 “ค่า ใช้ จ่าย ใน การ เข้า ถึง กระบวนการ ยุติธรรม” ที่มา บาง ส่วน 

จาก “ระเบยีบ กระทรวง ยตุธิรรม วา่ ดว้ย กองทนุ ยตุธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ข้อ ๖” พระ ราช บัญญัติ นี้ รวม ค่า ใช้ จ่าย ทั้งหมด ที่ มี ขึ้น หรือ อาจ มี ขึ้น 

ใน การ เข้า ถึง กระบวนการ ยุติธรรม ไว้ เป็น คำ คำ เดียว และ กำหนด บท 

นิยาม ไว้ นอกจาก นี้ คณะ กรรมการ ยัง มี อำนาจ กำหนด ค่า ใช้ จ่าย 

อื่นๆ ใน การ เข้า ถึง ความ ยุติธรรม เพื่อ ช่วย เหลือ ผู้ ยากไร้ ได้ อีก หาก 

มี ค่า ใช้ จ่าย อื่น ที่ จำเป็น ใน การ เข้า ถึง กระบวนการ ยุติธรรม

 “ผู้ เสีย หาย” และ “จำเลย” มี ที่มา จาก บท นิยาม ใน พระ ราช 

บัญญัติ ค่า ตอบแทน ผู้ เสีย หาย และ ค่า ทดแทน และ ค่า ใช้ จ่าย แก่ 

จำเลย ใน คดี อาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ภารกิจ อีก ส่วน หนึ่ง ของกอง ทุน 

ยุติธรรม คือ การ เป็น แหล่ง เงิน ทุน ให้ กับ คณะ กรรมการ พิจารณา 

ค่าตอบแทน ผู้ เสีย หาย และ ค่า ทดแทน และ ค่า ใช้ จ่าย แก่ จำเลย ใน 

คดี อาญา ที่ จัด ตั้ง โดย พระ ราช บัญญัติ ค่า ตอบแทน ผู้ เสีย หาย และ 

ค่า ทดแทน และ ค่า ใช้ จ่าย แก่ จำเลย ใน คดี อาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ดัง นั้น 

จึง ต้อง คง นิยาม กฎหมาย ทั้ง สอง ฉบับ ให้ เป็น แบบ เดียวกัน
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หมวด๑

กองทุน ยุติธรรม
-----------------

มาตรา๕ ให้ จัด ตั้ง “กองทุน ยุติธรรม” ขึ้น มี ฐานะ เป็น นิติบุคคล อยู่ 

ใน สังกัด กระทรวง ยุติธรรม รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง ยุติธรรม เป็น 

ผูแ้ทน กองทนุ โดย ม ีวตัถปุระสงค ์เปน็ แหลง่ เงนิ ทนุ ให ้กบั ผู ้ยากไร ้เพือ่ 

เป็น ค่า ใช้ จ่าย ใน การ เข้า ถึง กระบวนการ ยุติธรรม รวม ทั้ง เป็น แหล่ง 

เงิน ทุน ให้ กับ รัฐ ใน การ จ่าย ค่า ตอบแทน ผู้ เสีย หาย ใน คดี อาญา และ 

ค่า ทดแทน และ ค่า ใช้ จ่าย แก่ จำเลย ใน คดี อาญา ตามพ ระ ราช บัญญัติ 

ค่า ตอบแทน ผู้ เสีย หาย และ ค่า ทดแทน และ ค่า ใช้ จ่าย แก่ จำเลย ใน 

คดี อาญา พ.ศ. ๒๕๔๔

 ให้ กรม คุ้มครอง สิทธิ และ เสรีภาพ ทำ หน้าที่ สำนักงาน ธุรการ 

ของกอง ทุน

 คำอธบิาย กองทนุ ยตุธิรรม ที ่จดั ตัง้ ขึน้ จะ ม ีฐานะ เปน็ นติบิคุคล 

เพือ่ ความ สะดวก ใน การ บรหิาร จดัการ กองทนุ และ เพือ่ ม ีสถานะ เปน็ 

บคุคล ตาม กฎหมาย ที ่จะ สามารถ รบั ชว่ง สทิธ ิทาง แพง่ จาก ผู ้เสยี หาย 

หรือ จำเลย ที่ กองทุน ให้ความ ช่วย เหลือ ได้

 กองทุน ยุติธรรม สังกัด อยู่ ใน กระทรวง ยุติธรรม ซึ่ง เป็น ส่วน 

ราชการ ที่ มี ภารกิจ โดยตรง ใน การ อำนวยความ ยุติธรรม ให้ กับ 

ประชาชน

 เมื่อ กองทุน มี สถานะ เป็น นิติบุคคล แล้ว จำเป็น ต้อง มี “ผู้ แทน 

นติบิคุคล” ที ่ม ีอำนาจ ลง นาม ผกูพนั กองทนุตาม กฎหมาย จงึ กำหนด 

ให้ รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง ยุติธรรม เป็น ผู้ แทน กองทุน
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 กองทุน มี วัตถุประสงค์ สำคัญ ๒ ประการ คือ ประการ ที่ หนึ่ง 

ช่วย เหลือ ผู้ ยากไร้ ใน การ เข้า ถึง ความ ยุติธรรม ภารกิจ นี้ กองทุน จะ 

พิจารณา ช่วย เหลือ ผู้ ยากไร้ เป็น สำคัญ ประการ ที่ สอง เป็น แหล่ง 

เงิน ทุน ใน การ เยียวยา ผู้ เสีย หาย หรือ จำเลย ใน คดี อาญา ภารกิจ นี้ 

เป็นการ เยียวยา ตามพ ระ ราช บัญญัติ ค่า ตอบแทน ผู้ เสีย หาย และ 

ค่า ทดแทน และ ค่า ใช้ จ่าย แก่ จำเลย ใน คดี อาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ โดย 

เป็นการ เยียวยา ผู้ เสีย หาย กับ จำเลย ทุก คน ตาม กฎหมาย ไม่ จำกัด 

เฉพาะ แต่ ผู้ ยากไร้ อย่างไร ก็ ดี ตามพ ระ ราช บัญญัติ ค่า ตอบแทน 

ผู้เสีย หาย และ ค่า ทดแทน และ ค่า ใช้ จ่าย แก่ จำเลย ใน คดี อาญา พ.ศ. 

๒๕๔๔ ก็ กำหนด ให้การ เยียวยา ผู้ เสีย หาย และ จำเลย ต้อง พิจารณา 

ด้วย ว่า ผู้ เสีย หาย และ จำเลย มี หนทาง เยียวยา ทาง อื่น ด้วย หรือ ไม่ 

เทา่กบั วา่ หาก ผู ้เสยี หาย หรอื จำเลย ม ีหนทาง เยยีวยา ดว้ย ตนเอง แลว้ 

คณะ กรรมการ ตามพ ระ ราช บัญญัติ ค่า ตอบแทน ผู้ เสีย หายฯ ก็ จะ ไม่ 

อนมุตั ิให ้ดงั นัน้ ขอบเขต การ ใช ้จา่ย เงนิ ของกอง ทนุ ก ็มุง่ เนน้ ชว่ย เหลอื 

เฉพาะ ผู้ ยากไร้ กับ ผู้ ไม่มี หนทาง อื่น ใน การ เยียวยา ความ เสีย หาย

 กองทนุ ยตุธิรรม จำเปน็ ตอ้ง ม ีสำนกังาน ธรุการ ของกอง ทนุ ที ่ทำ 

หนา้ที ่รบัคำ รอ้ง ประสาน งาน จดั ประชมุ คณะ กรรมการ หรอื ดำเนนิ 

งาน ทาง ธรุการ ตา่งๆ ผู ้รา่ง กำหนด ให ้กรม คุม้ครอง สทิธ ิและ เสรภีาพ 

เป็น สำนักงาน ธุรการ เพราะ เหตุผล สอง ประการ คือ ประการ ที่ หนึ่ง 

ลด ค่า ใช้ จ่าย ของ รัฐ ใน การ ตั้ง หน่วย งาน ใหม่ ประการ ที่ สอง กรม 

คุ้มครอง สิทธิ เสรีภาพ เป็น ผู้รับ ผิด ชอบ กองทุน ยุติธรรม เดิม อยู่ แล้ว 

จึง มี ความ รู้ และ ประสบการณ์ ใน การ จัดการ กองทุน ยุติธรรม ใหม่ นี้ 
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มาตรา๖ รายรับ ของกอง ทุน ประกอบ ด้วย

 (๑) เงิน อุดหนุน ที่ รัฐบาล จัดสรร ให้ จาก งบ ประมาณ ราย จ่าย 

ประจำ ปี ตาม มาตรา ๑๑

 (๒) เงิน สมทบ ที่ เป็น ค่า ธรรมเนียม ศาล ที่ ได้ รับ การ จัดสรร 

ประจำปี ตาม มาตรา ๒๑

 (๓) เงนิ สมทบ ที ่เปน็ คา่ ทนายความ ที ่ได ้รบั การ จดัสรร ประจำ ป ี

ตาม มาตรา ๒๒

 (๔) เงิน สมทบ ที่ เป็น เงิน และ ทรัพย์สิน ที่ ได้ จาก การ บังคับ หลัก 

ประกัน ตัวผู้ ต้องหา และ จำเลย ใน คดี อาญา ที่ หลบ หนี การ ปล่อย 

ชั่วคราว ที่ ได้ รับ การ จัดสรร ประจำ ปี ตาม มาตรา ๒๑

 (๕) เงิน สมทบ ที่ เป็น ค่า ปรับ ใน คดี อาญา ที่ ได้ รับ การ จัดสรร 

ประจำ ปี ตาม มาตรา ๒๑

 (๖) เงิน สมทบ จาก คณะ กรรมการ กำกับ และ ส่ง เสริม การ 

ประกอบ ธรุกจิ ประกนั ภยั ที ่ได ้รบั การ จดัสรร ประจำ ป ีตาม มาตรา ๒๕ 

 (๗) เงิน หรือ ทรัพย์สิน ที่ ได้ จาก การ รับ ช่วง สิทธิ เพื่อ ไล่ เบี้ย กับ 

ผู้ กระทำ ความ ผิด อาญา หรือ ผู้ ก่อ ให้ เกิด ความ เสีย หาย ที่แท้ จริง ตาม 

มาตรา ๒๔

 (๘) เงิน กู้ โดย อนุมัติ ของ คณะ รัฐมนตรี

 (๙) ดอก ผล ของ เงิน กองทุน

 (๑๐) เงิน หรือ ทรัพย์สิน ที่ ผู้ บริจาค ให้ กองทุน

 คำอธิบาย กองทุน ยุติธรรม เดิม มี รายรับ จาก แหล่ง เดียว 

คือ งบ ประมาณ ของ รัฐ ซึ่ง จัดสรร ให้ ปี ละ ประมาณ ๓๐ ถึง ๔๐ 

ล้าน บาท แล้ว แต่ นโยบาย ของ รัฐบาล ซึ่ง ปรากฏ ว่า ไม่ เพียง พอ ใน 
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ภารกิจ ช่วยเหลือ ผู้ ยากไร้ เข้า ถึง ความ ยุติธรรม ทั้ง ประเทศ ใน ขณะ 

ที่ การ ช่วยเหลือ ผู้ ยากไร้ ใน การ เข้า ถึง ความ ยุติธรรม ไม่ ได้ ขึ้น อยู่ กับ 

นโยบาย รัฐบาล แต่ละ ชุด แต่ เป็น หน้าที่ ที่ กำหนด ใน รัฐธรรมนูญ 

อีก ทั้ง การ จ่าย ค่า ตอบแทน ผู้ เสีย หาย และ จำเลย ใน คดี อาญา ตาม 

พ ระ ราช บญัญตั ิคา่ ตอบแทน ผู ้เสยี หาย และ คา่ ทดแทน และ คา่ ใช ้จา่ย 

แก ่จำเลย ใน คด ีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ยงั ไมม่ ีแหลง่ เงนิ ทนุ ใน การ ใช ้จา่ย  

โดย ต้อง อาศัย งบ ประมาณ ของ รัฐ แต่ เพียง อย่าง เดียว หาก เพิ่ม  

งบ ประมาณ ของ รัฐ ให้ กับ กองทุน ยุติธรรม ที่ มี อยู่ แล้ว ให้ ใช้ จ่าย เพื่อ 

ชว่ย เหลอื ผู ้ยากไร้ อยา่ง เตม็ ที ่ก ็เปน็การ สญู เสยี โอกาส (Opportunity 

Costs) ใน การนำ งบ ประมาณ แผน่ ดนิ ไป ใช ้พฒันา ประเทศ ดา้น อืน่ๆ 

อกี หลาย ดา้น ดงั นัน้ กองทนุ ยตุธิรรม ตามพ ระ ราช บญัญตั ิฉบบั นี ้จงึ ม ี

แนวคดิ ที ่จะ หา รายรบั จาก หลาย ทาง โดย ใช ้หลกั การ ชว่ย เหลอื เกือ้กลู 

กัน ของ คนใน สังคม (Solidarity) ดังนี้ 

 ภารกิจ ใน การ ช่วย เหลือ ผู้ ยากไร้ ใน การ เข้า ถึง ความ ยุติธรรม 

กองทุน ยุติธรรม ใหม่ นี้ จะ มี รายรับ จาก การนำ เงิน บาง ส่วน ของ 

บุคคล ที่ เข้า ถึง ความ ยุติธรรม หัก เข้า เป็น รายรับ ของกอง ทุน เพื่อ 

ช่วยเหลือ ผู้ ยากไร้ ที่ ไม่มี โอกาส เข้า ถึง กระบวนการ ยุติธรรม ซึ่ง ได้แก่ 

ค่าธรรมเนียม ศาล ค่า ทนายความ 

 ภารกิจ อีก ด้าน หนึ่ง ของกอง ทุน ยุติธรรม คือ การ เยียวยา 

ผู้เสียหาย ใน คดี อาญา รายรับ ของกอง ทุน ยุติธรรม ที่ สอดคล้อง กับ 

ภารกิจ นี้ คือ เงิน ค่า ปรับ ใน คดี อาญา เพราะ จำเลย เป็น ผู้ ก่อ ให้ เกิด 

ความ เสีย หาย สมควร ที่ จะ นำ เงิน ค่า ปรับ มา เข้า กองทุน เพื่อ เยียวยา 

ความ เสีย หาย ให้ กับ ผู้ เสีย หาย นอกจาก นี้ กองทุน ใหม่ ยัง มี รายรับ 
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จาก เงนิ คา่ เบีย้ ประกนั ภยั ของ สญัญา ประกนั ภยั ไม ่วา่ จะ เปน็ ประกนั 

ชีวิต หรือ ประกัน วินาศภัย ของ ผู้ ทำ สัญญา ประกัน ภัย ทั้ง ประเทศ 

หกัเปน็ รายรบั ของกอง ทนุ ตาม อตัรา ที ่คณะ กรรมการ กำหนด เพราะ 

คน ที ่พึง่ ตนเอง ได ้สามารถ ซือ้ ประกนั ความ เสยี หาย และ ได ้รบั เงนิ การ 

เยียวยา ความ เสีย หาย จาก บริษัท ประกัน ภัย ใน ขณะ ที่ ผู้ ยากไร้ ไม่มี 

โอกาส ดงั กลา่ว การ หกั เงนิ บาง สว่น จาก สญัญา ประกนั ภยั เขา้ กองทนุ 

ยตุธิรรม เพือ่ เยยีวยา ผู ้ที ่ไมม่ ีโอกาส เยยีวยา ความ เสยี หาย ที ่ตน ได ้รบั 

จาก คดี อาญา จึง เป็น แนวทาง ขยาย การ เยียวยา ความ เสีย หาย ให้ กับ 

ผู้ เสีย หาย ได้ มาก ขึ้น แนวคิด การ หัก เงิน เบี้ย ประกัน ภัย จาก สัญญา 

ประกัน ภัย เข้า กองทุน เพื่อ เยียวยา ความ เสีย หาย ให้ กับ ผู้ เสีย หาย ใน 

คด ีอาญา ม ีทีม่า จาก กฎหมาย กองทนุ เยยีวยา ผู ้เสยี หาย ของ ประเทศ 

ฝรั่งเศส 

 ภารกิจ ใน การ เยียวยา จำเลย ที่ ถูก ยกฟ้อง ใน คดี อาญา ซึ่ง เป็น 

ผู้ บริสุทธิ์ ที่ ต่อสู้ ตาม กระบวนการ ยุติธรรม และ ไม่ หนี เงิน ที่ ใช้ ใน 

การ เยียวยา จำเลย ที่ บริสุทธิ์ นี้ ควร มี ที่มา จาก จำเลย ที่ หลบ หนี จาก 

กระบวนการ ยุติธรรม ดัง นั้น เงิน สมทบ เข้า กองทุน อีก ส่วน หนึ่ง จึง 

เปน็ เงนิ และ ทรพัยส์นิ ที ่ได ้จาก การ บงัคบั หลกั ประกนั ตวัผู ้ตอ้งหา และ 

จำเลย ใน คดี อาญา ที่ หลบ หนี การ ปล่อย ชั่วคราว 

 การนำ เงิน สมทบ เข้า กองทุน จาก แหล่ง ต่างๆ  เพื่อ ใช้ จ่าย ตาม 

ภารกจิ ของกอง ทนุ เปน็ แนวคดิ ที ่ทำให้ กองทนุ ม ีรายรบั ที ่มาก ขึน้ อยู ่

ได้ ด้วย ตนเอง โดย ไม่ ต้อง พึ่งพา งบ ประมาณ ของ รัฐ มาก เกิน ไป แต่ 

อย่างไร ก็ ดี รัฐ ยัง คง มีหน้า ที่ ส่ง เงิน สมทบ ให้ กับ กองทุน อยู่ เสมอ 

 นอกจาก นี ้กองทนุ ยตุธิรรม อาจ ม ีรายรบั จาก เงนิ กู ้ดอก ผล ของ 
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ทรัพย์สิน ของกอง ทุน และ เงิน ที่ มี ผู้ บริจาค ให้ ซึ่ง แนวคิด นี้ เป็นการ 

เปิดช่อง ให้ กองทุน มี รายรับ หลาก หลาย จาก แหล่ง ต่างๆ ซึ่ง นำ 

แนวคิด นี้ มา จาก พระ ราช บัญญัติ กองทุน สงเคราะห์ เกษตรกร พ.ศ. 

๒๕๕๔ ม.๖

มาตรา๗ กองทุน ใช้ จ่าย เงิน ของกอง ทุน ใน กิจการ ดัง ต่อ ไป น้ี

 (๑) สนับสนุน ค่า ใช้ จ่าย ใน การ เข้า ถึง กระบวนการ ยุติธรรม ทาง 

แพ่ง ทาง อาญา ทาง ปกครอง หรือ การ บังคับ คดี ให้ กับ แก่ ผู้ ยากไร้

 (๒) สนบัสนนุ คา่ ใช ้จา่ย ใน การ จา้ง ทนายความ ใน การ ดำเนนิ คด ี

แพ่ง คดี อาญา คดี ปกครอง หรือ การ บังคับ คดี ของ ผู้ ยากไร้

 (๓) สนับสนุน ค่า ประกัน ตัวผู้ ต้องหา หรือ จำเลย ที่ เป็น ผู้ ยากไร้ 

ใน คดี อาญา

 (๔) สนบัสนนุ คา่ ตอบแทน แก ่ผู ้เสยี หาย ใน คด ีอาญา ตาม จำนวน 

ที ่กำหนด ตาม มาตรา ๑๘ แหง่ พระ ราช บญัญตั ิคา่ ตอบแทน ผู ้เสยี หาย 

และ ค่า ทดแทน และ ค่า ใช้ จ่าย แก่ จำเลย ใน คดี อาญา พ.ศ. ๒๕๔๔

 (๕) สนับสนุน ค่า ทดแทน และ ค่า ใช้ จ่าย แก่ จำเลย ใน คดี อาญา 

ตาม จำนวน ที่ กำหนด ตาม มาตรา ๒๑ แห่ง พระ ราช บัญญัติ ค่า 

ตอบแทน ผู้ เสีย หาย และ ค่า ทดแทน และ ค่า ใช้ จ่าย แก่ จำเลย ใน คดี 

อาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 คำอธิบาย ค่า ใช้ จ่าย ของกอง ทุน ยุติธรรม ใหม่ นี้ ส่วน หนึ่ง คง 

ไว้ เหมือน กองทุน ยุติธรรม เดิม ที่ ตั้ง โดย ระเบียบ กระทรวง ยุติธรรม 

โดย ได้ รวม ค่า ใช้ จ่าย ใน การ เข้า ถึง กระบวนการ ยุติธรรม (Access To 

the Justice) ใน ความ หมาย อย่าง กว้าง ไว้ เป็น รายการ เดียว โดย โยง 
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ไป ที่ บท นิยาม ที่ ทำ หน้าที่ ให้ ความ หมาย และ แจกแจง รายการ ต่างๆ 

ส่วน ที่ เพิ่ม ขึ้น คือ ภารกิจ ใน การ สนับสนุน ค่า ตอบแทน ผู้ เสีย หาย กับ 

ค่า ทดแทน และ ค่า ใช้ จ่าย แก่ จำเลย ใน คดี อาญา ซึ่ง เป็น ภารกิจ อีก 

ส่วนหนึ่ง ของกอง ทุน ยุติธรรม ที่ ตั้ง ขึ้น ใหม่

มาตรา ๘ เพื่อ ประโยชน์ ใน การ ดำเนิน การ ตามพ ระ ราช บัญญัติ นี้ 

ให้ ถือว่า เงิน และ ทรัพย์สิน ของกอง ทุน ตาม มาตรา ๖ เป็น กรรมสิทธิ์ 

ของกอง ทุน โดย ไม่ ต้อง นำ ส่ง กระทรวง การ คลัง เป็น ราย ได้ แผ่นดิน 

และ ไม่ อยู่ ใน ความ รับ ผิด แห่ง การ บังคับ คดี

 คำอธิบาย มาตรา นี้ มี ที่มา จาก พระ ราช บัญญัติ เงิน ทดแทน 

พ.ศ. ๒๕๓๗ ม. ๒๘ ดว้ย เหต ุที ่ตอ้งการ ให ้กองทนุ สามารถ ใช ้จา่ย ได ้

คล่อง ตัว จึง ไม่ ต้อง นำ ส่ง เป็น ราย ได้ แผ่นดิน และ เป็น ทรัพย์สิน ของ 

รัฐ จึง ไม่ อยู่ ใน ความ รับ ผิด แห่ง การ บังคับ คดี 

มาตรา๙ การ รับ เงิน การ จ่าย เงิน การ เก็บ รักษา เงิน และ การ จัดหา 

ผล ประโยชน์ ของกอง ทุน ให้ เป็น ไป ตาม ระเบียบ ที่ คณะ กรรมการ 

กำหนด โดย ความ เห็น ชอบ ของ กระทรวง ยุติธรรม 

 คำอธิบาย มาตรา นี้ มี ที่มา จาก พระ ราช บัญญัติ เงิน ทดแทน 

พ.ศ. ๒๕๓๗ ม. ๒๙ คณะ กรรมการ มี อำนาจ ออก ระเบียบ เกี่ยว กับ 

การ เงิน รวม ทั้ง การ จัดหา ผล ประโยชน์ ของกอง ทุน ได้ 

 

มาตรา ๑๐ ภายใน หนึ่ง ร้อย ยี่สิบ วัน นับ แต่ วัน สิ้น ปีปฏิทิน ให้ กรม 

คุ้มครอง สิทธิ และ เสรีภาพ เสนอ งบดุล และ รายงาน การ รับ จ่าย เงิน 
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กองทุน ใน ปี ที่ ล่วง มา แล้ว ต่อ สำนักงาน ตรวจ เงิน แผ่น ดิน เพื่อ ตรวจ 

สอบ รับรอง และ เสนอ ต่อ คณะ กรรมการ เพื่อ พิจารณา

 งบดุล และ รายงาน การ รับ จ่าย เงิน ตาม วรรค แรก ให้ คณะ 

กรรมการ เสนอ ต่อ คณะ รัฐมนตรี เพื่อ ทราบ และ จัด ให้ มี การ ประกาศ 

ใน ราช กิจ จา นุเบกษา 

 คำอธิบาย มาตรา นี้ มี ที่มา จาก พระ ราช บัญญัติ เงิน ทดแทน 

พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๓๐ เมื่อ กองทุน มี ความ เป็น อิสระ และ มี ความ 

คล่อง ตัว สูง ใน การ ใช้ จ่าย เงิน ระบบ การ ตรวจ สอบ การ ใช้ จ่าย เงิน 

ก็ จะต้อง เข้ม ข้น ขึ้น เช่น เดียวกัน จึง กำหนด ให้ สำนักงาน ตรวจ เงิน 

แผน่ ดนิ ทำ หนา้ที ่ตรวจ สอบ รบัรอง งบดลุ และ รายงาน การ รบั จา่ยเงนิ 

กองทุน และ เสนอ ต่อ คณะ รัฐมนตรี เพื่อ ทราบ นอกจาก นี้ ต้อง 

ประกาศ ใน ราชกจิ จา นเุบกษา เพือ่ ให ้ประชาชน รบั ทราบ และ ตดิตาม 

ตรวจ สอบ ได้ อีก ทาง หนึ่ง

มาตรา๑๑ ใน วัน ที่ พระ ราช บัญญัติ นี้ ใช้ บังคับ ให้ รัฐบาล จัดสรร เงิน 

อุดหนุน จาก งบ ประมาณ ราย จ่าย ประจำ ปี ให้ แก่ กองทุน

 คำอธิบาย มาตรา นี้ กำหนด ให้ เป็น หน้าที่ ของ รัฐบาล ที่ จะ ต้อง 

จัดสรร เงิน อุดหนุน จาก งบ ประมาณ ราย จ่าย ประจำ ปี ให้ แก่ กองทุน

มาตรา ๑๒ ให้ ผู้ ที่ บริจาค เงิน หรือ ทรัพย์สิน อื่น ให้ แก่ กองทุน ได้ รับ 

การ ยกเวน้ ภาษ ีเงนิ ได ้โดย การ ตรา เปน็ พระ ราช กฤษฎกีา ตาม ประมวล 

รัษฎากร 

 คำอธิบาย มาตรา นี้ มี ที่มา จาก พระ ราช บัญญัติ กองทุน เพื่อ 
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โครงการ อาหาร กลาง วัน ใน โรงเรียน ประถม ศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๖ โดย กำหนด ขึ้น เป็นการ สนับสนุน ให้ ประชาชน บริจาค เงิน 

ให้ กองทุน ยุติธรรม และ นำ ไป ใช้ หัก ภาษี ได้ โดย การ ตรา เป็น พระ ราช 

กฤษฎีกา

หมวด๒

คณะ กรรมการ กองทุน ยุติธรรม
--------------------

มาตรา ๑๓ ให้ มี “คณะ กรรมการ กองทุน ยุติธรรม” ประกอบ ด้วย 

รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง ยุติธรรม เป็น ประธาน ปลัด กระทรวง 

ยุติธรรม เป็น รอง ประธาน รอง ปลัด กระทรวง ยุติธรรม ผู้ แทน 

กระทรวง การ คลัง ผู้ แทน สำนัก งบ ประมาณ เลขาธิการ สำนักงาน 

ศาล ยุติธรรม ผู้ แทน สำนักงาน อัยการ สูงสุด ผู้ แทน สำนักงาน ตำรวจ 

แห่ง ชาติ เลขาธิการ คณะ กรรมการ กำกับ และ ส่ง เสริม การ ประกอบ 

ธรุกจิ ประกนั ภยั นายก สภา ทนายความ ผูท้รง คณุวฒุ ิที ่ม ีความ รู ้และ 

ประสบการณ์ เรื่อง การ คุ้มครอง สิทธิ เสรีภาพ ของ ประชาชน อัน เป็น 

ที่ ประจักษ์ ที่ รัฐมนตรี แต่ง ตั้ง อีก แปด คน เป็น กรรมการ อธิบดี กรม 

คุ้มครอง สิทธิ และ เสรีภาพ เป็น กรรมการ และ เลขานุการ 

 คณะ กรรมการ อาจ แตง่ ตัง้ ขา้ราชการ ในกรม คุม้ครอง สทิธ ิและ 

เสรีภาพ อีก ไม่ เกิน สอง คน ทำ หน้าที่ ผู้ ช่วย เลขานุการ

 คำอธบิายคณะ กรรมการ กองทนุ ยตุธิรรม ม ีองค ์ประกอบ จาก 

ภาค รัฐ และ ภาค ประชาชน เข้า มา ร่วม ใน การ บริหาร กองทุน ยุติธรรม 

โดย กำหนด ให้ ตัวแทน ภาค รัฐ และ ภาค เอกชน มี จำ นวน เท่าๆ กัน 
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โดย นำ ผู ้ม ีสว่น ได ้เสยี ใน การ สง่ เงนิ เปน็ รายรบั ของกอง ทนุ เขา้ มา เปน็ 

องค์ประกอบ ของ คณะ กรรมการ ด้วย

 

มาตรา๑๔ กรรมการ ผู้ทรง คุณวุฒิ ต้อง มี คุณสมบัติ ดัง ต่อ ไป นี้

 (๑) มี สัญชาติ ไทย โดย การ เกิด

 (๒) มีอายุ ไม่ ต่ำ กว่า ๓๕ ปีบ ริ บูรณ์

 (๓) ไม ่เปน็ บคุคล ลม้ ละลาย คน ไร ้ความ สามารถ หรอื คน เสมอืน 

ไร้ ความ สามารถ 

 (๔) ไม ่เปน็ สมาชกิ สภา ผู ้แทน ราษฎร สมาชกิ วฒุสิภา ขา้ราชการ 

การเมือง สมาชิก สภา องค์การ ปกครอง ส่วน ท้อง ถิ่น ผู้ บริหาร ใน 

องค์การ ปกครอง ส่วน ท้อง ถิ่น กรรมการ หรือ ผู้ ดำรง ตำแหน่ง บริหาร 

ใน พรรคการเมือง ที่ ปรึกษา พรรคการเมือง หรือ เจ้า หน้าที่ ใน 

พรรคการเมือง 

 (๕) ไม่ เป็น ผู้ อยู่ ระหว่าง ถูก สั่ง ให้ พัก ราชการ หรือ ถูก สั่ง ให้ ออก 

จาก ราชการ ไว้ ก่อน

 (๖) ไม่ เคย ถูก ไล่ ออก ปลด ออก หรือ ให้ ออก จาก ราชการ 

หน่วยงาน ของ รัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ เพราะ กระทำ ผิด วินัย

 (๗) ไม่ เคย ได้ รับ โทษจำ คุก โดย คำ พิพากษา ถึงที่ สุด ให้ จำ คุก 

เวน้ แต ่เปน็ โทษ สำหรบั ความ ผดิ ที ่กระทำ โดย ประมาท หรอื ความ ผดิ 

ลหุโทษ

 (๘) ไม่ เคย ต้อง คำ พิพากษา หรือ คำ สั่ง ของ ศาล ให้ ทรัพย์สิน 

ตกเป็น ของ แผ่น ดิน เพราะ ร่ำรวย ผิด ปกติ หรือ มี ทรัพย์สิน เพิ่ม ขึ้น 

ผิดปกติ 
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 (๙) ไม่ เคย ถูก วุฒิสภา มี มติ ให้ ถอดถอน จาก ตำแหน่ง ตาม 

รัฐธรรมนูญ แห่ง ราช อาณาจักร ไทย

 คำอธิบาย มาตรา นี้ กำหนด คุณสมบัติ ของ กรรมการ ผู้ทรง 

คุณวุฒิ ซึ่ง ใช้ แนวคิด เดิม จาก ระเบียบ กระทรวง ยุติธรรม ว่า ด้วย 

กองทุน ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๐ 

 

มาตรา๑๕ กรรมการ ผูท้รง คณุวฒุ ิม ีวาระ การ ดำรง ตำแหนง่ คราว ละ 

สี ่ป ีโดย อาจ ได ้รบั การ แตง่ ตัง้ อกี ได ้ไม ่เกนิ หนึง่ วาระ ทัง้ กรณ ีตดิตอ่ กนั 

หรือ กรณี เว้น ระยะ เวลา

 นอกจาก การ พ้น จาก ตาม วาระ แล้ว กรรมการ ผู้ทรง คุณวุฒิ 

พ้นจาก ตำแหน่ง เมื่อ

 (๑) ตาย

 (๒) ลา ออก

 (๓) ขาด คุณสมบัติ ตาม มาตรา ๑๔

 (๔) รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง ยุติธรรม ให้ ออก เพราะ บกพร่อง 

ต่อ หน้าที่ มี ความ ประพฤติ เสื่อม เสีย หรือ หย่อน ความ สามารถ 

 คำอธิบาย มาตรา นี้ กำหนด วาระ ของ กรรมการ ผู้ทรง คุณวุฒิ 

และ เงื่อนไข การ พ้น จาก ตำแหน่ง ของ กรรมการ ผู้ทรง คุณวุฒิ

 

มาตรา๑๖ ให้ คณะ กรรมการ มี อำนาจ และ หน้าที่ ดัง ต่อ ไป นี้

 (๑) กำหนด นโยบาย แนวทาง มาตรการ ใน ดา้น การ บรหิาร และ 

การ จัดการ กองทุน

 (๒) ออก ระเบียบ ว่า ด้วย การ รับ เงิน การ จ่าย เงิน การ เก็บ 
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รักษา เงิน และ การ จัดหา ผล ประโยชน์ ของกอง ทุน ตาม มาตรา ๙ 

และ ระเบียบ ปฏิบัติ อื่น เพื่อ ใช้ ใน การ ดำเนิน งาน ให้ เป็น ไป ตาม 

วัตถุประสงค์ ของกอง ทุน 

 (๓) กำหนด หลัก เกณฑ์ วิธี การ เงื่อนไข และ อัตรา เงิน สมทบ 

ที่หน่วย งาน อื่น ต้อง ส่ง ให้ เป็น รายรับ ของกอง ทุน ตาม มาตรา ๖ 

 (๔) พิจารณา การ รับ ช่วง สิทธิ จาก ผู้ เสีย หาย หรือ จำเลย ใน คดี 

อาญา เพือ่ ไป ไล ่เบีย้ กบั ผู ้กระทำ ความ ผดิ อาญา หรอื ผู ้กอ่ ให ้เกดิ ความ 

เสีย หาย ที่แท้ จริง 

 (๕) แต่ง ตั้ง คณะ ทำงาน หรือ ทนายความ เพื่อ ดำเนิน คดี ตาม 

วัตถุประสงค์ ของกอง ทุน

 (๖) กำหนด หลัก เกณฑ์ วิธี การ เงื่อนไข และ ประเภท ของ การ 

สนับสนุน เงิน หรือ ค่า ใช้ จ่าย ของกอง ทุน

 (๗) กำหนด คณุสมบตั ิของ ผู ้ยากไร ้ที ่ม ีสทิธ ิได ้รบั ความ ชว่ย เหลอื 

จาก กองทุน

 (๘) ม ีหนงัสอื เรยีก ให ้บคุคล หรอื หนว่ย งาน มา ให ้ถอ้ยคำ ขอ้มลู 

หรือ เอกสาร ที่ จำเป็น ใน การ ดำเนิน งาน เพื่อ บรรลุ วัตถุประสงค์ 

ของกอง ทุน 

 (๙) ติดตาม ประเมิน ผล การ ดำเนิน งาน ให้ เป็น ไป ตาม 

วัตถุประสงค์ ของกอง ทุน 

 (๑๐) พจิารณา งบดลุ และ รายงาน การ รบั จา่ย เงนิ กองทนุ ใน ป ีที ่

ล่วง มา แล้ว เพื่อ เสนอ คณะ รัฐมนตรี ตาม มาตรา ๑๐ 

 คำอธิบาย มาตรา นี้ กำหนด อำนาจ หน้าที่ ของ คณะ กรรมการ 

โดย ทำ หนา้ที ่เปน็ ผู ้บรหิาร กองทนุ ยตุธิรรม สว่น อำนาจ หนา้ที ่ใน การ 
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พิจารณา อนุมัติ เงิน สนับสนุน นั้น แบ่ง เป็น สอง ประการ คือ ใน เรื่อง 

ของ การ อนุมัติ เงิน สนับสนุน การ เข้า ถึง กระบวนการ ยุติธรรม เป็น 

หน้าที่ ของ “คณะ อนุกรรมการ พิจารณา คำขอ รับ การ ช่วย เหลือ จาก 

กองทนุ ยตุธิรรม” ตาม ที ่กำหนด ไว ้ใน มาตรา ๑๙ ของ พระ ราช บญัญตั ิ

ฉบับ นี้ ใน เรื่อง ของ การ อนุมัติ เงิน ช่วย เหลือ ผู้ เสีย หาย และ จำเลย ที่ 

ถูก ยกฟ้อง คดี อาญา เป็น หน้าที่ ของ “คณะ กรรมการ พิจารณา ค่า 

ตอบแทน ผู้ เสีย หาย และ ค่า ทดแทน และ ค่า ใช้ จ่าย แก่ จำเลย ใน คดี 

อาญา” ที่ ตั้ง โดย “พระ ราช บัญญัติ ค่า ตอบแทน ผู้ เสีย หาย และ ค่า 

ทดแทน และ ค่า ใช้ จ่าย แก่ จำเลย ใน คดี อาญา พ.ศ. ๒๕๔๔” 

มาตรา ๑๗ การ ประชุม คณะ กรรมการ ต้อง มี กรรมการ มา ประชุม 

ไม่ น้อย กว่า กึ่ง หนึ่ง จึง จะ เป็น องค์ ประชุม การ วินิจฉัย ชี้ขาด ของ ที่ 

ประชุม ให้ ถือ เอา เสียง ข้าง มาก ถ้า คะแนน เสียง เท่า กัน ให้ ประธาน 

ในที่ ประชุม ออก เสียง เพิ่ม ขึ้น อีก เสียง หนึ่ง เป็น เสียง ชี้ขาด

 คำอธิบาย มาตรา นี้ กำหนด องค์ ประชุม และ วิธี การ ออก เสียง 

ใน ที่ ประชุม

มาตรา ๑๘ การ ปฏิบัติ หน้าที่ ของ กรรมการ ให้ มี ฐานะ เป็น เจ้า 

พนักงาน ตาม ประมวล กฎหมาย อาญา 

 คำอธิบาย มาตรา นี้ กำหนด ให้การ ปฏิบัติ หน้าที่ ของ กรรมการ 

ทุก คน ไม่ ว่า จะ มา จาก ภาค รัฐ หรือ ภาค ประชาชน ให้ มี ฐานะ เป็น 

เจ้าพนักงาน ตาม ประมวล กฎหมาย อาญา ซึ่ง จะ มี ผล สอง ประการ 

คือ ประการ ที่ หนึ่ง ใน การ ปฏิบัติ หน้าที่ ตาม กฎหมาย นี้ กรรมการ 
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ได้ รับ ความ คุ้มครอง ตาม ประมวล กฎหมาย อาญา มาตรา ๑๓๖ ถึง 

มาตรา ๑๔๖ ประการ ที ่สอง ใน การ ปฏบิตั ิหนา้ที ่ตาม กฎหมาย นี ้หาก 

กรรมการ กระทำ ความ ผิด ต่อ ตำแหน่ง หน้าที่ เช่น ทุจริต ต่อ ตำแหน่ง 

หน้าที่ กรรมการ จะ ต้อง รับ โทษ หนัก ตาม ประมวล กฎหมาย อาญา 

มาตรา ๑๔๗ ถึง มาตรา ๑๖๖ 

มาตรา๑๙ ให้ คณะ กรรมการ แต่ง ตั้ง “คณะ อนุกรรมการ พิจารณา 

คำขอ รบั การ ชว่ย เหลอื จาก กองทนุ ยตุธิรรม” ซึง่ ม ีอำนาจ หนา้ที ่ในการ 

พิจารณา อนุมัติ การ สนับสนุน ค่า ใช้ จ่าย ของกอง ทุน ยุติธรรม ให้กับ 

ผู้ยื่น คำขอ ตาม หลัก เกณฑ์ ที่ คณะ กรรมการ กำหนด และ รายงานผล 

การ ยื่น คำขอ และ การ อนุมัติ ให้ คณะ กรรมการ ทราบ ทุกสามเดือน 

 ให้ นำ บทบัญญัติ ใน มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ 

และ มาตรา ๑๘ มา ใช้ กับ คณะ อนุกรรมการ พิจารณา คำขอ รับ การ 

ช่วยเหลือ จาก กองทุน ยุติธรรม โดย อนุโลม 

 คำอธิบาย คณะ กรรมการ เป็น ผู้ วาง นโยบาย และ กำหนด 

หลัก เกณฑ์ ต่างๆ แต่ องค์กร ที่ มี อำนาจ หน้าที่ อนุมัติ เงิน ช่วย เหลือ 

คือ คณะ อนุกรรมการ พิจารณา คำขอ รับ การ ช่วย เหลือ จาก กองทุน 

ยุติธรรม และ คณะ กรรมการ พิจารณา ค่า ตอบแทน ผู้ เสีย หาย และ 

ค่า ทดแทน และ ค่า ใช้ จ่าย แก่ จำเลย ใน คดี อาญา ที่ ตั้ง ขึ้น โดย พระ ราช 

บัญญัติ ค่า ตอบแทน ผู้ เสีย หาย และ ค่า ทดแทน และ ค่า ใช้ จ่าย แก่ 

จำเลย ใน คดี อาญา พ.ศ. ๒๕๔๔
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หมวด๓

การ เข้า ถึง กระบวนการ ยุติธรรม
---------------------

มาตรา๒๐ ผู ้ยากไร ้ม ีสทิธ ิยืน่ คำขอ รบั การ สนบัสนนุ คา่ ใช ้จา่ย ใน การ 

เข้า ถึง กระบวนการ ยุติธรรม ทาง แพ่ง ทาง อาญา และ ทาง ปกครอง 

โดย ยื่น คำขอ ที่ กองทุน ยุติธรรม กระทรวง ยุติธรรม 

 คณะ อนกุรรมการ พจิารณา คำขอ รบั การ ชว่ย เหลอื จาก กองทนุ 

ยตุธิรรม เปน็ ผู ้ม ีอำนาจ พจิารณา และ อนมุตั ิคำขอ ตาม วรรค แรก และ 

แจ้ง ผล การ พิจารณา ให้ ผู้ ยื่น คำขอ ทราบ โดย เร็ว

 คำอธิบาย การ ช่วย เหลือ ผู้ ยากไร้ เข้า ถึง กระบวนการ ยุติธรรม 

อาจ ทำได้ ทั้ง ทาง แพ่ง ทาง อาญา และ ทาง ปกครอง โดย ผู้ ยากไร้ 

สามารถ ยื่น คำขอ โดยตรง ที่ กองทุน ยุติธรรม และ คณะ อนุกรรมการ 

เป็น ผู้ พิจารณา อนุมัติ

มาตรา ๒๑  ให้ สำนักงาน ศาล ยุติธรรม นำ ส่ง เงิน สมทบ ประจำ ปี 

ประเภท คา่ ขึน้ ศาล เงนิ และ ทรพัยส์นิ ที ่ได ้จาก การ บงัคบั หลกั ประกนั 

ตัวผู้ ต้องหา และ จำเลย ใน คดี อาญา ที่ หลบ หนี การ ปล่อย ชั่วคราว 

และ เงิน ค่า ปรับ ใน คดี อาญา ให้ แก่ กองทุน ยุติธรรม ตาม อัตรา ที่ คณะ 

กรรมการ กำหนด 

 คำอธิบาย รายรับ ทาง หนึ่ง ของกอง ทุน ยุติธรรม คือ ค่า 

ธรรมเนยีม ศาล เงนิ และ ทรพัยส์นิ ที ่ได ้จาก การ บงัคบั หลกั ประกนั ตวั 

ผู้ต้องหา และ จำเลย ใน คดี อาญา ที่ หลบ หนี การ ปล่อย ชั่วคราว และ 

เงนิ คา่ ปรบั ใน คด ีอาญา คณะ กรรมการ จะ พจิารณา และ กำหนด อตัรา 
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ที ่สำนกังาน ศาล ยตุธิรรม ตอ้ง สง่ เปน็ รายรบั ของกอง ทนุ ยตุธิรรม โดย 

สามารถ ปรับ อัตรา ขึ้น และ ลง ได้ ตาม ที่ คณะ กรรมการ เห็น สมควร 

 

มาตรา ๒๒  สำนักงาน ทนายความ ที่ ได้ รับ อนุญาต จาก สภา 

ทนายความ มีหน้า ที่ ต้อง ส่ง เงิน สมทบ ให้ กองทุน ยุติธรรม ตาม อัตรา 

ที ่คณะ กรรมการ กำหนด โดย สภา ทนายความ เปน็ ผู ้จดั เกบ็ เงนิ สมทบ 

ดัง กล่าว แล้ว นำ ส่ง เงิน สมทบ ประจำ ปี ประเภท ค่า ทนายความ ให้ แก่ 

กองทุน ยุติธรรม

 คำอธบิาย แนวคดิ ตาม มาตรา นี ้คอื นำ เงนิ คา่ วา่ ความ บาง สว่น 

ที่ ลูก ความ ต้อง เสีย เข้า สู่ กองทุน ยุติธรรม โดย สภา ทนายความ เป็น 

คนกลาง ใน การ เก็บ เงิน จาก สำนักงาน ทนายความ ที่ ได้ รับ อนุญาต 

และ นำ สง่ เงนิ ดงั กลา่ว ให ้กองทนุ ยตุธิรรม ตาม อตัรา ที ่คณะ กรรมการ 

กำหนด ภาระ ทางการ เงิน ที่แท้ จริง ไม่ ได้ อยู่ ที่ สำนักงาน ทนายความ 

หรือ สภา ทนายความ แต่ จะ ถูก ผลัก ไป ให้ ลูก ความ

หมวด๔

การ เยียวยา ผู้ เสีย หาย ใน คดี อาญา  
และ จำเลย ที่ ถูก ยกฟ้อง คดี อาญา

----------------------

มาตรา ๒๓ ให้ จ่าย เงิน จาก กองทุน ยุติธรรม เป็น ค่า ตอบแทน 

ผู้เสียหาย ใน คดี อาญา และ ค่า ทดแทน และ ค่า ใช้ จ่าย แก่ จำเลย ใน คดี 

อาญา ตามพ ระ ราช บัญญัติ ค่า ตอบแทน ผู้ เสีย หาย และ ค่า ทดแทน 

และ ค่า ใช้ จ่าย แก่ จำเลย ใน คดี อาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ตาม ที่ คณะ 
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กรรมการ พิจารณา ค่า ตอบแทน ผู้ เสีย หาย และ ค่า ทดแทน และ ค่า ใช้ 

จ่าย แก่ จำเลย ใน คดี อาญา พิจารณา อนุมัติ 

 หลกั เกณฑ ์วธิ ีการ เงือ่นไข การ ยืน่ คำขอ การ พจิารณา และ การ 

อนมุตั ิคา่ ตอบแทน ผู ้เสยี หาย และ คา่ ทดแทน และ คา่ ใช ้จา่ย แก ่จำเลย 

ใน คดี อาญา ให้ เป็น ไป ตามพ ระ ราช บัญญัติ ค่า ตอบแทน ผู้ เสีย หาย 

และ ค่า ทดแทน และ ค่า ใช้ จ่าย แก่ จำเลย ใน คดี อาญา พ.ศ. ๒๕๔๔

 

คำอธบิายเนือ่งจาก ระบบ การ จา่ย เงนิ เยยีวยา ผู ้เสยี หาย และ จำเลย ที ่

ถกู ยกฟอ้ง คด ีอาญา ถกู กำหนด ขึน้ และ ดำเนนิ การ ได ้เปน็ อยา่ง ดแีลว้ 

ตามพ ระ ราช บัญญัติ ค่า ตอบแทน ผู้ เสีย หาย และ ค่า ทดแทน และ 

ค่าใช้จ่าย แก่ จำเลย ใน คดี อาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ แต่ ปัญหา ของ ระบบ 

เดิม อยู่ ที่ การ ขาด กองทุน ที่ รับ ภาระ ทางการ เงิน ดัง กล่าว แทน รัฐ และ 

การ ขาด การ รับ ช่วง สิทธิ ของ ผู้ ได้ รับ การ ช่วย เหลือ เพื่อ ไป ไล่ เบี้ย กับ 

ผู้ ก่อ ให้ เกิด ความ เสีย หาย ที่แท้ จริง ดัง นั้น พระ ราช บัญญัติ ฉบับ นี้ จึง 

ไม ่ไป เปลีย่นแปลง ระบบ การ เยยีวยา รปู แบบ เดมิ แต ่อยา่ง ใด เพยีง แต ่

กำหนด ให ้กองทนุ ยตุธิรรม ทำ หนา้ที ่เปน็ แหลง่ เงนิ ทนุ ใน การ เยยีวยา 

ผู้ เสีย หาย หรือ จำเลย ที่ ถูก ยกฟ้อง ใน คดี อาญา เท่านั้น และ ใช้ กลไก 

ของ ความ เป็น นิติบุคคล ของกอง ทุน ยุติธรรม เข้า รับ ช่วง สิทธิ จาก 

ผู้ได้ รับ การ เยียวยา เพื่อ แก้ไข ปัญหา ระบบ การ เยียวยา แบบ เดิม ให้ 

ดี ขึ้น ส่วน ระบบ การ พิจารณา อนุมัติ ให้ มี การ เยียวยา หรือ ไม่ อย่างไร 

เปน็ ไป ตามพ ระ ราช บัญญัติ ค่า ตอบแทน ผู้ เสยี หายฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 

และ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง
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มาตรา ๒๔ เมื่อ กองทุน จ่าย เงิน ค่า ตอบแทน ผู้ เสีย หาย หรือ ค่า 

ทดแทน และ คา่ ใช ้จา่ย แก ่จำเลย ใน คด ีอาญา ตาม มาตรา ๒๓ แลว้ ให ้

กองทนุ รบั ชว่ง สทิธ ิของ ผู ้เสยี หาย หรอื จำเลย เพือ่ ไป ใช ้สทิธ ิไล ่เบีย้ กบั 

ผู้ กระทำ ความ ผิด อาญา หรือ ผู้ ก่อ ให้ เกิด ความ เสีย หาย ที่แท้ จริง

 เมื่อ กองทุน ได้ รับ เงิน หรือ ทรัพย์สิน จาก การ ใช้ สิทธิ ไล่ เบี้ย ตาม 

ความ ใน วรรค แรก แลว้ ให ้นำ เงนิ หรอื ทรพัยส์นิ ดงั กลา่ว สง่ เปน็ รายรบั 

ของกอง ทุน 

 ให้ นำ บทบัญญัติ แห่ง ประมวล กฎหมาย แพ่ง และ พาณิชย์ ว่า 

ด้วย เรื่อง การ รับ ช่วง สิทธิ ตั้งแต่ มาตรา ๒๒๖ ถึง มาตรา ๒๓๒ มา ใช้ 

บังคับ กับ กองทุน โดย อนุโลม

คำอธิบาย ระบบ การ เยียวยา ผู้ เสีย หาย หรือ จำเลย ที่ ถูก ยกฟ้อง คดี 

อาญา คอื ระบบ ที ่รฐั มหีนา้ ที ่รบั ผดิ ชอบ ที ่จะ ตอ้ง จา่ย คา่ เสยี หาย ให ้กบั 

ผู้ เสีย หาย หรือ จำเลย ที่ ถูก ยกฟ้อง คดี อาญา ไป ก่อน และ รัฐ สามารถ 

รับ ช่วง สิทธิ ไป ไล่ เบี้ย กับ ผู้ ก่อ ให้ เกิด ความ เสีย หาย ที่แท้ จริง ได้ เช่น ผู้ 

กระทำ ความ ผิด ทาง อาญา ที่ ก่อ ให้ เกิด ความ เสีย หาย ระบบ ดัง กล่าว 

ทำให้ กองทุน ยุติธรรม ได้ รับ รายรับ เพิ่ม ขึ้น จาก การ รับ ช่วง สิทธิ เพื่อ 

การ ไล่ เบี้ย แนวคิด นี้ มี ที่มา จาก ระบบ การ เยียวยา ผู้ เสีย หาย ใน คดี 

อาญา ของ ประเทศ ฝรั่งเศส 

มาตรา ๒๕ ให้ บริษัท ประกัน ภัย ที่ ได้ รับ ใบ อนุญาต ตาม กฎหมาย 

ว่า ด้วย การ ประกัน วินาศภัย และ กฎหมาย ว่า ด้วย การ ประกัน ชีวิต 

มีหน้า ที่ ต้อง นำ ส่ง เงิน สมทบ ประจำ ปี ตาม อัตรา ที่ คณะ กรรมการ 
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กำหนด โดย สำนกังาน คณะ กรรมการ กำกบั และ สง่ เสรมิ การ ประกอบ 

ธรุกจิ ประกนั ภยั เปน็ ผู ้จดั เกบ็ เงนิ สมทบ ดงั กลา่ว แลว้ นำ สง่ เงนิ สมทบ 

ประจำ ปี ให้ กับ กองทุน

 คำอธิบาย เงิน สมทบ กองทุน ยุติธรรม บาง ส่วน มี ที่มา จาก 

ค่า เบี้ย ประกัน ภัย ของ สัญญา ประกัน ภัย ที่ ทำ ขึ้น ทั้ง ประเทศ โดย ผู้ 

เอา ประกัน ต้อง จ่าย เงิน เพิ่ม ขึ้น เมื่อ ซื้อ ประกัน ภัย ใน รูป แบบ ต่างๆ 

โดยที ่บรษิทั ประกนั ภยั จะ เกบ็ เงนิ สว่น เพิม่ นี ้สง่ ให ้กบั สำนกังาน คณะ 

กรรมการ กำกับ และ ส่ง เสริม การ ประกอบ ธุรกิจ ประกัน ภัย (กรม 

การ ประกัน ภัย เดิม) และ สำนักงาน จะ ส่ง เงิน ดัง กล่าว เป็น รายรับ 

ของกอง ทุน ยุติธรรม วิธี การ เก็บ เงิน แบบ นี้ ถูก นำ ไป ปฏิบัติ แล้ว ใน 

ปัจจุบัน เพราะ บริษัท ประกัน ภัย มีหน้า ที่ ต้อง ส่ง เงิน เป็น ค่า ใช้ จ่าย 

ของ สำนักงาน คณะ กรรมการ กำกับ และ ส่ง เสริม การ ประกอบ ธุรกิจ 

ประกัน ภัย อยู่ แล้ว มาตรา นี้ จึง ใช้ ระบบ การ จัด เก็บ แบบ ที่ สำนักงาน 

คณะ กรรมการ กำกับ และ ส่ง เสริม การ ประกอบ ธุรกิจ ประกัน ภัย ได้ 

ดำเนิน การ อยู่ แล้ว นั่นเอง แต่ สำนักงาน จะ ต้อง ส่ง เงิน บาง ส่วน ไป ที่ 

กองทุน ยุติธรรม ภาระ ที่แท้ จริง ไม่ ได้ อยู่ ที่ สำนักงาน คณะ กรรมการ 

กำกับ และ ส่ง เสริม การ ประกอบ ธุรกิจ ประกัน ภัย หรือ บริษัท 

ประกันภัย เพราะ ท้าย ที่สุด ก็ จะ ผลัก ภาระ ไป ให้ ผู้ เอา ประกัน ใน 

รูปแบบ ของ การ เก็บ ภาษี 

มาตรา ๒๖ ให้ รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง ยุติธรรม รักษา การ ตาม 

พระราช บัญญัติ นี้

 คำอธิบาย รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง ยุติธรรม เป็น ผู้รับ ผิด ชอบ 
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โดยตรง กองทุน ยุติธรรม เป็น ผู้ ที่ เหมาะ สมใน การ รักษา การ ตาม 

พระราช บัญญัติ นี้ 

ผู้รับ สนอง พระบรม ราชโองการ
..............................................

นายก รัฐมนตรี

หมายเหตุ: เหตุผล ใน การ ประกาศ ใช้ พระ ราช บัญญัติ นี้ คือ โดยที่ กองทุน 

ยุติธรรม ที่ จัด ตั้ง และ ดำเนิน งาน ภาย ใต้ ระเบียบ กระทรวง ยุติธรรม ยัง ไม่ 

สามารถ ให้ ความ ช่วย เหลือ ผู้ ยากไร้ ใน การ เข้า ถึง ความ ยุติธรรม ได้ อย่าง 

เต็ม ที่ เนื่องจาก งบ ประมาณ ที่ จำกัด ที่มา จาก ภาค รัฐ แต่ เพียง ฝ่าย เดียว การ 

ทำให้ กองทุน ยุติธรรม มี ความ สามารถ ทางการ เงิน ที่ เพียง พอ ต่อ ภารกิจ 

ในการ ช่วย เหลือ ผู้ ยากไร้ ใน การ เข้า ถึง ความ ยุติธรรม นั้น จำเป็น ต้อง อาศัย 

เงิน สมทบ จาก ภาค ส่วน ต่างๆ  ที่ เกี่ยวข้อง กับ กระบวนการ ยุติธรรม ตาม 

หลักการ ช่วย เหลือ เกื้อกูล กัน ของ คนใน สังคม อีก ทั้ง ภารกิจ ใน การ อำนวย 

ความ ยุติธรรม ยัง มี อีก ส่วน หนึ่ง คือ การ เยียวยา ผู้ เสีย หาย ใน คดี อาญา 

และ จำเลย ที่ ถูก ยกฟ้อง ใน คดี อาญา ตามพ ระ ราช บัญญัติ ค่า ตอบแทน  

ผู้ เสียหาย และ ค่าทดแทน และ ค่า ใช้ จ่าย แก่ จำเลย ใน คดี อาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ภารกิจ ดังกล่าว ยัง คง อาศัย งบ ประมาณ แผ่น ดิน แต่ เพียง อย่าง เดียว ทำให้ การ 

เยียวยา เป็น ไป ได้ อย่าง จำกัด และ ไม่ ทั่ว ถึง การ ให้ กองทุน ยุติธรรม เป็น ผู้จ่าย 

เงนิ คา่ ตอบแทน ผู ้เสยี หาย และ คา่ ทดแทน และ คา่ ใช ้จา่ย แก ่จำเลย ใน คด ีอาญา 

จึง เป็น แนวทาง การ ขยาย ขอบเขต ของ การ เยียวยา และ เพิ่ม ประสิทธิภาพ 

การ เยียวยา บุคคล ดัง กล่าว อีก ทั้ง กองทุน ยุติธรรม ที่ มี ฐานะ เป็น นิติบุคคล ยัง 

สามารถ รับ ช่วง สิทธิ ไป ไล่ เบี้ย กับ ผู้ กระทำ ความ ผิด ทาง อาญา หรือ ผู้ ก่อ ให้ เกิด 

ความ เสีย หาย ที่แท้ จริง ได้ จึง จำเป็น ต้อง ตรา พระราชบัญญัติ ฉบับ นี้
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