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บทคัดย่อ
การวิจัย นี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่ อศึกษาถึงปั ญ หาทางกฎหมายในการบริห ารกองทุ นยุติธรรมตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น ยุ ติ ธ รรม พ.ศ. 2558 ในเรื่อ งการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประชาชนทางกฎหมาย
การบริ ห ารของกองทุ น ยุ ติ ธ รรม การแก้ไขปั ญ หาและข้อ เสนอแนะการให้ ค วามช่ว ยเหลื อ ประชาชน
ทางกฎหมาย ในการเข้ า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมตามพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น ยุ ติ ธ รรม พ.ศ. 2558
ดาเนิ น การเก็บ ข้อมูล โดยการศึกษาทางเอกสาร และการสั มภาษณ์ เชิงลึกผู้ ทรงคุณ วุฒิ จากหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของกองทุนยุติธรรม จากผลการวิจัย พบว่า ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการให้
ความช่ ว ยเหลื อ ประชาชนทางกฎหมาย ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น ยุ ติ ธ รรม พ.ศ. 2558 มี ปั ญ หา
ในการตีความ และการบังคับใช้กฎหมาย หากแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
จะสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรม และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้
ตรงตามเจตนารมณ์ในการเป็นแหล่งเงินทุนสาหรับให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดาเนินคดี การขอ
ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทาง
กฎหมายแก่ประชาชน และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติทางกฎหมายบางประการตามพระราชบัญญัติ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ที่ยังไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ บางส่วนยังไม่สมบูรณ์ ขาดความชัดเจน
และโครงสร้ า งการบริ ห ารกองทุ น ยุ ติ ธ รรม สมควรมี รู ป แบบเป็ น หน่ ว ยงานที่ ให้ บ ริ ก ารสาธารณะ
ในรูปองค์การมหาชนที่ไม่แสวงหากาไร อยู่ภายในการกากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
บริห ารงานโดยคณะกรรมการกองทุ น ยุ ติธ รรมมีห น่ ว ยงานกลาง และหน่ ว ยงานระดั บ จังหวัดเพื่ อ ให้
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เกิ ดความคล่ องตั วและรวดเร็ วในการให้ ความช่ วยเหลื อประชาชนในการให้ บ ริ การ การบริ ห ารต้ องมี
ความเป็ นเอกภาพ อิสระ มีความชั ดเจน และมีหน่ วยตรวจสอบและประเมินภายในองค์กรเพื่ อความโปร่ งใส
สามารถตรวจสอบการด าเนิ นงานของกองทุ นยุ ติ ธรรมได้ อย่ างมี มาตรฐานและมี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และ
ผู้เขีย นมีข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญ ญั ติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ในประเด็น ดังนี้
เพิ่มนิยามศัพท์ คาว่า การดาเนินคดี หมายความว่า การดาเนินการในกระบวนการยุติธรรมในทุกขั้นตอน
ตั้งแต่ ก่ อ นฟ้ องคดี ระหว่างฟ้ อ งคดี หรือ ภายหลั งคดี ผู้ บ ริจ าคเงิน ให้ แ ก่ก องทุ น มี สิ ท ธิน าจานวนเงิน
ที่บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนหรือรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร การเพิ่มวงเงินเพื่อให้กองทุนยุติธรรม
มี ส ภาพคล่ อ ง ไม่ เกิ น ร้ อ ยละสิ บ ของจ านวนเงิ น เฉพาะส่ ว นที่ น าส่ ง คลั ง โดยความเห็ น ชอบของ
กระทรวงการคลัง กาหนดให้กองทุนยุติธรรมมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือประชาชนไทยทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร รวมถึงการให้ความช่วยเหลือคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทย กาหนดให้พนักงาน
กองทุนยุติธรรมเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การพิจารณาเพิ่มเติมการขอปล่อยชั่วคราว
ผู้ ต้ อ งหาหรื อ จ าเลยเรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาฐานะของผู้ จ ะได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากกองทุ น
และยกเลิ กหลั กเกณฑ์ การพิจ ารณาช่ วยเหลื อผู้ ถูกละเมิ ดสิ ท ธิม นุษ ยชน การกาหนดให้ มีผู้ ค้าประกั น
ผู้ต้องหาหรือจาเลยเพิ่มเติม คือ บุ คคลอื่นใด หรือมีหลั กทรัพย์มาค้าประกันได้ การให้ความช่วยเหลื อ
ผู้ ได้ รั บ ผลกระทบจากกระบวนการยุ ติ ธ รรม และเพิ่ ม เติ ม การช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาความเสี ย หาย คื อ
ค่าทดแทนการถูกคุมขัง และข้อสงวนสิทธิในค่ารักษาพยาบาล และกาหนดให้มีการอุทธรณ์คาสั่งไม่อนุมัติ
ให้ความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรม
คาสาคัญ : กองทุนยุติธรรม, การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, กลุ่มเปราะบาง
Abstract
This research aims to study the legal problems concerning justice funds
management according to the Justice Fund Act B.E. 2558 (2015) in terms of the provision
of assistance for the public about the Justice Fund Management Laws, solutions to the
problems relating to the access to legal aid in justice systems under the Justice Fund Act
B.E. 2558 (2015). The data were collected from documentary research and in-depth
interviews with experts from relevant agencies associated with justice funds
management. According to the study, it was found that legislation on legal aid for the
public under the Justice Fund Act B.E. 2558 (2015) had a problem on the interpretation
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and enforcement of the law. If the Justice Fund Act B.E. 2558 (2015) were amended,
it would be able to provide legal aid for the public to get access to justice and justice
procedures in accordance with the intention of the funding for public assistance in
litigation, temporary releases for the offender or defendant, human rights abuses, and
support for legal education for the public and amendments to some legal provisions
under the Justice Fund Act B.E. 2558 (2015) which are incomplete and unclear. Funds
management structure should be formulated as a non-profit public service organization
under the supervision of the Minister of Justice. It shall be managed by the Justice Fund
Committee, where there are the central organization and provincial organizations for
agility and rapid assistance for the public regarding service provision. The management
must be independent, clear, inspected and evaluated within the organization in order to
be transparent and for the high performance of justice funds management that complies
with the standardized manner. The author has proposed to amend the Justice Fund Act
B.E. 2558 (2015) as follows: Add the term of prosecution which means the process of
justice in all stages from before the prosecution until after the case is finished. The
donors can use financial donation to deduct their taxes under the Revenue Code on
Exemption of Taxes, raising the Funds Capital for the Justice Funds for no less than ten
percent of the specific money that shall be delivered to the Treasury with the approval
of the Ministry of Finance. The purpose of justice funds is to assist people in both inside
and outside the country, including the assistance provided to the foreigners who come
to the Kingdom of Thailand. It is determined that employees of the Justice Funds shall
be the officers under the Criminal Code. It is suggested to provide additional
consideration on temporary releasing of the offender or defendant regarding the criteria
for the consideration of statuses of the person applying for the assistance from the
Funds. Also, the cancellation of the criteria for the consideration of helping the human
rights abused person is proposed. It is determined that there shall be additional
guarantors for the offender or defendant that can be any person or any securities to be
secured. The provision of assistance for those affected by the judicial process and
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additional remedy for damages, which is the compensation for detainees, and the
exception for medical expenses, are recommended. It is specified that there should be
appeals to the disapproval order for the assistance from the Justice Funds.
Keywords: Justice Fund, Legal Aid, Vulnerable Population
บทนา
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณ าจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ได้ บั ญ ญั ติ เ นื้ อ หาสาระส าคั ญ
ในการคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภ าพของประชาชนให้ ประชาชนมีบทบาทและมีส่ ว นร่ว มในการปกครอง
โดยที่ มาตรา 4 ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ สิ ท ธิ เสรี ภ าพ และความเสมอภาคของบุ ค คล ย่ อ มได้ รั บ
ความคุ้มครอง โดยปวงชนชาวไทยย่ อมได้รับ ความคุ้มครองตามรัฐ ธรรมนูญ เสมอกัน และมาตรา 68
กาหนดให้รัฐสมควรจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมให้ครบทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว
และไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง เกิ น ควร มี ม าตรการคุ้ ม ครองเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ได้ โดยเคร่งครั ดปราศจากการแทรกแซงหรือการครอบงา โดยสามารถให้ ค วามช่ว ยเหลื อ ประชาชน
ทางกฎหมายที่จาเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมถึง
การจั ดหาทนายความให้ ด้วยประกอบกับ นโยบายรัฐ บาล ที่ ได้มีการแถลงต่อสภานิติบั ญ ญั ติแห่ งชาติ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 11.5 กาหนดให้ต้องมีการส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อคุ้มครองคนยากจน
ยากไร้ และด้อยโอกาส ปกป้องคุ้มครอง ผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพ และยุทธศาสตร์ของประเทศ
เกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้าในสังคม อันเนื่องมาจากปัญหาในการเข้าถึงความยุติธรรมเป็นเรื่องที่ยาก
สาหรับ ประชาชน ซึ่งมีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาสที่ไม่ได้รับความเป็น ธรรม บทความนี้จึงมุ่ง ศึกษา
ถึงปัญหาทางกฎมายเกี่ยวกับการบริหารกองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัติก องทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
ในเรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายของกองทุนยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ. 2558 การบริห ารของกองทุนยุติธ รรม เกี่ยวกับโครงสร้างและกลไกการบริห ารจัดการ
รูปแบบ วิธีการ แนวทางการบริห ารงานของกองทุน ยุติธ รรม และการประเมิน ผลและการตรวจสอบ
และข้อ เสนอแนะการให้ค วามช่ วยเหลื อทางกฎหมายแก่ประชาชนในการเข้ าถึ งกระบวนการยุ ติ ธรรม
ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
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วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประชาชนทางกฎ หมายของกองทุ น ยุ ติ ธ รรม
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น ยุ ติ ธ รรม พ.ศ. 2558 ประกอบระเบี ย บ ประกาศหลั ก เกณฑ์ และค าสั่ ง
ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อศึกษาถึงการบริหารของกองทุนยุติธรรม เกี่ยวกับโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการ
รูป แบบ วิธีการ แนวทางการบริห ารงานของกองทุนยุติธรรม และการประเมินผลและการตรวจสอบ
3. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง การแก้ ไ ขปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมาย
แก่ประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
ระเบียบวิธีวิจัย
วิธีวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาค้นคว้าและรวบรวม
ข้อมูล (Data Collection) เกี่ยวกับ กองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญ ญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
จากวิทยานิพนธ์ ตารา หนังสือ บทความ และจากการสัมภาษณ์นักวิชาการ แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์
รวมกัน โดยนามาจากแหล่งการจัดทาข้อมูลโดยตรง จากนั้น นาข้อมูลทั้งหมด มาตรวจสอบวิเคราะห์ความ
ถู ก ต้ อ งถึ งสภาพปั ญ หาเกี่ ย วกั บ กองทุ น ยุ ติ ธ รรม ตลอดจนศึ ก ษา หลั ก การทางกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ เพื่ อ สรุ ป และเสนอแนะเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานของกองทุ น ยุ ติ ธ รรมให้ เกิ ด
ความชัดเจน และสอดคล้องกับหลักความเป็นสากลของกฎหมายมหาชน สอดคล้องกับหลักการปกครอง
ระบอบเสรีป ระชาธิป ไตย และเพื่อแก้ไขปั ญ หาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบั ติเกี่ยวกับการดาเนิน งานกองทุ น
ยุติธรรมต่อไป
ผลการวิจัย
กองทุนยุติธรรมได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ตั้งแต่ก่อนมีพระราชบัญญัติกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน ปรากฏจานวนประชาชนที่มาขอรับความช่วยเหลือ ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2551 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมียอดผู้ขอรับความช่วยเหลือรวม 38,816 ราย และมีแนวโน้มว่า
จะมีประชาชนมาขอรับความช่วยเหลือเพิ่มสูงมากขึ้น ดังตารางต่อไปนี้
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ตาราง 1 สถิติผลการดาเนินงานกองทุนยุติธรรม ปีงบประมาณ 2551-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ปีงบ
รวมผลการ
ระหว่าง
รับคา
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ยุติเรื่อง
ประมาณ ขอ
พิจารณา
ดาเนินการ
พ.ศ.
(ราย)
(ราย) ราย เรื่อง ราย เรื่อง ราย เรื่อง ราย เรื่อง
2551
470
157 282 210 322 103 170 470 774
0
2552
594
179 331 128 213 287 463 594 1,007
0
2553 1,402 933 1,269 191 296 278 428 1,402 1,993
0
2554 3,224 1,770 2,785 840 1,649 614 845 3,224 5,279
0
2555 1,840 718 1,026 508 792 614 1,024 1,840 2,842
0
2556 2,985 811 1,430 1,829 3,459 345 619 2,985 5,508
0
2557 2,379 1,015 1,679 717 1,164 647 1,150 2,379 3,993
0
2558 4,542 2,089 2,347 1,623 2,028 830 1,027 4,542 5,402
0
2559 4,529 1,820 2,257 1,597 2,186 1,112 1,619 4,529 6,062
0
2560 7,785 3,176 3,594 2,480 3,576 2,129 2,382 7,785 9,552
0
2561 9,066 3,092 3,535 4,004 4,465 1,432 1,647 8,528 9,647
538
รวม

38,816 15,760 20,535 14,127 20,150 8,391 11,374 38,278 52,059

538

จากการศึ ก ษาปั ญ หาทางกฎหมายในการบริ ห ารกองทุ น ยุ ติ ธ รรมตามพระราชบั ญ ญั ติ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ผู้เขียนได้ข้อสรุปการวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมาย ดังนี้
1. การให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายของกองทุนยุติธรรม
ปั ญหาการใช้ การตี ความบทบั ญญั ติ ของกฎหมายให้ ตรงตามเจตนารมณ์ อย่ างถ่ องแท้ และ
มีความชัดเจนในการตีความ และบังคับใช้กฎหมายในการช่วยเหลือประชาชนอย่างมีมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้
1.1 การตีความคาว่าการดาเนินคดี หากตีความตามความหมายอย่างแคบว่า หมายความถึง
เฉพาะคดี ที่ เข้ าสู่ ก ารพิ จ ารณาของศาล จะท าให้ ป ระชาชนไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรม
ตั้งแต่ต้น ทาง ดังนั้ น เพื่อความชัดเจน จึงสมควรเพิ่ มนิยามศัพ ท์ คาว่า การดาเนินคดี หมายความว่า
การดาเนินการในกระบวนการยุติธรรมในทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อนฟ้องคดี ระหว่างฟ้องคดี หรือภายหลังคดี
ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
1.2 การให้ ขอบเขตของคาว่า คนยากไร้ ยากจน จาเป็นต้องมีฐานในการอ้างอิงไม่ว่า จะเป็น
ฐานข้อมู ลผู้ มี รายได้ น้ อยซึ่งได้ มี การลงทะเบี ยนรับสวัสดิการแห่ งรัฐ ปี พ.ศ. 2560 ของกรมบั ญ ชีกลาง
กระทรวงการคลั ง ข้อมูลการช าระภาษีของผู้ขอรับความช่วยเหลือ ซึ่งแสดงต่อกรมสรรพากร จะสามารถ
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พิ จารณาตามหลั กเกณฑ์ มาตรา 28 (2) ในเรื่องฐานะของผู้ จะได้รับความช่ วยเหลื อจากกองทุ นยุติ ธรรม
ซึ่งน ามาเป็ นเกณฑ์ ในการพิ จารณาให้ ความช่วยเหลื อประชาชนในการดาเนินคดี และการถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนเท่านั้น ประเด็นการดูเกณฑ์ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม
เป็ นการน าหลั กการสั งคมสงเคราะห์ ทฤษฎี การเกื้ อกู ลของคนในสั งคม และทฤษฎี การระดมทรัพยากร
เพื่ อน าเงินรายได้จากงบประมาณแผ่ นดิ น หรือจากการบริจาคมาช่วยเหลื อเพื่ อให้ โอกาสในการช่วยเหลื อ
ผู้ ย ากไร้ ที่ ไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมได้ ด้ ว ยตนเอง จึ ง สมค วรก าหนดหลั ก เกณ ฑ์
การพิจารณาฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลืออย่างชัดเจน รอบคอบ และมีข้อมูลประกอบการพิจารณา
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
1.3 การให้ ความช่วยเหลือในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลย ซึ่งแม้จะมีข้อจากัด
ในเรื่อ งของอิส รภาพที่ จ ะต้ องพิ จ ารณาด้ว ยความรวดเร็ว เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งตามมาตรฐานสากล และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 29 วรรคสอง ที่บัญญัติว่า ในคดีอาญาให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคาพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้
กระทาความผิด จะปฏิบัติต่อบุค คลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทาความผิดมิได้ ซึ่ง ต้องพิจารณาว่าผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยที่ ขอรั บ ความช่ว ยเหลื อ มีค วามสามารถที่ จะเข้ าถึ งกระบวนการยุติ ธ รรมได้ ด้ว ยตนเองหรือ ไม่
จึงสมควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย โดยให้การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลยต้องพิจารณาฐานะ
ของผู้จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ตามมาตรา 28 (2) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
พ.ศ. 2558 ด้ ว ย เนื่ องจากปั จจุ บั นมี การวางหลั กเกณฑ์ ไว้ ตามระเบี ยบคณะกรรมการกองทุ นยุ ติ ธรรม
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลย พ.ศ. 2559 โดยกาหนดให้
การพิ จ ารณาฐานะของผู้ ที่ จ ะได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ เป็ น เพี ย งข้ อ ควรค านึ งถึ ง เท่ า นั้ น ซึ่ งท าให้ เกิ ด
ความลักลั่นในการใช้การตีความกฎหมาย
1.4 กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน เมื่อมีผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ประชาชนจาต้องได้รับ
การเยียวยาจากรัฐ แต่กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจของผู้จะได้รับความช่วยเหลือ
จากกองทุนยุติธรรม จึงขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน อันจะนามาสู่ความไม่เท่าเทียมและความไม่เป็นธรรม
ซึ่งเป็นหน้าที่ที่รัฐจะต้องช่วยเหลือประชาชนอันเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อให้สิทธิในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน จึงสมควรยกเลิกการนาหลักเกณฑ์ตามมาตรา 28 (2) มาใช้
เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
1.5 กองทุนยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือประชาชนในกระบวนการยุติธรรม ทั้งต้นทาง กลางทาง
และปลายทาง โดยเริ่ มจากการส่ งเสริ มและป้ องกั น ดั งนี้ (1) ต้ นทาง กองทุ นยุ ติธรรมสนั บสนุ นค่ าใช้ จ่าย
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ในการจั ดโครงการให้ ความรู้ ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่ อส่ งเสริมความรู้ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บกฎหมาย
เพื่อให้ ประชาชนได้ มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนั กรู้เพื่ อช่วยกันป้องกั นสั งคมให้ มีความสงบเรียบร้อย
และปลอดภั ย ในชี วิ ตและทรั พ ย์ สิ น หากมี ปั ญ หาสามารถระงั บ ข้ อพิ พ าทเบื้ องต้ น ด้ ว ยการไกล่ เกลี่ ย
โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีที่เกิดขึ้นก่อนฟ้อง (2) กลางทาง กองทุนยุติธรรมให้ความช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม เพื่อให้ประชาชน
ที่ไม่มีความสามารถทางเศรษฐกิจมีความเดือดร้อน ยากไร้ โดยค่าใช้จ่ายที่ให้ ความช่วยเหลื อประกอบด้วย
ค่ าใช้ จ่ ายในการด าเนิ น คดี และค่ าใช้ จ่ ายในการขอปล่ อยชั่ วคราวผู้ ต้ องหาหรื อจ าเลย (3) ปลายทาง
หากปรากฏกรณี ประชาชนถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
จะได้ รั บการเยี ยวยาจากรั ฐตามมาตรฐานสากลในเรื่ องสิ ทธิ มนุ ษยชนขั้ นพื้ นฐานที่ รัฐต้ องให้ การปกป้ อง
คุ้มครองให้ความปลอดภัยแก่ประชาชนจากการละเมิดที่เกิดขึ้น
2. การบริหารจัดการของกองทุนยุติธรรม จากการศึกษาพบว่า
2.1 เรื่องการบริหารจัดการ มีการมอบหมายให้ สานักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งสังกัด
กระทรวงยุติธรรมปฏิบัติภารกิจกองทุนยุติธรรม แต่เนื่องจากประชาชนซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อย รวมถึงกลุ่ม
เปราะบาง เช่น ชนกลุ่มน้อย คนไร้รัฐ ผู้แสวงหาที่พักพิง ผู้อพยพ แรงงานอพยพ ผู้ลี้ภัย หรือผู้ผลัดถิ่น
และชาวต่างชาติซึ่งเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ยังไม่รับรู้ รับทราบถึงภารกิจของกองทุนยุติธรรม
ในการเป็ น แหล่ งเงิน ทุน ให้ ความช่ว ยเหลื อประชาชนทางกฎหมาย จึงทาให้ ยังปรากฏความเหลื่อมล้ า
ทางสั งคมอยู่ในปั จ จุ บั น หากกองทุ น ยุ ติธรรมมีความเป็น อิสระในการบริห ารจัดการ และมีโครงสร้าง
หน่วยงานที่ชัดเจน จะสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างการรับรู้ได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้เสนอแนวทางดังนี้ แนวทางที่หนึ่ง จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า กองทุนยุติธรรม สมควรมีโครงสร้างการบริหาร โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อให้
ประชาชนได้ เข้ าถึ งกระบวนการยุ ติ ธรรมได้ โดยง่าย และได้ รับการปกป้ องคุ้ มครองจากรัฐภายใต้ นิ ติ รั ฐ
และมีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์การอานวย
ความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม สมควรจัดรูปโครงสร้างของหน่วยงาน ยกฐานะกองทุน
ยุติธรรม เป็นหน่วยงานระดับกรม และมีหน่วยงานระดับภูมิภ าค ซึ่งในเบื้องต้นไม่จาเป็นต้องมีหน่วยงาน
ระดับภูมิภาคครบทุกจังหวัด โดยผู้เขียนพบว่า รูปแบบโครงสร้างและการบริหารแบบราชการ มีกฎหมาย
และระเบี ย บปฏิ บั ติข องทางราชการที่ เคร่งครัด และมี ส ายการบั งคั บ บัญ ชาที่ ส่ งผลต่อ ความคล่ องตั ว
ในการช่วยเหลือประชาชน และแนวทางที่สอง กองทุนยุติธรรมสมควรมีโครงสร้างการบริหารที่มีความเป็น
อิสระ โดยมีรูปแบบเป็นองค์การมหาชน มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลขับเคลื่อนโดยเจ้าหน้าที่
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ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ในการทาหน้าที่
จั ดท าบริ การสาธารณะ โดยใช้ เงินทุ นจากงบประมาณแผ่ นดิ น ซึ่ งเป็ นองค์ การมหาชนที่ ไม่ แสวงหาก าไร
ภายใต้ การก ากั บ ควบคุ ม ดู แล โดยรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงยุ ติ ธรรม มี คณะกรรมการกองทุ นยุ ติ ธรรม
เป็ น ผู้ ก าหนดแนวทางการด าเนิ น งาน วางนโยบาย และแผนงานเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นกองทุ น ยุ ติ ธ รรม
ได้มีความคล่องตัว มีระบบการควบคุมตรวจสอบ ที่มีประสิทธิภาพ และมีความอิสระ จึงเห็นสมควรมีการ
บริหารแบบเอกชน ตามแนวทางที่สอง เพื่อให้การบริหารมีอิสระ มุ่งเน้นการบริการประชาชนด้วยความ
รวดเร็ว ไม่ยึดกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เคร่งครัด หากแต่มีหน่วยงานตรวจสอบและประเมินเข้า มา
เป็ น ผู้ท าหน้ าที่กากับ ดูแล เนื่ องจากปั จจุบัน กองทุนยุติธรรมมีโครงสร้างเป็นนิติบุคคลซ้อนนิติบุคคล
มี ค วามซั บ ซ้ อ น การบริ ห ารจั ด การยั งขาดความชั ด เจน และคล่ อ งตั ว องค์ ก รมี ข นาดเล็ ก โครงสร้า ง
ไม่สามารถที่จะรองรับและขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ ประกอบกับอั ตรากาลังไม่สอดคล้อง
กับภาระงานที่เข้ามาเป็นปริมาณมาก
จากการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ของกองทุ น ยุ ติ ธ รรมในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 มี ผู้ ข อรั บ
ความช่วยเหลือภาพรวมทั้งประเทศ จานวน 9,066 ราย แบ่งตามรายภาค และจังหวัด ดังตารางแสดงผล
การดาเนินงาน ซึ่งปริมาณคาขอตั้งแต่ปี 2551 – 2561 มีปริมาณคาขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
เพิ่มสู งขึ้น ในปี 2561 อย่ างมีนั ย ยะสาคัญ ดังตารางแสดงผลการดาเนินงานกองทุ นยุติธรรมภาพรวม
ทั้งประเทศ ดังนี้
ตาราง 2 แสดงผลการดาเนินงานกองทุนยุติธรรมภาพรวมทั้งประเทศ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2560-30 ก.ย.2561)
จังหวัดที่ยื่น
ผลการดาเนินงานปี 2561
ลาดับ
ภาค
ยื่นคาขอฯ ดาเนินการ ระหว่าง ร้อยละ คาขอมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กรุงเทพมหานคร
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ตะวันออก
ใต้
3 จังหวัดชายแดนใต้
รวม

2,173
1,461
2,434
1,333
685
794
186
9,066

แล้วเสร็จ
1,956
1,420
2,304
1,290
626
756
176
8,528

ดาเนินการ
217
41
130
43
59
38
10
538

9.99
2.81
5.35
3.23
8.62
4.79
5.38

กรุงเทพมหานคร
นครสวรรค์
นครราชสีมา
เพชรบุรี
ชลบุรี
สตูล
ปัตตานี
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2.2 การดาเนิ นงานทั้งด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ รวมถึงการประสานงานและ
บู ร ณาการความร่ ว มมื อ กั บ ส่ ว นราชการทั้ งในส่ ว นกลาง ระดั บ จั งหวั ด และหน่ ว ยงานในกระบวน
การยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในมิติด้านต่าง ๆ
ต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจาก คาขอรับความช่วยเหลือมีจานวนเพิ่มสูงขึ้น
เพื่ อให้ ความช่วยเหลื อตั้งแต่ต้นทาง เช่ น การให้ ความรู้ทางกฎหมาย การไกล่ เกลี่ ยก่อนที่จะเป็นคดีเข้าสู่
การพิ จารณาในชั้ นศาลกลางทาง ในการช่ วยเหลื อในการด าเนิ นคดี และการขอปล่ อยชั่ วคราวผู้ ต้ องหา
หรือจาเลย และปลายทาง คือ การเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน จะสามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
ประกอบกับมีความจาเป็นต้องมีการประสานความร่วมมือกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน ซึ่งเป็นตัวแทนในระดับพื้นที่
มีบทบาทใกล้ชิดกับประชาชน สามารถรู้ถึงทุกข์สุขของประชาชนในระดับพื้นที่เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณา
การงานร่วมกัน จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก
และสามารถใช้ชุมชนเพื่อแก้ปัญหา หรือรับฟังปัญหา และส่งต่อความต้องการมายังกองทุนยุติธรรมในพื้นที่
แต่ละจังหวัดได้
2.3 ส่งเสริมมาตรการเรื่องการหาแหล่งเงินรายได้เข้ากองทุนยุติธรรม โดยที่สมควรมีการสนับสนุน
เงินงบประมาณให้เพียงพอ และเสนอแนะแนวทาง โดยสมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 7 (4) แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 กรณี เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุน ผู้บริจาคสามารถนาไปหักลดหย่อน
ภาษีได้ ตามประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และสมควรมีการเพิ่มเติม วงเงินเพื่อให้กองทุน
ยุติธรรมมีสภาพคล่องในการให้ ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และการบริหารจัดการกองทุน
ยุติธ รรม จากไม่ เกิน ร้อยละห้ า เป็ น ไม่เกินร้อยละสิ บ ของจานวนเงินเฉพาะส่ วนที่ นาส่ งคลั งโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ตาม
ทฤษฎีการระดมทรัพยากร และทฤษฎีการเกื้อกูล
โดยผู้เขียน ได้นาข้อมูลการให้ความช่วยเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาก 4 ภารกิจ
ประกอบด้ ว ย (1) การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประชาชนในการปล่ อ ยชั่ ว คราวผู้ ต้ อ งหาหรื อ จ าเลย
(2) การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประชาชนในการด าเนิ น คดี (3) การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
และ (4) การสนั บ สนุ น โครงการให้ ค วามรู้ท างกฎหมายแก่ประชาชน ซึ่งมียอดเงิน ให้ ความช่ว ยเหลื อ
รวมแล้ว จานวน 208,675,846.50 บาท ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าบริหารจัดการกองทุนยุติธรรมดังนี้
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ตาราง 3 แสดงค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานกองทุนยุติธรรม (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2560 - 30 ก.ย.2561)
รายการ
จานวน (บาท)
เฉลี่ยเดือนละ
ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา

185,786,606.00

15,482,217.17

89.03

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี

21,606,546.50

1,800,545.55

10.35

ค่าทนายความ

16,178,031.50

1,348,169.30

4,888,519.00

407,376.59

482,848.00

40,237.34

ค่าพาหนะที่พัก

57,148.00

4,762.34

เงินช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ

14,100.00

1,175.00

0.01

1,268,594.00

105,716.17

0.61

208,675,846.50*

17,389,653.88

ค่าธรรมเนียมศาล
ค่าตรวจพิสูจน์หลักฐาน

ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ทางกฎหมาย
รวม

100.00

* หมายเหตุ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจานวน 208,675,846.50 บาท เฉลี่ยใช้จ่ายเดือนละ 17,389,653.88 บาท
ยังไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนยุติธรรม
3. ช่องว่างหรือข้อจากัดการให้ความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรม
เมื่อบังคับ ใช้พระราชบั ญญั ติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มาระยะหนึ่ง จึงพบช่องว่างหรือ
ข้อจากัดการให้ความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรม ประกอบด้วย
3.1 การช่วยเหลือประชาชนในการดาเนินคดี ยังไม่ครอบคลุมถึงการให้ความช่วยเหลือก่อน
การฟ้องคดี ซึ่งเดิมใช้ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2553 การให้ความช่วยเหลือ
ในการดาเนินคดี เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์ความเป็นทายาท (DNA) การตรวจรังวัดที่ดิน การตรวจแผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศ การตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้ แต่ปัจจุบันไม่สามารถให้
ความช่ ว ยเหลื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกิ ด ขึ้ น ก่ อ นการด าเนิ น คดี ได้ เพราะปั ญ หาการตี ค วามกฎหมายที่ ว่ า
การด าเนิ น คดี ต้อ งอยู่ ในระหว่ างพิ จ ารณาในชั้ น ศาลเท่ า นั้ น ท าให้ เห็ น ว่ า การดาเนิ น คดี เป็ น ไปตาม
ความหมายอย่างแคบ ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายตั้งแต่ต้นทางของกระบวนการ
ยุติธรรม อันขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติม นิยามศัพท์ คาว่า การดาเนินคดี
ให้ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ ในการด าเนิ น การในกระบวนการยุ ติ ธ รรมในทุ ก ขั้ น ตอนตั้ ง แต่ ก่ อ นฟ้ อ งคดี
ระหว่างฟ้องคดี หรือภายหลังคดี
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3.2 คนไทยซึ่ ง อยู่ ใ นต่ า งแดน หรื อ กลุ่ ม เปราะบางไม่ ส ามารถขอรั บ ความช่ ว ยเหลื อ
ทางกฎหมายได้ ผู้เขียน จึงเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีมาตรการให้ความช่วยเหลือคนไทย
ในต่างแดน และกลุ่มเปราะบาง
3.3 แหล่ ง เงิน รายได้ ข องกองทุ น ยุ ติ ธ รรม เนื่ อ งจาก ค าขอรั บ ความช่ ว ยเหลื อ เพิ่ ม สู งขึ้ น
จะส่งผลต่อเงินรายได้ของกองทุนยุติธรรม และอาจขาดสภาพคล่อง หากไม่มีการเตรียมความพร้อมรองรับ
แม้จะมีมาตรการทางภาษีให้ แก่ผู้บ ริจ าคเงินหรือทรัพย์สินให้ แก่กองทุน จึงสมควรมีการแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ระบุให้ชัดเจนว่า เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
ให้แก่กองทุน ผู้บริจาคสามารถนาไปหักลดหย่อนภาษีได้ ตามประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
และมาตรา 8 โดยให้เพิ่มวงเงินโดยกาหนดให้กองทุนมีรายได้จากเงินที่ศาลสั่งบังคับกรณีผิดสัญญาประกัน
ต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ค่าธรรมเนียมศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง และค่าปรับตามคาพิพากษาในคดีอาญา ทั้งนี้ ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบของจานวนเงินเฉพาะ
ส่วนที่นาส่งคลังโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
3.4 การกาหนดให้ พ นั กงานกองทุ น ยุติ ธ รรมเป็ น เจ้าพนั กงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ตามมาตรา 25 แห่ งพระราชบั ญญั ติ กองทุ นยุ ติ ธรรม พ.ศ. 2558 เพื่ อ การปกป้ อ งคุ้ ม ครองเจ้ าหน้ าที่ รั ฐ
และมีการลงโทษหากกระทาการโดยมิชอบในตาแหน่งหน้าที่
3.5 การกาหนดให้มีผู้ค้าประกันผู้ต้องหาหรือจาเลยเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่ผู้ต้องหา
หรื อ จ าเลยที่ เ ป็ น คนไร้ ญ าติ หรื อ แรงงานต่ า งด้ า วที่ เ ดิ น ทางเข้ า เมื อ งโดยถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
และไม่มีพฤติการณ์การหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน หรือจะไปก่อเหตุภยันตรายประการอื่ น
สามารถให้บุคคลนอกเหนือจากตามมาตรา 30 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
มาค้าประกันได้ คือ บุคคลอื่นใด หรือมีหลักทรัพย์มาค้าประกันได้
3.6 การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ควรเพิ่มการให้ความช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบ
จากกระบวนการยุ ติ ธ รรม และสมควรเพิ่ ม เติ ม การช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาความเสี ย หาย ประกอบด้ ว ย
ค่าทดแทนการถูกคุมขัง และข้อสงวนสิ ทธิในค่ารักษาพยาบาล ภายในระยะเวลาสองปี ตามมาตรา 26
และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
3.7 การกาหนดให้มีการอุทธรณ์คาสั่งไม่อนุมัติให้ความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรม เนื่องจาก
ปัจจุบัน ไม่มีบทบัญญัติเรื่องการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ที่กาหนดอานาจ
หน้าที่ให้คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมพิจารณาอุทธรณ์
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สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย ผู้ เขี ย นได้ มี ข้ อ เสนอแนะ ให้ แก้ ไขเพิ่ มเติ มพระราชบั ญ ญั ติ กองทุ นยุ ติ ธรรม
พ.ศ. 2558 เนื่ องจาก กองทุ น ยุ ติ ธ รรมเป็ น หน่ ว ยงานที่ มี บ ทบาทในการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ตลอดจนส่งเสริมสิ ทธิมนุ ษยชนของประเทศ สมควรมีการวางหลั กเกณฑ์ กรอบแนวทางหรือขอบเขต
ในการบั ง คั บ ใช้ ใ ห้ เกิ ด ความชั ด เจนมี ค วามเหมาะสม และมี ม าตรฐานในการช่ ว ยเหลื อ ประชาชน
ให้ เกิดประโยชน์ ดังเจตนารมณ์ ของกฎหมาย และสามารถให้ ความช่ว ยเหลือคนไทยในต่างแดน และ
กลุ่ มเปราะบาง ได้ตามหลั กสิ ทธิมนุ ษ ยชน สมควรปรับรูป แบบโครงสร้างองค์กรของกองทุน ยุติธ รรม
ให้มีการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว มีความเป็นอิสระ โดยเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุ ติ ธ รรม มี ฐ านะเป็ น องค์ ก ารมหาชน ที่ เป็ น นิ ติ บุ ค คล มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนไทยทั้ ง ในและนอกราชอาณาจั ก ร รวมถึ ง การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ คนต่ า งด้ า วที่ เข้ า มา
ในราชอาณาจั ก รไทยในการบริ ก ารสาธารณะ บริ ห ารงาน โดยคณะกรรมการกองทุ น ยุ ติ ธ รรม
และมี ห น่ ว ยงานกลางและหน่ ว ยงานระดั บ จั ง หวั ด ซึ่ ง จะท าให้ อ งค์ ก รมี ค วามชั ด เจน และบริ ห าร
เช่นเดียวกับเอกชน เน้นความรวดเร็วในการบริการประชาชน ไม่มีกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เคร่งครัด
แต่ ใ ห้ ห น่ ว ยงานมี ร ะบบตรวจสอบและประเมิ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการเป็ น แหล่ ง เงิ น ทุ น ส าหรั บ
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประชาชนทางกฎหมายด้ ว ยบริ ก ารกองทุ น ยุ ติ ธ รรม เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ า
ในสั ง คมส าหรั บ ประชาชนที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมได้ ด้ ว ยตนเอง และสมควร
ช่วยเหลือด้วยหลักการสังคม เกื้อกูลกันทางสัง คม และระดมทรัพยากรด้วยวิธีการบริจาค โดยผู้บริจาค
สามารถน าไปหั กลดหย่ อนภาษีได้สองเท่า อันเป็นหลักการช่วยเหลื อผู้ยากไร้ คนด้อยโอกาสในสั งคม
มี ก ารก าหนดวงเงิ น นอกจากเงิน งบประมาณที่ ได้ รั บ จั ด สรร โดยการเพิ่ ม เติ ม วงเงิน ที่ ศาลสั่ งบั งคั บ
กรณี ผิ ดสั ญ ญาประกั น ต่ อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา ค่าธรรมเนี ยมศาลตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และค่าปรับตามคาพิพากษาในคดีอาญา ทั้งนี้ ในอัตราไม่เกิน
ร้ อ ยละสิ บ โดยความเห็ น ชอบของกระทรวงการคลั ง ซึ่ ง เป็ น เพดานขั้ น สู ง เพื่ อ รองรั บ ปริ ม าณค าขอ
ที่จะสูงมากขึ้นในอนาคต โดยกระทรวงการคลังสามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ตามความจาเป็น
หากปริมาณคาขอไม่มากก็สามารถให้ความเห็นชอบได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละสิบ เป็นต้น
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