รายการ ร้อยเรื่อง…เมืองไทย
สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา & คณะอนุกรรมการฝ่ายข้อมูล
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๐๖๐
เรื่อง
กองทุนยุติธรรม
เรียบเรียง นางสาวศรันยา สีมา นิติกรชานาญการพิเศษ กลุม่ งานบริการวิชาการ ๑ สานักวิชาการ
ออกอากาศ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ความเหลื่อมล าไม่เท่าเทีย มกัน ในด้านต่าง ๆ ของคนในสังคมเป็นอุปสรรคสาคัญ ในการเข้าถึงความ
ยุติธรรมของประชาชน โดยเฉพาะความเหลื่อมลาทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล และค่าทนายความ ทาให้ประชาชนที่มีฐานะยากจนมักไม่ได้รับ
ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยกระบวนการยุติธรรมเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี ในปี ๒๕๔๙ กระทรวงยุติธรรมจึงได้
จัดตัง “กองทุนยุติธรรม” ขึน เพื่อให้การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนใน
ด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง การดาเนินคดี การบังคับคดี การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมถึงผู้ที่กระทาการใด ๆ เพื่อปกป้องคุ้มครอง หรือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
สิ่งแวดล้อมด้วย
การดาเนินงานของกองทุนยุติธรรมที่ผ่านมามีข้อจากัดในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน เนื่องจาก
เงื่อนไขในการให้ ความช่วยเหลือยังไม่ครอบคลุมในทุกกรณี ประกอบกับ กองทุนยุติธรรมมีรายรับหลักจากเงิน
อุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งมีจานวนไม่เท่ากันในแต่ละปี ขึนอยู่กับนโยบายของรัฐบาล
ในขณะนัน ในขณะที่มีประชาชนขอรับความช่วยเหลือเป็นจานวนมาก กองทุนยุติธรรมจึงมีเงินไม่เพียงพอในการให้
ความช่วยเหลือ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือใช้เวลานาน อีกทังกองทุนยุติธรรมไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล จึงไม่
สามารถเข้าทานิติกรรมสัญญาใด ๆ ตลอดจนไม่สามารถเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เสียหายในการใช้สิทธิไล่เบี ยเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผู้กระทาความผิดได้ ดังนัน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวรัฐบาลซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น
นายกรัฐมนตรี จึงได้เสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนยุติธรรมเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ
ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวนันได้ ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ได้แก่ พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
มีผลใช้บังคับตังแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นมา
สาระสาคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีดังนี
๑. กาหนดให้จัดตังกองทุนยุติธรรมขึนในสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งใน
เดือนเมษายน ๒๕๕๙ กระทรวงยุติธรรมได้จัดตังสานักงานกองทุนยุติธรรมขึนในสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
และรับมอบภารกิจงานเกี่ยวกับกองทุนยุติธรรมจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแล้ว กองทุนยุติธรรมจึงมีสถานะ
เป็นบุคคลตามกฎหมาย สามารถเข้าทานิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ตลอดจนสามารถเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เสียหายมา
ฟ้องไล่เบียเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทาความผิดได้ ทาให้กองทุนยุติธรรมจะได้รับเงินกลับคืนมา เพื่อใช้ในการให้
ความช่วยเหลือประชาชนรายอื่นต่อไป

๒
๒. กาหนดให้แหล่งที่มาของรายได้ของกองทุน ยุติธรรมเพิ่มขึนจากเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
จากรัฐบาลแต่เพียงอย่างเดียว โดยกาหนดให้ กองทุนยุติธรรมประกอบด้วย เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และหนีสินที่
เกี่ยวเนื่องกับกองทุนยุติธรรมตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ เงินอุดหนุนที่
ได้รับจากรัฐบาลหรือเงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี เงินที่ศาลสั่งบังคับกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาล
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ค่าธรรมเนียมศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และ
ค่าปรับตามคาพิพากษาในคดีอาญา ในอัตราที่กฎหมายกาหนด เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่กองทุนยุติธรรม
ดอกเบียของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนยุติธรรม และเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุนยุติธรรมได้รับ
๓. กาหนดให้เงินกองทุน ยุติธรรมใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือประชาชนในการดาเนินคดี การขอปล่อย
ชั่ ว คราวผู้ ต้ อ งหาหรื อ จ าเลย การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนหรื อ ผู้ ได้ รั บ ผลกระทบจากการถู ก ละเมิ ด
สิทธิมนุษยชน การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน การดาเนินงานหรือการบริหารกองทุน และกิจการอื่นที่
เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจการของกองทุนยุติธรรม ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือมากขึน
๔. กาหนดให้ มี ก ารกระจายอานาจการพิ จ ารณาคาขอรับ ความช่ วยเหลื อไปยังระดั บ จังหวัด โดย
กาหนดให้มี “คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจาจังหวัด” มีอานาจพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ยื่นคาขอ
จากกองทุนยุติธรรม เฉพาะกรณีการให้ค่า ใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในการดาเนินคดีและการขอปล่อย
ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลยในแต่ละจังหวัด ทาให้การพิจารณาให้ความช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวทาได้รวดเร็วขึน
เนื่องจากไม่ต้องเสนอคาขอความช่วยเหลือมาให้คณะกรรมการซึ่งอยู่ที่ส่วนกลางพิจารณา
แม้กองทุนยุติธรรมจะได้รับการปฏิรูปเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้
อย่างเท่าเทียมกันก็ตาม ก็ไม่อาจช่วยเหลือได้ทั งหมด เนื่องจากปัญหาความเหลื่อมลาในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมไม่ได้เกิดจากปัญหาความยากจนแต่เพียงอย่างเดียว ดังนันภาครัฐจึงควรให้ความสาคัญในการเผยแพร่ให้
ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และสร้างจิตสานึกให้ประชาชนทุกคนเคารพกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลให้การละเมิด
สิทธิเสรีภาพและการละเมิดกฎหมายลดน้อยลง ประชาชนจะได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้อย่างแท้จริง
สาหรับ ประชาชนที่ต้องการขอรับความช่ว ยเหลือจากกองทุนยุติธรรม สามารถติดต่อได้ที่ส านักงาน
กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และสานักงานยุติธรรมจังหวัดทัง ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ
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