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พระราชบัญญัติ 
กองทุนยุติธรรม 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนยุติธรรม 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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หมวด  ๑ 
กองทุนยุติธรรม 

 
 

มาตรา ๕ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  เรียกว่า  
“กองทุนยุติธรรม”  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับใช้จ่ายเก่ียวกับ 
การช่วยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี  การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจําเลย  การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  
และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

มาตรา ๖ ให้กองทุนมีอํานาจกระทํากิจการต่าง ๆ  ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕  
และอํานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 
(๒) ก่อตั้งสิทธิหรือกระทํานิติกรรมใด ๆ 
(๓) กระทําการอื่นใดที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องในการจัดการให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
มาตรา ๗ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา  ๔๐ 
(๒) เงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาลหรือเงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
(๓) เงินที่ได้รับตามมาตรา  ๘ 
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่กองทนุ 
(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
(๖) เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุนได้รับไม่ว่ากรณีใด 
เงินและทรัพย์สินของกองทุนไม่ต้องส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๘ ให้กองทุนมีรายได้จากเงินที่ศาลสั่งบังคับกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาล 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ค่าธรรมเนียมศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
และค่าปรับตามคําพิพากษาในคดีอาญา  ทั้งนี้  ในอัตราไม่เกินร้อยละห้าของจํานวนเงินเฉพาะส่วนที่นําส่งคลัง
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๙ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การช่วยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี 
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(๒) การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจําเลย 
(๓) การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
(๔) การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
(๕) การดําเนินงานกองทุนหรือการบริหารกองทุน  และกิจการอื่นที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับ

การจัดกิจการของกองทุน 
มาตรา ๑๐ ในกิจการของกองทุนที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก  ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรม

เป็นผู้แทนกองทุน  เพื่อการนี้  ปลัดกระทรวงยุติธรรมจะมอบหมายให้บุคคลใดปฏิบัติงานในเร่ืองใดแทนก็ได้  
แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๑ ให้จัดตั้งสํานักงานกองทุนยุติธรรมข้ึนในสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ทําหน้าที่เก่ียวกับงานธุรการให้กับกองทุน  คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  หรือบุคคลที่
คณะกรรมการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับคําขอรับความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เสนอความเห็นประกอบคําขอตาม  (๑)  เพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการที่เก่ียวข้องพิจารณา 
(๓) ประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  และหน่วยงานเอกชน   

ในการดําเนินงานของกองทุน 
(๔) รับเงิน  จ่ายเงิน  และเก็บรักษาเงินของกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
(๕) พัฒนาระบบ  รูปแบบ  วิธีการ  และการให้บริการของกองทุน  เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

ของกองทุน 
(๖) เก็บ  รวบรวม  วิเคราะห์  และวิจัยข้อมูลเก่ียวกับการสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุน 
(๗) ปฏิบัติการอื่นหรือกระทํากิจการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 
มาตรา ๑๒ ในการดํ า เนินงานของกองทุนในจั งหวัดอื่ นที่ มิ ใช่ ก รุ ง เทพมหานคร   

ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมายให้หน่วยงานในจังหวัดที่สังกัดกระทรวงยุติธรรมทําหน้าที่เก่ียวกับ 
งานธุรการให้กับกองทุนสําหรับเขตจังหวัดนั้น 
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คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 

 
 

มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
เป็นประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  เป็นรองประธานกรรมการ  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  ผู้แทน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ผู้แทนสํานักงาน
ศาลยุติธรรม  ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผู้แทนสภาทนายความ  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก 
ผู้มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
จํานวนหกคน  เป็นกรรมการ 

ให้รองปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นกรรมการ 
และเลขานุการ  และให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสํานักงานกองทุนยุติธรรมจํานวนสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๑๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ   
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ 

หรือผู้ดํารงตําแหน่งบริหารในพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง   
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกพักงาน  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 

หรือออกจากงานไว้ก่อน 
(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  

เพราะกระทําผิดวินัย 
(๘) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๙) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ 
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มาตรา ๑๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่

ภายในหกสิบวัน  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่  ให้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น
อยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้   

มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔ 
(๔) รัฐมนตรีให้ออกจากตําแหน่งเพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ 
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการ

ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่  และให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่าง
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง  และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบาย  แผนงาน  และแนวทางในการดําเนินงานของกองทุน 
(๒) ออกระเบียบต่าง ๆ  ตามพระราชบัญญัตินี้   
(๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๔) กํากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน   
(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานประจําปี 
(๖) ออกประกาศเก่ียวกับการดําเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน   
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่

รัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
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ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเทา่กันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือคณะหนึ่งหรือ
หลายคณะ  เพื่อมีอํานาจหน้าที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ย่ืนคําขอในทุกภารกิจของกองทุนทั่วราชอาณาจักร
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

ให้เลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือรายงานผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อ
คณะกรรมการทุกรอบสามเดือน 

มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจําจังหวัดขึ้น
ทุกจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร  เพื่อมีอํานาจหน้าที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ย่ืนคําขอจากกองทุน
เฉพาะกรณีการให้ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในการดําเนินคดีและการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา
หรือจําเลยตามหลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

ให้หัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดที่สังกัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา  ๑๒   
ทําหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจําจังหวัด 

ให้เลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจําจังหวัดรายงานผลการพิจารณา 
ให้ความช่วยเหลือต่อคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ  เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ  ตามมาตรา  ๒๐  
วรรคสอง 

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนไม่สามารถเสนอคําขอให้คณะอนุกรรมการ 
ให้ความช่วยเหลือหรือคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจําจังหวัดพิจารณาได้  ให้ประธานอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือหรือประธานอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจําจังหวัด  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้พิจารณา
คําขอ  และรายงานให้คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือหรือคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ 
ประจําจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ทราบโดยเร็ว 

ในการพิจารณาคําขอรับความช่วยเหลือการขอปล่อยชั่วคราว  หากมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถ
เสนอคําขอรับความช่วยเหลือการขอปล่อยชั่วคราวให้คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือหรือคณะอนุกรรมการ



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๐๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

ให้ความช่วยเหลือประจําจังหวัดพิจารณาได้  คณะอนุกรรมการดังกล่าวอาจมอบหมายให้อนุกรรมการ 
คนใดคนหน่ึงเป็นผู้พิจารณาคําขอก็ได้  และรายงานให้คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือหรือคณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือประจําจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ทราบโดยเร็ว  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๒๓ ให้นําบทบัญญัติในมาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๗   
และมาตรา  ๑๙  มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  การดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  
และการประชุมของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือและคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ 
ประจําจังหวัดโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๔ ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับเบ้ียประชุมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๒๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้กรรมการและอนุกรรมการเป็น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๓ 
การขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน 

 
 

มาตรา ๒๖ บุคคลอาจขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนในการดําเนินคดี  การขอปล่อยชั่วคราว  
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน   ตลอดจน 
การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  แบบคําขอ  การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ   
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๒๗ การช่วยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี  ประกอบด้วยค่าจ้างทนายความ   
ค่าฤชาธรรมเนียม  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องในการดําเนินคดี 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้ความช่วยเหลือ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๒๘ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี  และการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ
หรือคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจําจังหวัดต้องคํานึงถึงหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) พฤติกรรมและข้อเท็จจริงของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 
(๒) ฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 
(๓) โอกาสที่ผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนจะได้รับการช่วยเหลือหรือบรรเทาความเสียหาย

ตามกฎหมายอื่น 
มาตรา ๒๙ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจําเลย   

ให้คํานึงถึงว่าหากได้รับการปล่อยชั่วคราวแลว้  ผู้ต้องหาหรือจําเลยจะหลบหนี  จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน  
หรือจะไปก่อเหตุภยันตรายประการใดหรือไม่ 

มาตรา ๓๐ การขอปล่อยชั่วคราวให้แก่ผู้ต้องหาหรือจําเลย  กองทุนอาจมอบอํานาจให้แก่
พนักงานของกองทุนหรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ย่ืนคําร้องขอปล่อยชั่วคราวและเป็นผู้ลงนาม
ในสัญญาประกันก็ได้   

คําร้องขอปล่อยชั่วคราวต้องแนบหนังสือรับรองการชําระเงินของกองทุน  สําเนาหนังสือสัญญาของ
ผู้ต้องหาหรือจําเลย  และสําเนาหนังสือสัญญาคํ้าประกันตามวรรคสี่ไปด้วย 

หนังสือรับรองการชําระเงินของกองทุนต้องระบุว่า  หากผู้ต้องหาหรือจําเลยผิดสัญญาประกัน
และถูกปรับเป็นเงินเท่าใด  กองทุนจะเป็นผู้ชําระแทน 

ก่อนออกหนังสือรับรองการชําระเงินของกองทุน  จะต้องให้ผู้ต้องหาหรือจําเลยผู้ประสงค์ 
จะได้รับการปล่อยชั่วคราวทําหนังสือสัญญาให้กองทุนไว้ว่า  หากกองทุนต้องชําระเงินค่าปรับตามวรรคสาม
เป็นจํานวนเท่าใด  ผู้ต้องหาหรือจําเลยจะชดใช้เงินให้แก่กองทุนจนครบถ้วน  และผู้ต้องหาหรือจําเลยจะต้อง
นําสามี  ภริยา  บุพการี  ผู้สืบสันดาน  ญาติใกล้ชิด  ผู้บังคับบัญชา  หรือนายจ้าง  มาเป็นผู้คํ้าประกันด้วย 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการออกหนังสือรับรองการชําระเงินของกองทุน  ให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๑ ผู้ย่ืนคําขอรับความช่วยเหลือจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการได้รับ
ผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  อาจขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อความเสียหายที่ตนได้รับ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการรักษาพยาบาล  รวมทั้งค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ 
(๒) เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  ในกรณีที่ผู้ถูกละเมิด 

สิทธิมนุษยชนถึงแก่ความตาย 
(๓) ค่าขาดประโยชน์ทํามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 
(๔) เงินช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
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หลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  และอัตราการได้รับเงินช่วยเหลือ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด 

มาตรา ๓๒ คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือมีอํานาจพิจารณาให้การสนับสนุนผู้เสนอ
โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการขอรับความช่วยเหลือและการให้การสนับสนุน  ให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๔ 
การเงิน  การบัญชี  และการตรวจสอบ 
 

 

มาตรา ๓๓ กองทุนต้องจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อบันทึกรายการทางบัญชีและ
แสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนโดยถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  
รวมทั้งต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจํา  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบ
ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๔ ให้กองทุนจัดทํารายงานการเงินเพื่อแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
ของกองทุนเสนอผู้สอบบัญชีภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

มาตรา ๓๕ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน 

มาตรา ๓๖ ให้ผู้สอบบัญชีทํารายงานการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  และให้ประกาศรายงานการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
และรายงานการสอบบัญชีในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๓๗ ให้กองทุนจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบภายใน 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

มาตรา ๓๘ ปีบัญชีของกองทุนหมายถึงปีงบประมาณ 
มาตรา ๓๙ การรับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงินของกองทุน  ให้เป็นไปตามระเบียบ

ที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
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หมวด  ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

มาตรา ๔๐ ให้โอนบรรดาเงิน  ทรัพย์สิน  สิทธิ  และหนี้สิน  ที่เก่ียวเนื่องกับกองทุนยุติธรรม
ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงยุติธรรม  ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  ไปเป็นของกองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๑ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรมตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม 
ว่าด้วยกองทุนยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัตินี้
ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้  โดยต้องดําเนินการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตนิี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๔๒ คําขอใด ๆ  ที่ได้ย่ืนไว้ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา  ให้ถือว่าเป็นคําขอตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม   
และถ้าคําขอดังกล่าวมีข้อความแตกต่างไปจากคําขอตามพระราชบัญญัตินี้  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอสั่งให้
แก้ไขเพิ่มเติมคําขอเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 

มาตรา ๔๓ บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ออกตามระเบียบ
กระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศ 
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่กองทุนยุติธรรมตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ว่าด้วยกองทุนยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  มีงบประมาณที่จํากัด  ประกอบกับไม่มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน   
ทําให้กองทุนไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี  และให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ได้อย่างทั่วถึง  เสมอภาค  และเป็นธรรม  ทําให้เกิดความเหล่ือมล้ําของประชาชน  ดังน้ัน  สมควรกําหนดให้
กองทุนมีฐานะเป็นนิติบุคคล  เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับช่วยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี  การขอปล่อยช่ัวคราว
ผู้ต้องหาหรือจําเลย  การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน  จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัติน้ี 


