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เนื้อหา
๑. วัตถุประสงคของการตรากฎหมาย
วัตถุประสงคของการตรากฎหมายฉบับนี้คือ เพื่อใหมีกฎหมายรับรองสิทธิของประชาชนในการ
เขาถึงความชวยเหลือทางกฎหมายในทุกขั้นตอนตลอดกระบวนการยุติธรรม ตั้งแตชั้นแรกซึ่งหมายรวมถึงการ
ใหความรูดานกฎหมายและสิทธิมนุษยชน จะชวยลดปญหาความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมี
ผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเพื่อใหมีการดําเนินคดีที่เปนธรรม (the right to a fair trial)
และประกันสิทธิในการเขาถึงความยุติธรรม (the right to access to justice) ในการคนหาความจริงในคดี
หรือในการตอสูคดีตามหลักอาวุธที่เทาเทียมกัน (equality of arms) รวมทั้งหลักการสากลดานสิทธิมนุษยชน
รับรองสิทธิของประชาชนที่จะเขาถึงความชวยเหลือทางกฎหมาย ทั้งยังเปนการรับประกันวากระบวนการ
ยุติธรรมจะดําเนินไปอยางถูกตองตามครรลองอีกดวย
๒. ขอบเขตความชวยเหลือทางกฎหมาย
“ความชวยเหลือทางกฎหมาย” หมายรวมถึง การเผยแพรความรูดานกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
ฝกอบรมและสงเสริมใหประชาชนเขาถึงขอมูลความรูดานกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
การใหคําปรึกษาแนะนําดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การใหความชวยเหลือดานลามในกระบวนการ
ยุติธรรม การรองทุกข รองเรียน ขอความเปนธรรมตางๆ การดําเนินคดีและบริการทางกฎหมายอื่นใดสําหรับ
บุคคลเพื่อเขาถึงความยุติธรรม ตลอดจนการสนับสนุนคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการดังกลาวอยางเหมาะสม ทั้ง
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทางแพง ทางปกครอง การระงับขอพิพาททางเลือก (alternative dispute
resolution) ตลอดจนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (restorative justice) โดยไดบัญญัติไวในบท
นิยามดวย
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๓. หลักการของสิทธิเขาถึงความชวยเหลือทางกฎหมาย
หลักการสําคัญของสิทธิเขาถึงความชวยเหลือทางกฎหมายที่ไดบัญญัติไวในตามพระราชบัญญัตินี้
หมวดที่ ๑ ไดแก
(๑) หลักการไมเลือกปฏิบัติ (non-discrimination)
(๒) หลักความเสมอภาค โดยใหความชวยเหลือทางกฎหมายดวยความเชี่ยวชาญและ
เหมาะสมแกเด็ก สตรี และผูที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ เชน ผูสูงวัย ชนกลุมนอย ผูพิการ ผู
มีอาการเจ็บปวยทางจิต ผูมีเชื้อเอชไอวีและผูที่ปวยเปนโรคติดตอรายแรง ผูใชยา ผูบริโภค ผูไรรัฐ ผูใชแรงงาน
และแรงงานขามชาติ ผูลี้ภัยและผูพลัดถิ่นในประเทศ และเหยื่อจากกระบวนการคามนุษย เปนตน การให
ความชวยเหลือทางกฎหมายแกผูที่อยูในชนบทหางไกล หรือผูที่เสียเปรียบทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม
(๓) หลักการไดรับแจงสิทธิเขาถึงความชวยเหลือทางกฎหมาย (the right to be
informed) ทั้งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทางแพง ทางปกครอง กระบวนการระงับขอพิพาททางเลือก
และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
๔. ลักษณะการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
เปนระบบที่บุคคลสามารถเขาถึงไดโดยงาย รวดเร็ว (accessible) มีการดําเนินงานที่เปนอิสระ
นาเชื่อถือ (creditable) มีประสิทธิภาพ (effective) และเหมาะสมกับความตองการของบุคคลผูรับความ
ชวยเหลือ ตลอดจนมีความตอเนื่องยั่งยืน (sustainable) เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือดาน
กฎหมายในชองทางที่สาธารณชนสามารถเขาถึงไดงาย ทั้งมีการแจงสิทธิและขอมูลในการรับความชวยเหลือ
ดานกฎหมาย ส งเสริ มและสนับ สนุ นให ภาคสวนตางๆ เขามามีสวนรว มในการใหบ ริการดานกฎหมายแก
ประชาชน ทั้ง องคกรของรัฐและเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา องคกรพัฒนาเอกชน และองคกร
ปกครองทองถิ่น มีกลไกที่จะรับประกันความเปนอิสระและความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติหนาที่ที่สอดคลอง
กับมาตรฐานและหลักจริยธรรม โดยไมถูกคุกคาม ขัดขวาง ขมขู ถูกฟองดําเนินคดี หรือถูกแทรกแซงความเปน
มืออาชีพจากอํานาจหรืออิทธิพล
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๕. สิทธิเขาถึงความชวยเหลือทางกฎหมายของแตละประเภทคดี
กําหนดใหเปนสิทธิของประชาชนและเปนหนาที่ของรัฐในการจัดใหมีการชวยเหลือทางกฎหมาย ใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยไมคิดมูลคาและมีลักษณะถวนหนา
ในกระบวนการยุติธรรมทางแพง ทางปกครอง และอื่นๆ ใหเปนสิทธิของผูที่มีรายไดหรือทรัพยสินไม
ถึงเกณฑ กลุมเปราะบางหรือกลุมคนชายขอบ ผูที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือผูที่ไมไดรับความเปนธรรม
หรือในคดีเพื่อประโยชนสาธารณะ
๖. ความชวยเหลือทางกฎหมายในคดีอาญา
หมายถึงการใหความชวยเหลือทางกฎหมายตลอดกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งกอน ระหวาง
และหลั งการพิ จ ารณาคดี ในชั้ น ศาล รวมทั้ งกระบวนการยุติธ รรมทางเลือกและกระบวนการยุติธ รรมเชิง
สมานฉันท ตามหลักการและแนวปฏิบัติของสหประชาชาติวาดวยการเขาถึงความชวยเหลือทางกฎหมายใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (United Nations Principles and Guidelines on the Access to Legal
Aid in Criminal Justice System) และรวมถึง การใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกผูเสียหายและพยาน
ในคดีอาญา
๗. หนวยชวยเหลือทางกฎหมาย
ผูใหความชวยเหลือทางกฎหมาย (legal aid providers) ตามพระราชบัญญัตินี้ เรียกวา “หนวย
ชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย” ซึ่งไดแก องคกรหรือหนวยงานที่มีโครงการใหความชวยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย อาทิ องคกรเอกชน องคกรชุมชน สถาบันการศึกษา สํานักงานทนายความ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
มีบทบัญญัติสงเสริมและสนับสนุนหนวยชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รวมทั้งการสนับสนุนทาง
วิชาการ ตลอดทั้งประสานงานเพื่อใหมีการเชื่อมโยงเปน “เครือขายชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย” เพิ่ม
ศักยภาพ คุณภาพและมาตรฐานของการใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายอยางตอเนื่องและยั่งยืน
๘. คณะกรรมการและสํานักงานชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
บัญญัติใหมี “คณะกรรมการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย” มีอํานาจหนาที่โดยตรงในการ
ดําเนินการทางนโยบายและบริหารจัดการ เพื่อรับรองสิทธิเขาถึงความชวยเหลือทางกฎหมายของประชาชน
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โดยใหเปนองคกรที่มีความเชี่ยวชาญรอบดานและมีความเปนอิสระจากการแทรกแซงโดยอํานาจทางการเมือง
จากฝายปกครอง บริหาร หรือตุลาการ ดังนั้น จึงบัญญัติใหที่มาของคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ในการ
ดําเนินการทางนโยบายและบริหารจัดการเพื่อรับรองสิทธิเขาถึงความชวยเหลือทางกฎหมาย ประกอบดวย
(๑) กรรมการที่มาจากหนวยงานดานยุติธรรม
(๒) ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณดานการชวยเหลือทางกฎหมายและการ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนที่ประจักษจํานวนแปดคน ซึ่งผานกระบวนการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการสรรหา โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
ใหจัดตั้ง “สํานักงานชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย” ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐมีฐานะเปนนิติ
บุคคลในอยูใ นกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
๙. กองทุนชวยเหลือทางกฎหมาย
ใหเปนแหลงเงินทุนสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ตลอดทั้ง
คาใชจายในการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน
๑๐. คณะกรรมการอิสระติดตามและประเมินผลการใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
ประกอบด ว ย ผู ที่มีความเชี่ ย วชาญและประสบการณดานการใหความชว ยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย การคุมครองสิทธิมนุษยชน การตรวจสอบและประเมินผล จํานวนหาคน โดยในจํานวนนี้จะตองเปน
ผูมี ค วามเชี่ ย วชาญด า นการตรวจสอบและประเมิ น ผลจํา นวนสองคน ซึ่ง ผ า นกระบวนการคั ด เลื อ กจาก
คณะกรรมการสรรหา และใหมีอํานาจหนาที่ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพและมาตรฐานของ
หนวยชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายและเครือขายชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

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

