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พระราชบัญญัติ 
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

เปนปที่  ๖๕  ในรัชกาลปจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา  “พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  

พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
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“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

มาตรา ๔ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  การปฏิรูปกฎหมาย  หมายถึง  

การดําเนินการใด ๆ  เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายใหเกิดความเหมาะสม  และเกิดประโยชนสูงสุด 

ตอประเทศชาติและประชาชน  รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ  ไมวาจะเปน 

ในดานการปฏิบัติการตามกฎหมาย  การบังคับใชกฎหมาย การวินิจฉัยกฎหมาย  การรางกฎหมาย   

หรือการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายทั้งระบบ  โดยใหคํานึงถึงหลักในการดําเนินการดังนี้ 

(๑) หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๒) หลักความเปนอิสระ 

(๓) หลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาล 

(๔) หลักการดําเนินการบนพื้นฐานขององคความรูที่ไดจากการศึกษาและการวิจัย 

(๕) หลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

(๖) หลักความคุมครองและสงเสริมสิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐานของประชาชน 

(๗) หลักความสอดคลองและทันตอสถานการณ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของประเทศและ

อารยประเทศ 

มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

 

 

มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย   ประกอบดวย ประธานกรรมการคนหนึ่ง    

รองประธานกรรมการคนหนึ่ง   และกรรมการอื่นอีกเกาคน  ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ 

แตงต้ังข้ึนตามมาตรา  ๒๑  ทั้งนี้  โดยตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของทั้งหญิงและชาย 

ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการจํานวนสี่คนตองเปนกรรมการ 

ที่ปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา  

ใหเลขาธิการเปนเลขานุการคณะกรรมการ 
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มาตรา ๗ กรรมการตองเปนผูที่มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงใหเห็นถึงการเปนผูมี

ความรูและมีประสบการณเปนที่ประจักษอันเปนประโยชนตอการปฏิรูปกฎหมาย 

มาตรา ๘ กรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณในวันที่ไดรับการเสนอชื่อ 

(๓) ไมเคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ   

หรือจากหนวยงานของเอกชน  เพราะทุจริตตอหนาที่  หรือเพราะประพฤติชั่วอยางรายแรง  หรือถือวากระทํา

การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๔) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะรํ่ารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 

(๕) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

(๖) ไมติดยาเสพติดใหโทษ 

(๗) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 

(๘) ไมเปนบุคคลที่ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 

(๙) ไมเปนบุคคลที่เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกต้ังแตสองปข้ึนไปโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาป

ในวันที่ไดรับการเสนอชื่อ  เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 

(๑๐) ไมเปนบุคคลที่อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา  ๒๖๓  หรือ

เคยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงตามมาตรา  ๒๗๔  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

มาตรา ๙ ผูไดรับเลือกเปนกรรมการตอง 

(๑) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ขาราชการการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่น  

หรือผูบริหารทองถิ่น 

(๒) ไมเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงของพรรคการเมือง 

(๓) ไมเปนกรรมการการเลือกต้ัง   กรรมการตรวจเงินแผนดิน  กรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ   กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผูพิพากษา

ศาลยุติธรรม   ตุลาการศาลปกครอง   ตุลาการศาลทหาร  หรือผูตรวจการแผนดิน 
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ในกรณีที่ผูไดรับเลือกเปนกรรมการมีลักษณะตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  นายกรัฐมนตรีจะนํา

ความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงต้ังไดตอเมื่อผูนั้นไดลาออกจากการเปน 

ผูมีลักษณะตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  แลว  ซ่ึงตองกระทําภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับเลือก   

แตถาผูนั้นมิไดลาออกภายในเวลาที่กําหนด  ใหถือวาผูนั้นมิไดเคยไดรับเลือกใหเปนกรรมการและ 

ใหดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการใหมแทน 

มาตรา ๑๐ กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเปนอิสระและเปนกลางรวมทั้งตอง

คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมของชาติและประชาชนเปนสําคัญ 

กรรมการตองไมกระทําการใดอันเปนการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่หรือเส่ือมเสีย

ถึงเกียรติศักด์ิแหงตําแหนงหนาที่ 

มาตรา ๑๑ กรรมการที่ปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตองไมปฏิบัติงานในตําแหนงหรือประกอบ

อาชีพหรือวิชาชีพอื่นในลักษณะที่ตองทํางานเปนการประจํา 

มาตรา ๑๒ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่ไดรับแตงต้ังและอาจ

ไดรับแตงต้ังใหมอีกไดแตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 

ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมี

พระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังกรรมการขึ้นใหม 

เพื่อใหไดมาซ่ึงกรรมการคนใหมเขามาปฏิบัติหนาที่เมื่อส้ินสุดวาระของกรรมการคนเดิม   

ใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการใหมเปนการลวงหนาตามสมควร 

มาตรา ๑๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา   ๑๒  กรรมการพนจาก

ตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๘  หรือมาตรา  ๙   

(๔) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา  ๑๐  หรือมาตรา  ๑๑ 

เมื่อกรรมการพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการเพื่อแตงต้ังกรรมการขึ้นใหม   

โดยใหกรรมการที่ไดรับแตงต้ังแทนอยูในตําแหนงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน  เวนแตวาระ 

ที่เหลืออยูไมถึงหนึ่งปจะไมดําเนินการเพื่อแตงต้ังกรรมการขึ้นใหมแทนก็ได 
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ในระหวางที่ยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการตามวรรคสอง  ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติ

หนาที่ตอไปได  และใหถือวาคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู  เวนแตมีกรรมการ

เหลืออยูไมถึงหกคน 

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการพนจากตําแหนง 

ตามมาตรา  ๑๓  ใหคณะกรรมการประชุมรวมกันเพื่อคัดเลือกกรรมการที่ปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา   

เปนประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ  แลวแตกรณี  แลวแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบ   

เพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังตอไป 

มาตรา ๑๕ การประชุมและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการหรือกรรมการใหเปนไป

ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา  ๑๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  หรือคณะอนุกรรมการ   

หรือมอบหมายใหกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่  ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่

ไดรับมอบหมายได 

มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหคณะกรรมการ  คณะกรรมการ 

เฉพาะเรื่อง   หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมาย  มีอํานาจสั่งหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใดชี้แจง

ขอเท็จจริงหรือสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการได 

มาตรา ๑๘ ใหกรรมการไดรับคาตอบแทนและคาใชจายอื่นในการปฏิบัติหนาที่ตามที่

กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ใหกรรมการเฉพาะเรื่องและอนุกรรมการตามมาตรา  ๑๖  ไดรับคาตอบแทนและคาใชจายอื่น

ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) สํารวจ  ศึกษา  และวิเคราะหทางวิชาการ  รวมตลอดทั้งวิจัยและสนับสนุนการวิจัย   

เพื่อประโยชนในการวางเปาหมาย   นโยบาย   และจัดทําแผนโครงการและมาตรการต าง  ๆ   

ในการดําเนินการตาม  (๒) 

(๒) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ   รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายใหเปนไป 

ตามรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้  โดยใหคํานงึถึงการมีสวนรวมของประชาชนดวย 
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(๓) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนการใหมีกฎหมาย  หรือการแกไขเพิ่มเติม

กฎหมาย  โดยพิจารณาภาพรวมของกฎหมายในเรื่องนั้นหรือกลุมกฎหมายที่เกี่ยวของที่มีความสัมพันธ

กันในเร่ืองนั้น 

(๔) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนการตรากฎหมายที่จําเปนตอการดําเนินการ

ตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดินเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๕) เสนอความเห็นและขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเกี่ยวกับรางกฎหมายฉบับหนึ่ง

ฉบับใดที่เสนอโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ศาล  องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  หรือประชาชนผูมี

สิทธิเลือกต้ังตามที่เห็นสมควร  ทั้งนี้  อาจจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของหนวยงานและประชาชนที่

เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาดวย 

(๖) ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการดําเนินการในการรางกฎหมายของประชาชนผูมีสิทธิ

เลือกต้ัง  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๗) ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคล   

การงบประมาณ   การเงินและทรัพยสิน  การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน  การกําหนดอัตรา

เงินเดือนและคาตอบแทน  สวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่นแกพนักงานและลูกจางของสํานักงาน   

และการดําเนินการอื่นของสํานักงาน 

(๘) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติหนาที่ประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี  รัฐสภา  และเผยแพร

ตอสาธารณชนโดยใหคํานึงถึงประสิทธิภาพในการเขาถึงขอมูลดังกลาว 

(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่ กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการสรรหา 

 

 

มาตรา ๒๐ ในการแตงต้ังกรรมการ  ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการจํานวนสิบสองคน   

ทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการ  ประกอบดวย 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๑) ปลัดกระทรวงยุ ติธรรม   เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(๒) ผูแทนคณาจารยประจําซ่ึงสอนในสาขาวิชานิติศาสตร 

 (ก) ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  และมีการสอนระดับปริญญาในสาขาวิชานิติศาสตร  

คัดเลือกกันเองใหเหลือสองคน  และ 

 (ข) ในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่เปนนิติบุคคล  และมีการสอนระดับปริญญาใน

สาขาวิชานิติศาสตร  คัดเลือกกันเองใหเหลือสองคน 

(๓) ผูแทนองคกรเอกชนที่ดําเนินการโดยมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน   

ซ่ึงมีวัตถุประสงคหลักดานแรงงาน  ดานสิทธิมนุษยชน  ดานการคุมครองผูบริโภค  และดานส่ิงแวดลอม

และสุขภาพ  โดยคัดเลือกกันเองใหเหลือดานละหนึ่งคนรวมเปนส่ีคน 

องคกรตาม  (๓)  ตองมีฐานะเปนนิติบุคคลและไดข้ึนทะเบียนไวกับสํานักงานตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่สํานักงานกําหนด  ถาองคกรใดมีวัตถุประสงคหลักหลายดานใหข้ึนทะเบียนเพื่อใชสิทธิ

เลือกในดานใดดานหนึ่งเทานั้น 

ใหคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสรรหา   

และคัดเลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 

กรรมการสรรหาไมมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ 

ใหสํานักงานทําหนาที่เปนหนวยงานธุรการในการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ 

มาตรา ๒๑ ในการคัดเลือกกรรมการ  ใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกบุคคล 

ผูมีความรูหรือมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณตามมาตรา  ๗  รวมทั้งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามตามมาตรา  ๘  เพื่อเสนอแตงต้ังเปนกรรมการจํานวนสิบเอ็ดคน   โดยใหระบุประเภท 

ของกรรมการพรอมหลักฐานแสดงความยินยอมของผูที่ไดรับเลือกวาผูใดจะไดรับการแตงต้ังใหเปน

กรรมการที่ปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาหรือไมเต็มเวลา 

เมื่อไดมีการคัดเลือกบุคคลเปนกรรมการครบจํานวนแลว ใหผูที่ได รับเลือกทั้งหมดประชุม

รวมกันเพื่อคัดเลือกกรรมการที่ปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาเปนประธานกรรมการคนหนึ่งและรองประธาน

กรรมการคนหนึ่ง 



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ใหคณะกรรมการสรรหาแจงรายชื่อประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการ  

พรอมหลักฐานแสดงคุณสมบัติใหเห็นวาเปนบุคคลที่มีความเหมาะสมตามมาตรา  ๗  และความยินยอม

ของบุคคลดังกลาวตอนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง 

ใหนายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อคณะกรรมการในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๓ 
สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

 

 

มาตรา ๒๒ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเปนหนวยงานของรัฐมีฐานะเปน

นิติบุคคล  และอยูภายใตการกํากับดูแลของประธานกรรมการ 

กิจการของสํานักงานไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมาย

วาดวยแรงงานสัมพันธ  แตพนักงานและลูกจางของสํานักงานตองไดรับความคุมครองและประโยชน

ตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 

มาตรา ๒๓ ใหสํานักงานมีอาํนาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปและงานธุรการของคณะกรรมการ 

(๒) ศึกษา  วิจัย  และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมายรวมทั้งขอมูลอื่น

เพื่อประโยชนแกการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ 

(๓) จัดทําขอเสนอหรือความเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายเสนอตอคณะกรรมการเพื่อ

พิจารณา 

(๔) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามเปาหมาย   นโยบาย  และแผนโครงการและ

มาตรการตามมาตรา  ๑๙  (๑)  แลวรายงานผลตอคณะกรรมการ   รวมทั้งใหความเห็นเกี่ยวกับการเรงรัด  

ปรับปรุง  หรือเลิกลมแผนโครงการหรือมาตรการเมื่อเห็นสมควร 

(๕) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามความเห็นหรือขอเสนอแนะหรือคําปรึกษา

ของคณะกรรมการตามมาตรา  ๑๙  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  แลวรายงานผลตอคณะกรรมการ 

(๖) ฝกอบรมและพัฒนาพนักงานและลูกจางของสํานักงานในดานการปฏิรูปกฎหมาย  

รวมทั้งเผยแพรความรูความเขาใจในดานการปฏิรูปกฎหมายแกบุคคลทั่วไป 



หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ใหสํานักงานรายงานผลการดําเนินการตาม  (๔)  และ  (๕)  ใหคณะกรรมการทราบอยางนอย 

ปละสองคร้ัง 

มาตรา ๒๔ ใหมีเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายคนหนึ่งมีหนาที่ รับผิดชอบ 

การปฏิบัติหนาที่ของสํานักงาน   ข้ึนตรงตอประธานกรรมการ  และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและ

ลูกจางของสํานักงาน 

ในกิจการของสํานักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ใหเลขาธิการเปนผูแทนของสํานักงาน   

เพื่อการนี้เลขาธิการอาจมอบอํานาจใหพนักงานปฏิบัติหนาที่เฉพาะอยางแทนได  ทั้งนี้  ตามระเบียบ 

ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๕ ใหประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเปนผูแตงต้ัง

เลขาธิการ 

เลขาธิการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๘  และมาตรา  ๙  รวมทั้ง 

เปนผูมีความรูความสามารถและประสบการณในการบริหารจัดการองคกร 

มาตรา ๒๖ เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่ไดรับแตงต้ัง   

และอาจไดรับแตงต้ังใหมอีกได 

ใหเลขาธิการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา 

จะมีการแตงต้ังเลขาธิการขึ้นใหม 

เพื่อใหไดมาซ่ึงเลขาธิการคนใหมเขามาปฏิบัติหนาที่เมื่อส้ินสุดวาระของเลขาธิการคนเดิม   

ใหดําเนินการคัดเลือกเลขาธิการใหมเปนการลวงหนาตามสมควร 

มาตรา ๒๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๒๖  เลขาธิการพนจาก

ตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) มีอายุครบหกสิบป 

(๓) ลาออก 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๕  วรรคสอง 



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๕) คณะกรรมการมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดใหออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสียอยางรายแรง  บกพรองในหนาที่อยางรายแรง  หรือไม

สามารถปฏิบัติหนาที่ได 

มาตรา ๒๘ สํานักงานมีรายไดดังตอไปนี้ 

(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให 

(๒) รายไดและผลประโยชนอันไดมาจากการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

และสํานักงาน 

(๓) รายไดและดอกผลจากทรัพยสินของสํานักงาน 

รายไดของสํานักงานไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวย

วิธีการงบประมาณ 

มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชนในการบริหารงานของสํานักงาน  คณะกรรมการอาจขอให

ผูบังคับบัญชาของขาราชการหรือพนักงานของสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐส่ังใหไปชวย

ปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานไดเมื่อขาราชการหรือพนักงานผูนั้นยินยอม  โดยจะใหไปชวยปฏิบัติหนาที่

เต็มเวลา  บางเวลา  หรือนอกเวลาก็ได  ในกรณีเชนนั้นใหถือวาขาราชการหรือพนักงานผูนั้นไปปฏิบัติ

หนาที่ตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา 

ใหคณะกรรมการออกระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่  กําหนดคาตอบแทนและการอื่น 

ที่เกี่ยวของเพื่อใชบังคับกับผูมาชวยปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๓๐ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สํานักงานไดมาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได

ของสํานักงาน  ใหเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน 

ทรัพยสินของสํานักงานไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี 

มาตรา ๓๑ การบัญชีของสํานักงานใหจัดทําตามมาตรฐานการบัญชี   ตามแบบและ

หลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด  และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  

และการพัสดุของสํานักงาน  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละคร้ัง 

ในการตรวจสอบภายใน   ใหมีผูปฏิบัติงานในสํานักงานทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายใน

โดยเฉพาะ  และใหรับผิดชอบข้ึนตรงตอคณะกรรมการ  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
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มาตรา ๓๒ ใหสํานักงานจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการสงผูสอบบัญชีภายใน

หนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันส้ินปงบประมาณ 

ในทุกรอบปงบประมาณ   ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีอิสระที่

คณะกรรมการแตงต้ังโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและ

ประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของสํานักงาน  โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการ

ใชจายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค  ประหยัด  และไดผลตามเปาหมายเพียงใด  แลวทําบันทึก

รายงานผลเสนอตอคณะกรรมการ  คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

ใหสํานักงานเปนหนวยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

หมวด  ๔ 
ความสัมพันธกับรัฐบาลและรัฐสภา 

 

 

มาตรา ๓๓ ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติหนาที่ประจําป  ซ่ึงตองแสดง

รายละเอียดแผนงานและผลการปฏิบัติหนาที่  ตลอดจนอุปสรรคและแผนการดําเนินงานในระยะตอไป

เสนอตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาภายในสามเดือนนับแตวันส้ินปปฏิทิน 

รัฐมนตรี  สภาผูแทนราษฎร  วุฒิสภา  และคณะกรรมาธิการอาจขอใหกรรมการหรือเลขาธิการ

ชี้แจงการดําเนินงานในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งเปนหนังสือหรือขอใหมาชี้แจงดวยวาจาได 

มาตรา ๓๔ ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเปนเงินอุดหนุนทั่วไปใหสํานักงานโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนอคําขอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตอไป 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา  ๓๕ ใหดําเนินการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตามพระราชบัญญัติ

นี้ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้ใหคณะกรรมการ

ปฏิรูปกฎหมายตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เ ร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย   
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ลงวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้ 

ไปพลางกอนจนกวาคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้เขารับหนาที่ 

มาตรา ๓๖ ใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน  สิทธิ  หนี้สิน  และเงินงบประมาณของ

สํานักงานกิจการยุติธรรมในสวนของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ลงวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ไปเปนของ

สํานักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหโอนลูกจางของคณะกรรมการปฏิ รูปกฎหมายตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี   

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ลงวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๐  ไปเปนพนักงานของ 

สํานักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๗ ใหสํานักงานกิจการยุติธรรมทําหนาที่ เปนสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมายจนกวาจะมีการจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้ซ่ึงตอง 

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใหผูอํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรมทําหนาที่ เลขาธิการจนกวาจะมีการแตงต้ังเลขาธิการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๘๑ (๓)  ประกอบกับมาตรา  ๓๐๘ 

วรรคหนึ่ง  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหรัฐตองจัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกร 

เพ่ือการปฏิรูปกฎหมายที่ดําเนินการเปนอิสระเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศและปรับปรุง 

กฎหมายใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ  โดยตองรับฟงความคิดเห็นของผูท่ีไดรับผลกระทบจากกฎหมายนั้น 

ประกอบดวย รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการรางกฎหมายของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง  จึงจําเปนตองตรา 

พระราชบัญญัตินี้ 
 


