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พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
เปนปที่ ๖๕ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญัติ นี้ เ รี ย กว า “พระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการปฏิรู ป กฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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
ในดานการปฏิบัติ การตามกฎหมาย การบังคับ ใช กฎหมาย การวิ นิจฉัยกฎหมาย การรางกฎหมาย
หรือการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายทั้งระบบ โดยใหคํานึงถึงหลักในการดําเนินการดังนี้
(๑) หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) หลักความเปนอิสระ
(๓) หลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาล
(๔) หลักการดําเนินการบนพื้นฐานขององคความรูท่ไี ดจากการศึกษาและการวิจัย
(๕) หลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
(๖) หลักความคุมครองและสงเสริมสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน
(๗) หลักความสอดคลองและทันตอสถานการณ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของประเทศและ
อารยประเทศ
มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประกอบดวย ประธานกรรมการคนหนึ่ง
รองประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีกเกาคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๑ ทั้งนี้ โดยตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของทั้งหญิงและชาย
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการจํานวนสี่คนตอ งเปน กรรมการ
ที่ปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา
ใหเลขาธิการเปนเลขานุการคณะกรรมการ
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มาตรา ๗ กรรมการตองเปนผูที่มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงใหเห็นถึงการเปนผูมี
ความรูและมีประสบการณเปนที่ประจักษอันเปนประโยชนตอการปฏิรูปกฎหมาย
มาตรา ๘ กรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณในวันที่ไดรับการเสนอชื่อ
(๓) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือจากหนวยงานของเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือเพราะประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือถือวากระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๔) ไม เคยต องคํ าพิ พากษาหรื อคํ าสั่ งของศาลให ทรั พยสิ นตกเปนของแผ นดิ นเพราะร่ํ ารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๕) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๖) ไมติดยาเสพติดใหโทษ
(๗) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๘) ไมเปนบุคคลที่ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล
(๙) ไมเปนบุคคลที่เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไปโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาป
ในวันที่ไดรับการเสนอชื่อ เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(๑๐) ไมเปนบุคคลที่อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๒๖๓ หรือ
เคยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงตามมาตรา ๒๗๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๙ ผูไดรับเลือกเปนกรรมการตอง
(๑) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น
(๒) ไมเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงของพรรคการเมือง
(๓) ไม เป น กรรมการการเลือ กตั้ ง กรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิ น กรรมการปอ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูพิพากษา
ศาลยุติธรรม ตุลาการศาลปกครอง ตุลาการศาลทหาร หรือผูตรวจการแผนดิน
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ในกรณีที่ผูไดรับเลือกเปนกรรมการมีลักษณะตาม (๑) (๒) หรือ (๓) นายกรัฐมนตรีจะนํา
ความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งไดตอเมื่อผูนั้นไดลาออกจากการเปน
ผูมีลักษณะตาม (๑) (๒) หรื อ (๓) แลว ซึ่งตองกระทําภายในสิบ หาวัน นับ แตวัน ที่ไ ดรับเลือ ก
แตถาผูนั้นมิไดลาออกภายในเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูนั้นมิไดเคยไดรับเลือกใหเปนกรรมการและ
ใหดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการใหมแทน
มาตรา ๑๐ กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเปน อิสระและเปนกลางรวมทั้งตอง
คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมของชาติและประชาชนเปนสําคัญ
กรรมการตองไมกระทําการใดอันเปนการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่หรือเสื่อมเสีย
ถึงเกียรติศักดิ์แหงตําแหนงหนาที่
มาตรา ๑๑ กรรมการที่ปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตองไมปฏิบัติงานในตําแหนงหรือประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพอื่นในลักษณะที่ตองทํางานเปนการประจํา
มาตรา ๑๒ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้งและอาจ
ไดรับแตงตั้งใหมอีกไดแตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
ใหกรรมการซึ่งพน จากตําแหนงตามวาระอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้งกรรมการขึ้นใหม
เพื่อ ใหไดม าซึ่งกรรมการคนใหมเขามาปฏิบัติหนาที่เมื่อสิ้น สุดวาระของกรรมการคนเดิม
ใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการใหมเปนการลวงหนาตามสมควร
มาตรา ๑๓ นอกจากการพน จากตํ าแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการพน จาก
ตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๙
(๔) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑
เมื่อกรรมการพน จากตําแหนง ตามวรรคหนึ่ง ให ดําเนิน การเพื่อ แตง ตั้งกรรมการขึ้น ใหม
โดยใหกรรมการที่ไดรับแตงตั้งแทนอยูในตําแหนงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน เวนแตวาระ
ที่เหลืออยูไมถึงหนึ่งปจะไมดําเนินการเพื่อแตงตั้งกรรมการขึ้นใหมแทนก็ได
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ในระหวางที่ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการตามวรรคสอง ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติ
หนาที่ตอไปได และใหถือวาคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู เวนแตมีกรรมการ
เหลืออยูไมถึงหกคน
มาตรา ๑๔ ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการหรื อ รองประธานกรรมการพ น จากตํ า แหน ง
ตามมาตรา ๑๓ ให คณะกรรมการประชุ ม ร ว มกั น เพื่ อ คั ดเลื อกกรรมการที่ ปฏิ บั ติห น า ที่เ ต็ ม เวลา
เปน ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ แลว แตกรณี แลวแจ งใหน ายกรั ฐ มนตรีทราบ
เพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งตอไป
มาตรา ๑๕ การประชุมและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการหรือกรรมการใหเปนไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง หรือคณะอนุกรรมการ
หรือมอบหมายใหกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่
ไดรับมอบหมายได
มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการ คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่ อ ง หรื อกรรมการที่ไ ด รับ มอบหมาย มีอํ า นาจสั่ง หนว ยงานของรั ฐ หรื อ บุค คลใดชี้แ จง
ขอเท็จจริงหรือสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการได
มาตรา ๑๘ ใหกรรมการไดรับค าตอบแทนและคาใชจายอื่ น ในการปฏิบั ติหนา ที่ตามที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
ใหกรรมการเฉพาะเรื่องและอนุกรรมการตามมาตรา ๑๖ ไดรับคาตอบแทนและคาใชจายอื่น
ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) สํารวจ ศึกษา และวิเคราะหทางวิช าการ รวมตลอดทั้งวิจั ยและสนับสนุน การวิจั ย
เพื่ อ ประโยชน ใ นการวางเป า หมาย นโยบาย และจั ด ทํ า แผนโครงการและมาตรการต า ง ๆ
ในการดําเนินการตาม (๒)
(๒) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ รวมทั้ง การปรับปรุงกฎหมายใหเปน ไป
ตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ โดยใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนดวย
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(๓) เสนอแนะตอ คณะรั ฐ มนตรีเ กี่ย วกั บแผนการให มีก ฎหมาย หรือ การแกไ ขเพิ่ม เติ ม
กฎหมาย โดยพิจารณาภาพรวมของกฎหมายในเรื่องนั้นหรือกลุมกฎหมายที่เกี่ยวของที่มีความสัมพันธ
กันในเรื่องนั้น
(๔) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนการตรากฎหมายที่จําเปนตอการดําเนินการ
ตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดินเพื่อประกอบการพิจารณา
(๕) เสนอความเห็นและขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเกี่ยวกับรางกฎหมายฉบับหนึ่ง
ฉบับใดที่เสนอโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ศาล องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้งตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ อาจจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของหนวยงานและประชาชนที่
เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
(๖) ใหคําปรึกษาและสนับสนุน การดําเนินการในการรางกฎหมายของประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๗) ออกระเบี ย บหรื อ ประกาศเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานทั่ ว ไป การบริ ห ารงานบุ ค คล
การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน การกําหนดอัตรา
เงิน เดือ นและคาตอบแทน สวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่น แกพนักงานและลูกจางของสํานักงาน
และการดําเนินการอื่นของสํานักงาน
(๘) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติหนาที่ประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และเผยแพร
ตอสาธารณชนโดยใหคํานึงถึงประสิทธิภาพในการเขาถึงขอมูลดังกลาว
(๙) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ตามที่ กํ า หนดไว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ กฎหมายอื่ น หรื อ ตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
หมวด ๒
คณะกรรมการสรรหา
มาตรา ๒๐ ในการแตงตั้งกรรมการ ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการจํานวนสิบสองคน
ทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการ ประกอบดวย
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(๑) ปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เลขาธิ ก ารสภาผู แ ทนราษฎร
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ผูแทนคณาจารยประจําซึ่งสอนในสาขาวิชานิติศาสตร
(ก) ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และมีการสอนระดับปริญญาในสาขาวิชานิติศาสตร
คัดเลือกกันเองใหเหลือสองคน และ
(ข) ในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่เปนนิติบุคคล และมีการสอนระดับปริญญาใน
สาขาวิชานิติศาสตร คัดเลือกกันเองใหเหลือสองคน
(๓) ผูแทนองคกรเอกชนที่ดําเนินการโดยมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน
ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักดานแรงงาน ดานสิทธิมนุษยชน ดานการคุมครองผูบริโภค และดานสิ่งแวดลอม
และสุขภาพ โดยคัดเลือกกันเองใหเหลือดานละหนึ่งคนรวมเปนสี่คน
องคกรตาม (๓) ตองมีฐานะเปนนิติบุคคลและไดขึ้นทะเบียนไวกับสํานักงานตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่สํานักงานกําหนด ถาองคกรใดมีวัตถุประสงคหลักหลายดานใหขึ้นทะเบียนเพื่อใชสิทธิ
เลือกในดานใดดานหนึ่งเทานั้น
ใหคณะกรรมการสรรหาคัด เลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป น ประธานกรรมการสรรหา
และคัดเลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหาไมมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ
ใหสํานักงานทําหนาที่เปนหนวยงานธุรการในการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
มาตรา ๒๑ ในการคัดเลือกกรรมการ ใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกบุคคล
ผูมีความรูหรือมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณตามมาตรา ๗ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ต อ งห า มตามมาตรา ๘ เพื่ อ เสนอแต ง ตั้ ง เป น กรรมการจํ า นวนสิ บ เอ็ ด คน โดยให ร ะบุ ป ระเภท
ของกรรมการพรอมหลักฐานแสดงความยินยอมของผูที่ไดรับเลือกวาผูใดจะไดรับการแตงตั้งใหเปน
กรรมการที่ปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาหรือไมเต็มเวลา
เมื่อไดมีการคัดเลือกบุคคลเปนกรรมการครบจํานวนแลว ให ผู ที่ ไ ด รั บ เลื อ กทั้ ง หมดประชุ ม
รวมกันเพื่อคัดเลือกกรรมการที่ปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาเปนประธานกรรมการคนหนึ่งและรองประธาน
กรรมการคนหนึ่ง
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ใหคณะกรรมการสรรหาแจงรายชื่อประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
พรอมหลักฐานแสดงคุณสมบัติใหเห็นวาเปนบุคคลที่มีความเหมาะสมตามมาตรา ๗ และความยินยอม
ของบุคคลดังกลาวตอนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
ใหนายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อคณะกรรมการในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๓
สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
มาตรา ๒๒ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเปนหนวยงานของรัฐมีฐานะเปน
นิติบุคคล และอยูภายใตการกํากับดูแลของประธานกรรมการ
กิจการของสํานักงานไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมาย
วาดวยแรงงานสัมพันธ แตพนักงานและลูกจางของสํานักงานตองไดรับความคุมครองและประโยชน
ตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
มาตรา ๒๓ ใหสํานักงานมีอาํ นาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปและงานธุรการของคณะกรรมการ
(๒) ศึกษา วิจัย และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมายรวมทั้งขอมูลอื่น
เพื่อประโยชนแกการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
(๓) จัดทําขอเสนอหรือความเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายเสนอตอคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณา
(๔) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามเปาหมาย นโยบาย และแผนโครงการและ
มาตรการตามมาตรา ๑๙ (๑) แลวรายงานผลตอคณะกรรมการ รวมทั้งใหความเห็นเกี่ยวกับการเรงรัด
ปรับปรุง หรือเลิกลมแผนโครงการหรือมาตรการเมื่อเห็นสมควร
(๕) ติดตามและประเมิน ผลการดําเนิน การตามความเห็น หรือขอเสนอแนะหรือคําปรึกษา
ของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๙ (๓) (๔) (๕) และ (๖) แลวรายงานผลตอคณะกรรมการ
(๖) ฝกอบรมและพัฒนาพนัก งานและลู กจ างของสํา นัก งานในดา นการปฏิรู ป กฎหมาย
รวมทั้งเผยแพรความรูความเขาใจในดานการปฏิรูปกฎหมายแกบุคคลทั่วไป
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(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ใหสํานักงานรายงานผลการดําเนินการตาม (๔) และ (๕) ใหคณะกรรมการทราบอยางนอย
ปละสองครั้ง
มาตรา ๒๔ ให มี เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการปฏิ รู ป กฎหมายคนหนึ่ ง มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
การปฏิบัติหนาที่ของสํานักงาน ขึ้นตรงตอประธานกรรมการ และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและ
ลูกจางของสํานักงาน
ในกิจการของสํานักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหเลขาธิการเปน ผูแ ทนของสํานักงาน
เพื่อการนี้เลขาธิการอาจมอบอํานาจใหพนักงานปฏิบัติหนาที่เฉพาะอยางแทนได ทั้งนี้ ตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๕ ให ป ระธานกรรมการโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการเป น ผู แ ต ง ตั้ ง
เลขาธิการ
เลขาธิการตองมีคุณ สมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ รวมทั้ง
เปนผูมีความรูความสามารถและประสบการณในการบริหารจัดการองคกร
มาตรา ๒๖ เลขาธิ ก ารมี ว าระการดํ า รงตํ า แหน ง คราวละสี่ ป นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง
และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได
ให เลขาธิ ก ารซึ่ งพ น จากตํ า แหน งตามวาระอยู ใ นตํ า แหน งเพื่ อปฏิบั ติ หน า ที่ต อ ไปจนกว า
จะมีการแตงตั้งเลขาธิการขึ้นใหม
เพื่อใหไดมาซึ่งเลขาธิการคนใหมเขามาปฏิบัติหนาที่เมื่อสิ้น สุดวาระของเลขาธิการคนเดิม
ใหดําเนินการคัดเลือกเลขาธิการใหมเปนการลวงหนาตามสมควร
มาตรา ๒๗ นอกจากการพน จากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๒๖ เลขาธิการพน จาก
ตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) มีอายุครบหกสิบป
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง
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(๕) คณะกรรมการมีม ติด ว ยคะแนนเสีย งไม นอ ยกว าสองในสามของจํ านวนกรรมการ
ทั้งหมดใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง บกพรองในหนาที่อยางรายแรง หรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได
มาตรา ๒๘ สํานักงานมีรายไดดังตอไปนี้
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให
(๒) รายไดและผลประโยชนอันไดมาจากการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
และสํานักงาน
(๓) รายไดและดอกผลจากทรัพยสินของสํานักงาน
รายไดของสํานักงานไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยเงิน คงคลังและกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณ
มาตรา ๒๙ เพื่อ ประโยชน ใ นการบริ หารงานของสํ านัก งาน คณะกรรมการอาจขอให
ผูบังคับบัญชาของขาราชการหรือพนักงานของสวนราชการหรือหนวยงานอื่น ของรัฐสั่งใหไปชวย
ปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานไดเมื่อขาราชการหรือพนักงานผูนั้นยินยอม โดยจะใหไปชวยปฏิบัติหนาที่
เต็มเวลา บางเวลา หรือนอกเวลาก็ได ในกรณีเชนนั้นใหถือวาขาราชการหรือพนักงานผูนั้นไปปฏิบัติ
หนาที่ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา
ใหคณะกรรมการออกระเบีย บเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ กําหนดคาตอบแทนและการอื่ น
ที่เกี่ยวของเพื่อใชบังคับกับผูมาชวยปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๐ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สํานักงานไดมาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได
ของสํานักงาน ใหเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน
ทรัพยสินของสํานักงานไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี
มาตรา ๓๑ การบั ญ ชี ข องสํ า นั ก งานให จั ด ทํ า ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ตามแบบและ
หลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี
และการพัสดุของสํานักงาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ใหมี ผูปฏิบัติง านในสํ านักงานทําหนา ที่เปน ผูต รวจสอบภายใน
โดยเฉพาะ และใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
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มาตรา ๓๒ ใหสํานักงานจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการสงผูสอบบัญชีภายใน
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ
ในทุ ก รอบป ง บประมาณ ให สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น หรื อ ผู ส อบบั ญ ชี อิ ส ระที่
คณะกรรมการแตงตั้งโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและ
ประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของสํานักงาน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการ
ใชจายดังกลาวเปน ไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทําบัน ทึก
รายงานผลเสนอตอคณะกรรมการ คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
ใหสํานักงานเปนหนวยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
หมวด ๔
ความสัมพันธกบั รัฐบาลและรัฐสภา
มาตรา ๓๓ ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติหนาที่ประจําป ซึ่งตองแสดง
รายละเอียดแผนงานและผลการปฏิบัติหนาที่ ตลอดจนอุปสรรคและแผนการดําเนินงานในระยะตอไป
เสนอตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาภายในสามเดือนนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
รัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการอาจขอใหกรรมการหรือเลขาธิการ
ชี้แจงการดําเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนหนังสือหรือขอใหมาชี้แจงดวยวาจาได
มาตรา ๓๔ ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเปนเงินอุดหนุน ทั่วไปใหสํานักงานโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนอคําขอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตอไป
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๕ ใหดําเนินการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
นี้ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้ใ หคณะกรรมการ
ปฏิ รู ป กฎหมายตามประกาศสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการปฏิ รู ป กฎหมาย
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ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้
ไปพลางกอนจนกวาคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้เขารับหนาที่
มาตรา ๓๖ ให โอนบรรดากิจ การ ทรัพ ยสิ น สิ ทธิ หนี้ สิน และเงิน งบประมาณของ
สํานักงานกิจการยุติธรรมในสวนของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปเปน ของ
สํานักงานตามพระราชบัญญัตินี้
ให โ อนลู ก จ า งของคณะกรรมการปฏิ รู ป กฎหมายตามประกาศสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปเปนพนักงานของ
สํานักงานตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๗ ใหสํ านั กงานกิ จการยุติธ รรมทํ าหน าที่ เป น สํา นัก งานคณะกรรมการปฏิรู ป
กฎหมายจนกวาจะมีการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานกิ จ การยุ ติ ธ รรมทํ า หน า ที่ เ ลขาธิ ก ารจนกว า จะมี ก ารแต ง ตั้ ง เลขาธิ ก าร
ตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๘๑ (๓) ประกอบกับมาตรา ๓๐๘
วรรคหนึ่ง ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจัก รไทย บัญ ญัติใ หรัฐตองจัด ใหมีก ฎหมายเพื่อจัด ตั้งองคก ร
เพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ดําเนินการเปน อิสระเพื่อปรับปรุงและพัฒ นากฎหมายของประเทศและปรับปรุง
กฎหมายใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ โดยตองรับฟงความคิดเห็นของผูที่ไดรับผลกระทบจากกฎหมายนั้น
ประกอบดวย รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการรางกฎหมายของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

