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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อผดุงหลักนิติธรรมและส่งเสริมให้มีการใช้กฎหมายด้วยความเป็น ธรรม ความเสมอภาค
และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล กับทั้งเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการใช้กฎหมายของประเทศ
อันจะนําไปสู่สังคมที่มีความเป็นปกติสุข สมควรให้มีคณะกรรมการที่เป็นผู้ท รงคุณวุฒิ มีความอิสระ
และเป็นกลาง เป็น ผู้ดําเนิน การศึกษาและเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และกระบวนการต่าง ๆ
ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดโดยระเบียบนี้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) และ (๘) แห่งพระราชบัญ ญัติร ะเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรีย กว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ยการส่งเสริมหลักนิติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ
ข้อ ๔ ให้ มีค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรีย กว่ า คณะกรรมการอิ สระว่ าด้ ว ยการส่ งเสริ ม
หลักนิติธรรมแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “คอ.นธ.” โดยให้คณะกรรมการดําเนินการตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และการใช้กฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม
(๒) รับฟั งข้อ มูลและความเห็น จากผู้ที่เ กี่ย วข้อ ง โดยเน้น การมีส่ว นร่ว มของสาธารณชน
และภาคส่วนต่าง ๆ และสร้างความตระหนักให้กับสังคมเกี่ยวกับหลักนิติธรรม
(๓) เสนอแนะแนวทาง มาตรการ และกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตาม (๑)
ข้อ ๕ คณะกรรมการ ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ
(๒) กรรมการจํ า นวนไม่ เ กิ น สิ บ สองคน ซึ่ ง ประธานกรรมการแต่ ง ตั้ ง จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ที่มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แ สดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
ที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานของคณะกรรมการ
ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งเลขานุการหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการจํานวนไม่เกินสองคน
ข้อ ๖ ประธานกรรมการและกรรมการ มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับระยะเวลาการใช้บังคับ
ระเบียบนี้
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ในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้กรรมการอื่นพ้นจากตําแหน่งด้วย
และให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการใหม่
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่
ข้อ ๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
ข้อ ๘ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ ประธานกรรมการเป็ น ประธานในที่ป ระชุ ม ในกรณี ที่ป ระธานกรรมการไม่ ม าประชุ ม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๙ ในการดําเนินการตามข้อ ๔ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิจัย และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และกระบวนการต่าง ๆ เพื่อผดุงหลักนิติธรรม
และเสริมสร้างการใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม ความเสมอภาค และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล
กับทั้งเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการใช้กฎหมายของประเทศ
(๒) เสนอผลการดําเนินการตาม (๑) และจัดทํารายงานความคืบหน้าของการทํางานทุกรอบ
หกเดือน รวมทั้งรายงานสรุปผลเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจต่อคณะรัฐมนตรี
(๓) จัด ให้มีเวทีสาธารณะ การประชุม เพื่อรับฟังข้อมูลและความเห็น และให้การศึกษา
กับสังคมเป็นระยะ ๆ โดยเน้น การมีส่ว นร่ว มของสาธารณชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการ
(๔) เชิญผู้แทนหน่วยงานของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้จัดส่งเอกสาร
หรือข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
(๕) แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
ข้อ ๑๐ การประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน ให้นําความในข้อ ๘ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ข้อ ๑๑ ให้มีสํานักงานเป็นหน่วยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม
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ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งผู้อํานวยการสํานักงานจากข้าราชการกระทรวงยุติธรรม
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสํานักงาน และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานของสํานักงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม
ข้อ ๑๒ ให้สํานักงานมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบในงานธุร การ งานวิชาการ งานการประชุม งานประชาสัมพันธ์ และงาน
เลขานุการของคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
(๒) ศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานของคณะกรรมการ ที่ ป รึ ก ษา
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
(๓) ประสานงานกับบุคคล องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๔) ปฏิ บั ติ ง านหรื อ ดํ า เนิ น การอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการ ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน มอบหมาย
ข้อ ๑๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสํานักงานนายกรัฐมนตรี
อาจมีคําสั่งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ ไปช่วยปฏิบัติงานที่สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ข้อ ๑๔ ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ข องรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือและสนับสนุน
การดําเนินงานของคณะกรรมการและสํานักงาน ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๕ ให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการตามระเบียบนี้ตามความจําเป็น
ข้อ ๑๖ ค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการ ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ
และคณะทํางาน ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ข้อ ๑๗ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับมีกําหนดระยะเวลาสองปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๑๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

