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ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน*
  รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ    

พ.ศ. ... มีผูเสนอตอประธานสภาผูแทนราษฎรเพื่อใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา รวม ๒ ฉบับ คือ
  ๑. รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

แหงชาติ พ.ศ. ... เสนอโดย คณะรัฐมนตรี (ชุดทีม่ีนายอภิสิทธิ ์  เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี)  
ตอประธานสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ และไดบรรจุระเบียบวาระการประชุม
สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๔ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

  ๒. รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... เสนอโดย 
นายสุทัศน  เงนิหม่ืน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธปิตย กบัคณะ ตอประธานสภาผูแทนราษฎร 
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และไดบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ 
ปที่ ๔ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

   กอนที่สภาผูแทนราษฎร ชดุที ่๒๓ จะไดพจิารณารางพระราชบญัญติัฉบบัน้ีในวาระที ่๑ 
ขั้นรับหลักการนั้นปรากฏวา ไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ อันเปนผลทำใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดดังกลาวสิ้นสุดลง 
ดังนั้น รางพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงยังคงคางอยูระหวางการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร

    ผลจากการยุบสภาผูแทนราษฎรดังกลาว หากภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทัว่ไป (วันอาทิตยที ่๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔) สภาผูแทนราษฎรจะพิจารณา
รางพระราชบญัญตัฉิบบันี้ตอไปได ถาคณะรฐัมนตรท่ีีตั้งขึ้นใหมภายหลงัการเลอืกตั้งท่ัวไปรองขอภายใน
๖๐ วันนบัแตวันเรยีกประชุมรฐัสภาครัง้แรกหลงัการเลอืกตัง้ท่ัวไป (วนัเรยีกประชมุรฐัสภาครัง้แรกหลงั
การเลือกตั้งทัว่ไปคือวันที ่๑ สิงหาคม ๒๕๕๔) และรัฐสภามีมติเห็นชอบดวย แตถาคณะรัฐมนตรี

 * ขอมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔

รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูป
และพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ. ....
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รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ. ....

จุลนิติ

มไิดรองขอภายในกำหนดเวลา ๖๐ วนัดงักลาว จงึจะมีผลทำใหรางพระราชบัญญตัฉิบบันี ้“เปนอันตกไป” 
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓ วรรคสอง

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูป
และพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ. ....

หลักการ
  ใหมีกฎหมายวาดวยคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ

เหตุผล
  โดยท่ีมาตรา ๘๑ (๔) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหรัฐตองจัดใหมี

กฎหมายเพ่ือจัดตั้งองคกรเพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ีดำเนินการเปนอิสระ มีอำนาจหนาที่
ในการปรับปรงุและพัฒนาการดำเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของกบักระบวนการยุตธิรรม และปจจุบนั
มีพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๙ ที่บัญญัติใหมีคณะกรรมการ
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติมีอำนาจหนาที่สงเสริมใหองคกรที่เก่ียวของกับการบริหารงาน
ยุติธรรมไดรวมกันวางแผนการบริหารงานยุติธรรมและแกไขปญหาอุปสรรคในกระบวนการยุติธรรม 
ดังนั้น หลักการของกฎหมายดังกลาวจึงเก่ียวของและสัมพันธกัน สมควรรวมเปนฉบับเดียวกัน
เพื่อมิใหเกิดความซ้ำซอนและขัดแยงกัน จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สาระสำคัญโดยสรุป

๑) บทยกเลิกกฎหมาย
 ใหยกเลิกพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙

๒) บทนิยาม
  “กระบวนการยุติธรรม” หมายความวา การดำเนินการเพื่ออำนวยความยุติธรรม

ใหเกิดข้ึนในการปฏิบัติการตามกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย และการวินิจฉัยช้ีขาดใหเปนไปตามกฎหมาย 
ไมวาจะเปนกระบวนการชัน้สบืสวน สอบสวน พจิารณา พพิากษา หรอืบงัคบัคด ีหรอืกระบวนการอืน่ใด
อันจะยังใหเกิดความยุติธรรมขึ้นในสังคม

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมแหงชาติ

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ
“สำนักงาน” หมายความวา สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการ

ยุติธรรมแหงชาติ
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการ

ยุติธรรมแหงชาติ
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จุลนิติ

๓) ผูรักษาการตามกฎหมาย
   ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๕)

๔) คณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ
   ๔.๑) ใหมี “คณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ” 

ประกอบดวย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีก ๑๒ คน ซึ่งทรง
พระกรณุาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งขึ้นตามคำกราบบงัคมทูลของคณะรฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของรฐัสภา 
และใหเลขาธิการเปนเลขานุการคณะกรรมการ (มาตรา ๖)

   ๔.๒) กรรมการตองเปนผู มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานซึ ่งแสดงใหเห็นถึงการเปน
ผู มีความรู และมีประสบการณเปนทีป่ระจักษในดานกระบวนการยุติธรรม หรือดานอืน่อันเปน
ประโยชนตอการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรม รวมตลอดทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม และ
มีความเปนกลางทางการเมือง (มาตรา ๗)

   ๔.๓) กรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
     ก. คุณสมบัติ
         (๑) มีสัญชาติไทย
         (๒)  มีอายุไมต่ำกวา ๓๕ ป
     ข. ลักษณะตองหาม
         (๑)  เปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง
         (๒)  เปนผูดำรงตำแหนงของพรรคการเมือง
         (๓) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ

หรอืรัฐวิสาหกจิ หรอืจากหนวยงานของเอกชนเพราะทจุรติตอหนาท่ี หรอืเพราะประพฤตชิั่วอยางรายแรง 
หรือถือวากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

         (๔)  เคยตองคำพิพากษาหรือคำสัง่ของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
เพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

         (๕) เปนกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผนดิน กรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
หรือผูตรวจการแผนดิน

         (๖) เปนผูวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
         (๗)  ติดยาเสพติดใหโทษ
         (๘)  เปนบุคคลลมละลาย
         (๙)  เปนผูตองคำพิพากษาใหจำคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล
         (๑๐)  เปนผูเคยตองคำพิพากษาใหจำคุกตั้งแต ๒ ปขึ้นไป  โดยไดพนโทษมา

ยังไมถึง ๕ ป ในวันที่ไดรับการเสนอชื่อ เวนแตในความผิดอันไดกระทำโดยประมาท  (มาตรา ๘)
   ๔.๔) กรรมการตองปฏิบัติหนาทีข่องตนอยางเปนอิสระและเปนกลาง รวมทั้งตอง

คำนึงถึงผลประโยชนสวนรวมของชาติและประชาชนเปนสำคัญ โดยกรรมการตองไมประกอบอาชีพ
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รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ. ....

จุลนิติ

หรือวิชาชีพ หรือกระทำกิจการใดอันเปนการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่หรือเส่ือมเสียถึง
เกียรติศักดิ์แหงตำแหนงหนาที่ (มาตรา ๙)

   ๔.๕) กรรมการมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ ๔ ป  นบัแตวนัทีไ่ดรบัแตงตัง้และอาจ
ไดรับแตงตั้งใหมอีกได ใหกรรมการซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระอยูในตำแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวาจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการขึ้นใหม (มาตรา ๑๐)

   ๔.๖) อำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ 
     (๑)  จัดทำแผนแมบทการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ

และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมแหงชาติ เสนอตอคณะรัฐมนตรี
     (๒)  เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหมีการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน

ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม
     (๓)  เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีหรือองคกรท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม

ในการกำหนดนโยบาย กลยทุธ และแนวทางเกีย่วกบัการปฏริปูและพฒันากระบวนการยตุธิรรมใหเปนไป
โดยมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล

     (๔)  พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ตามที่คณะรัฐมนตรีขอใหพิจารณา

     (๕)  ติดตามการดำเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรม
ใหเปนไปตามแผนแมบทการปฏิรปูและพฒันากระบวนการยตุธิรรมแหงชาต ิและรายงานคณะรฐัมนตรี
เพื่อพิจารณาในกรณีที่หนวยงานใดไมดำเนินการใหเปนไปตามแผนดังกลาว

     (๖)  ศึกษา วิเคราะห และประเมินผลการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายหรือ
การปฏิบัติตามแผนแมบทการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ

      (๗) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการแกไขขอขัดของท่ีเปน
อุปสรรคตอการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ตลอดจนสงเสริมความรวมมือในการปฏิรูป
และพัฒนากระบวนการยุติธรรม

     (๘)  กำกับดูแลการจัดทำรายงานประจำปของสำนักงานเพ่ือเสนอตอคณะรัฐมนตรี
     (๙)  ใหคำปรึกษาแกคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะอนุกรรมการ
      (๑๐) ออกระเบียบหรือประกาศเก่ียวกับการบริหารงานท่ัวไป การบริหาร

งานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน การรักษาการแทนหรือการปฏิบัติการแทนการ
กำหนดอัตราเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ หรือการสงเคราะหอื่นแกพนักงานและลูกจางของ
สำนักงาน และการดำเนินการอื่นของสำนักงาน

      (๑๑) ปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
หรือที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา ๑๖)

      (๑๒) มีอำนาจแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
มอบหมายใหกรรมการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ไดรับมอบหมายได (มาตรา ๑๔)
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๕) การจัดทำแผนแมบทการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ
   ๕.๑) ในการจัดทำแผนแมบทการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ 

ใหคณะกรรมการจดัใหมีการประชมุเพื่อระดมความคดิเหน็รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ
ยุติธรรม และนำรางแผนแมบทการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติทีไ่ดจากการ
ประชมุเสนอใหหวัหนาหนวยงานที่เก่ียวของดงักลาวพจิารณาใหความเห็นและนำความเห็นท่ีไดเหลานั้น
มาปรับปรุงแผนแมบทการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาตอไป โดยแผนแมบทการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติที่คณะรัฐมนตรี
ใหความเห็นชอบแลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใชบังคับไดเปนเวลา ๕ ป และใหหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรมจัดทำแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับแผนแมบทการปฏิรูปและพัฒนา
กระบวนการยตุธิรรมแหงชาติ และใหสำนกังบประมาณจดัสรรงบประมาณใหหนวยงานทีเ่กี่ยวของกบั
กระบวนการยตุธิรรมใหสามารถดำเนนิการตามแผนปฏบิตักิารดงักลาวไดตามที่จำเปน และใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมสงแผนปฏิบัติการใหคณะกรรมการทราบดวย (มาตรา ๑๗)

   ๕.๒) แผนแมบทการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติอยางนอยตองมี
สาระสำคัญ ดังตอไปนี้

     (๑)  เป าหมายในการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื ่อใหมี
ประสิทธิภาพและอำนวยความยุติธรรมแกประชาชนไดอยางรวดเร็ว เที่ยงธรรม และทั่วถึง

     (๒)  มาตรการและขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายตาม (๑)
      (๓)  ภารกจิของหนวยงานที่เก่ียวของกับกระบวนการยตุธิรรมในการดำเนนิการ

ตามมาตรการตาม (๒) 
     (๔)  ความจำเปนในการจัดใหมีกฎหมายขึ้นใหมหรือปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม

กฎหมายที่มีอยูเดิม ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
     (๕)  งบประมาณที่จำเปนตองใชในการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

(มาตรา ๑๘)
   ๕.๓) แผนแมบทการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติตองไมมี

ผลกระทบตออำนาจอิสระในการพิจารณาวนิิจฉยัอรรถคดขีองศาลหรอืการดำเนินการขององคกรอสิระ
ตามรัฐธรรมนูญ ในกรณีทีไ่ดรับแจงจากศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญวาขอกำหนดในแผน
แมบทการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติขอใดมีลักษณะที่ขัดตอหลักการดังกลาว 
ใหคณะกรรมการดำเนินการแกไขแผนแมบทดังกลาวตามควรแกกรณี (มาตรา ๑๙)

๕.๔) ในการดำเนินการจัดแผนแมบทการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
แหงชาติและการจัดทำขอเสนอแนะการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของหนวยงานทีเ่กี่ยวของ
กับกระบวนการยุติธรรม ใหคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทีเ่กี่ยวของประกอบดวย 
(มาตรา ๒๐)
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๖) สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ
   ๖.๑) ใหมี “สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ” 

เปนหนวยงานของรัฐที่ไมใชสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
และไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น โดยใหมีฐานะเปน
นิติบุคคลและอยูภายใตกำกับของประธานกรรมการ โดยกิจการของสำนักงานไมอยูภายใตบังคับ
แหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสมัพนัธ กฎหมายวาดวยประกนัสงัคม 
และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตพนักงานและลูกจางของสำนักงานตองไดรับประโยชนตอบแทน
ไมนอยกวาที่กำหนดไวในกฎหมายดังกลาว (มาตรา ๒๑) 

   ๖.๒) ใหสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ
มอีำนาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานธุรการและกิจการท่ัวไปของคณะคณะกรรมการ และใหมีอำนาจหนาท่ี 
ดังตอไปนี้ดวย

      (๑) เผยแพรขอมลูขาวสารเกีย่วกับความรูและวชิาการและผลงานวจิยัดานการ
ปฏิรูปและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ

     (๒)  ศกึษา วจิยั และวิเคราะหขอมลูเกีย่วกบักระบวนการยุตธิรรมเพือ่ประโยชน
แกการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

     (๓)  ประสานงานระหวางหนวยงานของรฐัหรอืองคกรทีเ่ก่ียวของกบักระบวนการ
ยุติธรรม เพื่อสงเสริมความรวมมือในการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรม  หรือการดำเนินการ
ตามแผนแมบทการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงชาติ

     (๔)  สงเสรมิ สนับสนุน และรวมมอืกบับคุคลอ่ืนในการวจิยัเก่ียวกบักระบวนการ
ยุติธรรม

     (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย (มาตรา ๒๒)
   ๖.๓) กำหนดใหมีเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

แหงชาติมีหนาที่รับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ของสำนักงาน ขึ้นตรงตอประธานกรรมการ และเปน
ผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของสำนักงาน (มาตรา ๒๓) ใหประธานกรรมการโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการเปนผูแตงตัง้และถอดถอนเลขาธกิาร ซึง่เลขาธิการจะตองมคีณุสมบัตแิละไมมลีกัษณะ
ตองหามเชนเดียวกับกรรมการตามขอ ๔.๓) รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะตองหามอ่ืนตามที่
คณะกรรมการกำหนด  ใหเลขาธิการมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ ๔ ป นับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง
และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได (มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕)

๖.๔) สำนักงานมีรายไดและทรัพยสินจาก (๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให 
(๒) รายไดและผลประโยชนอันไดมาจากการดำเนินงานตามอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการและ
สำนักงาน (๓) รายไดและดอกผลจากทรัพยสินของสำนักงาน (๔) เงินและทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหแก
สำนักงาน  รายไดของสำนักงานไมตองนำสงคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณ (มาตรา ๒๗)

   ๖.๕)  เพ่ือประโยชนในการบริหารงานของสำนักงาน  คณะกรรมการอาจขอใหผูบังคับบัญชา
ของขาราชการหรือพนักงานของสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีเก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรม
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ทานผูอานวารสาร “จุลนิติ” ผูใดมีความประสงคตองการที่จะแสดงความคดิเห็นเก่ียวกับ
รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังน้ี 

สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร    www.parliament.go.th
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา     www.senate.go.th
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   www.krisdika.go.th
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี          www.cabinet.thaigov.go.th

สัง่ใหขาราชการหรือพนักงานดังกลาวไปชวยปฏิบัติหนาที่ในสำนักงานไดเมือ่ขาราชการหรือพนักงาน
ผูน้ันยินยอม โดยจะใหไปชวยปฏิบัตหินาที่เตม็เวลา บางเวลา หรอืนอกเวลาก็ได ในกรณเีชนน้ันใหถือวา
ขาราชการหรือพนักงานผูนัน้ไปปฏิบัติหนาทีต่ามคำสั่งของผูบังคับบัญชา โดยในระหวางเวลาการ
ปฏบัิติหนาท่ีดังกลาวใหถอืวาขาราชการหรอืพนักงานน้ันเปนพนักงานของสำนักงาน และใหขาราชการ
หรือพนักงานซึ่งไปชวยปฏิบัติหนาทีด่ังกลาว ไดรับเงินเดือนจากหนวยงานที่ขาราชการหรือพนักงาน
ผูนั้นสังกัด โดยคณะกรรมการอาจกำหนดคาตอบแทนเพิ่มเติมใหดวยก็ได (มาตรา ๒๙)

๗) ความสัมพันธกับรัฐบาลและรัฐสภา
  ใหคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีประจำปซ่ึงตองแสดงรายละเอียดแผนงาน

และผลการปฏิบัติหนาที ่ ตลอดจนอุปสรรค และแผนการดำเนินงานในระยะตอไป เสนอตอ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาภายใน ๓ เดือน นับแตวันสิ ้นปปฏิทิน โดยนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
วาการกระทรวงยุติธรรม สภาผู แทนราษฎร และวุฒิสภาอาจขอใหกรรมการหรือเลขาธิการ
ชี้แจงการดำเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนหนังสือหรือขอใหมาชี้แจงดวยวาจาได และในการขอรับ
การจัดสรรงบประมาณเปนเงินอุดหนุนทัว่ไป ใหสำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนอ
คำขอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการตอไป (มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓)

๘) บทเฉพาะกาล
  ๗.๑) ในวาระเริ่มแรก ใหคณะรัฐมนตรีดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการภายใน ๑๒๐ วัน

นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๓๔)
  ๗.๒) ใหโอนบรรดากจิการ ทรพัยสนิ สทิธ ิหน้ีสนิ และงบประมาณของกองงานคณะกรรมการ

การยุตธิรรมแหงชาต ิสำนักงานกจิการยตุธิรรม และในสวนท่ีเกี่ยวกบัการเตรยีมการจดัตั้งคณะกรรมการ
ไปเปนของสำนักงานตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๓๕)

  ๗.๓) ใหโอนขาราชการและพนักงานราชการของกองงานคณะกรรมการยตุธิรรมแหงชาติ 
สำนกังานกจิการยติุธรรม ซึ่งสมัครใจไปปฏบิตังิานในสำนกังานไปเปนพนกังานของสำนกังาน โดยใหถอืวา
เปนการออกจากราชการเพราะยบุเลกิตำแหนง แตเพื่อประโยชนในการเปนสมาชกิ กบข. ตามกฎหมาย
วาดวยกองทนุบำเหนจ็บำนาญขาราชการใหถอืวาขาราชการที่โอนไปดงักลาวยงัมฐีานะเปนขาราชการ
และสำนักงานมีฐานะเปนสวนราชการ (มาตรา ๓๖)
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