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พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรจัด ตั้งสถาบัน เพื่อการยุติธ รรมแห่ง ประเทศไทยขึ้น เป็น องค์การมหาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เ รีย กว่า “พระราชกฤษฎีกาจัด ตั้งสถาบัน เพื่อการยุติธ รรม
แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัน ถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
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“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสถาบัน
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่สถาบัน
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างสถาบัน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
หมวด ๑
การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และอํานาจหน้าที่
มาตรา ๕ ให้จัดตั้งองค์การมหาชนขึ้น เรียกว่า “สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
(องค์การมหาชน)” เรียกโดยย่อว่า “สธท.” และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thailand Institute
of Justice (Public Organization)” เรียกโดยย่อว่า “TIJ”
มาตรา ๖ ให้สถาบันมีที่ตั้งของสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดอื่น
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗ ให้สถาบันมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุวัติข้อกําหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
และมาตรการที่มิใช่การคุมขัง หรือ “Bangkok Rules” เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินกระบวนการยุติธรรม
แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๒) ศึกษา วิจัย และเผยแพร่มาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดและการช่วยเหลือผู้กระทําผิด
หลังพ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคม เพื่อนําไปสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยและต่างประเทศ
(๓) ส่งเสริ มและพัฒ นาองค์ค วามรู้ ด้า นหลัก นิติ ธ รรมเพื่อ เสริม สร้ างศัก ยภาพของบุ คลากร
ในกระบวนการยุติธรรมอันจะนําไปสู่สังคมแห่งความยุติธรรม
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(๔) เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศระดับนานาชาติด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ในด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดโดยจะเน้นความร่วมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบ (Programme
Network Institute) และความร่วมมือในกรอบอาเซียน
(๕) ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระบวนการยุติธรรมของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ
มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้สถาบันมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่อ ตั้ง สิท ธิ หรื อ ทํา นิติ ก รรมทุ ก ประเภทผู กพั น ทรั พ ย์ สิ น ตลอดจนทํ านิ ติก รรมอื่น ใด
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสถาบัน
(๓) ทําความตกลงและร่ว มมือกับองค์การหรือหน่ว ยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๔) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบัน
(๕) เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๖) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๗) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนินกิจการต่าง ๆ
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
(๘) ดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
การเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นตาม (๕) และการกู้ยืมเงินตาม (๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๒
ทุน รายได้ และทรัพย์สนิ
มาตรา ๙ ทุนและทรัพย์สินในการดําเนินการของสถาบัน ประกอบด้วย
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๔๐
(๒) เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม
(๓) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม
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(๔) เงิน อุด หนุนจากภาคเอกชน องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น หรือองค์กรอื่น รวมทั้งจาก
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดําเนินกิจการต่าง ๆ
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๖) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสถาบัน
การรับเงินหรือทรัพย์สินตาม (๔) จะต้องไม่กระทําในลักษณะที่ทําให้สถาบันขาดความเป็นอิสระ
หรือความเป็นกลาง
มาตรา ๑๐ บรรดารายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นหรือสมควร สถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจนํารายได้
ของสถาบันในจํานวนที่เห็นสมควรนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๑๑ ให้อสังหาริมทรัพย์ซึ่งสถาบันได้มาจากการให้หรือซื้อด้ว ยเงินรายได้ของสถาบัน
เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน
ให้สถาบันมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ จําหน่าย และจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถาบัน
มาตรา ๑๒ การใช้จ่ายเงินของสถาบัน ให้ใช้จ่ายไปเพื่อกิจการของสถาบันโดยเฉพาะ
การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๓
การบริหารและการดําเนินกิจการ
มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรีย กว่า “คณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง จากผู้ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ
และประสบการณ์สูงทางด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านบริหาร หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสี่คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม และอัยการสูงสุด
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(๓) กรรมการผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ จํา นวนไม่เ กิ น ห้ า คน ซึ่ งคณะรั ฐ มนตรี แ ต่ งตั้ ง จากผู้มี ค วามรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม หรือด้านอื่น
ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน โดยในจํานวนนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการ
หรือผู้ปฏิบัตงิ านในหน่วยงานของรัฐที่มีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําร่วมอยู่ด้วย
ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง และให้ผู้อํานวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแ ต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดํารงตําแหน่งแทน
ผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระตามมาตรา ๑๗ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยการเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิต้องมีคุณ สมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือ
ผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน
(๗) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของสถาบันหรือขัด หรือแย้งกับวัต ถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้น แต่เป็น
ผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุน
กับนิติบุคคลอื่นตามมาตรา ๘ (๕)
ความใน (๑) มิให้ใช้บังคับแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ่งสถาบันจําเป็นต้องแต่งตั้งตามข้อผูกพัน
หรือมีคุณสมบัติดีเด่นอันเหมาะสมกับกิจการของสถาบัน
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มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ใน
ตําแหน่งเพื่อดําเนิน งานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อ มเสีย หรือหย่อ น
ความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ
หรือในกรณีที่ค ณะรัฐมนตรีแ ต่งตั้ง กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ เพิ่มขึ้น ในระหว่างที่ กรรมการผู้ท รงคุณ วุ ฒิ
ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้ง
ไว้แล้ว เว้น แต่ว าระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ
แทนก็ได้
ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการหรื อ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากตํ า แหน่ ง ก่ อ นวาระ
ให้ค ณะกรรมการประกอบด้ว ยกรรมการทั้ง หมดเท่าที่มีอ ยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง ประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้ท รงคุณวุฒิต ามวรรคหนึ่ง และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ
ให้กรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลสถาบันให้ดําเนินกิจการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
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(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสถาบัน
(๒) อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณประจําปีของสถาบัน
(๓) ดูแลฐานะและความมั่นคงทางการเงิน ให้ความเห็น ชอบรายงานทางการเงิน พิจารณา
รายงานของผู้ตรวจสอบการเงิน และวางระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือข้อห้ามทางการเงิน
(๔) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบัน
(๕) ให้คําแนะนําหรือเสนอแนะการแก้ไขปัญ หาหรืออุปสรรคอัน เกิด จากการบริหารจัด การ
ตลอดจนเสนอคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีมีปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ย วกับการ
ประสานงานในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสถาบัน
(๖) ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัด เก็บและอัต ราค่าธรรมเนีย ม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน
และค่าบริการในการดําเนินกิจการของสถาบัน
(๗) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการและผู้ปฏิบัติงานของสถาบันตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
(๘) ควบคุมดูแลการดําเนิน งานและการบริหารงานทั่ว ไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ หรือข้อกําหนดเกี่ยวกับสถาบันในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) การบริหารงานทั่วไปของสถาบัน การจัดแบ่งส่วนงานของสถาบันและขอบเขตอํานาจ
หน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว
(ข) การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่น
ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
(ค) การคัด เลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอนวินัย และ
การลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง
(ง) การบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน รวมทั้งการบัญชี
และการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ
(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
(ฉ) ขอบเขตอํานาจหน้าที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
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(ช) การสรรหา การแต่งตั้ง และการถอดถอนผู้อํานวยการ การปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ
และการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน
(๙) ให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานประจํ า ปีแ ละเสนอต่ อ รั ฐมนตรี เ พื่อ ปฏิ บัติ ก ารให้ เป็ น ไปตาม
พระราชกฤษฎีกานี้
(๑๐) กระทําการอื่นใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
ระเบียบเกี่ยวกับการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (๘) (ง) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และให้ที่
ประชุมพิจารณาว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นสมควรจะอยู่ในที่ประชุมหรือจะมีมติในการประชุม
เรื่องนั้นได้หรือไม่ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
การวิ นิจ ฉัย ชี้ข าดของที่ป ระชุม ให้ ถือ เสีย งข้ างมาก กรรมการคนหนึ่ง ให้ มี หนึ่ งเสีย งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๐ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานของสถาบัน ให้มีคณะที่ปรึกษาพิเศษคณะหนึ่ง
เรียกว่า “คณะที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย” ประกอบด้วยประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ
ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง และที่ปรึกษาพิเศษซึ่งประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษแต่งตั้งจากผู้ท รงคุณ วุฒิ
ซึ่งเป็นนักวิชาการหรือผู้ชํานาญการ จํานวนไม่เกินห้าคน
ให้คณะที่ปรึกษาพิเศษมีหน้าที่ให้ความเห็น คําแนะนํา และคําปรึกษาแก่คณะกรรมการและ
ผู้อํานวยการในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อการดําเนิน งานของสถาบั น ให้เ ป็น ที่ ปรึ กษาคณะกรรมการและมี อํา นาจแต่ งตั้ง คณะอนุกรรมการ
คณะทํ า งาน และที่ ป รึ ก ษาคณะทํ า งาน เพื่ อ พิ จ ารณาหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมายได้
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และที่ปรึกษาคณะทํางานจะต้องไม่เป็น
ผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบันหรือขัด
หรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่น
ตามมาตรา ๘ (๕)
การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางานให้นํามาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ ที่ปรึกษาพิเศษ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๓ ให้สถาบันมีผู้อํานวยการคนหนึ่ง
คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนผู้อํานวยการ
ในกรณีที่ไม่มีผู้อํานวยการหรือผู้อํานวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองผู้อํานวยการที่มีอาวุโส
ตามลําดับปฏิบัติหน้าที่แ ทน ถ้าไม่มีร องผู้อํานวยการ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง กรรมการคนหนึ่งเป็น
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
มาตรา ๒๔ ผู้อํานวยการต้องเป็นผู้สามารถทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลาและต้องเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) เป็น ผู้ท รงคุณ วุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของ
สถาบันตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘
(๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
มาตรา ๒๕ ผู้อํานวยการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๒๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
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(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผู้อํานวยการ
(๔) คณะกรรมการให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน
ความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๒๔
มติของคณะกรรมการให้ผู้อํานวยการออกจากตําแหน่งตาม (๔) ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยู่โดยไม่นับรวมตําแหน่งผู้อํานวยการ
มาตรา ๒๗ ผู้ อํ า นวยการมี ห น้ า ที่ บ ริ ห ารกิ จ การของสถาบั น ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของสถาบัน ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการ
และเป็นผู้บังคับบัญ ชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกตําแหน่ง เว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในตาม
มาตรา ๓๕ วรรคสอง รวมทั้งให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการ เพื่อให้การดําเนิน งานของ
สถาบันบรรลุตามวัตถุประสงค์
(๒) เสนอรายงานประจําปีเกี่ยวกับผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถาบัน รวมทั้งรายงาน
การเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันต่อคณะกรรมการ
ผู้อาํ นวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน
มาตรา ๒๘ ผู้อํานวยการมีอํานาจ
(๑) แต่งตั้งรองผู้อํานวยการหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเพื่อเป็น
ผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อํานวยการตามที่ผู้อํานวยการมอบหมาย
(๒) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากตําแหน่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
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(๓) วางระเบีย บเกี่ย วกับการดําเนิน งานของสถาบัน โดยไม่ขัด หรือแย้งกับกฎหมาย มติข อง
คณะรัฐมนตรี และระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๙ ในกิ จ การที่ เ กี่ ย วกั บ บุ ค คลภายนอก ให้ ผู้ อํ า นวยการเป็ น ผู้ แ ทนของสถาบั น
เพื่อการนี้ ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้แต่ต้องเป็น ไปตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
นิติกรรมใดที่ผู้อํานวยการหรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้อํานวยการกระทําโดยฝ่าฝืนระเบียบหรือ
ข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนดย่อมไม่ผูกพันสํานักงาน เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน
มาตรา ๓๐ ให้ค ณะกรรมการเป็น ผู้กําหนดอัต ราเงิน เดื อนและประโยชน์ต อบแทนอื่น ของ
ผู้อํานวยการ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๔
ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน
มาตรา ๓๑ ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันมีสามประเภท คือ
(๑) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ได้แก่ ผู้ซึ่งปฏิบัติงานโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณ
ของสถาบัน
(๒) ที่ ป รึ ก ษาหรื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ได้ แ ก่ ผู้ ซึ่ ง สถาบั น จ้ า งให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษาหรื อ
ผู้เชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจ้าง
(๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของสถาบันเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๓๔
มาตรา ๓๒ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(๓) สามารถทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสถาบัน
(๕) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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(๖) ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน
(๗) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) หรือ (๗)
ความใน (๑) มิให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งสถาบันจําเป็น ต้องจ้าง
หรือแต่งตั้งตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะกิจการของสถาบัน
มาตรา ๓๓ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๒
(๔) ถูกให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับ
(๕) ถูกไล่ออกหรือปลดออก เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดไว้
ในระเบียบหรือข้อบังคับ
(๖) ออกตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง
มาตรา ๓๔ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริ หารงานของสถาบัน รั ฐ มนตรี อ าจขอให้ ข้ าราชการ
พนั กงาน เจ้ าหน้า ที่ หรื อ ผู้ป ฏิบั ติ ง านอื่ น ในกระทรวง ทบวง กรม องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ
สถาบันเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น และมีข้อตกลง
ที่ทําไว้ในการอนุมัติ
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบันเป็น
การชั่ ว คราวตามวรรคหนึ่ง ให้ ถือ ว่า เป็น การได้รั บ อนุ ญ าตให้อ อกจากราชการหรือ ออกจากงานไป
ปฏิบัติงานใด ๆ และให้นับระยะเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานในสถาบันสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
หรือประโยชน์ต อบแทนอื่น ทํานองเดีย วกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติง านเต็มเวลาดังกล่า ว
แล้วแต่กรณี
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในสถาบัน ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง
มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิมไม่ต่ํากว่า
ตําแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ทําไว้ในการอนุมัติ
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หมวด ๕
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสถาบัน
มาตรา ๓๕ การบั ญ ชี ข องสถาบั น ให้ จั ด ทํ า ตามหลั ก สากล ตามแบบและหลั ก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกําหนด และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถาบัน
ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานของสถาบันทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ
และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๖ ให้สถาบันจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการส่งผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อย
ยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี
ในทุกรอบปี ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สินของสถาบัน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของสถาบัน
สอบถามผู้อํานวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง หรือบุคคลอื่น และเรีย กให้ส่งสรรพ
สมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของสถาบันเป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น
มาตรา ๓๗ ให้ ส ถาบั น ทํ า รายงานประจํ า ปี เ สนอรั ฐ มนตรี ทุ ก สิ้ น ปี ง บประมาณรายงานนี้
ให้กล่าวถึงผลงานของสถาบันในปีที่ล่วงมาแล้ว บัญชีทําการ พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้ง
คําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหน้า
มาตรา ๓๘ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสถาบัน ให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สร้างความรับผิดชอบและความเชื่อถือแก่สาธารณชนในกิจการของสถาบัน
ตลอดจนการติ ด ตามความก้ า วหน้ า และการตรวจสอบการดํ า เนิ น งานของสถาบั น ให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ โครงการ และแผนงานที่ได้จัดทําไว้ ให้สถาบันจัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
ระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด แต่ต้องไม่นานกว่าสามปี
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การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามวรรคหนึ่ ง ให้ จั ด ทํ า โดยสถาบั น หน่ ว ยงาน องค์ ก ร
หรือคณะบุคคลที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินผลการดําเนินงานโดยมีการคัดเลือก
หรือแต่งตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
การประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันจะต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏในด้านประสิทธิผล
ในด้านประสิทธิภาพ และในด้านการพัฒ นาองค์กร และในรายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการจะได้
กําหนดเพิ่มเติมขึ้น
ในกรณีที่มี เหตุผ ลจํา เป็น เป็น การเฉพาะกาล คณะกรรมการจะจั ด ให้ มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานเป็นครั้งคราวตามมาตรานี้ด้วยก็ได้
ให้สถาบันรายงานผลการประเมินผลการดําเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการด้วย
หมวด ๖
การกํากับดูแล
มาตรา ๓๙ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย
และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน นโยบายของรัฐบาล และมติของคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน เพื่อการนี้ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้สถาบันชี้แจงแสดงความคิดเห็น ทํารายงาน
หรือยับยั้งการกระทําของสถาบันที่ขดั ต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน นโยบายของรัฐบาล หรือมติ
ของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบัน ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการของสถาบันได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๐ เมื่อพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการตาม
มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่ออนุมัติให้มีการโอนบรรดาอํานาจหน้าที่
กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน และงบประมาณของสํานักงานกิจการยุติธรรมเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
โครงการจัดทําข้อเสนอในนามประเทศไทยเพื่อผลักดันเป็นข้อกําหนดของสหประชาชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติ
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ต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจํา รวมถึงมาตรการลงโทษและวิธีการโดยไม่ใช้การคุมขังสําหรับผู้กระทําผิดหญิง
หรือ “โครงการ ELFI” (Enhancing Lives of Female Inmates) ตามแนวพระดําริของ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่มีอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ไปเป็นของสถาบัน
ตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔๑ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
ประกอบด้ ว ย ปลั ด กระทรวงยุติ ธ รรม เป็น ประธานกรรมการ รองปลัด กระทรวงยุ ติธ รรมคนหนึ่ ง
ซึ่งปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมาย อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้อํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม ผู้แทน
สํานักงบประมาณ ผู้แทนสํานักงาน ก.พ.ร. เป็นกรรมการ และให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการตามมาตรา ๔๒
เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีเจ้าหน้าที่ของสํานักงานกิจการยุติธรรมซึ่งปฏิบัติงานในโครงการจัดทํา
ข้อเสนอในนามประเทศไทยเพื่อผลักดันเป็นข้อกําหนดของสหประชาชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
ในเรื อ นจํ า รวมถึ ง มาตรการลงโทษและวิ ธี ก ารโดยไม่ ใ ช้ ก ารคุ ม ขั ง สํ า หรั บ ผู้ ก ระทํ า ผิ ด หญิ ง หรื อ
“โครงการ ELFI” (Enhancing Lives of Female Inmates) ตามแนวพระดําริของพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติย าภา ซึ่งปลัด กระทรวงยุติธ รรมมอบหมายจํานวนสองคน เป็นผู้ช่ว ยเลขานุการ
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
มาตรา ๔๒ ในวาระเริ่มแรก ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อํานวยการสถาบัน
เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
มาตรา ๔๓ ข้าราชการหรือลูกจ้างของสํานักงานกิจการยุติธรรมซึ่งปฏิบัติงานในโครงการจัดทํา
ข้อเสนอในนามประเทศไทยเพื่อผลักดันเป็นข้อกําหนดของสหประชาชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
ในเรื อ นจํ า รวมถึ ง มาตรการลงโทษและวิ ธี ก ารโดยไม่ ใ ช้ ก ารคุ ม ขั ง สํ า หรั บ ผู้ ก ระทํ า ผิ ด หญิ ง หรื อ
“โครงการ ELFI” (Enhancing Lives of Female Inmates) ตามแนวพระดําริของพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่สมัครใจเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบัน ให้แจ้งความจํานง
เป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ และต้องผ่านการ
คัด เลื อกและประเมิ น ทั้ งนี้ ตามหลั กเกณฑ์แ ละวิธี การที่ คณะกรรมการตามมาตรา ๔๑ กํ าหนด
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โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๐
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ผู้ ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กและประเมิ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ มี ผ ลในวั น ที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้มีการดําเนินการตามมาตรา ๔๐
มาตรา ๔๔ ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็น เจ้าหน้าที่แ ละลูกจ้างตามมาตรา ๔๓ ได้รับ
เงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนตามตําแหน่ง อัตราเงินเดือน และค่าจ้างตามที่คณะกรรมการตาม
มาตรา ๔๑ กํา หนด รวมทั้ งได้ รับสวัสดิ การและประโยชน์อย่ างอื่ น ซึ่ง รวมกัน แล้ว ต้ องไม่น้อ ยกว่ า
ที่ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้นได้รับอยู่เดิม
การเปลี่ยนจากข้าราชการไปเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้ให้ถือว่าเป็นการ
ออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการหรือกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี
การเปลี่ยนจากลูกจ้างของส่วนราชการไปเป็นลูกจ้างของสถาบัน ให้ถือว่าเป็นการออกจากงาน
เพราะทางราชการยุบเลิกตํา แหน่งหรือเลิ กจ้างโดยไม่มีความผิด และให้ได้ รับบํา เหน็จ ตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง
การเปลี่ย นไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้ไม่ถือเป็นการออก
จากงานเพราะสังกัดเดิมเลิกจ้าง
มาตรา ๔๕ เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาการทํางานสําหรับการคํานวณสิท ธิประโยชน์ต าม
ข้อบังคับของคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานกิจการยุติธรรม
ซึ่งปฏิบัติงานในโครงการจัดทําข้อเสนอในนามประเทศไทยเพื่อผลักดันเป็นข้อกําหนดของสหประชาชาติ
ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจํา รวมถึงมาตรการลงโทษและวิธีการโดยไม่ใช้การคุมขังสําหรับ
ผู้กระทําผิดหญิง หรือ “โครงการ ELFI” (Enhancing Lives of Female Inmates) ตามแนว
พระดําริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ผู้ใดเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ
สถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้ ประสงค์จะให้นับเวลาการทํางานในขณะที่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง
ต่อเนื่องกับเวลาการทํางานของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้มีสิทธิกระทําได้
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้กําหนด
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มาตรา ๔๖ ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดของสถาบันตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ ให้นําระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดของสํานักงานกิจการยุติธรรม
ที่ใ ช้บั ง คับ อยู่ใ นวั น ที่พ ระราชกฤษฎี กานี้ใ ช้ บัง คั บ เฉพาะในส่ว นที่เ กี่ ย วกับ การปฏิบั ติง านตามขอบ
วัตถุประสงค์หรืออํานาจหน้าที่ที่จะเป็นของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๘ ก

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่กระบวนการยุติธรรมมีความสําคัญ
ยิ่งต่อสังคมในการส่งเสริมประชาธิปไตย หลักนิติธรรม และสิทธิมนุษยชน จึงจําเป็นต้องจัดระบบการบริหาร
กระบวนการยุติธรรม เพื่อพัฒนาระบบกฎหมายและปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะด้าน
สิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิง ซึ่งจะต้องพัฒนาและฝึกอบรม เพื่อยกระดับองค์ความรู้และขีดความสามารถ
ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และราชทัณฑ์ เกี่ยวกับการอนุวัติข้อกําหนดสหประชาชาติว่าด้วยการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และมาตรการที่มิใช่การคุมขัง เพื่อรองรับบทบาทนําของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียน
รวมทั้งให้มีการศึกษาด้านหลักนิติธรรมตามแนวมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน
อาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญา สมควรจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยขึ้นเป็น
องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนเพื่อให้การดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นไปโดยคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

