
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
จัดตัง้สถาบันเพื่อการยตุิธรรมแหง่ประเทศไทย  (องค์การมหาชน) 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
เป็นปทีี่  ๖  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันเพ่ือการยุติธรรม  

แห่งประเทศไทย  (องค์การมหาชน) 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา   ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

และมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 

องค์การมหาชน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้   

ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพ่ือการยุติธรรม

แห่งประเทศไทย  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๖๔



มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  

(องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 

“สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  (องค์การมหาชน) 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

“ผู้ปฏิบัติงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

หมวด  ๑ 

การจดัตั้ง  วัตถุประสงค์  หน้าที่และอ านาจ 
 
 

มาตรา ๖ ให้จัดตั้งองค์การมหาชนขึ้น  เรียกว่า  “สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย   

(องค์การมหาชน)”  เรียกโดยย่อว่า  “สธท.”  และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  “Thailand  Institute   

of  Justice  (Public  Organization)”  เรียกโดยย่อว่า  “TIJ” 

มาตรา ๗ ให้สถาบันมีที่ตั้งส านักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดอื่นตามที่

รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๘ สถาบันมีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุวัติข้อก าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อ 

ผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขัง  หรือ  “Bangkok  Rules”  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนิน 

กระบวนการยุติธรรมแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๒) ศึกษา  วิจัย  และเผยแพร่มาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาตเิกี่ยวกับการด าเนนิ 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา  รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดและการช่วยเหลือผู้กระท าผิด 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๖๔



หลังพ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคม  เ พ่ือน าไปสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย 

และต่างประเทศ 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้  และนวัตกรรมด้านหลักนิติธรรม  เสริมสร้างศักยภาพของ

บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม  รวมทั้งให้ความรู้ทางกฎหมายและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในกระบวนการยุติธรรม  โดยประสานความร่วมมือกับภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม   

และหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ  เพ่ือน าไปสู่การเคารพในหลักนิติธรรมและวัฒนธรรม

แห่งการเคารพกติกา 

(๔) เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศระดับนานาชาติด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม  

ทางอาญาในด้านการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดโดยจะเน้นความร่วมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบ  

(Programme  Network  Institute)  และความร่วมมือในกรอบอาเซียน 

(๕) ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระบวนการยุติธรรมของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับ

นานาชาติ  เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ 

มาตรา ๙ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๘  ให้สถาบันมีหน้าที่และอ านาจ  

ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ   

(๒) ก่อตั้งสิทธิหรือท านิติกรรมทุกประเภท  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสถาบัน 

(๓) ท าความตกลงและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

หรือองค์การระหว่างประเทศ  ในกิจการที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน 

(๔) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบัน 

(๕) เข้าร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน 

(๖) ถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในกิจการของนิติบุคคลอื่นเพ่ือส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์ของสถาบัน  โดยต้องไม่มีวัตถุประสงค์หลักในการมุ่งแสวงหาก าไร 

(๗) กู้ยืมเงินเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน   

(๘) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุง  ค่าตอบแทน  หรือค่าบริการในการด าเนินกิจการต่าง ๆ  

ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการก าหนด 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๖๔



(๙) เป็นตัวแทน  หรือมอบหมาย  หรือว่าจ้างให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นประกอบกิจการต่าง ๆ  

ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน 

(๑๐) กระท าการอื่นใดที่จ าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน 

(๑๑) ปฏิบัติงานหรือด าเนินการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย   

การเข้าร่วมทุนตาม  (๕)  การถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนตาม  (๖)  และการกู้ยืมเงินตาม  (๗)  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

หมวด  ๒ 

ทุน  รายได้  และทรัพย์สิน 
 
 

มาตรา ๑๐ ทุนและทรัพย์สินในการด าเนินกิจการของสถาบัน  ประกอบด้วย 

(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา  ๔๕ 

(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม   

(๓) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน  หน่วยงานของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรอื่น   

รวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ  และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 

(๔) ค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุง  ค่าตอบแทน  ค่าบริการ  หรือรายได้จากการด าเนนิกิจการตา่ง ๆ  

ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน 

(๕) ดอกผลหรือรายได้จากเงินและทรัพย์สินของสถาบัน 

การรับเงินหรือทรัพย์สินตาม  (๓)  จะต้องไม่กระท าในลักษณะที่ท าให้สถาบันขาดความเป็นอิสระ 

หรือความเป็นกลาง 

มาตรา ๑๑ บรรดารายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นหรือสมควร  สถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจน ารายได้

ของสถาบันในจ านวนที่เห็นสมควรส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

มาตรา ๑๒ ให้อสังหาริมทรัพย์ซึ่งสถาบันได้มาจากการให้หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของสถาบัน

เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน 

ให้สถาบันมีอ านาจในการปกครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา  ใช้  จ าหน่าย  และจัดหาประโยชน์จาก

ทรัพย์สินของสถาบัน 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๖๔



มาตรา ๑๓ การใช้จ่ายเงินของสถาบันให้ใช้จ่ายไปเพ่ือกิจการของสถาบันโดยเฉพาะ 

การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของสถาบันให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนด 

หมวด  ๓ 

การบริหารและการด าเนนิกจิการ 
 
 

มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึง่  เรียกว่า  “คณะกรรมการสถาบนัเพ่ือการยุตธิรรม

แห่งประเทศไทย”  ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้   ความเชี่ยวชาญ  และ 

ประสบการณ์สูงด้านกฎหมาย  ด้านกระบวนการยุติธรรม  ด้านบริหาร  หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและ 

เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน 

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง   จ านวนสี่คน  ได้แก่   ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  

ปลัดกระทรวงยุติธรรม  เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม  และอัยการสูงสุด 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนไม่เกินห้าคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้    

ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านกฎหมาย  ด้านกระบวนการยุติธรรม  หรือ 

ด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสถาบัน   

ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง  และให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่

เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือ 

เงินเดือนประจ า  พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการซึ่งต้องสอดคล้องกับ

หลักเกณฑ์กลางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 

ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน  และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปี  และไม่เกินเจ็ดสิบปี   

้หนา   ๑๔
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(๒) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน 

(๓) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการที่กระท ากับสถาบัน  หรือ 

ในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน  เว้นแต่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งในนิติบุคคลซึ่งสถาบัน 

เข้าร่วมทุนตามมาตรา  ๙  (๕)  หรือเป็นผู้ถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนตามมาตรา  ๙  (๖)  ทั้งนี้    

ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี   

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น 

อยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับ 

แต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่   

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งพ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับแตง่ตั้งอกีได้  

แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้   

มาตรา ๑๗ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  ประธานกรรมการและกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่   มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ 

หย่อนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรอืมีลักษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๑๔  หรือมาตรา  ๑๕ 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง 

ก่อนวาระ  หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการ  

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง   ให้ผู้ ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือ 

เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนหรือผู้ซึ่งได้แต่งตั้ง 

ไว้แล้ว  เว้นแต่วาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

แทนก็ได้ 

้หนา   ๑๕
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ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ   

ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง   และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ   

ให้กรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 

มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการและ 

การด าเนินการของสถาบัน  เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้   หน้าที่และอ านาจเช่นว่านี้ 

ให้รวมถึง 

(๑) ก าหนดนโยบายการบริหารงาน  การจัดหาทุน  และให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงาน

ของสถาบัน 

(๒) อนุมัติงบประมาณประจ าปี  รายงานการเงิน  แผนการลงทุน  และการด าเนินโครงการ

ตามที่คณะกรรมการก าหนด 

(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ทุนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบัน 

(๔) ให้ค าแนะน าหรือเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหารจัดการ  

ตลอดจนเสนอคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการในกรณีมีปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับ  

การประสานงานในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และหน้าที่และอ านาจของสถาบัน 

(๕) ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับสถาบันในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 (ก) การบริหารงานทั่วไป  การจัดแบ่งส่วนงาน  และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 

 (ข) การสรรหา  การแต่งตั้ง  และการถอดถอนผู้อ านวยการ  การปฏิบัติงาน  และ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ  การรักษาการแทนและการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน 

 (ค) การก าหนดต าแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  อัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง  และเงินอื่น

ของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานตามมาตรา  ๓๕  (๑)  และ  (๓)   

 (ง) การก าหนดประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานของกรรมการ  ผู้อ านวยการ  และ

เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน 

 (จ) การคัดเลือก  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การพัฒนา  การประเมินผลงาน  การถอดถอน  

วินัยและการลงโทษทางวินัย  การออกจากต าแหน่ง  การร้องทุกข์และการอุทธรณ์  การลงโทษ 
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ของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานตามมาตรา  ๓๕  (๑)  และ  (๓)  รวมทั้งหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข

ในการจ้างที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  และลูกจ้าง 

 (ฉ) การบริหารและจัดการการเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินของสถาบัน  รวมทั้งการบญัชี

และการจ าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ   

 (ช) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน 

 (ซ) การแต่งตั้งและหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 (ฌ) การก าหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและ 

ผู้ตรวจสอบภายใน   

 (ญ) การก าหนดเครื่องแบบผู้อ านวยการ  และเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน  และเครื่องหมาย

สถาบัน 

(๖) ให้ความเห็นชอบในการก าหนดค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุง  ค่าตอบแทน  และค่าบริการ 

ในการด าเนินกิจการของสถาบัน 

(๗) ให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี 

(๘) กระท าการอื่นใดที่จ าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน   

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บญัญตัิไว้ในกฎหมาย  พระราชกฤษฎีกานี้  หรือตามที่คณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 

ระเบียบเกี่ยวกับการจ าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม  (๕)  (ฉ)  ต้องเป็นไปตามกฎหมาย

และหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๒๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมาย

ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการด้วยโดยอนุโลม   

มาตรา ๒๑ ในการควบคุมดูแลการด าเนินงานของสถาบัน  ให้คณะกรรมการพิจารณา

ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของสถาบันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมืองทีด่ี  

ซึ่งต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  ความมีประสิทธิภาพ   
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ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  ความซื่อสัตย์สุจริต  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การกระจายอ านาจ 

การตัดสินใจ  การอ านวยความสะดวก  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

มาตรา ๒๒ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานของสถาบัน  ให้มีคณะที่ปรึกษาพิเศษคณะหนึ่ง   

เรียกว่า  “คณะที่ปรึกษาสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย”  ประกอบด้วยประธานคณะที่ปรึกษา 

พิเศษซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง   และที่ปรึกษาพิเศษซึ่งประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษแต่งตั้งจาก 

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นนักวิชาการหรือผู้ช านาญการ  จ านวนไม่เกินห้าคน 

ให้คณะที่ปรึกษาพิเศษมีหน้าที่ให้ความเห็น  ค าแนะน า  และค าปรึกษาแก่คณะกรรมการและ

ผู้อ านวยการในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๒๓ คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา

ของคณะกรรมการ  และมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา   ๑๙  (๕)  (ซ)   

และคณะอนุกรรมการ  เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการตรวจสอบ  ประธาน

อนุกรรมการ  และอนุกรรมการ  จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการ 

ที่กระท ากับสถาบันหรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน  เว้นแต่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง 

ในนิติบุคคลซึ่งสถาบันเข้าร่วมทุนตามมาตรา  ๙  (๕)  หรือเป็นผู้ถือหุน้หรือเขา้เปน็หุน้ส่วนตามมาตรา  ๙   

(๖)  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ให้น าความในมาตรา  ๒๐  มาใช้บังคับแก่การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  และ

คณะอนุกรรมการด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๔ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ  ที่ปรึกษาพิเศษ  

ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการตรวจสอบ  ประธานอนุกรรมการ  

และอนุกรรมการ  ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๒๕ ให้สถาบันมีผู้อ านวยการคนหนึ่ง  เป็นผู้บริหารกิจการของสถาบันภายใต้ 

การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจสรรหา  แต่งตั้ง  และถอดถอนผู้อ านวยการ 

การสรรหาผู้อ านวยการ  ให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการซึ่งต้องสอดคล้องกับ

หลักเกณฑ์กลางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๖๔



มาตรา ๒๖ ในการแต่งตั้งผู้อ านวยการต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่

วันที่มีเหตุต้องแตง่ตั้งผู้อ านวยการ  และหากมีเหตุผลจ าเป็นให้คณะกรรมการขยายระยะเวลาไดอ้ีกไมเ่กนิ

หกสิบวัน  หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริม

องค์การมหาชนรายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผู้อ านวยการ 

มาตรา ๒๗ ผู้อ านวยการต้องมีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์เหมาะสมกับ

กิจการของสถาบันตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์และหน้าที่และอ านาจของสถาบัน  สามารถท างาน

ให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา  รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การ

มหาชนด้วย   

มาตรา ๒๘ ผู้อ านวยการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  

แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๒๙ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  ผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ออกตามกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผู้อ านวยการ 

(๔) คณะกรรมการให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่   มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ 

หย่อนความสามารถ 

(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๒๗ 

มติของคณะกรรมการให้ผู้อ านวยการออกจากต าแหน่งตาม  (๔)  ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง 

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการเท่าที่มีอยู่โดยไม่นับรวมผู้อ านวยการ 

การขาดคุณสมบัติ เพราะมีอายุ เกินหกสิบห้าปี   ให้ถือว่า เป็นการพ้นจากต าแหน่ ง 

ตามก าหนดเวลาในสัญญาจ้าง 

มาตรา ๓๐ ภายใต้บังคับมาตรา  ๔๐  วรรคสองและวรรคสาม  ให้ผู้อ านวยการมีหน้าที่

บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์ของสถาบัน  มติคณะรัฐมนตรี  ระเบียบ  

ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  นโยบาย  มติ  และประกาศของคณะกรรมการ  และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่

และผู้ปฏิบัติงานทุกต าแหน่ง  รวมทั้งให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๖๔



(๑) เสนอเป้าหมาย  แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณประจ าปีต่อคณะกรรมการ   

เพื่อให้การด าเนินงานของสถาบันบรรลุวัตถุประสงค์ 

(๒) เสนอความเห็น เกี่ ยวกับการปรับป รุ งกิจการและการด า เนินงานของสถาบัน 

ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการ 

(๓) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลการด าเนินงานด้านต่าง  ๆ  ของสถาบัน  รวมทั้ง 

รายงานการเงินต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา   

ผู้อ านวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน 

มาตรา ๓๑ ผู้อ านวยการมีอ านาจ 

(๑) แต่งตั้งรองผู้อ านวยการหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ   

เพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อ านวยการตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 

(๒) บรรจุ  แต่งตั้ง  เลื่อน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และ

ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรา  ๓๕  (๑)  และ  (๓)  ตลอดจนให้บุคคลดังกล่าวออกจากต าแหน่ง  ทั้งนี้   

ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนด 

(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาบันโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย   

มติคณะรัฐมนตรี  และระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  นโยบาย  มติ  หรือประกาศที่คณะกรรมการ

ก าหนด 

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการหรือผู้อ านวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้รองผู้อ านวยการที่มีอาวุโสตามล าดับที่คณะกรรมการก าหนดรักษาการแทน  ถ้าไม่มีรองผู้อ านวยการ 

หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน 

ตามมาตรา  ๓๕  (๑)  หรือ  (๓)  คนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน 

ให้ผู้รักษาการแทนตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับผู้อ านวยการ 

ในกรณีที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือค าสั่งอื่นแต่งตั้งให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการหรอื

ให้มีหน้าที่และอ านาจอย่างใด  ให้ผู้รักษาการแทนเป็นกรรมการหรือมีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับ

ผู้อ านวยการด้วย  แล้วแต่กรณี 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๖๔



มาตรา ๓๓ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้แทนของสถาบัน  

เพ่ือการนี้  ผู้อ านวยการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้   แต่ต้องเป็นไป 

ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 

ของผู้อ านวยการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

หมวด  ๔ 

เจ้าหนา้ที่และผู้ปฏิบตัิงานของสถาบัน 
 
 

มาตรา ๓๕ เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของสถาบันมีสามประเภท  คือ 

(๑) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง  ได้แก่  ผู้ซึ่งปฏิบัติงานโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจาก

งบประมาณของสถาบัน 

(๒) ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ  ได้แก่  ผู้ซึ่งสถาบันจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจ้าง 

(๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของสถาบันเป็นการชั่วคราวตามมาตรา  ๓๙ 

มาตรา ๓๖ เจ้าหน้าที่ต้องมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และหน้าที่ 

และอ านาจของสถาบัน  สามารถท างานให้แกส่ถาบนัได้เต็มเวลา  รวมทั้งต้องมคีุณสมบตัิและไม่มีลักษณะ 

ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนด้วย   

มาตรา ๓๗ เจ้าหน้าที่พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๓๖ 

(๔) ถูกให้ออก  เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ

ก าหนดไว้ในข้อบังคับ 

(๕) ถูกไล่ออกหรือปลดออก  เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

ไว้ในข้อบังคับ 

(๖) ออกตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๖๔



การขาดคุณสมบัติเพราะมีอายุเกินหกสิบปี  ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดเวลา
ในสัญญาจ้าง 

มาตรา ๓๘ สถาบันอาจท าสัญญาจ้างที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  หรือลูกจ้างตามระยะเวลา 
ที่ก าหนดในสัญญาได้ 

มาตรา ๓๙ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของสถาบัน  รัฐมนตรีอาจขอให้ข้าราชการ  
พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง  กรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  
องค์การมหาชนอื่น  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน 
เป็นการชั่วคราวได ้ ทั้งนี้  เมื่อได้รับอนุมัตจิากผู้บังคบับัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น  และมีข้อตกลงที่ท าไว้
ในการอนุมัติ 

ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติ งาน 
เป็นการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงาน 
ไปปฏิบัติงานใด ๆ  และให้นับระยะเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานในสถาบัน   ส าหรับการค านวณ 
บ าเหน็จบ านาญหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นท านองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน  
เต็มเวลาดังกล่าว  แล้วแต่กรณี 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในสถาบัน  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง
มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและรับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าต าแหน่งและเงินเดือนเดิม  
ตามข้อตกลงที่ท าไว้ในการอนุมัติ 

หมวด  ๕ 

การบญัชี  การตรวจสอบ  และการประเมินผลงานของสถาบนั 
 
 

มาตรา ๔๐ การบัญชีของสถาบัน  ให้จัดท าตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดซึ่งต้อง 
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายใน 
เกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี   และการพัสดุของสถาบัน  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบ 
ให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

ในการตรวจสอบภายใน  ให้มีเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของสถาบันท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะและให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตามระเบียบ  
ที่คณะกรรมการก าหนด   

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๖๔



ในการแต่งตั้ง  โยกย้าย  เลื่อนเงินเดือน  เลื่อนต าแหน่ง  และลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบ

ภายใน  ให้ผู้อ านวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการ  

ให้ความเห็นชอบก่อนจึงด าเนินการได้ 

มาตรา ๔๑ ให้สถาบันจัดท ารายงานการเงินประจ าปีส่งผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวัน 

นับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 

ในทุกรอบปี  ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแต่งตั้ง

ด้วยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ

ทรัพย์สินของสถาบัน  โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไป 

ตามวัตถุประสงค์  ประหยัด  และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด  แล้วท าบันทึกรายงานผลการสอบบัญชี

เสนอต่อคณะกรรมการ 

ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง  ๆ  ของสถาบัน  

สอบถามผู้อ านวยการ  ผู้ตรวจสอบภายใน  เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน  หรือบุคคลอื่น  และเรียกให้ส่ง

สรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของสถาบันเป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น 

มาตรา ๔๒ ให้สถาบันท ารายงานประจ าปีเสนอรัฐมนตรีทุกสิ้นปีงบประมาณ  รายงานนี้ 

ให้กล่าวถึงผลงานของสถาบันในปีที่ล่วงมาแล้ว  รายงานการเงิน  พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี  

รวมทั้งค าชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ  แผนงาน  และโครงการที่จะจัดท าในภายหน้า 

มาตรา ๔๓ การประเมินผลงานของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน 

หมวด  ๖ 

การก ากับดูแล 
 
 

มาตรา ๔๔ ให้รัฐมนตรีมีหน้าที่และอ านาจก ากับดูแลการด าเนินกิจการของสถาบัน 

ให้เป็นไปตามกฎหมายและให้สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้สถาบนั  ยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบาย

ของรัฐบาล  มติคณะรัฐมนตรี  และแผนต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน  เพ่ือการนี้  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจ

สั่งให้สถาบันชี้แจง  แสดงความคิดเห็น  ท ารายงาน  หรือยับยั้งการกระท าของสถาบันที่ขัดต่อกฎหมาย  

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน  ยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายของรัฐบาล  มติคณะรัฐมนตรี  หรือ 

แผนต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสถาบนั  ตลอดจนสั่งสอบสวนขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินการของสถาบันได้ 
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่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๖๔



บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๔๕ ให้โอนบรรดากจิการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  เงินงบประมาณ  และ

รายได้ของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  (องค์การมหาชน)  ตามพระราชกฤษฎีกา 

จัดตั้งสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ไปเป็นของสถาบัน 

เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  (องค์การมหาชน)  ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๔๖ ให้คณะกรรมการบริหารสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทยที่มีอยู่ใน 

วันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  เป็นคณะกรรมการสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ตามพระราชกฤษฎีกานี้  โดยให้ประธานกรรมการ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิยังคงด ารงต าแหน่งต่อไป

จนครบวาระการด ารงต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ก าหนดไว้  

ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

การนับวาระการด ารงต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง   

ให้นับต่อเนื่องกับการนับวาระตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๔๗ ให้ผู้อ านวยการสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  (องค์การมหาชน)  

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔   

ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  เป็นผู้อ านวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรม 

แห่งประเทศไทย  (องค์การมหาชน)  ตามพระราชกฤษฎีกานี้  และให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าสัญญาจ้าง 

ผู้อ านวยการดังกล่าวจะสิ้นสุดลง   

การนับวาระการด ารงต าแหน่งของผู้อ านวยการตามวรรคหนึ่ง  ให้นับต่อเนื่องกับการนับวาระ

ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๔๘ ให้บรรดาผู้ปฏิบัติ งานของสถาบันเ พ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย   

(องค์การมหาชน)  ตามมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพ่ือการยุตธิรรมแหง่ประเทศไทย  

(องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เป็นเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของสถาบันเพ่ือการยุติธรรม 

แห่งประเทศไทย  (องค์การมหาชน)  ตามมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชกฤษฎีกานี้  โดยให้ด ารงต าแหนง่และ

ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง  รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ตามต าแหน่งและอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างเดิม 

ที่ด ารงต าแหน่งและไดร้ับอยู่ในวันก่อนวนัที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคบั  และให้นับเวลาท างานของบุคคล
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ดังกล่าวเป็นเวลาท างานต่อเนื่องกับเวลาท างานในสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย   

(องค์การมหาชน)  ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๔๙ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ประกาศ  

ค าสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่อ้างถึงสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  (องค์การมหาชน)  

คณะกรรมการบริหารสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  ผู้อ านวยการสถาบันเพ่ือการยุติธรรม 

แห่งประเทศไทย  (องค์การมหาชน)  และผู้ปฏิบัติงานของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  

(องค์การมหาชน)  ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  (องค์การมหาชน)   

พ.ศ.  ๒๕๕๔  ให้ถือว่าบรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ประกาศ   

ค าสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรี  นั้น  อ้างถึงสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  (องค์การมหาชน)  

คณะกรรมการสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  ผู้อ านวยการสถาบันเพ่ือการยุติธรรม 

แห่งประเทศไทย  (องค์การมหาชน)  และเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของสถาบันเพ่ือการยุติธรรม 

แห่งประเทศไทย  (องค์การมหาชน)  ตามพระราชกฤษฎีกานี้   

มาตรา ๕๐ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ประกาศ  หรือค าสั่งใดที่ออกตาม 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และ

ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อ 

พระราชกฤษฎีกานี้   จนกว่าจะมีระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ประกาศ  หรือค าสั่งที่ออกตาม 

พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงวัตถุประสงค์  
หน้าที่และอ านาจของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  (องค์การมหาชน)  และแก้ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติต่าง ๆ  ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  (องค์การมหาชน)   
พ.ศ.  ๒๕๕๔  ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เพ่ือให้การบริหารงานและการปฏิบัติภารกิจ
ของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  (องค์การมหาชน)  บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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