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พระราชบัญญัติ 
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

เปนปที่  ๖๑  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  

ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ  

พ.ศ.  ๒๕๔๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การบริหารงานยุติธรรม”  หมายความวา  การดําเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการในการ

อํานวยความยุติธรรม  การปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม  การคุมครองความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสิน  การคุมครองสิทธิเสรีภาพใหกับประชาชน   การบังคับการตามกฎหมายและการอํานวย
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ความสะดวกแกประชาชน  แตไมรวมถึงอํานาจอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล   
และการดําเนินการของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ 
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานกิจการยุติธรรม 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ การดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ตองไมกระทบกระเทือนอํานาจอิสระของ

ศาลและการบริหารราชการของหนวยงานของศาล  หรือหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  รวมทั้งการใช
อํานาจหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ 

 
 

มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ  ประกอบดวย
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย   เปนประธานกรรมการ  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนรองประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวง
มหาดไทย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  อัยการสูงสุด  
เจากรมพระธรรมนูญ  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เ ลข าธิ ก า ร คณะกร รมการป อ งกั น แล ะ
ปราบปรามการฟอกเงิน  เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เลขาธิการสํานักงาน
ศาลปกครอง  เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม  เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา  นายกสภาทนายความ
คณบดีคณะนิติศาสตรหรือเทียบเทาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแหงซ่ึงเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน
คณบดีคณะนิติศาสตรหรือเทียบเทาของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนทุกแหงซ่ึงเลือกกันเองใหเหลือ
หนึ่งคน  ผูแทนกระทรวงยุติธรรม  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  ผูแทนสํานัก
งบประมาณ   ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังจากคณะรัฐมนตรีจํานวนสามคนเปนกรรมการ  และ
ผูอํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรมเปนเลขานุการ 
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ใหคณะกรรมการแตงต้ังขาราชการในกระทรวงยุ ติธรรมจํานวนไม เกินสองคนเปน
ผูชวยเลขานุการ 

มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  จะตองแตงต้ังจากผูที่มีความรูความ
เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณในดานอาชญาวิทยา  สังคมวิทยา  จิตวิทยา  เศรษฐศาสตร  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  กฎหมาย  หรือดานอื่นที่เปนประโยชนตอการพฒันาการบริหารงานยุติธรรม 

ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละสี่ป  กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับ
การแตงต้ังใหมไดแตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

ในระหวางที่ยังมิไดแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการ
เทาที่มีอยู 

มาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ตองมีคุณสมบติัและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาป 
(๓) ไมเปนขาราชการการเมือง  ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่น  ผูบริหาร

ทองถิ่น  กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  สมาชิกพรรคการเมือง  
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

(๔) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา  เวนแตเปนขาราชการ  หรือ
พนักงานผูดํารงตําแหนงอาจารยในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

(๕) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๗) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  ไมวาจะไดรับโทษจําคุกจริงหรือไม  เวนแตเปน

โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๗  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

พนจากตําแหนง  เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๘ 
(๔) คณะรัฐมนตรีใหออก 
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ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ  คณะรัฐมนตรีอาจแตงต้ังผูอื่นเปนกรรมการ
แทนไดและใหผูที่ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ซ่ึงตนแทน 

มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติและแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการยุติธรรมเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
(๒) เสนอแนะและใหความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงาน

ยุติธรรมตอคณะรัฐมนตรี 
(๓) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมที่คณะรัฐมนตรีขอใหพิจารณา 
(๔) ประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ  หรือองคกรที่ เกี่ยวของกับการบริหารงาน

ยุติธรรม  หรือรายงานตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหเกิดความรวมมือในการประสานงานระหวางหนวยงาน
ของรัฐ  หรือองคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารงานยุติธรรม  เพื่อแกไขขอขัดของที่เปนอุปสรรคตอ 
การบริหารงานยุติธรรม  สงเสริมความรวมมือในการบริหารงานยุติธรรม  หรือการดําเนินการตามแผน
แมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ  และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม 

(๕) ศึกษา  วิเคราะห  และประเมินผลการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายหรือการปฏิบัติ
ตามแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ  เพื่อแกไขปญหาอปุสรรคที่เกิดข้ึน 

(๖) ศึกษา  วิเคราะห  และทําการศึกษาวิจัยเพื่อกําหนดแนวทาง  กลยุทธ  และมาตรการ 
ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม  หรือการดําเนินการตามแผนแมบทการบริหารงาน
ยุติธรรมแหงชาติใหเปนไปโดยมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลและเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี  
หนวยงานของรัฐ  หรือองคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารงานยุติธรรมเพื่อพิจารณา 

(๗) ประชาสัมพันธและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม  จัดประชุม  สัมมนา  
ฝกอบรม  หรือเสนอแนะหนวยงานของรัฐ  หรือองคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารงานยุติธรรมในการ
เผยแพรความรูที่เกี่ยวของกับการบริหารงานยุติธรรม 

(๘) กํากับดูแลการจัดทํารายงานประจําปของสํานักงานตามมาตรา  ๑๖  (๖)  เพื่อเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี 

(๙) กําหนดระเบียบอื่นใดเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มนีาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

มาตรา ๑๑ คณะกรรมการอาจวางระเบียบ  ขอบังคับ  สําหรับการประชุมของคณะกรรมการ
เปนการเฉพาะเรื่องหรือทั่วไปก็ได  หากไมมีระเบียบ  ขอบังคับ  กําหนดไวเปนอยางอื่น  การประชุมของ
คณะกรรมการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ 

ในกรณีที่กรรมการคนใดเสนอเรื่องเพื่อใหคณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการตองจัดใหมี
การประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่เสนอนั้นโดยเร็ว 

มาตรา ๑๒ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจงึจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมของคณะกรรมการ  ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมา
ประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๓ คณะกรรมการอาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 

การประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง  ใหนําความในมาตรา  ๑๑  
และมาตรา  ๑๒  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๔ ในการปฏิบัติหนาที่  คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน  อาจขอให
หนวยงานของรัฐ  องคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารงานยุติธรรม  และเจาหนาที่ของรัฐจัดสงเอกสาร  
ขอมูล  และชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน 

มาตรา ๑๕ ใหกรรมการ  อนุกรรมการ  คณะทํางาน  เลขานุการ และผูชวยเลขานุการไดรับ
คาตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 

หมวด  ๒ 
สํานักงานกิจการยุติธรรม 

 
 

มาตรา ๑๖ ใหสํานักงานกิจการยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม  เปนหนวยงานรับผิดชอบงาน
เลขานุการของคณะกรรมการ  โดยมีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดและใหมีอํานาจหนาที่  
ดังตอไปนี้ดวย 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มนีาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

(๑) สํารวจ  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  เสนอแนะและพัฒนาระบบงานยุติธรรม  ตลอดจน
นโยบายที่เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ  เพื่อใหเหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผน  แนวนโยบาย  และแนวทางการบริหารงานยุติธรรม
ของประเทศ  ตลอดจนรายงานตาง  ๆ  ตามมติของคณะกรรมการ  หรือเสนอขอมูลและความคิดเห็น 
ตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

(๓) ประสานการดําเนินการในดานเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม  รวมทั้ง
เผยแพรขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงานยุติธรรมแกสาธารณชน 

(๔) ฝกอบรมและพัฒนาความรูเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมใหแกบุคคลที่เกี่ยวของ 
(๕) รวมมือและประสานงานทางวิชาการหรือดานอื่นกับหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของกับ

การบริหารงานยุติธรรมทั้งภายในและตางประเทศ 
(๖) จัดทํารายงานประจําป เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเพื่อเสนอตอ

คณะรัฐมนตรี 
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักงาน   หรือตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชนในการบริหารงานของสํานักงาน  นายกรัฐมนตรีอาจมีคําส่ังให

ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ  หรือสํานักงานอาจขอใหคณะรัฐมนตรีมีมติให
พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  ไปชวยปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่ของ
สํานักงานไดโดยถือวาเปนการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติ  โดยจะใหไปชวยปฏิบัติงาน 
เต็มเวลา  บางเวลา  หรือนอกเวลาก็ได 

คณะรัฐมนตรีอาจกําหนดคาตอบแทนใหแกผูไปชวยปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งดวยก็ได 
 

หมวด  ๓ 
ความรวมมือในการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม 

  
 

มาตรา ๑๘ เพื่อประโยชนใหมีการวางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม
ของประเทศใหเปนไปโดยสอดคลองกัน  และมีประสิทธิภาพในการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชน  



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มนีาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ตลอดจนการใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด  ใหคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทการบริหารงาน
ยุติธรรมแหงชาติข้ึนเปนแนวทางสําหรับความรวมมือในการบริหารงานยุติธรรมระหวางหนวยงานของ
รัฐและองคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารงานยุติธรรม 

แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ  ใหเปนแผนระยะสี่ป  โดยแสดงทิศทางของการ
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรม  ซ่ึงมีสาระสําคัญในเร่ืองดังตอไปนี้ 

(๑) การประสานแนวทางการบริหารงานยุติธรรมของหนวยงานของรัฐ  และองคกร 
ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานยุติธรรมแตละแหงเพื่อใหเกิดบูรณาการในภาพรวมที่สอดคลองกับ 
สภาพสังคมและการพัฒนาประเทศในดานตาง  ๆ 

(๒) มาตรการเพื่อปองกันและแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ 
(๓) แนวทางการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมเพื่อประโยชนในการนํามาใชแกไขปญหา

ดานตาง  ๆ  ของประเทศ 
(๔) แนวทางการปฏิบัติงานใหเกิดความรวมมือในการบริหารงานยุติธรรม  เพื่อใหมี

ประสิทธิภาพและอํานวยความยุติธรรมแกประชาชน 
(๕) ความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชนในการใช

ทรัพยากรรวมกันที่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานยุติธรรม 
(๖) การดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนในการบริหารงานยุติธรรม 
มาตรา ๑๙ การจัดทําแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ  นอกจากตองอยูภายใต

บังคับมาตรา  ๔  แลว  จะตองไมขัดแยงกับแนวทางตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  และตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารราชการที่เปนอิสระของศาล  หนวยงานของศาล  และหนวยงานที่เปนอิสระตามรัฐธรรมนูญดวย 

ในกรณีที่มีขอคิดเห็นจากศาล  หนวยงานของศาล  หรือหนวยงานที่เปนอิสระตามรัฐธรรมนูญวา
ขอกําหนดในแผนแมบทขอใดอาจจะมีลักษณะที่ขัดตอวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการนําไปพิจารณา
ปรับปรุงแผนแมบทตามขอคิดเห็นนั้น 

ในการจัดทําแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ใหคณะกรรมการพิจารณาโดยใหมี
การรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนดวย 

มาตรา ๒๐ ใหคณะกรรมการ เสนอแผนแมบทการบ ริหารงาน ยุ ติธรรมแห งชา ติ 
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ  และเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มนีาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

เมื่อแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติใชบังคับแลว  ใหหนวยงานของรัฐ  หรือ
องคกรที่ เกี่ยวของกับการบริหารงานยุติธรรมนําไปพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่  เพื่อให
สอดคลองกับแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติได 

ในกรณีที่สภาพการณเปลี่ยนแปลงไปในระหวางที่แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ
ใชบังคับ  คณะกรรมการอาจดําเนินการปรับปรุงแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติใหเหมาะสม 
กับสภาพการณนั้นได  และเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

มาตรา ๒๑ ใหคณะกรรมการมีหน าที่ พิจ ารณาผลการปฏิบั ติ งานตามแผนแมบท 
การบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ  และรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบทุกป  ในกรณีที่มีปญหาอุปสรรค
ไมอาจดําเนินการตามแผนได  ใหคณะกรรมการรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบถึงปญหาอุปสรรคและ
แนวทางแกไขดวย 

ในกรณีที่หนวยงานของรัฐหรือองคกรที่ เกี่ยวของกับการบริหารงานยุติธรรมใด  ไมอาจ
ดําเนินการใหสอดคลองกับแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติได  ใหแจงคณะกรรมการทราบ
เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีปรับปรุงแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติหรือแกไขปญหา
อุปสรรคใหแกหนวยงานของรัฐหรือองคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารงานยุติธรรมนั้น 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มนีาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่งานดานกระบวนการยุติธรรมนั้น 
มีความจําเปนตอการสรางความสงบเรียบรอยใหเกิดขึ้นแกสังคม  ท้ังในดานการปองกันและแกไขปญหา
อาชญากรรม  การคุมครองความปลอดภัยของประชาชน  การคุมครองสิทธิและเสรีภาพใหกับประชาชน   
การบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายและใหเกิดความสะดวกแกประชาชน  แตเนื่องจากในปจจุบันองคกร 
ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานยุติธรรมมีอยูหลายองคกร  ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบตามกฎหมายในแตละดานแยกจากกัน 
จึงมีปญหาในการบริหารงานดานกระบวนการยุติธรรมที่ยังไมมีความเชื่อมโยง  เพ่ือแกไขปญหาใหครบถวน 
ทุกดานไปพรอมกัน  ฉะนั้นเพื่อใหเกิดความรวมมือในการประสานการบริหารงานยุติธรรมของชาติใหเปนไป 
โดยสอดคลองกัน  และมีการพัฒนาอยางเปนระบบ  ซ่ึงจะทําใหการอํานวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพ 
และตอบสนองตอความตองการของสังคม  สมควรสงเสริมใหองคกรท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานยุติธรรม 
ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในการใชกฎหมายดานตาง  ๆ  ไดรวมกันวางแผนการบริหารงานยุติธรรมและแกไขปญหา
อุปสรรคในกระบวนการยุติธรรม  เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมใหเกิดประโยชน 
ตอประเทศไดตอไป  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


