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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
เรื่อง โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดําเนินงาน อํานาจหน้าที่ที่สําคัญและวิธีดําเนินงานของ
หน่วยงานและสถานทีต่ ิดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวกับโครงสร้าง การจัด
องค์กรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหน้าที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับ
ข้อมูลข่าวสารหรือคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา สํานักงาน
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สํารวจ ศึกษา และวิเคราะห์ทางวิชาการ รวมตลอดทั้งวิจัยและสนับสนุนการวิจัย เพื่อประโยชน์
ในการวางเป้าหมาย นโยบาย และจัดทําแผนโครงการและมาตรการต่าง ๆ ในการดําเนินการตาม (๒)
(๒) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ โดยให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย
(๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนการให้มีกฎหมาย หรือการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
โดยพิจารณาภาพรวมของกฎหมายในเรื่องนั้นหรือกลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กันในเรื่องนั้น
(๔) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนการตรากฎหมายที่จําเป็นต่อการดําเนินการ
ตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประกอบการพิจารณา
(๕) เสนอความเห็นและข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับหนึ่งฉบับใด
ที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ อาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานและประชาชนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วย
(๖) ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการดําเนินการในการร่างกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๗) ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ
การเงิ น และทรั พ ย์ สิ น การรั ก ษาการแทนและปฏิ บั ติ ก ารแทน การกํ า หนดอั ต ราเงิ น เดื อ นและ
ค่าตอบแทน สวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่พนักงานและลูกจ้างของสํานักงานและการดําเนินการอื่น
ของสํานักงาน
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(๘) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจําปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภาและเผยแพร่
ต่อสาธารณชนโดยให้คํานึงถึงประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญ ญัตินี้หรือกฎหมายอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
โดยมีหลักในการดําเนินการ ดังต่อไปนี้
การปฏิรูปกฎหมาย หมายถึง การดําเนินการใด ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้เกิด
ความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย
ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย การวินิจฉัย
กฎหมาย การร่างกฎหมาย หรือการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายทั้งระบบ โดยให้คํานึงถึงหลักในการ
ดําเนินการ ดังนี้
(๑) หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) หลักความเป็นอิสระ
(๓) หลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาล
(๔) หลักการดําเนินการบนพื้นฐานขององค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการวิจัย
(๕) หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
(๖) หลักความคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน
(๗) หลักความสอดคล้องและทัน ต่อสถานการณ์รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของประเทศและ
อารยประเทศ
ข้อ ๒ สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของประธานกรรมการ โดยให้มีเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงานขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานและลูกจ้าง โดยสํานักงานมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปและงานธุรการของคณะกรรมการ
(๒) ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมายรวมทั้งข้อมูลอื่น
เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
(๓) จัดทําข้อเสนอหรือความเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
(๔) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามเป้าหมาย นโยบาย และแผนโครงการและ
มาตรการตามมาตรา ๑๙ (๑) ของพระราชบัญ ญัติค ณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓
แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับการเร่งรัด ปรับปรุงหรือเลิกล้มแผนโครงการ
หรือมาตรการเมื่อเห็นสมควร
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(๕) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือคําปรึกษาของ
คณะกรรมการตามมาตรา ๑๙ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ
(๖) ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานและลูกจ้างของสํานักงานในด้านการปฏิรูปกฎหมาย รวมทั้ง
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในด้านการปฏิรูปกฎหมายแก่บุคคลทั่วไป
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ให้สํานักงานรายงานผลการดําเนินการตาม (๔) และ (๕) ให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละ
สองครั้ง
ข้อ ๓ สํา นัก งานคณะกรรมการปฏิ รูป กฎหมายมีโ ครงสร้ าง การแบ่ ง ส่ว นงานภายใน
และการจัดการองค์กรในการดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) สํานักเลขาธิการ
(๒) สํานักอํานวยการ
(๓) สํานักสนับสนุนการวิจัย
(๔) สํานักบริหารการประชุมและข้อมูล
(๕) สํานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่าย
(๖) กลุ่มงานกฎหมาย
(๗) ผู้ตรวจสอบภายใน
๓.๑ สํานักเลขาธิการ ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ทําหน้าที่หน่วยเลขานุการของเลขาธิการ
(๒) ติด ตามความก้าวหน้าของงานและร่วมบริหารจัด การแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานของสํานักงาน
(๓) ศึกษา เตรียมการและวางแนวทางการติดต่อสื่อสารกับส่วนราชการที่เป็น
เลขานุการของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
(๔) บริหารจัดการเพื่อสนองต่อการที่คณะกรรมการจะเสนอความเห็น เสนอแนะ
เสนอข้อสังเกต และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจําปีตามที่กฎหมายกําหนดต่อรัฐบาลและรัฐสภา
ได้โดยสมบูรณ์
(๕) ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใกล้ชิด ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล
และรัฐสภา เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีและราบรื่น ส่งผลต่อความสําเร็จในการปฏิรูปกฎหมายโดยรวม
(๖) บริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน กรรมการและ
ผู้บริหารสํานักงาน
(๗) รับผิดชอบในงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่างประเทศและการประสานความร่วมมือ
(๘) รับผิดชอบงานสื่อสารองค์กร
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(๙) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๒ สํานักอํานวยการ ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ควบคุมดูแลงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของสํานักงาน
(๒) สรรหา บรรจุแต่งตั้ง งานวินัย งานทะเบียนประวัติ ตลอดจนการควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง
(๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคคลของสํานักงาน ตลอดจน
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
(๔) จั ด ทํ า นิ ติ ก รรมสั ญ ญา กฎ ระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ ตลอดจน
ดําเนินการด้านวินัยและสวัสดิการของพนักงาน
(๕) ควบคุมดูแ ลงานการเงิน บัญ ชี การคลังและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของสํานักงาน
(๖) ควบคุมดูแลงานการพัสดุและครุภัณฑ์ของสํานักงาน
(๗) จัดทําแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณ
รายจ่าย รวมทั้งการประสานงานด้านแผน การติดตามประเมินผล และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
ของสํานักงาน
(๘) ควบคุ มดู แ ลและบริ หารจัด การงานระบบงานเทคโนโลยี สารสนเทศ
ของสํานักงาน
(๙) ควบคุมดูแลงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานพิธีการ งานรักษา
ความปลอดภัย
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๓ สํานักสนับสนุนการวิจัย ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) สํารวจ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และติดตามค้นคว้าองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย เพื่อจัดระบบองค์ความรู้ด้านปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัย
(๒) สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อใช้ประโยชน์
ในการปฏิรูปกฎหมาย
(๓) จัดให้มีห้องสมุด เพื่อให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิรูปกฎหมาย
(๔) เผยแพร่ผลงานวิจั ย และบทความที่เ กี่ย วข้อ งกั บผลงานวิ จัย ให้เ ป็น ที่
แพร่หลายเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปกฎหมาย
(๕) ประสานเชื่อมโยงกับองค์กร สถาบันทางวิชาการ ในการแลกเปลี่ย น
และร่วมมือกันด้านการวิจัยในเรื่องการปฏิรูปกฎหมายที่ต้องการดําเนินการ
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(๖) รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถาบั น และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท างด้ า นกฎหมาย
ทุกประเภทเพื่อเป็นคลังสมองและแหล่งวิทยากรในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๔ สํานักบริหารการประชุมและข้อมูล ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) อํานวยการงานด้านฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
(๒) จัด การประชุมและดําเนิน งานที่เ กี่ย วข้องกับ การประชุม ทั้ง หมดของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
(๓) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การจัดสัมมนา และกิจกรรมอื่น ๆ
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้ง รวมทั้ง
กิจกรรมที่คณะกรรมการดําเนินการร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรทางสังคม ประชาชน
และองค์กรระหว่างประเทศ
(๔) จัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและสํานักงาน
เพื่อใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานของส่วนงานภายในของสํานักงาน
(๕) ประสานงานกับส่วนงานภายใน ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นในการ
รวบรวมข้อมูล สถิติตัวเลข และจัดทําระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานหรือเผยแพร่
(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๕ สํานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่าย ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ให้คําปรึกษา สนับสนุนการดําเนินการในการร่างกฎหมายแก่ประชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) ดํ า เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น สาธารณะตามสถานการณ์
ในเวทีต่าง ๆ
(๓) เสริมสร้า งความรู้ ความเข้าใจของประชาชนเกี่ย วกับการมีส่ว นร่ว ม
ปฏิรูปกฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยใช้สื่อและกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ
(๔) ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการเข้าถึงประชาชน และสร้างความเข้าใจที่ดี
เกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการ
(๕) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาความร่ ว มมื อ โดยทํ า เป็ น เครื อ ข่ า ย
ในรู ป แบบต่ า ง ๆ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศในด้ า นการปฏิ รู ป กฎหมาย การเชื่ อ มโยงทุ ก ภาคส่ ว น
อย่างมีปฏิสัมพันธ์โดยรวดเร็วและทั่วถึง ตลอดจนมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๖ กลุ่มงานกฎหมาย ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
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(๑) ศึกษา ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินสภาพปัญหาและวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย
ในด้านต่าง ๆ เพื่อแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม พัฒนา และดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมาย
(๒) ศึกษาพิจารณาเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร ศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการในการทําความเห็นและข้อสังเกตเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
(๓) ประมวล สังเคราะห์และจัด ประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อนําไปสู่การ
ร่างกฎหมายที่จะเสนอคณะกรรมการ
(๔) ประสานและร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนากฎหมาย
ทุก ๆ ขั้นตอน
(๕) ดําเนินการในรูปแบบคณะทํางานหรือภารกิจพิเศษ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
กฎหมาย โดยเชื่อมโยงกับคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาในรูปแบบอื่น ๆ ที่จัดตั้งขึ้น
(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ กลุ่มงานกฎหมายอาจแบ่งเป็นหลายกลุ่มงานตามความเหมาะสมและ
ความจําเป็น
ชื่ อ เรี ย กและจํ า นวนกลุ่ ม งาน จํ า นวนพนั ก งานและลู ก จ้ า งในกลุ่ ม งาน
และงานกฎหมายที่กลุ่มงานรับผิดชอบให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกําหนด
๓.๗ ผู้ตรวจสอบภายใน ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติงานในสํานักงาน ทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน
การบัญชีและการพัสดุของสํานักงาน
(๒) รายงานผลการตรวจสอบเกี่ย วกับ การเงิน การบั ญ ชี และการพัส ดุ
ของสํานักงานให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
(๓) รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
(๔) ปฏิบัตงิ านอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ข้อ ๔ การปฏิบัติงานของสํานักงานและการมอบหมายงานให้แก่หน่วยงานภายในสํานักงาน
๔.๑ ในการปฏิบัติงานของสํานักงาน ให้มีรองเลขาธิการหนึ่งคนทําหน้าที่เป็นรอง
หัวหน้าสํานักงาน มีหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานตามที่เลขาธิการมอบหมาย
เลขาธิการอาจกําหนดให้มีผู้ช่วยเลขาธิการประจําสาขากฎหมายได้ไม่เกินสามคน
เพื่อช่วยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานกฎหมายก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ช่วยเลขาธิการประจําสาขาจะรับผิดชอบ
งานกฎหมายสาขาใดให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกําหนด
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๔.๒ การมอบหมายงานให้แก่หน่วยงานภายในสํานักงาน เลขาธิการอาจกําหนดให้
สํานักใดสํานักหนึ่งปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักอื่นจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเป็น
อย่างอื่นก็ได้
ข้อ ๕ สถานที่ ติด ต่อ เพื่อขอรับข้ อมูลข่ าวสารหรือ คําแนะนําในการติด ต่อ กับสํา นักงาน
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้แก่
สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น ๑๕/๑๖/๑๙ ตําบลคลองเกลือ
อําเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพ ท์ ๐ ๒๕๐๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๒ โทรสาร
๐ ๒๕๐๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๘๒๗๔ เว็บไซต์ www.lrct.go.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ info@lrct.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร
เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

