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TIJ at a Glance

Thailand Institute of Justice (TIJ) was established in 2011

Our mandates are:

• To promote crime prevention, criminal justice reform and the rule of law through 

research, policy advocacy and capacity building

• To encourage Thailand’s participation in UN frameworks related to crime 

prevention and criminal justice

• To translate international standards into the implementation at domestic and 

ASEAN regional levels

Thailand Institute of Justice www.tijthailand.org



Vision

“A Promoter of Change in the enhancement of justice system through the integration of rule of law into 

sustainable development frameworks in Thailand, the ASEAN region, and internationally.”

“Bridging global ideas and local practices”
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Organizational Structure
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TIJ as a UN-Program Network Institute (PNI)

To support UNODC on promoting ‘standards and norms’ on drugs and crime

In 2016, TIJ has been designated the 

18th member of the “United Nations 

Crime Prevention and Criminal Justice 

Programme Network Institute (PNI),” 

and the 1st member of the network 

from Southeast Asia

Thailand Institute of Justice www.tijthailand.org



Thailand Institute of Justice

UNODC Goodwill Ambassador on the Rule of Law

www.tijthailand.org

• In 2017, the UNODC appointed Her Royal Highness 

Princess Bajrakitiyabha Mahidol, Chairperson of TIJ’s 

Special Advisory Board as “Goodwill Ambassador on 

the Rule of Law for Southeast Asia”

• The cabinet resolution on 24 January, 2017 has 

designated TIJ as the key agency responsible for 

supporting HRH’s work as UNODC’s Goodwill 

Ambassador



22nd CCPCJ

22-26 April 2013 

ความพยายามในการขับเคล่ือนหลักนิตธิรรม (ก่อนปี ค.ศ.2015)

68/188 The rule of law, crime prevention and 
criminal justice in UN development agenda 

beyond 2015

18 Dec 2013 

The Bangkok Dialogue on the Rule of Law

15 November 2013



25 September 2015
13th Crime Congress

AsianSIL Inter-Sessional 
Regional Conference 2015

4-5 June 2015 

12-19 April 2015

23rd CCPCJ

12-16 May 2014

ความพยายามในการขับเคล่ือนหลักนิตธิรรม (ก่อนปี ค.ศ.2015)

Resolution adopted by 
the General Assembly 



TIJ เป็นเครือข่าย PNIs แห่งแรก
ในภมิูภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้

2016 

พระองค์ภาฯ ทรงรับการทลูเกล้าฯ ถวาย
ต าแหน่งทตูสนัถวไมตรีจาก UNODC

TIJ สนบัสนนุทาง
วิชาการ ใน UN Crime 
Congress สมยัท่ี 14

2017 2020

ความพยายามในการขับเคล่ือนหลักนิตธิรรม (หลังปี ค.ศ.2015)
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Rule of Law 

?

?





สถานการณ์ปัญหากฎหมายของประเทศไทย



เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs)

“Despite many successes, the poorest and 
most vulnerable people are being left behind.”

Source: The Millennium Development Goals Report 2015 by the United Nations



Lessons Learnt from MDGs

“Failure 
of 

the Rule 
of 

Law.”



เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)



หลักนิติธรรมในวาระของโลก (Global Agenda)

หลักนิติธรรมในฐานะเป้าหมายท่ี 16.3 
“ส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่าง
ประเทศ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึง
ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน”



Rule of Law as an 
Enabling Factor

Rule of Law as a  Goal

16.3 Promote the rule of law
at the nationa l and internationa l 
levels and ensure equal access to 
justice for a ll

Rule of Law and SDGs



Rule of Law & Development



Minimalist Midrange Maximalist

Rule by law Liberal democratic rule of law Social democratic rule of law

Power executed by positive law: Rule by law plus: Democratic rule of law plus:

• Maintaining order and regulating 
political and civic transactions

• Law is public, prospective, certain • Social universal rights 
institutionalized in a welfare state

• Equality before the law • Legal regulation to reduce 
socioeconomic inequality to 
a minimum

• Guarantee of human and basic rights

• Lawmaking by democratically 
legitimized bodies 

• Power is controlled by checks and 
balances

• Independent of the judiciary

Source: Adopted and modified from MØller and Skaaning (2010) 

3 ระดบัของหลกันิติธรรม



นิยามความหมายของ “หลกันิติธรรม”?

A principle of governance in which all 
persons, institutions and entities, public 
and private, are accountable to laws, 
consistent with international human 
rights

(UNSG in S/2004/616)

Value common to the EU Member States 
in a society in which pluralism, non-
discrimination, tolerance, justice, 
solidarity and equality between women 
and men prevail.

(Treaty of the European Union, Art. 2 )

Legality, Certainty, Prevention of Abuse 
of Powers, Equality, Non-discrimination, 
Access to Justice
(Council of Europe)

An independent, impartial judiciary; the 
presumption of innocence; the right to a 
fair and public trial without undue delay; 
a rational and proportionate approach 
to punishment

(International Bar Association)a culture and daily practice. It is 
inseparable from equality, from access to 
justice and education, from access to 
health and the protection of the most 
vulnerable

(International Development Law 
Organization: IDLO)

Accountability, Just Laws, Open 
Government, Accessible and Impartial 
Dispute Resolution 

(World Justice Project)



“a principle of governance in which all 
persons, institutions and entities, public and private, 

including the State itself, are accountable to laws 
that are publicly promulgated, equally enforced and 
independently adjudicated, and which are consistent 

with international human rights norms and 
standards. It requires, as well, measures to 

ensure adherence to the principles of 
supremacy of law, equality before the law, 

accountability to the law, fairness in the application 
of the law, separation of powers, participation in 
decision-making, legal certainty, avoidance of 

arbitrariness and procedural and legal 
transparency.”



• Equality before the law
• All entities including the State and

government are accountable to law.
• The government has no arbitrary 

power

• The laws are in consistent with 
international human rights norms 
and standards.

• The laws protect human rights and
freedoms of all individuals. 

• The laws are clear, publicized, and 
just.

• The process of enacting, enforcing, 
and administrating laws is equal, 
public, fair, and accessible. 

ความหมาย “หลักนิตธิรรม” ในมุมมอง UN

United 
Nations

Supremacy of law

Protection of 
Human Rights 
and freedom

Due process



สร้าง “หลักนิติธรรม” ให้เป็น รูปธรรม
สามารถติดตามและวัดผลได้ 

เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา





กรอบแนวคิดว่าด้วย “หลักนิติธรรม”

รัฐบาลที่โปร่งใส (Open Government)

กฎหมายที่เป็นธรรม (Just Laws)

การตรวจสอบได้(Accountability)

กระบวนการจัดการความขัดแย้งที่การเข้าถึงได้และการเป็นกลาง
(Accessible & Impartial Dispute Resolution)



ตัวชี้วัดหลักนิติธรรม (Rule of Law Index)



สถานการณ์หลักนิติธรรมทั่วโลก (พ.ศ. 2560 -2561)

World Justice Project Rule of Law Index 2017–2018



20 ประเทศที่มีอันดับหลักนิติธรรมสูงสุด (พ.ศ. 2560 - 2561)



ประเทศไทยจากการจัดอันดับของ WJP

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560 - 2561



“หลกันิติธรรมเป็นพื้นฐานของสงัคมที่เป น็ นธรรม

สงัคมที่เป น็ นธรรมน าไปสู่การพฒันาที่ยั ัง่ยั น”



The 

Role of 

Law

ก าหนดนโยบายที่ดี น านโยบายที่ดีไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ

สร้างระบบตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐ

สร้างระบบราชการ                  
ที่สนองตอบความต้องการ               

ของประชาชน

ลดการคอรัปชั่น
แก้ปัญหาความขัดแย้ง

รักษาความสงบเรียบร้อย             
และความปลอดภัยให้สังคม

สร้างความน่าเชื่อถือศรัทธา
ในกฎหมายและหลักนิติธรรม



ECOSYSTEM
ของการสร้าง 

“หลักนิติธรรม”

สังคมที่กฎหมาย
เป็นใหญ่

ทุกคนเสมอภาค
ภายใต้กฎหมาย

กฎหมายเป็นธรรม
และทันสมัย

การบังคับใช้มีประสิทธิภาพ 
ค านึงถึงสิทธิพื้นฐานบุคคล

บุคลากรในกระบวนการ
เป็นกลางและเที่ยงธรรม

ประชาชนเชื่อถือกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม



Rule By Law Rule of Law

Rule of Law Rule of Lawyer
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