หัวข้อการทาวิ จยั /วิ ทยานิ พนธ์
ตามบทบัญญัติรฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
เรียบเรียงโดย รศ.ดร.ภูม ิ โชคเหมาะ
รองผูอ้ าํ นวยการหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
คณะนิตศิ าสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บทบัญญัตรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กับกฎหมายทั้งส่ีกลุ่ม และ
กฎหมายล้มละลาย ได้แก่:I. กลุม่ วิชากฎหมายเกีย� วกับการคลัง มาตรา 35 วรรค 5, มาตรา 51-63 (หน้าทีข� องรัฐ) มาตรา 50
(9), มาตรา 62, มาตรา 65, มาตรา 71 วรรคท้าย, มาตรา 130-138, (ร่าง พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญ 10 ฉบับ, มาตรา 134 (ร่าง พ.ร.บ.เก่ียวกับการเงิน), มาตรา 140-144, มาตรา 162,
มาตรา 172, มาตรา 174, มาตรา 175, มาตรา 183, มาตรา 238-245 มาตรา 250
II. กลุม่ วิชากฎหมายเศรษฐกิจธุรกิจและกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ (มาตรา 51 – มาตรา 63,
มาตรา 26 วรรค 1, มาตรา 37, มาตรา 54 วรรค 6, มาตรา 56, มาตรา 62, มาตรา 65, มาตรา
73-75, มาตรา 77 แนวนโยบายแห่งรัฐด้านกฎหมาย มาตรา 172, มาตรา 175, มาตรา 257-261
(มาตรา 258 ค. การปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมาย) (มาตรา 258 ฉ. การปฏิรปู ประเทศด้าน
เศรษฐกิจ) (มาตรา 58-63)
III. กลุ่มวิ ชากฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนา นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มาตรา 26 วรรค 1,
มาตรา 41 – มาตรา 48, มาตรา 52 วรรค 2, มาตรา 72 - 74 มาตรา 77 (แนวนโยบายแห่งรัฐด้าน
กฎหมาย), มาตรา 249-254, มาตรา 257-261 (มาตรา 258 ค. การปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมาย)
IV. กลุ่มวิ ชากฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และกฎหมายการแพทย์
(มาตรา 55, มาตรา 63, มาตรา 248)
กฎหมายล้มละลาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 27
วรรค 3 เป็ นบทบัญญัตเิ กีย� วกับการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็ นธรรมต่อบุคคล สถานะของบุคคลและ
สถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมกับการเป็ นบุคคลล้มละลายตามกฎหมายล้มละลาย และคุณสมบัติ
ของผูส้ มัครรับเลือกตัง� และสรรหาบุคคลเพือ� ดํารงตําแหน่งตามบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย (มาตรา 98(2), 101(6), 108 ข.(1), 160(6), 202(2), 216(3)) ทัง� นี� ไม่รวมถึง
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั�งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น บุคลากรภาครัฐ /
รัฐวิสาหกิจ / องค์การมหาชน และผูบ้ ริหารองค์กรธุรกิจขนาดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง CEO
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

1. มาตรา 25 วรรค 4 :

แนวทางการจัดให้มกี ฎหมายเกีย่ วกับการเยียวยาหรือให้ความ
ช่วยเหลือบุคคลซึง่ ได้รบั ความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพหรือจากการกระทําความผิดอาญา ของบุคคลอื่น
(Guidelines for the Provision on Remedy or Assistance any
Person Injured from the Violation of His or Her Rights or
Liberties or from the Commission of a Criminal Offence by
Another Person)

2. มาตรา 28 วรรค 1-2 : (1) มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการจับและการคุมขังบุคคล
(Legal Measures on Arrest and Detention of Person)
วรรค 2-3 : (2) มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการค้นตัวบุคคลหรือการกระทํา
ใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวติ หรือร่างกาย
(Legal Measures on Search of Person or any Act
Affecting the Right or Liberty in Life or Person)
3. มาตรา 29 วรรค 5 :

มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการเรียก การให้และไม่ให้
หลักประกันผูต้ อ้ งหาหรือจําเลยในคดีอาญา
(Legal Measures on the Application for a Bail of a Suspect or
Defendant in a Criminal Case)

4. มาตรา 34 วรรค 1 :

มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการจํากัดเสรีภาพของบุคคลในการ
แสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา
และการสื่อความหมายโดยวิธอี ่นื
(Legal Measures on the Restriction of Personnel Liberty to
Express Opinions and Express by Other Means)

5. มาตรา 36 วรรค 2 :

มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการจํากัดเสรีภาพในการ
ติดต่อสื่อสารถึงกัน กรณีทม่ี เี หตุอย่างอื่นตามบทบัญญัตแิ ห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(Legal Measures on the Restriction of Liberty of
Communication Between Persons in Case of the Other
Grounds as Prescribed by the Provisions of the Constitution of
the Kingdom of Thailand)

~2~

6. มาตรา 37 วรรค 1-2 : มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิในทรัพย์สนิ และการ
สืบมรดก
(Legal Measures on the Restriction of the Right of Properties
and Succession)
วรรค 4 :

มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
นําไปชดเชยให้เกิดความเป็ นธรรมแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทถ่ี ูก
เวนคืน
(Legal Measures on the Expropriation of Immovable Property
to Compensate in order to Restore Fairness to the Owner of
Property Expropriated)

วรรค 6 :

(1) มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับระยะเวลาการขอเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ทถ่ี ูกเวนคืนทีม่ ไิ ด้ใช้ประโยชน์ให้แก่เจ้าของเดิม
หรือทายาท
(Legal Measures on the Expropriation of Immovable
Property to Compensate in order to Restore Fairness to the
Owner of Property Expropriated)
(2) มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับระยะเวลาการขอเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ทเ่ี หลือจากการใช้ประโยชน์แก่เจ้าของเดิมหรือ
ทายาท
(Legal Measures on the Time Period of Requesting Return
of Expropriated Immovable Property which is reclaiming to
the Original Owner or Heir)
(3) มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการเรียกคืนค่าทดแทนทีช่ ดใช้
ให้ไปแก่เจ้าของเดิมหรือทายาทอันเนื่องมาจากการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์
(Legal Measures on the Reclaiming of the Compensation
Paid to the Original Owner or Heir)
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7. มาตรา 43 วรรค 1(2) : (1) มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการจัดการ บํารุงรักษาและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยังยื
่ น
(Legal Measures on the Manage, Maintain and Utilise
Natural Resource, Environment and Biodiversity in a
Balanced and Sustainable Manner)
วรรค 1(3) : (2) ร่าง พ.ร.บ. เกีย่ วกับการมีส่วนร่วมของประชาชนซึง่ เกีย่ วข้องกับ
การดําเนินการใดของหน่วยงานรัฐอันจะกระทบต่อความเป็ นอยู่
อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน
(Legal Measures on the Expropriation of Immovable
Property to Compensate in order to Restore Fairness to the
Owner of Property Expropriated)
8. มาตรา 45 วรรค 1 :

แนวทางการจัดให้มกี ฎหมายเกีย่ วกับเสรีภาพในการรวมกันจัดตัง้
พรรคการเมืองตามวิถที างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
(Guidelines for the Legislation on Liberty to Unite and Form a
Political Party under the Democratic Regime of Government
with the King as Head of State)

9. มาตรา 46 วรรค 2-3 : - มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตัง้ องค์กรของผูบ้ ริโภค
(Legal Measures on Unite and Form a Consumer
Organisation)
- แนวทางการจัดให้มกี ฎหมายเกีย่ วกับการจัดตัง้ องค์กรของ
ผูบ้ ริโภค
(Guidelines for the Legislation on Unite and Form a
Consumer Organisation)
- พระราชบัญญัตเิ กีย่ วกับการจัดตัง้ องค์กรของผูบ้ ริโภค
(Bill, Act on Unite and Form a Consumer Organisation)
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10. มาตรา 47 วรรค 1-2 : มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับสิทธิของบุคคลผูย้ ากไร้ในการได้รบั
บริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
(Legal Measures on the Right of the Indigent Person to
Receive Public Health Services Provided by the State Free of
Charge)
11. มาตรา 48 วรรค 1 : (1) - มาตรการทางกฎหมาย
- แนวทางการจัดให้มกี ฎหมาย
- พระราชบัญญัติ
(- Legal Measures…
- Guidelines for the
Legislation…
- Bill, Act…
วรรค 2 :

12. มาตรา 51:

เกีย่ วกับการคุม้ ครองและ
ช่วยเหลือบุคคลซึง่ เป็ น
มารดาในช่วงระหว่างก่อน
และหลังการคลอดบุตร
on Protection and Assistance to
the Persons who were Mothers
During the Period Prior to and
After Giving Birth)

(2) - มาตรการทางกฎหมาย
เกีย่ วกับการให้ความ
- แนวทางการจัดให้มกี ฎหมาย ช่วยเหลือทีเ่ หมาะสมจากรัฐ
- พระราชบัญญัติ
แก่ผสู้ งู วัยและบุคคลผูย้ ากไร้
(- Legal Measures…
on the Appropriate Assistance
- Guidelines for the
from the State to the Aged
Legislation…
Persons and the Indigent
- Bill, Act…
Persons)
- มาตรการทางกฎหมาย
- แนวทางการจัดให้มกี ฎหมาย
- พระราชบัญญัติ
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เกีย่ วกับหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ในการฟ้ องร้องหน่วยงานของรัฐ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใดทีร่ ฐั ธรรมนูญ
บัญญัตใิ ห้เป็ นหน้าทีข่ องรัฐต้องกระทํา
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
โดยตรง

(- Legal Measures…
- Guidelines for the
Legislation…
- Bill, Act…

on the Rules and Procedures to
Take Legal Proceedings Against
a Relevant State Agency as
Regards any Act Provided by
the Constitution to be the Duty
of State have to the act is for
the Direct Benefit of the People

13. มาตรา 54 วรรค 2 : (1) มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการส่งเสริมและสนับสนุ นให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการให้เด็กเล็กได้รบั การดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษา
(Legal Measures on Promotion and Organisation and the
Private Sectors to Participate in Undertake to Provide
Young Children Receive Care and Development Prior to
Education)
วรรค 3 : (2) มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนได้รบั การ
เรียนรูต้ ลอดชีวติ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(Legal Measures to Promotion the People Receive a Lifelong Learning as Provided be Law on National Education)
วรรค 6 : (3) แนวทางการจัดตัง้ กองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผูข้ าดแคลนทุน
ทรัพย์เพื่อการศึกษาทุกระดับ
(Guidelines to the Establishment a Fund for the Purpose of
Assisting Persons with Insufficient Means)
14. มาตรา 55 วรรค 1 : มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมและสนับสนุ นให้มกี ารพัฒนาภูม ิ
ปั ญญาด้านแพทย์แผนไทย
(Legal Measures to Promote and Support the Development of
Wisdom on Thai Traditional Medicine)
15. มาตรา 56 วรรค 4 : มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการนํา
สาธารณูปโภคของรัฐไปให้เอกชนดําเนินการทางธุรกิจ

~6~

(Legal Measures on the Rules and Procedures to Allow the
Private Sectors to Operate the Business of Public Utilities
Services)
16. มาตรา 57 : (1) มาตรการทางกฎหมาย / ร่างพระราชบัญญัติ / แนวทางการจัดให้ม ี
กฎหมาย เกีย่ วกับการส่งเสริมและสนับสนุ นให้ประชาชน ชุมชนและ
องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ เข้าร่วมดําเนินการอนุรกั ษ์ ฟื้ นฟูและส่งเสริม
ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่
(Legal Measures / Draft Act / Guidelines for the Legislation to
Promote and Support the People Community and a Local
Administrative Organisation to Participate in Conserve Revive and
Promote Local Wisdom)
(2) มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิน่ เข้า
ร่วมดําเนินการและได้รบั ประโยชน์จากการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
(Legal Measures on Dispensation the Relevant Loczl People and
Local Community to Participate in and Obtain the Benefit of Natural
Resources, Environment and Biodiversity)
17. มาตรา 58 วรรค 1+3 : มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเยียวยาความเดือดร้อนหรือ
เสียหายแก่ประชาชนซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากการดําเนินการใดของรัฐ
หรือทีร่ ฐั อนุญาตให้ผใู้ ดดําเนินการ
(Legal Measures to Remedy the Grievance or Damage for the
Affected People or Community in Regard to any Undertaking
By the State or that the State Permit any Person to Carryout)
18. มาตรา 60 วรรค 1-2 : มาตรการทางกฎหมาย / แนวทางการจัดให้มกี ฎหมาย / เกีย่ วกับ
การให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ และสิทธิการ
เข้าใช้วงจรดาวเทียมอันเป็ นสมบัตขิ องชาติ
(Legal Measures / Guidelines for the Legislation on the
Participation of the People in the Utilisation of Transmission
Frequencies and Right to Access a Satellite Orbit, which are
National Treasuries)
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19. มาตรา 62 วรรค 1 : (1) ร่างพระราชบัญญัตวิ นิ ยั การเงินการคลังของรัฐ
(Draft Act on Financial and Discipline of the State)
(2) ร่างพระราชบัญญัตกิ ารจัดระบบภาษีให้เกิดความเป็ นธรรมแก่
สังคม
(Draft Act on Establishment a Taxation System to Ensure
Fairing in the Society)
วรรค 2 : (1) มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการกําหนดให้มวี นิ ัยทางการคลัง
ด้านรายได้ รายจ่าย ทัง้ เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
(Legal Measures on Formulation of Fiscal Discipline in
Respect of Revenues, Expenditure Budgetary and Extra
Budgetary)
(2) มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการบริหารสินทรัพย์ของรัฐและ
เงินคงคลัง
(Legal Measures on the Management of State Assets and
Treasury Reserve)
20. มาตรา 63 : มาตรการและกลไกทางกฎหมายเพื่อป้ องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชน
(Legal Measures and Mechanism to Prevent and Eliminate Dishonest
Acts and Wrongful Conducts in Both Public and Private Sectors)
: มาตรการและกลไกทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมี
ส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชีเ้ บาะแส โดยได้รบั ความ
คุม้ ครองจากรัฐ
(Legal Measures and Mechanism to Promote Collective Participation
of the People in a Campaign to Provide Knowledge to Counter
Corruption or to Provide Leads under the Protection of the State)
21. มาตรา 65 วรรค 1-3 : (1) แนวทางการจัดให้มกี ฎหมายเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ วิธกี ารจัดทํา
การมีส่วนร่วม และการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนกรณี
ยุทธศาสตร์ชาติ
(Guidelines for Legislation on the Rules, Procedures,
Participation and Public Consultation of the People in Case
of the National Strategy)
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(2) ร่างพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้ยทุ ธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....
(Draft Act to Use the National Strategy B.E. ….)
22. มาตรา 72 :

ร่างประมวลกฎหมายทีด่ นิ ทรัพยากรนํ้า และพลังงาน
(Draft of Land Code, Water Resources and Energy)
(1) ร่างพระราชบัญญัตกิ ารวางแผนการใช้ทด่ี นิ ของประเทศตาม
หลักการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
(Draft Act to Plan the Country’s Land in Accordance with
the Principles of Sustainable Development)
(2) - ร่างพระราชบัญญัตกิ ารวางผังเมืองทุกระดับตามความต้องการ
ของประชาชนในพืน้ ที่
(Draft Act to Undertake Town Planning at all Level
Accordance with Needs of the People in the Area)
- ร่างพระราชบัญญัตพิ ฒ
ั นาเมืองให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนในพืน้ ที่
(Draft Act to Develop Town to Prosper and Meet the
Needs of the People in the Area)
(3) ร่างพระราชบัญญัตจิ ดั ให้มกี ารกระจายการถือครองทีด่ นิ เพื่อทํา
กินได้อย่างทัวถึ
่ งและเป็ นธรรม
(Draft Act to Provide Measures for Distribution of Land
Holding In order to thoroughly and fairly allow People to
have Land for Making a Living)
(4) - ร่างพระราชบัญญัตกิ ารบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าทีม่ คี ุณภาพ
และเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน
(Draft Act to Provide Quality Water Resources which are
Sufficient for Consumption by the People)
- ร่างพระราชบัญญัตกิ ารบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพื่อการ
ประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น
(Draft Act to Provide Water Resources for Agriculture
Industries and Other Activities)
(5) - ร่างพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานและการใช้
พลังงานอย่างคุม้ ค่า
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(Draft Act to Promote Energy Conservation and Costeffective use of Energy)
- ร่างพระราชบัญญัตสิ ่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการผลิต การ
ใช้พลังงานทางเลือกอย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น
(Draft Act to Promote Develop and Support the Production
and Use of Alternative Energy to Enhance Sustainable
Energy Security)
23. มาตรา 73 :

(1) แนวทางการจัดให้มกี ฎหมายเกีย่ วกับมาตรการหรือกลไกทีช่ ่วย
ให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
(Guidelines to Provide Measures or Mechanisms to Enable
Farmers to Efficiently carry out Agriculture which Yields
Produce of High Quantity and Quality)
(2) มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการช่วยเหลือเกษตรกรผูย้ ากไร้
ให้มที ท่ี ํากินโดยการปฏิรปู ทีด่ นิ หรือวิธอี ่นื ใด
(Legal Measures to Assist Indigent Farmers to have Land
for Making a Living through Land Reform or Another
Means)

24. มาตรา 74 วรรค 1 : (1) ร่างพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมให้ประชาชนมีงานทํา มีความสามารถ
ในการทํางานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพและวัย
(Draft Act to Promote Abilities the People to engage in work
which is appropriate to their potentials and ages)
(2) ร่างพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองผูใ้ ช้แรงงานให้ได้รบั ความปลอดภัย
และมีสุขอนามัยทีด่ ใี นการทํางาน
(Draft Act to Protect labour to ensure safety and vocational
hygiene)
(3) ร่างพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการออมเพื่อการดํารงชีพเมื่อพ้นวัย
ทํางาน
(Draft Act to Promote Savings for living after their working
age)
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25. มาตรา 76 วรรค 2 : ร่างพระราชบัญญัตกิ ารบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
(Draft Act to Personnel Management of State Agencies in
accordance with the merit system)
26. มาตรา 77 วรรค 1-2
แนวนโยบายแห่งรัฐเกี่ยวกับการมีและการบังคับใช้กฎหมาย
ประกอบมาตรา 258 ค. ตลอดทัง้ การปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมาย
(Directive Principles of State should introduce laws and
laws enforcement as well as in National Reform in Laws
Area)
วรรค 2

27. มาตรา 134 (3) :

แนวทางการพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับบริบทต่าง ๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
(Guidelines to developing all laws to be suitable to and
appropriate for the changing contexts)
ร่างพระราชบัญญัตเิ กีย่ วกับการดําเนินการทีผ่ กู พันทรัพย์สนิ ของรัฐ
พ.ศ. .... (แนวทางการจัดให้มกี ฎหมาย)
(Draft Act on / Guidelines for Legislation to any act binding
State properties)

28. มาตรา 141 วรรค 2 : (1) ร่างพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยวินยั การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
(แนวทางการจัดให้มกี ฎหมาย)
(Bill Act on / Guidelines for the Legislation on Financial and
Fiscal Discipline of the State B.E. ….)
(2) แนวทางการจัดให้มกี ฎหมายเกีย่ วกับการจัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอกับการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยอิสระของรัฐสภา ศาล องค์กร
อิสระ และองค์กรอัยการ
(Guidelines for the Legislations the law to allocate adequate
budgets for the independent performance of duties of the
National Assembly, the Courts, the Independent Organs
and State Attorney Organ)
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(3) ร่างพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอกับการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยอิสระของรัฐสภา ศาล องค์กร
อิสระ และองค์กรอัยการ
(Draft Act on the Rules of the sufficient budget allocation
for the independent performance of duties of the National
Assembly, the Courts, the Independent Organs and the
State Attorney Organ)
29. มาตรา 185 :

มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการป้ องกันมิให้สมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาใช้สถานะหรือตําแหน่งกระทําการก้าวก่าย
หรือแทรกแซงหรือมีส่วนร่วมในการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ หรือให้
ความเห็นชอบในการจัดทําโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง ของผูอ้ ่นื หรือของพรรคการเมือง
(Legal Measures to prevent a member of the House of
Representatives and a Senator through the statue of position
carry out to an intervention of or interference or participate in
the spending of budget or granting of approval of any project of
a State Agency of his or her own benefit, the benefit of another
person or of a political party)

30. มาตรา 186 วรรค 2 : (1) ร่างพระราชบัญญัตกิ ําหนดมาตรฐานจริยธรรมของรัฐมนตรี
ประกอบมาตรา 184
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร และสมาชิกวุฒสิ ภา
(Draft Act of Stipulation of the Ethical Standards of the
Ministers, the Members of the House of Representatives
and the Senators)
(2) มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการป้ องกันมิให้รฐั มนตรีใช้
สถานะหรือตําแหน่งกระทําการใดอันเป็ นการก้าวก่ายหรือ
แทรกแซงการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เพื่อประโยชน์
ของตนเอง ของผูอ้ ่นื หรือของพรรคการเมืองโดยมิชอบ
(Legal Measures on prevention to the Ministers through his
or her status or position carry out any act which amounts to
a wrongful intervention of or interest with the performance
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of duties of a State Official for his or her own benefit, the
benefit of another person or of a political party)
31. มาตรา 192 วรรค 1-2 : ร่างพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑ์และวิธกี ารชีข้ าดปั ญหาเกีย่ วกับ
หน้าทีแ่ ละอํานาจระหว่างศาล
(Draft Act on the Rules and Procedures for ruling on a
dispute on the competent jurisdictions between the Courts)
32. มาตรา 196 :

ร่างพระราชบัญญัตกิ ารบริหารงานบุคคลเกีย่ วกับผูพ้ พิ ากษาศาล
ยุตธิ รรม
(Draft Act on Personnel administration of the Judges of the
Courts of Justice)

33. มาตรา 198 :

ร่างพระราชบัญญัตกิ ารบริหารงานบุคคลเกีย่ วกับตุลาการศาล
ปกครอง
(Draft Act on Personnel administration of the Judges of
Administrative Courts)

34. มาตรา 202(10) :
และมาตรา 219

ร่างพระราชบัญญัตกิ ารบริหารงานบุคคลเกีย่ วกับตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ
(Draft Act on Stipulation of the Ethical Standards of the Judges
of the Constructional Courts)

35. มาตรา 219 :

ร่างพระราชบัญญัตกิ ําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับผูด้ าํ รง
ตําแหน่งทางการเมือง
(Draft Act on Stipulation of the Ethical Standards of the Persons
holding positions in the Independent Organs)

36. มาตรา 248 วรรค 3-4 : ร่างพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการอัยการและการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรอัยการ
(Draft Act the State Attorney Committee and the Personnel
administration of the State Attorney Organ)
วรรค 4 : (1) ร่างพระราชบัญญัตปิ ้ องกันมิให้พนักงานอัยการกระทําการหรือ
ดํารงตําแหน่งใดอันอาจทําให้มกี ารขัดกันแห่งผลประโยชน์
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(Draft Act to prevent State Attorneys from caring out any act
of holding any position may cause the conflict of interest)
(2) ร่างพระราชบัญญัตปิ ้ องกันมิให้พนักงานอัยการกระทําการหรือ
ดํารงตําแหน่งใดอันอาจมีผลให้การสังคดี
่ หรือการปฏิบตั หิ น้าที่
โดยมิชอบ
(Draft Act to prevent State Attorneys from caring out any act
of holding any position which may cause the making of
orders in cases or the misbehavior)
37. มาตรา 249 :

ร่างพระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตาม
หลักการปกครองตนเอง
(Draft Act on the procedure and from of local administrative
organization with the principle of self-government)

38. มาตรา 250 วรรค 1 : (1) ร่างพระราชบัญญัตกิ ําหนดหน้าทีแ่ ละอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในการดูแล จัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ
(Draft Act on the duties and powers for the local
administrative Organization to regulate and provide public
services and public activities)
(2) ร่างพระราชบัญญัตกิ ําหนดหน้าทีแ่ ละอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ให้แก่ประชาชนในท้องถิน่
(Draft Act on the duties and powers for the local
administrative Organization to promote and support the
provision of education for the people in the locality)
วรรค 3 : ร่างพระราชบัญญัตกิ ารร่วมหรือมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงาน
ของรัฐดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะทีเ่ ป็ นหน้าทีแ่ ละอํานาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(Draft Act on participation or delegation of operation to a private
organization or State Agency on providing any public service
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which are the duties and powers of the local administrative
organization)
วรรค 4 : มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการส่งเสริมและพัฒนาการหารายได้
อย่างเพียงพอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(Legal Measures on Promotion and Development Means for
Earning Adequate Revenues of the Local Administrative
Organisation)
39. มาตรา 251 :

ร่างพระราชบัญญัตกิ ารบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
(Bill Act of the Personnel Management of the Local Administrative
Organisation)

40. มาตรา 252 :

แนวทางการจัดให้มกี ฎหมายเกีย่ วกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
รูปแบบพิเศษ
(Guidelines for the Provisions of Law on the Special Form of the
Local Administrative Organisation)

มาตรา 253 :

41. มาตรา 254 :

ร่างพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑ์และวิธกี ารให้ประชาชนในท้องถิน่ มีส่วน
ร่วมในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สภาท้องถิน่ และ
ผูบ้ ริหารท้องถิน่
(Draft Act of the Rules and Procedures to give the people in the
locality to enable the participation in the performance of work,
local administrative organisations, local assemblies and local
administrators)
ร่างพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการให้
ประชาชนในท้องถิน่ มีสทิ ธิเข้าชื่อกันเพ่อเสนอข้อบัญญัตหิ รือถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่
(Draft Act of the Rules and Procedures and terms of Giving the
people in the locality have the right to sign a joint petition for
introducing an ordinance of for removing a member of a local
assembly or a local administrators)
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42. มาตรา 258 วรรคแรก : ร่างพระราชบัญญัตกิ ําหนดแผนและขัน้ ตอนการดําเนินการ
ประกอบมาตรา 259
ปฏิรปู ประเทศ (แนวทางการจัดให้มกี ฎหมาย)
(Draft Act / Guidelines for Legislation to define the plan and
procedures for Reforming the country)
ก. ด้านการเมือง (Politics Area)
(3): กลไกทางด้านกฎหมายทีก่ ําหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองใน
การประกาศโฆษณานโยบายทีม่ ไิ ด้วเิ คราะห์ผลกระทบ ความคุม้ ค่าและ
ความเสียหายอย่างรอบด้าน
(Legal Mechanism to Determine Accountability of the Political
Party for Promotion Policies that have not been Subjected to a
Thorough Assessment of Impact, Cost Effectiveness and Risk)
(5): การจัดให้มกี ลไกทางกฎหมายสําหรับการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทาง
การเมืองโดยสันติวธิ ี
(Providing the Legal Mechanism to Resolve Political Conflicts by
Peaceful)
ข. ด้านการบริ หารราชการแผ่นดิ น (Administration of State Affairs Area)
(1): มาตรการทางกฎหมายให้มกี ารนําเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมมาประยุกต์ใช้
ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทําบริการสาธารณะ
(Legal Measures to Ensure Suitable Technology is Applied to the
Administration of State Affairs and Provision of Public Services)
ค. ด้านกฎหมาย (Law Area)
(1): ร่างพระราชบัญญัตกิ ลไกให้ดาํ เนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
หรือข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล
(Bill Act of the Mechanism for Revising Laws, Regulations, Rules
or Bylaws for Development Them to be Conformity with Universal
Standards)
(2): ร่างพระราชบัญญัตปิ ฏิรปู ระบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรม
วิชากฎหมายเพื่อพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพกฎหมาย
(Bill Act to Reforming the System of Legal Learning, Instruction
and Education with a View to Developing Legal Practitioners)
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ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (Justice Process Area)
(1): แนวทางการจัดให้มกี ฎหมายเกีย่ วกับการช่วยเหลือบุคคล ผูข้ าดแคลน
ทุนทรัพย์ให้เข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม
(Guidelines for the Provisions of Law on Aiding Persons with
Insufficient Means in Having Access to Justice Process)
(2): มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มกี าร
ตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ
อย่างเหมาะสม
(Legal Measures Relating to the System of Criminal Injury by
Providing a Proper Check and Balance between Inquiry Officials
and State Attorneys)
(4): มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับหน้าที่ อํานาจ และภารกิจของตํารวจ
(Legal Measures Relating to Duties, Powers and Missions of the
Police Officials)
: ร่างพระราชบัญญัตบิ ริหารงานบุคคลของข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ....
(Bill Act to Personnel Management of the Police Officials)
จ. ด้านการศึกษา (Education Area)
(1): ร่างพระราชบัญญัตกิ ารดูแลและพัฒนาเด็กเล็กก่อนเข้ารับการศึกษา
(Bill Act to Care and Development of Young Children Prior to
Education)
(2): ร่างพระราชบัญญัตกิ องทุนเพื่อช่วยเหลือผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ดา้ น
การศึกษา
(Bill Act to the Establishment a Fund for the Purpose of Assisting
Persons with Insufficient in Education Area)
(3): แนวทางการจัดให้มกี ฎหมายเกีย่ วกับระบบการผลิต การคัดกรอง และ
การพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพครู
(Guidelines to Provide the Law on the System for Producing,
Screening and Developing Teaching Professionals and
Instructors)
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(4): ร่างพระราชบัญญัตกิ ารจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผเู้ รียน
สามารถเรียนได้ตามความถนัด
(Bill Act to Improving Learning and Instruction at Every Level so
that Students Core able to Study According to Their Aptitudes)
ฉ. ด้านเศรษฐกิ จ (Economic Area)
(1): ร่างพระราชบัญญัตขิ จัดอุปสรรคและเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
(Bill Act to Eliminating Obstacles and Promoting the
Competitiveness of the Country)
(2): ร่างพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและสนับสนุ นการนําความคิดสร้างสรรค์และ
เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
(Bill Act to Promote and Support the Application of Creative Ideas
and Modern Technology in the Economic Development of the
Country)
(3): ร่างพระราชบัญญัตปิ รับปรุงระบบภาษีอากรให้มคี วามเป็ นธรรม
(Bill Act to Improving the Taxation System with a view to
Promoting Fairness)
(4): ร่างพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมสหกรณ์และผูป้ ระกอบการแต่ละขนาดให้ม ี
ความสามารถในการแข่งขัน
(Bill Act to Promote Cooperatives to ensure their appropriate
Competitiveness)
: ร่างพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจทีเ่ ป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม
(Bill Act to Promote Social Enterprises and Environment-Friendly
Enterprises)
: ร่างพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจชุมชน
(Bill Act to Promote Micro Enterprises and Community
Enterprises)
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ช. ด้านอื่น ๆ (Other Area)
(1): ร่างพระราชบัญญัตจิ ดั ให้มรี ะบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
(Bill Act to Having a Water Resource Management System which
is Efficient)
(2): ร่างพระราชบัญญัตกิ ารกระจายการถือครองทีด่ นิ อย่างเป็ นธรรม
(Bill Act to Ensuring a Fair Distribution of Land Holding)
(3): ร่างพระราชบัญญัตจิ ดั ให้มรี ะบบจัดการและกําจัดขยะมูลฝอยทีม่ ี
ประสิทธิภาพและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
(Bill Act to Establishing a System for Management and Disposing
Social Waste in an Efficient and Environment Friendly)
(4): ร่างพระราชบัญญัตปิ รับปรุงระบบหลักประกันสุขภาพ
(Bill Act to Adjustment the Health Security System)
(5): ร่างพระราชบัญญัตใิ ห้มรี ะบบการแพทย์ปฐมภูม ิ
(Bill Act to Establishing a Primary Health)
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