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ค ำน ำ 
กำรรวบรวมคร้ังที่ 8 

 
การศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มุ่งเนน้ให้การศึกษา

ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงทางนิติศาสตร์ โดยลกัษณะของการเรียนการสอน นอกจากจะมุ่งเนน้ให้
นกัศึกษามีความรู้ทางวิชาการอย่างลึกซ้ึง และถูกตอ้งแลว้ยงัส่งเสริมให้นกัศึกษาคิด วิเคราะห์ปัญหา และ
สามารถเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา โดยการศึกษาคน้ควา้ทางวิชาการดว้ยตนเองเป็นส าคญั ดงันั้น การ
ผลิตงานวิชาการทางด้านนิติศาสตร์ในรูปแบบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ จึงเป็นเง่ือนไขส าคญัในการ
ส าเร็จการศึกษา 

เป็นท่ีทราบโดยทัว่ไปว่า การท าวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์นั้นจะตอ้งเร่ิมจากการก าหนดหัวขอ้
การศึกษาและประเด็นปัญหาท่ีจะศึกษา ดงันั้น เอกสารรวบรวมรายช่ือหวัขอ้วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เล่ม
น้ีจึงเป็นคลงัขอ้มูลท่ีส าคญัส าหรับผูท่ี้จะเร่ิมท าวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งในแง่ของการ
หลีกเล่ียงความซ ้ าซ้อนของหัวข้อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ทั้ งในแง่ของการทบทวนวรรณกรรม 
(Literature review) ซ่ึงเป็นการต่อยอดไปสู่การคน้ควา้ขอ้มูลในเชิงเน้ือหาและเอกสารอา้งอิง เพื่อให้งาน
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์เป็นผลงานการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแทจ้ริง  ยิ่งไปกวา่นั้น การ
รวบรวมรายช่ือหัวขอ้วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ในสถาบนัการศึกษาต่างๆ ยงัเป็นการรวบรวมขอ้มูลการ
ศึกษาวจิยัทางนิติศาสตร์อยา่งเป็นระบบและเผยแพร่อยา่งกวา้งขวางเพื่อใหอ้าจารย ์นกัศึกษา นกัวิชาการและ
ผูท่ี้สนใจไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลเหล่าน้ีได ้อนัเป็นประโยชน์อยา่งมากในการพฒันาวชิาการทางนิติศาสตร์ต่อไป 

ในการน้ี บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องขอขอบพระคุณผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.สุรศกัด์ิ มณีศร ท่ีไดริ้เร่ิมและด าเนินการรวบรวม ตลอดจนเผยแพร่เอกสารการรวบรวม
รายช่ือวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์มาโดยตลอด ถือเป็นคุณูปการอย่างสูงท่ีท่านผูช่้วยศาสตราจารย ์           
ดร.สุรศกัด์ิ มณีศร ไดใ้หไ้วแ้ก่คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และสถาบนัการศึกษากฎหมายอ่ืนๆ 
ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันางานบณัฑิตศึกษาและการพฒันาวชิาการทางนิติศาสตร์ของประเทศไทยต่อไป 
 

 

  (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุปรียา แกว้ละเอียด) 

  ผูอ้  านวยการบณัฑิตศึกษา 

  คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
                      26 ธนัวาคม 2558 
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กำรรวบรวมคร้ังที่ 8 

 
 การรวมรวมวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ทางนิติศาสตร์ทัว่ประเทศคร้ังน้ีเป็นการรวมรวมของปี
การศึกษา 2556 และ 2557  เดิมตั้งใจท าเฉพาะของปีการศึกษา 2556 ต่อจากเล่มก่อนท่ีเผยแพร่เม่ือตน้ปีท่ีแลว้ 
แต่โดยท่ีไดข้อ้มูลมาชา้มากเพราะเป็นปีแรกท่ีมีการเล่ือนการเปิดเทอมทัว่ประเทศยืดออกไปสองเดือน   กวา่
จะได้ขอ้มูลมาครบก็ล ้ าไปถึงปีการศึกษาต่อมา  จึงจ าเป็นตอ้งรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน และในส่วนของปี
การศึกษา 2557 ก็ท  าไดเ้ฉพาะบางส่วน  มหาวิทยาลยับางแห่งยงัท าขอ้มูลไม่เสร็จ และยงัไม่ไดท้  าพิธีรับ
ปริญญา  แต่โดยท่ีผมไดเ้กษียณอายุราชการเม่ือสามเดือนก่อน  ไม่อาจรอให้ไดข้อ้มูลจนครบ  จึงท าเฉพาะ
ในส่วนขอ้มูลท่ีไดม้าก่อน  ในเล่มต่อไปผูจ้ดัท าก็จะท าของการศึกษา 2558 ผนวกกบัปีการศึกษา 2557 ท่ี
ยงัคงขาดอยู ่
 ในเล่มน้ีจะเห็นได้ว่ามีมหาวิทยาลัยท่ีผลิตงานเขียนระดบับณัฑิตศึกษาเพิ่มข้ึนคือมีจ านวนรวม
ทั้งส้ิน 22 แห่ง มีงานเขียนทั้งส้ิน 15,663 เล่ม งานเขียนเหล่าน้ีช่วยพฒันากฎหมายให้ดีข้ึนและรวดเร็วข้ึน  
การรวบรวมงานเขียนทั้งหมดไว ้ณ ท่ีน้ี  ตั้งใจใหน้กัศึกษาทั้งหลายไดต่้อยอดความคิดจากงานเหล่าน้ีให้ดีข้ึน 
พฒันาข้ึน 
 งานท่ีน่าจะท าต่อไปในอนาคตคือการรวบรวมเน้ือหาวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และงานวิจยัทาง
นิติศาสตร์ทุกเล่มไวใ้นท่ีเดียวกนั โดยเฉพาะท าเป็นขอ้มูลดิจิตอลท่ีทุกคนเขา้ถึงไดง่้าย ในเวลาน้ีมีการท าไป
บา้งแลว้บางส่วน การท าให้สมบูรณ์ข้ึนอยูก่บัความตั้งใจและงบประมาณ  ผมเช่ือวา่น่าจะมีผูท้  าให้สมบูรณ์
ในไม่ชา้น้ี  อีกอยา่งหน่ึงคือการท าดรรชนีรายช่ือ จะช่วยใหก้ารคน้ควา้รวดเร็ว และถ่ีถว้นข้ึนอีกมาก 
 งานน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความช่วยเหลือจากคนจ านวนมาก จากมหาวิทยาลยัต่างๆ ขอขอบคุณทุกท่าน
มา ณ ท่ีน้ี ผูท่ี้ส าคญัท่ีสุดและออกก าลงักายก าลงัสมองมากท่ีสุดคือผูช่้วยของผม คุณสะคราญรัตน์ กึนสี และ
ขอขอบคุณ บณัฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่ีไดอุ้ดหนุนทางการเงินแก่ผูช่้วยของ
ผมมาโดยตลอด 

 
                                                                                        (ผศ.ดร.สุรศกัด์ิ มณีศร) 
                                                                                          E-mail: surasakm@tu.ac.th 
                                                                                                                   Line ID : surasakngo 
                                                                                               24 ธนัวาคม 2558 
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 ในการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา นอกจากจะเป็นการศึกษาเน้ือหาวิชาการทางกฎหมายท่ีมีความลึกซ้ึง
แลว้ ยงัเป็นการศึกษาท่ีเนน้การคิดวิเคราะห์ การคน้ควา้ หาค าตอบการให้เหตุผลท่ีมีตรรกะและมีหลกัวิชาการ
สนบัสนุน ดงันั้นวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์จึงเป็นงานคน้ควา้วิจยัท่ีเป็นเง่ือนไขส าคญัในการส าเร็จการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา 
 การท าวทิยานิพนธ์และสารนิพนธ์นั้นเป็นงานวิชาการท่ีตอ้งอาศยัความทุ่มเทและความพยายามอยา่งยิ่ง 
เอกสารรวบรวมรายช่ือหวัขอ้วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ท่ีผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรศกัด์ิ มณีศร ไดจ้ดัท าข้ึนน้ี
จึงเป็นคลงัขอ้มูลท่ีส าคญัส าหรับผูเ้ร่ิมท าวทิยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในการพิจารณาหวัขอ้ วิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ท่ีเหมาะสม เพื่อหลีกเล่ียงการท าวทิยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ท่ีมีความซ ้ าซ้อนกนั เป็นการต่อยอดไปสู่การ
คน้ควา้ขอ้มูลในเชิงเน้ือหาและเอกสารอา้งอิง  
 การรวบรวมรายช่ือหัวขอ้วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์จากทุกสถาบนัการศึกษาย่อมเป็นประโยชน์ต่อ
วงการวิชาการนิติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสาธารณชน
ทัว่ไปในการคน้ควา้ต่อยอดทางวิชาการหรือการน าผลการศึกษาจากวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์นั้นไปปรับใช้
ในภาคปฏิบติัต่อไปดว้ย ทั้งน้ีจากรายช่ือหวัขอ้วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ท่ีรวบรวมไดก้ว่า13,162 รายการน้ี
แสดงใหเ้ห็นถึงพฒันาการ ของงานวชิาการนิติศาสตร์ในประเทศไทยท่ีมีมาอยา่งต่อเน่ือง 
 การรวบรวมรายช่ือวทิยานิพนธ์และสารนิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษาคร้ังน้ี ถือเป็นคุณูปการท่ีส าคญัยิ่งจาก 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรศกัด์ิ มณีศร ในการน้ี บณัฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์จึง
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงท่ีได้เป็นผูริ้เร่ิมและด าเนินการรวบรวม ตลอดจนเผยแพร่เอกสาร
รวบรวมรายช่ือวทิยานิพนธ์และสารนิพนธ์ฉบบัน้ี  
 
 
 
                  (อาจารย ์ดร.สุปรียา แกว้ละเอียด) 
            ผูอ้  านวยการบณัฑิตศึกษา 
          คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
                 24 มกราคม 2557 
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กำรรวบรวมคร้ังที่ 7 

การตีพิมพใ์นคร้ังน้ีท่านทั้งหลายย่อมเห็นว่ามีมหาวิทยาลยัทั้งของรัฐและเอกชนท่ีมีการสอนและ

ผลิตบณัฑิตในระดบับณัฑิตศึกษาเป็นจ านวน 19 แห่ง มีงานเขียนทั้งสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์รวมทั้งส้ิน 

13,162 เร่ือง สถาบนัล่าสุดท่ีเพิ่มข้ึนมาในปีน้ีคือ มหาวิทยาลยัสยาม และสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ถา้ปรากฏวา่มีสถาบนัอ่ืนท่ีผลิตบณัฑิตดงักล่าว และยงัไม่ปรากฏรายช่ือในหนงัสือเล่มน้ี ถา้ท่านทราบ โปรด

แจง้มายงัผมดว้ย เพื่อจะท าใหข้อ้มูลท่ีรวมรวมในคราวต่อไปสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 ผมยนิดีท่ีงานรวบรวมน้ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาและผูต้อ้งการคน้ควา้เป็นจ านวนมาก ในอีก 9 ปี

ขา้งหนา้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องเราจะมีอายุครบ 100 ปี ผมเช่ือวา่จะเป็นโอกาสดีท่ีจะแกไ้ข

ปรับปรุงให้กฎหมายพฒันาข้ึน ขอ้มูลท่ีมีอยู่ในหนงัสือเล่มน้ีย่อมเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะท าให้งานคน้ควา้และ

ขอ้เสนอใหม่ๆไดถู้กน ามาใช ้ น ามาเป็นขอ้เสนอแกไ้ขปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ และเป็น

ขอ้มูลพื้นฐานท่ีจะท าให้รู้ว่าเร่ืองใดท่ียงัไม่มีการคิดและคน้ควา้ เพื่อจะจดัให้มีการคน้ควา้ในเร่ืองนั้นต่อไป 

ใหท้นัเวลาการท าขอ้เสนอแกไ้ขปรับปรุงกฎหมาย 

 งานน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความมานะพยายามของผูช่้วยของผม คุณสะคราญรัตน์  กึนสี เธอก าลงัเรียน

จบปริญญาโท สาขากฎหมายเอกชน ปีหน้าผมอาจมีผูช่้วยคนใหม่มาท าต่อไป ขอขอบคุณทุกคนท่ีช่วยให้

ขอ้มูล หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดช่้วยกนัท าต่อไปอีกในเล่มหนา้  ถา้ท่านพบเห็นขอ้บกพร่องใดๆ โปรดแจง้ให้

ผมทราบดว้ย จะเป็นพระคุณอยา่งยิง่ 

 

                     (ผศ.ดร.สุรศกัด์ิ มณีศร) 

                                                                                                คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

                                                                                                         E-mail :  surasakm@tu.ac.th 

                                                                                                                  25 กุมภาพนัธ์ 2557 



ค ำน ำ 

กำรรวบรวมคร้ังที่ 6 
 

 วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เป็นงานค้นควา้วิจยัท่ีเป็นเง่ือนไขส าคญัประการหน่ึงของการ

ส าเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ดงันั้น รายช่ือหัวขอ้วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ท่ีได้รวบรวมจากทุก

สถาบนัเท่าท่ีจะรวบรวมไดจึ้งเป็นความพยายามท่ีแสดงให้เห็นในเบ้ืองตน้วา่งานทางวิชาการนิติศาสตร์ใน

ประเทศไทยเองไดมี้พฒันาการเป็นอยา่งมาก 

 นอกจากน้ี เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปวา่การท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์นั้นเป็นงานท่ีตอ้งใช้

ความตั้งใจและความพยายามอยา่งมาก เอกสารรวบรวมรายช่ือหวัขอ้วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์น้ีจึงมีส่วน

เป็นคลงัขอ้มูลท่ีส าคญัส าหรับผูท่ี้จะเร่ิมท าวทิยานิพนธ์และสารนิพนธ์เป็นอยา่งดี ทั้งในการพิจารณาหวัขอ้ท่ี

จะจัดท า การต่อยอดไปสู่การค้นคว้าข้อมูลในเชิงเน้ือหาและเอกสารอ้างอิง ตลอดจนการหลีกเล่ียง

วทิยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ท่ีมีหวัขอ้เร่ืองเดียวกนัหรือซ ้ าซอ้นกนั 

 ยิ่งไปกวา่นั้น เพื่อให้งานวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เป็นผลงานการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

สังคมอยา่งแทจ้ริง การรวบรวมและเผยแพร่อย่างกวา้งขวางให้สาธารณชนเขา้ถึงขอ้มูลเหล่าน้ีไดก้็จะยิ่งมี

ประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการน าผลการศึกษาไปปรับใชใ้นภาคปฏิบติัต่อไปดว้ย 

 บัณ ฑิต ศึกษา  คณะ นิ ติศ าสต ร์  มหาวิทย าลัย ธ รรมศาสต ร์  ต้องขอขอบพระ คุณ                      

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุรศกัด์ิ มณีศร ท่ีไดเ้ป็นผูริ้เร่ิมและด าเนินการรวบรวม ตลอดจนเผยแพร่เอกสารการ

รวบรวมรายช่ือวทิยานิพนธ์และสารนิพนธ์น้ี 

 

 

    ผศ.ดร.เอกบุญ  วงศส์วสัด์ิกุล 

    บณัฑิตศึกษา 

    คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

    25 มกราคม 2556 



ค ำน ำ 

กำรรวมรวมคร้ังที่ 6 

การรวบรวมคร้ังน้ีมีสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกรวมทั้งส้ิน ๑๑,๖๑๙ 
เล่ม จากสถาบนัอุดมศึกษาทั้งหมด ๑๗ แห่ง มีอีกสองแห่งท่ีเปิดสอนระดบัปริญญาโทแลว้ แต่ยงัไม่มีผูเ้รียนจบ
คือ มหาวิทยาลัยสยาม และสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ คาดว่าในปีต่อไปน่าจะผลิตบณัฑิตได้แล้ว 
สถาบนัท่ีมีผูจ้บในระดับปริญญาเอกแล้วมี ๔ แห่งคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัรามค าแหงและมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

การเผยแพร่งานรวบรวมในคร้ังน้ีผมไดพ้ยายามอยา่งยิง่ท่ีท  ารูปเล่มท่ีเป็นกระดาษและเป็นขอ้มูลดิจิตอล
ใหเ้สร็จและเผยแพร่ในเวลาท่ีใกลเ้คียงกนัเพื่อผูใ้ชจ้ะสามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีตามท่ีความประสงคข์อง
ตน 

นบัแต่น้ีเป็นตน้ไปการรวบรวมจะอยูใ่นความดูแลของบณัฑิตศึกษาซ่ึงจะท าให้งานมีระบบ มีผูร่้วมงาน
มากข้ึนอนัจะส่งผลใหง้านมีคุณภาพและรวดเร็วยิง่ข้ึน 

ผูท่ี้เป็นก าลงัส าคญัท่ีสุดท่ีท าให้งานน้ีส าเร็จคือผูช่้วยของผม คุณสะคราญรัตน์ และผูต้รวจสอบความ
ถูกต้องในร่างสุดท้ายคือคุณเฉลิมวุฒิ ความส าเร็จของงานช้ินน้ีมาจากความช่วยเหลือจากคนจ านวนมาก 
ขอขอบคุณทุกท่านในมหาวิทยาลยัต่างๆท่ีมอบขอ้มูลมาให้ นอกจากน้ียงัมีลูกศิษยห์ลายคนท่ีช่วยท างานน้ีจน
ส าเร็จเสมอมา หวงัวา่งานน้ีคงท าประโยชน์ให้ทุกท่านตามท่ีปรารถนา หากมีขอ้บกพร่องใดๆโปรดแจง้ให้ผม
ทราบดว้ยเพื่อการปรับปรุงคร้ังต่อไป 

 

 

(ผศ.ดร.สุรศกัด์ิ มณีศร) 

คณะนิติศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

           E-mail : surasakm@tu.ac.th 

             Facebook : สุรศกัด์ิ มณีศร 



ค ำน ำ 

กำรรวมรวมคร้ังที่ 5 

  ส่ิงท่ีน่ายินดีอย่างยิ่งในการรวบรวมคร้ังน้ีคือ จ านวนงานเขียนทั้งหมดได้ขา้มท่ีหม่ืนเร่ืองไป

แลว้จากสถาบนัอุดมศึกษาทัว่ประเทศทั้งหมด ๑๖ แห่ง งานเขียนเหล่าน้ีไดช่้วยให้วงการนิติศาสตร์พฒันาไป

อยา่งรวดเร็ว เม่ือมีปัญหาใดๆ ตอ้งการค าตอบ ส่ิงแรกท่ีนึกถึงก็คือการเขา้มาคน้ในงานวิทยานิพนธ์เหล่าน้ี เพื่อ

ศึกษาในเบ้ืองตน้ และบางคร้ังก็สามารถหาค าตอบไปใชไ้ดเ้ลย นอกจากน้ียงัเป็นมาตรฐานในล าดบัตน้ให้ผูท่ี้จะ

คน้ควา้และเขียนในเร่ืองเดียวกนั ใหผ้ลิตงานดียิง่ข้ึนไปอีก 

  งานช้ินน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยการลงแรง ลงสมอง และใช้ความวิริยะอุตสาหะส่วนมากจากผูช่้วย

ของผมคือคุณสาณี สุระเศรษฐบูรณะ ซ่ึงในท่ีสุดเธอก็จะเรียนจบเป็นมหาบณัฑิตในอีกไม่ก่ีวนัน้ี นอกจากน้ียงัมี

นกัศึกษาของผมคนอ่ืนๆช่วยอีกหลายคนโดยเฉพาะคุณศศิภา คณาปราชญ์ ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งเป็นคร้ัง

สุดทา้ย จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ท่ีน้ี สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณท่านทั้งหลายท่ีช่วยแนะน าจากขอ้บกพร่องในการ

ตีพิมพค์ร้ังก่อนๆ คราวน้ีไดแ้กไ้ขใหดี้ข้ึนแลว้ ถา้ท่านพบส่วนควรจะแกไ้ขเพิ่มเติมใดๆอีก โปรดแจง้ให้ผมทราบ

ดว้ย จะเป็นพระคุณอยา่งยิง่ 

                                                                            

                                                            (ผศ.ดร.สุรศกัด์ิ มณีศร) 

                  คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

                          E-mail : surasakm@tu.ac.th 

                                        Facebook : สุรศกัด์ิ มณีศร 



ค ำน ำ 
กำรรวบรวมคร้ังที่ 4 

 
  แทบไม่น่าเช่ือวา่ในเวลาน้ีมีงานเขียนสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ท่ีรวบรวมไวใ้น

เอกสารเล่มน้ีมีจ  านวนเกือบหม่ืนเล่ม ถา้รวบรวมอยา่งครบถว้นโดยไม่ตกหล่นเลยน่าจะครบหม่ืน

เล่มอยา่งแน่นอน นบัวา่เป็นความกา้วหนา้ทางวิชาการอยา่งกา้วกระโดดแทบไม่น่าเช่ือ เม่ือสามสิบ

ปีก่อนมีเพียงมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเท่านั้นท่ีผลิตงานวิทยานิพนธ์

ในระดบัปริญญาโท แต่บดัน้ีมีทั้งส้ิน 12 สถาบนัและบางแห่งยงัผลิตถึงระดบัปริญญาเอกแมย้งัไม่

มากก็ตาม แต่เช่ือวา่ในระยะสิบปีขา้งหนา้น่าจะมีการพฒันาในทางกา้วกระโดดเช่นเดียวกบังานใน

ระดบัปริญญาโท 

  การรวบรวมรายช่ือวทิยานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคด์ั้งเดิมเพื่อให้นกัศึกษาสืบคน้งาน

ก่อนๆท่ีท าเสร็จแลว้ และจะสามารถหาหัวขอ้วิทยานิพนธ์ใหม่ๆท่ีไม่ซ ้ ากบังานเดิม  นอกจากน้ีถา้

เห็นว่าหัวขอ้เดิมมีประเด็นใหม่หรือมีความคิดใหม่ในสาระส าคญัท่ีผูเ้ขียนเดิมไม่ไดอ้า้งถึง ย่อม

สามารถน ามาเขียนใหม่ได้  ซ่ึงเป็นการให้สังคมตรวจสอบคุณภาพของงานแต่ละช้ินไปในตวั  

บางคร้ังอาจพบวา่มีการเขียนเร่ืองเดียวซ ้ ากนัหลายๆคร้ัง  ท่ีน่ีก็จะเป็นแหล่งขอ้มูลให้ตรวจสอบ การ

ลอกกนั การทบัซอ้นกนั หรือแนวความคิดใหม่ๆได ้

  นอกจากน้ีปัญหากฎหมายใหม่ๆท่ีเรานึกวา่ยงัไม่มีใครตอบ ก็อาจมีค าตอบอยูแ่ลว้

ในงานท่ีนกัศึกษาเขียน  งานบางช้ินไดเ้สนอความคิดกา้วหนา้ไปไกลมากอยา่งไม่น่าเช่ือ 

  ขอใหท้่านเลือกใชป้ระโยชน์จากงานรวบรวมน้ีตามความปรารถนาของท่าน 

  งานคราวน้ียอ่มมีขอ้บกพร่องอยูเ่หมือนเดิม ทั้งท่ีไดพ้ยายามอยา่งเต็มท่ีแลว้ท่ีจะท า

ใหดี้ท่ีสุด แต่ก็ท  าไดเ้พียงแค่น้ี  งานน้ีก็ไดมี้การแกไ้ขขอ้มูลเก่าใหส้มบูรณ์ข้ึน และไดเ้พิ่มขอ้มูลใหม่

จากงานในปีการศึกษาล่าสุด ความส าเร็จของงานคร้ังน้ีมาจากความช่วยเหลือและความกรุณาของ

อาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีทุกท่านในมหาวิทยาลยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ท่ีน้ี  ผูท่ี้

ท  างานหนกัท่ีสุดคือผูช่้วยของผมเอง คุณสาณี สุรเศรษฐบูรณะ ขณะน้ีก าลงัเขียนวิทยานิพนธ์ ซ่ึง

น่าจะเสร็จในปีการศึกษาน้ี นอกจากน้ียงัมีนกัศึกษาปริญญาโทปีสองช่วยตรวจสอบความถูกตอ้ง 

คือ คุณปราณี นางแล และคุณภิรมยพ์ร สุดใจ ขอขอบคุณบุคคลท่ีไดก้ล่าวนามมา ณ ท่ีน้ี  



  หวงัว่างานช้ินน้ีคงให้ประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายตามสมควร   ถ้ามีขอ้บกพร่อง

ใดๆผมขอรับผดิชอบแต่ผูเ้ดียว และโปรดแจง้ใหผ้มทราบดว้ย เพื่อการปรับปรุงในคราวต่อไป 

 

  
        ผศ.ดร.สุรศกัด์ิ มณีศร 

คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
              โทร 02-613-2145 , E-mail:surasakm@tu.ac.th 

22 ตุลาคม 2553 



ค ำน ำ 
กำรรวบรวมคร้ังที่ 3 

 
 ความตั้ งใจแต่เดิมในการท าเอกสารน้ีเพียงเพื่อใช้เอง ใช้ในหมู่มิตรสหายและในกลุ่ม
นกัศึกษาท่ีเรียนกบัผม เพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงหวัขอ้วทิยานิพนธ์ไม่ใหซ้ ้ าซอ้นกบัเร่ืองท่ีเคยท ามาแลว้ แต่ 
เม่ือมีการรวบรวมคร้ังแรกจึงต้องมีคร้ังท่ีสองและจนมาถึงคร้ังน้ีเป็นไปโดยสภาพท่ีไม่อยากจะ
หลีกเล่ียง 
 ท าไมการเขียนวิทยานิพนธ์จึงไม่ควรหรือไม่อนุญาตให้ท าซ ้ าเร่ืองเดิมท่ีเคยเขียนมาแล้ว      
เป็นค าถามท่ีตอ้งตอบนกัศึกษาตลอดเวลา ส่ิงท่ีง่ายท่ีสุดท่ีจะท าให้นกัศึกษาเขา้ใจเร่ืองน้ี คือ ผมจะ
ยกตวัอย่างง่ายๆให้นกัศึกษาคิดเอา สมมุติว่าคุณไดห้ัวขอ้ใหม่ท่ีน่าสนใจมา คุณใช้เวลาคิดคน้ควา้
แลว้เขียนเสร็จภายในหน่ึงปี คุณสอบผา่นเรียนจบและไดรั้บค าชมเชยวา่เขียนดี มีขอ้เสนอใหม่ๆให้
วงการวิชาการ แลว้คุณก็ไดรั้บปริญญาไปดว้ยความภาคภูมิใจ ปีต่อมามีนกัศึกษาใหม่ไดอ่้านงาน
เขียนของคุณ เขาดีใจมากท่ีไดส้ัมผสังานวิชาการชั้นเยี่ยม เขาไดค้วามรู้ เขาภูมิใจดว้ยกบัคุณ เขาจึง
ใชห้วัขอ้คุณเขียนแบบเดียวกบัคุณติดต่อใหม่สลบัไปสลบัมา สรุปและเสนอแนะแนวใหม่พยายาม
ให้ต่างไปจากคุณ แต่ในสาระแลว้ไม่มีอะไรใหม่ซ ้ าแย่กว่าเก่าเพราะเขาอ่านของคุณไม่ดี ซ ้ าไม่ได ้  
อ่านงานเขียนอยา่งอ่ืนๆเลย เพียงเดือนเดียวเขาก็ท าเสร็จมีความหนาและน ้ าหนกักวา่หน่ึงกิโลกรัม  
ในท่ีสุดเขาก็ เป็นนิติศาสตรมหาบัณฑิต เม่ือเป็นอย่างน้ีคุณจะรู้สึกต่ออาจารย์ของคุณและ
มหาวิทยาลยัของคุณอย่างไร แน่นอนวา่คุณคงไม่อยากคืนปริญญาท่ีคุณไดไ้ป หรือคุณอยากให้ลูก
คุณมาเรียนท่ีน่ีแลว้ลอกงานของคุณอีกคร้ัง (ฮา)  ผมเขา้ใจวา่เร่ืองเล่าน้ีน่าจะบอกให้นกัศึกษาเขา้ใจ
ได ้และผมมกัจะไม่ตอ้งอธิบายอะไรเพิ่มเติมอีก 
 การเขียนวิทยานิพนธ์ตามมาตรฐานของชาวท่าพระจนัทร์ มุ่งท่ีจะให้นกัศึกษาเสนอปัญหา
และเสนอวิธีแกปั้ญหาในเร่ืองท่ีเขียนไม่ว่าโดยวิธีใช้และตีความกฎหมายหรือเสนอแกไ้ขเพิ่มเติม
กฎหมาย ฉะนั้นเร่ืองท่ีเขียนไปแลว้ไดมี้ผูเ้สนอคิดแกปั้ญหาไปแลว้จึงไม่มีอะไรท่ีจะเขียนอีก เวน้แต่
วา่เดิมเขียนไวไ้ม่ดี ขอ้เสนอแกปั้ญหาไม่ดี หรือมีมุมมองในดา้นอ่ืน ย่อมเขียนใหม่ไดแ้น่นอนและ
ในความเป็นจริงก็มีหวัขอ้ท่ีเขียนซ ้ าไดจ้  านวนมาก ซ่ึงมีเหตุมาจากกรณีดงักล่าว มีนกัศึกษาของผม 
หลายคนได้หัวข้อมาจากงานเขียนก่อนๆ (งานอ่านดูแล้วเห็นว่าอาจเขียนในมุมมองใหม่และ
สามารถเสนอความเห็นใหม่ๆไดจึ้งเอามาเขียนและท าจนส าเร็จ  เอกสารเล่มใหญ่น้ีจึงเป็นประโยชน์
ท่ีจะส ารวจงานเขียนเดิมท่ีอาจมีการพฒันาข้ึนใหม่ซ่ึงโดยปกตินบัวา่เป็นงานหนกัไม่นอ้ยท่ีจะเขียน
ใหดี้กวา่เก่า 



 ความส าเร็จในงานช้ินน้ีมาจากความวิริยะอุตสาหะของของผูช่้วยของผมสามคน คร้ังแรก
เม่ือปี 2550 เร่ิมท าโดยคุณนพรัตน์  วิจิตรพนัธ์ุ ขณะน้ีท างานในต าแหน่งผูพ้ิพากษา งานคร้ังแรกจึง
เป็นงานหนกัท่ีสุด คร้ังท่ีสอง ปี 2551 รวบรวมโดยคุณยุวดี ทรัพยป์ระเสริฐ ขณะน้ีเป็นนิติศาสตร
มหาบณัฑิตแล้ว ในคร้ังสุดทา้ยน้ี ปี 2552 รวบรวมโดยคุณสาณี สุรเศรษฐบูรณะ ขณะน้ีเป็น
นกัศึกษาปริญญาโท สาขากฎหมายเอกชน ปีท่ี 2 และทา้ยท่ีสุด คุณฐิติมา นกัศึกษาปริญญาโท สาขา
กฎหมายธุรกิจ ปีท่ี 2 ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งทั้งหมด ผมขอขอบคุณนกัศึกษาและอดีตนกัศึกษา
ขา้งตน้ นอกจากน้ีขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีมหาวทิยาลยัต่างๆท่ีใหค้วามร่วมมืออยา่งดี 
 งานน้ีย่อมมีความบกพร่องอยู่ ผมขอรับผิดทั้งส้ิน ถา้ท่านพบเห็นขอ้ผิดพลาดและตอ้งการ
เพิม่เติมขอ้มูลใดๆ โปรดแจง้ใหผ้มทราบดว้ย เพื่อจะไดท้  าใหส้มบูรณ์ข้ึนในคร้ังต่อไป 
 
 
                                     

                                                                                     ผศ.ดร.สุรศกัด์ิ  มณีศร 

   คณะนิติศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
          โทร 02-613-2145 , E-mail : surasakm@alpha.tu.ac.th 

                                                                                       25 พฤศจิกายน 2552                                                                                           
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ค ำน ำ 
กำรรวบรวมคร้ังที่ 1 

 
 การรวบรวมวิทยานิพนธ์ น้ี เ ดิมผมได้รวบรวมจากเอกสารของคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ซ่ึงมีเฉพาะงานเขียนของสถาบันน้ีเท่านั้ น  ส่วนงานเขียนของ

มหาวทิยาลยัอ่ืนๆไดร้วบรวมมาจากขอ้มูลท่ีปรากฏในเวบไซตข์องมหาวิทยาลยัต่างๆ  ต่อมาผมได้

พบวา่ยงัมีงานเขียนในระดบัปริญญาโทท่ีกระจดักระจายกนัอยูห่ลายท่ี  สมควรท่ีจะรวมเอาไวใ้นท่ี

เดียวกนัเพื่อประโยชน์ในการคน้ควา้ผมจึงไดม้อบหมายใหน้ายนพรัตน์  วจิิตรพนัธ์ุ ผูช่้วยของผมซ่ึง

เป็นนกัศึกษาปริญญาโท  ชั้นปีท่ี 2  สาขากฎหมายเอกชน  ไดร้วบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆให้มาก

ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ โดยเก็บขอ้มูลจากเวบไซต ์เอกสารเผยแพร่ของสถาบนัต่างๆ และหนงัสือ

รวมงานวจิยัของหน่วยงานต่างๆ ดว้ย 

 งานท่ีปรากฏอยู่น้ีมุ่งหมายเป็นการรวบรวมเฉพาะงานเขียนของนกัศึกษาในระดบัปริญญา

โททั้ ง ท่ี เ ป็นวิทยา นิพนธ์และสารนิพนธ์   และวิทยา นิพนธ์ในระดับปริญญา เอกของ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัรามค าแหง  มหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตย ์ และมหาวทิยาลยัเกริก 

 วตัถุประสงคด์ั้งเดิมในการรวบรวมงานน้ี  เพื่อตอ้งการให้นกัศึกษาในท่ีปรึกษาของผมเอง

ไดต้รวจสอบงานเขียนต่างๆให้ครบถว้นก่อนท่ีจะตดัสินใจว่าตนเองจะเขียนเร่ืองอะไร  เพื่อไม่ให้

เกิดการซ ้ าซอ้น  หรือถา้มุ่งมัน่วา่จะท าซ ้ าตอ้งรู้ใหค้รบถว้นวา่คนก่อนๆท าอะไรไว ้ ท่ีจะตอ้งท าอีกมี

เร่ืองใหม่ความคิดใหม่กวา่เดิมท่ีเป็นนยัส าคญัหรือไม่  นอกจากนกัศึกษาของผมไดใ้ชป้ระโยชน์จาก

เอกสารท่ีผมรวบรวมไว ้ ก็ยงัมีนกัศึกษาอ่ืนๆมาขอยืมไปคน้ควา้อยูบ่่อยๆ  ผมจึงคิดวา่น่าจะท าให้

สมบูรณ์ท่ีสุดสักคร้ังเป็นเบ้ืองตน้  แลว้น าไปไวใ้นห้องสมุดและในสถานท่ีท่ีนกัศึกษาจะไปคน้ควา้

ไดโ้ดยง่าย  แลว้ในทุกๆปีก็จะมีการเพิ่มเติมช่ืองานเขียนใหม่เขา้ไปอีก 

 การใชห้นงัสือเล่มน้ีให้ประโยชน์เพียงส ารวจช่ืองานเขียนท่ีนกัศึกษาไดท้  ามาแลว้  การจะ

เขา้ไปอ่านในเน้ือหาตอ้งไปท่ีสถาบนันั้นๆ หอสมุดแห่งชาติหรือสภาวิจยัแห่งชาติ  ในบางคร้ังเม่ือ

ไดช่ื้อเร่ืองไปแลว้อาจจะไปคน้ไม่พบเล่ม  ซ่ึงอาจเกิดมาจากหลายสาเหตุ  ส่ิงหน่ึงซ่ึงเป็นไปไดคื้อ

ขอ้ความในเล่มน้ีผิดพลาด  ซ่ึงอาจจะเกิดจากความผิดของผูร้วบรวมเอง  หรือเกิดจากตน้ฉบบัท่ีคน้



มาจากแหล่งต่างๆผิดพลาด  ซ่ึงเหลือวิสัยท่ีผูร้วบรวมจะตรวจสอบได ้ จึงขออภยัไว ้ณ ท่ีน้ี  และถา้

ท่านพบความผดิพลาดหรือเสนออยากใหป้รับปรุงใดๆ โปรดแจง้ใหเ้ราทราบดว้ย 

 ความส าเร็จของงานช้ินน้ีเกิดจากความวิริยะอุตสาหะของนายนพรัตน์  วิจิตรพนัธ์ุ โดย

ทั้งส้ิน  ทั้งการรวบรวมขอ้มูลและพิมพต์วัอกัษร  ขอขอบคุณท่ีไดส้ละเวลามาท างานน้ีอยูห่ลายเดือน  

สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณส านกังานบณัฑิตศึกษาท่ีไดจ่้ายเงินเดือนใหผู้ช่้วยของผมคนน้ีมาโดยตลอด 

         

     
                                                                              ผศ.ดร.สุรศกัด์ิ  มณีศร 

      คณะนิติศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
          โทร 02-613-2145 , E-mail : surasakm@alpha.tu.ac.th 

      19 มกราคม 2550 
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ผู้รวบรวม 

รายช่ือดุษฎนิีพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ 

นิติศาสตรมหาบัณฑิตและนิติศาสตรดุษฎบัีณฑิต 

 
 

คร้ังที่ 
 

ช่ือผู้รวบรวม 
 

 

ปีที่รวบรวม 
 

หมายเหตุ 

1 
นายนพรัตน์  วจิิตรพันธ์ุ 

(ผู้พพิากษา) 
พ.ศ. 2550 

ผู้ช่วยงานวจัิยของ                            
ผศ.ดร.สุรศักดิ์  มณศีร              
ปีการศึกษาพ.ศ. 2549 

2 
นางสาวยุวดี  ทรัพย์ประเสริฐ 

(ผู้พพิากษา) 
พ.ศ. 2551 

ผู้ช่วยงานวจัิยของ                            
ผศ.ดร.สุรศักดิ์  มณศีร              

ปีการศึกษา  พ.ศ. 2550 -2551 

3 – 5 
นางสาวสาณ ี สุรเศรษฐบูรณะ 
(ศึกษาต่อ ณ ประเทศองักฤษ) 

พ.ศ. 2552 
- 

พ.ศ. 2554 

ผู้ช่วยงานวจัิยของ                            
ผศ.ดร.สุรศักดิ์  มณศีร             

ปีการศึกษา พ.ศ. 2552 – 2554 

6 – 8 นางสาวสะคราญรัตน์  กนึสี 
พ.ศ. 2555 

- 
พ.ศ. 2557 

ผู้ช่วยงานวจัิยของ                            
ผศ.ดร.สุรศักดิ์  มณศีร             

ปีการศึกษา พ.ศ. 2555-2557 

 
 
 



จ านวนงานเขียน 
 

 แยกตามสถาบันการศึกษา 

1. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์    

- วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก             35   เล่ม 

- วทิยานิพนธ์ปริญญาโท         2,421   เล่ม 

- สารนิพนธ์ปริญญาโท           212   เล่ม 

- รวม            2,668   เล่ม 

2. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    

- วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก               5   เล่ม 

- วทิยานิพนธ์ปริญญาโท         2,019   เล่ม 

- รวม                 2,024   เล่ม 

3. มหาวทิยาลยัรามค าแหง    

- วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก             21   เล่ม 

- วทิยานิพนธ์ปริญญาโท         1,136   เล่ม 

- สารนิพนธ์ปริญญาโท         6,827   เล่ม 

- รวม            7,984   เล่ม 

4. มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์    

- วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก            10   เล่ม 

- วทิยานิพนธ์ปริญญาโท           1266   เล่ม 

- รวม              1276   เล่ม 

5. มหาวทิยาลยัเกริก              96   เล่ม 

 

 



6. มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั   

- วทิยานิพนธ์ปริญญาโท           171   เล่ม 

- สารนิพนธ์ปริญญาโท           144   เล่ม 

- รวม              315   เล่ม 

7. มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย          

- วทิยานิพนธ์ปริญญาโท            27   เล่ม 

- สารนิพนธ์ปริญญาโท            44    เล่ม 

- รวม               71   เล่ม 

8. มหาวทิยาลยัศรีปทุม         

- วทิยานิพนธ์ปริญญาโท            129     เล่ม 

- สารนิพนธ์ปริญญาโท            195    เล่ม 

- รวม               324   เล่ม 

9. มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง              

- วทิยานิพนธ์ปริญญาโท            79   เล่ม 

- สารนิพนธ์ปริญญาโท            7      เล่ม 

- รวม               86   เล่ม 

10. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

- วทิยานิพนธ์ปริญญาโท            39     เล่ม 

- สารนิพนธ์ปริญญาโท            10    เล่ม 

- รวม               49    เล่ม 

11. มหาวทิยาลยักรุงเทพ              

- วทิยานิพนธ์ปริญญาโท            2    เล่ม 

- สารนิพนธ์ปริญญาโท           168   เล่ม 

- รวม              170   เล่ม 



12. มหาวทิยาลยัพายพั                   

- วทิยานิพนธ์ปริญญาโท            30   เล่ม 

- สารนิพนธ์ปริญญาโท              1   เล่ม 

- รวม               31   เล่ม 

13. มหาวทิยาลยัปทุมธานี              

- วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก             28   เล่ม 

- สารนิพนธ์ปริญญาโท             139    เล่ม 

- รวม                167   เล่ม 

14. มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช              52    เล่ม 

15. มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี              

- วทิยานิพนธ์ปริญญาโท              2   เล่ม 

- สารนิพนธ์ปริญญาโท              23   เล่ม 

- รวม                 25   เล่ม 

16. มหาวทิยาลยัตาปี              

- วทิยานิพนธ์ปริญญาโท             55   เล่ม 

- สารนิพนธ์ปริญญาโท             13   เล่ม 

- รวม                68   เล่ม 

17. มหาวทิยาลยัรังสิต     

- วทิยานิพนธ์ปริญญาโท             24   เล่ม 

- สารนิพนธ์ปริญญาโท             7    เล่ม 

- รวม                31    เล่ม 

18. มหาวทิยาลยัสยาม               5    เล่ม 

 



19. สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- วทิยานิพนธ์ปริญญาโท             35   เล่ม 

- สารนิพนธ์ปริญญาโท             100    เล่ม 

- รวม                135    เล่ม 

20. มหาวทิยาลยัราชธานี                18   เล่ม 

21. มหาวทิยาลยัการจดัการและเทคโนโลยอีีสเทิร์น            19   เล่ม 

22. มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต                            21   เล่ม 

 

 แยกตามประเภทของงานเขยีน 

1. วทิยานิพนธ์ปริญญาเอกจ านวน           99    เล่ม 

2. วทิยานิพนธ์ปริญญาโทจ านวน      7,616    เล่ม 

3. สารนิพนธ์ปริญญาโทจ านวน        7,948                 เล่ม 

 

รวมทั้งหมด                    15,663                               เล่ม 
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วทิยานิพนธ์ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์   

 

1 

ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

1 มานะ  พิทยาภรณ์ ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยล์กัษณะเช่าซ้ือ 2512 
2 เสาวนีย ์ อศัวโรจน ์ การโอนสิทธิตามตัว๋เงิน : ศึกษาในเชิงประวติัศาสตร์และพฒันาการ

ของกฎหมาย 
2544 

3 วชิช ์ จีระแพทย ์ สิทธิของคนเขา้เมืองโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายท่ีไดส้ญัชาติไทย 2549 
4 อารยา  กิตติเวช สัญญาสัมปทาน : ศึกษาเฉพาะกรณีผูล้งทุนต่างชาติเป็นผู ้รับ

สมัปทานในประเทศไทย 
2550 

5 สมชาย  รัตนช่ือสกุล ระบบทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื่อการคุม้ครองทรัพยากรพนัธุกรรมพืช 2551 
6 ประพจน์  คลา้ยสุบรรณ การระงบัขอ้พิพาททางส่ิงแวดลอ้มในศาลปกครอง 2551 
7 สญัลกัข ์ ปัญวฒันลิขิต ประสิทธิภาพในการดําเนินคดีอาญา :  ศึกษาระบบการดําเนิน

คดีอาญาชั้นเจา้พนกังานและชั้นศาล 
2552 

8 ชูชาติ  อศัวโรจน์ ปัญหาเก่ียวกบัการส่งเสริมการส่งออกด้วยมาตรการทางอากรตาม
กฎหมายศุลกากรของประเทศไทย 

2552 

9 จุมพล  ภิญโญสินวฒัน์ รูปแบบการคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 2553 
10 ญาดา  กาศยปนนัทน ์ การกาํหนดมาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบความเคล่ือนไหว

ทางการเงินของบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองเพ่ือการป้องกนัและ
ปราบปรามทางทุจริตของไทย 

2554 

11 ชวลิต  ชวลิตพงศพ์นัธ์ุ การพฒันากฎหมายพาณิชยนาวภีาคมหาชนของประเทศไทย 2554 
12 สุภทัรา  กรอุไร องค์ประกอบท่ีเป็นสาระสําคญัอนัจะนําไปสู่ความสําเร็จของการ

ประนอมขอ้พิพาทระหวา่งผูเ้สียหายและผูก้ระทาํความผิด 
2554 

13 อุกฤษฎ ์ มูสิกพนัธ์ุ ผลกระทบต่อกฎหมายแรงงานไทยจากการนํามาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศเก่ียวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานเป็นเง่ือนไขในการค้า
ระหวา่งประเทศ 

2555 

14 เทิดสยาม  บุญยะเสนา ขอ้พิจารณาทางกฎหมายเก่ียวกบัปัญหาสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติั
ต่อมนุษยใ์นมาตรการต่อตา้นการก่อการร้ายภายหลงัเหตุการณ์ 11 
กนัยายน ค.ศ. 2001 

2555 

15 อาํนาจ  บุบผามาศ ความยนิยอมท่ีไดรั้บการบอกกล่าวในการวจิยัในมนุษย ์ 2555 
16 ประลอง  ศิริภูล แนวความคิดพ้ืนฐานในการบญัญติักฎหมายให้การก่อการร้ายเป็น

ความผิดอาญา 
2556 

17 ไพรัช  ธีระชยัมหิทธ์ิ สิทธิท่ีหายไป : ผลกระทบจากการบงัคบัใชป้ระกาศของคณะปฏิวติั 
ฉบบัท่ี 337 

2556 

18 มานะ  เผาะช่วย ระบบการดาํเนินคดีอาญาในชั้นเจา้พนักงาน : ศึกษาเปรียบเทียบ
ระบบของประเทศองักฤษ ฝร่ังเศส และประเทศไทย 

2556 
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2 

ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

19 รณกรณ์  บุญมี ความรับผิดทางอาญา : ศึกษากรณีการฆ่าเพ่ือรักษาชีวิตดว้ยความ
จาํเป็น 

2556 

20 วมิลเรขา  ศิริชยัราวรรณ หลกัความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายตามรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจกัร
ไทย พทุธศกัราช 2550 : ศึกษากรณีข่มขืนกระทาํชาํเราตามประมวล
กฎหมายอาญา 

2556 

21 สมบติั  พฤฒิพงศภคั การปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งของประเทศไทยสู่
มาตรฐานสากล 

2556 

22 สุจิตรา  ใจเอ้ือ การคืนลาภมิควรได ้ 2556 
23 สุเนติ  คงเทพ การป้องกนัในเคหสถาน 2556 
24 ดรุณี  ไพศาลพาณิชยก์ลุ แนวคิดทางกฎหมายในการพิสูจน์และพฒันาสิทธิในสถานะบุคคล

ตามกฎหมาย 
2557 

25 ดวงเด่น  นาคสีหราช มาตรการทางกฎหมายสําหรับการป้องกนัและควบคุมมลพิษนํ้ ามนั
จากการปะทะของเรือบรรทุกนํ้ ามนักบัเรือหรือส่ิงอ่ืนในทะเล 

2557 

26 เดือนเด่น  นาคสีหราช มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและควบคุมมลพิษนํ้ ามนัขา้ม
เขตทางทะเลจากเรือ : ศึกษากรณีประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้น 

2557 

27 ธนงคศ์กัด์ิ  วเิศษรจนา ความรับผิดเพื่อการกระทาํของบุคคลอ่ืนในกฎหมายลกัษณะละเมิด : 
ศึกษาเชิงประวติัศาสตร์และกฎหมายเปรียบเทียบ 

2557 

28 วรีะศกัด์ิ  แสงสารพนัธ์ สิทธิของผูเ้สียหายในคดีอาญา : การศึกษาวิจยัระบบการคุม้ครอง
สิทธิของผูเ้สียหายในกระบวนการดาํเนินคดีอาญาของประเทศไทย 

2557 

29 เขมจุฑา  สุวรรณจินดา การคุม้ครองและรักษาส่ิงแวดลอ้มทางทะเลของประเทศไทยตาม
อนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 : ศึกษากรณี
ภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก 

2557 

30 ทวพีฤทธ์ิ  ศิริศกัด์ิบรรจง มาตรการคุม้ครองการแสดงออกทางวฒันธรรมแบบประเพณี  : 
ศึกษากรณีผา้ไหมสุรินทร์ 

2557 

31 กฤษรัตน์  ศรีสวา่ง ระบบภาษีส่ิงแวดลอ้มสาํหรับประเทศไทย : ศึกษาแนวทางการใช้
มาตรการกฎหมายภาษีคาร์บอน 

2557 

32 นงลกัษณ์  อานี แนวทางใหม่ในการกาํหนดความรับผิดทางอาญาและการดาํเนินคดี
กรณีผูก้ระทาํความผิดเป็นเด็กและเยาวชน 

2558 

33 พรแสง  คูนทวดีวงใจ สิทธิไม่ให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองของผูต้อ้งหาในคดีอาญา : 
ศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งกฎหมายลาวและไทย 

2558 

34 วรภทัร  รัตนาพาณิชย ์ การเป็นตวัแทนคา้ต่างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์อง
ไทย 

2558 
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35 สลิลา  กลัน่เรืองแสง ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ 2558 
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สาขากฎหมายเอกชน 
 

ล าดบั ช่ือผู้แต่ง  ช่ือเร่ือง ปีทีเ่ผยแพร่ 

(NO.) (Author)  (Title) (Year) 

1 กล่อม  อิศรพนัธ์ุ หลกัทัว่ไปวา่ดว้ยความรับผิดทางละเมิด 2497 

2 ปรีชา  พาณิชวงศ ์ การครอบครอง 2497 

3 ก่ิง  ศาลิคุปต กรรมสิทธ์ิ 2499 

4 พิสยั  สิมศิริวงษ ์ การไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพยโ์ดยทางอ่ืนนอกจากนิติ
กรรม 

2506 

5 เสลภูม์ิ  บุตรเนียร สิทธิและหนา้ท่ีของบุคคลอนัเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย ์ 2506 

6 ไกรฤกษ ์ ทุมโฆษิต บุตรบุญธรรม 2511 

7 สถิต  ไพเราะ การสูญเสียสิทธิในการรับมรดก 2512 

8 กมล  พชัราวนิช การเพิกถอนการสมรสและการขาดจากการสมรส 2513 

9 ประมูล  สรรกาํเนิด ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยเ์ร่ืองเช่าช่วง 2516 

10 ภาสกร  ชุณหอุไร ท่ีดินมือเปล่า 2522 

11 รัศฎา  เมธาวกิลุ บุตรนอกสมรส 2522 

12 ชวเลิศ  โสภณวตั ความเป็นบิดามารดาและบุตร 2523 

13 สนัทดั  ศะศิวณิช ความเป็นโมฆะของการสมรส 2523 

14 นุชทิพย ์ บรรจงศิลป์ ผลของการหยา่โดยคาํพิพากษาของศาล 2524 

15 เพชรา  จารุสกลุ ความรับผิดของผูว้า่จา้งทาํของในมูลละเมิดเพ่ือความเสียหายอนัผู ้
รับจา้งไดก่้อข้ึน 

2524 

16 วริิยะ  นามศิริพงศพ์นัธ์ุ ท่ีดินท่ีมีหนงัสือสาํคญัท่ีเอกชนไม่มีกรรมสิทธ์ิ 2524 

17 ศิริศกัด์ิ  ศุภมนตรี การรับมรดกแทนท่ี 2524 

18 สุทธินนัท ์ เสียงสกลุ สญัญาทรัสตรี์ซีท 2524 

19 ชูชีพ  ปิณฑะสิริ การละเมิดสิทธิส่วนตวั 2525 

20 อมรา สาขากร การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย ์ 2525 

21 สกล  สกลเดช ความรับผิดทางละเมิดของผูค้รอบครองอสงัหาริมทรัพย ์ 2526 

22 สมศรี  หรูจิตตววิฒัน ์ ความรับผิดของผูผ้ลิตสินคา้ในทางละเมิด 2526 

23 อมรรัตน ์ ลคันทิน การคุ้มครองผู ้บริโภคในด้านสัญญาซ้ือขายสังหาริมทรัพย์ท่ีมี
เง่ือนไขเก่ียวกบัการโอนกรรมสิทธ์ิ 

2526 

24 กิตติศกัด์ิ  ปรกติ ปัญหาการเรียกเอาสงัหาริมทรัพยเ์ดียวกนัโดยอาศยัหลกักรรมสิทธ์ิ
ต่างกนัตามมาตรา 1303 ป.พ.พ. 

2527 
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25 ธีระ  เบญจรัศมีโรจน ์ สัญญาซ้ือขายทรัพยสิ์นในอนาคต ปัญหาบางประการในกฎหมาย
ไทย 

2527 

26 ชยัยงค ์ พึ่งภกัดี ผลกระทบของกฎหมายแรงงานต่อสัญญาจา้งแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์

2528 

27 ประสาท  พงษสุ์วรรณ์ ผลของโมฆียะกรรมท่ีถูกบอกลา้ง 2528 
28 ปิยะนุช  โปตะวณิช สญัญากบัการสมรส 2528 
29 วกิรณ์  รักษป์วงชน กรรมสิทธ์ิในอาคารชุด 2528 
30 ภทัรศกัด์ิ  วรรณแสง ความรับผิดในความเสียหายซ่ึงเกิดจากยานพาหนะอนัเดินดว้ยกาํลงั

เคร่ืองจกัรกล 
2529 

31 สนธ ์ กงัสนารักษ ์ ปัญหาการเลิกสัญญาจา้งทาํของ : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลิกสัญญา
ฝ่ายเดียวของผูว้า่จา้งตาม ป.พ.พ. มาตรา 605 

2529 

33 จุงโซ  อิอิดะ การรับกฎหมายสมยัใหม่จากตะวนัตกในประเทศญ่ีปุ่น : ศึกษา
เปรียบเทียบกรณีของประเทศไทย 

2530 

34 ไชยยศ  สุทธิกลม ความรับผิดฐานละเมิดกรณีผูเ้สียหายมีความผิดดว้ย 2530 
35 พนม  พลพทุธรักษ ์ ผูก้ระทาํผิด-ผูร่้วมกระทาํผิด 2531 
36 มานิตย ์ วงศเ์สรี สญัญาหยา่ : วเิคราะห์ลกัษณะขอบเขต 2531 
37 วชิยั  จิตตปาลกลุ สญัญาสาํเร็จรูป : ศึกษาเปรียบเทียบเพ่ือการแกไ้ขปัญหาขอ้สัญญาท่ี

ไม่เป็นธรรม 
2531 

38 วรีวฒัน์  จนัทโชติ วตัถุท่ีประสงค์ของนิติกรรม  : ศึกษาเชิงประวติัศาสตร์และ
เปรียบเทียบ 

2531 

39 สุจิตรา  โพทะยะ ลกัษณะและขอบเขตของขอ้จาํกดัความรับผิดในสญัญา 2532 
40 อาํนวย  เขียวขาํ หม่ินประมาททางแพง่ : ศึกษาเฉพาะเหตุท่ีทาํใหไ้ม่ตอ้งรับผิด 2532 
41 กิจนา  ตรีอนุรักษ ์ การไม่เปิดเผยขอ้ความจริงในสญัญาประกนัภยั 2533 
42 เพชรนอ้ย สรรคบุรานุรักษ ์ ความมิชอบดว้ยกฎหมายในละเมิด : ศึกษาในแง่ประวติัศาสตร์และ

หลกักฎหมายเปรียบเทียบ 
2533 

43 วนิยั  ลู่วโิรจน ์ สญัญาจา้งแรงงาน : ศึกษาในแง่ลกัษณะสาํคญัของนิติสมัพนัธ์ 2533 
44 สุนทร  เลก็สกลุไชย สิทธิไล่เบ้ียของนายจา้งท่ีมีต่อลูกจา้งในกรณีลูกจา้งทาํละเมิด : ศึกษา

เชิงวเิคราะห์และเชิงกฎหมายเปรียบเทียบ 
2533 

45 สุรศกัด์ิ ตนัโสรัจประเสริฐ สิทธิของบุคคลภายนอกในการเยยีวยาความเสียหายอนัเกิดจากสินคา้
ชาํรุดบกพร่องโดยท่ีตนเองไม่ไดใ้ชห้รือบริโภคสินคา้นั้น 

2533 

46 จนัทิมา  ระแบบเลิศ การซ้ือทรัพยสิ์นโดยสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
มาตรา 1332 : ศึกษาเชิงวเิคราะห์และทางกฎหมายเปรียบเทียบ 

2534 
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47 พนารัตน ์ เฉลิมวฒิุศกัด์ิ ความรับผิดทางแพ่งเน่ืองจากการประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและ
วศิวกรในโครงการก่อสร้าง 

2534 

48 พนิดา  บุญรอด มาตรการคุม้ครองผูป้ระสบภยัรถยนต์ : วิเคราะห์มาตรการตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยก์บัร่างพระราชบัญญติัคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัรถยนต ์

2534 

49 ยพุาพรรณ์  กิจวตัร์ การจดัการสินสมรส 2534 
50 วรนาฏ  ศรีบุญพงศ ์ การหมั้น : วเิคราะห์ลกัษณะพิเศษและผลทางกฎหมาย 2534 
51 วชิญช์ยั  ธรรมประดิษฐ ์ การรับรองบุตรใน มาตรา 1627 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์: 

ศึกษาทางประวติัศาสตร์หลกักฎหมายและประวติัศาสตร์นิติบญัญติั
พร้อมกบัวเิคราะห์ทางนิติศาสตร์ในเร่ืองการใชแ้ละการตีความ 

2534 

52 วภิาดา  สามะสุทธิ การโยกยา้ยตาํแหน่งของลูกจ้างในลกัษณะท่ีเป็นการเปล่ียนแปลง
สภาพการจา้งในสาระสาํคญั 

2534 

53 วรัิช  ไตรพิทยากลุ บุคคลผูอ้ยูใ่นฐานะอนัจะใหจ้ดทะเบียนสิทธิของตนไดอ้ยูก่่อน 2534 
54 เลิศชาย  จิวะชาติ หลักการโอนสิทธิเ รียกร้องอันจะพึงต้องชําระแก่เจ้าหน้ีโดย

เฉพาะเจาะจง : วิเคราะห์ถึงพฒันาการของแนวความคิดในการโอน
สิทธิเรียกร้องตลอดจนกระบวนการ (Process) และผลของการโอน
สิทธิเรียกร้อง 

2536 

55 ปัญญา  ด่านพฒันามงคล ความรับผิดเพ่ือความชาํรุดบกพร่องในสญัญาซ้ือขาย 2537 
56 พะวงเพช็ร์  พงษไ์พเชฐ ปัญหาเก่ียวกบัการชาํระบญัชีในห้างหุ้นส่วนสามญัจดทะเบียน ห้าง

หุน้ส่วนจาํกดั และบริษทัเอกชนจาํกดั 
2537 

57 วทิยา  จิญกาญจน ์ การประกนัหน้ีดว้ยทรัพยแ์บบ FLOATING  CHARGE 2537 
58 อภิวฒัน์  เจริญไทย ร่วมกนัทาํละเมิด 2537 
59 ฐาปนนัท ์ นิพิฏฐกลุ ความจาํเป็นของหลกัสุจริตในปัญหาการไดก้รรมสิทธ์ิโดยอายคุวาม 2538 
60 ทวศีกัด์ิ  นคนนัท ์ การแปลงหน้ีใหม่ : ศึกษาเฉพาะปัญหาของการก่อให้เกิดสัญญา

แปลงหน้ีใหม่ดว้ยเปล่ียนตวัลูกหน้ี 
2538 

61 นพรัตน ์ สนัน่พานิชกลุ สิทธิอย่างหน่ึงอย่างใด ตามบทบญัญติัมาตรา 420 : ศึกษาในแง่
ประวติัศาสตร์และหลกักฎหมายเปรียบเทียบ 

2538 

62 ศิวะพร  อาสนศกัด์ิ การเรียกสงัหาริมทรัพยคื์นเน่ืองจากนิติกรรมตกเป็นโมฆะ 2538 
63 สญัญา  วรัญํู สญัญาการร่วมกนัใหกู้ ้ 2538 
64 สญัญา  ศุกระศร สิทธิเลิกสญัญาต่างตอบแทนพิเศษยิง่กวา่สญัญาเช่าธรรมดา 2538 
65 อจัฉรา  คาํดว้ง การโอนความเส่ียงภยัในสญัญาซ้ือขาย 2538 
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66 อาํนาจ  บุบผามาศ ปัญหาทางกฎหมายวา่ดว้ยหุน้บุริมสิทธิ 2538 
67 อุษา  จิวะชาติ สญัญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก 2538 
68 กฤษดา  ทุ่งโชคชยั หลกัการเสมือนเป็นเจา้ของ 2538 
69 ตรีเพชร์  จิตรมหึมา ปัญหาการครอบครองท่ีดินมือเปล่า 2539 
70 ธรรมรังสี  วรรณโก ระบบการจดัการท่ีดินท่ีเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 2539 
71 จตุพล  หวงัสู่วฒันา ผลของการเลิกสญัญาต่างตอบแทน 2540 
72 พชัฌา  คงมีสมบติั ปัญหาการคุม้ครองเจ้าของภารยทรัพยแ์ละสามยทรัพยใ์นภาระจาํ

ยอม 
2540 

73 วลัลภ  นาคบวั ปัญหาบางประการเก่ียวกบัการออกหนงัสือแสดงสิทธิในท่ีดินตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

2540 

74 ศุภเชษฐ ์ คูสุวรรณ ความชอบธรรมทางกฎหมายของการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ใน
ระบบกฎหมายไทย 

2540 

75 สมศกัด์ิ  ศิริศกัด์ิบรรจง การใช้การตีความมาตรา  437 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์: ศึกษากรณีผูรั้บผิดตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย 

2540 

76 นิธิมณี  ศงัขมณี                     
ยงเกียรติกานต ์

ปัญหาเก่ียวกบัค่าอุปการะเล้ียงดู 2541 

77 อาจารี  มีอินทร์เกิด เง่ือนไขในการรับบุตรบุญธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์

2541 

78 งามใจ  แววมณีวรรณ ความรับผิดก่อนสญัญา : ศึกษาในเชิงทฤษฏี 2542 
79 ชยภทัร  แสงระยบั ลูกจา้งทดลองงาน 2542 
80 ดวงตา  อศันีวฒิุกร การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัท่ีดินของผูเ้ยาว ์ 2542 
81 วสิารินี  เหมพิจิตร การเลิกสัญญากรณีไม่ชาํระหน้ีและกรณีการชาํระหน้ีกลายเป็นพน้

วสิยั 
2542 

82 ศุภทัทิยะ  ศุภางคเสน สญัญายมื : ศึกษาในเชิงทฤษฏี 2542 
83 สนธิชยั  จนัทร์พานิช ปัญหาการบงัคบัใช ้ป.พ.พ. มาตรา 1299 กบัท่ีดินท่ีมีหนงัสือรับรอง

การทาํประโยชน์ 
2542 

84 สมชาย  กาญจนชานนัท ์ ตวัแทนคา้ต่าง : ศึกษาสถานะและหนา้ท่ีในทางกฎหมาย 2542 
85 เสาวภางค ์ ปิยะรัตน ์ การนาํสารสนเทศมาใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในคดีแพง่ 2542 
86 อารยา  ศรีเทพ สิทธิของลูกจา้งในการเลิกสญัญาจา้งแรงงาน 2542 
87 กฤษฎา  นารินทร์รักษ ์ ปัญหาการนาํสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยร์ะยะยาวมาประกนัหน้ี 2543 
88 ชูเกียรติ  ใชเ้ทียมวงษ ์ ปัญหาการนาํมาตรการเพิกถอนการฉ้อฉลมาปรับใชก้บัการชาํระหน้ี

โดยเลือกปฏิบติั 
2543 

89 ณฏัฐนิ์ชา  สุวรรณพงษ ์ ผูจ้ดัการมรดกโดยพินยักรรม : ปัญหาบางประการ 2543 
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90 นีรชา  วรมุนินทร การเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นท่ียึดโดยเจา้พนกังานบงัคบั
คดี 

2543 

91 เผา่พนั  ชอบนํ้ าตาล สิทธิของผูซ้ื้อทรัพยสิ์นโดยสุจริตในการขายทอดตลาด : ศึกษากรณี
ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าตรา 1330 

2543 

92 ไพโรจน ์ ไพมณี มาตรการคุม้ครองสถาบนัครอบครัวตามกฎหมายครอบครัวไทย  : 
ศึกษากรณีการแยกสินสมรส 

2543 

93 ภชฤทธ์ิ  นิลสนิท หลกักฎหมายทัว่ไปในฐานะท่ีเป็นบ่อเกิดของกฎหมายตาม มาตรา 4 
แห่งป.พ.พ. : ศึกษาในเชิงประวติัศาสตร์และกฎหมายเปรียบเทียบ 

2543 

94 สราวธุ  ไกรลาศศิริ สิทธิครอบครองในท่ีดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยแ์ละ
ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

2543 

95 สุธิดา  ภาสุรเกียร ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการเวนคืนแดนกรรมสิทธ์ิเพ่ือกิจการ
สาธารณูปโภค 

2543 

96 ชิดพงศ ์ ป้ันวจิิตร ปัญหาทางกฎหมายของการถอนคาํเสนอ 2544 
97 ทวศีกัด์ิ  อ้ึงประภากร เบ้ียปรับในหน้ีเงิน 2544 
98 ธิวากร  ยอดชาญ คาํมัน่จะทาํสญัญา : ศึกษาในเชิงทฤษฏี 2544 
99 ธีรชยั  จนัพินิจ การโอนสิทธิเรียกร้องเพ่ือเป็นประกนัการชาํระหน้ี 2544 

100 ปัทมา  เผา่สงัขท์อง การแกปั้ญหาความขดัแยง้ในคดีครอบครัว : ศึกษากระบวนการไกล่
เกล่ียกรณีหยา่ 

2544 

101 รุ่งนภา  อดิศรมงคล การเวนคืนแดนแห่งกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสงัหาริมทรัพย ์

2544 

102 วรวฒิุ  เลาลคันา หลกักฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดของลูกหน้ีร่วม 2544 
103 วรินทร  นนัทนาวฒิุ ขอ้สญัญาสงวนการโอนกรรมสิทธ์ิในสญัญาซ้ือขาย 2544 
104 วนัทนา  วริิยะแพทยส์ม การใชบ้นัทึกคาํเบิกความแทนการซกัถามพยานในคดีแพง่ 2544 
105 กฤติกา  กิติยานนัท ์ สถานะทางกฎหมายของลายมือช่ือในนิติกรรมสญัญา 2545 
106 กาญจนา  ปัญจกิจไพบูลย ์ ศาลกบัการมีส่วนในการคน้หาขอ้เท็จจริงในคดีแพง่ 2545 
107 ธนสัถ ์ สุวฒันมหาตม ์ ปัญหาภาระความเส่ียงภยัภายหลงัเลิกสญัญาซ้ือขาย 2545 
108 ปราณี  ตั้งเสรี ปัญหาการเลิกสญัญา : ศึกษากรณีการเลิกสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 2545 
109 มาลยั  ธรรมโชตงั การดาํเนินกระบวนพิจารณาคดีแพง่โดยไม่สุจริต 2545 
110 วชัราภรณ์  รัตนโกเศศ ความเสมอภาคระหว่างชายและหญิงในเร่ืองสิทธิส่วนบุคคลของ

หญิงมีสามีท่ีนอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
2545 

111 วนัรพ ี ขาวสะอาด หลักกฎหมายเก่ียวกับข้อตกลงโอนหน้ี(หน้าท่ีความรับผิด)ของ
ลูกหน้ี 

2545 
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112 จกัรี  อดุลนิรัตน ์ ปัญหาเก่ียวกบัการเขา้ทาํสัญญาในพฤติการณ์ท่ีไม่สามารถปกป้อง
ผลประโยชน์ของตนเองได้ : ศึกษาเปรียบเทียบกบัระบบ Common 
Law 

2546 

113 วริิทธ์ิพล  วนิิตวฒันคุณ การกาํหนดค่าเสียหายเน่ืองจากการไม่ชาํระหน้ีตามสญัญา 2546 
114 รัตนา  เจริญวรรณธนงั ปัญหาการไดม้าซ่ึงท่ีดินของวดัโดยพินยักรรม : ศึกษากรณีของวดั

ธรรมมิการามวรวหิาร 
2546 

115 พนมรัตน ์ เรืองอาํพนั การเร่งรัดกระบวนพิจารณาก่อนวนัสืบพยาน 2546 
116 ธรรมรัต  สงวนพฤกษ ์ การตกทอดซ่ึงทรัพยสิ์น สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดของพระภิกษุท่ี

มรณภาพ 
2546 

117 วรีะพงษ ์ โล่นวรัตน ์ ปัญหาหลกัประกนัในสญัญาใหสิ้นเช่ือสนบัสนุนโครงการ 2546 
118 สุภทัรา  สงัขท์อง เอกสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอ้งตอบคาํถามของพยานในคดีแพง่ 2546 
119 อจัฉริยา  สมัพฒันวรชยั การแยกกนัอยูเ่ป็นการชัว่คราวของสามีภริยาตามกฎหมายครอบครัว

ไทย : ศึกษากรณีใชเ้ป็นมาตรการชะลอการหยา่ร้าง 
2546 

120 อรรถพร  พชระนนัท ์ การเปล่ียนแปลงตวันายจา้ง 2546 
121 สุดธนา  พนัธ์ุธีรานุรักษ ์ ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห์ ห ลัก ก ฎ ห ม า ย เ ก่ี ย ว กับ ข้อ มู ล เ ค ร ดิ ต ต า ม

พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจขอ้มูลเครดิต พ.ศ. 2545 
2546 

122 วมิล  สุธีร์วรพงศ ์ ปัญหาในการจดัเก็บเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากสามีภริยา 2546 
123 ณนุช  คาํทอง การสมรสของพวกรักร่วมเพศ 2546 
124 ธญัลกัษณ์  นามจกัร หลกัการและปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัสญัญาก่อนสมรส 2546 
125 ธีราพร  ติษยาธิคม ปัญหาในเร่ืองหน้ีของสญัญาให ้ 2546 
126 วรีะพงษ ์ สุวรรณหล่อ ความรับผิดทางแพง่ของผูพิ้พากษา 2547 
127 ณฏัฐิมา  แกว้ศิริ ปัญหาขอ้กฎหมายของสัญญาขายฝากอสังหาริมทรัพยต์ามประมวล

กฎหมายแพง่และพาณิชย ์
2547 

128 ปราณี  สาโร การดาํเนินคดีแบบกลุ่ม : การเขา้เป็นสมาชิกกลุ่ม ขอ้จาํกัด และ
ประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บ 

2547 

129 ธิดา  สุทธิวรชยั การโอนกรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือเป็นประกนัการชาํระหน้ี 2547 
130 อญัชลี  กมัทรทิพย ์ หลกัเกณฑ์การพิจารณาผูใ้ชอ้าํนาจปกครองบุตรภายหลงัการหยา่ : 

ศึกษาตามแนวคาํพิพากษาของศาล 
2547 

131 ศิริพร  วนัอุดมเดชาชยั การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร 2547 
132 สิริรัตน์  ฟองวทูิ การใหสิ้นเช่ือแก่ผูบ้ริโภค : กรณีศึกษาสญัญาเช่าซ้ือ 2547 
133 อคัรพงษ ์ อินทวงศ ์ การห้ามรับฟังถอ้ยคาํของพยานบุคคลท่ีเกิดข้ึนโดยมิชอบ : ศึกษา

กรณีการนาํมาใชใ้นคดีซ่ึงมิใช่คดีอาญา 
2547 
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134 สุพรรณิการณ์  ปุณโณทก การไดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรัพยโ์ดยพินยักรรม 2547 
135 มณฑนะ  แสงคาํสุข การชาํระหน้ีอยา่งอ่ืนแทนการชาํระหน้ีท่ีตกลงกนัไว ้ 2547 
136 เฉลิมศกัด์ิ  สุริสีหเสถียร ความรับผิดเพื่อละเมิดของครูบาอาจารย ์ 2547 
137 วชิยั  ศรีหาปัญญา การแบ่งทรัพยสิ์นระหวา่งสามีภริยาในกรณีการหยา่โดยคาํพิพากษา

ศาล : ศึกษาเปรียบเทียบตามกฎหมายครอบครัวของประเทศไทยและ 
ส.ป.ป. ลาว 

2547 

138 ดวงมณี  โพธิสานท ์ สญัญาอนุญาโตตุลาการศึกษาเปรียบเทียบตามกฎหมายไทย-ส.ป.ป.
ลาว 

2547 

139 ไกรพนัธ์ุ  พรหมานุกลู การแกไ้ขคาํพิพากษาท่ีผิดพลาดหรือผิดหลงเลก็นอ้ยตามมาตรา  143  
แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 

2548 

140 สมปอง  เลิศอาภานนท ์ เหตุสุดวิสัยในทางแพ่งศึกษากรณีการปรับใช้กับความรับผิดเพ่ือ
ละเมิด 

2548 

141 วลัยพิลา  กิตติวงศภ์กัดี การบอกกล่าวล่วงหนา้เพ่ือเลิกสญัญาจา้งแรงงาน 2548 
142 สิทธิชยั  ด่านพฒันามงคล หลกัความเป็นอิสระของคู่พิพาทในการกาํหนดกระบวนพิจารณา

อนุญาโตตุลาการ 
2548 

143 ปกรณ์  ยิง่วรการ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการกระทาํความผิดต่อช่ือเสียงโดยใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ต 

2548 

144 วนิดา  วชัรานุกรู ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการทาํสญัญาทางอิเลก็ทรอนิกส์ 2548 
145 พชันี  หาญเทพินทร์ สิทธิของชายหญิงท่ีอยูร่่วมกนัโดยมิไดส้มรส 2548 
146 ณฐิกานต ์เหลืองสุภาพรกลุ ความรับผิดของตวัการในการกระทาํละเมิดของตวัแทน : ศึกษากรณี

การเกิดสญัญาตวัแทน 
2548 

147 สุวรรณา  โลหะประธาน การประกนัภยัความรับผิด : ศึกษาเฉพาะกรณีการประกนัภยัคุม้ครอง
ความเสียหายต่อบุคคล ทรัพยสิ์น และส่ิงแวดลอ้มอนัเกิดจากวตัถุ
อนัตรายและของเสียท่ีเป็นอนัตราย 

2548 

148 เบญจพล  สาธิตสมิตพงษ ์ สิทธิของบุตรนอกสมรส 2548 
149 ศิริกลุ  ภู่พนัธ์ ขอ้ความคิดวา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล 2548 
150 บุญศิริ  คาํแกว้ ปัญหาราคาในการขายทอดตลาดทรัพย์สินท่ียึดโดยเจ้าพนักงาน

บงัคบัคดี 
2548 

151 นทัธ์ชนนั  ชูโต ความรับผิดของบิดามารดาตามกฎหมายลกัษณะละเมิด 2549 
152 พาณิภคั   ธนกิจไพบูลย ์ ความรับผิดในการรอนสิทธิตามสญัญาซ้ือขาย 2549 
153 ณฎัฐ ์ ฉตัรเลก็ กฎหมายคุม้ครองลูกจา้งซ่ึงทาํงานเก่ียวกบังานบา้น 2549 
154 ชลลดา  วราทิตยพ์ิกลุ การคุม้ครองลูกหน้ีในการโอนสิทธิเรียกร้อง 2549 
155 นิติสิทธ์ิ  จงพิทกัษรั์ตน ์ ความรับผิดของลูกหน้ีเพ่ือการกระทาํของบุคคลท่ีมีอาํนาจชาํระหน้ี

แทนลูกหน้ี 
2549 
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156 ชยตุม ์ วชิชุประภา ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัเช็คเดินทาง 2549 
157 วรีะวรรณ  จิตรากร การรับรองบุตร 2549 
158 นภาพร  สุทธินนัท ์ ค่าเล้ียงชีพ 2549 
159 ครองศกัด์ิ  กลุธมันงค ์ เจา้หน้ีผิดนดั 2549 
160 นิลวรรณ  งามนิลประดิษฐ ์ ลูกหน้ีผิดนดั 2549 
161 จิตราวลัย ์ แยม้กลีบ การทาํการเป็นปฏิปักษต์่อการท่ีเป็นสามีหรือภริยากนัอยา่งร้ายแรง 2549 
160 วลิาสินี  ปานใจ ลกัษณะของสญัญาจา้งแรงงาน 2549 
161 พิทยา  ภูพนัธ์สมัฤทธ์ิ ปัญหาในการบงัคบัใชม้าตรา 94 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพง่ 
2549 

162 อนงค ์ สมบุญเจริญ ปัญหาการเปล่ียนแปลงไปซ่ึงมูลเหตุในสญัญา 2549 
163 นฤมล  เทียนนาม การดาํเนินกระบวนพิจารณาในศาลสูงของไทย 2549 
164 อคัคพล  ไทยจรรยา หลกักฎหมายของการหักกลบลบหน้ี  : ศึกษาเป็นกรณีพิเศษใน

กฎหมายลม้ละลาย 
2549 

165 พิษณุ  จวนสงวน สิทธิในการฟ้องคดีแพง่ : ศึกษาการมีส่วนไดเ้สียของผูฟ้้องคดี 2549 
166 ฉตัรดาว  ตั้งสิริไพบูลย ์ การคุม้ครองการทาํงานของครูโรงเรียนเอกชน 2549 
167 ภาธินี  บูรณะกิจไพบูลย ์ บทบาทของพนักงานอัยการในการดําเนินคดีแพ่งเพ่ือคุ ้มครอง

ประโยชน์สาธารณะ:ศึกษากรณีการเรียกร้องค่าเสียหายแทน
ประชาชน 

2549 

168 วรรณา  เจริญพลนภาชยั การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร 2549 
169 ไพรัช  ตั้งศรีไพโรจน ์ รูปแบบการดาํเนินกระบวนพิจารณาดว้ยวาจากบัการดาํเนินกระบวน

พิจารณาคดีแพง่ของไทย 
2550 

170 รําไพ  วงศสุ์ชาติ ความชาํรุดบกพร่องในทรัพยท่ี์ซ้ือขาย 2550 
171 กนกวรรณ  จิตตช์อบธรรม ค่าชดเชยพิเศษ 2550 
172 ปวณี  กมุาร ผูมี้ส่วนไดเ้สียในการบงัคบัคดี 2550 
173 พนินทร  โกมลเสน การคุม้ครองผูซ้ื้อในสญัญาซ้ือขายผอ่นส่ง 2550 
174 พลภทัร  จนัทระเปาระยะ การคุม้ครองลูกจา้งในกรณีท่ีนายจา้งมีคาํสั่งยา้ยลูกจา้งให้ไปทาํงาน 

ณ สถานท่ีอ่ืน 
2550 

175 วลยัพรรณ  อินทรวมิล การบงัคบัคดีแก่ทรัพยสิ์นของสามีและหรือภริยาตามบรรพ 5 2550 
176 ชยัภทัร  นิศามณีวงศ ์ ความสมัพนัธ์ระหวา่งการกระทาํและผลในกฎหมายละเมิด 2550 
177 พิณทิพย ์ ปิยวฒันเมธา ปัญหาการปรับใชก้ฎหมายในสญัญาแฟ็กเตอริง : กรณีลูกคา้เลือกใช้

บริการทางการเงินและไม่ตอ้งการบริหารจดัการหน้ี 
2550 

178 จราวฒิุ  อาํนกัมณี สญัญามาตรฐานสาํหรับการขายหอ้งชุด 2550 
179 ภารวร์ี  กษิตินนท ์ การใชห้ลกัสุจริตในการตีความสญัญา 2550 
180 ศิรินาฎ  สฤษดิพนัธ ์ การประสบอนัตรายเน่ืองจากการทาํงานใหแ้ก่นายจา้ง 2550 
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181 สุนนัทา  เอกไพศาลกลุ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมจดหมายสแปม 2550 
182 จรรยา  ร่มสน เบ้ียปรับและการหกัเงินค่าจา้งในกฎหมายแรงงาน 2550 
183 ปริญญาวนั  ชมเสวก ค่าเสียหายเชิงลงโทษในคดีละเมิด 2550 
184 โศภิต  พรหมรักษ ์ การคุม้ครององคก์ารทางแรงงานของลูกจา้งตามร่างพระราชบญัญติั

แรงงานสมัพนัธ์  พ.ศ. ...  
2550 

185 เดโช  ณ  ถลาง ความแตกต่างระหวา่งสญัญาซ้ือขายและสญัญาจา้งทาํของ 2550 
186 อภิสิทธ์ิ  มีเสรี ขอ้สนันิษฐานตามกฎหมายท่ีมุ่งคุม้ครองผูบ้ริโภคในทางละเมิด 2550 
187 ไพรินทร์  รัตนพรชยัวงศ ์ แนวทางการพฒันากฎหมายเพ่ือรองรับตลาดสินคา้เกษตรล่วงหน้า

แห่งประเทศไทย 
2550 

188 ณฐัยา  วรรณวงศ ์ ทรัพยเ์ฉพาะส่ิงในสญัญาซ้ือขาย 2550 
189 วมิล  สุวรรณ ความรับผิดทางแพง่อนัเน่ืองมาจากวตัถุอนัตราย 2550 
190 นาวนิ  มณีจนัทร์ ผูเ้ช่ียวชาญในคดีแพง่  :  บทบาทและการใหค้วามเห็นในศาล 2550 
191 จีรวรรณ  สุวรรณสุจริต ผลของการสมรสท่ีเป็นโมฆะ 2550 
192 ธวชัชยั  บุญแกว้วรรณ การเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทํา

ประโยชน์ท่ีออกโดยคลาดเคล่ือนหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
2550 

193 วศิว  พวัเทพนิมิตร บทบาทของศาลในการช้ีขาดขอ้พิพาทโดยหลกัแห่งความเป็นธรรม 2550 
194 นนัทศกัด์ิ  บวังาม การนาํกฎหมายสารบญัญติัมาบงัคบัใชใ้นคดีแพ่ง : บทบาทของศาล

และคู่ความในการปรับใชข้อ้กฎหมายของศาล 
2550 

195 ปวริศ  หวงัพินิกลุ การคุม้ครองลูกหน้ีจากการติดตามทวงหน้ี 2550 
196 สุธีรา  จินายน 

 
วิเคราะห์ปัญหาการใชก้ารตีความมาตรา 9 ของพระราชบญัญติัว่า
ดว้ยขอ้สญัญาท่ีไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 

2551 

197 ชยนนัท ์ กิจโอสถ บทบาทของศาลในคดีมโนสาเร่ 2551 
198 สุชาดา  สุขศรี ขอ้ตกลงระหวา่งสมรส 2551 
199 ปรเมศร์  แสงวงษง์าม การกําหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในการขายของผู ้ทรง

สิทธิบตัรในผลิตภณัฑ ์
2551 

200 ธวชัชยั  มิตรโกสุม เหตุหยา่ : ศึกษากรณีการจงใจละท้ิงร้าง 2551 
201 ดรุพร  ปิงสุทธิวงศ ์ ความรับผิดเพ่ือละเมิดอนัเกิดจากการฝ่าฝืนบทบงัคบัแห่งกฎหมาย

อนัมีท่ีประสงคเ์พื่อจะปกป้องบุคคลอ่ืน 
2551 

202 ศศิภรณ์  นาํรอดภยั การเรียกคืนทรัพยสิ์นท่ีให ้ 2551 
203 สุภิตย ์ เกล้ียงสง ปัญหาการใช้สิทธิเป็นเหตุให้เจา้ของอสังหาริมทรัพยเ์สียหายตาม

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าตรา 1337 
2551 

204 กญัญา  อดิตโต บทบาทของอนุญาโตตุลาการในการคน้หาขอ้เท็จจริง 2551 
205 ทิพยว์รรณ  จาวโกนนัท ์ การหา้มโยกยา้ยหนา้ท่ีการงานของลูกจา้งซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัขอ้เรียกร้อง 2551 
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206 ธนพร  เกิดผล ความรับผิดเพ่ือละเมิดในความเสียหายอนัเกิดจากสตัว ์ 2551 
207 ณฐัวฒิุ  วงัวงศ ์ ผูมี้ส่วนไดเ้สียในการร้องขอตั้งผูจ้ดัการมรดกตามประมวลกฎหมาย

แพง่และพาณิชย ์มาตรา 1713 
2551 

208 นพรัตน ์ วจิิตรพนัธ์ุ 
 

การกระทําอันไม่เป็นธรรม  เปรียบเทียบความคุ้มครองระหว่าง
ลูกจา้งภาคเอกชนกบัลูกจา้งภาครัฐวสิาหกิจ 

2551 

209 ณฎัฐินี  พดัฉววีรรณ ระบบทวภิาคีในกฎหมายวา่ดว้ยแรงงานสมัพนัธ์ 2551 
210 สุจิตรา  ใจเอ้ือ การคุม้ครองผูเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ืออยูอ่าศยั 2551 
211 พลอย  เจริญสม การขายตามคาํพรรณนา 2551 
212 อรรถพล  ศรีสวสัด์ินุภาพ หลกัการชาํระหน้ีกลายเป็นพน้วสิยั 2551 
213 โกวทิ  หนูโยม การรับฟังขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์เป็นพยานหลกัฐานในคดีแพง่ 2551 
214 ธนงศกัด์ิ  วเิศษรจนา ความรับผิดเพื่อละเมิดตามมาตรา 420 : ศึกษากรณีความรับผิดเพื่อ

ละเมิดโดยประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง 
2551 

215 คณิต  ชยัสถาผล หลกักฎหมายการแสดงเจตนาโดยถูกข่มขู่ ศึกษาเปรียบเทียบ 2551 
216 เกษราภรณ์  เสง่ียม ความรับผิดทางแพง่ของผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต 2551 
217 สุภาวดี  วฒันานนท ์ บทบาทของศาลในคดีลม้ละลาย : ศึกษาเฉพาะกรณีการพิจารณาและ

การมีคาํสัง่พิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด 
2551 

218 ไกรวณีิ  สุนทรมน สิทธิของผูว้า่จา้งในการเลิกสญัญาจา้งทาํของ 2551 
219 ถาวร  เกษมะณี หลกัความเป็นกลางของศาล 2551 
220 อิชชก์นัต ์เจริญวานิชย ์ การคุม้ครองสิทธิผูไ้ดรั้บความเสียหายจากภาพถ่าย 2551 
221 กลุวดี  วฒุกลุ บริการทางการแพทยต์ามกฎหมายประกนัสงัคม 2551 
222 ณภทัร  บุญประสาท ผลบังคบัของขอ้สัญญาห้ามประกอบอาชีพหรือการคา้แข่งขนัใน

สญัญาจา้งแรงงาน 
2551 

223 อาํนาจ  ทศันาสุทธิวงษ ์ บทบาทศาลในคดีไม่มีขอ้ยุง่ยาก 2551 
224 ธีรศกัด์ิ  กองสมบติั เขตอาํนาจศาลเหนือการละเมิดทางแพง่ในไซเบอร์สเปซ 2552 
225 ประเสริฐ อุษาฟ้ามนสั 

 
กฎหมายลกัษณะจดัการงานนอกสั่ง : ศึกษามาตรฐานการใชค้วาม
ระมดัระวงัในการจดัการของผูจ้ดัการ 

2552 
 

226 ภาคภูมิ  พองชยัภูมิ 
 

ปัญหาการกําหนดค่าสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิดตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์

2552 
 

227 ฆนรส  โพธิพิพิธ ความสมัพนัธ์ส่วนตวัระหวา่งสามีภริยา 2552 
228 ธญัญะ  ซ่ือวาจา 

 
ปัญหาการปรับใชค้วามรับผิดเพื่อละเมิดของนิติบุคคลตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชยข์องไทย 

2552 
 

229 สนัตภ์พ  พรวฒันะกิจ การประกนัสงัคมกรณีวา่งงาน 2552 
230 พิลาสินี  โยงสมบติั วิเคราะห์ร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศยัเทคโนโลยี

ช่วยการเจริญพนัธ์ุทางการแพทย ์ พ.ศ..... 
2552 
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231 กรศุทธ์ิ  ขอพว่งกลาง กระบวนการในการเกิดสญัญา 2552 
232 สมปรารถนา  หลัง่นาค ทารกในครรภม์ารดา : สิทธิและความคุม้ครอง 2552 
233 ฐิติมา  ชินวโรดม การควบคุมสญัญาเช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 2552 
234 อรรถพร  บวัพิมพ ์ การคุม้ครองแรงงานผูสู้งอาย ุ 2552 
235 นุชรี  แกว้ยาว ขอ้สญัญาท่ีไม่เป็นธรรมในสญัญาจา้งแรงงาน 2552 
236 พรนิภา  อินทรเธียรศิริ ปัญหาในการเลิกสญัญา 2552 
237 เพญ็จนัทร์  คลา้ยเอ่ียม ความรับผิดในสญัญาใหบ้ริการดา้นการแพทย ์ 2552 
238 วริีสา  พิศุทธ์สินธ์ุ ลูกจา้งทาํงานบางช่วงเวลา 2552 
239 สมลกัษณ์  จนัทรังษี ความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี 2552 
240 ศุภกาญจน์  ปรีชา การชาํระหน้ีไม่ตอ้งตามความประสงคอ์นัแทจ้ริงแห่งมูลหน้ี 2552 
241 กญัญธิดา  โบสุวรรณ พฒันาการทางกฎหมายในการกาํหนดค่าเสียหายการละเมิดลิขสิทธ์ิ 2552 
242 ณฐัพงษ ์ บุปผเวส ปัญหากฎหมายยอ้นหลงั 2553 
243 นริสสา  อิงคศิริ ปัญหาขอ้ห้ามเรียกคืนทรัพยท่ี์ชาํระหน้ีไปโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตาม

กฎหมายหรือศีลธรรมอนัดีตามหลกัลาภมิควรได ้
2553 

244 ปิตุภูมิ  นิตยานนัทะ มาต รกา รท างก ฎห มาย ในก าร คุ้มค รอ งผู ้บ ริโภคใ นกิจ กา ร
โทรคมนาคม : มาตรการป้องกนัการถูกละเมิดสิทธิ 

2553 

245 ณฐิันี  สถิตานุชิต ความรับผิดของนายจา้งในการทาํละเมิดของลูกจา้ง 2553 
246 สุณฐัพงษ ์ พิมพสุ์ขสกลุ หน้ีสินของสามีภริยา 2553 
247 ปรัชญา  หนูเจริญ ปัญหาเร่ืองการใหอ้นัจะเป็นผลต่อเม่ือผูใ้หต้าย 2553 
248 สุชาญวทิย ์นาคเพชร ปั ญ ห า ข้อ ก ฎ ห ม า ย ท่ี เ กิ ด จ า ก ก ร ณี ก า ร จํา น อ ง ร ถ ย น ต์ต า ม

พระราชบญัญติัรถยนต ์(ฉบบัท่ี 15) พ.ศ.2551 
2553 

249 บุญถึง  สีทอนแกว้จาํปา การเลิกจ้าง ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายแรงงานไทยและกฎหมาย
แรงงานลาว 

2553 

250 ภูชยั  จนัทวงศ ์ กฎหมายว่าด้วยขอ้ผูกพนัในสัญญาของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ศึกษาเปรียบเทียบกบัหลกักฎหมายนิติกรรมสัญญา
ของไทย 

2553 

251 วนิดา  ทิพยน์วจินดา การคุม้ครองผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรรท่ีติดจาํนอง 2553 
252 จกัรกริช  ตนัอารีย ์ นิรโทษกรรม : ปัญหาการใชแ้ละการตีความ 2553 
253 พีรยา  พรหมพารักษ ์ แนวทางการถ่ายโอนงานดา้นการบงัคบัคดีแพง่สู่ภาคเอกชน 2553 
254 คลา้ยจนัทร์ จนัทร์สาํราญ เหตุหยา่ : ศึกษากรณีการประพฤติผิดประเวณีของสามีหรือภริยา 2553 
255 กีรติกิต์ิ  หนูเก้ือ สิทธิและหนา้ท่ีของผูเ้ช่าซ้ือ 2553 
256 นฤดล  เฮงเจริญ ระบบค่าฤชาธรรมเนียมในการดาํเนินคดีแพง่ 2553 
257 อาจารีย ์ บุนนาค ความรับผิดของอนุญาโตตุลาการ 2553 
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258 สหทยั  จนัทร์เจริญ เหตุถอนอาํนาจปกครองของบิดามารดา : ศึกษากรณีผูใ้ชอ้าํนาจ
ปกครองเป็นผูไ้ร้ความสามารถ 

2553 

259 ประดิษฐ ์ แป้นทอง สญัญาลิสซ่ิง 2553 
260 พชัยา  นํ้าเงิน ความรับผิดเพื่อการกระทาํของผูแ้ทนนิติบุคคล 2554 
261 กฤษณา  กฤตยาพงศพ์นัธ์ ขอ้สัญญายกเวน้และจาํกดัความรับผิดในสัญญารับขนคนโดยสาร

ทางอากาศภายในประเทศ 
2554 

262 วรวฒิุ  วรอิตตานนท ์ การลาเพ่ือเล้ียงดูบุตร   
(Parental Leave) 

2554 

263 วไิล  เช้ือแกว้ การจา้งลูกจา้งทดแทนลูกจา้งท่ีนดัหยดุงาน 2554 
264 พีระพงศ ์เภรีฤกษ ์ ยาเสพติดกบัความสมัพนัธ์ในสญัญาจา้งแรงงาน 2554 
265 รัญชยา  ดวงมณี ความรับผิดของผูป้ระกอบธุรกิจต่อการสูญหายหรือเสียหายอนัเกิด

แก่ยานพาหนะของลูกคา้ 
2554 

266 จกัรพงศ ์  จิตภกัดี ค่าทดแทนในเร่ืองการหมั้น   
(Compensation in relation to Betrothal) 

2554 

267 อาชวศิว ์ สหิบุญ การเช่าช่วงและโอนสิทธิการเช่า 2554 
268 รสรินทร์  ปลอดขาํ การโอนกรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพยท่ี์ใหเ้ช่า 2554 
269 ชชัชยั  วงศพ์ยคัฆ ์ วิเคราะห์พระราชบัญญัติวิ ธีพิจารณาคดีผู ้บริโภค  พ.ศ.2551 : 

กรณีศึกษาความหมายของคดีผูบ้ริโภค 
2554 

270 จนัทคร อ่อนมณีสอน เหตุหย่าท่ีเกิดจากความผิดของคู่สมรส : ศึกษากรณีสามีภริยา
ประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรงในกฎหมายครอบครัวไทยและลาว 
(Divorce based on fault : focus on serious misconduct of the 
Spouse in Thai and Leos family law) 

2554 

271 อธิรัฐ  อุดมเดช การระงบัขอ้พิพาทแรงงานกฎหมายเปรียบเทียบไทย - ลาว 
(Comparative Analysis of Labour Dispute Settlement System in 
Thai and Lao PDR) 

2554 

272 จนัทิมา  กอ้นจนัทร์เทศ ความเสียหายอนัเกิดจากโรงเรือน 2554 
273 เพลินตา  ตนัรังสรรค ์ ภาระการพิสูจน์ความรับผิดทางละเมิดในการประกอบวชิาชีพแพทย ์ 2554 
274 สาธิต  เรืองสินทรัพย ์ การคุม้ครองผูซ้ื้ออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือท่ีอยูอ่าศยั กรณีไม่อยูภ่ายใต้

การควบคุมของพระราชบญัญติัการจดัสรรท่ีดิน พ.ศ.2543   
(Buyer Protection for residential real estate in case of it's not under 
the control of the Land Allocation Act B.E.2543) 

2554 

275 นวพร  ตั้งจิตเจริญชยั ปัญหากฎหมายในสญัญาใหบ้ริการของสถานออกกาํลงักาย(ฟิตเนส) 2554 
276 ปภาริดา  สุขประเสริฐ การกระทาํอนัไม่เป็นธรรม : กรณีปิดงานบางส่วนอนัเป็นการเลือก

ปฏิบติั 
2554 
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277 เกวลิน ต่อปัญญาชาญ การสมรสโดยถูกกลฉอ้ฉล 2554 
278 พระสมปอง  ทองมาดี ความรับผิดของวดัต่อการกระทาํของผูแ้ทนหรือผูมี้อาํนาจทาํการ

แทน 
2554 

279 จกัรินทร์  โกเมศ ค่าเสียหายสําหรับความเสียหายทางจิตใจตามกฎหมายลักษณะ
ละเมิด 

2555 

280 กมลลกัษณ์  หาญประสิทธ์ิ
คาํ 

การสืบพยานหลกัฐานตามวธีิการท่ีคู่ความตกลงกนัตามมาตรา 103/2 
แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 

2555 

281 สุวลกัษณ์  ขนัธ์ปรึกษา การคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวจากการประยุกต์ใช้
เทคโนโลย ีRFID 

2555 

282 จีระศกัด์ิ  เสมมีสุข สัญญาประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั : ศึกษาขอบเขตความรับผิดของ
ผูรั้บประกนัภยั 

2555 

283 พรรณวดี  เพชรพลอย การถอนอาํนาจปกครองบุตร 2555 
284 อจัฉรา  กตัติกา ปัญหาการบงัคบัคดี กรณีการร้องขอใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดิน

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
2555 

285 ชนินทร์  พงษแ์พทย ์ การสืบพยานหลกัฐานล่วงหนา้ในคดีแพง่ 2555 
286 ดวงกมล  วาทินวเิศษ การใชอ้าํนาจปกครองเหนือตวับุตรผูเ้ยาวแ์ละการระงบัขอ้พิพาทใน

การใชอ้าํนาจปกครอง : ศึกษากรณีการกาํหนดถ่ินท่ีอยูข่องบุตร 
2555 

287 สวติตา  อุราสุข ความเห็นแยง้ในการทาํคาํพิพากษาของศาลฎีกา 2555 
288 คชา  ชิตโชติ ของตกหล่นจากโรงเรือน 2555 
289 สาณี  สุรเศรษฐบูรณะ ความรับผิดทางละเมิดของผูว้า่จา้งทาํของ 2555 
290 วฒิุพงศ ์ จิตอ่อนนอ้ม ผลของคาํทา้ต่อการพิจารณาพิพากษาคดีแพง่ของศาล 2555 
291 ชาคริต ขนันาโพธ์ิ ผลผกูพนัทางกฎหมายของเหตุผลในคาํพิพากษาคดีแพง่ 2555 
292 ชลธิชา  เกียรติสุข การเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนในการดาํเนินคดีทาง

ศาล : ศึกษากรณีการให้ความช่วยเหลือทางดา้นทนายความในคดี
แพง่โดยรัฐ 

2555 

293 นิดา  แสงโชติช่วงชยั การใหส้ตัยาบนัของตวัการ 2555 
294 ปราณี  นางแล การไถ่ทรัพยท่ี์ขายฝาก 2555 
295 ภาณิกา  ไกรรินทร์ กลฉอ้ฉลโดยการน่ิง 2555 
296 ภาณุพงศ ์ พณิชยกลุ ความผกูพนัของผูล้งลายมือช่ือในเอกสารท่ีไม่มีการกรอกขอ้ความ 2555 
297 ณฐัวดี  ณฐัวฒิุ กลฉอ้ฉลในสญัญาจา้งแรงงาน 2555 
298 ศศิภา  คณาปราชญ ์ ค่าเช่า 2555 
299 นรินทร์ทิพย ์ โรจนจิ์ร

โฆษิต 
ปัญหาในการบงัคบัใชม้าตรา 94 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง่ : ศึกษาเฉพาะกรณีสญัญากู ้

2555 

300 ภิรมยพ์ร สุดใจ การตีความพินยักรรม 2555 
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301 ธนิต สมร ดุลพินิจของศาลในการแสวงหาขอ้เทจ็จริงในคดีแพง่ 2555 
302 ปานวาด สุพฒัน์ การชาํระหน้ีโดยบุคคลภายนอก 2555 
303 กนกวรรณ  จานเจือ ปัญหาความล่าช้าในการบังคับคดีแพ่งหลังการยึดทรัพย์เพ่ือขาย

ทอดตลาด 
2556 

304 กลัยณฏัฐ ์ พรหมนอก การคุม้ครองการทาํงานบุคลากรมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐ 2556 
305 เกวลิน  ต่อปัญญาชาญ การสมรสโดยถูกกลฉอ้ฉล 2556 
306 จิรณะ  นุตจรัส ปัญหาการปรับใช ้"หลกัศาลย่อมเป็นผูรู้้กฎหมาย"ในกระบวนการ

พิจารณาคดีแพง่ของไทย 
2556 

307 จิระวรรณ  รักสงค ์ ปัญหาบางประการในการอนุญาตให้ใช้ท่ีดินของรัฐในรูปของ  
"โฉนดชุมชน" 

2556 

308 เฉลิมวฒิุ  ศรีพรหม ความรับผิดของผูใ้หบ้ริการเวบ็ไซตก์รณีละเมิดลิขสิทธ์ิ 2556 
309 ณชัชา  เมืองสง การคุม้ครองผูรั้บงานไปทาํท่ีบา้น 2556 
310 ณฏัฐร์ดา  แสงจนัทร์จิราธร การคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภคในธุรกรรมการซ้ือขายสินคา้ทางพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ 
2556 

311 ดุจเดือน  แก่นทองเจริญ ความสามารถของผูเ้ยาวเ์ก่ียวกบัพินยักรรม 2556 
312 ตุลธิดา  ล้ิมสุวฒัน์ คนสาบสูญ 2556 
313 ธีมาพร  ทวชียัทศพล การระงบัขอ้พิพาททางแพ่ง : ศึกษากรณีการไกล่เกล่ียและประนอม

ขอ้พิพาทในระดบัอาํเภอตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 

2556 

314 ธีรศกัด์ิ  อุบลรัตน ์ ปัญหาลาภมิควรไดศึ้กษากรณีการชาํระหน้ี 2556 
315 ปานวาด  สุพฒัน์ การชาํระหน้ีโดยบุคคลภายนอก 2556 
316 ปิยศกัด์ิ  บุญยกลุศรีรุ่ง ขอ้สนันิษฐานตามขอ้เท็จจริงในคดีแพง่ 2556 
317 ปีติ  ส่งสมัพนัธ์สกลุ ความรับผิดเพื่อละเมิดจากการกระทาํโดยละเวน้ 2556 
318 ผกายดาว  เศรษฐประสงค ์ การจดทะเบียนรับรองบุตรผูว้ายชนม ์ 2556 
319 พีระรณ  คงเจริญ การแบ่งกรรมสิทธ์ิรวม 2556 
320 ภิรมยพ์ร  สุดใจ การตีความพินยักรรม 2556 
321 มนชิดา  รุจิกณัหะ การชาํระหน้ีดว้ยตัว๋เงิน 2556 
322 ยาจิตร  จตุศาสตร์ การปรับใชห้ลกัสุจริตตามมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัวิธีพิจารณา

คดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารพาณิชย ์
2556 

323 วรรณพร  เตือนวรีะเดช ความรับผิดเพ่ือละเมิดของส่ือส่ิงพิมพ ์ 2556 
324 วราภรณ์  พลอยมีรัศมี พินยักรรมร่วม 2556 
325 ศิริสิทธ์ิ  จิตรสุวรรณ เพิกถอนการฉอ้ฉล 2556 
326 สุมนภศัร์  คุม้จนัทร์ ความสมัพนัธ์ของผูรั้บจา้งช่วงท่ีมีต่อผูว้า่จา้งในสญัญาก่อสร้าง 2556 
327 เสกสรร  เอกวริิยะวทิย ์ แบบของพินยักรรม 2556 
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328 อภิสิทธ์ิ  ใตร้ะหนัต ์ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2556 
329 ออมทรัพย ์ เจริญทรัพย ์ ผูมี้อาํนาจหนา้ท่ีจดัการศพและสิทธิเรียกค่าปลงศพ 2556 
330 อาลดา  จรรยาทรัพยกิ์จ สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดของผูจ้ดัการงานนอกสัง่ 2556 
331 ศิริขวญั  นิลกรรณ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัผูรั้บบตัรเครดิต 2557 
332 นนัทริดา  เฉลิมไทย การบงัคบัชาํระหน้ีความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี : ศึกษากรณี

การบงัคบัเอากบัทายาทของเจา้หนา้ท่ีท่ีเสียชีวติ 
2557 

333 กฤษฎา  พงษเ์จริญ หนา้ท่ีของผูว้า่จา้งในการชาํระสินคา้จา้ง 2557 
334 เนต์ิ พิสุทธินนทกลุ การประกันหน้ีด้วยทรัพยป์ระเภทสังหาริมทรัพย ์: ปัญหาการ

ครอบครองทรัพยสิ์นท่ีจาํนาํของผูรั้บจาํนาํ 
2557 

335 กิตติพงษ ์ สินพิทกัษก์ลุ บทบาทของคู่ความและศาลในปัญญาขอ้เท็จจริงในคดีพิพาทเก่ียว
ดว้ยกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 

2557 

336 พงศภ์ทัร  นาคเพชร การคุม้ครองลูกหน้ีจากการทวงถามหน้ีในลกัษณะท่ีไม่เป็นธรรม : 
ศึกษาวเิคราะห์ร่างพระราชบญัญติัการทวงถามหน้ี พ.ศ. .... 

2557 

337 นนัทกานต ์งามภทัรากรู ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายกรณีการส่งเสริมการขาย 2557 
338 พงศกร  พุม่กลดั กระบวนการระงบัขอ้พิพาทก่อนการฟ้องคดีผูบ้ริโภค 2557 
339 พิชํุตม ์ พทุธิสรรพสิทธ์ิ มาตรการทางกฎหมายเพื่อรองรับแรงงานข้ามชาติจากการเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2557 

340 กษมน  ด่านวภูวกลุ การใหคุ้ม้ครองผูบ้ริโภคทางการเงิน : ศึกษากรณีภาคธนาคาร 2557 

341 กิติพงษ ์ อนุพนัธ์วรีพงศ ์ ข้อสันนิษฐานความเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย  ศึกษา
เปรียบเทียบบางประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2557 

342 อภิสิทธ์ิ ปัญญาใส บทบาทของศาลในกระบวนพิจารณาก่อนการสืบพยานในคดีแพง่ 2557 

343 กฤติยา  สาํราญบาํรุง สิทธิของบิดานอกกฎหมายในการรับมรดก : แนวทางการปรับปรุง
กฎหมาย 

2557 

344 พงศกร  สุขช่ืน ความเสียหายในกฎหมายลกัษณะละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์

2557 

345 รุ่งโรจน์  แซ่จ๋าว การซ้ือขายสิทธิเรียกร้อง 2557 

346 สุพทัธ์รดา  เปล่งแสง หนา้ท่ีชาํระราคา 2557 

347 พิรดา  ศรีพรหม ปัญหาการใชก้าํลงับงัคบัเพ่ือเอาคืนสังหาริมทรัพยท่ี์เจา้ของส่งมอบ
ใหบุ้คคลอ่ืนครอบครอง 

2557 

348 สุนิดา  บุรินทร์กลุ ปัญหาในการยึดสังหาริมทรัพยข์องลูกหน้ีตามกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง่ 

2557 

349 รัฐไท  กมลวารินทร์ การคุม้ครองลูกจา้งงานบา้น 2557 

350 รวมิล  ด่านววิฒัน์ การกาํจดัมิใหรั้บมรดก : ศึกษากรณีกระทาํต่อพินยักรรม 2557 

351 อรศิริ  ล้ีศตัรูพาล ป้ายกาํหนดราคาสินคา้ 2557 
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352 พรประภา  จนัทรุกขา ขอ้บงัคบัของนิติบุคคลอาคารชุด 2557 

353 สุภาพร  เยยีนเพชร สญัญาต่างตอบแทนพิเศษยิง่กวา่การเช่าธรรมดา 2557 

354 ปุญญิศา  สุวณัณะสงัข ์ ปัญหาการฆ่าหรือพยายามฆ่าทายาทตามมาตรา 1606(1) 2557 

355 อธิฏา  ปิยนิธิภทัร ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเพ่ือคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ
จากการละเมิดท่ีดินของรัฐ  กรณีท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

2557 

356 สุทธินนัท ์ บุญมณี ปัญหาภาระการพิสูจน์ตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ.2551 

2557 

357 เจตนินธ ์ จนัทรานุกลู ปัญหาการครอบครองปรปักษต์ามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
มาตรา 1383 

2557 

358 รวดี  สุทธิศาสตร์ การคุม้ครองลูกจา้งทดลองงาน 2557 

359 สุภชัชา  สิริวณิชารมณ์ การพิสูจน์ความรับผิดของห้างสรรพสินค้าศึกษากรณีรถหายใน
หา้งสรรพสินคา้ 

2557 

360 เขมรัชต ์ แสนประดิษฐ ์ ความรับผิดเพื่อละเมิดตามมาตรา 420 : ศึกษากรณีความรับผิดเพื่อ
ละเมิดจากการชกัจูงใหลู้กหน้ีผิดสญัญา 

2558 

361 ควรทะนง  ควรเล้ียง เงินบริการ 2558 

362 คาํผิว  วไิลพร เหตุฟ้องหย่ากรณีสามีภริยาไม่สามารถดาํรงชีวิตครอบครัวร่วมกนั
ต่อไปได ้: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายครอบครัวของ ส.ป.ป.ลาวและ
ไทย 

2558 

363 เครือมาส  ดีรัชต ค่าบาํเหน็จในสญัญานายหนา้ 2558 

364 จุฬาลกัษณ์  โภคาสุข ปัญญ
จิตร 

ระดบัความระมดัระวงัในการชาํระหน้ี 2558 

365 ฉตัรดนยั  สมานพนัธ ์ หลกัและปัญหาวา่ดว้ยการรับช่วงสิทธิ 2558 

366 ณฐนน  เกตุชาติ ปัญหาการดํารงอยู่ของสัญญาต่างตอบแทนในกรณีการชําระหน้ี
กลายเป็นพน้วสิยัอนัจะโทษฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่ไดต้ามมาตรา 372 ป.
พ.พ. 

2558 

367 ณฐัฐิรา  วรรณฤกษ ์ การพนนั 2558 

368 ณิชาภทัร  ดวงแกว้ เหตุหย่ากรณีทาํการเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีหรือภริยากนัอย่าง
ร้ายแรง 

2558 

369 นทัรี  เกตุแกว้ ความรับผิดทางแพง่ของผูใ้หบ้ริการ Cloud Computing 2558 

370 พรพรรณ  ซึงสนธิพร ความสามารถของบุคคลในกฎหมายแพง่ : ศึกษากรณีบุคคลซ่ึงอยูใ่น
สภาวะผิดปกติทางจิตและสมอง 

2558 

371 พรพิศุทธ์ิ  ไฉนศิริยทุธ์ิ ขอ้สัญญาท่ีไม่เป็นธรรมในสัญญาซ้ือขายระหวา่งหน่วยงานของรัฐ
กบัเอกชน 

2558 
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372 พงศพ์ลิน  จนัทราภิรมย ์ ความรับผิดของธนาคารและขอ้สญัญาไม่เป็นธรรมในสญัญาฝากเงิน 2558 

373 พิชญา  ศรีณรงค ์ การควบคุมสญัญาจา้งแรงงานและอาํนาจบงัคบับญัชาของนายจา้ง 2558 

374 พิชยั  ทรัพยป์ระเสริฐ สภาพการจา้ง 2558 

375 พิชานนั  กออนนัตชยั ปัญหาการตกลงเก่ียวกบัเขตอาํนาจศาลในคดีแพง่ 2558 

376 พิเศษ  นอ้ยวงัคลงั สิทธิอยา่งหน่ึงอยา่งใด 2558 

377 พฒิุพงศ ์ จงกอ้งเกียรติ ขอ้จาํกดัสิทธิแห่งเจา้ของอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งบงัคบัเจา้ของท่ีดินให้
จาํตอ้งรับนํ้ าซ่ึงไหลมาตามธรรมดาจากท่ีดินสูงมาในท่ีดินของตน 

2558 

378 ภูมิใจ  ไชยวานิช การเลิกจา้งในกลุ่มประเทศอาเซียนบางประเทศ 2558 

379 มลัลิกา  แกว้มาก การคุม้ครองผูสู้งอายใุนการทาํนิติกรรมสญัญา 2558 

380 รติกร  กลุวรกลุพิทกัษ ์ ความรับผิดทางแพ่งของแพทยจ์ากการฝ่าฝืนเจตนาปฏิเสธการรักษา
ล่วงหนา้ของผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวติ 

2558 

381 รังสฤษฎ ์ วจิิตรไกรสร ความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระทาํและผลในกฎหมายละเมิด : ศึกษา
จากคาํพิพากษาฎีกาไทย 

2558 

382 ลดา  ตรีศกัด์ิศรีสกลุ สญัญาประนีประนอมยอมความ 2558 

383 วรลกัษณ์  เมืองชู ความรับผิดเพื่อการกระทาํละเมิดของผูเ้ยาว ์ 2558 

384 สมชาย  ภูษาชีวะ ปัญหาและขอ้ขดัขอ้งในการนาํหลกัการเจาะม่านนิติบุคคลมาใชใ้น
พระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 

2558 

385 สลิลทิพย ์ อกัษรนิตย ์ การรับประกนัสินคา้ 2558 

386 สหวฒัน์  มลประเสริฐ ปัญหาการโอนคดีมีทุนทรัพยจ์ากศาลจงัหวดัไปยงัศาลแขวงตามพระ
ธรรมนูญศาลยติุธรรม มาตรา 16 วรรคทา้ย 

2558 

387 สุทธาวลัย ์ อ่อนนอ้ม ผลของขอ้สญัญาท่ีไม่เป็นธรรม 2558 

388 เอ้ือการย ์ โสภาคดิษฐพงษ ์ การคุม้ครองความปลอดภยัในการทาํงาน 2558 

389 วรัญญา  สนิทสม พยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ในคดีแพง่ 2558 
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1 ไชยณฐั  ธีระพฒันะ ความผิดฐานลกัทรัพย ์ 2494 
2 เดือน  จิตรกร หม่ินประมาทในทางอาญา 2497 
3 อนนัต ์ วมิลจิตต ์ ความผิดฐานหม่ินประมาทในทางอาญา 2497 
4 แถม  กลุนานนัท ์ เหตุแห่งอาชญากรรมเน่ืองจากจิตใจ 2498 
5 พล  วงศพ์รหม กฎหมายอาญาพิสดารวา่ดว้ยเจตนา 2498 
6 ศิริชยั  พทุธิแพทย ์ ความผิดต่อความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร 2498 
7 สุโข  สุวรรณศิริ ความผิดฐานฉอ้โกง 2499 
8 ธีรศกัด์ิ  กรรณสูตร ความรับผิดทางอาญาของเด็ก 2500 
9 ชาตรี  ศรีนวนนดั การลงโทษจาํคุก 2502 
10 พิพฒัน์  จกัรางกรู การริบทรัพยสิ์น 2502 
11 สมคิด  ศรีสงัคม การคุมประพฤติเด็ก 2502 
12 สวง  สุขคัคานนท ์ การกระทาํโดยป้องกนั 2502 
13 จิตติ  เจริญฉํ่า ตวัการและผูส้นบัสนุน 2514 
14 ประสิทธ์ิ  พฒันอมร ความผิดฐานข่มขืนกระทาํชาํเรา 2522 
15 กมลชยั  รัตนสกาววงศ ์ ความยนิยอมในกฎหมายอาญา 2523 
16 ประคนธ ์ พนัธ์ุวชิาติกลุ การลงโทษสถานหนกัต่อผูก้ระทาํผิดกฎหมาย 2523 
17 ประดิษฐ ์ สิงหทศัน ์ ความผิดฐานบุกรุก 2523 
18 ทวเีกียรติ  มีนะกนิษฐ ์ การพยายามกระทาํความผิดท่ีเป็นไปไม่ไดอ้ยา่งแน่แท ้ 2524 
19 สดศรี  สตัยธรรม กระบวนพิจารณาคดีอาญาเก่ียวกบัเด็กและเยาวชน 2524 
20 แสวง  บุญเฉลิมวภิาส ปัญหาเจตนาในกฎหมายอาญา 2524 
21 เอกชยั  ชินณพงศ ์ การกระทาํความผิดดว้ยความจาํเป็น 2524 
22 อรรถพล  ใหญ่สวา่ง ผูเ้สียหายในคดีอาญา 2524 
23 จิรวฒิุ  เตชะพนัธ์ุ ความรับผิดอาญาท่ีไม่ตอ้งการเจตนา 2525 
24 นนทิยา  ทองสุก ความเหมาะสมของโทษจาํคุกกรณีประมาททางอาญา 2525 
25 พวงทอง  อมรลกัษณานนท ์ ความรับผิดทางอาญาของคนวกิลจริต 2525 
26 ณรงค ์ ใจหาญ ความสาํคญัผิดในเหตุท่ีผูก้ระทาํมีอาํนาจทาํได ้ 2526 
27 ชาตรี  เศวตรัตน ์ เปรียบเทียบความผิดฐานขายของโดยหลอกลวงกับความผิดฐาน

ฉอ้โกง 
2527 

28 ชินานนท ์ วงศว์รีะชยั การแก้ไขคาํพิพากษาในคดีอาญาโดยการอุทธรณ์ตามระบบคอม
มอนลอวแ์ละซีวลิลอว ์

2527 

29 ทศันีย ์ แกว้พิลา สิทธิการมีทนายในคดีอาญา 2527 
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30 สหธน  รัตนไพจิตร ความประสงคข์องการลงโทษอาญา : ศึกษาเฉพาะประเทศไทยสมยั
ใชก้ฎหมายลกัษณะอาญาและประมวลกฎหมายอาญา 

2527 

31 สุรศกัด์ิ  ลิขสิทธ์ิวฒันกลุ ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล :  การศึกษาทางกฎหมาย
เปรียบเทียบโดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัประเทศไทย 

2527 

32 อนนัต ์ ยมจินดา การไต่สวนมูลฟ้องในกรณีพนกังานอยัการเป็นโจทก ์ 2528 
33 กิตติพงษ ์ ศิริโรจน ์ ฟ้องซํ้ าในคดีอาญา 2529 
34 ทะนงศกัด์ิ  ถ่ินศรีนวล กฎหมายเก่ียวกบัการพนนั 2529 
35 สุชิน  ต่างงาม การกนัผูร่้วมกระทาํผิดเป็นพยาน 2529 
36 สุปราณี  สกลเดช ความผิดอาญาฐานลกัลอบและหลีกเล่ียงอากรตามพระราชบญัญติั

ศุลกากร 
2529 

37 สุพร  วฒันวงศว์รรณ การคุม้ครองเสรีภาพในการเคล่ือนไหวของผูถู้กกล่าวหาในคดีอาญา 2529 
38 ปิยดิศ  ศรีตลานนท ์ ความมึนเมากบัความรับผิดทางอาญา 2530 
39 สมศกัด์ิ  ตฒัฑเลขา ความไม่รู้กฎหมายกบัความรับผิดทางอาญา 2530 
40 อนญัญา  งามสิริพร การจดัหาทนายโดยรัฐในคดีอาญา 2530 
41 กสุุมา  จินดาทิพย ์ ความจาํเป็นท่ีกฎหมายยอมรับ 2531 
42 สืบพงษ ์ ศรีพงษก์ลุ ความรับผิดทางอาญาในการกระทาํของบุคคลอ่ืน : การศึกษาทาง

กฎหมายเปรียบเทียบเก่ียวกบัความรับผิดของนายจา้งผูถื้อใบอนุญาต
โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัประเทศไทย 

2531 

43 อุไรวรรณ  อุดมวฒันกลุ ความผิดฐานลกัทรัพย ์: ศึกษากรณีการเอายานพาหนะของผูอ่ื้นไป
โดยมิชอบ 

2531 

44 วรรณดี  วไิลรัตน ์ การไม่กระทาํในทางอาญา 2532 
45 อรุณี  กระจ่างแสง อยัการกบัการสอบสวนคดีอาญา 2532 
46 เกียรติภูมิ  แสงศศิธร กระบวนการกาํหนดโทษจาํเลยคดีอาญา : เปรียบเทียบของไทยกบั

ต่างประเทศ 
2533 

47 ประทุมพร  กลดัอํ่า การนาํวธีิพิจารณาความแพง่มาใชบ้งัคบัในวธีิพิจารณาความอาญา 2533 
48 ชชัวนิ  ระงบัภยั ความรับผิดทางอาญาของแพทย ์กรณีการทดลองต่อมนุษย ์ 2534 
49 ปิยะพนัธ์ุ  สารากรบริรักษ ์ การกาํหนดความผิดอาญาฐานเก่ียวกบัการฟอกเงิน 2534 
50 วสินัต ์ เพ่ิมทวผีล การตรวจสอบและการกาํหนดขอ้เท็จจริงในคดีอาญา 2534 
51 อายธุ  สมานเดชา อาํนาจหนา้ท่ีของอยัการสูงสุด : ศึกษาเปรียบเทียบกบัสหรัฐอเมริกา

และญ่ีปุ่น 
2534 

52 อิทธิ  มุสิกะพงษ ์ การดาํเนินคดีความผิดเลก็นอ้ย 2536 
53 เกษม  คมสตัยธ์รรม การยกเลิกการพิจารณาท่ีมิชอบของศาลในคดีอาญา 2536 
54 ฤทธิรงค ์ สมอุดร การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย : ศึกษาเน้นหนักเฉพาะกรณี

ขอบเขตของการป้องกนั 
2536 
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55 วงศศิ์ริ  ศรีรัตน ์ ความรับผิดทางอาญาของผูบ้ริหารนิติบุคคล 2536 
56 วชิยั  เติมรัตนศิริกลุ กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญากบัหลกัหา้มยอ้นหลงั 2536 
57 สุรสิทธ์ิ  แสงวโิรจนพฒัน ์ ผลของการกระทาํในทางอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีผลท่ีเป็นการก่อ

อนัตราย 
2537 

58 นุสรา  วรรณพงษ ์ การรับสภาพความผิด 2537 
59 ปัญจมา  นรัตถรักษา ความผิดในการทําให้ผูอ่ื้นถึงแก่ความตาย : ศึกษาเปรียบเทียบ

กฎหมายขององักฤษ สหรัฐอเมริกาและไทย 
2537 

60 ภิญโญ  ทองชยั การส่งมอบยาเสพติดภายใตก้ารควบคุม 2537 
61 นฤมล  องัคณาภิวฒัน์ เหตุบรรเทาโทษ : ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการใชศ้าลไทยกบัศาล

ต่างประเทศ 
2537 

62 สมศกัด์ิ  ประกอบแสงสวย การดาํเนินคดีอาญาชั้นเจา้พนกังานเป็นกระบวนการเดียวกนั 2537 
63 เสียงชยั  สุมิตรวสนัต ์ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผูต้ ้องหาก่อนการประทับฟ้องโดย

องคก์รศาล 
2537 

64 อจัฉรา  วรีะชาลี สิทธิของผูป่้วย 2537 
65 เฉลิมพล  ช่อโพธ์ิทอง ความผิดฐานลักทรัพย์และฉ้อโกง : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย

องักฤษ เยอรมนั และไทย 
2538 

66 ยงยทุธ  มหิสรากลุ การใหเ้หตุผลในคาํพิพากษาคดีอาญา 2538 
67 ฉนัทนา  เรืองวเิศษทรัพย ์ การขอเขา้ร่วมเป็นโจทกแ์ละการรวมพิจารณาคดีอาญา 2538 
68 มโน  ซอศรีสาคร การรับฟังพยานหลกัฐานท่ีได้มาจากการจับ ค้น ยึด โดยมิชอบ :  

ศึกษาเฉพาะกรณีพยานวตัถุและพยานเอกสาร 
2539 

69 วาทิน  หนูเก้ือ มาตรการเสริมในทางอาญา 2539 
70 สมเกียรติ  รัศมีภูผา ความผิดต่อเน่ือง : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดฐานบุกรุก 2539 
71 สมพงษ ์ ขจรชยักลุ ปัญหาการกระทาํโดยประมาทในกฎหมายอาญา 2539 
72 อรวรรณ  ไทยวานิช การปล่อยชัว่คราว 2539 
73 เขมจุฑา  สุวรรณจินดา กระบวนการยติุธรรมทางอาญากบัการคุม้ครองสิทธิเด็กผูเ้สียหายใน

คดีความผิดทางเพศ 
2540 

74 ทรงชยั  รัตนปริญญานนท ์ การเปิดเผยความลบัของผูป่้วย 2540 
75 ทววีฒัน์  ธาราจนัทร์ การชดใช้ค่าทดแทนโดยรัฐเน่ืองจากการคุมขังอันเกิดจากความ

ผิดพลาดในกระบวนการยติุธรรม 
2540 

76 ธเนศ  ชาลี มาตรการควบคุมการเร่ิมตน้คดีของตาํรวจ 2540 
77 วฒันา  ชั้นบุญ การดําเนินคดีริบทรัพย์สินให้ตกเป็น ของกองทุนป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 
2540 

78 สญัลกัข ์ ปัญวฒันลิขิต การพิจารณาคดีอาญาดว้ยความรวดเร็วและเป็นธรรม 2540 
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79 จิตรลดา  จูงวงศ ์ แนวทางในการตรวจสอบควบคุมการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐใน
ความผิดต่อตาํแหน่งหนา้ท่ีราชการ 

2541 

80 ชิงชยั  ศรประสิทธ์ิ มาตรการทางกฎหมายในการบงัคบัรักษาผูป่้วยทางจิต 2541 
81 นริศรา  แดงไผ ่ การลงมือกระทาํความผิด : ศึกษาเฉพาะกรณีการกระทาํชาํเรา 2541 
82 สมทรัพย ์ นาํอาํนวย บทบาทของศาลในชั้นพิจารณากบัการคน้หาความจริงในคดีอาญา 2541 
83 สุภี  สมสวสัด์ิวบูิลย ์ เอกสิทธ์ิท่ีจะไม่ใหก้ารเป็นปฏิปักษต์่อตนเอง 2541 
84 อลงกรณ์  กล่ินหอม สิทธิในการฟ้องคดีอาญาของเอกชน 2541 
85 กรกญัญา  เอ่ียมโอภาส การดาํเนินคดีอาญาโดยองคก์รเอกชน 2542 
86 เนติ  รัตนากร การให้ความคุ้มครองเด็กในกฎหมายควบคุมส่ือลามก : ศึกษา

เปรียบเทียบกฎหมายไทย องักฤษ สหรัฐอเมริกาและเยอรมนั 
2542 

87 ปาริชาติ  พนัธ์ุพานิช เหตุทาํแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 2542 
88 พิชยนต ์ นิพาสพงษ ์ โทษปรับโดยกาํหนดตามวนัและรายได ้ 2542 
89 ภิรมย ์ เจริญรุ่ง ขอบเขตการใชเ้อกสิทธ์ิและความคุม้กนัของสมาชิกรัฐสภา 2542 
90 เอกพล  ปริมา การป้องกนัโดยชอบดว้ยกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีการกระทาํไว้

เพ่ือเป็นการป้องกนัภยนัตรายไวล่้วงหนา้ 
2542 

91 จิรวฒัน ์ จงสงวนดี ความผิดฐานยกัยอก : ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการคุ้มครอง
ระหวา่งกฎหมายลกัษณะอาญาร.ศ. 127 กบัประมวลกฎหมายอาญา 

2543 

92 พลูลาภ  กนัทา ผลธรรมดาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 63 : ศึกษา
แนวความคิดและคาํวนิิจฉยัของศาลในประเทศไทย 

2543 

93 ยทุธนา  ไสวสุวรรณวงศ ์ วิเคราะห์เปรียบเทียบความผิดฐานสมคบ : ศึกษาเปรียบเทียบหลกั
กฎหมายในประเทศองักฤษ สหรัฐอเมริกาและไทย 

2543 

94 รัตนชยั  อนุตรพงษส์กลุ อิทธิพลของกฎหมายตะวนัตกท่ีมีผลต่อการวินิจฉัยความผิดทาง
อาญาของไทย 

2543 

95 วนิิดา  ทฬัหะกาญจนากลุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัตวัอ่อนท่ีเกิดจากการปฏิสนธินอกร่างกาย 2543 
96 วยิะดา  วงัวรรณรัตน์ วธีิดาํเนินคดีอาญาท่ีไม่เป็นทางการ 2543 
97 ศิรสา  พลูสนอง การลา้งมลทินในประเทศไทย 2543 
98 ศุภกิจ  แยม้ประชา บทบาทของอยัการในการกนัผูก้ระทาํความผิดออกจากการฟ้องคดี

ต่อศาล 
2543 

99 สมบติั  ดาวแจง้ ขอ้สนันิษฐานความรับผิดในกฎหมายอาญา 2543 
100 สาลิณี  ภู่รุ่งเรืองผล วเิคราะห์ขอบเขตความผิดฐานข่มขืนกระทาํชาํเราและอนาจาร 2543 
101 สุเนติ  คงเทพ ความผิดฐานลกัทรัพย ์: ศึกษาการเอาไปซ่ึงพลงังาน 2543 
102 สุภทัรา  กรอุไร การประนอมขอ้พิพาททางอาญา 2543 
103 อภิวรรณ  โพธ์ิบุญ                   

อกัษรสุวรรณ 
ความผิดท่ีกระทาํโดยนิติบุคคล : ศึกษาเฉพาะโทษท่ีจะลงแก่นิติ
บุคคล 

2543 
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104 กชวรรณ  จนัทร์เณร การดาํเนินคดีอาญากบัผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 2544 
105 ทวศีกัด์ิ  ภกัดีโต ทะเบียนประวติัอาชญากร 2544 
106 ภูษิต  ตีระวนิชพงศ ์ ความสาํคญัผิดในการแสดงเจตนา 2544 
107 วลัลิกา  อุ่นศรี ปัญห าการ รวบร วมแ ละ พิ สูจน์ พย าน หลักฐานท่ี เ ป็ นข้อมู ล

อิเลค็ทรอนิกส์ในคดีอาญา 
2544 

108 วรีะศกัด์ิ  แสงสารพนัธ์ ผูเ้สียหายในคดีอาญา : การศึกษาสิทธิและการคุม้ครองสิทธิของ
ผูเ้สียหายในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาของไทย 

2544 

109 สุวรรณา  จารุทศันีย ์ มาตรการทางกฎหมายเพ่ือคุม้ครองและป้องกันหญิงท่ีถูกสามีทํา
ร้าย : ศึกษาเปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศ 

2544 

110 ยงยทุธ  ช่ืนชีพ ความรับผิดในการกระทาํละเมิดของคนวิกลจริตกับแนวความคิด
เร่ืองความรับผิดเพื่อการกระทาํของบุคคลอ่ืน 

2545 

111 สกล  นิศารัตน ์ กฎหมายอาญาและการลงโทษท่ีเหมาะสม : แนวความคิดทางดา้น
ปรัชญาและความยติุธรรมทางสงัคม 

2545 

112 สุขมุ  ทองศิริ การเปรียบเทียบคดี : ศึกษาเฉพาะปัญหาเก่ียวกับเกณฑ์ในการ
กาํหนดความผิดท่ีอาจเปรียบเทียบคดีไดต้ามกฎหมายไทย 

2545 

113 สุธรรมา  วรกานนท ์ สิทธิของผูถู้กกล่าวหาในคดีอาญาท่ีจะไม่ถูกกระทาํโดยเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐในกระบวนการยติุธรรมในลกัษณะประจาน 

2545 

114 จิรานุวฒัน ์ ธญัญะเจริญ อาชญากรรมทางการเงินการธนาคาร : ศึกษามาตรการเฉพาะกรณี
ธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัเงินทุน 

2546 

115 ปรีชา  ขาํเพชร ดุลพินิจของศาลในการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ : 
ศึกษาแนวคาํพิพากษาของศาลฎีกา 

2546 

116 เชษฐภทัร  พรหมชนะ การนาํมาตรการอ่ืนมาใชบ้งัคบัค่าปรับนอกเหนือจากการกกัขงัแทน
ค่าปรับ 

2546 

117 สุรชยั  เชาวลิต คาํรับสารภาพกบัการชัง่นํ้ าหนกัพยานหลกัฐานในคดีอาญา 2546 
118 นฤเทพ  อภิรักษเ์นติพงศ ์ การคน้หาความจริงจากพยานเด็กในคดีอาญา : ศึกษาเปรียบเทียบ

กฎหมายไทยและกฎหมายองักฤษ 
2546 

119 องอาจ  เทียนหิรัญ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ : การกาํหนดฐานความผิดทางอาญา
สาํหรับการกระทาํต่อคอมพิวเตอร์ 

2546 

120 เกียรติศกัด์ิ  พฒุพนัธ์ุ การแกไ้ขทบทวนคาํพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรง
ตาํแหน่งทางการเมือง 

2546 

121 ปาริชาติ  มัน่สกลุ การกาํหนดมาตรการทางอาญาเก่ียวกบัการโจมตีค่าเงินบาท 2546 
122 คาํชาย  จิตรกร อาํนาจหนา้ท่ีของอยัการไทยและลาวในการดาํเนินคดีอาญา : ศึกษา

เปรียบเทียบ 
2546 
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123 ปัญจพฒัน ์ บวัพวงชน บทบาทท่ีปรึกษากฎหมายในคดีอาญาในการเสนอความจริงต่อศาล
เยาวชนและครอบครัว 

2547 

124 สามารถ  อยูเ่จริญ การบงัคบัใชก้ฎหมายตามมาตรา 57 แห่งพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง 
พ.ศ. 2522 

2547 

125 วราห์  เห่งพุม่ การคุม้ครองคนชราจากการใชค้วามรุนแรงและการปฏิบติัอนัไม่เป็น
ธรรมโดยบุคคลในครอบครัว : ศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัประเทศไทย 

2547 

126 เศรษฐชยั  อนัสมศรี ดุลพินิจในการกาํหนดโทษจาํคุก 2547 
127 บุญชู  กลา้แขง็ การคน้หาความจริงจากหญิงท่ีถูกข่มขืน : ศึกษาเปรียบเทียบ 2547 
128 สาวตรี  สุขศรี ภาระหนา้ท่ีและความรับผิดทางอาญาของผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต : 

ศึกษาเฉพาะการเผยแพร่ภาพลามกและการหม่ินประมาทบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

2547 

129 สิริรักษ ์ จรูญโรจน ์                 
ณ อยธุยา             

ความรับผิดในทางอาญาของผูเ้ขา้ร่วมในองคก์รอาชญากรรม 2548 

130 วรีะศกัด์ิ  ทพัขวา การจดัทนายความใหแ้ก่ผูต้อ้งหาในคดีอาญาโดยรัฐ 2548 
131 เอมอร  ตั้งสาํเริงวงศ ์ ความรับผิดฐานมีเพศสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในครอบครัวเดียวกนั : 

ศึกษาเปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศ 
2548 

132 อติรุจ  ตนับุญเจริญ มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปลูกถ่ายอวยัวะ : ศึกษากรณี
ผูบ้ริจาคท่ียงัมีชีวติอยู ่

2548 

133 ฐิติพร  กหุลาบเพช็รทอง สิทธิในการดาํเนินคดีอาญาขององค์กรเอกชน  : ศึกษาเฉพาะคดี
ส่ิงแวดลอ้ม 

2548 

134 พรทิพย ์ ตณัฑวนนัท ์ อาชญากรรมเก่ียวกบัขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 2548 
135 ศรีสมวงศ ์ ธรรมศิริ เอกสิทธ์ิของผูส่ื้อข่าวท่ีจะไม่เปิดเผยแหล่งข่าว 2548 
136 สมบูรณ์  วงศพ์ระจนัทร์ ความผิดฐานฉอ้โกงตามกฎหมายเยอรมนั-ไทย-ลาว 2548 
137 ณฐัยา  จรรยาชยัเลิศ หลกัประกนัสิทธิผูต้อ้งขงั : กรณีศึกษาสิทธิในการดาํรงชีวติ 2548 
138 จกัรา  ปิติฤกษ ์ ปัญหาการพิจารณาพิพากษาคดีโดยองค์คณะเดียวกันจนเสร็จใน

คดีอาญา 
2548 

139 ธีระ  ละมุลตรี หลกัการพิพากษาไม่เกินคาํขอ : ศึกษาปัญหาการบรรยายฟ้อง 2548 
140 วลิาสินี  รอตฤดี ปัญหาทางกฎหมายในการเยยีวยาแก่จาํเลยในการพิจารณาคดีอาญาท่ี

ผิดพลาด 
2548 

141 คาํผาง  วงศพ์ระจนัทร์ การมีทนายความของผูต้อ้งหาในชั้นสอบสวนในคดีอาญา  :  ศึกษา
เปรียบเทียบตามกฎหมายไทย-ลาว 

2549 

142 แสงทว ี อินทวงศ ์ การเอาตวับุคคลไวใ้นอาํนาจรัฐในชั้นก่อนการพิจารณาของศาล : 
ศึกษาเปรียบเทียบตามกฎหมายไทย-ลาว 

2549 
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143 องอาจ  มีคุณสมบติั การตรวจสอบความจริงในคดีอาญาชั้ นก่อนฟ้อง : ศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งพนกังานสอบสวนกบัพนกังานอยัการ 

2549 

144 สุภาวดี  เติมเตม็ทรัพย ์ ความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค  :  ศึกษามาตรการท่ีทาํให้การใชเ้ช็ค
ไดรั้บความเช่ือถือ 

2549 

145 อนิวตัร  บวับาล การลกัทรัพยโ์ดยใชก้าํลงัประทุษร้ายและการลกัทรัพยโ์ดยฉกฉวย : 
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายองักฤษ สหรัฐอเมริกา เยอรมนั และไทย 

2549 

146 สุพิชฌาย ์ กฤษณพิพฒัน ์ การพิจารณาคดีในระบบไต่สวนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วา่ดว้ยวธีิพิจารณาคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 

2549 

147 ราตรี  ดามี การพิจารณาคดีอาญาในศาลสูง 2549 
148 เปรมกมล  ลอรัชว ี บทบาทของอยัการสูงสุดในการดาํเนินคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญา

ของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 
2549 

149 ณฐัพงศ ์ กลุเมธี เหตุหา้มและเหตุคดัคา้นผูพ้ิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา 2549 
150 พงษน์รินทร์  ศรีประเสริฐ กระบวนการตรวจสอบความจริงในคดีอาญาศึกษาจากกฎหมายตรา

สามดวง 
2549 

151 เชษฐ ์ ขนุธิวงศ ์ การสอบสวนคดีพิเศษ : กลไกท่ีทาํใหก้ารสอบสวนมีประสิทธิภาพ 2549 
152 ปรีญาภรณ์  อุบลสวสัด์ิ การพิจารณาคดีอาญาโดยลบั 2549 
153 กลุทิตา  ยวุะหงส์ สภาพบงัคบัทางอาญาท่ีเหมาะสมสาํหรับนิติบุคคล 2549 
154 ชยัวฒัน์  ม่วงแกว้ การต่อรองคาํให้การจาํเลย : ศึกษาผลกระทบและขอ้เสนอต่อการ

นาํมาปรับใชก้บัประเทศไทย 
2549 

155 สงักาส  เนาวรัตนพนัธ์ ปัญหาการดาํเนินคดีอาญาและการบงัคบัโทษกบัผูป่้วยจิตเวช 2549 
156 วรรณี  ปิยะอารีธรรม ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล : ศึกษาเฉพาะกรณีความรับผิด

ตามประมวลกฎหมายอาญา 
2549 

157 พชัรินทร์ เตชะปัญญารักษ ์ การลกัลอบบนัทึกภาพถ่าย หรือวดีีทศัน์โดยมิชอบ 2549 
158 จรุงจิต  บุญเชย มาตรฐานการพิสูจน์ในคดีอาญา 2549 
159 ปัญญา  แสวงสุข กระบวนการตรวจสอบก่อนการพิจารณาคดี 2549 
160 จิตติมา  กาํธรววิรรธน์ การปล่อยชั่วคราวโดยกาํหนดเง่ือนไข : ศึกษาเปรียบเทียบกับ

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
2549 

161 มนตรี  เงินสวสัด์ิ แนวคิดในการลงโทษของกฎหมายตราสามดวง 2549 
162 ณรงคศ์กัด์ิ  สุขวบูิลย ์ มาตรการบงัคบัทางอาญาท่ีเหมาะสมสาํหรับผูก้ระทาํผิดทางเพศ 2549 
163 สุทธิมา  พิพฒัน์พิบูลย ์ การคุม้ครองผูเ้สียหายในคดีอาญา  :  ศึกษาระบบการคุม้ครองตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540  มาตรา 245 
2549 

164 กญัญาพชัร                                
จงปัญญาประพนัธ ์

การนาํระบบคุมประพฤติมาใชใ้นชั้นก่อนฟ้อง 2549 
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165 อิทธิโรจน ์ กล่ินบุญ การกระทาํความผิดอาญาโดยวาจา : ศึกษาการกาํหนดลกัษณะการ
กระทาํความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา 

2549 

166 ประลอง  ศิริภูล ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผิดมูลฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีค่า
ทนายความในคดีฟอกเงิน 

2549 

167 อศัวนิ  ศุกระศร ความผิดฐานก่อการร้ายในประเทศไทย : มาตรการป้องกันและ
ปราบปราม 

2549 

168 จริยาวดี  มิตรสูงเนิน การคุม้ครองเด็กท่ีกระทาํผิดในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีการ
ควบคุมชั้นก่อนฟ้อง 

2549 

169 บุษณีย ์ ภทัรวฒันานนท ์ การเปิดเผยพยานหลกัฐานก่อนการสืบพยานในคดีอาญา 2549 
170 วลัภ ์ วเิศษสุวรรณ์ การกระทาํโดยงดเวน้ของแพทย  ์ :  ศึกษากรณีความรับผิดทางอาญา

ของแพทยใ์นการปฏิบติัตามคาํปฏิเสธการรักษาของผูป่้วย 
2549 

171 คณิน  วงศใ์หญ่ ปัญหาในการตีความพยานหลกัฐานใหม่ : ศึกษาเปรียบเทียบการร้ือ
ฟ้ืนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม่กบัการสอบสวนซํ้ า 

2549 

172 อุมาพร  สิทธิบูรณาญา การอภยัโทษในประเทศไทย : ศึกษากรณีการอภยัโทษเป็นการทัว่ไป 2549 
173 อภิรมย ์ ทิมวงศ ์ การคน้โดยความยนิยอม : ศึกษาเฉพาะกรณีการคน้ในท่ีรโหฐาน 2549 
174 ธวชัชยั  สมบุญเจริญ ความผิดเก่ียวกบับตัรอิเลก็ทรอนิกส์ 2549 
175 ธิติ  สายเช้ือ พยานหลกัฐานตามสมควรในการท่ีศาลจะออกหมายคน้ 2549 
176 แววตา  ธรรมภิบาล ปัญหาการสืบพยานเด็กในคดีอาญา 2549 
177 อรรถชยั  วงศอ์ุดมมงคล การใชม้าตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิด

บางประเภท 
2549 

178 ทรงยศ  ลงัการ์พินธ์ุ บนัดาลโทสะดว้ยเหตุท่ีสะสมมา 2549 
179 สุกลั  อาํยะสุจริต การเพิกถอนกระบวนพิจารณาท่ีผิดระเบียบในคดีอาญา  :  ศึกษา

เฉพาะการสืบพยานหลกัฐานในศาลชั้นตน้ 
2549 

180 วจิิตรา  เลิศหิรัญกิจ ความผิดฐานเฝ้าติดตามและข่มขู่ 2550 
181 ธมลวรรณ  เศรษฐเมธีกลุ การบงัคบัใชส้นธิสญัญาวา่ดว้ยความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในเร่ือง

ทางอาญาของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน : ศึกษากรณีการริบ
ทรัพยสิ์น 

2550 

182 นดัดรียา  พิรวนิิจ แนวทางการแกไ้ขระบบอุทธรณ์  ฎีกาในคดีอาญา 2550 
183 เทพ  สามงามยา หลกัการพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมในการดาํเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน

ในชั้นศาล 
2550 

184 จารุภทัร  จตัตารีส์ บทบาทขององค์กรและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมตาม
กฎหมายตราสามดวง 

2550 

185 ทศัน์วรรณ สิริพรหมเจริญ มาตรฐานความระมดัระวงักรณีกระทาํโดยประมาท 2550 
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186 สุรวฒิุ  กมุภีพงษ ์ หลกัประกนัความเป็นอิสระในการสอบสวนฟ้องร้อง 2550 
187 วภิา  ป่ินวรีะ บทบาทของศาลในการพิจารณาคดีอาญา 2550 
188 สรญา  แสนโสดา การดาํเนินการเพื่อคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหายตามพระราชบญัญติั

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. 2542 
2550 

189 ตีรณนัต ์ ดุริยะสาย สิทธิของจาํเลยในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง 2550 
190 ภทัรวทิย ์ อบสุวรรณ การทาํแผนประทุษกรรมประกอบคาํรับสารภาพในระบบกฎหมาย

ไทย 
2550 

191 อาทิตย ์ กิจชระภูมิ ปัญหากฎหมายและจริยธรรมกับการคุ้มครองชีวิตอันเกิดจาก
เทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ุทางการแพทย ์

2550 

192 มลลว์ธู  มุสิเกตุ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุกคาม :  ศึกษาการคุกคามทาง
โทรศพัท ์

2550 

193 สิทธิชยั  เกล้ียงเกลา การยบัย ั้งกลบัใจจากการพยายามกระทาํความผิด 2550 
194 ณฐัพงศ ์ สวสัด์ิวงษพ์ร การคน้หาความจริงจากภูมิหลงัของผูต้อ้งหาในชั้นสอบสวน 2550 
195 พิชญ ์ ป้อมแกว้ ความรับผิดสาํหรับการอยูกิ่นฉันสามีภริยากบัผูอ่ื้นขณะมีคู่สมรส : 

ศึกษาเปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศ 
2550 

196 นภารัตน์  กิมทรง ความผิดฐานรับของโจร  :  กรณีการนาํทรัพยก์ลบัคืนเจา้ของ 2550 
197 ภทัร์รพ ี อุ่นใหม่ การพิจารณาคดีอาญาต่อหนา้จาํเลย :  ศึกษากรณีขอ้ยกเวน้และปัญหา 2550 
198 มนสิชา  โพธิสุข การเปิดเผยพยานหลกัฐานในคดีอาญา 2551 
199 ธนญัชย ์ขวญันิมิตร 

 
มาตรการทางอาญาท่ีจาํเป็นแก่ผูก้ระทาํผิดฐานเขา้ถึงขอ้มูลของผูอ่ื้น
โดยมิชอบ 

2551 

200 สุรนาท  วงศพ์รหมชยั การตรวจทางนิติวทิยาศาสตร์กบัพยานหลกัฐานในคดีอาญา 2551 
201 ทวชัพงษ ์ บุญพลู การรับฟังพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวกบัสถานภาพและความประพฤติของ

บุคคลในคดีอาญา 
2551 

202 ปวณีา  พนัธ์ุธนุสร ปัญหาการรับฟังถอ้ยคาํของผูถู้กจบัในชั้นจบักมุ 2551 
203 นกัรบ  จิตตเกษม บทบาทผูพ้ิพากษาสมทบในศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา : ศึกษาเฉพาะ

การตดัสินคดีอาญา 
2551 

204 ธีรวฒัน์  เอ้ือพอพล 
 

มาตรการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อาํนาจรัฐ : ศึกษากรณีการ
ชนัสูตรพลิกศพ ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

2551 

205 รณกรณ์  บุญมี 
 

ความผิดท่ีเป็นการเร่ิมตน้ : ศึกษาแนวความคิดของกฎหมายในระบบ 
คอมมอนลอว ์

2551 

206 ปิติ  โพธิวจิิตร ความผิดเก่ียวกบัการยุง่เหยงิกบัพยานบุคคล 2551 
207 ชุติมณฑน์  บริสุทธ์ิ การคุม้ครองสิทธิของผูถู้กกล่าวหาท่ีเป็นคนพิการในกระบวนการ 

ยติุธรรมทางอาญา 
2551 
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208 ปัทมาภรณ์  กฤษณายทุธ ความผิดฉอ้โกง : ศึกษากรณีการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต 2551 
209 สุกลัยา  ตรีเนตร ศาลกบัการตรวจสอบอาํนาจดาํเนินคดี 2551 
210 ปานรว ี ชีวติโสภณ ปัญหาความรับผิดทางอาญาในการกระทาํโดยประมาทของแพทย ์ 2551 
211 กลัยารัตน์  เอ่ียมอาจหาญ การถอนฟ้องคดีอาญา : ศึกษากรณีพนกังานอยัการเป็นโจทก ์ 2551 
212 นดัดาภา  ภงัคานนท ์ ความผิดอาญาของพระสงฆต์ามกฎหมายเก่า 2551 
213 อภินนัท ์ ศรีศิริ เปรียบเทียบแนวคิดและหลกัเกณฑใ์นการรับฟังพยานหลกัฐานตาม

กฎหมายตราสามดวงกบัคดีอาญาไทยในปัจจุบนั 
2552 

 
214 ปรีชากรณ์ รัตนสิริตระกลู การจดัการของกลางในคดีอาญาท่ีเป็นของสดของเสียได ้ 2552 
215 สุธินี ธมัวิสุทธิวรากร การเปล่ียนช่ือและยา้ยท่ีอยูข่องพยานในคดีอาญา 2552 

216 สุธิชา  ม่วงผล ศาลชั้นตน้กบัการตรวจสอบความจริงในคดีอาญา 2552 

217 เรด้ีร์ ศิริรัตน ์ ปัญหาการกาํหนดอายเุหยือ่ในประมวลกฎหมายอาญา 2552 

218 นุสณฎัฐา สทัธรรมนุวงศ์ มาตรการไม่เปิดเผยช่ือตวัช่ือสกลุและท่ีอยูข่องพยานในคดีอาญา 2552 

219 กหุลาบแกว้ ภู่เผา่พนัธ์ ผลกระทบจากการแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชค้วามรุนแรง
ในครอบครัว : ศึกษาพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระทาํดว้ยความ 
รุนแรงในครอบครัว 

2552 

220 อุษณีย ์เมธสุทธ์ิ อาํนาจทาํแทง้ตามกฎหมาย 2552 

221 ณฐัวทิย ์ศรีเจริญ การตรวจฟ้องในคดีอาญา 2552 

222 บดินทร วยิาภรณ์ การไม่ดาํเนินคดีในชั้นพนกังานสอบสวนโดยใชดุ้ลพินิจ 2552 

223 ศตเนติ เนติภทัรชูโชติ มาตรฐานการใชดุ้ลพินิจของพนกังานอยัการเก่ียวกบัการสัง่คดีอาญา 2552 

224 วนิยั หีมสุหรี การกาํหนดอายคุวามกบัการดาํเนินคดีอาญาบางประเภท 2552 

225 รณภพ  สุรัตนสิงห์ ความผิดเก่ียวกับการยุติธรรม : ศึกษากรณีการสมยอมกันเพ่ือ
ช่วยเหลือผูก้ระทาํผิดไม่ใหถู้กดาํเนินคดี 

2552 

226 วรางครั์ตน ์ กลบัชนะ การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการใชก้ฎหมายป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

2552 

227 ตามพงศ ์ ชอบอิสระ ปัญหาการเร่ิมตน้สภาพความเป็นมนุษยก์บัการคุม้ครองในกฎหมาย
อาญา 

2552 

228 กมัปนาท  แสนโภชน์ การริบทรัพยสิ์นตามมูลค่า 2552 

229 กษมา  พรหมทตั ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลในความผิดฐานใหสิ้นบน 2552 

230 รติกร  ดวงจนัทร์ การกาํหนดฐานความผิดและโทษในพระอยัการอาชญาหลวงและ
พระอยัการอาชญาราษฎร์กบักฎหมายอาญาสมยัใหม่ 

2552 

231 พิสิษฐ ์ วงศเ์ธียรธนา ความรับผิดทางอาญาฐานหม่ินประมาทท่ีกระทาํต่อบุคคลสาธารณะ
ในแวดวงการเมืองการปกครองและระบบราชการ 

2552 

232 จิราภรณ์  เนาวพนานนท ์ พยานผูเ้ช่ียวชาญในคดีอาญา 2552 
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233 กลุธิดา  คนัธววิรณ์ การปฏิบติัท่ีเหมาะสมต่อพยาน : ศึกษากรณีการสืบพยานในชั้นศาล 2552 

234 วรีอร  ธีรพงศน์ภาลยั ความผิดฐานข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ต 2552 

235 ปิติพร  วมิลภตัรานนท ์ พ.ร.บ.แกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบั
ท่ี 24) พ.ศ.2548: ศึกษาเฉพาะกรณีของมาตรา 44/1 

2552 

236 สุมนสั  ตั้งเจริญกิจกลุ ความผิดเก่ียวกบัเพศ : ศึกษาเปรียบเทียบความผิดฐานข่มขืนกระทาํ
ชาํเรากบัการกระทาํอนาจาร 

2552 

237 อภินพ  จริยพงศ ์ หลกัการพิสูจน์จนส้ินความสงสัยตามสมควร: ศึกษากรณีมาตรา 
227/1 แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

2552 

238 ธนชยั  นกัสอน การตรวจสอบและถ่วงดุลการดกัฟังทางโทรศพัท์ และการไดม้าซ่ึง
ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบญัญติัการ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 

2552 

239 ภรนนัท ์ ขวญัทอง วเิคราะห์ความผิดเก่ียวกบัหนงัสือเดินทาง 2552 

240 นิรันด ์ ภู่พลบั มาตรการทางกฎหมายในการดาํเนินการกบัทรัพยสิ์นของผูก้ระทาํ
ความผิด : ศึกษาความผิดฐานกูย้มืเงินท่ีเป็นการฉอ้โกงประชาชน 

2552 

241 ประเสริฐศกัด์ิ  สวา่งเนตร การแจง้ขอ้หาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการยติุธรรม 2552 

242 หทยัภสั  กาํลงัเอก ขอ้สนันิษฐานกรณีพยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ 2552 

243 รุ่งนภา  แสนละมะ การแสวงหาพยานหลกัฐานจากร่างกายผูต้อ้งหา : ศึกษากรณีการ
ตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์ตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 
2522 

2552 

244 อรุณศรี  วชิชาวธุ การนาํมาตรการทางกฎหมายมาใชก้บัการก่อการร้ายใน 3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

2552 

245 ฤทธ์ิศรี  โชติกรเสถียร การสืบสวนของเจ้าพนักงานปราบปรามยาเสพติด : ศึกษาเฉพาะ
กรณีการใชอ้าํนาจอาํพรางตามพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดียาเสพ
ติด พ.ศ. 2550 

2552 

246 มานิดา  สารพฒัน์ การเปิดเผยขอ้มูลคดีอาญาในชั้นเจา้พนกังาน 2552 

247 ฐิติมา  ประเสริฐ การจาํคุกในสถานท่ีอ่ืนท่ีไม่ใช่เรือนจาํ 2553 
248 นีรชา  ฐานพงษ ์ กระบวนการยุติธรรมในการคุ้มครองเด็กผูถู้กกระทําด้วยความ

รุนแรงโดยบุคคลในครอบครัว : วิเคราะห์พระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูถู้กกระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 

2553 

249 วนีสั  โฆษิตสุรังคกลุ ระบบต่อสูก้บัการดาํเนินคดีอาญาในศาลไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการ
ฟ้องคดีอาญาโดยพนกังานอยัการ 

2553 

250 อจัฉริยะพณัห์  วงศว์าร การจบักมุผูก้ระทาํความผิดฐานฟอกเงิน 2553 
251 ซีตา้  ธนฐิติวงศ ์ การควบคุมผูต้อ้งโทษโดยเคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ 2553 
252 สุเมธ  บุญชยัสกลุ บทบาทของพนกังานอยัการในการอุทธรณ์ฎีกา 2553 
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253 มยรุา  วมิลโลหการ การแสวงหาพยานหลกัฐานในคดียาเสพติดโดยการใชเ้ทคนิคการ
สืบสวนสอบสวนพิเศษ 

2553 

254 องคอ์าสน ์ เจริญสุข เกณฑก์ารแบ่งแยกความผิดทางอาญาและความผิดทางปกครอง 2553 
255 ลดัตะนา  อินทพล การหันเหเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํความผิดออกจากกระบวนการ

ยติุธรรมทางอาญาศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทย - ลาว 
2553 

256 ศศิภา   เรืองฤทธ์ิชาญกลุ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผยแพร่ข่าวผูเ้สียหายใน
ความผิดเก่ียวกบัเพศ 

2553 

257 เอกกมล  บาํรุงพงศ ์ ความรับผิดในทางอาญาของตวัการและผูใ้ช ้: ศึกษาเฉพาะความผิดท่ี
กฎหมายกาํหนดคุณสมบติัเฉพาะตวัของผูก้ระทาํ 

2553 

258 ชลลดา  จินตเสถียร ขอ้ยกเวน้การหา้มรับฟังพยานหลกัฐานท่ีไดม้าโดยมิชอบตามมาตรา 
226/1 ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

2553 

259 รัชดา  ปานแป้น ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล : ศึกษากรณีประมาทเป็นเหตุให้
ผูอ่ื้นถึงแก่ความตาย 

2553 

260 ไพลิน  อภิทกัขกลุ ผลกระทบของศาลอาญาระหวา่งประเทศท่ีมีต่อวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของไทย 

2553 

261 ชาตรี  ส่งสมัพนัธ์ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ : ศึกษาวเิคราะห์การเขา้ถึงโดยมิชอบ 2553 
262 เอมอร  ถนอมพฤฒิกลุ การจาํคุกเฉพาะวนัท่ีกาํหนด 2554 
263 เบญจมาศ  กระจ่างโพธ์ิ การคัดแยกเหยื่อในคดีค้ามนุษย์กับการคุ้มครองสิทธิท่ีจะไม่ถูก

ดาํเนินคดีอาญา 
2554 

264 อภิญญา  วงศก์าํภู การดําเนินคดีอาญากับผูล้กัลอบท้ิงของเสียอนัตรายจากโรงงาน
อุตสาหกรรม  (Criminal Actions against illegal Dumpers of 
Industrial Hazardous Waste) 

2554 

265 ธนาชยั  ศรีวรุิฬห์ชยั ปัญหาการตรวจสอบถ่วงดุลการงดการสอบสวน : ศึกษาคดี
ฆาตกรรมซ่ึงมิใช่กรณีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 150 วรรคสาม 

2554 

266 ขวญัชนก  วบูิลยค์าํ ความผิดกรรมเดียวและหลายกรรมต่างกัน : ศึกษากรณีความผิด
เก่ียวกบัยาเสพติด 

2554 

267 จุฑาพิชญ ์ สถิรวสิาลกิจ การนาํเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นของหนังสือพิมพ ์ : ศึกษา
กรณีการติชมบุคคลสาธารณะทางการเมือง 

2554 

268 พชร์  ฐาปนดุลย ์ การสอบสวนคดีความผิดอันยอมความได้ก่อนมีคาํร้องทุกข์ตาม
ระเบียบ 

2554 

269 ประภสัสร  ประกอบแกว้ การคน้ในท่ีรโหฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : 
ศึกษาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศองักฤษ 

2554 
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270 ศุทธินี  อยูส่วสัด์ิ กฎหมายอาญากบัความงมงาย 2554 
271 นราวรรณ  พรมจรรย ์ การริบทรัพยสิ์นท่ีไดใ้ชห้รือมีไวเ้พื่อใชใ้นการกระทาํความผิด 2554 
272 อรรถกร  สุขปุณพนัธ ์ สิทธิท่ีจะไม่ให้การเป็นพยานของบุคคลซ่ึงเป็นเครือญาติของผูถู้ก

กล่าวหาในคดีอาญา 
2554 

273 ศลัยา  ชาญศรีสมุทร การขงัระหวา่งพิจารณา : ศึกษาการจาํกดัระยะเวลาการขงัระหวา่ง
พิจารณา 

2554 

274 ปัทมา  วะรินทร์ การคน้หาความจริงในคดียาเสพติด : ศึกษากรณีการรับฟังพยาน
บุคคลท่ีเป็นสายลบั 

2554 

275 ปาลิดา  ไตรสารศรี การกลัน่กรองการออกหมายจบั 2554 
276 ณฐัวฒิุ  อิภะวตั ความรับผิดทางอาญาของผูบ้ริหารนิติบุคคล : ศึกษาเฉพาะกรณี

ทุจริตในสถาบนัการเงินและบริษทัในตลาดทุน 
2554 

277 คทาวธุ  วรีะวงษ ์ การดาํเนินคดีอาญากบัพระสงฆ์ตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พ.ศ. 
2505 และฉบบัแกไ้ข (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2535 

2554 

278 วรุฬลกัษณ์  แซ่ล้ี อาํนาจหน้าท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการ
กระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

2554 

279 จิรสุดา  ถาวรสุขสิริ การคน้ตวับุคคลในท่ีสาธารณสถานและในท่ีรโหฐาน 2554 
280 อดิศกัด์ิ  ทัง่ทองแท ้ ปัญหาการดาํเนินคดีอาญาของผูเ้สียหาย : ศึกษากรณีผูเ้สียหายถึงแก่

ความตาย 
2554 

281 จรัญชยั  เคียงกิติวรรณ ผลของคาํพิพากษาคดีอาญาท่ีมีต่อการดําเนินคดีแพ่งเก่ียวเน่ือง
คดีอาญา 

2554 

282 ปิยเนตร  ไลเ้ลิศ บทนิยามและการจดัแบ่งประเภทสารเสพติดตามกฎหมายวา่ดว้ยสาร
เสพติด 

2554 

283 ปิยะฉตัร  ผงัสุวรรณดาํรง ความเป็นอิสระขององคก์รอยัการ 2554 
284 พลอย  เพง็เพช็ร์ ความรับผิดทางอาญาฐานเจา้พนักงานปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิชอบจาก

การใชอ้าํนาจขององคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
2554 

285 ภพพร  พายทอง การฝ่าฝืนพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 ท่ีมีลกัษณะเป็น
การละเวน้หรือเป็นการงดเวน้หนา้ท่ีเพ่ือป้องกนัผล 

2554 

286 วรรณวสิาข ์ สุทธิวารี ขอบเขตการกระทาํท่ีเป็นการละเมิดอาํนาจศาล 2554 
287 วรวรรณ  อุดมแสวงโชค การรับแกต้่างคดีอาญาของพนกังานอยัการ 2554 
288 ธนอิสินนัท ์ มหาวฒันางกลู ความเป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 2555 
289 สุภารัตน์  สุวรรณดี การรับฟังพยานหลกัฐานในคดียาเสพติด : ศึกษากรณีพฒันาการเพื่อ

มาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสม 

2555 

290 อรพรรณ  สกลพฒันศกัด์ิ ควา ม ผิ ด ท าง อ า ญ า เ ก่ี ยวกับ ก า ร โ กง เ จ้า ห น้ี มี ปร ะ กัน เ ห นื อ
สงัหาริมทรัพย ์

2555 
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291 เบญจวรรณ  หนูพยนัต ์ อํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณีจับบุคคลและค้นท่ี
รโหฐาน 

2555 

292 นทัธ์  ธเนศวาณิชย ์ การรับฟังและวิธีการนําสืบพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ใน
คดีอาญา : ศึกษาตามพระราชบัญญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

2555 

293 สุจิตตา  มโหธร ความรับผิดทางอาญาของบิดามารดาท่ีเกิดจากการละเวน้หน้าท่ีใน
การปกครองดูแลผูเ้ยาว ์

2555 

294 เอกฤทธ์ิ  พิศนุภูมิ การตรวจส่วนประกอบของร่างกายกบัหลกัประกนัสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 131/1 

2555 

295 ปริชญา  นามจรัสเรืองศรี ความผิดฐานเจา้หน้าท่ีของรัฐเขา้เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนไดเ้สียใน
กิจการอนัตนมีหนา้ท่ีจดัการหรือดูแล 

2555 

296 อคัรพงศ ์แพทยจ์รัส การส่งตวัผูต้อ้งหาไปเขา้รับการอบรมแทนการดาํเนินคดีอาญาตาม
มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจกัร พ.ศ.2551 

2555 

297 พิชญาภา  เจียมแท ้ ความหมายและมาตรการทางกฎหมายต่อการกระทําด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว : ศึกษาเปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศ 

2555 

298 จกัรกฤษณ์  คงแกว้ อาชญากรรมท่ีไม่มีผูเ้สียหาย : ศึกษาเฉพาะความผิดฐานทาํให้แทง้
ลูก 

2555 

299 ลลิตา  ปนุตติกร กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉันท์ในชั้นก่อนฟ้อง : ศึกษาในชั้น
การสัง่คดีของพนกังานอยัการ 

2555 

300 พรเลิศ  ศกัด์ิสงวนมนูญ อาํนาจในการพิจารณาพกัการลงโทษ 2555 
301 แกว้ขวญั  คงหนู สิทธินาํคดีอาญามาฟ้องระงบัตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความ

อาญา มาตรา 39(2) และ 39(6) : ศึกษากรณีผูเ้สียหายหลายคน 
2555 

302 จอมวชิญ ์ จนัทร์พรหมมา ปัญหาความผิดทางการเมืองในการส่งผูร้้ายขา้มแดน 2555 
303 จิรพชัร  ผูมี้ทรัพย ์ การประนอมขอ้พิพาทระหวา่งผูเ้สียหายกบัผูก้ระทาํความผิด : ศึกษา

เฉพาะกรณีในชั้นพนกังานสอบสวนของไทย 
2555 

304 พสัสน  ตนัติเตมิท ความผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 157 

2555 

305 ยิง่พรัณณฐ ์ คาํภูเวยีง เขตอาํนาจสอบสวนคดีอาญา 2555 
306 เมลิสา  ดุลยมาศ สิทธิของผูต้ ้องสงสัยตามพระราชกําหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 : ศึกษากรณีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้

2555 
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307 ศดิศ  ไชยโย ความสมัพนัธ์ระหวา่งพนกังานสอบสวนกบัพนกังานอยัการ : วา่ดว้ย
กระบวนการใหค้าํปรึกษาแนะนาํในการดาํเนินคดีสาํคญั 

2555 

308 ภทัรวร์ี  พิริยะพฤนทส์กลุ ปัญหาการรับฟังพยานหลักฐานท่ีเกิดข้ึนจากการต่อรองคํารับ
สารภาพ 

2555 

309 สนนั  ยามาเจริญ ปัญหาความรับผิดอันเกิดจากการบังคับชําระหน้ีโดยพลการใน
ความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์

2555 

310 สิตานนั  กล่ินกาํจรสุข การพยายามกระทาํความผิด : ศึกษาในแง่เหตุผลการลงโทษ 2555 
311 ชญานี  เลียบทว ี มาตรการกาํหนดโทษอาญาตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.

2522 
2555 

312 สุรินทร์  มากชูชิต ระบบปล่อยชัว่คราวผูถู้กกล่าวหา : ศึกษาการใชห้ลกัประกนัใน
คดีอาญา 

2555 

313 คธาพล ตรัยรัตนทว ี ความผิดทางอาญาฐานดูหม่ินและหม่ินประมาทต่อบุคคลผูมี้ฐานะ
สาํคญัทาง สังคม : ศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งกฎหมายตราสามดวง
จนถึงประมวลกฎหมายอาญา 

2555 

314 ปิยะณฎัฐ ์อ่วมดว้ง ขอ้ความคิดวา่ดว้ยความผิดฐานก่อการร้าย 2555 
315 พชัรพรรณ ชมพนุูท ณ 

อยธุยา 
สิทธิอุทธรณ์ของผูต้อ้งคาํพิพากษาคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทาง
การเมือง 

2555 

316 หยก พรกระแส ความผิดต่อชีวิตและร่างกายในพระอยัการลกัษณะวิวาทตีด่าศึกษา
เปรียบเทียบกบัหลกักฎหมายอาญาสมยัใหม่ 

2555 

317 กตญัํุตา  ยายนื บทบาทของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในการดาํเนินคดีอาญา : ศึกษากรณีท่ี
กฎหมายถือว่า กสทช.เป็นผู ้เ สียหายตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

2556 

318 กฤษณี  ชาดิษฐ ์ บทบาทเจา้พนักงานในการดาํเนินคดีความผิดฐานหม่ินประมาทท่ี
กระทาํต่อบุคคลสาธารณะ 

2556 

319 กานตล์ดา  นพรัตน์ เขตอาํนาจศาลทหาร : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตอาํนาจทางพ้ืนท่ีและเขต
อาํนาจเหนือบุคคล 

2556 

320 กิตต์ิบดี  เสวกพนัธ ์ การหลอกลวงตามความผิดฐานฉ้อโกง กรณีเปรียบเทียบกบัการผิด
สญัญาทางแพง่และความผิดฐานขายของโดยหลอกลวง 

2556 

321 กิตติพงศ ์ คงเรือง บทบาทของพนักงานอยัการในฐานะโจทก์กบัการถอนคาํร้องทุกข์
และการยอมความในคดีท่ีตอ้งร้องทุกข ์

2556 

322 จุรีรัตน์  ตรัยภูมิ สิทธิของผูต้อ้งหาในการได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายจากรัฐใน
คดีอาญา 

2556 
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323 เกียรติศกัด์ิ  ตนัติจริยาพนัธ์ ขอบเขตของการป้องกนั 2556 
324 คธาพล  ตรัยรัตนทว ี ความผิดทางอาญาฐานหม่ินประมาทและดูหม่ินบุคคลผูมี้ฐานะ

สาํคญัทางสังคม : ศึกษาเปรียบเทียบตั้งแต่กฎหมายตราสามดวงถึง
ประมวลกฎหมายอาญา 

2556 

325 จุไรรัตน์  คงเจริญ ปัญหาการฟ้องใหศ้าลเลือกลงโทษ 2556 
326 ณฐัญา  ชุ่มใจชน ขอบเขตในการใชอ้าํนาจรัฐในการรวบรวมพยานหลกัฐานจากตวั

ผูต้อ้งหา 
2556 

327 ธงไทย  สุขกสิกร ทะเบียนประวติัอาชญากรกบัหลกัสันนิษฐานวา่บุคคลเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ 
กรณีคดียงัไม่ถึงท่ีสุด 

2556 

328 ธนิดา  อาํนวยทรัพย ์ การดาํเนินคดีอาญาโดยองคก์รวิชาชีพ ศึกษากรณีการฟ้องคดีอาญา
โดยองคก์รวชิาชีพแพทย ์

2556 

329 ธีรภทัร์  เมฆฉา ขอบเขตความรับผิดทางอาญาในการชุมนุมในท่ีสาธารณะ 2556 
330 นนัท ์ รุ่งศรี ประมาทโดยจงใจ 2556 
331 ปารมิตา  แป้นสกลุ การกลัน่กรองการออกหมายเรียก 2556 
332 ปิยะณฏัฐ ์ อ่วมดว้ง ขอ้ความคิดวา่ดว้ยความผิดฐานก่อการร้าย 2556 
333 พรสวรรค ์ คุณาจิรภรณ์ กระบวนการยติุธรรมท่ีเหมาะสมสาํหรับการดาํเนินคดีอาญาเก่ียวกบั

การใชเ้ช็คโดยไม่มีเงิน 
2556 

334 พชัรพงศ ์ สอนใจ การพยายามกระทาํความผิด : วเิคราะห์คาํพิพากษาศาลฎีกา 2556 
335 พัชร พร รณ  ชม พู นุ ท  ณ 

อยธุยา 
สิทธิอุทธรณ์ของผูต้อ้งคาํพิพากษาคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทาง
การเมือง 

2556 

336 พิมพว์ไิล  เก่งงาน การกําหนดความรับผิดทางอาญาในกรณีการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม 

2556 

337 วงพลอย  นวลอ่อน การกาํหนดความรับผิดทางอาญาฐานบงัคบับุคคลใหสู้ญหาย 2556 
338 วรุตม ์ ทรงสุจริตกลุ การสละสิทธิในการมีทนายความของผูถู้กกล่าวหาในกระบวนการ

ยติุธรรมทางอาญา 
2556 

339 ศิวนุช  สร้อยทอง บุตรของคนต่างดา้วซ่ึงเกิดในประเทศไทยแต่ถูกถือว่าเป็นคนเขา้
เมืองผิดกฎหมาย : บุคคลภายใต้มาตรา 7 ทวิ วรรคสามแห่ง
พระราชบญัญติัสญัชาติ พ.ศ. 2508 

2556 

340 สมศกัด์ิ   สุขวฒัน์ การบรรยายฟ้องในคดีอาญา : ศึกษาปัญหาฟ้องท่ีไม่สมบูรณ์ตาม
แนวคาํพิพากษาของศาลไทย 

2556 

341 หทยักานต ์ ชยักลู หลักมาศาลด้วยมือสะอาดกับหลักเกณฑ์ความเป็นผู ้เสียหายใน
คดีอาญาตามกฎหมายไทย 

2556 

342 หฤทยั  รัศมีเจริญ ปัญหาบางประการเก่ียวกบัวธีิพิจารณาความอาญาในศาลสูง 2556 
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343 หยก  พรกระแส ความผิดต่อชีวติและร่างกาย : ศึกษาจากพระอยัการลกัษณะววิาทตีด่า
ในกฎหมายตราสามดวงเปรียบเทียบกบัหลกักฎหมายอาญาสมยัใหม่ 

2556 

344 อชิรญาณ์  จนัทร์พลู ผูก้ระทาํความผิดโดยทางออ้ม 2556 
345 อนุชล  สญัชยานุกลู การกระทาํดว้ยความจาํเป็นควรเป็นเหตุยกเวน้ความผิด 2556 
346 เอ้ือพร  เพช็รศิริ แนวคิดใหม่เก่ียวกบัความเสมอภาคทางเพศในความผิดเก่ียวกบัเพศ

ตามประมวลกฎหมายอาญา : ศึกษาเปรียบเทียบบางประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 

2556 

347 ปฐมพงษ ์ วงศว์เิศษ ความผิดท่ีตอ้งให้อาํนาจ : ศึกษากรณีตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 112 

2557 

348 ภาคภูมิ  โลหวริตานนท ์ พยานบอกเล่ากบัหลกัการรับฟังพยานหลกัฐานในคดีอาญาในระบบ
กฎหมายไทย 

2557 

349 มตัติญา  คารว ์ หลกัการพิพากษาไม่เกินคาํขอในคดีอาญา 2557 

350 อุสากร  ภู่วทิยพนัธ์ุ ปัญหาในการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาท่ีมีอายไุม่เกิน 18 ปีในชั้น
ก่อนฟ้อง : ศึกษาเฉพาะกรณีจบั ควบคุม และสอบปากคาํ 

2557 

351 อาจารีย ์ มณีนุตร์ สิทธิของผูถู้กกล่าวหาในคดีอาญา : ศึกษาปัญหาขอ้กฎหมายกรณี
จาํเลยอา้งตนเองเป็นพยานตามมาตรา 233 แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

2557 

352 วรวฒิุ  รักษาวงศ ์ หลักยืนหยดัป้องกันภายในพ้ืนท่ีท่ีตนมีสิทธิอยู่ (Stand Your 
Ground) กบัการป้องกนัตามกฎหมายไทย 

2557 

353 สิทธินยั ชนะรัตน ์ การคน้ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ในกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 2557 

354 อาทิตยา  กลูประดิษฐศิลป์ บทบาทของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการตรวจสอบความจริงใน
คดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 

2557 

355 จิตชญา  คงสวสัด์ิ บทบาทของพนกังานอยัการในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของผูถู้กใช้
มาตรการบงัคบัในชั้นสอบสวน 

2557 

356 สุนทรีรัตน ์ ศรีวรขนัธ์ การคุม้ครองพยานในคดีความผิดฐานคา้มนุษย ์ 2557 

357 กรนิต์ิ  บูรณ์เจริญ โทษและการกกัขงัแทนค่าปรับ 2557 

358 เพชรลดา  เอกอาภากลุ ปัญหาการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเ ก่ียวกับความรับผิดทางอาญาของ
กรรมการนิติบุคคลโดยอาศยัขอ้สนันิษฐานตามกฎหมาย 

2557 

359 อมรวดี  ภกัดี ความรับผิดทางอาญาเก่ียวกบัการถือครองท่ีดินของคนต่างด้าวใน
ประเทศไทย 

2557 

360 สิริมา  ศรีสรฉตัร์ เหตุฉกรรจ์สําหรับผูก้ระทําความผิดต่อคนพิการท่ีไม่อาจป้องกัน
ตนเองไดเ้ยีย่งบุคคลทัว่ไป 

2557 

361 มีนณรี  ฉตัรจินดา ความรับผิดทางอาญาของผูค้รอบครองส่ือลามกอนาจารเด็ก 2557 
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362 ขจีพรรณ  บวัทอง ปัญหาการบงัคบัใชบ้ทบญัญติัว่าด้วยการขดักนัระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.2542 

2557 

363 เกวรินทร์  นิธิประภาวฒัน ์ การกาํหนดความผิดอาญา : ศึกษากรณีการแสดงถอ้ยคาํท่ีก่อให้เกิด
ความเกลียดชงั 

2557 

364 อติวชัร์  สายสอ้ิง อาํนาจสอบสวนของพนกังานฝ่ายปกครอง 2557 

365 ศุภกรภ ์ อคัรบุญญะกลุ มาตรการลงโทษท่ีเหมาะสมสาํหรับความผิดอนัเกิดจากการกระทาํ
ทุรเวชปฏิบติัโดยประมาทของแพทย ์

2557 

366 ฐาปนิก  ประเสริฐพฒันกลุ บทบาทศาลในการพิจารณาในกรณีท่ีจาํเลยใหก้ารรับสารภาพ 2557 

367 สุภฎัฎา  บุญแกว้สุข ขอบเขตของการทุจริตกบัปัญหาการใชบ้งัคบับทบญัญติัความผิดต่อ
ตาํแหน่งหนา้ท่ีราชการ 

2557 

368 หทยัชนก  โคตรพนัธ ์ ปัญหาการดาํเนินกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวในคดีอาญาท่ี
เด็กและเยาวชนกระทาํความผิด ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

2557 

369 สุพิชชา  เศรษฐธ์นศกัด์ิ ความรับผิดทางอาญาฐานโฆษณาและส่ือสารการตลาดเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์

2557 

370 สุรีพร  เบ็ญจวรรณ์ มาตรฐานการชนัสูตรพลิกศพของประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบ
กบัต่างประเทศ 

2557 

371 พงศธร  เจนเปรมกิจ การอนาจารหรือชาํเราศพกบัความผิดอาญา 2557 
372 ทศันีย ์ ช่ือเสียง การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล  : ศึกษากรณีการจัดเก็บ

พยานหลกัฐานดีเอน็เอ 
2557 

373 อโนชา  อารมณ์ การคาํนึงถึงคาํพิพากษาของศาลต่างประเทศ เม่ือมีการกระทํา
ความผิดอาญานอกดินแดน : ศึกษาปัญหาการกาํหนดฐานความผิด
ในมาตรา 10 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

2557 

374 ศุภวรรณ  พนัธุลิมาภินนัท ์ มาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมสําหรับผูก้ระทาํความผิดฐานขบั
รถขณะมึนเมาในประเทศไทย 

2557 

375 พิทกัษ ์ ไทยเจริญ บทบญัญติัท่ีทาํให้ผูก้ระทาํตอ้งรับโทษหนกัข้ึนเน่ืองจากผล : ศึกษา
เฉพาะลกัษณะ 10 ความผิดเก่ียวกบัชีวติและร่ายกาย 

2557 

376 นุชพร  มชัปาโต ความเหมาะสมของระวางโทษทางอาญากับความร้ายแรงของ
ความผิด : ศึกษากรณีความผิดฐานข่มขืนกระทาํชาํเรา 

2557 

377 บุญเล้ียง  วงศส์มัพนัธ ์ ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล : ศึกษาเปรียบเทียบตามกฎหมาย
ไทย-ลาว 

2557 

378 เพชรลดา  สาํลีทอง โทษปรับแบบเป็นหน่วย 2557 
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379 นรเศรษฐ ์ สวา่งแจง้ ความรับผิดทางอาญาของผูบ้ริหารนิติบุคคล : ศึกษาบทบญัญติัของ
กฎหมายไทย 

2557 

380 เหนือธิดา  จรูญฉาย บทบาทของพนกังานอยัการกบัการแถลงปิดคดี 2557 

381 เมธิปิยา  เมธีลกัษณ์ วธีิพิจารณาคดีก่อการร้าย : ศึกษาเฉพาะกรณีสิทธิของผูต้อ้งหา 2557 

382 พิชาอร  ธิติเลิศเดชา ลกัษณะการกระทาํความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม
ขา้มชาติ : ศึกษาพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการมีส่วน
ร่วมในองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ. 2556 

2557 

383 เมธินี  สารสุวรรณ ความเหมาะสมของโทษประหารชีวติในความผิดตามกฎหมายอาญา 2557 

384 จนัทนา  เกษมโกสินทร์ การโตแ้ยง้คดัคา้นคาํสัง่ในคดีอาญา : ศึกษากรณีการออกหมายจบั 2558 
385 เฉลิมชยั  ศิลาขาว ความรับผิดทางอาญาของตวัการ : ศึกษาเฉพาะกรณีตวัการอยูร่่วม

หรือถือวา่อยูร่่วมในท่ีเกิดเหตุ 
2558 

386 เฉลิมวฒิุ  สาระกิจ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูสู้งอายจุากการทารุณกรรม 2558 

387 ชญานิศ  สีเหลือง การคุมขงัในท่ีอยูอ่าศยั : ศึกษาตามกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ์
และวธีิการจาํคุกโดยวธีิการอ่ืนท่ีสามารถจาํกดัการเดินทางและอาณา
เขต พ.ศ. 2556 

2558 

388 ชานนท ์ สาํเภาอินทร์ ความรับผิดในการขู่เขญ็ใหผู้อ่ื้นเกิดความกลวั 2558 

389 ตะวนั  กีรตินวนนัท ์ การนาํระบบการปรับโดยคาํนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผูก้ระทาํ
ความผิดมาใชใ้นประเทศไทย 

2558 

390 นงลกัษณ์  ศรีสุวรรณ ปัญหาการระงบัคดีอาญาความผิดต่อส่วนตวัชั้นอุทธรณ์ฎีกา 2558 

391 นภดล  ลอยลม การพิพากษาไม่เกินคาํขอตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 192 : ศึกษากรณีการเร่ิมตน้คดีดว้ยการกล่าวโทษใน
คดีอาญาแผน่ดินแต่ศาลพิพากษาในคดีความผิดต่อส่วนตวั 

2558 

392 ปรีด์ิชนก  จุลเหลา การจดัหาทนายความท่ีมีคุณภาพโดยรัฐในคดีอาญา 2558 

393 ปรียาชาติ  หาลาํเจียก การตรวจสอบและถ่วงดุล : ศึกษากรณีการสะกดรอยดว้ยเคร่ืองมือ
ส่ื อ ส า ร โ ท ร ค ม น า ค ม แ ล ะ เ ค ร่ื อ ง มื อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ต า ม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร
อาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 21 

2558 

394 ปัฐยานี  ชูเกียรติตกลู บทบาทของรัฐในการจดัหาทนายความให้แก่ผูถู้กกล่าวหาในการ
ดาํเนินคดีอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

2558 

395 พรสิริ  สุริยกณัฑ ์ การกระทาํชาํเราโดยฝ่าฝืนความยินยอมระหว่างคู่สมรส : ศึกษา
เปรียบเทียบ 

2558 

396 พฒันวจัน์  ตรากลาง บทบาทของอยัการในความขดัแยง้ทางการเมือง : การสั่งคดีของ
พนักงานอยัการในกรณีการกระทาํความผิดทางอาญาอนัมีมูลเหตุ
ทางการเมืองของประเทศไทย 

2558 
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397 พิชญา  คณาวฒิุ สิทธิของผูเ้สียหายในคดีอาญาท่ีจะได้รับทราบขอ้มูลเก่ียวกับการ
ดาํเนินคดีอาญา 

2558 

398 พิมพ ์ ลาวลัย ์ การกระทาํความผิดอาญาเก่ียวกบัขอ้มูลเอกลกัษณ์บุคคล 2558 

399 เพียรรัตน์  ลีลาพงศธร อาชญากรรมต่อมนุษยชาติกบัฐานความผิดในกฎหมายอาญาไทย 2558 

400 ภรณี  ตณัฑชุณห์ ความเหมาะสมในการกาํหนดความผิดทางอาญา : ศึกษาปัญหาการ
ลม้กีฬาตามกฎหมายไทย 

2558 

401 วรินทร  กรานพิกลุ การรับรองและคุ้มครองสิทธิของบุคคลท่ีต้องสงสัยว่ามีส่วน
เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดในกระบวนการสอบปากคาํชั้ น
พนกังานสอบสวน 

2558 

402 ศิรประภา  อํ่ารอด มาตรการส่งเสริมให้ผูก้ระทาํความผิดให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่
เจา้หนา้ท่ี : ศึกษาตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการมี
ส่วนร่วมในองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ. 2556 

2558 

403 สิตรา  หอสินชยั ความยติุธรรมในระยะเปล่ียนผ่าน : ศึกษากรณีการนาํนิรโทษกรรม
มาใชใ้นประเทศไทย 

2558 

404 สุทธิพงษ ์ กิจชยัเจริญพร ความยนิยอมท่ีไดรั้บการบอกกล่าวของตวัแทนผูป่้วย 2558 

405 อรพินท ์ นิรนาทกลุ การกาํหนดความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด ศึกษานโยบายทางอาญากรณี
การเสพและการครอบครองกญัชา 

2558 

406 อุเทศชยั  สุทธิมาลย ์ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายสาํหรับความผิดฐานบุกรุกตามประมวล
กฎหมายอาญากบัประมวลกฎหมายท่ีดินกรณีบุกรุกท่ีราชพสัดุ 

2558 
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1 วชิยั  เอ้ือองัคณากลุ อาํนาจบงัคบับญัชาของนายจา้ง 2523 
2 ธีระเดช  ยวุชิต การควบคุมฝ่ายปกครองโดยศาลเฉพาะกิจตามพระราชบัญญติัใน

ประเทศองักฤษ 
2524 

3 จุฑามาศ  นิศารัตน ์ ท่ีราชพสัดุ 2525 
4 ธีระพงศ ์ จีระภาค การยติุขอ้พิพาทแรงงานโดยศาลแรงงาน 2526 
5 นิรันดร์  บุญจิต การระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสมัปทานปิโตรเลียม 2526 
6 ไผทชิต  เอกจริยากร เอกสิทธ์ิและความคุม้กนัของฝ่ายปกครองในประเทศไทย 2526 
7 อรวรรณ  มาตรังศรี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการกูเ้งินระหวา่งประเทศของภาครัฐบาล 2528 
8 จนัทจิรา  เอ่ียมมยรุา วิสาหกิจมหาชน (รัฐวิสาหกิจ) ในกฎหมายไทย : ศึกษาในเชิง

ประวติัศาสตร์และเชิงวเิคราะห์ขอ้ความคิด 
2529 

9 นฤมล  กาญจนพงษ ์ ค่าชดเชยในการโอนทรัพยสิ์นของคนต่างดา้วมาเป็นของรัฐ 2529 
10 ประนูญ  สุวรรณภกัดี การสอบสวนเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือน

สามญั 
2529 

11 พรเทพ  ปิยะวฒันเมธา กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ : อุปสรรคการจดัตั้งและปัญหาทางกฎหมาย 2529 
12 พรชยั  รัศมีแพทย ์ การปกครองตนเองของนครหลวงกรุงเทพมหานคร / ศึกษากรณีนิติ

สมัพนัธ์กบัองคก์ารปกครองส่วนกลาง 
2530 

13 สมศกัด์ิ  สุนทรธาราวงศ ์ มาตรการคุม้ครองลูกจ้างทางกฎหมายในกรณีเลิกจ้าง  : ศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมายไทยกบักฎหมายต่างประเทศ 

2530 

14 อุดม  รัฐอมฤต ปัญหาบางประการเก่ียวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

2530 

15 ประสิทธ์ิ  อจัฉริยสกลุชยั การประกันสิทธิตามข้อเ รียกร้องของหลักความยุติธรรมตาม
ธรรมชาติในกฎหมายปกครองไทย 

2531 

16 สุชาติ  ศรีวรกร อาํนาจของฝ่ายปกครองตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานของไทย 2531 
17 สุนทร  มณีสวสัด์ิ สถานะทางกฎหมายของวดัไทย 2531 
18 กนิษฐา  เช่ียววทิย ์ การควบคุมตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมายท่ีตรา

ข้ึนโดยองคก์รนิติบญัญติัโดยองคก์รตุลาการ 
2533 

19 ธชัชา  ร่มร่ืนสุขารมย ์ ปัญหาเสถียรภาพของฝ่ายบริหารในระบบรัฐธรรมนูญไทย 2533 
20 ยงยทุธ  อนุกลู สถานะและผลทางกฎหมายของหนังสือเวียนแนวปฏิบัติและ

มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง 
2533 

21 รดาวรรณ  เก้ือกลูเกียรต์ิ การตรากฎหมายลาํดบัรองในประเทศไทย 2533 
22 สุมาลี  อ้ึงตระกลูไทย กระบวนการรับฟังทางมหาชน 2533 
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23 อนุวฒัน ์ ศรีพงษพ์นัธ์กลุ การควบคุมความชอบดว้ยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองของ
ศาลไทย 

2533 

24 ชยัยงค ์ วฒิุมานานนท ์ ปัญหาและการกระจายอาํนาจในทอ้งถ่ิน ศึกษากรณีรูปแบบสภา
ตาํบล 

2534 

25 บรรเจิด  สิงคะเนติ อาํนาจฟ้องคดีปกครองในระบบกฎหมายไทย 2534 
26 ปราณี  หล่อรัตนโชติ การประกวดราคาจดัหาพสัดุของส่วนราชการ 2534 
27 เพญ็ศรี  เพญ็สาดแสง อาํนาจกาํกบัการดูแลทางปกครอง : ศึกษากรณีองคก์ารเทศบาล 2534 
28 อญัชลิตา  กองอรรถ เขตอาํนาจพิจารณาคดีปกครองของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 

(ศึกษาตามพระราชบญัญติัคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ 2522) 
2534 

29 อาํนวย  พรมอนนัต ์ ระบบสองสภาในประเทศไทย 2534 
30 เอกบุญ  วงศส์วสัด์ิกลุ การควบคุมอาํนาจดุลยพินิจของฝ่ายปกครองโดยศาลไทย 2534 
31 ธนูชยั  หุนนิวฒัน ์ อาํนาจในการตราขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร 2536 
32 นิลุบล  ชยัอิทธิพรวงศ ์ บทบาทของวสิาหกิจเอกชนในการคุม้ครองและพฒันาแรงงานเด็ก : 

ศึกษากรณีแรงงานเด็กในธุรกิจก่อสร้าง 
2536 

33 วจันาถ  วงัตาล วเิคราะห์กฎหมายการปกครองทอ้งถ่ินไทยในรูปแบบสุขาภิบาล 2536 
34 สมศกัด์ิ  ฎาราณุท อาํนาจของฝ่ายปกครองตามประมวลรัษฎากร 2536 
35 สิริเพญ็  จนัทวเิศษ สถานะทางกฎหมายของพนกังานรัฐวสิาหกิจ 2536 
36 สุทธาทิพย ์ นาคาบดี การอุทธรณ์คาํสัง่ลงโทษของขา้ราชการพลเรือน 2536 
37 ยทุธศิลป์  กระแสร์กศุล ปัญหาในการจดัตั้งศาลปกครองในประเทศไทย 2537 
38 อนุชิต  พรหมคีรี ปัญหาการยกเวน้หนา้ท่ีในการรับราชการทหารเน่ืองจากเหตุผลทาง

มโนธรรม 
2537 

39 ศรัญย ู โพธิรัชตางกรู คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ ต้ อ ง ห้ า ม ข อ ง ส ม า ชิ ก รั ฐ ส ภ า  = 
QUALIFICATION AND DISUALIFICATION OF MEMBERS 
OF THE PALIAMENT 

2537 

40 สุนทรียา  เหมือนพะวงศ ์ การใชแ้ละการคุม้ครองสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 2537 
41 จิตผอ่ง  พฒันาศิริ แนวทางเพื่อความเป็นอิสระของมหาวทิยาลยัไทย 2538 
42 เทียมทนั  อุณหะสุวรรณ์ การควบคุมการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีเกษตรกรไดรั้บกรรมสิทธ์ิจาก

การปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม 
2538 

43 มุขเมธิน  กลัน่นุรักษ ์ สถาบนั OMBUDSMAN : ศึกษาในเชิงเปรียบเทียบและแนวทางใน
การจดัตั้งในประเทศไทย 

2538 

44 สิริพร  มณีภณัฑ ์ การจดัทาํบริการสาธารณะทอ้งถ่ินในประเทศไทย : ศึกษาจากปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนในกรณีเทศบาลและกรุงเทพมหานคร 

2538 

45 นิพนธ์  โลหะกลุวชิ หลกัการหา้มฝ่ายนิติบญัญติัริเร่ิมกาํหนดรายจ่ายแผน่ดิน 2539 
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46 วนัเพญ็  ทรัพยส่์งเสริม การจัดระบบองค์การมหาชนอิสระในกระบวนการจัดทําบริการ
สาธารณะในประเทศไทย 

2539 

47 สมชาย  ปรีชาศิลปกลุ ปัญหาทางกฎหมายบางประการเก่ียวกบัการปฏิวติั 2539 
48 สุรพงศ ์ กลัน่ประชา สญัญาเก่ียวกบัการบริการสาธารณะในระบบกฎหมายไทย 2539 
49 คมกฤช  อาภารัตน์วไิล แนวทางการจดัตั้งสหการในประเทศไทย 2540 
50 จรูญ  ศรีสุขใส แนวทางการสร้างความมีอิสระในการบริหารงานบุคคลขององคก์าร

บริหารส่วนทอ้งถ่ินไทย 
2540 

51 ฐิติพร  ขาํนํ้ าคู ้ หลกัประชาธิปไตยโดยทางผูแ้ทนกบัระบบพรรคการเมืองไทย 2540 
52 มนตรี  ชนกนาํชยั มาตรการบงัคบัของฝ่ายปกครองในระบบกฎหมายไทย 2540 
53 มาริสา  ไพทยะทตัย ์ ปัญหากระบวนการนิติบญัญติัในรัฐธรรมนูญไทย 2540 
54 สาโรช  โชติพนัธ์ุ การควบคุมการกระทาํของรัฐบาลโดยรัฐสภา 2540 
55 ธีระ  สุธีวรางกรู นิติกรรมทางปกครองท่ีไม่ชอบดว้ยเจตนารมณ์ของกฎหมาย 2541 
56 อมรรัตน ์ กลุสุจริต ประมุขของรัฐในระบบรัฐสภา : ศึกษาในเชิงประวติัศาสตร์กฎหมาย

รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบกรณีของประเทศองักฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนั 
ญ่ีปุ่น และไทย 

2541 

57 กมล  โสตถิโภคา การคุม้ครองเสรีภาพในการรวมกนัเป็นสหภาพแรงงานตามกฎหมาย
ไทย 

2542 

58 ผจญ  คงเมือง ปัญหาดุลยภาพแห่งอาํนาจระหวา่งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญติัใน
ระบบรัฐสภาไทย 

2542 

59 สาํฤทธ์ิ  ราชสมณะ แนวทางการปรับปรุงระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาคของไทย 2542 
60 สุกญัญา  เจริญวฒันสุข บทบาทศาลในการพฒันาบทบญัญติักฎหมายอาญาสารบญัญติั 2542 
61 จีรพงษ ์ เกียรติธาํรงกลุ การแสดงเหตุผลประกอบคาํสัง่ทางปกครอง 2543 
62 ฉนัทนา  ไกรสถิตย ์ การคุม้ครองสิทธิมนุษยชนภายใตก้ติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมืองของประเทศไทย 
2543 

63 ธญัญลกัษณ์  เกตุศร สาธารณประโยชน์ในกฎหมายปกครอง 2543 
64 นุชนาถ  เกษมพิบูลยไ์ชย หลกัเกณฑใ์นทางกฎหมายสาํหรับการประกอบกิจการกระจายเสียง

และโทรทศัน์ในประเทศไทย 
2543 

65 เผดจ็  โชคเรืองสกลุ ระยะเวลาในฐานะท่ีเป็นขั้นตอนในการจดัทาํนิติกรรมทางปกครอง
ฝ่ายเดียวท่ีมีผลเฉพาะเจาะจง 

2543 

66 ศนัสนยั  เถ่ือนศิริ การแบ่งแยกอํานาจหน้าท่ีระหว่างรัฐกับองค์การปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน : ศึกษากรณีการจดัทาํบริการสาธารณะในเร่ืองการขนส่ง
มวลชนดว้ยรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร 

2543 

67 สุนนัทา  จาํปาเงิน มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองคล่ืนความถ่ีวิทยุในประเทศ
ไทย 

2543 
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68 วนิดา  แสงสารพนัธ์ การเขา้ช่ือเสนอกฎหมายโดยประชาชน 2543 
69 วลยักร  รัตนกลุ การกาํกบัดูแลเหนือการกระทาํของกรุงเทพมหานครโดยรัฐ 2543 
70 สกณุา  เทวะรัตน์มณีกลุ การจดัการทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ 2543 
71 อนุพจน ์ พนาพรศิริกลุ เสรีภาพหนงัสือพิมพแ์ละขอ้จาํกดัภายใตร้ะบบกฎหมายไทย 2543 
72 อภิชยั  นอ้ยอุ่นแสน สถานภาพทางกฎหมายของสตรีในสังคมลา้นนา พ.ศ. 1839-2442 : 

ศึกษากรณีความสมัพนัธ์ระหวา่งสามีภริยา 
2543 

73 จุฑามาส  แกว้จุลกาณจน์ แนวความคิดและการดาํเนินงานของสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ 

2544 

74 ธีระชยั  จาตุรนตส์วสัด์ิ หลกัการดาํเนินการเพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายให้ครบ
ขั้นตอนตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวก่้อนฟ้องคดีปกครองในประเทศ
ไทย 

2544 

75 สนัต ์ โชคพงษอ์ุดมชยั ทิศทางการพฒันาพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายพรรค
การเมืองฉบบัปัจจุบนั 

2544 

76 อภิญญา  แกว้กาํเหนิด การสถาปนารัฐธรรมนูญเพื่อปฏิ รูปการเ มือง  : ศึกษาในเชิง
ประวติัศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบกรณีของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เยอรมนั ฝร่ังเศส และไทย 

2544 

77 ชุติมา  เหลืองอทุยัศิลป์ อาํนาจของศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีอาํนาจวินิจฉัยช้ีขาดความ
ขดัแยง้ระหวา่งองคก์รตามรัฐธรรมนูญ 

2545 

78 พตัราพร  สุวรรณอาํพรชยั ประโยชน์ซ่ึงอาจคิดคาํนวณไดเ้ป็นเงินตามมาตรา 39 แห่งประมวล
รัษฎากร : กรณีประโยชน์อนัเน่ืองมาจากการจา้งแรงงาน 

2545 

79 รุ่งนภา  ฉนัทวตัวงศ ์ ขอ้สัญญาเก่ียวกบัเบ้ียปรับตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ย
การพสัดุ พ.ศ. 2535 

2545 

80 ฤทยั  พลูสวสัด์ิ ภาษีมรดก 2545 
81 สราวธุ  ปิตเุตชะ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 
2545 

82 สุเจตน ์ สถาพรนานนท ์ การควบคุมการออกกฎขององคก์รฝ่ายปกครองในประเทศไทย 2545 
83 อุทยั  วงศว์รพฤกษ ์ ค่าสินไหมทดแทน : ศึกษากรณีเสียความสามารถประกอบการงาน 2545 
84 ริยา  เด็ดขาด เสรีภาพในการถือศาสนาและการเผยแผ่ศาสนาตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย 
2546 

85 อคัรวชิ  เงินกร ข้อความคิดและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและโทรทศัน์ 

2546 

86 พชัราภรณ์  กองอุบล สิทธิและเสรีภาพของผูต้อ้งขงัตามรัฐธรรมนูญ 2546 
87 ยทุธกร  ช่อไมท้อง การกําหนดกระบวนการปรึกษาหารือก่อนการตัดสินใจของฝ่าย

บริหาร 
2546 
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88 ภทัราวธุ  อุดมมนกลุ ผูว้า่ราชการจงัหวดัแบบบูรณาการเพ่ือการพฒันา 2546 
89 วโิรจน ์ ฆอ้งวงศ ์ การตรวจสอบทรัพยสิ์นและหน้ีสินเจา้หน้าท่ีของรัฐซ่ึงมิใช่ผูด้าํรง

ตาํแหน่งทางการเมืองโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
2546 

90 คิดงาม  คงตระกลู ระบบไต่สวนในกฎหมายวธีิพิจารณาคดีปกครองไทย 2546 
91 จนัทิมา  วรีะเลิศมงคล แนวคิดในการดาํเนินการจดัตั้งองคก์รควบคุมกาํกบัสถาบนัการเงิน

ในฐานะสถาบนัประกนัเงินฝาก 
2546 

92 พรทิภา  ไสวสุวรรณวงศ์ การแกปั้ญหาการขดักนัของอาํนาจศาลระหวา่งศาลยติุธรรมและศาล
ปกครองในประเทศไทย 

2546 

93 ศาสตรา  โตอ่อน ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกบัรัฐวิสาหกิจในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ไทย 

2546 

94 พรพิมล  บุญทวเีวช ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการในสญัญาทางปกครอง 2547 
95 ประเวศ  อรรถศุภผล ปัญหาการอุทธรณ์คาํสัง่ทางปกครอง 2547 
96 นงเยาว ์ ปัญญา เขตอาํนาจระหวา่งศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง 2547 
97 ไสว  ผลยา หลกัการห้ามฝ่ายสภาทอ้งถ่ินริเร่ิมกาํหนดรายจ่ายทอ้งถ่ิน : ศึกษา

กรณีการริเร่ิมกาํหนดรายจ่ายของสภากรุงเทพมหานคร 
2547 

98 สุนิสา  อิทธิชยัโย ความรับผิดของรัฐและผูพ้ิพากษาอนัเน่ืองมาจากการใชอ้าํนาจตุลา
การ 

2547 

99 นรินทร์  อิธิสาร การควบคุมความชอบดว้ยกฎหมายของกฎโดยศาลปกครองและผล
ในทางกฎหมายของกฎท่ีถูกศาลปกครองเพิกถอน 

2547 

100 บุญคง  เพชรดาวรุ่ง การจดัระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง : ศึกษาเปรียบเทียบระหวา่ง
ราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2547 

101 สมหมาย  ศรีอุดมพนัธ์ การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค : ศึกษาเปรียบเทียบ
ระหวา่งประเทศไทยและ ส.ป.ป. ลาว 

2547 

102 ณฐัสุพิน  ชนประเสริฐ องค์การมหาชนตามพระราชบญัญติัองค์การมหาชน  พ.ศ. 2542 : 
ศึกษาเปรียบเทียบอาํนาจหนา้ท่ี การดาํเนินงานและความสัมพนัธ์กบั
รัฐ 

2548 

103 เอกพงษ ์ ตั้งวชิาชาญ ความเป็นโมฆะของคาํสั่งทางปกครอง : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย
เยอรมนั  ฝร่ังเศส  องักฤษ  และไทย 

2548 

104 ชวลิต  เศวตสุต สญัญาของฝ่ายปกครองในระบบกฎหมายคอมมอนลอว ์: ศึกษากรณี
ระบบกฎหมายสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ เปรียบเทียบกับระบบ
กฎหมายไทย 

2548 

105 เฉลิมพงศ ์ เอกเผา่พนัธ์ุ การคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญโดยศาล
รัฐธรรมนูญ 

2548 

106 หิรัญ  อศัวงศเ์กษม เจา้หนา้ท่ีของรัฐในระบบกฎหมายไทย 2548 
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107 เฉลิมพล  นาคสุวรรณ การขดักนัระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตวักบัการใชอ้าํนาจในตาํแหน่ง
หนา้ท่ีสาธารณะ : ศึกษาเฉพาะกรณีตาํแหน่งหนา้ท่ีรัฐมนตรี 

2548 

108 จิราพร  บุรินทรวานิช เง่ือนไขความสมบูรณ์ของคาํสัง่ทางปกครอง : ศึกษาขั้นตอนของการ
ทาํคาํสัง่ทางปกครอง 

2548 

109 อภิรดี  สุทธิสมณ์ มาตรการหรือวธีิการชัว่คราวก่อนการพิพากษาในคดีปกครอง 2548 
110 จรรยาพร  สีแกว้ สถานะทางกฎหมายของบรรษทัในประเทศไทย 2548 
111 วภิาจรี  วฒิุ สิทธิประโยชน์ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐในระบบกฎหมายไทย : ศึกษา

กรณีผูด้าํรงตาํแหน่งในองคก์รตามรัฐธรรมนูญและองคก์รตุลาการ 
2548 

112 นิรนยั  พิศแข ปัญหาการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน 

2549 

113 ทรงศกัด์ิ  รักศกัด์ิสกลุ การควบคุมฝ่ายปกครองในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2549 
114 บุญชู  พราวเนตร วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีเง่ือนไขการดาํเนิน

กระบวนพิจารณาและการดาํเนินกระบวนพิจารณาก่อนการทาํการ
วนิิจฉยั 

2549 

115 ปนิธาน  ช่อผกู อาํนาจของคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภคตามพระราชบัญญัติ
คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 : ศึกษากรณีการดาํเนินคดีแทนผูบ้ริโภค 

2549 

116 อรรถ  อินทรศกัด์ิ ปัญหาทางกฎหมายขององค์กรวิชาชีพ :  ศึกษาเฉพาะกรณีสภา
วศิวกร 

2549 

117 สุเทพ  พรหมวาศ การตรวจสอบการใช้อาํนาจขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญโดย
องค์กรตุลาการ : ศึกษากรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ งและ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

2549 

118 ฐิติพร  ศรีมงัคละ การควบคุมความชอบดว้ยกฎหมายของกระบวนการสรรหาผูด้าํรง
ตาํแหน่งในองคก์รตามรัฐธรรมนูญ 

2549 

119 สรีรัตน์  หมวดเมือง คดีปกครองเก่ียวกบัการละเลยหรือล่าชา้ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของฝ่าย
ปกครอง 

2549 

120 วนัชยั  โฆษิตมาศ หลกัการรับฟังคู่กรณีก่อนออกคาํสัง่ทางปกครอง : ศึกษาเปรียบเทียบ
ระบบกฎหมายเยอรมนั สหรัฐอเมริกา และไทย 

2549 

121 วรัิชนี  ลกัขีพินิศกลุ การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารซ่ึงอยู่ในความครอบครองขององคก์รนิติ
บญัญติัและองคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

2549 

122 กิตติพงศ ์ กมลธรรมวงศ ์ การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในระบบกฎหมายไทย : 
ปัญหาและแนวทางแกไ้ข 

2549 

123 เสริมดรุณี  ตนัติเวสส คดีท่ีมีประเด็นท่ีจะตอ้งวนิิจฉยัก่อนท่ีอยูใ่นเขตอาํนาจของศาลอ่ืนกบั
ปัญหาเขตอาํนาจศาลระหวา่งศาลปกครองและศาลยติุธรรม 

2549 
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124 ภาคภูมิ  โกกะอินทร์ หลกัความเสมอภาคในระบบกฎหมายไทย 2549 
125 อาํนาจ  พวัเวส คําสั่งทางปกครองของคณะรัฐมนตรีกับการดําเ นินการตาม

พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
2549 

126 ธนพล  หวงัออ้มกลาง ความรับผิดของฝ่ายปกครองในการครอบครองวตัถุอนัตราย : ศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมายองักฤษ เยอรมนั และไทย 

2549 

127 จิราภา  เติมเพช็ร ปัญหาเก่ียวกบัวธีิพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีการทาํคาํ
วนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ 

2549 

128 วจิิตรา  วอนเพียร ปัญหาการบงัคบัทางปกครองตามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 

2549 

129 ไพโรจน ์ แกว้มณี ปัญหาเก่ียวกบัความรับผิดทางอาญาอนัเกิดจากการฝ่าฝืนคาํสั่งทาง
ปกครอง 

2549 

130 สายนัต ์ ขนุขจี ระบบศาลทหาร 2549 
131 กนกศกัด์ิ  พว่งลาภ ความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี : ศึกษากรณีการกระทาํในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี 
2549 

132 ธชัภรณ์  ชอุ่ม การตรากฎขององคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 

2549 

133 อรรถสิทธ์ิ  กนัมล ปัญหาการนาํโทษทางปกครองมาใชค้วบคู่กบัโทษทางอาญา 2549 
134 กฤติ  พฤกษอ์คัรกลู หลกัความไม่มีส่วนไดเ้สียของเจา้หนา้ท่ี  :  ศึกษากรณีการออกคาํสั่ง

ทางปกครอง 
2550 

135 จุฑาลกัษณ์  จาํปาทอง การแก้ไขข้อผิดพลาดในร่างกฎหมายท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐสภาแลว้ 

2550 

136 ศรีรัตน ์ งามนิสยั หลกัความพอสมควรแก่เหตุ  :  พฒันาการและการปรับใชใ้นระบบ
กฎหมายไทย 

2550 

137 อภิชิต  ลายสนิทเสรีกลุ ปัญหาการเพ่ิมและจาํหน่ายรายการบุคคลในทะเบียนบา้นตามระบบ
กฎหมายไทย 

2550 

138 พทัยา  สีใจเจริญ แนวทางในการจดัตั้งองคก์รกาํกบัดูแลกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย 2550 
139 นฐักานต ์ ขาํยงั ค่ า ท ด แ ท น ท่ี เ ป็ น ธ ร ร ม ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ก า ร เ ว น คื น

อสงัหาริมทรัพย ์
2550 

140 สายรุ้ง  มารมย ์ การปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลปกครองในคดีเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล 

2550 

141 เกียรติภูมิ  นิลสุข ปัญหาสถาบนัการเมือง : ศึกษากรณีวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของไทย 

2550 

142 กิริณี  จาระนุ่น หลักเกณฑ์การดําเนินการในเร่ืองความรับผิดทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2550 
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143 กฤฎิฎีกา  ทองเพช็ร ผลของคาํวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ 2550 
144 รัฐพงศ ์ โภคะสุวรรณ ปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งของส่วนราชการในประเทศไทย 2550 
145 ฤทธิภฎั  กลัยาณภทัรศิษฎ ์ การให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจโดยรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ.  2540 
2550 

146 วรศกัด์ิ  อารีเป่ียม การควบคุมการกระทาํของฝ่ายทหาร 2550 
147 ธาริณี  องคสุ์ทธิสวสัด์ิ ปัญหาการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยประกาศห้าม

ทาํและเผยแพร่โพลเลือกตั้งของคณะกรรมการเลือกตั้ง 
2550 

148 ตริตาเวสน์  โสธนะเสถียร กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากระบวนการใช้
อาํนาจและตรวจสอบการใชอ้าํนาจของคณะกรรมการธุรกรรม 

2550 

149 ชลวทิย ์ นิโครธานนท ์ ปัญหาทางกฎหมายบางประการของคณะรัฐมนตรีรักษาการ 2550 
150 ศศินา  เงยวจิิตร การคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลแก่รัฐ 2550 
151 กนกอร  ฉวาง ปัญหาการกาํกบักิจการกระจายเสียงและโทรทศัน์ในประเทศไทย 2550 
152 ฐานพร  ม่วงมณี รัฐสภากบัการมีส่วนร่วมในการทาํหนงัสือสญัญาของประเทศไทย 2550 
153 สมหญิง  ทวชียั ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกับ

รัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายไทย 
2550 

154 วรัิตน์  สุนทรวภิาต วินัยทางงบประมาณและการคลังตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน  พ.ศ. 2542 

2550 

155 สมเจตน ์ คงรอด สิทธิและเสรีภาพของทหาร 2550 
156 วราพร  ธนาศรีมงคลกลุ ผลผกูพนัของการออกเสียงประชามติ 2550 
157 สมกมล  แดงทองดี ระบบการตรวจเงินแผ่นดินของประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบ

ระบบการตรวจเงินแผน่ดินประเทศออสเตรเลีย 
2550 

158 เกษสุดา  ภูสะพาน การพฒันาระบบพรรคการเมืองของประเทศไทย : ศึกษากรณีเฉพาะ
กรณีการใหเ้งินอุดหนุนแก่พรรคการเมือง 

2550 

159 กริช  ภูญียามา ปัญหาเก่ียวกบัการมอบอาํนาจในทางปกครอง 2551 
160 มีโชค  เฉิดอารีกิจ สถานะทางกฎหมายขององคก์รอิสระในระบบกฎหมายไทย 2551 
161 วรานนท ์ วเิศษศิริ หลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองกับระบบพรรคการ

เมืองไทย 
2551 

162 รัตนลกัษณ์  นาถนิติธาดา การไกล่เกล่ียคดีปกครองโดยศาลปกครอง 2551 
163 อารยา  สุขสม กฎหมายบงัคบัการให้เป็นไปตามหนังสือสัญญากบัปัญหาการเป็น

บ่อเกิดของกฎหมายปกครองในระบบกฎหมายไทย 
2551 

164 สุพร  กลดัแพ สถานะทางกฎหมายของการกระทาํของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผน่ดิน 

2551 

165 วรวฒิุ  วฒิุภิรมย ์ ปัญหาทางกฎหมายของประกาศ คปค. ฉบบัท่ี 27 : ศึกษาสถานะทาง 
กฎหมายและการใชบ้งัคบัยอ้นหลงัในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

2551 
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166 จิราย ุ อาจฤทธ์ิ การแกไ้ขเยยีวยาความบกพร่องของคาํสัง่ทางปกครอง 2551 
167 สุวชัรี  กรรเจียกพงษ ์ การตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรโดยฝ่ายตุลาการ 2551 
168 อิรสา  วงศน์าค คาํสั่งทางปกครองท่ีมีองค์กรเขา้ร่วมพิจารณาทางปกครองมากกว่า

หน่ึงองค์กร : ศึกษากรณีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลกัเกณฑ์การปฏิบติัเก่ียวกบัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี 
พ.ศ. 2539 

2551 

169 เกวลี  มโนภินิเวศ ปัญหาความสมัพนัธ์ในการลงโทษทางปกครองและการลงโทษทาง 
อาญา 

2551 

170 กาญจน์กนก  อติสุธาโภชน์ ความรับผิดอยา่งอ่ืนของฝ่ายปกครองตามพระราชบญัญติัจดัตั้งศาล 
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 : ศึกษาเปรียบเทียบ
กับความรับผิดของฝ่ายปกครองในระบบกฎหมายฝร่ังเศสและ
เยอรมนั 

2551 

171 ขจิตพรรณ  สุขแสง การยกสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อใชสิ้ทธิทางศาล 2551 
172 พงษพ์ิลยั  วรรณราช หลัก เ ก ณฑ์ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง แ ล ะ ก า ร ค วบ คุ ม ก า ร ขัด กัน ร ะ ห ว่า ง

ผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการรัฐวิสาหกิจท่ีเป็น
บริษทัจาํกดัซ่ึงประกอบกิจการโทรคมนาคม 

2551 

173 มานะ  อ่อนทว้ม ปัญหาเก่ียวกับการพน้จากตาํแหน่งของสมาชิกสภาท้องถ่ินและ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในระบบกฎหมายปกครองส่วนทอ้งถ่ินของไทย 

2551 

174 วารุณี  วฒันประดิษฐ เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุ 2551 
175 สุรเดช  ชมเกลด็แกว้ ปัญหาการยบุพรรคการเมืองท่ีกระทบต่อเสรีภาพในการจดัตั้งพรรค 

การเมือง 
2551 

176 สมบูรณ์  วชิรบูรณ์สุข การควบคุมการใชอ้าํนาจตามพระราชบัญญติัคณะสงฆ์ พ.ศ.2505  
โดยศาลปกครอง 

2551 

177 กนกวรรณ  พรประสิทธ์ิ บทบาทของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรฝ่ายเสียงข้างน้อยในระบบ
รัฐสภากบัปัญหาตามรัฐธรรมนูญไทย : ศึกษากรณีการตรวจสอบฝ่าย
บริหาร 

2551 

178 ภิรมย ์ ศรีประเสริฐ ปัญหากระบวนการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทย 

2551 

179 มาเรียม  วมิลธร ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ : ศึกษากรณีขอ้เสนอเก่ียวกบัการจดัตั้งและ
วธีิพิจารณาคดีปกครอง 

2551 

180 คนึงนิจ  แซ่เฮง ปัญหาการบงัคบัให ้ส.ส. สงักดัพรรคการเมือง 
 

2551 

181 ฤทยัรัตน ์ ปทุมานนท ์ การควบคุมมูลเหตุทางขอ้เท็จจริงและทางกฎหมายในการออกคาํสั่ง
ทางปกครองโดยศาลปกครองไทย 

2552 
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182 ธนิกาญจน ์ ปาลกะวงศ ์ ระบบเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

2552 

183 ญดานาฎ  ขออาพดั สญัญาทางปกครองท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการคดัเลือกเอกชนเขา้เป็น
คู่สญัญาท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

2552 

184 ปิยวรรณ  บุญยิง่ ปัญหาการเสนอร่างกฎหมายในระบบกฎหมายไทย 2552 

185 กิตติศกัด์ิ  อุไรวงศ ์ ความเป็นมาและปัญหาสถานะทางกฎหมายของสาํนกังานทรัพยสิ์น
ส่วนพระมหากษตัริย ์

2552 

186 ขรรคเ์พชร  ชายทวปี ผูท้รงสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ 2552 

187 หทยัรัตน์ เนาวพ์ิริยวฒัน์ การมอบอาํนาจใหฝ่้ายบริหารตรากฎหมายลาํดบัรอง 2552 

188 สมเกียรติ  โคตวงศ ์ ปัญหาโครงสร้างและอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์รบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ินไทย 

2552 

189 จิรัฏฐ ์  อิศรางกรู ณ อยธุยา การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของมติคณะรัฐมนตรีโดย
องคก์รตุลาการ 

2552 

190 สุพจน์  เวชมุข การคุม้ครองสิทธิมนุษยชนโดยการเสนอเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา 257 (2) ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพ.ศ. 2550 

2552 

191 เรวตั  เฉลียวศิลป์ สิทธิการไดม้าซ่ึงสัญชาติ : ศึกษาปัญหาการจาํกดัสิทธิของบุคคลใน
การไดส้ญัชาติไทยโดยหลกัดินแดน 

2552 

192 สรรคช์ยั  ชญานิน อาํนาจในการเสนอร่างพระราชบญัญติัของสมาชิกวฒิุสภา 2552 

193 จกัรี  นะวาระ การให้สิทธิบุคคลในการยื่นคํา ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช 2550  มาตรา 212 

2552 

194 ประภาศรี  ศุภอกัษร เสรีภาพในการจดัตั้งสหภาพแรงงานในมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ
ในประเทศไทย 

2552 

195 เจษฎา  ไชยตา แนวทางและความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเป็นองคก์ารมหาชนซ่ึงมีพระราชบญัญติัจดัตั้ง 

2552 

196 ชยัภทัร  ทัง่ทอง การจดัทาํบริการสาธารณะทอ้งถ่ินโดยองคก์ารบริหารกิจการทอ้งถ่ิน
เฉพาะอยา่ง 

2552 

197 ศิวณฐัภรณ์  นนัทะมา ระบบกฎหมายเก่ียวกบัพนกังานราชการ 2552 

198 กิตติพงษ ์ เกียรติวชัรชยั การถอดถอนผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองโดยประชาชน 2552 

199 บุญชยั  วสุนธรา การใชสิ้ทธิทางศาลเพ่ือคุม้ครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2550  มาตรา  28 วรรค 2 และวรรค  3  

2552 

200 วศิน  แดงประดบั เสรีภาพในการรวมกนัเป็นสหภาพแรงงานของขา้ราชการ 2553 
201 วริียา  เจียมศิริ ปัญหาการตราและการบงัคบัใชก้ฎหมายยอ้นหลงักรณีการเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้ง 
2553 
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202 ปารว ี พิสิฐเสนากลุ หลกั clausula rebus sic stantibus ในสญัญาทางปกครอง 2553 
203 ชาตรี  ศิลาภา สญัญาทางปกครองท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 2553 
204 สุลาวณัย ์ สุขปลัง่ ปัญหาการดาํเนินการทางวนิยัขา้ราชการตุลาการศาลยติุธรรม 2553 
205 กนัตพิชญ ์ กอบเกียรติพฒัน ์ ปัญหาการดาํเนินการทางวนิยัขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินไทย 2553 
206 สิรินาถ  วสุิทธิวชัรกลุ ปัญหาการยบุพรรคการเมืองในระบบกฎหมายไทย 2553 
207 สรรักษ ์ เล่ียมสุวรรณ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการขดักนัแห่งผลประโยชน์ของฝ่ายนิติ

บญัญติั 
2553 

208 อาวธุ  วเิชียรฉาย การควบคุมของศาลปกครองเก่ียวกบัความชอบดว้ยกฎหมายของการ
กาํกบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2553 

209 หน่ึงฤทยั  อายปุานเทวญั ปัญหาการยบุสภาผูแ้ทนราษฎร 2553 
210 เทอดพงศ ์ คงจนัทร์ หลักการให้โอกาสคู่กรณีทราบข้อเท็จจริงและโต้แย ้งแสดง

พยานหลกัฐานก่อนออกคาํสั่งทางปกครอง : วิเคราะห์แนวคาํ
พิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 

2553 

211 ดุสิต  ยมจินดา บท วิ เค ร า ะห์ ว่ าด้วย กฎ ห มา ย ก าร รั กษ า ค วา ม มั่น ค ง ภา ย ใ น
ราชอาณาจกัร 

2553 

212 สุธาสินี  เซ้ียงชยังาม ปัญหาเก่ียวกบัการฟ้องคดีปกครองระหวา่งหน่วยงานทางปกครอง 2553 
213 ดาํรงศกัด์ิ  ณ ระนอง ปัญหาทางกฎหมายในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบนั

การเงินในภาวะวกิฤติ 
2553 

214 ภากร  จินดานนท ์ ปัญหาทางกฎหมายในการให้ท่ีดินตกเป็นของรัฐ ศึกษากรณีการ
ทอดท้ิงไม่ทาํประโยชน์ในท่ีดินหรือปล่อยให้เป็นท่ีดินรกร้างว่าง
เปล่า 

2553 

215 ปิลนัธน ์ กาทอง องค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน : 
ศึกษาเฉพาะกรณีการอุทธรณ์และร้องทุกข ์

2553 

216 วรรณกร  บานช่ืน ปัญหาขอ้พิพาทท่ีไม่อยูใ่นเขตอาํนาจศาลปกครอง : ศึกษากรณีการ
ใชอ้าํนาจวินิจฉัยช้ีขาดขององคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นการ
ใชอ้าํนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ 

2553 

217 ไชยรัตน์  ปาวะกะนนัท ์ ขอ้พิจารณาทางกฎหมายเก่ียวกับการนิรโทษกรรม : ศึกษากรณี                
นิรโทษกรรมความผิดท่ีมีลกัษณะทางการเมือง 

2553 

218 กฤษณพงศ ์ ชาญวริวงศ ์ ปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนใน
รูปแบบหุน้ส่วนทวภิาค (PPPs) ท่ีปรากฎในประเทศไทย 

2553 

219 พฒันพงศ ์ คงศกัด์ิ ปัญหาเร่ืองเขตอาํนาจศาลในคดีละเมิดของเจา้พนกังานบงัคบัคดีใน
การปฏิบติังานบงัคบัคดี 

2553 

220 สิริยา  พรหมราชยศ ปัญหาสถานะและอํานาจหน้า ท่ีของผู ้ตรวจการแผ่นดินตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

2553 
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221 นฤมล  ทองสมบูรณ์ องคก์รอยัการในฐานะองคก์รตามรัฐธรรมนูญ 2553 
222 พงศธ์ร  ทองดว้ง ปัญหาทางกฎหมายในการใช้สิทธินัดหยุดงานในกิจการบริการ

สาธารณะ 
2554 

223 เกรียงไกร  โพธ์ิแกว้ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองกบัคาํสั่ง
ทัว่ไปทางปกครอง (คาํสัง่ทางปกครองทัว่ไป) 

2554 

224 วรุิฬห์  จินตนะกลุ ปัญหาการตรวจสอบการใชอ้าํนาจของคณะกรรมการสรรหาองคก์ร
ตามรัฐธรรมนูญโดยองคก์รตุลาการ 

2554 

225 ทิตยา  แดงประดบั การควบคุมตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของระเบียบวา่ดว้ยวิธี
พิจารณาความท่ีตราข้ึนโดยองคก์รตุลาการ 

2554 

226 กฤษณ์มนต ์ ทิพยเศวต สภาพบงัคบัของบทบญัญติัว่าดว้ยแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตาม
รัฐธรรมนูญ 

2554 

227 ประพฤกษ ์ ชมภู่ หลกัการคุม้ครองความเช่ือถือและไวว้างใจ  : วิเคราะห์กรณีศาล
ป ก ค ร อ ง สู ง สุ ด พิ พ า ก ษ า เ พิ ก ถ อ น คํา สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง ร อ ง อ ธิ บ ดี
กรมสรรพากร 

2554 

228 นฤมล   ขณะรัตน ์ ปัญหาการจดัทาํคาํพิพากษาและการกาํหนดคาํบงัคบัในคดีปกครอง 2554 
229 ณฐันนัท ์ กลัยาศิริ หลกัประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองกบัการคดัเลือกผูส้มคัรรับ

เลือกตั้งของพรรคการเมือง 
2554 

230 วชิระ  ปากดีสี ปัญหาสถานะและอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมในฐานะของคณะกรรมการวนิิจฉยัขอ้พิพาท 

2554 

231 รัมภา  รัฐสมบูรณ์ หลกัการขยายระยะเวลาและปัญหาการร้ือฟ้ืนฐานะเดิม (status quo 
ante) ในกฎหมายวา่ดว้ยวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง 

2554 

232 วนิดา  เศวตฑิฆมัพร ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการกาํหนดให้ประธานกรรมการการ
เลือกตั้งเป็นนายทะเบียนพรรคการเมือง 

2554 

233 ดิเรก  สุขสวา่ง การตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมายภายใตห้ลกั
ความพอสมควรแก่เหตุ 

2554 

234 วสรรค ์ ทองโคกสี เขตอํานาจศาลปกครองและเง่ือนไขการฟ้องคดีพิพาทเก่ียวกับ
ความชอบดว้ยกฎหมายของคาํสัง่ของฝ่ายปกครอง 

2554 

235 ปิยพร  อุปพงษ ์ ปัญหาการจดัองคก์รและการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีของสาํนกังานการตรวจ
เงินแผน่ดินในการตรวจเงินแผน่ดินในระดบัทอ้งถ่ิน 

2554 

236 อนุวฒัน ์ บุญนนัท ์ การควบคุมการใชดุ้ลพินิจของฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการใน
ระบบกฎหมายองักฤษและระบบกฎหมายไทย 

2554 

237 จุฑามาศ  นาคทัง่ ผูมี้สิทธิฟ้องคดีพิพาทเก่ียวกบัสญัญาทางปกครอง 2554 
238 พรรษวฒัน ์ พนูทองพนัธ ์ ปัญหาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง   

(Problems on the Revocation of the Right of Suffrage) 
2554 
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239 สุริยา  ปานแป้น ปัญหาการตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของพระราชบญัญติั
ป ร ะ ก อ บ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ล ะ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ช อ บ ด้ว ย
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญของพระราชบญัญติั 

2554 

240 ธีระศกัด์ิ  เช่ียวเวทย ์ ปัญหาการสรรหาองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พทุธศกัราช 2550 : ศึกษากรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2554 

241 สุวทิย ์ ปัญญาวงศ ์ การตรวจสอบการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งและฝ่าย
ตุลาการ 

2554 

242 ชิษณุพงศ ์ ไหวดี ปัญหาการควบคุมการกระทาํของเจา้หน้าท่ีตาํรวจในกระบวนการ
ยติุธรรมทางอาญาโดยศาลปกครอง 

2554 

243 พีรพิชญ ์ วงศว์ฒันศานต ์ หลกัความมัน่คงแน่นอนแห่งนิติฐานะ 2554 
244 โกวทิ  ชาญวทิยาพงศ ์ การวิเคราะห์ทางกฎหมายและทางเศรษฐศาสตร์ของการทาํหนงัสือ

สัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 : กรณีความตกลงว่าดว้ยการคา้เสรี (Free Trade 
Agreement) 

2554 

245 นริศษา  ละมา้ยอินทร์ ปัญหาการแบ่งแยกสัญญาทางปกครองออกจากสัญญาทางแพ่ง : 
ศึกษากรณีสญัญาจา้งบุคลากรภาครัฐในประเทศไทย 

2554 

246 คมศิลล ์ศรีวสุิทธ์ิ ปัญหาเขตอาํนาจศาลในคดีพิพาทเก่ียวกบัท่ีดิน 2554 
247 ธราวฒิุ  สิริผดุงชยั ระบบสภาเด่ียว : ทางเลือกของระบบรัฐสภาไทย 2554 
248 ชชั  ขาํเพชร การแบ่งแยกอาํนาจตามรัฐธรรมนูญองักฤษภายหลงัการประกาศใช้

พระราชบญัญติัการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ ค.ศ.2005 
2554 

249 เกรียงไกร  จิระเรืองวงศ ์ อาํนาจฟ้องคดีปกครองของเอกชนท่ีเก่ียวกบัประโยชน์สาธารณะ 2555 
250 สงกรานต ์ ป้องบุญจนัทร์ การควบคุมดุลพินิจวินิจฉัยของฝ่ายปกครองโดยศาลปกครองไทย : 

ศึกษาเปรียบเทียบกับศาลปกครองเยอรมนัและศาลยุติธรรมแห่ง
สหภาพยโุรป 

2555 

251 ฅนไทย  กว้นห้ิน ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
บุคคลในระบบกฎหมายไทย 

2555 

252 ปัญจพาณ์  นรถี เสรีภาพส่ือมวลชนกับการละเมิดสิทธิของบุคคลในครอบครัว 
เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเป็นอยูส่่วนตวัตามรัฐธรรมนูญมาตรา 
35 วรรคสอง 

2555 

253 จกัรรัฐ  กิมติน ปัญหาของกฎหมายเก่ียวกบัภาพยนตร์ในประเทศไทย 2555 
254 อมร  สุวรรณโรจน์ ปัญหาการพิจารณาถอดถอนผูด้ ํารงตาํแหน่งทางการเมืองในชั้น

วฒิุสภา 
2555 

255 สกักพล ภุมรินทร์ ปัญหาทางกฎหมายของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจประเภทท่ีจดัตั้งโดย
พระราชบญัญติั 

2555 
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256 เฉลิมพงษ ์ ถือดียิง่ ปัญหาผูมี้อาํนาจฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญ 2555 
257 วศิรุต  คิดดี หลกัเกณฑ์การสืบตาํแหน่งประมุขของรัฐท่ีเป็นราชอาณาจักร : 

ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกบักฎหมายต่างประเทศ 
2555 

258 อนนัต ์ คลงัเพชร "การกระทาํอ่ืนใด" ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) แห่งพระราชบญัญติั
จดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 

2555 

259 แกว้กานต ์ ป่ินแกว้ การขอใหศ้าลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคาํสัง่ช้ีขาดคดีปกครองใหม่ 2555 
260 ยงยทุธ  ภู่ประดบักฤต การเสนอและการพิจารณาร่างกฎหมายว่าดว้ยงบประมาณรายจ่าย

และร่างกฎหมายเก่ียวดว้ยการเงินในระบบกฎหมายไทย 
2555 

261 พรรณรัตน์  ดิษฐเ์จริญ มาตรการทางกฎหมายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งตามหลัก
ประชาธิปไตยใหแ้ก่พรรคการเมือง 

2555 

262 ปกรณ์  กิจพิทกัษ ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินภารกิจป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภยั 

2555 

263 รัฐวทิย ์ เรืองประโคน หลกัขดักันของตาํแหน่งหน้าท่ีของรัฐ : ศึกษากรณีบุคคลดาํรง
ตาํแหน่งฝ่ายนิติบญัญติัและตาํแหน่งฝ่ายบริหารในเวลาเดียวกนั 

2555 

264 ธนัยพร  พ่ึงพุม่แกว้ การทุเลาการบงัคบัตามกฎหรือคาํสัง่ทางปกครอง 2555 
265 นภสร  ปิติกะวงษ ์ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของ

แผน่ดินในกรณีร่ํารวยผิดปกติ 
2555 

266 ปฐมพงษ ์ ทองรอด การปิดงาน 2555 
267 รัตมา  พสุธาดล ปัญหาการจดัเก็บค่าธรรมเนียมของกรุงเทพมหานคร 2555 
268 อจัจิมา  ฉตัรแกว้ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งในองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2555 

269 พิมพล์ดา ธารินทร์ภิรมย ์ การบอกเลิกสญัญาทางปกครอง 2555 
270 ขวญัชยั   สนองคุณ ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติในการไต่สวนและวนิิจฉยัความผิดทางวนิยัขา้ราชการ
พลเรือนสามญั 

2556 

271 จิรกิตต ์ คงสม ปัญหาเก่ียวกบัวินัยทางงบประมาณและการคลงัในระบบกฎหมาย
ไทย 

2556 

272 เจนวทิย ์ วทิยเดช ปัญหาสถานะของคาํสั่งเรียกให้เจา้หน้าท่ีใชค้่าสินไหมทดแทนตาม
กฎหมายวา่ดว้ยความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี 

2556 

273 ชมพนุูท  สุขศรีมัง่มี ปัญหาการอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัยและคําสั่งให้ออกจาก
ราชการต่อคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม 

2556 

274 ชุติมาภรณ์  จิตจาํ ปัญหากฎหมายการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร : ศึกษา
การบงัคบัใชแ้ละการคุม้ครองสิทธิของบุคคล 

2556 

275 บุญญภทัร์  ชูเกียรติ ปัญหาการควบคุม "คาํสัง่ทัว่ไปทางปกครอง"ในระบบกฎหมายไทย 2556 
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276 ปณตภร  จงธีรโชติ หลกักฎหมายสําคญัเก่ียวกับวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครอง : ศึกษา
เปรียบเทียบระหวา่งระบบกฎหมายสหภาพยโุรปกบักฎหมายวา่ดว้ย
วธีิปฏิบติัราชการทางปกครองของประเทศไทย 

2556 

277 ปิติ  เอ่ียมจาํรูญลาภ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการปฏิรูปโครงสร้างกิจการไฟฟ้าใน
ประเทศไทย 

2556 

278 พรรณพร  สนธิไชย ปัญหาการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

2556 

279 พลงัชาติ  เหมือนแกว้ การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของผูต้อ้งหาตามรัฐธรรมนูญ ศึกษา
กรณีการใชอ้าํนาจของพนกังานสอบสวนคดีพิเศษ 

2556 

280 พลัภา  นุ่มนอ้ย ปัญหาเก่ียวกับสถานะทางกฎหมายของความตกลงท่ีเกิดข้ึนก่อน
สัญญาทางปกครอง : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างของส่วน
ราชการ 

2556 

281 พฒิุพงศ ์ มานิสสรณ์ การใช้กําลังทหารล้มล้างรัฐธรรมนูญ : ศึกษาสถานะและผลทาง
กฎหมายของการยดึอาํนาจ 19 กนัยายน 2549 

2556 

282 วรวทิย ์ ยอแสง การนาํกรอบวนิยัการเงินการคลงัตามรัฐธรรมนูญมาใชบ้งัคบักบัการ
ตราพระราชกาํหนดเพ่ือก่อหน้ีสาธารณะ 

2556 

283 วชิญพ์ล  ฉวีวรรณ การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญ : 
ศึกษากรณี Legislative Omission 

2556 

284 ศิระ  ขวญัสุวรรณ การได้มาซ่ึงผู ้พิพากษาศาลยุติธรรม  : ศึกษาในเชิงกฎหมาย
เปรียบเทียบ 

2556 

285 สถิต  ยะสะกะ ขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายในอุทธรณ์ท่ีไม่เป็นสาระอนัควรไดรั้บ
การวนิิจฉยัโดยศาลปกครองสูงสุด 

2556 

286 สนัติชยั  สุขราษฎร์ ปัญหาทางกฎหมายในการกาํกบัดูแลองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2556 
287 สินีนาถ  ภะวงั มาตรการทางกฎหมายเชิงป้องกนัในการตรวจสอบการทุจริตของผู ้

ดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต : ศึกษากรณีผลประโยชน์ทบัซอ้น 

2556 

288 สุเมธ  ธีระวชัรมาศ ปัญหาในการกาํหนดคาํบงัคบัตามคาํพิพากษาของศาลปกครอง 2556 
289 อภิชาต  อุ่มอยู ่ ความเป็นโมฆะของสญัญาทางปกครอง 2556 
290 อานนท ์ มาเมา้ การตรวจสอบผูพิ้พากษาและตุลาการโดยคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
2556 

291 สิปปกร  ดาํดีประเสริฐ หลกัการคุม้ครองความเช่ือถือและไวว้างใจในกฎหมายปกครองไทย 2557 
292 มงคล  วฒิุนิมิต ปัญหาการตรวจสอบทรัพยสิ์นและหน้ีสินของผูด้าํรงตาํแหน่งทาง

การเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
มาตรา 259 

2557 



มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์) 56 

ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

293 นวลวรรณ  สุนทรภิษชั ขอ้จาํกดัของหลกัอาํนาจสูงสุดของรัฐสภาองักฤษ 2557 

294 อรรัมภา  บุญมีลาภ การทบทวนแนวคาํวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ 2557 

295 กิตติทร  สุดประเสริฐ การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ 

2557 

296 กฤษณ์  วงศว์เิศษธร มโนทศัน์เก่ียวกบักฎหมายจารีตประเพณีทางรัฐธรรมนูญ 2557 

297 สุริยา  เพ่ิมบุญ การเรียกคืนทรัพยสิ์นตามหลกักฎหมายวา่ดว้ยลาภมิควรไดใ้นระบบ
กฎหมายมหาชน 

2557 

298 สถาพร  เชาวนสุภา การจาํกดัสิทธิในทรัพยสิ์นของบุคคลตามพระราชบญัญติัมาตรการ
ในการปราบปรามผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ.2534 

2557 

299 สุนนัทา   พิลาลํ้า คําวินิจฉัยของศาลปกครองเก่ียวกับประโยชน์สาธารณะในคดี
ปกครอง 

2557 

300 สุรศกัด์ิ  บุญญานุกลูกิจ ความผูกพนัขององค์กรของรัฐและเอกชนต่อสิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญ 

2557 

301 นิรดา  จรูญศกัด์ิ การให้ความเห็นชอบยอ้นหลงัต่อคาํสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบดว้ย
กฎหมาย 

2557 

302 วรัญญา  พุม่พวง ปัญหาสถานะทางกฎหมายของคาํสัง่ในกระบวนการเรียกคืนเงินภาษี
อากร 

2557 

303 นิติธร  สิริธนาชยักลุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัอาํนาจการควบคุมตรวจสอบการทุจริตของ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐในระบบกฎหมายไทย 

2557 

304 พนมดา  หลิมสกลุ ความรับผิดในค่าสินไหมทดแทนความเสียหายทางจิตใจของฝ่าย
ปกครองในระบบกฎหมายไทย 

2557 

305 โอฬาริก  ขวญัชยั การเพิกถอนการเลือกตั้ งและสั่งให้มีการเลือกตั้ งใหม่ในระบบ
กฎหมายไทย 

2557 

306 กิตติ  ทศันยัพิทกัษก์ลุ ปัญหาการแสวงหาขอ้เท็จจริงเพื่อนาํมาใชใ้นการพิจารณาพิพากษา
คดีของศาลปกครอง 

2557 

307 จิรพนัธ ์ ทองบุญเรือง ขอบเขตของมาตรการถอดถอนออกจากตาํแหน่ง : ศึกษากรณีผูด้าํรง
ตาํแหน่งทางการเมือง 

2557 

308 พรเทพ  สุขทรัพย ์ ความรับผิดของรัฐในความเสียหายจากภยัพิบติัทางธรรมชาติ 2557 

309 ฐิติพร  ป่านไหม ปัญหาเง่ือนไขการฟ้องคดีปกครองเก่ียวกบัการละเลยต่อหนา้ท่ีหรือ
ปฏิบติัหนา้ท่ีล่าชา้เกินสมควร 

2557 

310 สิทธิพล  สุธนะวฒิุ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีการ
ปฏิบติัตามมาตรฐานสากลและการบงัคบัใชก้ฎหมายบางประการ 

2557 

311 ร่มฉตัร  วชิรรัตนากรกลุ ปัญหาทางกฎหมายขององคก์รทางปกครองท่ีเป็นอิสระท่ีทาํหน้า ท่ี
กาํกบักิจการทางเศรษฐกิจในระบบกฎหมายไทย 

2557 
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312 อภิราชย ์ ขนัธ์เสน การนาํกฎหมายเอกชนมาใชบ้งัคบักบัขอ้พิพาททางปกครอง 2557 

313 พิทยา  โสดาจนัทร์ อาํนาจในการเสนอร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ และการ
เสนอคาํขอแปรญตัติงบประมาณขององคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

2557 

314 กร  กาญจนพฒัน ์ สภาท่ีสองในประวติัศาสตร์รัฐธรรมนูญไทย 2557 

315 จนัที  ปัดสะยา กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบนัการเมืองของ ส.ป.ป.ลาว 2557 

316 กฤติน  ด่ิงแกว้ มหาวิทยาลยัในกาํกบัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน : ศึกษากรณี
มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช 

2558 

317 กิตติรักษ ์ ทพัใหญ่ ปัญหาเก่ียวกบัการฟ้องเรียกให้เจ้าหน้าท่ีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ตามกฎหมายวา่ดว้ยความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี 

2558 

318 คณสัพิสิษฐ ์ ราชสิงห์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนตาํบล : 
ศึกษากรณีการจดัเก็บการรับจดัสรรและการกูย้มืเงิน 

2558 

319 ธราธร  มุมทอง หลกั The King can do no wrong ตามรัฐธรรมนูญองักฤษ 2558 

320 ธีรพฒัน์  พิเชษฐวงศ ์ มาตรการทางกฎหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการอนุมัติ
งบประมาณแผน่ดินของรัฐสภา 

2558 

321 นครินทร์  นาคา ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการขดักนัระหวา่งประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวมของผูด้าํรงตาํแหน่งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

2558 

322 นาตาชา  วศินดิลก ผล
พฤกษ ์

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางปกครองโดย
ศาลปกครอง 

2558 

323 นิมิต  นูโพนทอง ศาลทหารไทยกบัมาตรฐานระหวา่งประเทศ 2558 

324 ปรียานุช  มหาวรรณ์ ปัญหาการปรับใชห้ลกักฎหมายว่าดว้ยจดัการงานนอกสั่งในระบบ
กฎหมายปกครองไทย 

2558 

325 ปัญญา  ดาวจรัสแสงชยั ปัญหาการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

2558 

326 ปูนเทพ  ศิรินุพงศ ์ พระราชอาํนาจยบัย ั้งพระราชบญัญติั 2558 

327 พงศสิ์ทธ์ิ  นฤนรกลุโสภิต การกาํกบัธุรกิจประกนัภยัในประเทศไทย 2558 

328 พิวฒัน์  สามวงั องคก์รผูไ้ต่สวนอิสระ 2558 

329 วรงครั์ตน์  กงัวาลวงศ์
ไพศาล 

คณะกรรมการกฤษฎีกากับการเป็นองค์กรปรึกษาหารือของฝ่าย
บริหาร 

2558 

330 ศรัญญา  แจง้ขาํ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัการทารุณกรรมสตัว ์ 2558 

331 สมเกียรติ  คงสวสัด์ิ ปัญ หา ทา งก ฎห มา ยเ ก่ีย วกับสถา นะ แล ะอําน าจ หน้า ท่ี ขอ ง
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

2558 

332 สณัห์  พิยะ ปัญหาการตรวจสอบสมาชิกภาพของสมาชิกรัฐสภาโดยศาล
รัฐธรรมนูญ 

2558 
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333 สิทธิพร  อินนิมิตร ววิฒันาการและสถานะทางกฎหมายของคณะองคมนตรี 2558 

334 สุธีรา  ชูบณัฑิต การไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภาท่ีเหมาะสมสาํหรับระบอบประชาธิปไตย
ไทย 

2558 

335 สุมณฑา   พนัธนสมบติั มาตรการหรือวธีิการชัว่คราวก่อนมีคาํพิพากษาในคดีรัฐธรรมนูญ 2558 

336 อรรถพร  จนัทร์สุวรรณ ปัญหาเก่ียวกบัความรับผิดของหน่วยงานของรัฐในการกระทาํทุจริต
ของเจา้หนา้ท่ี 

2558 

337 อาสาฬห์  สุกหอม การควบคุมอาํนาจดุลพินิจของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ขอ้มูลข่าวสารโดยศาลปกครองไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกบัองคก์ร
ตุลาการต่างประเทศ 

2558 

338 เอกราช  ใจยะบาล การยบุพรรคการเมืองเพื่อปกป้องประชาธิปไตย 2558 
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1 วรเดช  วรีะเวคิน ความจําเป็นในการรับรองรัฐบาลในกฎหมายระหว่างประเทศ
ปัจจุบนั 

2527 

2 ลาวณัย ์ เขมะพนัธ์ุมนสั นิติฐานะและปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการทาํสนธิสัญญาและการ
ปฏิบติัตามสนธิสญัญาของอาเซียน 

2528 

3 วสนัตช์ยั  วฒันวงศว์สุิทธ์ิ ปัญหาการยอมรับสภาพบุคคลของนิติบุคคลต่างประเทศในประเทศ
ไทย 

2529 

4 สุนิสา  เตชาเสถียร หลกักฎหมายทะเลวา่ดว้ยความรับผิดทางแพง่สาํหรับความเสียหายท่ี
เกิดจากภาวะมลพิษนํ้ ามนัจากเรือเดินทะเล 

2529 

5 อโนชา  รอดชมภู มาตรการทางกฎหมายของประเทศผูรั้บการลงทุนในการควบคุม
บรรษทัขา้มชาติ 

2529 

6 ขนิษฐา  เหมะรัต เทคนิคทางกฎหมายในการกาํหนดเขตไหล่ทวปี 2530 
7 พิพฒัน์  เลาหวณิช การควบคุมและลดอาวธุนิวเคลียร์ตามกฎหมายระหวา่งประเทศ 2530 
8 สรียา  ทองกระจ่างเนตร ความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดให้มีมาตรการเพ่ือความ

ปลอดภยัในการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ 
2530 

9 กอบชยั  เจริญวมิลกลุ เขตเศรษฐกิจจาํเพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประมง : กรณีศึกษาไทย-
มาเลเซีย 

2531 

10 จนัทรลกัษณ์ โชติรัตนดิลก ปั ญ ห า ใ น ก ฎ ห ม า ย ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ท่ี เ ก่ี ย วกับ ก า ร ส่ื อ สา ร
โทรคมนาคมและผลกระทบต่อกฎหมายท่ีเ ก่ียวกับการส่ือสาร
โทรคมนาคมของประเทศไทย 

2533 

11 พรภพ  อ่วมพิทยา หลกักฎหมายระหวา่งประเทศวา่ดว้ยเขตต่อเน่ือง : วิเคราะห์ปัญหา
เขตอาํนาจของรัฐชายฝ่ัง 

2533 

12 กฤษณะ  ช่างกล่อม แนวโนม้ในการเกิดกฎหมายประเพณีระหวา่งประเทศ 2534 
13 นาตยา  ทิพวนัต ์ ข้อมติขององค์การระหว่างประเทศในฐานะท่ีเป็นบ่อเกิดของ

กฎหมายระหวา่งประเทศ 
2534 

14 ภาณุมาศ  ขดัเงางาม ผลทางกฎหมายของทางปฏิบัติต่อมาในภายหลังของภาคีต่อ
สนธิสญัญา 

2534 

15 จิตรา  ล้ิมเจริญ ความคุม้กนัของรัฐจากการบงัคบัคดีในกฎหมายระหวา่งประเทศ 2536 
16 ทวเีกียรติ  เจนประจกัษ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัขอ้พิพาทเขตแดนไทย-ลาว 2536 
17 ทศัไนย ์ ฤกษศ์านติวงษ ์ สิทธิของรัฐไร้ชายฝ่ังตามกฎหมายระหวา่งประเทศ 2536 
18 ศศิวไิล  บวัสาย ระบอบกฎหมายวา่ดว้ยสิทธิการผา่นช่องแคบ 2536 
19 สุรเชษฐ ์ ดวงสอดศรี ปัญหาทางกฎหมายอนัสืบเน่ืองมาจากการเขา้เป็นภาคีของไทยใน

อนุสญัญาเจนีวา ค.ศ. 1948 
2536 
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20 กิตติ  ศรัทธา ปัญหาเขตทบัซอ้นของไหล่ทวีปในอ่าวไทย : กรณีศึกษาประเทศ
ไทย ประเทศกมัพชูา ประเทศเวยีดนาม 

2537 

21 ชาติชาย  เชษฐสุมน การจดัตั้งกิจการของคนไทยในประชาคมยโุรป 2537 
22 ปณิธิ  อคัรนิธิ การใชก้าํลงัทหารในกรอบของสหประชาชาติ 2537 
23 ปรีชา  โพธิ MFN CLAUSE ใน GATT และผลกระทบทางกฎหมายต่อประเทศ

กาํลงัพฒันา 
2537 

24 ไพฑูรย ์ อุทยัสาง กลไกการระงบัขอ้พิพาทในระบบของแกตต ์ 2537 
25 วชิญา  ล่ิมวงศ ์ ความผิดทางการเมืองในการส่งผูร้้ายขา้มแดน 2537 
26 อารยา  กิตติเวช การยอมรับความคุม้กนัของรัฐต่างประเทศจากเขตอาํนาจศาลไทย : 

ศึกษาในเชิงวิเคราะห์ข้อความคิดและแนวโน้มเพื่อเสนอแนะ
แนวทางสาํหรับการพิจารณาคดีของศาลไทย 

2537 

27 ประสิทธ์ิ  ปิวาวฒันพานิช ปัญหาองคป์ระกอบเพื่อความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมายระหวา่ง
ประเทศ 

2538 

28 ไพโรจน ์ มินเดน็ ความสัมฤทธ์ิผลในการพิทักษ์ชั้นโอโซนตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ 

2538 

29 ณรงคฤ์ทธ์ิ  วาพนัสุ การควบคุมป้องกันและปราบปรามการกระทาํผิดเก่ียวกับยาเสพ
ติดตามกฎหมายระหวา่งประเทศ 

2538 

30 รัชถภพ  ธาตุสุวรรณ สนธิสญัญาขององคก์ารระหวา่งประเทศ 2538 
31 วรรณา  พฒันาศิริ สถานะทางกฎหมายของหนงัสือแลกเปล่ียนระหวา่งประเทศไทยกบั

ประเทศญ่ีปุ่น ลงวนัท่ี 21 เมษายน 2532 โครงการฟ้ืนฟูบูรณะภาคใต้
โดยเงินช่วยเหลือแบบใหเ้ปล่า 

2538 

32 ศิวรัตน ์ เลา้ประเสริฐ ความคุ้มครองทางทูตแก่ผูล้งทุนต่างชาติภายใตก้ฎหมายระหว่าง
ประเทศ 

2538 

33 สุรางคณา  แกว้จาํนงค ์ ความผกูพนัและผลบงัคบัใชข้องอนุสญัญาวา่ดว้ยการระงบัขอ้พิพาท
เก่ียวกบัการลงทุนระหวา่งรัฐและคนชาติของรัฐอ่ืนต่อไทย 

2539 

34 เพช็รรัตน ์ ยิม้พงษ ์ การกระทาํการทุ่มตลาดภายใตแ้กตตแ์ละองคก์ารการคา้โลก 2540 
35 ววิรรณ  สารกลุ พนัธกรณีของIMF กบัผลกระทบทางกฎหมายท่ีมีต่อประเทศไทย : 

ศึกษากรณีมาตรา 8 แห่ง IMF 
2540 

36 วศิิษฏ ์ ธนากรูเมธา การคุม้ครองการลงทุนต่างชาติโดยผา่นสนธิสญัญาทวภิาคี (BIT) 2540 
37 ศิริชยั  มงคลเกียรติศรี การตกลงเพ่ือการส่งเสริมและคุม้ครองการลงทุนอาเซียน ค.ศ 1987 : 

ศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับความตกลงทวิภาคท่ีประเทศไทยทํากับ
สมาชิกอาเซียน 

2540 

38 สิริรัตน์  ศุภรักษ ์ การคุม้ครองเคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีช่ือเสียงแพร่หลายภายใตก้ฎหมาย
ระหวา่งประเทศ 

2540 
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39 สุทธิศกัด์ิ  เทพปัญญา ปัญหาเก่ียวกบั CHARTER PARTY ตามกฎหมายไทย 2540 
40 สุบิน  ช้ินประเสริฐ กระบวนการพิจารณาของศาลไทยในคดีรับขนของทางทะเลระหวา่ง

ประเทศ 
2540 

41 อิงอร  จินตนาเลิศ กลไกระหวา่งประเทศเพ่ือการปฏิบติัตามอนุสัญญาสหประชาชาติวา่
ดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 

2540 

42 กญัฑิมา  เภกะนนัทน ์ การจัดสรรสิทธิพิเศษในการถอนเงินภายใตข้อ้ตกลงแห่งกองทุน
การเงินระหวา่งประเทศ 

2541 

43 ชมพนุูท  เฉลิมศิริกลุ การเขา้สู่ตลาดประกนัชีวติในประเทศไทยของบุคคลต่างดา้ว 2541 
44 ประสิทธ์ิชยั ขตัติยะ การปฏิบติัการทางทหารของกองกาํลงัผสมในสงครามอ่าวเปอร์เซีย

กบักฎหมายระหวา่งประเทศ 
2541 

45 สุญาณี  คยันนัท ์ การเปิดเสรีทางการเงินสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศในประเทศ
ไทยภายใต ้GATS 

2541 

46 กรรภิรมย ์ สุนทรนาวนิ ศาลอาญาระหวา่งประเทศ 2542 
47 จณญัญา  เฉลิมววิฒัน์กิจ ขอ้กาํหนดของศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ 2542 
48 ชนิกา  นาคบุตร เขตอาํนาจของรัฐและปัญหากฎหมายเก่ียวกบัสิทธิสภาพนอกอาณา

เขต 
2542 

49 ช่ืนสุมน  รัตนจนัทร์ เขตอาํนาจของรัฐชายฝ่ังเหนือเรือประมงต่างชาติท่ีกระทาํความผิด
เก่ียวกบัการประมงในเขตเศรษฐกิจจาํเพาะ 

2542 

50 ชูจิต  ติยวลีย ์ ความรับผิดระหว่างประเทศสําหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก
กิจกรรมท่ีไม่ตอ้งห้ามตามกฎหมายระหวา่งประเทศ : วิเคราะห์จาก
ร่างอนุสญัญาของคณะกรรมาธิการกฎหมายระหวา่งประเทศ 

2542 

51 นารี  พีระวฒิุพงศ ์ การให้ความคุม้ครองผูล้ี้ภยัและผูพ้ลดัถ่ินตามกฎหมายมนุษยธรรม
ระหวา่งประเทศในภาวะขดักนัทางกาํลงัทหาร 

2542 

52 ปฏิเวทย ์ ยาวงศ ์ การคุม้ครองความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศทางทะเล
ภายใตก้ฎหมายส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ : ศึกษากรณีทรัพยากร
ปลา 

2542 

53 น่ิมนวล  ผิวทองงาม เขตการคา้เสรีอาเซียน 2542 
54 ปรีดิเทพ  บุนนาค มรดกร่วมกนัของมนุษยชาติ : หลกัการและขอ้จาํกดัในทางปฏิบติั 2542 
55 ปิยะรัตน ์ เลิศลอย ปัญหามลภาวะนํ้ ามนัท่ีเกิดข้ึนจากเรือบรรทุกนํ้ ามนัในทะเลส่วนท่ี

อยูใ่นเขตอาํนาจของรัฐชายฝ่ัง 
2542 

56 วทิยาภรณ์  ปุณวฒันวทิย ์ การใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันของประชาคมยุโรปต่อ
กิจการท่ีตั้งอยู่นอกประชาคมยุโรปและแนวทางการแกปั้ญหาการ
ซอ้นกนัของเขตอาํนาจ 

2542 
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57 เขมชาติ  ธีรพงษ ์ ปัญหากฎหมายและแนวทางแก้ไขปัญหาอนัเกิดจากการประกอบ
กิจกรรมบนเครือข่ายอิเลค็ทรอนิกส์ : ปัญหาการใชเ้ขตอาํนาจรัฐและ
ปัญหาท่ีสืบเน่ืองมาจากความไม่เพียงพอของกฎหมายท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบนั 

2543 

58 นาํพล  ทองอทุยัศรี ปัญหาในทางกฎหมายระหวา่งประเทศท่ีเกิดจากการละท้ิงแท่นฐาน
ขดุเจาะนํ้ ามนัในไหล่ทวปี 

2543 

59 ศรเทพ  เกตุแกว้ ลกัษณะระหวา่งประเทศในนิติกรรมเครดิตท่ีมีเอกสารประกอบและ
ผลกระทบในกฎหมายไทย 

2543 

60 สมฤทธ์ิ  จินดาวงศ ์ ความตกลงเพ่ือการส่งเสริมและคุม้ครองการลงทุนระหว่างไทยกบั
ลาว ค.ศ. 1990 

2543 

61 อภิญญา  นนัทนาวฒิุ ความรับผิดของรัฐตามกฎหมายระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความเสียหาย
ทางส่ิงแวดลอ้มจากการท้ิงเทของเสียลงในทะเล 

2543 

62 อญัชลี  วโิรจน์ธนะชยั ผลกระทบทางกฎหมายของความตกลง  GATS ต่อการเปิดเสรี
ทางการคา้บริการสาขาก่อสร้างของไทย 

2543 

63 วรกร  โอภาสนนัท ์ มาตรการทางกฎหมายในการต่อตา้นการก่อการร้ายระหวา่งประเทศ 2544 
64 วลิล่ี  อมราภรณ์ ประชาคมยุโรปกับการใช้มาตรการตอบโต้การหลบเล่ียงการถูก

กล่าวหาวา่ทุ่มตลาด 
2544 

65 อรอุมา  วงษสุ์ดรักษ ์ องคก์ารโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหวา่งประเทศ 2544 
66 บุษฏา  เจริญพงศ ์ การเปิดเสรีการประกอบธุรกิจคา้ปลีกของคนต่างด้าวในประเทศ

ไทย : วเิคราะห์ในกรอบของกฎหมายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
2544 

67 เจษฎา  เจนอุดมทรัพย ์ ระบอบกฎหมายเก่ียวกบัการทาํเหมืองแร่ใตท้ะเลลึก 2545 
68 โชติรส  เพศประเสริฐ สนธิสัญญาส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างไทย-จีน : 

วเิคราะห์ภายใตก้ฎหมายระหวา่งประเทศ 
2545 

69 ดิษยา  ดชัชานนท ์ อนุสัญญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศฉบบัท่ี 182 วา่ดว้ย
การขจดัรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุดของการใชแ้รงงานเด็กกบัการปฏิบติั
ตามพนัธกรณีของประเทศไทย 

2545 

70 ธรรมรัตน ์ วงศาโรจน ์ การศึกษาเปรียบเทียบ : มาตรการทางกฎหมายควบคุมการใชอ้าํนาจ
มิชอบของผูมี้อาํนาจเหนือตลาดประเทศเยอรมัน  ประเทศกลุ่ม
ประชาคมยโุรปและประเทศไทย 

2545 

71 ธิดา  แจ่มอุลิตรัตน ์ แผนโครงการปรับดุลยภาพทางเศรษฐกิจและเง่ือนไขของกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ : มุมมองทางกฎหมายเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ 

2545 

72 ปานหทยั  ธรรมโชติ กฎเกณฑข์อง WTO กบัการคา้ส่ิงทอระหวา่งประเทศ 2545 
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73 มานะ ววิตัพงษ ์ บทบาทของคณะมนตรีความมัน่คงกบัการรักษาสันติภาพและความ
มัน่คงระหวา่งประเทศ : มุมมองทางกฎหมาย 

2545 

74 รุจิเรช  ชุ่มเกษรกลูกิจ อนุสญัญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศฉบบัท่ี 87 วา่ดว้ยเร่ือง
เสรีภาพในการรวมตวัเป็นสมาคมและการคุม้ครองสิทธิในการจดัตั้ง 
ค.ศ. 1948 

2545 

75 ฤษราณ์  ไทยวฒัน์ อุปสรรคดา้นมาตรฐานภายใตค้วามตกลงวา่ดว้ยอุปสรรคทางเทคนิค
ต่อการคา้ : บทวเิคราะห์ในเชิงกฎหมายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 

2545 

76 วรรณทนี  รุ่งเรืองสภากลุ สถานะบุคคลตามกฎหมายไทยของคนเช้ือชาติไทยจากเกาะกง 2545 
77 สุทธิศกัด์ิ  ดือเระ การแบ่งปันผลประโยชน์ตามอนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ : วเิคราะห์แนวปฏิบติัของประเทศไทย 
2545 

78 สุภชยั  เตชะหงษา องคก์ารยางธรรมชาติระหว่างประเทศกบัการรักษาเสถียรภาพราคา
ยาง : ศึกษาปัญหาตลอดจนผลท่ีไดรั้บจากการเป็นภาคีของประเทศ
ไทย 

2545 

79 กลัยา  เกียรติถาวรชยั สิทธิในการก่อตั้งครอบครัวของคนไร้สญัชาติในประเทศไทย 2546 
80 วทิยา  ฟองวาสนาส่ง สถานภาพทางกฎหมายของวสิาหกิจขา้มชาติในประเทศไทย 2546 
81 กนกศรี  ศิริมงัคลวณิชย ์ องค์การการคา้โลกกบัมาตรการทางการคา้ฝ่ายเดียว : ศึกษากรณี

มาตรา 301 ของรัฐบญัญติัทางการคา้ของสหรัฐ 
2546 

82 พรรณทิพย ์ วฒันกิจการ WTO กบัส่ิงแวดลอ้ม : เนน้การกีดกนัทางการคา้ระหวา่งประเทศใน
ประเด็นส่ิงแวดลอ้ม 

2546 

83 จิตติชยั  ส.ศรีสุวรรณ การคา้พืชและผลิตภณัฑ์พืชภายใตค้วามตกลงว่าดว้ยการบังคบัใช้
มาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพืช 

2546 

84 เบญญา  วงศส์วา่งพาณิช กระบวนพิจารณาคดีท่ีมีประเด็นเก่ียวกับสัญญาซ้ือขายระหว่าง
ประเทศในศาลไทย 

2546 

85 ลกัคณา  พบร่มเยน็ สิทธิตามสนธิสญัญาของเอกชนในศาลไทย 2546 
86 อรวรรณ  รอดสงัวาลย ์ สิทธิในการมีสุขภาพอนามยัดีของคนไร้สญัชาติในประเทศไทย 2546 
87 นิสิตตา  หงษชู์เกียรติ การระงบัขอ้พิพาทโดยวิธีการประนีประนอมท่ีมีลกัษณะบงัคบัตาม

อนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
2546 

88 ขวณันฑี  ศรีสุขวฒันา พิธีสารเพ่ิมเติมอนุสญัญาเจนีวา ค.ศ. 1949 ฉบบัท่ี1 และฉบบัท่ี2 ค.ศ. 
1977 และปัญหาการเขา้เป็นภาคีของประเทศไทย 

2546 

89 สิริกลุ  จงจิตเกษม กฎเกณฑ์ของความตกลงว่าดว้ยการเกษตรภายใตก้รอบองค์การคา้
โลกท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศไทย : กรณีศึกษาขา้ว 

2546 

90 มณฑนา  สีตสุวรรณ การกระทําของมนุษย์บนอินเทอร์ เ น็ตท่ี เ ป็นภัยต่อมนุษย์ใน
สงัคมไทย : แนวคิดในการจดัการ 

2546 
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91 พนิดา  ชุมรุม การเข้าถือหุ้นขา้งมากของบุคคลต่างด้าวในธนาคารพาณิชย์ตาม
กฎหมายไทย 

2547 

92 นิศาชล  โรจน์สตัตรัตน ์ หลกัการและปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการเคล่ือนยา้ยและ
การกาํจดัของเสียอนัตรายขา้มแดนตามอนุสัญญาบาเซล ค.ศ. 1989 
และพิธีสารบาเซล ค.ศ. 1999 

2547 

93 จารุวรรณ  เจริญสุข ปัญหาท่ีเกิดจากขยะอวกาศในกฎหมายระหวา่งประเทศ 2547 
94 สุวรรณนี  เขม็เจริญ สิทธิในการศึกษาของคนไร้สญัชาติในประเทศไทย 2547 
95 อารยา  ชินวรโกมล สิทธิในการทาํงานของคนไร้สญัชาติในประเทศไทย 2547 
96 อญัชลี  กิจธนไพบูลย ์ สิทธิในการอาศยัอยูใ่นประเทศไทยของคนไร้สญัชาติ 2547 
97 อิทธิพล  ปรีติประสงค ์ ความรับผิดของผูป้ระกอบธุรกิจส่ือทางเพศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2547 
98 วรรณา  บุญศรีเมือง ประเทศไทยกบัการเปิดเสรีการคา้บริการภายใตค้วามตกลงทัว่ไปวา่

ดว้ยการคา้บริการ (GATS) สาขาวิชาชีพบัญชี : วิเคราะห์ในเชิง
กฎหมายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 

2547 

99 เวยีงพร  ไกรเกียรติสกลุ มาตราร่วม (มาตรา 1-3) ในอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1949 กบัการให้
ความคุ้มครองสิทธิมนุษยธรรมในภาวะของการขัดกันทางกําลัง
ทหาร 

2547 

100 อิสม่าแอน  มสัการ การเยียวยาความเสียหายแก่ปัจเจกชนผูถู้กละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม
สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนซ่ึงจัดทํา ข้ึนในกรอบองค์การ
สหประชาชาติ 

2547 

101 พรรณทิพา  พลูสวสัด์ิ หลกัการและปัญหากฎหมายตามอนุสัญญาระหวา่งประเทศเพื่อการ
ปราบปรามการใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

2548 

102 สุดารัตน์  แกว้งาม มาตรการของรัฐไทยในการจดัการปัญหาเร่ืองความมัน่คงของมนุษย์
บนอินเทอร์เน็ต 

2548 

103 ไตรยรั์ตน ์ สุวรรณวลยักร การจัดการปัญหาการเจาะเข้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู ้
ให้บริการเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในประเทศไทย : มุมมองทาง
กฎหมาย 

2548 

104 ปิยะพงษ ์ ชลวรีะวงศ ์ การแทรกแซงดว้ยเหตุผลทางมนุษยธรรม  (โดยใชก้าํลงัทหาร) 2548 
105 ชลิดา  โตสิตระกลู สิทธิในการทํางานของคนต่างด้าวในประเทศไทย : ศึกษา

กระบวนการในการเขา้สู่สิทธิในการทาํงานในประเทศไทย 
2548 

106 ภาสุ  สงัขะวฒันะ การควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายใน
องคก์ารการคา้โลก  (TPRM) 

2548 

107 เบญจรัตน ์ กนกวฒันเลิศ มาตรการความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรปและการ
ดาํเนินการภายใตก้รอบกฎหมายของขอ้ตกลงว่าดว้ยการใช้บงัคบั
มาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพืช 

2548 
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108 สิริพร  เบญจพรจุลมาศ การใชเ้ขตอาํนาจรัฐนอกดินแดน (Long  Arm  Jurisdiction)  ใน
กฎหมายระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาจากกฎหมายป้องกันการ
ผกูขาดของสหรัฐอเมริกา 

2548 

109 ปุณยสิ์รี  ฉตัรจินดา ธุรกิจให้บริการข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี : 
แนวคิดในการจัดการภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายระหว่าง
ประเทศ 

2548 

110 บุญสวาท  บุปผา สนธิสัญญาตามกฎหมายภายในของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

2548 

111 ปิยะบุตร  บุญอร่ามเรือง การค้าบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานตามกรอบความตกลงของ
องค์การการค้าโลกกับการปฏิบัติตามข้อผูกพันเ พ่ิมเติมของ
เอกสารอา้งอิงในกรณีของประเทศไทย 

2548 

112 รุ่งฤดี  อารยะสนัติภาพ พนัธกรณีของรัฐภาคีตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  :  ศึกษากรณีของการเขา้เป็นภาคีของประเทศไทย 

2548 

113 ธีรพฒัน์  อศัวสงัสิทธิ ปัญหากฎหมายระหวา่งประเทศเก่ียวกบัความรับผิดของปัจเจกชนผู ้
ก่ออาชญากรรมระหวา่งประเทศและกลไกในการดาํเนินคดี 

2548 

114 อุกฤษฎ ์ มูสิกพนัธ์ุ หลักเกณฑ์และผลกระทบของการให้สิทธิและการเพิกถอนสิทธิ  
GSP  ของ  EU  ภายใตม้าตรการจูงใจพิเศษเก่ียวกบัมาตรฐาน
แรงงานระหวา่งประเทศพ้ืนฐานของ  ILO 

2549 

115 วนิดา  พรหมเดเวช ปัญหากฎหมายเก่ียวกับกระบวนการระงับข้อพิพาทขององค์การ
การคา้โลก (WTO) กบักรณีศึกษา : การระงบัขอ้พิพาทของไทยใน
คดีเหลก็โครงสร้างรูปพรรณหนา้ตดัรูปตวั H จากโปแลนด ์

2549 

116 ทรงวฒิุ  สารสาริน แนวทางใหม่ของกฎหมายไทยต่อปัญหาการคา้ประเวณีหญิงและเด็ก
ขา้มชาติ 

2549 

117 อธิป  จนัทนโรจน ์ การเลือกปฏิบติัเพราะเหตุความพิการกบักฎหมายระหวา่งประเทศ : 
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทย 

2549 

118 นนัทวฒัน ์ ลิมโปดม ขอ้ยกเวน้การละเมิดลิขสิทธ์ิโดยเน้นศึกษางานดนตรีกรรมและส่ิง
บนัทึกเสียง 

2549 

119 พฤฒิพงษ ์ เลิศชยัมงคล การประเมินราคาศุลกากรภายใตก้ฎเกณฑข์อง  WTO 2549 
120 หฤทยั  ประภาวภิาส เขตการคา้เสรีไทย-ออสเตรเลีย : วิเคราะห์ในเชิงกฎหมายเศรษฐกิจ

ระหวา่งประเทศ 
2549 

121 เกียรติกอ้ง  กิจการเจริญดี ขอบเขตพ้ืนท่ีการใช้บังคบัอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ค.ศ. 1992 

2549 

122 รุ่งรัตน ์ ธนบดีธาดา ธุรกิจการใหบ้ริการการศึกษาในสงัคมไทยบนอินเทอร์เน็ต : มุมมอง
ทางกฎหมายและนโยบายระหวา่งประเทศ 

2549 
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123 กมลกานต ์ ศรสุวรรณ มาตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มของประชาคมยโุรปกบัปัญหาการกีด
กนัทางการคา้ : ศึกษา WEEE  และ  RoHs 

2549 

124 ดรุณี  ไพศาลพาณิชยก์ลุ สิทธิในการไดรั้บเอกสารพิสูจน์ทราบตวับุคคลจากรัฐบาลไทย 2549 
125 สุวมิล  ศิริจนัทรานนท ์ สถานะทางกฎหมายของรัฐวิสาหกิจไทยตามกฎหมายต่างประเทศ : 

กรณีศึกษา บริษทั  ปตท.  คา้สากล  จาํกดั 
2550 

126 อญัญาภิลกัษณ์  รักขิตธรรม พนัธกรณีทางกฎหมายของประเทศไทยต่อหลักความเสมอภาค
ระหวา่งเพศในการทาํงาน : กรณีศึกษาในสาํนกังานอยัการสูงสุด 

2550 

127 ศิริประภา  พงษสี์ดา ปัญหาทางกฎหมายตามบทบญัญติัของกฎบตัรสหประชาชาติในการ
ใช้มาตรการบังคับหรือกดดันทางเศรษฐกิจเพ่ือคุ ้มครองสิทธิ
มนุษยชน 

2550 

128 เนตรนภา  พทุธสุวรรณ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปตาม
อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น
พ้ืนฐาน  ค.ศ.1950 

2550 

129 อวกิา  ผลไม ้ อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศในด้านการพฒันา
มา ต ร ฐ า น แ ร ง ง า น ไ ท ย เ ข้า สู่ต ล า ด ก า ร ค้า เ ส รี ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกา 

2550 

130 รสพร  แต่รุ่งเรือง สิทธิทางกฎหมายของคนเช้ือชาติเวียดนามตามคาํพิพากษาของศาล
ไทย 

2550 

131 สุภาพรรณ  ขวญัทอง การเกิดภายใตก้ฎหมายไทยและกฎหมายระหวา่งประเทศ 2550 
132 จุฑาภรณ์  คงรักษก์วนิ การใชล้าํนํ้ าระหวา่งประเทศท่ีมิใช่เพ่ือการเดินเรือ  :  ศึกษากรณีลุ่ม

แม่นํ้ าโขงตอนล่าง 
2550 

133 พชร  ลิมป์จนัทรา การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถ่ินภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
เปรียบเทียบกบัความตกลงระหวา่งประเทศ 

2550 

134 ทิพรัตน ์ เติมเพช็ร ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์  :  ศึกษากรณีการคุม้ครองตามกฎหมาย
ระหวา่งประเทศ และ ตามกฎหมายภายใน 

2550 

135 ฉตัรชยั  สลกัคาํ การเลือกปฏิบติัต่อสตรี :  ศึกษาการหา้มสตรีเขา้ไปในพ้ืนท่ีชั้นใน 
ของพทุธศาสนสถานท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาต ุ

2550 

136 เทิดสยาม  บุญยะเสนา บทบาทของศาลอาญาเฉพาะกิจในการธาํรงรักษาสนัติภาพและความ
มัน่คงระหวา่งประเทศ :  ศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณี 

2550 

137 อรรัมภา  รัตนมณี ปัญหาการใชอ้นุสญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) 
และความตกลงวา่ดว้ยสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวกบัการคา้ 
(TRIPs)  เพ่ือคุม้ครองทรัพยากรชีวภาพในประเทศกาํลงัพฒันา 

2551 

138 บุชยา  แกว้ศรีวงศ ์ การปรับใชห้ลกัปฏิบติัเยีย่งคนชาติตามความตกลงทัว่ไปวา่ดว้ยภาษี 2551 
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139 นงคพ์งา  เจริญสุขมงคล สิทธิสตรีภายใตพ้นัธกรณีระหวา่งประเทศดา้นสิทธิมนุษยชน : สิทธิ
การบวชในพระพทุธศาสนา 

2551 

140 จิราวฒัน ์ แช่มชยัพร การคุ้มครองสิทธิเด็กโดยหลักผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก ตาม
มาตรา 3 (1) แห่งอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 

2551 

141 วชุิตา  ศิลปี การใหค้วามคุม้ครองสตรีในภาวะขดักนัทางกาํลงัทหาร 2551 
142 ชลฤทยั  แกว้รุ่งเรือง คนไร้เอกสารพิสูจน์ทราบตวับุคคลในรัฐไทย 2551 
143 ประไพพทัน ์ สวสัดี ปัญหาความคุม้กนัในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ : ศึกษา

คาํพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) ในคดี Arrest 
Warrant 

2551 

144 ปิยะดา  ศิลปอาชา พฒันาการของการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและปัญหาใน
การอนุวติัการอนุสญัญาสหประชาชาติเพ่ือการต่อตา้นการทุจริต ค.ศ.
2003 

2551 

145 พิมพพ์สุ  จวบความสุข การระงบัขอ้พิพาทในเขตการคา้เสรีท่ีประเทศไทยร่วมเป็นสมาชิก :  
เขตการคา้เสรีอาเซียน (AFTA) เขตการคา้เสรีไทย-ออสเตรเลีย  
(TAFTA) เขตการคา้เสรีไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEPA) และเขต
การคา้เสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) 

2551 

146 พรรณสิทธ์ิ  จอมศรี มาตรการตอบโตข้องรัฐตามกฎหมายระหวา่งประเทศ : วเิคราะห์บท 
บญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งในร่างขอ้บทวา่ดว้ยความรับผิดชอบของรัฐของ 
คณะกรรมาธิการกฎหมายระหวา่งประเทศ 

2551 

147 อรพรรณ  เอ่ียมอาจ การใหค้วามคุม้ครองเด็กในภาวะสงคราม ศึกษากรณีทหารเด็ก 2551 
148 วชัรชยั  จิรจินดากลุ หลกัเกณฑแ์ละปัญหากฎหมายวา่ดว้ยการนาํสินทรัพยอ์วกาศไปเป็น 

หลกัประกนัหน้ี ตามอนุสญัญาวา่ดว้ยผลประโยชน์ระหวา่งประเทศ 
ในอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ค.ศ. 2001  และร่างพิธีสารเบ้ืองตน้ว่าด้วย
สินทรัพยอ์วกาศ 

2551 

149 จุฬาวฒิุ  คณารักษ ์ สถานะบุคคลตามกฎหมายไทยของวสิาหกิจขา้มชาติท่ีมีทุนต่างดา้ว 
เขม้ขน้: กรณีศึกษาบริษทั แอลจี  อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย)จาํกดั 

2551 

150 ดวงเด่น  นาคสีหราช อาชญากรรมทาํลายลา้งเผ่าพนัธ์ุกบัการเขา้ภาคยานุวติัของประเทศ
ไทยตามอนุสญัญาวา่ดว้ยการป้องกนัและลงโทษอาชญากรรมทาํ 
ลายลา้งเผา่พนัธ์ุ ค.ศ.1948 

2551 

151 จนัทราทิพย ์ สุขมุ พนัธกรณีของประเทศไทยในการเขา้เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าดว้ย
การเขา้ถึงขอ้มูล การมีส่วนร่วมของสาธารณชนในการตดัสินใจและ
การเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ค.ศ.1998ในกรณี
การดาํเนินโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ 

2551 
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152 ปาริฉตัร  รัตนากาญจน ์ การล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนรําคาญทางเพศต่อ 
สตรีในท่ีทาํงาน : รูปแบบหน่ึงของการเลือกปฏิบติัดว้ยเหตุแห่งเพศ 

2551 

153 พิมพม์าศ  ดวงมี การขจดัอุปสรรคต่อการเคล่ือนยา้ยเสรีของสินคา้ในตลาดเดียวยโุรป
ภายใตม้าตรา 95แห่งสนธิสญัญาโรมก่อตั้งประชาคมยโุรป 

2552 
 

154 อุชุมาศ  รมฤทธา การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมในภาวะขดักนัทางกาํลงัทหาร 2552 

155 ไพลิน  ภกัดีเพ่ิมพิพฒัน ์
 

การใหค้วามคุม้ครองผูส่ื้อข่าวในภาวะการขดักนัทางกาํลงัทหาร 2552 

156 ธนวรรณ  เตชะวจิิตร พนัธกรณีของประเทศไทยในกรณีท่ีเข้าเป็นภาคีพิธีสารเพื่อการ
ต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถ่ินฐานทางบก ทางทะเล และทาง
อากาศ ค.ศ.2000 เพ่ิมเติมอนุสัญญาสหประชาชาติ เพ่ือการต่อตา้น
อาชญากรรมขา้มชาติท่ีจดัตั้งข้ึนในลกัษณะองคก์ร ค.ศ.2000 

2552 

157 มาลียา มุขตารี กฎหมายอิสลามกบักฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศ 2552 

158 สุวชิา  สนัตะจิตโต 
 

มาตรฐานความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัในงานเกษตรกรรมตาม
อนุสญัญา ฉบบัท่ี184  ขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 

2552 

159 สิริรัตน์  ศรีลคันาภรณ์ 
 

สิทธิของเหยื่อตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ครอง
บุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบงัคบั  ค.ศ. 2006 

2552 

160 เอนก  ศรีคาํ ปัญหาทางกฎหมายวา่ดว้ยสายลบัภายใตอ้นุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1949 
ฉบับท่ี 1 กับพิธีสารเพ่ิมเติมอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1349ฉบบัท่ี 1  
ค.ศ. 1977 

2552 

161 สุทธวดี  เร่ิมคิดการ กฎหมายระหวา่งประเทศกบักรณีการลา้งเผา่พนัธ์ุในรวนัดา 2552 

162 เสาวณีย ์ แกว้จุลกาญจน์ การอา้งอาํนาจอธิปไตยเหนือเกาะลิกิตนัและเกาะสิปาดัน : ศึกษา
และวเิคราะห์จากคาํพิพากษาศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ 

2552 

163 อุไรรัตน ์ วรรณาเรศน ์ การคุ้มครองพลเรือนในภาวะการขัดกันทางกาํลังทหารระหว่าง
ประเทศ 

2552 

164 ศิริรัตน ์ วเิวก มาตรการระหว่างประเทศในการติดตามเรียกคืนทรัพยสิ์นท่ีไดจ้าก
การถูกกระทาํความผิดประเภทท่ีระบุไวใ้นอนุสัญญาสหประชาชาติ
วา่ดว้ยการต่อตา้นการทุจริต ค.ศ. 2003 

2552 

165 พชร  สุขสุเมฆ การอนุวติัการของประเทศไทยจากการเขา้เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาวา่
ดว้ยสิทธิคนพิการ ค.ศ.2006 

2552 

166 พรรณฉตัร สวสัดิวฒัน์ พนัธกรณีของประเทศไทยตามความตกลงสาํหรับความเป็นหุ้นส่วน
เศรษฐกิจระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศญ่ีปุ่น (เจเทปา) 
ขอ้ 130 วรรคสาม เก่ียวกบัสิทธิบตัรจุลชีพ 

2552 

167 กนกลกัษณ์  อมรวรวทิย ์ ปัญหาทางกฎหมายวา่ดว้ยขอ้ตกลงเลือกศาลในสัญญาธุรกิจการคา้
ระหวา่งประเทศ 

2552 
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168 ชโนบล  พรหมสถิต การคุ้มครองบุคลากรและหน่วยทางการแพทย์ตามกฎหมาย
มนุษยธรรมระหวา่งประเทศในภาวะขดักนัทางกาํลงัทหารในระดบั
ระหวา่งประเทศ 

2552 

169 ชนมณี  พุม่ประดบั พนัธกรณีของประเทศไทยตามอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและ
ลงโทษอาชญากรรมท่ีกระทาํต่อบุคคลท่ีไดรั้บความคุม้ครองระหวา่ง
ประเทศรวมถึงตวัแทนทางการทูต ค.ศ. 1973 

2552 

170 อมรินทร์  ม่วงมณี การให้ความคุม้ครองเคร่ืองหมายการคา้เสียงและกล่ินในประเทศ
ไทย : ผลท่ีอาจเกิดข้ึนจากความตกลงการคา้เสรีระหวา่งประเทศไทย
กบัสหรัฐอเมริกาท่ีจะทาํข้ึนในอนาคต 

2552 

171 สลิลา  กลัน่เรืองแสง ทบวงพลงังานปรมาณูระหวา่งประเทศ (IAEA) กบัปัญหาความชอบ
ดว้ยกฎหมายของการคุกคามหรือการใชอ้าวธุนิวเคลียร์ 

2552 

172 นินนาท  บุญยะเดช การคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าท่ีมีช่ือเสียงแพร่หลายทั่วไปใน
ประเทศไทยตามพนัธกรณีในกฎหมายระหวา่งประเทศ 

2552 

173 จกัรพนัธ์  สงัขศิ์ละ การคุม้ครองการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศภายใตอ้นุสัญญาว่า
ดว้ยการจดัตั้งสถาบนัประกนัการลงทุนพหุภาคี : ศึกษาเฉพาะกรณี 
การคุม้ครองกิจการจากการเวนคืน 

2552 

174 ภทัราพร พทุธมงคล การปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยให้เป็นไปตามพนัธกรณี
ของอนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ค.ศ. 1992  และพิธีสารเกียวโต ค.ศ. 1997 

2552 

175 กิติวรญา  รัตนมณี คนต่างดา้วในทะเบียนราษฎรไทย 2552 

176 บุญมี  ราชมีไช สถานะทางกฎหมายของคนลาวในประเทศไทย 2552 

177 เรณู  สุหทยักลุ ประเทศไทยกับการเข้าเป็นภาคีของพิธีสารต่อต้านการผลิตและ
ลกัลอบคา้อาวธุปืน  ช้ินส่วนและอุปกรณ์  และเคร่ืองกระสุนโดยผิด
กฎหมาย 

2553 

178 ปารินุช  บริสุทธ์ิศรี การคุม้ครองภูมิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกับยาพ้ืนบ้านภายใตค้วามตก
ลงทริปส์ 

2553 

179 ธนิกานต ์ เอ่ียมอ่อง มาตรฐานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางานตาม
อนุสัญญาฉบบัท่ี 155 ค.ศ.1981  ขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ 

2553 

180 วราภรณ์  อินทนนท ์ หลักการห้ามผลักดันกลับกับสิทธิของผู ้ล้ีภัยและผู ้พลัดถ่ินใน
กฎหมายระหวา่งประเทศ 

2553 

181 เบญจพล  จาตุรงคกลุ การปฏิบติัอนัไม่เป็นธรรมในคดีข่มขืนกระทาํชาํเรา : ศึกษากรณี
สตรีไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามอนุสัญญาว่าดว้ยการขจดัการเลือก
ปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ ค.ศ.1979 

2553 
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182 วนัทนา ใสสอาด สิทธิในทรัพยสิ์นของคนไร้รัฐ  ไร้สัญชาติ : ศึกษากรณีการทาํ
ธุรกรรมทางการเงินของคนไร้รัฐ  ไร้สญัชาติ 

2553 

183 ประทีป  ลว้นศรีติสกลุ การกระทาํฝ่ายเดียวของรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษา
กรณีคาํมัน่ฝ่ายเดียวของรัฐ 

2553 

184 อจัฉรีย ์ ศุภวรรธนะกลุ การควบคุมอาวุธเคมีชีวภาพกับการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมภายใต้
กฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศ 

2553 

185 เลอสรรค ์ ศรีชนะภยั พนัธกรณีของประเทศไทยในการเขา้เป็นภาคีอนุสัญญาแรงงานทาง
ทะเล ค.ศ. 2006 

2553 

186 พอหทยั  สิทธิยศ การจาํกดัสิทธิในการชุมชนโดยสงบภายใตก้ติการะหวา่งประเทศวา่
ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 

2553 

187 วศิรุต  สาํลีอ่อน การส้ินสุดการสมรสภายใตพ้ระราชบัญญติัว่าด้วยการขดักันแห่ง
กฎหมายพ.ศ.2481 

2553 

188 วราภรณ์  เหลืองทอง ปัญหาในการนิยามคาํว่า "การขดักนัทางอาวุธ"  อนัเป็นเง่ือนไข
สาํหรับการปรับใชก้ฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศ 

2553 

189 วชิราภรณ์  กฤษเจริญ หลักการห้ามผลักดันกลับกับสิทธิของผู ้ล้ีภัยและผู ้พลัดถ่ินใน
กฎหมายระหวา่งประเทศ 

2553 

190 วริษฐา  บุณยเศรษฐ เ ง่ือนไขในการให้ความคุ้มครองทางทูตแก่บุคคลธรรมดาตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีร่างขอ้บทว่าด้วยความ
คุม้ครองทางทูตของคณะกรรมาธิการกฎหมายระหวา่งประเทศ 

2553 

191 ดาวดี  เดชยวูะเวส ขอ้ตกลงการประเมินราคาศุลกากรของ WTO : บทวิเคราะห์ทาง
ปฏิบติัศุลกากรของไทยในภาคอุตสาหกรรมยานยนต ์

2553 

192 นริษรา  ประสิทธิปานวงั หวัขอ้ "หลกัการและปัญหาของอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการ
ปราบปรามการก่อการร้ายดว้ยนิวเคลียร์ ค.ศ.2005" 

2553 

193 วลิาสิณี  ววิฒัน์ภทัรกลุ ปัญหากฎหมายไทยท่ีอาจเกิดจากการใช้เลตเตอร์ออฟเครดิต
อิเลก็ทรอนิกส์ 

2553 

194 กฤษฎากร  วอ่งวฒิุกลุ หลกัเกณฑ์และผลทางกฎหมายของการไม่ปฏิบติัตามพนัธกรณีอนั
เป็นสาระสาํคญัของสนธิสัญญาตามมาตรา 60 แห่งอนุสัญญากรุง
เวยีนนาวา่ดว้ยกฎหมายสนธิสญัญา ค.ศ.1969 

2553 

195 อรกิตต์ิ  พานิชยานุสนธ์ิ มาตรการดาํเนินการให้สอดคล้องภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหวา่งประเทศเก่ียวกบัพนัธ์ุพืชป่าและสตัวน์ํ้ ากบัประเทศไทย 

2553 

196 ปุณฑวชิญ ์ ฉตัรมงคลชาติ คนในทะเบียนประวติัตามกฎหมายทะเบียนราษฎรไทย 2554 
197 อิสรีย ์ ดาํรงคสุ์นทรชยั สิทธิของรัฐในการติดตามเรียกคืนทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม 2554 
198 อานนท ์ ศรีบุญโรจน ์ การรับรองและการบังคบัตามคาํพิพากษาศาลต่างประเทศในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน 
2554 
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199 ปรากรณ์  สิริพรโอภาส สถานะทางกฎหมายของวิสาหกิจท่ีมีผูถื้อหุ้นขา้งมากเป็นไทยจดัตั้ง
ข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ : ศึกษากรณี บริษทั ซี.พี.ลาว (จาํกดั) 

2554 

200 สิริรัตน์  ศรีจริยาพรกลุ กลไกการระงบัขอ้พิพาทการลงทุนของอาเซียน 2554 
201 กาลญัํุตา  ปักโคทะกงั การคุม้ครองลิขสิทธ์ิของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2554 
202 ยภุาพร  ห่วงไธสง ความตกลงการประเมินราคาศุลกากรของ WTO: ศึกษาคดีการ

จาํแนกประเภทสินค้าและการประเมินราคาศุลกากรของสหภาพ
ยโุรป (DS 315) 

2554 

203 พิมพอ์ร  ศกัดา การให้ความช่วยเหลือทางกงสุลแก่คนชาติตามหลกัการมาตรา 36 
อนุสญัญากรุงเวยีนนาวา่ดว้ยความสมัพนัธ์ทางกงสุล ค.ศ.1963 

2554 

204 สถาพร ใสเรียน ผลกระทบต่อบทบัญญัติกฎหมายของประเทศไทยท่ีเ ก่ียวข้อง
โดยตรงกบัการเคล่ือนยา้ยอย่างเสรีของบุคคลธรรมดาผูใ้ห้บริการ
วชิาชีพภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2555 

205 ญาดา  หตัถธรรมนูญ การงดเวน้สิทธิท่ีจะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมในภาวะ
ฉุกเฉินตามกฎหมายระหวา่งประเทศ และทางปฏิบติัของรัฐ : ศึกษา
กรณีสิทธิท่ีจะได้รับการพิจารณาคดีโดยคณะตุลาการท่ีเป็นอิสระ 
และสิทธิในหลกัประกนัเก่ียวกบัการจบักมุและควบคุมตวับุคคล 

2555 

206 ปถมาภรณ์  ดาํรงสุนทรชยั การคุม้ครองเด็กท่ีเกิดจากแรงงานต่างดา้วนอกระบบเช้ือสายมอญ : 
กรณีศึกษาจงัหวดัสมุทรสาคร 

2555 

207 อรอุษา  บุณยรัตพนัธ์ุ ขอ้จาํกัดการใช้ระเบิดท่ีแตกกระจายในลกัษณะกลุ่มตามกฎหมาย
ระหวา่งประเทศ 

2555 

208 พงคภคั  ใจธญั การใช้กระสุนยูเรเนียมด้วยสมรรถนะในกฎหมายมนุษยธรรม
ระหวา่งประเทศ 

2555 

209 หทยัทิพย ์ บุณยะปาน ปัญหาทหารรับจา้งตามกฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศ 2555 
210 มนภทัร์  นุกลูชิต การทําสงครามทางทะเลกับความเป็นกลางภายใต้กฎหมาย

มนุษยธรรมระหวา่งประเทศ 
2555 

211 พจนีย ์ สีหาภาค การอนุวติัการของประเทศไทยตามอนุสญัญาวา่ดว้ยการคุม้ครองเด็ก
และความร่วมมือเก่ียวกับการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่าง
ประเทศ ค.ศ.1993 

2555 

212 ธรรมจิตร  ฐิติมนตรี เขตอาํนาจของศาลอาญาระหวา่งประเทศเหนือความผิดอาชญากรรม
รุกราน : ปัญหาท่ียงัไม่มีขอ้ยติุ 

2555 

213 ธนวรรธ  กลา้ปราบศึก การทาํเหมืองแร่ใตท้ะเลลึกกบับทบาทขององคก์ารพ้ืนดินทอ้งทะเล
ลึกระหวา่งประเทศในกฎหมายระหวา่งประเทศวา่ดว้ยทะเล 

2555 

214 ขอบฟ้า  นนัทโรจนาพร หลกักฎหมายระหวา่งประเทศและประเด็นปัญหาเก่ียวกบัการขนส่ง
วสัดุนิวเคลียร์และความรับผิดท่ีเกิดข้ึนจากการขนส่ง 

2555 
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215 ธญัลกัษณ์  ทองร่มโพธ์ิ วิเคราะห์ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ค.ศ. 2009 ศึกษา
พฒันาการเร่ือง การเปิดเสรีการลงทุนของอาเซียน และความพร้อม
ของประเทศไทยในการเขา้เป็นภาคี 

2555 

216 ภทัรวรินทร์  บุญชู การปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ (ค.ศ.2005) ขององคก์ารอนามยัโลก 

2555 

217 ยศพนธ์  นิติรุจิโรจน ์ ปัญหาหมู่เกาะสแปรตล่ีในกฎหมายระหวา่งประเทศ 2555 
218 วรวทิย ์ ชายสวสัด์ิ บทบาทของคณะกรรมการกาชาดระหวา่งประเทศต่อการมีส่วนร่วม

ในการพฒันากฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศ 
2555 

219 สืบสกลุ  กสิกรรม ปัญหาการใหค้วามคุม้กนัถุงเมลแ์ละผูถื้อถุงเมลท์างการฑูตการกงสุล
และผูแ้ทนของรัฐในองคก์ารระหวา่งประเทศ 

2555 

220 อาภาศรี  เจริญศรีสกลุ กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มท่ีใช้กับ
โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศไทยสําหรับการก่อสร้าง
ติดตั้งและปฏิบติัการ 

2555 

221 เกศกนก  เขม็ตรง การต่อตา้นการทรมานตามกฎหมายระหวา่งประเทศและปัญหาใน
การปฏิบติัตามพนัธกรณีระหวา่งประเทศ 

2556 

222 ไกรทอง  โพธ์ิตาด บทบาทของรัฐและประชาคมระหวา่งประเทศต่อปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอยา่งร้ายแรง : ศึกษากรณีคาร์พร์ู ประเทศซูดาน 

2556 

223 ไกรวฒิุ  จริยากาญจนา ปัญหาในการปราบปรามโจรสลดัภายใตก้ฎหมายระหวา่งประเทศ 2556 
224 ดวงสุดา  นาเนกรังสรรค ์ ปั ญ ห า ก ฎ ห ม า ย ข อ ง ก า ร กี ด กั น ท า ง ก า ร ค้ า ใ น ก า ร ค้ า                       

บ ริ ก า ร โ ท ร ค ม น า ค ม  ศึ ก ษ า ก ร ณี  MEXICO-MFFECTING 
TELECOMMUNICATIONS SERVICES (WT/DS204/R) 

2556 

225 เตม็ศิริ  เอ้ือวเิศษวฒันา หลกัความได้สัดส่วนในกฎหมายระหว่างประเทศในกรณีการใช้
กาํลงัทางทหาร 

2556 

226 ธญัญาภรณ์  จนัทร์สวา่ง การริบทรัพย์โดยไม่ต้องมีคําพิพากษาลงโทษทางอาญาในการ
ติดตามทรัพยสิ์นคืนตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการต่อตา้น
การทุจริต ค.ศ. 2003 

2556 

227 นาํพล  วชิระศิริ การก่อการร้ายในฐานะเป็นขอ้ยกเวน้ของการไม่ส่งผูร้้ายขา้มแดนใน
ความผิดทางการเมือง 

2556 

228 บุญเพง็  อินทวงศ ์ พนัธกรณีของ สปป.ลาว ตามอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและ
ลงโทษอาชญากรรมท่ีกระทาํต่อบุคคลท่ีไดรั้บความคุม้ครองระหวา่ง
ประเทศร่วมทั้งตวัแทนทางการทูต ค.ศ. 1973 

2556 

229 เบญญา  อยูป่ระเสริฐ อนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยความคุม้กนัของรัฐและทรัพยสิ์นของ
รัฐจากเขตอาํนาจ ค.ศ. 2004 : ศึกษากรณีขอ้ยกเวน้จากความคุม้กนั
เก่ียวกบัการทาํธุรกรรมทางพาณิชย ์

2556 
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230 วนินา  วงศสุ์ทธิเลิศ อนุสญัญาวา่ดว้ยการหา้มใช ้สะสม ผลิต และโอน และการทาํลายทุ่น
ระเบิดสงัหารบุคคล ค.ศ.1997 กบัปัญหาในการปฏิบติัของไทย 

2556 

231 ศรัณ  คล่ีสุวรรณ ปฏิบติัการและกองกาํลงัรักษาสันติภาพขององคก์ารสหประชาชาติ
ภายใตก้ฎหมายระหวา่งประเทศ 

2556 

232 สาลินี  ลิขิตพฒันะกลุ หลกัการเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ไดใ้นการคุม้ครองสิทธิคนพิการตาม
อนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยสิทธิคนพิการ ค.ศ.2006 

2556 

233 สิรภพ  เจนเจริญวงศ ์ ปัญหาขอ้พิพาทเก่ียวกบัอาํนาจอธิปไตยเหนือเกาะเตียวหย/ูเซ็นกาก ุ 2556 
234 สิรามล  พลตรี สิทธิและเสรีภาพในการรวมตวัเป็นสมาคมและการร่วมกลุ่มเจรจา

ต่อรองของพนกังานรัฐวิสาหกิจ ตามอนุสัญญาขององคก์ารแรงงาน
ระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 87 และฉบบัท่ี 98 

2556 

235 อะพิชยั  อ.สุพะเขต การอนุวติัการอนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการ
เลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ฉบับท่ี 111 ศึกษากรณีของ
ประเทศลาว 

2556 

236 อาจารีย ์ โพธิถาวรนนท ์ การส่งผูร้้ายข้ามแดนภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อตา้นการทุจริต ค.ศ.2003 

2556 

237 ธีรรัตน์  วนิิจสกลุไทย ปัญหาการตีความคาํพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ : 
กรณีศึกษาคาํขอตีความคาํพิพากษา ลงวนัท่ี 15 มิถุนายน 1962 
เก่ียวกบัปราสาทพระวหิาร 

2557 

238 จินตนา  สกลุบริรักษ ์ ปัญหาการกักกันผูอ้พยพหนีภัยเด็กท่ีเขา้เมืองโดยผิดกฎหมายกับ
พนัธกรณีของประเทศไทยภายใตอ้นุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
สิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 

2557 

239 ภาณินี  จารุวฒันมงคล สิทธิในการนัดหยุดงานของขา้ราชการพลเรือนสามญัท่ีรวมตวักัน
เป็นสมาคมและร่วมเจรจาต่อรอง ตามอนุสญัญาขององคก์ารแรงงาน
ระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 87 และ 98 

2557 

240 คีรีมาศ  สุขประสงค ์ การป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายตามกฎหมายระหว่างประเทศและผลกระทบทางกฎหมาย
สาํหรับประเทศไทย 

2557 

241 จิดาภา  ลิกขนานนท ์ การคุม้ครองสิทธิของนักแสดงภายใตส้นธิสัญญาปักก่ิงว่าดว้ยการ
แสดงดา้นภาพและเสียง 

2557 

242 สราวธุ  ไสยกิจ กลไกในการรับรองสิทธิในความยติุธรรมภายใตก้ระทรวงยติุธรรม  
กรณีกองทุนยติุธรรม 

2557 

243 อริญชยา  แสงมณี อนุสญัญาวา่ดว้ยระเบิดท่ีแตกกระจายในลกัษณะกลุ่ม ค.ศ. 2008 กบั
ผลกระทบทางกฎหมายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเขา้เป็นภาคีในอนุสญัญา
ของประเทศไทย 

2557 
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244 วทิวสั  น่ิมดาํ วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั ญ ห า ใ น ก า ร บัง คับ ใ ช้ก ฎ ห ม า ย ต า ม อ นุ สั ญ ญ า
สหประชาชาติเพ่ือต่อตา้นองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ ค.ศ. 2000 

2557 

245 ศุภรดา  อมัพรภกัด์ิ การแสวงหาความยติุธรรมดว้ยตนเองของรัฐภายใตก้ฎหมายระหวา่ง
ประเทศ 

2557 

246 สุรสิงห์  ปัญจสกลุวงศ ์ กลไกของรัฐไทยในการรับรองสิทธิในความยุติธรรม  กรณี
กระบวนการยติุธรรมทางปกครองในคดีเก่ียวกบัสิทธิในการรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมาย 

2557 

247 บุษยมาน  วชันาค องค์ประกอบความผิดฐานอาชญากรรมต่อมนุษยชาติในกฎหมาย
อาญาระหวา่งประเทศ 

2557 

248 พทัธพล  สุขจะ บทบาททางกฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศของคณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศในการให้ความคุม้ครองและช่วยเหลือผูต้ก
เป็นเหยือ่ของการขดักนัทางอาวธุ 

2557 

249 ธิดาชนก  เทพประดิษฐ ความรับผิดชอบของรัฐต่อการกระทํา ท่ี ฝ่า ฝืนพันธกรณีของ
อนุสญัญาวา่ดว้ยการหา้มใช ้สะสม ผลิตและโอน และการทาํลายทุ่น
ระเบิดสงัหารบุคคล ค.ศ.1997 

2557 

250 ประภาศน์  เพชรเมืองปราบ การคุม้ครองลูกจา้งในกรณีนายจา้งลม้ละลาย ตามอนุสัญญา ฉบบัท่ี 
173 ค.ศ. 1992 ขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 

2557 

251 สุลิดาวนั  แกว้วไิลวนั ความตกลงเพ่ือการส่งเสริมและคุม้ครองการลงทุนระหว่างลาวกบั
เวยีดนาม ค.ศ.1996 

2557 

252 ณฐัพร  บุญฮก การอนุวติัการของประเทศไทยตามความตกลงอาเซียนว่าด้วยการ
จดัการภยัพิบติัและการตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉิน 

2557 

253 ปทิตตา  ไชยปาน ปัญหาการตั้งครรภแ์ทนกบัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ 2557 

254 กานตี  อิสรียณุ์รักษ ์ การประกอบวิชาชีพของพยาบาลและผดุงครรภ์ไทยในประเทศ
สิงคโปร์ภายใตค้วามตกลงอาเซียน 

2558 

255 ขจรภพ  ตนัติพรสินชยั การประกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรมในประเทศไทยภายใตค้วามตกลง
อาเซียน และการศึกษาเปรียบเทียบกรณีสหภาพยโุรป 

2558 

256 ฐากรู  อมัพะวา สิทธิในสุขภาพดีของผูมี้ปัญหาการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย
ท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทย 

2558 

257 ธนภทัร  ชาตินกัรบ การตีความสนธิสัญญาแบบวิวฒันาการ : กรณีศึกษาคาํช้ีขาดของ
อ ง ค์ก ร ร ะ งับ ข้อ พิ พ า ท ข อ ง อ ง ค์ ก า ร ก า ร ค้า โ ล ก แ ล ะ ค ณ ะ
อนุญาโตตุลาการทางการลงทุนระหวา่งประเทศ 

2558 

258 นฤตรา  ประเสริฐศิลป์ ปัญหาและผลกระทบขา้มแดนจากการใชม้าตรการของสหภาพยโุรป
เก่ียวกบัการต่อตา้นการทาํประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้
การควบคุมกบัความสอดคลอ้งกบัมาตรา XX GATT 1994 

2558 
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259 ธนทั  ฉตัรเฉลิมกิจ การคุม้ครองพนัธ์ุขา้วไทยภายใตร้ะบบกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา
ระหวา่งประเทศ 

2558 

260 เนติมา  คงแคลว้ การเปิดเสรีการคา้บริการกิจการโทรทศัน์ของประเทศไทยในยคุการ
หลอมรวมเทคโนโลย ี: ศึกษากรณีการเขา้สู่ตลาดและมาตรการกาํกบั
ดูแลกิจการโทรทศัน์ 

2558 

261 เผชิญวชิญ ์ แสนดี สถานะและสิทธิพ้ืนฐานของผูล้ี้ภยัในเขตเมืองในประเทศไทย 2558 

262 พวงรัตน์  ปฐมสิริรักษ ์ อดีตคนหนีภยัความตายท่ีอยูใ่นประเทศไทย : ศึกษาการจดัการโดย
รัฐไทย 

2558 

263 สุญานี  ยอดดาํเนิน หนา้ท่ีในการช่วยเหลือผูแ้สวงหาท่ีล้ีภยัซ่ึงประสบภยัในทะเลหลวง
ตามกฎหมายระหวา่งประเทศ 

2558 
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1 มานะ  พิทยาภรณ์ กฎหมายท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองหมายการคา้ 2508 
2 เสาวนีย ์ อศัวโรจน ์ สญัญาอนุญาโตตุลาการ 2523 
3 จามจุรี  สิทธิวรรณรักษ ์ กฎหมายเก่ียวกบัภาษีจากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ 2524 
4 ศิรินนัท ์ เท่ียงวบูิลยว์งศ ์ กฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดัในประเทศไทย : ศึกษาในแง่ตามตวับท

กฎหมายและขอ้เท็จจริงในการปฏิบติั 
2524 

5 สุพรรณี  หมัน่ทาํการ ส่วนไดเ้สียอนัอาจเอาประกนัภยัได ้ 2524 
6 สมพงษ ์ สงวนสตัย ์ การป้องกนัการคา้อนัไม่เป็นธรรมจากการรวมตวัของบริษทั 2525 
7 สุดา  วชัระวฒันากลุ ความสุจริตอยา่งยิง่ของคู่สญัญาในสญัญาประกนัภยั 2525 
8 นิเวศน ์ มนตรีวสุวฒัน์ ความรับผิดจากการกระทาํนอกขอบวตัถุประสงคข์องบริษทั (ศึกษา

ในผลต่อบุคคลภายนอก) 
2526 

9 ณรงค ์ วทิยไพศาล หลกัเกณฑ์กําหนดการมีสถานประกอบการถาวรในประเทศตาม
อนุสญัญาและความตกลงวา่ดว้ยภาษีซอ้น 

2527 

10 เกษมศกัด์ิ  อินทวงศ ์ ใบตราส่งในการรับขนของทางทะเล : ปัญหาบางประการในทาง
ทฤษฎีและปฏิบติั 

2528 

11 ทศันยั  ชยัมงคล หลกัและปัญหาการกระทาํอนัเป็นการละเมิดสิทธิบตัร 2528 
12 สมศกัด์ิ  วเิศษแพทย ์ การจดัเก็บภาษีอากรคา้งตามประมวลกฎหมายรัษฎากร 2528 
13 อุลิตษา  ทัว่ทิพย ์ หลักการคุ้มครองสิทธิของคู่กรณีท่ีเ ก่ียวกับเครดิตท่ีมีเอกสาร

ประกอบในทางการคา้ 
2528 

14 กมุพล  บวัสวรรค ์ สญัญาประกนัต่อ : ศึกษานิติสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้อาประกนัภยัโดยตรง
กบัผูรั้บประกนัภยัต่อ 

2529 

15 นิวษิฐชยั  สาํเนาพนัธ์ุ ความรับผิดของผูถื้อหุ้นและกรรมการของบริษทัภายใตห้ลกัการไม่
คาํนึงถึงสภาพนิติบุคคลของบริษทัจาํกดั 

2529 

16 สุกญัญา  ศีลนาํกิจ การให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธ์ิตามกฎหมายฮ่องกงใน
ประเทศไทย 

2529 

17 เสรี  วฒันวรางศิกลู ความรับผิดทางภาษีเงินได้ของนิติบุคคลต่างประเทศซ่ึงกระทํา
กิจการในประเทศไทย 

2529 

18 กนุทินี  เจริญสาธิต กฎหมายภาษีมูลค่าเพ่ิมสาํหรับประเทศไทย 2530 
19 จาํรัส  แหยมสร้อยทอง การป้องกนัการหลีกเล่ียงภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบรรษทัขา้มชาติ

โดยวธีิการตั้งราคาโอน 
2530 

20 ดาํเนิน  ทรัพยไ์พศาล กฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบัสญัญาธุรกิจระหวา่งประเทศ 2530 
21 พิภพ  ยิง่พฒันา การคุม้ครองคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ตามกฎหมายไทย 2530 
22 เพญ็รุ่ง  โยชนะ ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัเงินปันผล 2530 
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23 สมชยั  วชิญไพศิฐสกลุ หลกัความซ่ือสตัยสุ์จริตของกรรมการบริษทัในกฎหมายไทย 2530 
24 สมชาย  รัตนช่ือสกลุ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการรวมตวักันกาํหนดราคา

สินค้า : ศึกษาเฉพาะกรณีการรวมตวักันกําหนดราคาสินค้าใน
แนวนอน 

2530 

25 เสาวลกัษณ์  จุลพงศธร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ 2530 
26 อมรา  ทรัพยไ์พศาล ธรรมสิทธ์ิของผูส้ร้างสรรค ์ 2530 
27 ชยันนัท ์ งามขจรกลุกิจ ความรับผิดของนิติบุคคลและความรับผิดของกรรมการนิติบุคคลต่อ

บุคคลภายนอก : ศึกษากรณีบริษทั 
2531 

28 ปิยะนนัท ์ พนัธ์ุชนะวาณิช ปัญหาเก่ียวกบัการกาํหนดค่าเสียหาย กรณีละเมิดลิขสิทธ์ิ 2531 
29 ภูมิพนัธ์  บุญนาจเสว ี วตัถุแห่งลิขสิทธ์ิ : ศึกษาธรรมชาติและลกัษณะของงาน 2531 
30 วราภรณ์  ตงยิง่ศิริ มาตรการทางกฎหมายเพ่ือป้องกนัการกีดกันโดยมิชอบของผูท้รง

สิทธิบตัร 
2531 

31 โสมนสั  เท่ียงวบูิลยว์งศ ์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกาํกับดูแลและแก้ไขบริษัท
เงินทุน 

2531 

32 อุไรวรรณ  เงารุ่งเรือง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัลกัษณะของเคร่ืองหมายการคา้ท่ีจดทะเบียน
ไดต้ามพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พทุธศกัราช 2474 

2532 

33 คะซุฮิโคะ  บนัโนะ กฎหมายเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูบริษทั : ศึกษากฎหมายญ่ีปุ่นเปรียบเทียบ
กบัหลกัการของกฎหมายไทย 

2533 

34 ธีระ  อยูใ่นธรรม การชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามสญัญาประกนัวนิาศภยั 2533 
35 ปิยนนัท ์ สุวรรณวสูิตร ปัญหากฎหมายในการรวมกิจการบริษทั 2533 
36 ศุภลกัษณ์  ลาภทวโีชค ปัญหาคาบเก่ียวระหวา่งกฎหมายสิทธิบตัรและกฎหมายป้องกนัการ

ผกูขาด 
2533 

37 สมศรี  ล้ิมสวา่ง ปัญหาการโอนหุน้ท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ 2533 
38 สุนีย ์ ปิงสุทธิวงศ ์ การยกเวน้และจาํกดัความรับผิดของผูข้นส่งในสญัญารับขนของทาง

ทะเล : ศึกษาเปรียบเทียบหลกัเกณฑต์ามอนุสัญญาระหวา่งประเทศ
และกฎหมายไทยท่ีเก่ียวขอ้ง 

2533 

39 อนุพนัธ ์ กิจนิจชีวะ ความหมายของค่าสิทธิตามกฎหมายไทย และการจดัเก็บภาษีเงินได ้ 2533 
40 พนิดา  รัตนะวรรธนะ กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 2534 
41 สุกญัญา  รุ่งทองใบสุรีย ์ ปัญหาการใหค้วามคุม้ครองซํ้ าซอ้นแก่การออกแบบผลิตภณัฑ ์ 2534 
42 อรจิรา  ตั้งวงศย์อดยิง่ สิทธิของผูข้ายท่ีมีต่อธนาคารและผูซ้ื้อในกรณีการซ้ือขายระหว่าง

ประเทศเม่ือธนาคารไม่ชาํระหน้ีตามเลตเตอร์ออฟเครดิต 
2534 

43 กนกพรรณ  อุดมอิทธิพงศ ์ กฎหมายภาษีอากรกบัการส่งเสริมการลงทุน 2536 
44 วชัรี  ขนัทอง ปัญหาการคุม้ครองช่ือทางการคา้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์
2536 
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45 วมิล  พาแพง การบงัคบัตามคาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ : ศึกษา
เฉพาะการใช้มาตรา 32 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2530 

2536 

46 ศกัรินทร์  ร่วมรังษี ปัญหาบางประการในการจดัเก็บภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัการขายหุน้ 2536 
47 สุชาดา  พรพิพฒัน์ไพศาล สญัญาอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้ : ศึกษากรณีลกัษณะขอ้ตกลง

ท่ีเป็นการจาํกดัเสรีภาพทางการศึกษาผูรั้บอนุญาต 
2536 

48 สุภา  โกมุทกลุ สถานภาพและความรับผิดชอบของผูรั้บจดัการขนส่งของทางทะเล
ในประเทศไทย 

2536 

49 เกริก  ฉตัรวรุิฬห์ มาตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุมการตั้งราคาโอนของบริษทัขา้ม
ชาติในอุตสาหกรรมยาของประเทศไทย 

2537 

50 นิรัตน ์ ฟกูาญจนานนท ์ ปัญหาความรับผิดของผู ้ประกอบการขนส่งของหลายรูปแบบ
ระหวา่งประเทศตามกฎหมายไทย 

2537 

51 เยาวรัตน์ กหุลาบเพช็รทอง หุน้กูแ้ปลงสภาพ : ลกัษณะและปัญหาทางกฎหมาย 2537 
52 อุทยั  เพญ็รัตน ์ การขจดัภาษีซอ้นระหวา่งประเทศของประเทศไทย 2537 
53 ฐนนัดร์ศกัด์ิ  บวรนนัทกลุ ปัญหาบางประการเก่ียวกบัการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย : กรณีปัญหาและ

แนวทางปฏิบติัท่ีถูกตอ้งทางภาษีอากรของตราสารหน้ี 
2538 

54 สมบูรณ์  รู้กิจการพานิช ปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้กฎหมายมาตรา 115 แห่ง
พระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 วา่ดว้ยการเพิกถอนการ
ใหเ้ปรียบเจา้หน้ี 

2538 

55 ชยัวทิย ์ วรคุณพินิจ วเิคราะห์มาตรการทางศุลกากรเพ่ือส่งเสริมการส่งออก 2539 
56 ลดาวลัย ์ แช่มชอ้ย สิทธิของผูเ้สียภาษีในการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากร 2539 
57 วาสนา  เวชกลุศิลป์ มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการคา้ขายเฉพาะราย 2539 
58 ทศพร  ลีพึ่งธรรม การเขา้สู่ตลาดในประเทศไทยของผูป้ระกอบการขนส่งทางอากาศ 2540 
59 ธนบดี  สวสัด์ิศรี กฎหมายเก่ียวกบัมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ 2540 
60 ธเนศ  ไชยหมาน การขอรับชาํระหน้ีในคดีลม้ละลาย 2540 
61 เสรี  สุทธิสิทธิรักษ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเชิญชวนให้มอบฉันทะในการประชุมผู ้

ถือหุน้ 
2540 

62 อฉัรา  ประจนันวล ปัญหาความล่าชา้ในการดาํเนินกระบวนพิจารณาคดีลม้ละลาย 2540 
63 จิรยทุธ  ทรงนวล ปัญหาเก่ียวกบัการใชข้อ้มูลภายในซ้ือขายหลกัทรัพยต์ามมาตรา 241 

แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
2541 

64 ประสงค ์ แจง้สุทธิวรวฒัน ์ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรกับปัญหาการผูกขาดทาง
การคา้ 

2541 

65 ภทัรวรรณ  ศรีสุข การถือหุ้นไขว ้ : ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบทางกฎหมายและการ
ควบคุม 

2541 
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66 สุกลัยา  ตรีไพชยนตศ์กัด์ิ ปัญหาการบงัคบัใชม้าตรการพิทกัษท์รัพยช์ัว่คราว 2541 
67 อภิรัฐ  สุภบวรววิฒัน์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัแคชเชียร์เช็ค 2541 
68 เพญ็นภา  นนทชีวา การนาํหลกักฎหมายลกัษณะทรัพยแ์ละหุ้นส่วนบริษทัมาปรับใชก้บั

การจดัการสินสมรสและการจดัการทรัพยสิ์นของบุคคลท่ีอยูร่่วมกนั
โดยไม่จดทะเบียนสมรส 

2542 

69 ธนาวฒัน์  สงัขท์อง การเรียกคืนสินคา้ท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค 2542 
70 ธาํรงลกัษณ์  สงัขท์อง ปัญหาสิทธิการไดรั้บชาํระหน้ีของเจา้หน้ีท่ีมีบุริมสิทธิทางทะเลใน

คดีลม้ละลาย          
2542 

71 พชัรินทร์  ฉตัรวชิระกลุ การใชสิ้ทธิในเคร่ืองหมายการคา้ประกนัการชาํระหน้ี 2542 
72 สมเดช  เอ่ียมวเิชียรเจริญ กฎหมายฟ้ืนฟกิูจการ : ศึกษากรณีลูกหน้ีเป็นสถาบนัการเงิน 2542 
73 จกัรกฤษณ์  สีอุไรย ์ ความรับผิดทางแพง่จากเรือโดนกนั 2543 
74 ยนิดี  วชิชุโอภาส อาํนาจท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการควบคุมการดาํเนินงานของบริษทั 2543 
75 ลิขิต  เทิดชนะกลุ การลม้ละลายขา้มชาติ : การสํารวจบทกฎหมายไทยท่ีเก่ียวขอ้งใน

ปัจจุบนัและแนวโนม้การพฒันากฎหมาย 
2543 

76 อนงค ์ ปานดาํ การซ้ือขายสินคา้โดยระบบอีดีไอ 2543 
77 วารุณี  ตนานุภาคย ์ ปัญหาการใชเ้งินตามเช็คท่ีมีรายการลายมือช่ือผูส้ัง่จ่ายเป็นลายมือช่ือ

ปลอม 
2543 

78 ไพบูลย ์อมรภิญโญเกียรติ การคุม้ครองทางกฎหมายของช่ือโดเมนบนอินเตอร์เน็ต 2544 
79 สรียา  กาฬสินธ์ุ หลกัการระงบัส้ินไปของสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา : สิทธิในการ

จาํหน่าย 
2544 

80 อภิชยั  ทองประสม สญัญาทางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 2544 
81 อรทยั  โอภาสศกัดากลุ ใบตราส่งอิเลก็ทรอนิกส์ 2544 
82 ไพศาล  ล้ิมสถิตย ์ ปั ญ ห า ก ฎ ห ม า ย ท่ี เ กิ ด จ า ก ก า ร ใ ช้ เ งิ น อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ข อ ง

บุคคลภายนอกโดยปราศจากอาํนาจ : กรณีบตัรหาย บตัรถูกลกั 
2545 

83 กนัยสิ์นี  ชาลาประศานน ์ ปัญหาการยอมรับสิทธิในการถือครองท่ีดินของเอกชนต่างด้าวใน
ประเทศไทย 

2545 

84 จีรภทัร์  การประเสริฐกิจ กระบวนการประนอมหน้ีก่อนลม้ละลายตามกฎหมายลม้ละลายของ
ไทย 

2545 

85 ธนชัมณ  เตชผาติพงศ ์ การคุม้ครองลิขสิทธ์ิภายใตส้นธิสญัญาลิขสิทธ์ิของ WIPO 2545 
86 รตินุช  กา้วหนา้ชยัมงคล ปัญหากฎหมายในการให้ความคุม้ครองแก่เคร่ืองหมายการคา้ใน

รูปร่างรูปทรงของวตัถุ 
2545 

87 รัฐไกร  ล้ิมศิริตระกลู มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการกาํหนดราคาปลีก 2545 
88 วฒันวรรณ  ไชยะกลุ ปัญหากฎหมายไทยว่าด้วยความรับผิดเ พ่ือความเสียหายอัน

เน่ืองมาจากการขนส่งทางทะเลซ่ึงสารอนัตรายและเป็นพิษ 
2545 
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89 วรวรรณ  วงศปั์ญญา ปัญหาเก่ียวกบัเหตุในการเลิกบริษทัโดยอาศยัคาํสัง่ศาล 2545 
90 สร้อยสวรรค ์ ปัญจพงษ ์ หลกัเกณฑ์การประกอบธุรกิจของหน่วยงานออกใบรับรองเก่ียวกบั

ลายมือช่ือดิจิตอล 
2545 

91 สุกญัญา  เทพหสัดิน                
ณ อยธุยา   

มาตรการควบคุมการเขา้ซ้ือหุ้นเพ่ือครอบงาํกิจการ : กรณีศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย 

2545 

92 เจนจิรา  บิณษีร์ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัตัว๋แลกเงินเป็นสาํรับ 2546 
93 เพญ็พิมล  อรุณสุรัตน์ บริษทัไดม้าซ่ึงหุน้ของตนเอง : เพื่อรักษาระดบัราคาหุน้ 2546 
94 เอกชยั  ม่วงศิริ ค่าชดเชย 2546 
95 บุญพร  เรืองมณี การจัดเก็บภาษีรายได้ธุรกิจจากบริษทัต่างประเทศ : ศึกษาเชิง

เปรียบเทียบระหวา่งกฎหมายไทยและกฎหมายลาว 
2546 

96 ประเวศน ์ ราชแพทยาคม ปัญหาความรับผิดทางแพ่งของผู ้ประกอบการท่าเรือในส่วนท่ี
เก่ียวกบัสินคา้ 

2546 

97 พนิตนาฏ  เกิดจาํรูญ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการลงลายมือช่ือในตัว๋เงิน 2546 
98 ภณัฑิลา  กิติโยดม การเพิกถอนการโอนทรัพยสิ์นของลูกหน้ีในคดีลม้ละลาย 2546 
99 มนทกานต ์ ธาราจนัทร์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีเงินไดด้อกเบ้ียจากบริษทั

ต่างประเทศ 
2546 

100 รุจิรา  อภิรักษส์กลุ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการสอดเขา้แกห้นา้ 2546 
101 ลกัขณา  จกัราภิรักษ ์ ปัญหาการบงัคบัใชม้าตรการกกัสินคา้ละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา ณ จุดนาํเขา้ส่งออกของประเทศไทย : มาตรการทางศุลกากร 
2546 

102 วรางคนา  เคหะนาค ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความสามารถของคู่สญัญาในตัว๋เงิน 2546 
103 ศนัลิยา  ศิริทศ ปัญหาการจดัเก็บภาษีเงินไดจ้ากบริษทัโฮลดิง (Holding Company) 

ในประเทศไทย 
2546 

104 ศิริพร  เตชะอุดมเดช การบริหารจดัการท่ีศาสนสมบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยคณะสงฆ ์ 2546 
105 สุณี  อาคเนยเ์ดโช กฎหมายภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 2546 
106 อเนก  วไิลประภากร ISO 9000 กบัประเทศไทย : วิเคราะห์แม่แบบกฎหมายมาตรฐาน

สินคา้ของประชาคมยโุรป 
2546 

107 อญัญพร  บุญรักษาศรี การคุม้ครองธนาคารผูใ้ชเ้งินตามเช็ค 2546 
108 ไพมณี  ไซวงษา ก า ร ย อ ม รั บ แ ล ะ บัง คับ ต า ม คํา ช้ีข า ด ข อ ง อ นุ ญ า โ ต ตุ ล า ก า ร

ต่างประเทศ : ศึกษาเปรียบเทียบตามกฎหมายไทย-ลาว 
2547 

109 ชวลิต  ชวลิตพงศพ์นัธ์ุ มาตรการทางกฎหมายไทยในการจดัการกบัปัญหาการฉ้อโกงทาง
พาณิชยนาว ี

2547 

110 รุจิรา  พรหมเมือง การใหค้วามคุม้ครองเกษตรกรผูป้ลูกปาลม์นํ้ ามนัเพ่ือการคา้ 2547 
111 ทิภาวรรณ  อ่อนพลู บทบาทของทนายความในคดีแพ่งและการควบคุมมรรยาท

ทนายความ 
2547 
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112 ดวงกมล  โสภณวตั ปั ญ ห า ก า ร กํ า ห น ด เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ร ะ งั บ ข้อ พิ พ า ท โ ด ย ก า ร
อนุญาโตตุลาการในสญัญาผูบ้ริโภคสาํเร็จรูป 

2547 

113 เบญจวรรณ  มีศิริ ปัญหาบางประการของการจดัเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผูมิ้ได้
เป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทย 

2547 

114 เอกสิทธ์ิ  มีมา ปัญหาของผูท้รงใบตราส่งสําหรับของท่ีขนส่งโดยเรือท่ีอยู่ภายใต ้
Charter party 

2547 

115 ขวญัชยั  ตั้งพิรุฬห์ธรรม ปัญหาเก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมายสําหรับผูป้ระกอบธุรกิจบตัร
เครดิตในประเทศไทย 

2547 

116 บุญตา  ส.ผาบมีชยั กระบวนการวา่ดว้ยการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท : ศึกษาเปรียบเทียบตาม
กฎหมายไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2547 

117 ผาณิต  รุ่งวทิยา ปัญหากฎหมายการขนส่งทางอากาศ : วิเคราะห์ร่างพระราชบญัญติั
การรับขนส่งทางอากาศ พ.ศ .... 

2547 

118 มานิกา  สุริยมานพ ปัญหามาตรการ Tax Sparing Credit ในอนุสญัญาภาษีซอ้น 2547 
119 ฐิติมา  ภู่สาร ปัญหาการอุทธรณ์ ฎีกาแบบระบบสิทธิในคดีแพง่ของไทย 2547 
120 สมพงษ ์ คงเจริญ ปัญหาการบังคบัใช้กฎหมายตามพระราชบัญญติัการจัดสรรท่ีดิน 

พ.ศ 2543 
2547 

121 อญัํุมา  ถินประวติั ความรับผิดของผูส้ลกัหลงัตัว๋สญัญาใชเ้งิน 2547 
122 อาภาพร  อมราสิงห์ ปัญหาการนาํหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน (SDR) มาใชแ้ก่การจาํกดั

ความรับผิดในกฎหมายขนส่งของไทย 
2547 

123 โชคดี  สิทธ์ิบูรณะ บริษทัใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินเพ่ือให้บุคคลท่ีสามไดม้าซ่ึงหุ้น
บริษทั 

2548 

124 กิตติ  งามศิลปเสถียร เกณฑก์ารกาํหนดค่าเสียหายจากการผิดสญัญาซ้ือขายสินคา้ 2548 
125 ณฐันนัท ์ พลัว่จินดา มาตรการทางกฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกิจคา้ปลีกของคนต่าง

ดา้วในประเทศไทย 
2548 

126 ดาเนียร  วทิยากลุ ความรับผิดของผูน้าํร่องตามกฎหมายไทย 2548 
127 ธนพล  กิจบาํรุง ปัญหากฎหมายภาษีเงินไดน้กัแสดงสาธารณะ 2548 
128 นนัทิภา  โหย้ขุนั การไต่สวนลูกหน้ีโดยเปิดเผย 2548 
129 ปราณี  รุ่งอภิญญา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการกาํหนดจาํนวนเงินตามตัว๋เงิน 2548 
130 พรรณทิพา  คูววิฒันะวงศ ์ ปัญหากฎหมายความรับผิดของผู ้ขนส่งของทางรถไฟระหว่าง

ประเทศ : ศึกษาเปรียบเทียบหลกัเกณฑอ์นุสัญญาการขนส่งของทาง
รถไฟระหวา่งประเทศและกฎหมายไทย 

2548 

131 รัชพร  ตนัมหาพราน มาตรการควบคุมการควบกิจการ : ในกรณีของกิจการร่วมคา้ 2548 
132 วรภทัร  รัตนาพาณิชย ์ ตวัแทนโดยปริยาย : ศึกษาในสถานะท่ีตวัแทนโดยปริยายแตกต่าง

กบัตวัแทนตามกฎหมาย 
2548 
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133 วรพล  โฆษิตวจิิตรเวช การตราทบัอนุสญัญาภาษีซอ้น 2548 
134 สุนทราพร  จิตตวฒันรัตน ์ แนวคิดการจดัการเพื่อการพิสูจน์ทราบตวัผูใ้ชบ้ริการเวบ็ไซต์  :  

มุมมองทางกฎหมายและนโยบาย 
2548 

135 อวยชยั  สุขวงศ ์ ปัญหาบางประการเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการโอน
สิทธิเรียกร้อง 

2548 

136 อุดม  งามเมืองสกลุ ขอบเขตและผลทางกฎหมายของขอ้กาํหนดตามมาตรา 915  ในตัว๋
เงิน 

2548 

137 สุดา  หวงัสู่วฒันา ขอ้ห้ามโอนสิทธิเรียกร้อง : ผลทางกฎหมายและผลกระทบท่ีมีต่อ
ธุรกรรมทางการเงินสมยัใหม่ 

2549 

138 อทัธาย ุ อมาตยกลุ การจ้างงานและการคุม้ครองแรงงานคนพิการตามกฎหมายไทย : 
ศึกษาภายใตก้รอบอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
และกฎหมายต่างประเทศ 

2549 

139 ธณฏัฐา  พนัธ์พิลา ปัญหาภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเก่ียวกบัการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจตาม
พระราชบัญญติัทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ. 2542  :  ศึกษากรณี
การส่ือสารแห่งประเทศไทย 

2549 

140 จุฬธิดา  จุลละบุษปะ แบบและการกระทาํท่ีก่อใหเ้กิดความผกูพนัในสญัญาซ้ือขาย 2549 
141 ศิริเพญ็  แตปรเมศามยั ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2549 
142 ศิริทิพย ์ แสงทอง การคุม้ครองผูบ้ริโภคตามพระราชบญัญติัขายตรงและตลาดแบบตรง  

พ.ศ. 2545 
2549 

143 พิณเพญ็  ธีระวฒัน ์ หนา้ท่ียืน่ตัว๋ให้ผูจ่้ายใชเ้งิน : ศึกษาเฉพาะกรณีตัว๋แลกเงินซ่ึงมีวนัถึง
กาํหนดแน่นอน 

2549 

144 สมทรง  สิทธิภาคคุณ การใชต้ัว๋แลกเงินในการระดมเงินผา่นธนาคารพาณิชย ์ 2549 
145 พนิต  เหล่าจรุงเภสชั หนา้ท่ีสุจริตของผูข้ายในสญัญาซ้ือขาย 2549 
146 ภาวณีิ  กรุดทอง นิติสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายในสัญญาซ้ือขายสินค้าเกษตร

ล่วงหนา้ตามพระราชบญัญติัการซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้  พ.ศ. 
2542 

2549 

147 สุจิตตา  ธีรโรจน์วทิย ์ ปัญหาและแนวทางการคุม้ครองงานแพร่เสียงตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ 2549 
148 ศิรประภา  ทองแยม้ ปัญหาตัว๋เงินท่ีมีการแกไ้ขขอ้ความสาํคญั 2549 
149 สมเกียรติ  ตรีรยาภิวฒัน์ กฎหมายอาหารฮาลาล 2549 
150 สุพจน์  จิรธีรโชติ กฎหมายท่ีใช้บังคับกับตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินระหว่าง

ประเทศในประเทศไทย 
2549 

151 ต่อลาภ  ไชยเชาวน์ ปัญหาสัญญามาตรฐานตามพระราชบัญญติัการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 
2543 

2549 

152 จุฑามาส  ลบแยม้ มาตรการส่งเสริมและกาํกบัดูแลธุรกิจเงินร่วมลงทุนในประเทศไทย 2549 
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153 ณชัชา  จิระสวสัด์ิ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการลงลายมือช่ือของผูแ้ทนหรือตัวแทน
บริษทัในเช็ค 

2549 

154 วฒิุพงษ ์ วงษศ์รีแกว้ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบักรรมการท่ีบริหารบริษทักรณีบริษทั
ลม้ละลาย 

2549 

155 คนึงนิจ  บุญบานเยน็ ปัญหาการดาํเนินคดีแพ่งตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ.
2522 มาตรา 39 กบัการดาํเนินคดีแบบกลุ่ม 

2549 

156 นารีมาน  รักธรรม การนาํหลกัสุจริตมาใชใ้นทางกฎหมายภาษีอากร : ศึกษาเฉพาะกรณี
การตอบขอ้หารือโดยกรมสรรพากร 

2549 

157 ดนยา  โรจนานนท ์ กรรมการสาํรองในบริษทั 2550 
158 เสาวลกัษณ์  กาญจนะ เบ้ียปรับและเงินเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร 2550 
159 จุฑามาศ  ตนับุญเพ่ิม สิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้น :  ศึกษารูปแบบและเง่ือนไขในการ

กาํหนดสิทธิออกเสียง 
2550 

160 ศุภฤกษ ์ ชลวรีะวงศ ์ ความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั :  
ศึกษากรณีของผูใ้หแ้ฟรนไชส์ท่ีไม่ไดผ้ลิตหรือขายหรือนาํเขา้สินคา้ 

2550 

161 ปัณรส  ถ่ินถนอม ปัญหากฎหมายในการประกอบอาชีพอิสระของบุคคลธรรมดาต่าง
ดา้ว 

2550 

162 ตวงรัก  เพช็รกลุ การคุม้ครองสิทธิในการแสดงและบุคลิกลกัษณะของนักแสดงกับ
กฎหมายไทย :  เนน้การแสดงท่ีมีการบนัทึกภาพและเสียงไวแ้ลว้และ
การแสดงท่ีมีการบนัทึกภาพแต่เพียงอยา่งเดียวไวแ้ลว้ 

2550 

163 เรืองวลี  ทองน่ิม สญัญาเบ้ืองตน้ : ศึกษากรณีสญัญาจะซ้ือจะขาย 2550 
164 ชยาธร  เฉียบแหลม ขอ้สันนิษฐานตามกฎหมายตามมาตรา 62 แห่งพระราชบญัญติั

ลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 
2550 

165 อมรรัตน ์ เจือจาน การแปลงสินทรัพยเ์ป็นทุน : ศึกษาโครงสร้างของนิติสมัพนัธ์และผล
ทางกฎหมายของการแปลงสินทรัพยป์ระเภทท่ีสาธารณะเป็นทุน 

2550 

166 นรีภรณ์  กาญจนพฤกษ ์ การคุม้ครองสิทธิของผูค้ ํ้าประกนั 2550 
167 วมิลเรขา  ศิริชยัราวรรณ สถานภาพทางกฎหมายและการคุม้ครองสวสัดิภาพของนกัแสดง 2550 
168 ปาลิน  ตั้งสุณาวรรณ ค่าจา้ง 2550 
169 สุรภา  ศรีเมือง ค่าเสียหายจากการเลิกจา้งท่ีไม่เป็นธรรม 2550 
170 อรวรรณ  เกสร หนา้ท่ีจ่ายเงินใหแ้ก่ลูกจา้งในระหวา่งการหยดุกิจการชัว่คราว 2550 
171 สุนาฎ  หาญเพียรพงศ ์ กฎหมายคุม้ครองนกักีฬาอาชีพ 2550 
172 พลกฤติ  บวรไกรเลิศ สญัญามาตรฐานเช่าซ้ือรถยนต ์ 2550 
173 สารัฐ  ไตรปิยะวงษ ์ มาตรการควบคุมการรวมธุรกิจภายใตก้ฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ 2551 
174 สุธาสินี  เจริญสิทธ์ิ ผูฝึ้กงาน 2551 
175 เส่ง  แกว้เหลา ปัญหาภาษีคา้งของภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 2551 
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176 ปรมาภรณ์  วรีะพนัธ์ การใชอ้ากาศยานเป็นหลกัประกนัการใหสิ้นเช่ือ : ศึกษาอนุสญัญาวา่ 
ดว้ยผลประโยชน์ระหว่างประเทศในอุปกรณ์เคล่ือนท่ีท่ีปรับใชแ้ก่
วตัถอุากาศยาน 

2551 

177 นิชธิมา  ปะจนัทบุตร ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายในสญัญาพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 2551 
178 อุรารักษ ์ ยอสินธ์ุ วเิคราะห์ร่างพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ.... 2551 
179 จุมพล  แดงสกลุ การนาํหลกักฎหมายวา่ดว้ยความสัมพนัธ์ในลกัษณะ Fiduciary  มา

ใชใ้นประเทศไทย 
2551 

180 จเร  จารุวงัสนัติ การกาํหนดสิทธิในท่ีดินของคนต่างดา้ว 2551 
181 พชัรินทร์  บรรเทา สญัญาจา้งแรงงานท่ีมีกาํหนดระยะเวลาแน่นอน 2551 
182 พกัตร์สิริ  ส่ือศิริธาํรงค ์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผูป้ระกอบธุรกิจออกบตัรเงิน

อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมิใช่ธนาคารพาณิชย ์
2551 

 
183 อารียรั์ฐ  เร่งรักษธ์รรม กฎหมายคุม้ครองและควบคุมธุรกิจคา้ปลีก : ศึกษากรณีพฤติกรรม

ของ DISCOUNT STORE 
2552 

 
184 สุนิสา  สวา่งเนตร การกระทาํในทางส่วนตวัของลูกจา้งและผลในทางกฎหมาย 2552 

185 มนตน์ภา จารึกสุนทร ผลทางกฎหมายของเช็คอิเลก็ทรอนิกส์ 2552 

186 คมสนัต ์เดชประเสริฐ นิติสมัพนัธ์ของคู่สญัญาในโครงการจดัสรรท่ีดิน 2552 

187 สุดารัตน์ วฒิุเศรษฐไพบูลย ์ ปัญหาบางประการเก่ียวกบัฐานในการคาํนวณภาษีสรรพสามิต 2552 

188 ยวุดี  ทรัพยป์ระเสริฐ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน 2552 

189 จาํปูน  อภิบุตร ปัญหาสถานะทางกฎหมายของตัว๋สินคา้ 2552 

190 นนัทวธุ  อุตสาหตนั บทบาทของเจา้พนักงานพิทกัษท์รัพยใ์นการจดัการทรัพยสิ์นในคดี
ลม้ละลาย 

2552 

191 วรวฒิุ  อนุพรวฒันากิจ ปัญหาขอ้กฎหมายการลงทุนในกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์(แบบ1) 2552 

192 ชาลวรี  ชูทรัพย ์ ปัญหาการปรับใช ้พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจขอ้มูลเครดิต 
พ.ศ.2545 : กรณีศึกษาเร่ืองการใหค้วามยนิยอมของเจา้ของขอ้มูล 

2552 

193 นิณณยา  ผลอนนัต ์ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจแพร่สญัญาณโทรทศัน์ผา่น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล 

2552 

194 ธนิตา  วชิรปรีชาพงษ ์ บริษทัไดม้าซ่ึงหุน้ของตนเอง : กรณีบริษทัซ้ือหุน้คืนเพ่ือป้องกนัการ
เขา้ครอบงาํกิจการ 

2552 

195 เกศินี  ววิฒัน์วงศเ์จริญ บทบาทและสถานะของเจา้หน้ีในการรวบรวมทรัพยสิ์นของลูกหน้ี
ในคดีลม้ละลาย 

2552 

196 นภสั  ลาํยอง การคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการในการทาํธุรกรรมผา่นทางโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 2552 

197 อริย  วมิุติสุนทร ธุรกิจสายการบินตน้ทุนตํ่า : ประเด็นขอ้กฎหมายในการประกอบ
ธุรกิจ 

2552 

198 อุรัสวี  เทพกลู การทาํคาํคดัคา้นกรณีผูจ่้ายไม่รับรองตัว๋แลกเงิน 2553 
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199 ไพพญัญ ์ หนูแท ้ บทบาทของศาลตามพระราชบัญญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ.
2551 : ปัญหาและอุปสรรค 

2553 

200 รวงขา้ว  พรหมแพทย ์ ปัญหาเก่ียวกับเจ้าพนักงานผูมี้อาํนาจเป็นพยานในกฎหมายไทย : 
ศึกษากรณีการรับรองหลกัฐานแสดงสิทธิ สถานะ และขอ้เท็จจริง
เก่ียวกบับริษทัจาํกดั 

2553 

201 พีรภทัร  ฝอยทอง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัธนาคารพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 2553 
202 วรีาภรณ์  ตั้งภกัดี การซ้ือขายอสงัหาริมทรัพยจ์ากการบงัคบัคดี 2553 
203 สรรพีระ  นิลขาํ กฎหมายวา่ดว้ยความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่

ปลอดภยั : ศึกษาเฉพาะกรณีซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 
2553 

204 อนนัตไ์ชย  ศกัด์ิเดชยนต ์ การคุม้ครองสิทธิของผูโ้ดยสารเคร่ืองบิน : ศึกษากรณีในประเทศ
ไทย 

2553 

205 อานนท ์ ขนัโพธ์ินอ้ย สญัญาจา้งเหมาค่าแรงในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจ 2553 
206 ณญดา  ทองนวล การควบคุมการส่งออกอาวธุท่ีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง : วิเคราะห์ใน

กรอบกฎหมายศุลกากร 
2553 

207 ศรัญญา  บุญมี การลา 2553 
208 สุพตัรา  ทรัพยภ์ยั การใชค้วามระมดัระวงัในการตดัสินใจทางธุรกิจของคณะกรรมการ

สถาบันการเงิน  : ศึกษากรณีธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ละอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 

2553 

209 อุมาภรณ์  ศรีสุทธ์ิ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการสลกัหลงัหา้มโอนตัว๋เงินตามมาตรา 923 2553 
210 ภูษณิศา  ยทุธศกัด์ิ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู ้ประกอบการพัฒนา

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือท่ีอยูอ่าศยั 
2553 

211 ภทัรวรรณ  ไตรโลกา นายหน้าประกนัภยั : ศึกษาบทบาทของธนาคารพาณิชยใ์นฐานะ
นายหนา้ประกนัภยั 

2553 

212 เสาวภาคย ์ วลัยม์าลี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัสัญญานาํเท่ียวแบบเบ็ดเสร็จ (แพ็คเกจ
ทวัร์) 

2553 

213 ลคันาวดี  สายมิตร ปัญหาการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมในการจา้งงานคนพิการ 2553 
214 ฐิติมา  รินวไิลรักษ ์ การคุม้ครองแรงงานในอากาศยานพาณิชย ์ 2553 
215 กมลเนตร  มหายศนนัท ์ กฎหมายคุม้ครองเวลาทาํงาน 2554 
216 คทายทุธ ์ ป้อทองคาํ ปัญหานิติกรรมท่ีลูกหน้ีทาํข้ึนภายหลงัศาลมีคาํสัง่พิทกัษท์รัพย ์ 2554 
217 สุทธินี  บริสุทธ์ิธรรม มาตรการเรียกคืนสินคา้เพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค 2554 
218 วรรณวภิา  รักอาชีพ การซ้ือสินคา้โดยมีของแถม : ปัญหาทางกฎหมายดา้นการคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค 
2554 

219 สิริลกัษณ์   คลา้ยสาํเนียง ผลผูกพนัคาํพิพากษาของศาลตามมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญติัวิธี
พิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 

2554 
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220 สรวชิญ ์ รักชาติ วเิคราะห์ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการตั้งราคาเพ่ือกาํจดัคู่แข่งขนั 2554 
221 วลยัภรณ์  แสงเพช็ร ปัญหากฎหมายไทยกบัการเขา้ถึงบริการโทรคมนาคมของคนพิการ 2554 
222 ประจกัษธ์รรม  โรจนะ

ภิรมย ์
การคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  : ศึกษาขั้นตอนการ
ร้องเรียนและการระงบัขอ้พิพาท 

2554 

223 นราฤทธ์ิ  กาแกว้ การศึกษาปัญหาของขอ้กฎหมายบางประการเก่ียวกบัการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างดา้ว 

2554 

224 สง่า  อคัรปรีดี พระราชบญัญติัการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.2551 : ศึกษา
ประโยชน์และการบงัคบัใช ้

2554 

225 รสสุคนธ ์ ตนัติวงศก์ร กองทุนประกนัชีวติตามพระราชบญัญติัประกนัชีวิต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.
2551 

2554 

226 จนัทพร  แกว้พรหมภกัดี มาตรการทางภาษีกบัการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ : ศึกษา
เปรียบเทียบระหวา่งไทยและสปป.ลาว 
(Tax Measure for Promoting Foreign Investment : Comparative 
Study between Thailand and Laos) 

2554 

227 คาํเพชร  อุ่นเรือน 
 

การบงัคบัคดีดว้ยการขายทอดตลาดในกฎหมายลาวและไทย  
(Sale by auction in Lao Law and Thai Law) 

2554 

228 นพรัตน ์ เนียมคลา้ย เจา้หน้ีบุริมสิทธิในกฎหมายลม้ละลาย  
(Preferential Creditors in Bankruptcy Law) 

2554 

229 นิพนธ์  เพช็รลอ้ม การเลิกจา้งลูกจา้งรัฐวสิาหกิจ  
(Dismissal of Public Enterprise Employee) 

2554 

230 จารณต ์ บูรณชยั การทาํขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งในรัฐวสิาหกิจ 2554 
231 ลกัษิกา  ถ่ินสนัติสุข การเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาท่ีไม่มี

กาํหนดระยะเวลา 
2554 

232 กนกพร เรียบร้อยเจริญ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัสภาวะความมีหน้ีสินลน้พน้ตวัของลูกหน้ี 2554 
233 นิตยา  เมทินีวฒันาวงศ ์ ความรับผิดของธนาคารตวักลางในการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ 2555 
234 รววีรรณ  กระต่ายทอง ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการนาํตราสารของโครงการจัดการลงทุน

ต่างประเทศมาเสนอขายแก่ผูล้งทุนในประเทศไทย 
2555 

235 สุภทัรา  รัศมี การคุม้ครองผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ 2555 
236 สุกญัญา  ตลบัเพช็ร การคุม้ครองสิทธิของลูกจา้งในการประดิษฐ์ 2555 
237 สาธินี  อุ่นพยคัฆ ์ ปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ : ศึกษากรณีปัญหาการแอบถ่าย

ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 
2555 

238 วงศกร  มโนศุภางค ์ แนวทางการแกไ้ข พ.ร.บ.ว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2544 ให้สอดคลอ้งกบัอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการใชก้าร
ส่ือสารทางอิเลก็ทรอนิกส์ในสญัญาระหวา่งประเทศ 

2555 
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239 มาติกา  วนิิจสร การส่งคาํบอกกล่าวเม่ือตัว๋แลกเงินขาดความเช่ือถือเพราะไม่มีการ
รับรองหรือไม่มีการใชเ้งิน 

2555 

240 ณฐัพร  ปรีชาธรรมรัตน์ ความเสียหายท่ีเกิดจากสินคา้เกษตรกรรม : มาตรการป้องกนัและการ
เยยีวยา 

2555 

241 ธรากร  แสนสี ปัญหาการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในชั้นพิจารณาคดีของศาลแรงงาน 2555 
242 เอกภพ  จีระออน ปัญหากฎหมายของสญัญาแต่งตั้งคนกลางเพ่ือเก็บรักษารหสัตน้ฉบบั

ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
2555 

243 เมธชนนั  เมสินี เจริญพานิช สญัญาจดัจา้งจากภายนอก (เอาตซ์อร์สซ่ิง) 2555 
244 อนุรักษ ์ ปินตาเทพ การคุม้ครองผูเ้สียหายต่อความเสียหายท่ีเกิดจากสินคา้ทั้งระบบ : การ

คุม้ครองในเชิงป้องกนัและการคุม้ครองในเชิงเยยีวยา 
2555 

245 หทยัชนก  เช้ือนิล การคุ้มครองสิทธิของผูไ้ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา : กรณีผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิลม้ละลาย 

2555 

246 ณฐั  เปร่ืองปัญญานนท ์ การจดัเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการฝากขาย 2555 
247 สุกญัญา  เจริญวยั ขอ้ยกเวน้การละเมิดลิขสิทธ์ิสาํหรับคนพิการ 2555 
248 อภิชยั  วลิาวรรณ ปัญหาสิทธิบตัรเซลลต์น้กาํเนิดในประเทศไทย 2555 
249 ศิริพร  กิจวานิชขจร การคุม้ครองลูกจา้งในคดีลม้ละลาย 2555 
250 กลัยดา วฒันกาญจนา ระบบการหักบญัชีเช็คดว้ยภาพเช็คและระบบเก็บภาพเช็ค : ศึกษา

เฉพาะกรณีตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
2555 

251 คงคุณ  เทพจินดา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัวนัออกเช็ค 2555 
252 ปิยะภฏั   บุญเส็ง ปัญหาของเจา้หน้ีภาษีอากรตามกฎหมายลม้ละลาย 2555 
253 อจัจิรา  ปราบหงส์ ปัญหากฎหมายภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพ่ิมกรณีการชําระเงิน

ล่วงหนา้ : ศึกษากรณีธุรกิจบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ 
2555 

254 ธนสัม ์ จิตมหาวงศ ์ การคุม้ครองแรงงานในกิจการปิโตรเลียมท่ีทาํงานในแปลงสํารวจ
และพ้ืนท่ีผลิตในทะเล 

2555 

255 ศุภวชิ  สิริกาญจน การหักกลบลบหน้ี : กรณีการรับโอนสิทธิเรียกร้องเพื่อหักกลบลบ
หน้ี 

2555 

256 นนัทพล ภู่ภีโญ ก า ร พัฒ น า ก ฎ ห ม า ย เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ธุ ร กิ จ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
โทรศัพท์เค ล่ือนท่ีแบบไม่มีโครงข่ายของตนเอง (MVNO)ใน
ประเทศไทย 

2555 

257 สุธิดา  อ่านเปร่ือง คณะกรรมการแรงงานสมัพนัธ ์ 2555 
258 กิตติกร  เนียมสอน ปัญหาเก่ียวกบัฐานความผิดทางอาญาตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย 

พุทธศกัราช 2483 : ศึกษากรณีลูกหน้ีทาํนิติกรรมเก่ียวกบัทรัพยสิ์น
ระหวา่งศาลมีคาํสัง่พิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด 

2556 

259 เกรียงไกร  พิงชยัภูมิ บตัรเครดิต 2556 
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260 จกัรกฤษณ์  เจริญพงศ ์ หลกัความเท่าเทียมกนัตามกฎหมายสิทธิบตัรไทย 2556 
261 จิรทีปต ์ โรจนรัตนางกรู เทคโนโลยช่ีวยเจริญพนัธ์ุดว้ยการโอนเซลลสื์บพนัธ์ุ 2556 
262 ณฐันนัท ์ หิรัญรัศมีสกลุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจสถานท่ีพักท่ีไม่เป็น

โรงแรม 
2556 

263 ณฐัวฒิุ  อุไรรัตน์ ปั ญ ห า ภา ษี มู ล ค่ า เ พ่ิ ม แ ล ะ อ า ก ร แ สต ม ป์ จ า ก ก า ร ใ ห้ เ ช่ า ซ้ื อ
สงัหาริมทรัพย ์

2556 

264 ธญัญาภรณ์  ผลทรัพย ์ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัสัญญาจา้งแรงงาน กรณีลูกจา้งถูกศาลมี
คาํสัง่พิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด 

2556 

265 ธิติรัตน์  สง่าแสง ผลของอายคุวามสะดุดหยดุลง เปรียบเทียบระหวา่งกรณีลูกหน้ีกบัผู ้
ค ํ้าประกนัและระหวา่งลูกหน้ีร่วมกนั 

2556 

266 นภสัสร  สีขาว ปัญหาการดาํเนินคดีแบบกลุ่มเม่ือตอ้งใชร่้วมกบัพระราชบญัญติัวิธี
พิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 

2556 

267 นนัทน์ภสั  สมศกัด์ิตระกลู สญัญามาตรฐานสาํหรับการซ้ือขายหอ้งชุด 2556 
268 นิสนัต ์  ทองหนู ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการมอบให้บุคคลอ่ืนกรอกขอ้ความลงใน

เอกสาร 
2556 

269 บทมรั์ตน์  ธาํรงเวยีงผึ้ง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการแปลงหน้ีเป็นทุนในบริษทัจาํกดั 2556 
270 ปณิธาน  พลูรักษ ์ ปัญหาในการคุม้ครองลิขสิทธ์ิในงานอนัมีลกัษณะเป็นการลอ้เลียน

ผลงานตน้ฉบบั 
2556 

271 ปิยวฒัน์  สุภรณ์ไพจิต ปัญหาทางกฎหมายจากการใชช่ื้อทางการคา้หรือเคร่ืองหมายการคา้
ของผูอ่ื้นเพื่อเป็นคาํสาํคญัในการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต 

2556 

272 พนิดา  หงส์อคัรพนัธ ์ ปัญหาการคํ้ าประกนัทางพาณิชย ์ศึกษาเปรียบเทียบการคํ้ าประกัน
ทางแพง่ 

2556 

273 พชัรี  ปรารถนา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการจดัการทรัพยม์รดกของลูกหน้ีท่ีตายตาม
พระราชบญัญติัลม้ละลาย พทุธศกัราช 2483 

2556 

274 ภาคภูมิ  เวทยว์ทิยานุวฒัน์ กฎหมายเก่ียวกับการคิดอัตราดอกเบ้ียจากสัญญาสินเช่ือ : ศึกษา
เปรียบเทียบระหวา่งกฎหมายไทยและกฎหมายพม่า 

2556 

275 วไิล  หอมหวน การจาํนาํสิทธิเรียกร้องไม่มีตราสาร 2556 
276 วฒิุพงษ ์ เตชะยอด ปัญหาการบริหารอสงัหาริมทรัพยร์อการขายของสถาบนัการเงิน 2556 
277 สมพล  วิธีธรรม ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัสญัญานกักีฬาฟตุบอลอาชีพในประเทศไทย 2556 
278 สุภา  ลือประกร การพฒันามาตรการทางกฎหมายเพ่ือความปลอดภยัของเคร่ืองเล่น

สวนสนุก 
2556 

279 อรวรรณ  เพ่ิมสิทธ์ิ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินคดีผูบ้ริโภค : ศึกษาหลกัการรับ
ฟังพยานหลกัฐานตามพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 
2551 

2556 
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280 อรทยั  โคศิลา การเลิกสญัญาบางส่วน 2556 
281 เอกราช  ทองพบ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจปุ๋ยเคมี 2556 
282 คาํพร  ธุระเจน การคุม้ครองความปลอดภยัในการทาํงานสาํหรับกิจการท่ีเก่ียวกบัแร่

ใยหิน 
2557 

283 วรีนิติ  คลองมีคุณ การคุม้ครองผูบ้ริโภคในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน : ศึกษา
รูปแบบและมาตรการของพระราชบัญญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 
2522 

2557 

284 ศกัรินทร์  บุญรอด การคุม้ครองชัว่คราวก่อนการแต่งตั้งคณะอณุญาโตตุลาการในการ
อนุญาโตตุลาการทางการพาณิชยร์ะหวา่งประเทศ 

2557 

285 ชิตชยั  ชินสนัติ ปัญหาการโฆษณาของวิชาชีพทนายความตามข้อบังคับสภา
ทนายความวา่ดว้ยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 

2557 

286 เนติ  กิจโกศล ปัญหาการนาํกระบวนการระงับขอ้พิพาททางเลือกมาใชใ้นศาล  : 
ศึกษาเฉพาะกรณีการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางแพง่ 

2557 

287 ณฐัพร  ชยัชชัวาล กฎหมายวา่ดว้ยความปลอดภยัของสินคา้ 2557 

288 ฐนิตนนัท ์ เพชรปิยะกิจ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัการภยัพิบติัท่ีเป็นภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติในภาคเอกชน : ศึกษาเฉพาะกรณีการจดัทาํแผนความ
ต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

2557 

289 สโรชา  คาํแกว้ การใชเ้งินตามเช็คซ่ึงมีรายการลายมือช่ือผูส้ลกัหลงัปลอม 2557 

290 ธนิศร  อารีวงศ ์ การนําหลักกฎหมายทรัสต์มาใช้แก้ไขข้อจํากัดของการจัดการ
ทรัพยสิ์นเพ่ือบุคคลอ่ืนตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

2557 

291 สุพตัรา  กาญจนพนัธ์ุวงศ ์ กฎหมายแม่แบบของ UNIDROIT เปรียบเทียบกบักฎหมายไทย 2557 

292 วษิณุ  ทินมณี ปัญหาทางกฎหมายของธุรกิจเกษตรพนัธสญัญา 2557 

293 โชติวฒิุ  สุขประดบั มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมและควบคุมการใช้พลงังาน
ทดแทนชนิดเช้ือเพลิงชีวภาพ 

2557 

294 ศุภชยั  ลีลานนัทกลุ การคุม้ครองลูกจา้งท่ีแสดงเจตนาเลิกสญัญาอนัมีเหตุมาจากนายจา้ง 2557 

295 ดวงพร  บุญเล้ียง การระงับข้อพิพาททางแพ่งนอกศาล  (Alternative Dispute 
Resolution) เก่ียวกบัความรับผิดในความเสียหายอนัเกิดจากสินคา้ 

2557 

296 อมรศกัด์ิ  เพช็รเนียม มาตรการกาํกบัดูแล และส่งเสริมการใหสิ้นเช่ือไมโครไฟแนนซ์ 2557 

297 พลวฒัน์  โรจน์บุญฤทธ์ิ การทาํงานล่วงเวลา 2557 

298 ภมรรัตน์  เฉลิมสุข การพฒันามาตรฐานการประกอบวิชาชีพทนายความและท่ีปรึกษา
กฎหมายของประเทศไทยในฐานะสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

2557 

299 วศิน  พิพฒันฉตัร การควบคุมการส่งเสริมการขายดว้ยวิธีการแปรเปล่ียนเคร่ืองหมาย
การคา้ของอุตสาหกรรมยาสูบ 

2557 
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300 อานนท ์ เพง็เจริญ สญัญาจา้งบริการ 2557 

301 นุรัตน์  ปวนคาํมา การกาํกบัดูแลสหกรณ์การเงินในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะการ
กาํกบัดูแลสหกรณ์ออมทรัพย ์

2557 

302 นดัดา  เล้ียงจรูญรัตน ์ กฎหมายเ ก่ียวกับการหารายได้มาใช้ในระบบขนส่งรถไฟฟ้า
สาธารณะในประเทศไทย 

2557 

303 กลุนนัท ์ รัตนศิ์ริจนัทร์ สญัญาแบบผสม 2558 
304 กลุลดัดา  บุญอากาศ ความรับผิดของเจา้ของพ้ืนท่ีในการอนุญาตให้มีการจาํหน่ายสินคา้

ละเมินลิขสิทธ์ิ 
2558 

305 ชฎาพร  สมบูรณ์นิธิผล ปัญหากฎหมายเก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุ้นส่วนกับ
บุคคลภายนอกในหา้งหุน้ส่วนสามญัไม่จดทะเบียน : กรณีการจดัการ
งานของหา้งหุน้ส่วน 

2558 

306 ชิดชนก  ไชยเจริญ สถานะทางกฎหมายของเอเย่นต์นักกีฬาฟุตบอลอาชีพในประเทศ
ไทย 

2558 

307 ณุตตรา  ดวนใหญ่ การประกนัวนิาศภยัอาคารชุด 2558 

308 ธีรภทัร์  สมวงศ ์ สญัญาการจดัทาํส่ือประชาสมัพนัธ์ทางส่ิงพิมพ ์ 2558 

309 นนัทนชั  เองใช่รัตน ์ การปรับปรุงกฎหมายศุลกากรอิเลก็ทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน 
(ASEAN Single Window) 

2558 

310 นุชนาฎ  ฉางเขา้ชยั ปัญหาบางประการเก่ียวกบัการชาํระภาษีศุลกากรและการคืนอากร
ทัว่ไป 

2558 

311 บุญลอ้ม  ขานสง่า ศึกษาเปรียบเทียบ ท่ีมา สถานะ บทบาทและอาํนาจหนา้ท่ีของคณะ
ควบคุมทรัพย์สินกับคณะชําระสะสางตามกฎหมายว่าด้วยการ
ลม้ละลายของวิสาหกิจแห่ง สปป.ลาว ค.ศ. 1994 กบัเจา้พนักงาน
พิทกัษท์รัพยต์าม พ.ร.บ. ลม้ละลาย 2483 

2558 

312 พฤทธ์ิ  ศิริสมบติั การเปล่ียนนายจา้ง 2558 

313 พนัธยศ  จนัทร์ผง การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในอาคารสถานท่ีและการขนส่ง
สาธารณะของคนพิการ 

2558 

314 แพรชนก  ศรีวศิาล ค่าเสียหายกรณีฝ่าฝืนมาตรา 25 และมาตรา 29 แห่งพระราชบญัญติั
การแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2542 

2558 

315 ภทัรรัตน์  พงษเ์จริญ การใชเ้คร่ืองจบัเท็จในสถานประกอบกิจการ 2558 

316 ภสัวลัย ์ เดชไชยวงษ ์ ค่าตอบแทนการใชแ้รงงานของนกัโทษ 2558 

317 ศิริลกัษณ์  วาทะวฒันะ ความหมายของผลสาํเร็จของการท่ีทาํตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์มาตรา 587 ศึกษากรณีสัญญาจา้งก่อสร้างในโครงการขนาด
ใหญ่ 

2558 

318 ศุภราพร  สมใจ การรับช่วงสิทธิโดยสญัญา 2558 



มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์) 91 

ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

319 ศุภสิริ  คงเจริญ แนวทางการพิจารณามาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัการแข่งขนัทาง
การคา้ พ.ศ.2542 : ศึกษากรณีผูป้ระกอบธุรกิจเป็นนิติบุคคลในเครือ
เดียวกนั 

2558 

320 สุภิญญา  เรืองโรจน ์ ปัญหากฎหมายในความสมบูรณ์และผลบังคบัของขอ้ตกลงชดใช้
ค่าเสียหาย 

2558 

321 อุดมการณ์  ชุมรุม ผลทางกฎหมายของการจาํหน่ายแผน่ซีดีและดีวดีิภาพยนตมื์อสอง 2558 
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       สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
 

ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

1 ประพิณ  ประดิษฐากร การเขา้เป็นสมาชิกองคก์ารการคา้โลกของสาธารณรัฐประชาชนจีน 2547 
2 กาญจนา  คงวนัดี การจดทะเบียนเรือสากล : ศึกษาความเป็นไปไดแ้ละแนวทางของ

กฎหมายไทย 
2547 

3 จิราภา  เลิศอริยรังสี ข้อคิดทางกฎหมายต่อการกําหนดท่าทีของประเทศไทยในร่าง
หลัก เ กณฑ์สาก ลว่าด้วย กฎ หม าย ขน ส่ง ทา งท ะเ ลใ นก รอ บ 
UNCITRAL : ศึกษาประเด็นระบบความรับผิดของผูข้นส่งตามร่าง
หลกัเกณฑ ์วา่ดว้ยการขนส่งทางทะเล ของคณะทาํงานท่ี 3 (กฎหมาย
ขนส่ง)การประชุมสมยัท่ี 12 ณ กรุงเวยีนนา วนัท่ี 6-17 ตุลาคม 2546 

2548 

4 ธาราทิพย ์ นิงสานนท ์ แม่แบบกฎหมายของ UNIDROIT ในการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับการ
ใหแ้ฟรนไชส์ระหวา่งประเทศ 

2548 

5 นุจรีย ์ แกว้ปา พืชดดัแปลงพนัธุกรรมกับกฎเกณฑ์ทางการคา้ขององค์การการคา้
โลก 

2548 

6 พรประภา  ชีวติโสภณ การเปิดเสรีการคา้บริการสาขาการท่องเท่ียวภายใตก้ฎเกณฑ ์  WTO  
กบัประเทศไทย 

2548 

7 พิรุณรัมภา  เหลืองอร่าม ผลกระทบของการพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ต่ออนุสัญญาแห่ง
สหประชาชาติวา่ดว้ยสญัญาซ้ือขายสินคา้ระหวา่งประเทศ ค.ศ. 1980 

2548 

8 รุ้งสราญ  เทศสวสัด์ิ หลักประกันการชําระหน้ีในทางการค้าระหว่างประเทศ  : 
เปรียบเทียบผลทางกฎหมายระหวา่งกฎเกณฑ ์  UCP 500, ISP 98  
และ  URDG 458 

2548 

9 ศรีสดา  ไพศาลสกลุชยั การใชม้าตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพืช  :  ศึกษากรณีโรค
ไขห้วดันกในไก่ในประเทศไทย 

2548 

10 สุรพศั  เพช็รคง การชาร์เตอร์เรือ : วเิคราะห์แนวทางในการร่างกฎหมายของไทย 2548 
11 อร  ชวลิตนิธิกลุ มาตรการคุ้มครองแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกาในการค้า

ระหวา่งประเทศท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทย 
2548 

12 กรวรา  พิพฒัน์พรธรรม ความตกลงว่าดว้ยวิธีดาํเนินการออกใบอนุญาตนาํเขา้ภายใตก้รอบ
ขององคก์ารการคา้โลกกบัประเทศไทย 

2549 

13 ณทัปภา  จาํเรียง ความตกลงสินคา้เกษตรและมาตรการป้องกนัภาวะตลาดป่ันป่วนใน
กรณีพิเศษ 

2549 

14 ธนา  โตสิตารัตน ์ เขตการคา้เสรีไทย-จีน : วิเคราะห์ในเชิงกฎหมายเศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศ 

2549 

15 ธญัพงศ ์ ล้ิมวงศย์ติุ สถานภาพและความรับผิดในทางแพง่ของผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ตาม
กฎหมายไทย 

2549 
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16 นฤมล  พรหมณเรศ ความตกลงของ  WTO  วา่ดว้ยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการคา้กบัการ
ใชก้ฎระเบียบทางเทคนิค : ศึกษากฎเกณฑ์ของประชาคมยโุรปใน
เร่ืองสารเคมีอนัตรายในผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรมของสหภาพยโุรป 

2549 

17 ปิยะพรรณ  พงศเ์ทียบฤทธ์ิ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวดว้ยเรือ
ยอชทใ์นประเทศไทย 

2549 

18 พรต  เศรษฐกร ปัญหาเก่ียวกบัหนา้ท่ีของผูซ้ื้อในการแจง้ความไม่ถูกตอ้งของสินคา้
ในสญัญาการคา้ระหวา่งประเทศ 

2549 

19 พรพจน ์ เรืองแสงทองกลุ ความตกลงวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งโดยรัฐ 2549 
20 ภาณุรัตน์  พฒันพชัร วเิคราะห์ร่างพระราชบญัญติัการประกนัภยัทางทะเล พ.ศ.... 2549 
21 สมชาย  เจียรสีดาํรงกลู การแก้ไขการไม่ปฏิบัติการชําระหน้ีให้ถูกต้องในสัญญาซ้ือขาย

ระหวา่งประเทศ 
2549 

22 สุรเดช  หงษา ปัญหาการรับซ้ือเอกสารและสิทธิไล่เบ้ียในเลตเตอร์ออฟเครดิต 2549 
23 อภิญญา  งามเหมาะ ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีไทย-ออสเตรเลีย : ศึกษากรณีเน้ือโคและ

ผลิตภณัฑน์ม 
2549 

24 เกียรติพล  ตนัติกลุ เ ข ต อํา น า จ ศ า ล ใ น ก า ร ร ะ งั บ ข้ อ พิ พ า ท โ ด ย ก ร ะ บ ว น ก า ร
อนุญาโตตุลาการทางพาณิชยร์ะหวา่งประเทศท่ีผา่นทางออนไลน์ 

2549 

25 วารยา  ปีตะวรรณ การนาํเขา้ซอ้นผลิตภณัฑย์า 2549 
26 ธญักมล  ลิมาคุณาวฒิุ การทาํ  Currency  swap  ในตลาด  OTC  ไทย 2550 
27 ธนญัชยั  ทิพยมณฑล ปัญหาเก่ียวกับคุณภาพของสินคา้ภายใต ้CISG เปรียบเทียบกับ

กฎหมายไทย 
2550 

28 ปิติพงษ ์ โชติมานนท ์ กฎหมายกาํกบัดูแลการขนส่งของอนัตรายทางถนนระหวา่งประเทศ 2550 
29 ศศิธร  อนุพงษก์ลุกิจ กฎหมายรับขนคนโดยสารทางถนนระหวา่งประเทศ 2550 
30 พรหมมินทร์  วงศรั์ตน ์ การคุม้ครองเคร่ืองหมายการคา้ของไทยในต่างประเทศ :  การเขา้

ร่วมเป็นภาคีระบบการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าระหว่าง
ประเทศตามพิธีสารกรุงมาดริด 

2550 

31 ยทุธ์วศิน  สกลุจนัทร์ กฎหมายการปราบปรามการกระทาํอนัมิชอบดว้ยกฎหมายต่อความ
ปลอดภยัในการเดินเรือทางทะเล :  ศึกษาแนวทางการพฒันา
กฎหมายไทยในการมีกฎหมายเฉพาะ 

2550 

32 บดีศร  ทงัปริยานนท ์ การเปิดเสรีการคา้บริการการศึกษา ภายใตข้อ้ตกลง GATS ของ
องคก์ารการคา้โลก (WTO) กบัประเทศไทย 

2551 

33 นิชฌาน  หสัรังค ์ การใหค้วามคุม้ครองสิทธิบตัรกบัการเขา้ถึงยารักษาโรคของประเทศ
ไทยในกรอบของข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาท่ี
เก่ียวพนักบัการคา้ 
 

2551 
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34 พิมสิริ  วเิศษโอฬารนนท ์ การเปิดเสรีการคา้บริการของประเทศไทยภายใต ้GATS สาขาการ 
ขนส่งทางทะเล 

2551 

35 สุนิษา  บรรเทา การคุม้ครองการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายใตอ้งค์การ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก 

2551 

36 ณษัฐธิ์ดา  หมีทอง ปัญหากฎหมายไทยเก่ียวกบัสญัชาติของสายการบินในการประกอบ 
ธุรกิจการบินระหวา่งประเทศ 

2551 

37 อรอญัญา  จนัทร์เพญ็ อนุสญัญาวา่ดว้ยการป้องกนัภาวะมลพิษทางทะเลท่ีเกิดจากเรือกบัผล 
กระทบท่ีมีต่อประเทศไทย : ศึกษากรณีหลกัเกณฑเ์ร่ืองมลพิษทาง 
อากาศ 

2551 

38 จุฑาทิพย ์ เวชสุรียะกลุ การผิดสญัญาท่ีคาดหมายไดต้ามอนุสญัญาซ้ือขายสินคา้ระหวา่ง 
ประเทศ ค.ศ. 1980 

2551 

39 ยทุธชยั  อิสสวาณิชย ์ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการใช้การติดต่อส่ือสารทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ในสญัญาระหวา่งประเทศ : ศึกษาความเหมาะสมของ
ประเทศไทยในการเขา้เป็นภาคี 

2551 

40 วไิลทิพย ์ วฒันวชิยักลุ ขอ้สญัญาไม่เป็นธรรมในสญัญาแฟรนไชส์ระหวา่งประเทศ : ศึกษา 
กฎหมายสหรัฐอเมริกาและไทย 

2551 

41 พิจิตรา  นรนราพนัธ ์ การเปิดเสรีการคา้บริการกับปัญหาการใช้ช่ือบุคคลอ่ืนประกอบ
ธุรกิจแทนคนต่างดา้วในประเทศไทย 

2551 

42 พิชญา  ทวปีระดิษฐผ์ล ปัญหาเก่ียวกบัการจาํกดัปริมาณสินคา้ภายใตก้ฎเกณฑข์อง WTO 2551 
43 ปฎิญาพร  เอมโอฐ 

 
ความเหมาะสมของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีอนุ สัญญา
สหประชาชาติวา่ดว้ยสญัญาซ้ือขายสินคา้ระหวา่งประเทศ ค.ศ. 1980 

2551 
 

44 ทิพยสุ์ดา  เจริญพานิชสนัติ ขอ้คิดทางกฎหมายต่อการเขา้เป็นภาคีร่างอนุสัญญาเพ่ือการขนส่ง
ของระหว่างประเทศโดยทางทะเลทั้ งหมดหรือบางส่วน : ศึกษา
ประเด็นการใชสิ้ทธิเรียกร้องอนัเกิดจากสญัญารับขน 

2551 
 

45 สุพฒัน์ ชยัวรมุขกลุ การขดักนัแห่งกฎหมายสารบญัญติัในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ทางพาณิชยร์ะหวา่งประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีสัญญาซ้ือขายสินคา้
ระหวา่งประเทศ 

2552 
 

46 รวนิทร์  ชีพจาํเป็น แนวทางการพิจารณากาํหนดตวัผูมี้อาํนาจเหนือตลาดในการคา้บน
อินเทอร์เน็ตตามกฎหมายแข่งขนัทางการคา้ของประเทศไทย 

2552 

47 วรีนิจ  ลิมปะถาวรพงศ ์ มาตรการทางกฎหมายในการรองรับการคา้ต่างตอบแทนระหว่าง
ประเทศ 

2552 

48 สุเกียรติ  เวชจารุวฒัน์ การแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย  ์ (Securitization) :  ศึกษาปัญหา
ทางกฎหมายเก่ียวกบัการนาํบญัชีลูกหน้ีในโครงการอสังหาริมทรัพย์
มาแปลงเป็นหลกัทรัพย ์

2552 
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49 กิตติวฒัน์  จนัทร์แจ่มใส เขตอาํนาจศาลคดีแพง่และพาณิชยใ์นไซเบอร์สเปซ : ศึกษาในเชิง 
กฎหมายเปรียบเทียบ 

2552 

50 ปณิธาน  สุวรรณโรจน ์ หน้าท่ีของผูข้ายท่ีเก่ียวขอ้งกับสิทธิในสินคา้ : เปรียบเทียบ CISG  
กฎหมายองักฤษและกฎหมายไทย 

2552 

51 ปวณีา  โสมวงศ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการพัฒนากิจการขนส่งทางรถไฟของ
ประเทศไทย : ศึกษาประเด็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขนัในการ
ใหบ้ริการ 

2552 

52 นยัชน  ตาทอง The WIPO Digital Agenda กบัการคุม้ครองลิขสิทธ์ิในยคุดิจิตลัของ
ประเทศไทย 

2552 

53 พรพิมล  สิริศุภศาสตร์ ปัญหากฎหมายไทยเก่ียวกบัการลากจูงเรือ 2552 

54 จนัธิภา  วฒันกลุ การใชแ้ม่นํ้ าระหวา่งประเทศเพ่ือการเดินเรือ: ศึกษากรณีความตกลง
วา่ดว้ยการเดินเรือพาณิชยใ์นแม่นํ้ าลา้นชา้งแม่โขง 

2552 

55 ศิวภิณัฑ ์ รุจิวฒันพงศ ์ การกาํกบัดูแลการขนส่งสินคา้เน่าเสียง่ายทางถนนระหวา่งประเทศ 2552 

56 วราภรณ์  ฟุ้ งธรรมสาร ปัญหาขอ้กฎหมายในคดีรับขนของทางทะเลท่ีศาลสามารถยกข้ึน
วนิิจฉยัไดเ้อง 

2552 

57 ศศิกานต ์ หยัง่สายชล ท่าทีของประเทศไทยต่ออนุสญัญาแรงงานทางทะเล ค.ศ.2006 2552 

58 นพดล  เดชสมบูรณ์รัตน ์ กลไกการอุดช่องว่างแห่งอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยสัญญาซ้ือ
ขายสินคา้ระหวา่งประเทศ 

2552 

59 วรัญญา  แตงผึ้ง แนวทางของกฎหมายเร่ืองสญัญาทรัสตรี์ซีทในประเทศไทย 2552 

60 ธารทิพย ์ หงษท์อง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการทาํใหเ้รืออยูใ่นสภาพท่ีสามารถเดินทะเล
ไดอ้ยา่งปลอดภยัภายใตพ้ระราชบญัญติัการรับขนของทางทะเล พ.ศ.
2534 

2552 

61 ภาวณีิ  อมรประภาธีรกลู อนุสัญญาว่าดว้ยประมวลความประพฤติของชมรมสายการเดินเรือ 
ค.ศ. 1974 

2552 

62 ปรินทร์  บุตรเจริญ ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบการรับจดัการขนส่ง
สินคา้ระหวา่งประเทศ 

2552 

63 พชรวรรณ  คงสุข ปัญหาการตีความคาํวา่ "การซ้ือขาย" ภายใตอ้นุสญัญาสหประชาชาติ
วา่ดว้ยสญัญาซ้ือขายสินคา้ระหวา่งประเทศ ค.ศ. 1980 (CISG) 

2552 

64 นิติศาสตร์  สายสุนทร หลกัสุจริตอยา่งยิง่ในสญัญาประกนัภยัทางทะเล 2552 

65 นินทิดา  เวยีงแกว้ การส่งเสริมการลงทุนของต่างประเทศใน สปป.ลาว ภายใตก้รอบ 
AIA (ASEAN InvestmentArca) 

2552 

66 มนฑิตา  ดาวฤกษ ์ แนวทางการให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่สิทธิบัตรวิธีการ
ดาํเนินการทางธุรกิจของประเทศไทยในยคุพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 

2552 
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67 ภิรัชญา  วรีะสุโข ค่าเสียหายท่ีเรียกไดภ้ายใตอ้นุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยสัญญาซ้ือ
ขายสินคา้ระหวา่งประเทศ ค.ศ.1980 (CISG) 

2552 

68 อมรรัตน ์ อ่ิมสุข ขอ้คิดทางกฎหมายต่อการเขา้เป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ดว้ยสญัญาเพ่ือการขนส่งของระหวา่งประเทศทางทะเลทั้งหมดหรือ
บางส่วน ศึกษาประเด็นสัญญารับขนของโดยกาํหนดปริมาณและ
ระยะเวลา 

2553 

69 อจัจิมา  จงรุ่งสาํราญ ความเหมาะสมของประเทศไทยในการจัดทําประมวลกฎหมาย
พาณิชยนาว ี

2553 

70 ดาริกา  โพธิรุกข ์ กลไกทางกฎหมายในการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2553 
71 ทศัวดี  แซ่จ๋ิว ศึกษาเชิงกฎหมายเปรียบเทียบความเป็นกลางและความเป็นอิสระ

ของอนุญาโตตุลาการ 
2553 

72 รุ่งทิวา จนัทร์นอบนอ้ม ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการพิจารณาส่วนเหล่ือมการทุ่มตลาดภายใต้
กฎเกณฑอ์งคก์ารการคา้โลก 

2553 

73 ชมชนก  อนัติมานนท ์ กฎหมายกาํกบัดูแลการขนส่งของอนัตรายทางทะเลระหวา่งประเทศ
ของประเทศไทย 

2553 

74 อาํนาจ  วรรณวทิยา ปัญหากฎหมายและแนวทางการพฒันาระบบทะเบียนเรือไทยตาม
พระราชบญัญติัเรือไทย พทุธศกัราช 2481 

2553 

75 วรรษวรรณ  นิวาติวงศ ์ การกาํกบัดูแลธนาคารพาณิชยไ์ทยในต่างประเทศ : ศึกษาธนาคาร
พาณิชยไ์ทยในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2553 

76 โสภาพร  สุริยะวงศ ์ การดาํเนินการกิจการร่วมคา้ (Joint Ventures) ของนกัลงทุนไทยใน 
สปป.ลาว : บทวิเคราะห์ทางกฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองและ
ส่งเสริมการลงทุนขา้มชาติใน สปป.ลาว 

2553 

77 วรรณวจิิตร  สุขวรรณ ขอ้คิดทางกฎหมายต่อการกาํหนดท่าทีของประเทศไทยในอนุสัญญา
สหประชาชาติวา่ดว้ยสัญญาเพ่ือการรับขนของระหวา่งประเทศโดย
ทางทะเลทั้งหมดหรือบางส่วน : ศึกษาประเด็นเอกสารการขนส่ง 
และบนัทึกขอ้มูลการขนส่งทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

2553 

78 กฤติกานต ์ พลฤทธ์ิ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่น : บทวิเคราะห์ทางกฎหมาย
ในการเปิดเสรีดา้นการคา้สินคา้และการคา้บริการ 

2553 

79 เนตรศจี  ตั้งสุทธินนท ์ ระบบการตัดการเดินทางของตัวเช็ค : ศึกษาเฉพาะการรับฟัง
พยานหลกัฐาน 

2553 

80 ชนิดา  ภูรีทิพย ์ การฟ้องคดีในมูลละเมิดตามพระราชบญัญติัการรับขนของทางทะเล 
พ.ศ.2534 

2553 

81 นพวรรณ  อาํนวยผล ปัญหาบางประการเก่ียวกบัสิทธิความรับผิดในซากทรัพยต์ามสัญญา
ประกนัภยัทางทะเล 

2553 
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82 สถาพร นพรัตน์ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการใช้การติดต่อส่ือสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาระหวา่งประเทศ ค.ศ.2005 : ผลกระทบต่อ
พระราชบญัญติัการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 

2553 

83 ภราดา  แกว้ภราดยั ความรับผิดทางแพง่เก่ียวกบัสินคา้ของผูป้ระกอบกิจการสถานตรวจ
และบรรจุสินคา้นอกท่าเรือ 

2553 

84 ปรารภ  สิริสาลี การเขา้ถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ในทรัพยากรพนัธุกรรมพืช : 
แนวทางทางกฎหมายสาํหรับประเทศไทย 

2554 

85 อภิญญาพร  หมัน่ตรวจ มาตรการทางภาษีในการส่งเสริมเรือไทยในกิจการขนส่งสินค้า
ระหวา่งประเทศ 

2554 

86 ฝันชนก  ทบัทิมทอง มาตรการทางกฎหมายในการเตรียมการจดัตั้งเขตการคา้เสรีไทย – 
เปรู 

2554 

87 อรทยั  แซ่เบ ๊ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจคา้ปลีก 2554 
88 วรีะภทัร์  แกว้นอกเขา มาตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุมการขายพว่ง 2554 
89 กลุวดี  ปุณทริกโกทก ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการเรียกร้องโดยตรงของบุคคลภายนอก

ในการประกนัภยัทางทะเล 
(Legal problem concerning on direct action in marine insurance) 

2554 

90 ณฐัชยา  รอดทอง วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพฒันาธุรกิจให้บริการ      
โลจิสติกส์ พ.ศ..... 

2554 

91 พชัริดา  เวชโอสถศกัดา การตั้งขอ้สงวนของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซ้ือขาย
สินคา้ระหวา่งประเทศสาํหรับประเทศไทย 

2554 

92 สิริญญา  อรัญนารถ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการอาํนวยความสะดวกทางการค้า
อิเล็กทรอนิกส์ : ศึกษากรณีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการ
ติดต่อ ณ จุดเดียว 

2554 

93 ประอรรัตน์  รัตนพรสม
ปอง 

ความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากอากาศยานเบาพิเศษท่ีไม่
ปลอดภยัจากการผลิต 

2555 

94 อิงหทยั  ทาระมดั การยบุเรือเป็นเศษเหลก็ 2555 
95 ปนิตา  จนัทร์สงค ์ หลกัการพิจารณาชดใชค้่าเสียหายอนัเกิดจากการลม้เลิกการเจรจาใน

สญัญาซ้ือขายระหวา่งประเทศ 
2555 

96 ณิชานี  วงศบ์า ความรับผิดทางแพง่ของผูข้นส่งของทางแม่นํ้ าระหวา่งประเทศไทย 2555 
97 นฤธิป  สกลุยง ปัญหาการคุม้ครองบุคคลภายนอกในการโอนสิทธิเรียกร้องทางการ

เงินท่ีเกิดจากสญัญาซ้ือขายระหวา่งประเทศ 
2555 

98 อรกานต ์ บุญสุทธ์ิ การเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาระหว่างประเทศท่ีเก่ียวกับกฎหมาย
พาณิชยนาวแีละแนวทางการตรากฎหมายเพื่ออนุวติัการของประเทศ
ไทย 

2555 



มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์) 98 

ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

99 ดิษยา  สินศิริ ความตกลงกรอบว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
สาธารณรัฐอินเดียกบัอาเซียน ค.ศ.2003 และความตกลงเก่ียวเน่ือง : 
บทวเิคราะห์ทางกฎหมายในการเปิดเสรีการคา้ดา้นสินคา้ 

2555 

100 วชิพงษ ์ บวรกิจรุ่งโรจน ์ วเิคราะห์ร่างพระราชบญัญติับริหารการขนส่ง พ.ศ. .... 2555 
101 กญันภางค ์ เตม็บุญเกียรติ การจดัสรรเวลาการใชท่้าอากาศยานในประเทศไทย 2555 
102 กนิษชานนัท ์ กาละ ตวัแทนควบคุมในการขนส่งสินคา้ทางอากาศของประเทศไทย 2555 
103 ภูมิ  สุองัคะวาทิน ผลการบังคับใช้ของข้อสัญญามาตรฐา นด้านหลังใบตราส่ง : 

พิจารณาจากพระราชบัญญติัว่าด้วยขอ้สัญญาท่ีไม่เป็นธรรม พ.ศ.
2540 

2555 

104 ธิติกานต ์ องอาจวาณิชย ์ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง ผู ้ผ ลิ ต ใ น ก า ร จัด ก า ร ซ า ก ผ ลิ ต ภัณ ฑ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ในประเทศไทย 

2555 

105 พณัณิน  กิจพิทยาฤทธ์ิ การนาํเรือระหว่างการต่อสร้างมาเป็นหลกัประกันการชาํระหน้ี : 
วิเคราะห์ร่างพระราชบญัญติัการจาํนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.  

2555 

106 มธัยะ  ยวุมิตร การใหส้ถานท่ีหลบภยัแก่เรือท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ 2555 
107 รชต  จาํปาทอง ปัญหาหลกัประกันตามร่างพระราชบัญญติัหลกัประกันทางธุรกิจ 

พ.ศ. .... 
2555 

108 วริศรา  นวลโคกสูง หลกัความรับผิดก่อนสัญญาในสัญญาพาณิชยร์ะหว่างประเทศ : 
ศึกษากรณีการลม้เลิกการเจรจา 

2555 

109 วฒิุนนัท ์ วงศส์ง่าศิลป์ การประกันภัยสินค้าทางทะเลตามกรมธรรม์ประกันภัยแบบเปิด 
(Open Policy) 

2555 

110 สุพรรณี  สวนอินทร์ วเิคราะห์ร่างพระราชบญัญติักิจการท่าเรือเดินทะเล พ.ศ. .... 2555 

111 อาจารี  งามวงศว์าน วเิคราะห์ร่างพระราชบญัญติัการจดทะเบียนเรือสากล พ.ศ. .... 2555 

112 ชญารว ี นิภาวรรณ ความรับผิดเพ่ือความเสียหายทางจิตใจตามกฎหมายรับขนระหว่าง
ประเทศทางอากาศ 

2555 

113 ณฐัติกาญจน์  วฑิิตวริิยะกลุ ผลของการฉ้อฉลในเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีกระทําโดยบุคคลอ่ืน
นอกเหนือจากผูรั้บประโยชน์ 

2555 

114 มนตรี  รุ่งแสงมนูญ มาตรการทางกฎหมายในการนาํเขา้และส่งออกขยะอิเลก็ทรอนิกส์
เพ่ือหมุนเวยีนกบัมาใชใ้หม่ (Recycle) หรือนาํกลบัมาใชใ้หม่ 
(Recovery) หรือกาํจดั (Disposal) หรือใชซ้ํ้ า (Reuse) : กรณีศึกษา
ขยะอิเลก็ทรอนิกส์จากคอมพิวเตอร์ 

2555 

115 นรนารถ  ชอบผล การตรวจเรือและออกใบสาํคญัรับรองตามพิธีสาร ค.ศ.1988 แกไ้ข
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยความปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล 
ค.ศ.1974 

2555 
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116 ธินวฒัน์  เมืองนารถ การนาํเรือท่ีชาร์เตอร์แบบเปล่า (Bareboat Charter) มาจดทะเบียน
เป็นเรือไทย 

2555 

117 หทยัภทัร  ทองผดุงโรจน์ กาโบตาจในการขนส่งทางอากาศ 2555 

118 ศศิวมิล  ถาวรพงศส์ถิตย ์ ปัญหาการเขา้ถึงการเงินฐานราก (Microfinance) ของประชาชน 2555 

119 ธิดารัตน์  ตรียวง ผลของการเบ่ียงเบนเรือออกนอกเส้นทางเดินเรือ  (Deviation) ตาม
กฎหมายรับขนของทางทะเลของไทย 

2555 

120 ทศวรรณ  หิรัญพิทกัษพ์งศ ์ มาตรฐานความปลอดภยัการนาํเขา้อาหารทะเลของประเทศไทยและ
การดาํเนินการภายใตก้รอบความตกลงของ WTO 

2555 

121 รักษาชยั  ธนะวงันอ้ย กฎหมายกาํกบัดูแลการขนส่งของอนัตรายทางรถไฟ 2555 
122 ณฐัพร นิจเนตร ขอ้คิดทางกฎหมายต่อการกาํหนดท่าทีของประเทศไทยต่ออนุสัญญา

สหประชาชาติวา่ดว้ยสัญญาเพ่ือการขนส่งของระหวา่งประเทศโดย
ทางทะเลทั้งหมดหรือบางส่วน ค.ศ.2009 : ศึกษาประเด็นผูป้ฏิบติัการ
ขนส่งและผูป้ฏิบติัการขนส่งทางทะเล 

2555 

123 นนัทวทิย ์พฒันวรพงศ ์ ปัญหาทางกฎหมายในการซ้ือขายสิทธิการปล่อยคาร์บอน (คาร์บอน
เครดิต) ตามกฎหมายประเทศไทย 

2555 

124 วไิลพร เจียรกิตติวงศ ์ ความไม่เหมาะสมของหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาขอ้สัญญาท่ีไม่เป็น
ธรรมตามกฎหมายไทย 

2555 

125 ชนิศรา  ร่มโพธ์ิภกัด์ิ การป้องกนัสภาพแวดลอ้มทางนํ้ า: วิเคราะห์ร่างพระราชบญัญติัการ
บริหารการขนส่งทางนํ้ า พ.ศ. .... 

2556 

126 ตามตะวนั  อรุณกมล ปัญหาบรรทดัฐานผูใ้ชง้านลิขสิทธ์ิต่อการแข่งขนัในกิจการโทรทศัน์
ของประเทศไทย 

2556 

127 นฤมล ศกัด์ิสกลุไกร ปัญหาการบงัคบัใชร้ะหวา่งกฎหมายรับขนของทางทะเลกบักฎหมาย
ขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 

2556 

128 นฐัธิดา  ศานติสุทธิกลุ วิเคราะห์ร่างพระราชบญัญติัการบริหารการขนส่งทางนํ้ า พ.ศ. .... :
การสืบสวนสอบสวนอุบติัเหตุทางเรือ 

2556 

129 ปรเมศวร์  ศิลปัญจะ ความคุม้กนัของอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย ์ 2556 
130 ประไพทิพย ์ ตั้งตรงวานิช ปัญหากฎหมายเก่ียวกับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์อาหารขององค์การ

การคา้โลก (WTO) และสหภาพยุโรป (EU) ท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ส่งออกสินคา้ของอาหารไทย 

2556 

131 รงรอง  ชยัศิริ การยอมรับการขายเรือโดยกระบวนการของศาลต่างประเทศ 2556 
132 ปวฒัวงษ ์ แทนขาํ การรับขนคนโดยสารและสัมภาระทางรถไฟโดยผูข้นส่งเอกชน : 

วเิคราะห์แนวทางในการร่างกฎหมายของไทย 
2556 

133 ปิยมาส  ธรรมเจริญ การเปิดเสรีการบริการสาขาโลจิสติกส์ : การประกอบธุรกิจของคน
ชาติอาเซียนในประเทศไทย 

2556 
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133 พชัรมาศ  แพร่กิจธรรมชยั การป้องกนัโรคติดต่อ : วิเคราะห์ร่างพระราชบญัญติัการบริหารการ
ขนส่งทางนํ้ า พ.ศ. .... 

2556 

134 วนิยั  แสงสืบ การตรวจสอบภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากร : ศึกษากรณีเอกสาร
หรือหลกัฐานท่ีเก็บรักษาในรูปของขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ในภายหลงั 

2556 

135 วไิลพร  เจียรกิตติวงศ ์ ความไม่เหมาะสมของหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาขอ้สัญญาท่ีไม่เป็น
ธรรมตามกฎหมายวา่ดว้ยขอ้สญัญาท่ีไม่เป็นธรรม 

2556 

136 วรียา  ถิรวณิชย ์ การกาํกับดูแลผูใ้ห้บริการออกใบรับรองลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์
ตามกฎหมายไทย 

2556 

137 แววเพทาย  ไพบูลย ์ ขอ้คิดทางกฎหมายต่อการเขา้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าดว้ยสัญญาเพ่ือ
การขนส่งของระหวา่งประเทศโดยทางทะเลทั้งหมดหรือบางส่วน : 
ศึกษาหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั Charter party 

2556 

138 ศิรินนัท ์ จนัทจวง อาชญากรรมทางพาณิชยนาวีซ่ึงเป็นความผิดท่ีนอกเหนือไปจากการ
กระทาํอนัเป็นโจรสลดัและการปลน้ทรัพย ์

2556 

139 ศุภลกัษณ์  นิธิไพจิตร การควบคุมเรือต่างประเทศในเมืองท่าของไทย : วิเคราะห์ร่าง
พระราชบญัญติัการบริหารการขนส่งทางนํ้ า พ.ศ. .... 

2556 

140 สมกมล  ตนัศิริ สภาพตลาดยาตา้นไวรัสเอช ไอ ว ีสูตรผสมระหวา่งโลพินาเวียร์กบัริ
โทรนาเวียร์ ภายหลงัการบังคบัใช้สิทธิบัตรยาของประเทศไทย : 
ข้อพิจารณาด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและกฎหมาย
สิทธิบตัร 

2556 

141 สมมาตร  ยศบุตร การนาํร่อง : วิเคราะห์ร่างพระราชบญัญติัการบริหารการขนส่งทาง
นํ้ า พ.ศ. .... 

2556 

142 สิทธิพงศ ์ เอ้ือตระกลูพาณิช อาํนาจของเจ้าพนักงานและการบังคบัใช้กฎหมาย : วิเคราะห์ร่าง
พระราชบญัญติัการบริหารการขนส่งทางนํ้ า พ.ศ. .... 

2556 

143 สุจารี  รุจิวณิชยก์ลุ ปัญหาทางกฎหมายเ ก่ียวกับการนําเ รือต่างชาติเข้าปฏิบัติการ
ช่วยเหลือกูภ้ยัทางทะเล 

2556 

144 สุวชัรี  อนุสนธ์ิพรเพ่ิม วเิคราะห์ร่างกฎหมายวา่ดว้ยการจาํนองอากาศยาน 2556 
145 อรณฐั  นอ้ยพานิช การใช้รหัสเท่ียวบินร่วมกันระหว่างสายการบินกับการคุ้มครอง

ผูบ้ริโภค 
2556 

146 เอเบล  เกียรติกวานกลุ วเิคราะห์ร่างพระราชบญัญติัการรับจดัการขนส่งสินคา้ พ.ศ. .... 2556 
147 อาํพล  ลือวงศโ์อภาส ความเป็นกลางทางอินเทอร์เน็ต : ศึกษาปัญหากฎหมายการใหบ้ริการ

อินเทอร์เน็ตระหวา่งผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตและผูใ้ห้บริการเน้ือหา
หรือโปรแกรมประยกุต ์

2557 

148 องัคณา  หนูชู ปัญหาอายคุวามในการฟ้องคดีตามสญัญาประกนัภยัต่อ 2557 
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149 วลีิญาศนีย ์ ริญญา การรักษาความปลอดภยัห่วงโซ่อุปทานการคา้ระหวา่งประเทศเพ่ือ
ต่อตา้นการก่อการร้าย : ศึกษามาตรา 38 แห่งพระราชบญัญติัศุลกากร 
พทุธศกัราช 2469 

2557 

150 ฉมาพนัธ ์ วรเวชวจิิตร การรับขนของทางรถไฟโดยผูข้นส่งเอกชน : วิเคราะห์แนวทางใน
การร่างกฎหมายของไทย 

2557 

151 ธนพล  วรรณทอง มาตรการการคุม้ครองแรงงานขนส่งสินคา้เรือเดินทะเล 2557 

152 อรพรรณ  วายนิุจ การเบ่ียงเบนออกนอกเส้นทางในกฎหมายประกันภยัของประเทศ
ไทย 

2557 

153 ปิยปาณ  อุปถมัภ ์ สิทธิคนพิการในการเดินทางทางอากาศ 2557 

154 ศิรินาถ  ศรีสุทธิกลุ ปัญหาการโอนสิทธิเรียกร้องทางการเงินในสัญญาทางพาณิชย์
ระหวา่งประเทศ : ศึกษากรณีกฎหมายแม่แบบระหวา่งประเทศ 

2557 

155 ภทัรียา  เกษสวสัด์ิ แนวทางการแกไ้ขกฎหมายวา่ดว้ยส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ : ศึกษากรณี
การใชช่ื้อเพ่ือข้ึนทะเบียน 

2557 

156 คงฤทธ์ิ  สงวนศกัด์ิ ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 
2545 : กรณีการซ้ือขายซอฟตแ์วร์ผา่นตลาดออนไลน์ 

2557 

157 พรรษชล  พรศรีนิยม ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัมาตรฐานส่ิงทอในประเทศไทย : ศึกษา
เปรียบเทียบมาตรฐานส่ิงทอของสหภาพยโุรปเพ่ือวตัถุประสงคด์า้น
ความปลอดภยั 

2557 

158 ธีราพร  นครากรกลุ ความสัมพนัธ์ระหว่างธนาคารกบัธนาคารตามสัญญาเลตเตอร์ออฟ
เครดิต 

2557 

159 ปณิตา  ผอ่งภรพล การคุม้ครองผูบ้ริโภคในการจองหอ้งพกัออนไลน์ 2557 

160 กิตติคุณ  เวยีงคาํ ความเหมาะสมของประเทศไทยในการเขา้เป็นภาคีความตกลงวา่ดว้ย
การป้องกนัและปราบปรามการคา้สินคา้ปลอมแปลง 

2558 

161 กลุบุตร  นนัทมานพ ขอ้ยกเวน้การชาํระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต 2558 

162 ชลทิศ  ทิพยธ์ารา อาเซียนตลาดเดียวในบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : บท
วิเคราะห์ทางกฎหมายว่าด้วยการเปิดเสรีการค้าระหว่างไทยกับ
กมัพชูา ลาว เมียนมาร์และเวยีดนาม 

2558 

163 โชติกา  ลือพงศล์คัณา มาตรการทางภาษีอากรเก่ียวกบัศุกกู 2558 

164 ณฐัวณ์ี  สละสวสัด์ิ ปัญหาเขตอาํนาจศาลในคดีขนส่งของระหวา่งประเทศ 2558 

165 นภสักร  ศิลปรัศมี ความเหมาะสมของการนาํหลกัการในอนุสัญญาวา่ดว้ยกฎหมายท่ีใช้
บังคับแก่ความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่
ปลอดภยั ค.ศ. 1973 มาใชแ้ก่ประเทศไทย 

2558 

166 ปียม์นสั  สกลุณา ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการเปิดเสรีบริการขนส่งสินค้าทางราง
ระหวา่งประเทศ 

2558 
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167 พงศบ์วร  ควะชาติ สกลุเงินเสมือนจริงปลอดการควบคุมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2558 

168 พงษพ์ลอย  สุขะพงษ ์ แนวทางการคุม้ครองผูบ้ริโภคของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : 
ศึกษากรณีการเยยีวยาความเสียหาย 

2558 

169 พงษพ์ฒัน์  ธราพงษพ์นัธ ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการนาํวิธีการอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นพิธี
การศุลกากร 

2558 

170 พร้อมพร  พิชญภ์กัดีอนนัต ์ ปัญหากฎมายไทยเก่ียวกบัการจาํกดัความรับผิดทัว่ไปของเจา้ของเรือ
เดินทะเล 

2558 

171 ภทัราวรรณ  สุขวโรตมว์ตัร ปัญหากฎหมายวา่ดว้ยการใชชุ้ดรับจา้งรักษาความปลอดภยัติดอาวธุ
บนเรือไทยเพื่อคุม้ครองภยัจากโจรสลดั 

2558 

172 รติ  เกิดภู่ แนวทางการปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทยให้สอดคลอ้งกบัการ
จดัทาํซองบุหร่ีแบบเรียบ 

2558 

173 หยาดพิรุณ  งามรูป การผา่นแดนและการถ่ายลาํในการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์) 103 

 

สาขากฎหมายภาษ ี
 

ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

1 รัฐปกรณ์  นิภานนัท ์ การระงบัขอ้พิพาททางภาษีตามประมวลรัษฏากร  ศึกษาเปรียบเทียบ
กบัประเทศองักฤษ 

2547 

2 ชาริณี  โคว้ธนพาณิช การประเมินราคาท่ีดินและโรงเรือนเพื่อใชใ้นการจดัเก็บภาษี 2547 
3 สราวธุ  ภกัด์ิวไิลเกียรติ อาํนาจของศาลภาษีอากรและศาลปกครองในคดีภาษีอากรของไทย 2547 
4 ณฐัวรรธน์  สุขวงษต์ระกลู การกดัเซาะฐานภาษีและการชะลอการเสียภาษี : ศึกษากรณีความตก

ลงวา่ดว้ยการเวน้การเก็บภาษีซอ้นระหวา่งประเทศไทย-สาธารณรัฐ
มอริเชียส 

2547 

5 สุชาดา  ธารจินดาวงศ ์ ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้กรณีค่าตอบแทนจากทรัพยสิ์นไม่มี
รูปร่างท่ีได้รับโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีตั้ งข้ึนตาม
กฎหมายต่างประเทศ และมิไดป้ระกอบกิจการในประเทศไทย 

2548 

6 เจริญศกัด์ิ  กลัน่ประชา ปัญหากฎหมายอากรแสตมป์ของประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบ
กบัประเทศองักฤษ 

2548 

7 รัชดาพร  น่ิมพงษศ์กัด์ิ การจัดเก็บภาษีบาํรุงองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจากสถานคา้ปลีก
นํ้ ามนั 

2548 

8 บุษบนั  เทวาพิทกัษ ์ การเล่ียงภาษีเงินไดร้ะหวา่งประเทศของธนาคารพาณิชยไ์ทยโดยใช้
แดนกาํบงัภาษี : ศึกษาเฉพาะกรณีการปล่อยกูไ้ปต่างประเทศ 

2548 

9 หนุ่ย  คาํเผา่ ปัญหาภาษีป้าย 2549 
10 ปิยะธิดา  ไชยมงคล คดีภาษีอากรท่ีมีโทษทางอาญา 2549 
11 อรรถสิทธ์ิ  ศุภวรรณ ปัญหาบางประการเก่ียวกบัภาษีสุรา 2549 
12 สรรค ์ ตนัติจตัตานนท ์ ปัญหาการจัดทําข้อตกลงการกําหนดราคาเป็นการล่วงหน้าใน

ประเทศไทย 
2549 

13 พรพจน ์ ชยัชาญกลุ การตีความอนุสัญญาเพ่ือการเว ้นการเก็บภาษีซ้อนตามระบบ
กฎหมายไทย 

2549 

14 อารียา  อนนัตว์รรักษ ์ อาํนาจการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐ : ศึกษาหลกัถ่ินท่ีอยู่เพ่ือการ
รัษฎากรเปรียบเทียบระหวา่งกฎหมายไทยกบักฎหมายองักฤษ 

2549 

15 ญดา  นงนุช ปัญหาบางประการในทางกฎหมายเก่ียวกับการควบโอนกิจการ : 
กรณีศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยกบักฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอินเดีย 

2549 

16 สุวณญัฐ์  ไมสู้งดี หลกัการไม่เลือกปฏิบติัในอนุสญัญาภาษีซอ้น 2549 
17 สุทศัน ์ ทองสถิต การใช้มาตรการทางภาษี และกฎหมายในการจัดการปัญหา

ส่ิงแวดลอ้ม : ศึกษาเฉพาะกรณีแบตเตอร่ีและของเสียอนัตราย 
2549 
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18 อุเทน  บวัอ่อน ปัญหาภาษีเงินได้เก่ียวกับธุรกรรมเฉล่ียรายจ่ายเพ่ือการวิจัยและ
พฒันาของบรรษทัขา้มชาติ 

2549 

19 พรฤดี  วฒิุปัญญารัตนกลุ ปัญหาภาษีมูลค่าเพ่ิมเก่ียวกบัการส่งเสริมการขาย 2549 
20 อนนัต ์ ยอดเพชร การยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากร  มาตรา 42 (10) 2549 
21 วฎวรรษ  ดีประชา การคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียภาษีในการดาํเนินคดีภาษีอากร 2549 
22 วกิร  แพทยเ์จริญ  การรับรู้รายไดแ้ละรายจ่ายทางภาษีอากรกบัมาตรฐานการบญัชีของ

กิจการขายผอ่นชาํระ เช่าซ้ือ ลีสซ่ิง 
2549 

23 มานะ  ธรรมชุตินนัท ์ การจดัเก็บภาษีเงินไดจ้ากผูถึ้งแก่ความตายและกองมรดกท่ียงัไม่ได้
แบ่ง 

2549 

24 กลัป์  มณีรัตน์ ปัญหาภาษีบางประการในธุรกิจก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม 2549 
25 วฑูิรยศ์กัด์ิ  วงษา ปัญหาของรายจ่ายค่าเบ้ียประกันภยัท่ีจ่ายแก่บริษทัประกันภัยใน

อาณัติ (Captive Insurance Company) : ศึกษาเปรียบเทียบกบักรณี
ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

2549 

26 ปณิตา  เชาวเ์พช็ร ปัญหาภาษีเงินไดใ้นธุรกรรมเฉล่ียรายจ่ายของ  Employee  Stock 
Option Plan 

2549 

27 สุชิน  กฤตลกัษณ์วงศ ์ ปัญหาในกฎหมายวิธีสบญัญติัทางภาษีในขั้นตอนของฝ่ายปกครอง
และในชั้นศาล 

2549 

28 ไพศาล  จงัวฒันกลุ ภาษีประเมินพิเศษ 2549 
29 สญัชยั  อน้ทองสุก มาตรการในการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยวิธีกาํหนด

จาํนวนเงินได้สุทธิจากค่าเพ่ิมทรัพย์สินสุทธิเพ่ือให้มีผลใช้บังคับ
อยา่งมีประสิทธิภาพ : ศึกษาเปรียบเทียบกบัประเทศสหรัฐอเมริกา 

2550 

30 กญัญารัตน์  สามเมือง ปัญหาภาษีทรัพยสิ์น : ศึกษากรณีการบรรเทาภาระของผูเ้สียภาษี 2550 
31 ศุภกิจ  มีอุไร การตรวจสอบการจดัเก็บภาษีอากรโดยองคก์รตรวจเงินแผน่ดิน 2550 
32 ปิยะนาถ  เอ้ืออริยะพานิช

กลุ 
การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีจําหน่ายเงินกําไรออกไปจาก
ประเทศไทย 

2550 

33 ศราวฒิุ  เสาวภาพ มาตรการภาษีเงินไดข้องกลุ่มบริษทั 2550 
34 ภราธร  วเิชียรเนตร ภาษีประจาํปีรถยนตแ์ละค่าธรรมเนียมการใชถ้นน 2550 
35 ธนาพร  ร่มร่ืน ปัญหาเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากรจากการพนนั 2550 
36 กฤษรัตน ์ ศรีสวา่ง การปฏิรูปกฎหมายภาษี 2550 
37 วรณฐั  หา้วเจริญ ปัญหาการประเมินและการอุทธรณ์ภาษีศุลกากรภาษีสรรพสามิตและ

ภาษีมูลค่าเพ่ิมสาํหรับสินคา้นาํเขา้ 
2550 

38 ประโมท  พทุธสุภะ สิทธิของผูเ้สียภาษีกบัการบงัคบัหน้ีภาษีอากรคา้ง 2551 
39 ประภาศรี  ศรีสุมะ ปัญหาความไม่ชัด เจนเ ก่ียวกับความหมายของการมีสถาน 2551 
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ประกอบการถาวรตามนยัของอนุสญัญาภาษีซอ้นและภาระภาษี 
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(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
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40 ศิริชยั  เพง็ขาํ ปัญหาการขจดัภาษีซอ้นฝ่ายเดียวสาํหรับกิจการอวกาศในเชิงพาณิชย ์ 2551 
41 พรหมรักษ ์ เชาวว์ฒิุ

ประสิทธ์ิ 
ภาษีมูลค่าเ พ่ิมสําหรับสินค้าเกษตรตามประมวลรัษฎากรกับ
มาตรการส่วนเพ่ิมคงท่ี (Agricultural Flat Rate Scheme):กรณีศึกษา
ประเทศสหราชอาณาจกัร 

2551 

42 นพมาศ  มงคลสาร กฎหมายภาษีอากรกบัการส่งเสริมการลงทุน : ศึกษาเปรียบเทียบ 
กฎหมายไทยและเวยีดนาม 

2551 

43 พรพรรษา  สิงขรบุตร ปัญหาภาษีเงินได้เชิงสันนิษฐานตามมาตรา 49เปรียบเทียบกับ
ประเทศออสเตรเลียกบัประเทศสหรัฐอเมริกา 

2551 

44 เพญ็นิภา  ชุมทอง การปันรายไดภ้าษีระหวา่งรัฐกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2551 
45 รัตนะ  นาคมะเริง ปัญหาการอุทธรณ์ภาษีตามกฎหมายศุลกากรในชั้นฝ่ายปกครอง 2551 
46 วรพงษ ์ ทองแกว้ ปัญหาภาษี เ งินได้นิ ติ บุคคลและภาษีมูลค่า เ พ่ิมสําหรับธุรกิจ

เกษตรกรรม 
2551 

47 สรณี  ดุสิตสุวรรณ ปัญหาภาษีเงินไดบ้างประการภายใตป้ระมวลรัษฎากรและอนุสญัญา 
ภาษีซอ้นกรณีกิจการร่วมคา้ท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย 

2551 

48 วรางคณา อาํนวยเกียรติ การจดัเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมกบับริการทางการเงิน 2551 
49 จตุรพกัตร์  ลบัเหล่ียม ระยะเวลาและอายคุวามภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2551 
50 พนิดา  คู่ดาํเกิง ภาษีเพื่อการศึกษา 2551 
51 เกียรติศกัด์ิ   องัคณานุพงศ ์ ปัญหาการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากสินคา้มือสอง 2551 
52 พจมาน  ริตแตง สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีการบริจาคเงินใหแ้ก่พรรคการเมือง 2551 
53 เอกรัฐ  คงมี การนําระบบภาษีเงินได้แบบแยกเงินได้เป็น 2 ประเภท มา 

ประยกุตใ์ชก้บัระบบภาษีเงินไดข้องประเทศไทย 
2551 

54 ปานทิพย ์ สวสัด์ิรักษา ปัญหาการยกเวน้ภาษีเงินไดจ้ากการรับมรดกและการใหโ้ดยเสน่หา 
ตามประมวลรัษฎากร 

2551 

55 พรพรรณ  แพทยานนัท ์ ปัญหาภาษีระหว่างประเทศบางประการ กรณีมาตรการทางภาษี
ภายใตพ้ระราชกฤษฎีกา  ฉบบัท่ี 442 พ.ศ.2548 

2551 

56 สุริยนั  รุนจนัทรา ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของไทยศึกษาเปรียบเทียบกบั สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2551 

57 วรรณพร  พละภิญโญ การเปรียบเทียบโครงสร้างภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งประเทศไทย 
กบัประเทศสิงคโปร์ 

2551 

58 นาฎลดัดา  มหาชยั การปฏิรูประบบกฎหมายภาษีทอ้งถ่ินของประเทศไทย : ศึกษาเปรียบ 
เทียบกบัระบบกฎหมายภาษีทอ้งถ่ินของประเทศญ่ีปุ่น 

2551 

59 วฤตดา  ทิพยพ์ิมานชยั มาตรการจูงใจทางภาษีเงินไดเ้พ่ือส่งเสริมการวจิยัและพฒันา : ศึกษา 
เปรียบเทียบประเทศไทยกบัประเทศออสเตรเลีย 

2551 
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  60 นภนนัทน ์ จนัทราชโลธร การอุทธรณ์ขอ้พิพาททางภาษีในฝ่ายปกครองของประเทศไทย : 
ปัญหาและแนวทางในการปฏิรูป 

2551 

61 ณฐัพล  จนัทรศิริภาส การจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากคู่สมรส 2551 
62 สิริวษา  สิทธิชยั สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือประโยชน์ในการจัดตั้ งเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ 
2551 

63 จตุจกัร  อุเทนพนัธ ์ มาตรการป้องกันการเล่ียงภาษีจากการโอนยา้ยเงินได้ประเภท
ทรัพยสิ์น 

2551 

64 สุธีราภรณ์  แสงจนัทร์ศรี มาตรการภาษีอากรเพ่ือส่งเสริมกิจการสาธารณกศุล 2551 

65 วาสนา  สุขสมยั การนาํระบบเครดิตภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามาใชแ้ทนระบบการหกั 
หยอ่น 

2551 

66 วชิชุกาญจน์ พฒันพนัธ์ชยั การยกเวน้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินสาํหรับหน่วยงานของรัฐ 2552 
67 พจณฎัฐ ์ สมใจ การจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มดว้ยภาษีและการควบคุม : ศึกษากรณี

สารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืชและสตัว ์
2552 

68 ทตัพงศ ์  กรีติยตุานนท ์ หลักการจัดเก็บภาษีเ งินได้โดยอาศัยหลักแหล่งเงินได้ ศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมายไทยกบักฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 

2552 

69 อุชุกร  กอ้งพานิชกลุ มาตรการทางภาษีเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานของประเทศไทย 
เปรียบเทียบประเทศสหรัฐอเมริกา : ศึกษากรณีพลงังานนํ้ ามนัและ 
พลงังานไฟฟ้า 

2552 

70 วสุ  สรรกาํเนิด การตราบทบัญญติัเพ่ือป้องกันการหลบหลีกภาษีอากรจากการทาํ
สญัญา 

2552 

71 ปกิต  แพร่ชินวงศ ์ ปัญหาบางประการในการนําภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างมาแทนท่ี
ภาษีโรงเรือนและภาษีบาํรุงทอ้งท่ี 

2552 

72 ณษัฐา  วงศอ์ร่าม การนําหลกัความสามารถในการเปรียบเทียบกันได้มาใช้กับการ
กาํหนดราคาโอนเพ่ือการประเมินภาษีเงินได ้ 

2552 

73 อิทธิฤทธ์ิ  ลีลาดุษฎีเลิศ ปัญหาหลกักฎหมายวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองในการประเมิน
การอุทธรณ์และการบงัคบัชาํระหน้ีภาษีศุลกากรคา้งตามกฎหมาย
ภาษีศุลกากร 

2552 

74 นนท ์ ชุบอุปการ ภาระภาษีของวชิาชีพสถาปนิก 2552 

75 เดชาธร  พงษถ์มมา รายจ่ายแผน่ดินท่ีเป็นภาษีเงินไดใ้นประมวลรัษฏากร 2552 

76 ธนิดา  อารยะรังสฤษฏ ์ ปัญหาการจําหน่ายหน้ีสูญในการเสียภาษีเงินได้ตามประมวล
รัษฎากร 

2552 

77 ณฐัวรรณ  เรืองเดช การบงัคบัชาํระหน้ีภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2552 

78 เสริม  เอียดตรง ปัญหาบางประการเก่ียวกบัภาษีสรรพสามิตสาํหรับผลิตภณัฑย์าสูบ 2552 
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79 จิรศกัด์ิ  ชะออน ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 2553 
ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

80 วชิรศาสน์  ชเลิศเพช็ร์ มาตรการทางภาษีสาํหรับการประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture 
Capital ) ภาคเอกชนในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกบัประเทศ
ออสเตรเลีย 

2553 

81 สุกานดา  ศรีบุญส่ง การปรับปรุงสวสัดิการเพื่อผู ้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสด้วย
มาตรการเครดิตภาษีเงินไดเ้น่ืองจากการทาํงาน 

2553 

82 พิทยา  ไชยมหาพฤกษ ์ การคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียภาษีอากรโดยหนงัสือตอบขอ้หารือทาง
ภาษีอากรในลกัษณะสญัญากาํหนดความรับผิดล่วงหนา้ 

2553 

83 รดาภคั  อรรถปรีดี ปัญหาบางประการเก่ียวกบัการเฉล่ียภาษีซ้ือ 2553 
84 ณฐัวรรณ  สาระคง การให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต่ออนุสัญญาเพ่ือการเวน้การเก็บ

ภาษีซอ้นตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
พทุธศกัราช 2550 

2553 

85 ณิศรา  วฒันศรี การจดัเก็บภาษีจากธุรกรรมการโอนเทคโนโลยรีะหวา่งประเทศ และ
การส่งเสริมการโอนเทคโนโลยเีขา้มาในประเทศกาํลงัพฒันา 

2553 

86 วไิลลกัษณ์  ศรีสุขใส การมีผลใชบ้งัคบัยอ้นหลงัของกฎหมายภาษีอากรไทย 2553 
87 นววธิ  มานะกลุ ใบกาํกบัภาษีปลอม 2553 
88 ปณต  ยงยทุธ ความร่วมมือระหวา่งประเทศเพ่ือการบงัคบัชาํระหน้ีภาษีอากรคา้ง 2553 
89 พรรณิศา  ธีระกลุพิศุทธ์ิ การนําหลักสมคบกันกระทําความผิดมาใช้เ พ่ือป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม 
2553 

90 พนัธาทิพย ์ ศรีขวญั ปัญหาการกาํหนดค่ารายปีตามพระราชบัญญติัภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน พ.ศ.2475 

2553 

91 อพาลินทุ ์ ล้ิมธเนศกลุ ปัญหาภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรท่ีเ ก่ียวข้องกับการโอน
สินทรัพย ์ และหน้ีสินในการแปรรูปรัฐวสิาหกิจ 

2553 

92 ปาริชาติ ม่วงศิริ ปัญหาการหลบหลีกภาษีอากรและการรับรู้รายไดแ้ละรายจ่ายในการ
ประกอบธุรกิจบา้นจดัสรร 

2553 

93 วนัวสิาข ์ ขาวคม มาตรการภาษีเพื่อส่ือสาธารณะ 2554 
94 ธีรพงษ ์ ปีตวฒันกลุ หลกัความยินยอมให้จดัเก็บภาษีของประชาชนในรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย 
2554 

95 นิอร  ยคุลธง ปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละศูนย์สําหรับการ
ใหบ้ริการระหวา่งประเทศ 

2554 

96 กญัชวร์ี  ศิริคาํ มาตรการทางภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในโครงการตามกลไกการ
พฒันาท่ีสะอาด 

2554 

97 มุทิตา  กิติเรียงลาภ ภาษีเงินไดต้ราสารอนุพนัธ์ : การจดัเก็บและการขจดัภาษีซอ้น 2554 
98 ภาณุศ ์ อภิบาลเกียรติกลุ มาตรการทางภาษีเพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม : 2554 
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ศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกบัประเทศออสเตรเลีย 
ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

99 ธนวทิย ์ ปิยะปานนัท ์ เงินเฟ้อกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 2554 
100 พรรษมน สิริกลุพฒันสาร ปัญหาเก่ียวกบัการออกกฎหมายลาํดบัรองในทางภาษีอากร 2554 
101 กาญจนุรัตน ์ ไมรินทร์ มาตรการทางภาษีเพ่ือส่งเสริมทุนวฒันธรรมไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี

ภาพยนตร์ 
2554 

102 ฤทธิรณ  วงศน์วล ปัญหาการจดัเก็บภาษีเงินไดข้องสหกรณ์ตามประมวลรัษฎากร 2554 
103 ศิรินนัท ์ วฒันศิริธรรม มาตรการทางภาษีสาํหรับคนพิการและผูดู้แลคนพิการ 2554 
104 ศรายทุธ  ทอนโพธ์ิ การนิรโทษกรรมทางภาษีอากร 2554 
105 พงษบ์วร  ประสูตร์แสง

จนัทร์ 
ปัญหาภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัการเลิกบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 2554 

106 ศิริธร  แสงจนัทร์ ปัญหาภาษีเงินไดร้ะหวา่งประเทศเก่ียวกบัเงินปันผล 2554 
107 สุธิดา  ถนอมจิตร ภาษีมรดกและภาษีการให้ กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งประเทศ

ไทยกบัประเทศสหรัฐอเมริกา 
2554 

108 อธิศรี  โพธิสุธา ปัญหาการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะของกิจการธนาคารพาณิชย ์ 2554 
109 พชัรี  บุสสกร การจดัเก็บภาษีส่ิงแวดลอ้มโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2554 
110 ลลิษา  ภทัรแสงไทย มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมธุรกิจประกนัภยั 2554 
111 สุชาดา  วาสนาพาสุข ปัญหาภาษีบางประการของกิจการรับจัดการขนส่งสินคา้ระหว่าง

ประเทศทางทะเล 
2554 

112 อนุชธิดา  หิรัญพานิช มาตรการทางภาษีเพ่ือส่งเสริมการใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์ 2554 
113 พิสุทธินี  สุทินฤกษ ์ การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้จากทรัพย์สินใน

ต่างประเทศ 
2555 

114 วชุิดา  บวัจงกล มาตรการกฎหมายภาษีอากรเก่ียวกบัการควบรวมกิจการของสถาบนั
การเงิน 

2555 

115 นาลนัทา  ทองหอม การปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อรองรับตลาดหลกัทรัพยเ์สรีในภูมิภาค
อาเซียน 

2555 

116 พิณรัตน์  ปานทอง มาตรการป้องกนัการหลบหลีกภาษีเงินได ้ : ศึกษาเฉพาะกรณีการ
จํากัดการหักรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึง
ใหบ้ริการส่วนบุคคล 

2555 

117 สุวนิยั  วฒันากร การกาํหนดราคาโอนสาํหรับธุรกรรมบริการภายในกลุ่มบริษทั 2555 
118 มนธิดา รอดพยนัต ์ ปัญหาการจัดเก็บภาษีจากสวสัดิการตามประมวลรัษฎากรมาตรา 

40(1) และ 40(2) 
2555 

119 มณสันนัท ์ หล่อป่ินมณี การลดปัญหาความเหล่ือมลํ้ าในสังคมผ่านรูปแบบการเก็บภาษี
ส่วนเกินทุน กรณีการใหโ้ดยเสน่หาและการโอนมรดก 

2555 

120 จริยา  ยศเมฆ ปัญหาในการหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาในทางบญัชีและภาษี 2555 
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อากร : ศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกบัประเทศออสเตรเลีย 
ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

121 ณฐัธยาน์  วอ่งวงศารักษ ์ การจดัเก็บภาษีเฉพาะสาํหรับกองทุนประกนัสุขภาพ 2555 
122 นพมาศ  เหมเวช ปัญหาการทุเลาการบงัคบัชาํระหน้ีภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2555 
123 ภคินี  ก่อคุณากร การใชมู้ลค่าตลาดเป็นฐานภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในประเทศไทย 2555 
124 ภูริวตัร  เทพดุสิต ปัญหาบางประการสาํหรับการเก็บภาษีหลกัทรัพยศึ์กษากรณีการซ้ือ

ขายสญัญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้ 
2555 

125 วชุิดา  ธนาพฒิุภรณ์ ปัญหาบางประการของมาตรการภาษีกรณีเอกชนบริจาคให้พรรค
การเมือง 

2555 

126 ศรตม ์ ดิษฐปาน การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญาเพ่ือวตัถุประสงคท์างภาษีเงิน
ได ้

2555 

127 ศรุตยา  เดชธรรมรงค ์ ปัญหาบางประการของมาตรา 41 แห่งประมวลรัษฎากรศึกษากรณี
การเปล่ียนสถานะความมีถ่ินท่ีอยูข่องบุคคลธรรมดาเพ่ือเล่ียงภาษีเงิน
ได ้

2555 

128 จินตนา  บาํรุงสุข การจดัเก็บภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 2555 
129 ฝนทิพย ์ คาํพลอย มาตรการทางภาษีเงินได้เพ่ือป้องกันองค์กรธุรกิจให้สินบนแก่

เจา้หนา้ท่ีรัฐ 
2555 

130 ศศิญาภา  จิรวฒิุกลุ ปัญหาเก่ียวกบัใบอนุญาตตามพระราชบญัญติัสุรา พ.ศ.2493 2555 
131 อุษณีย ์ พรจตุรวธิ ระบบภาษีเงินไดแ้บบแยกเงินไดเ้ป็น 2 ประเภทเพื่อความเป็นกลาง

ทางภาษี 
2555 

132 พรรณราย จิตเจนการ ความรับผิดทางอาญาฐานหลีกเล่ียงภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
มาตรา 37 ศึกษากรณีภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในคดีหมายเลขแดงท่ี 
6095/2554 

2555 

133 กิตติศกัด์ิ  พฒุพนัธ์ุ มาตรการภาษีธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีการ
ควบคุมทุนเคล่ือนยา้ยระหวา่งประเทศระยะสั้น 

2556 

134 ขวญัชนก  สายเทพ ปัญหาการใชม้าตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตสําหรับการใช้  
เอทานอลเป็นเช้ือเพลิง 

2556 

135 จริยาวดี  เยีย่งยงค ์ การจดัเก็บภาษีเงินไดข้องห้างหุ้นส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่
นิติบุคคล : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายประเทศออสเตรเลีย 

2556 

136 ฉตัรนภา  เหลืองประเสริฐ การจดัเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 2556 
137 ชชัยทุธ  ปัญญาบุตร การใชม้าตรการทางภาษีในการปฏิรูปท่ีดิน 2556 
138 ชาญวฒิุ  ตณัฑดิลก แนวทางการจดัเก็บรายไดข้องรัฐและภาษีเก่ียวกบัปิโตรเลียมในพ้ืนท่ี

ทับซ้อนไทย-กัมพูชา : ศึกษาจากต้นแบบพ้ืนท่ีพัฒนาร่วมไทย-
มาเลเซีย 

2556 

139 ดาริกา  สมชนะกิจ รายจ่ายตอ้งหา้มท่ีเป็นเบ้ียปรับ เงินเพ่ิมและค่าปรับทางอาญา 2556 
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140 ธญัญมาศ  เลาห์วรีะพานิช ปัญหาภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเก่ียวกบับุตร 2556 
ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

141 นิภาพร  ระบิลทศพร การเลือกใชป้ระโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซอ้นและการนาํมาตรการ
จาํกดัประโยชน์มาใชใ้นประเทศไทย 

2556 

142 ประพนัธ์  คงเอียด ปัญหาโครงสร้างฐานและอตัราภาษีสรรพสามิตรถยนต ์ 2556 
143 พิเชษฐ  คุปตินทร ผูต้รวจการแผน่ดินทางภาษี 2556 
144 รัชพล  ศิริสาคร การจดัเก็บภาษีทรัพยสิ์นสําหรับท่ีอยู่อาศยัท่ีเจา้ของอยู่เอง : ศึกษา

เปรียบเทียบกบันิวยอร์ค ซิต้ี สหรัฐอเมริกา 
2556 

145 ศรัณย ์ บุญพิทกัษ ์ การถือขอ้เท็จจริงตามคดีอ่ืนในศาลภาษีอากร 2556 
146 ศิรินธร  พาณิชยก์ลุ การจดัทาํประมาณการรายจ่ายแผน่ดินท่ีเป็นภาษีการบริโภค 2556 
147 สุทธินนัท ์ แพทยานนัท ์ การรับรู้รายไดแ้ละรายจ่ายจากตัว๋เงินในระบบภาษีเงินได ้ 2556 
148 สุภารัตน์  วงษส์มกลืน ปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมสําหรับการให้บริการท่ีกระทาํใน

ราชอาณาจกัรและไดมี้การใชบ้ริการนั้นในต่างประเทศ 
2556 

149 สุรียล์กัษณ์  ธนากิจไพศาล มาตรการภาษีเงินไดเ้พื่อบรรเทาความเสียหายจากภยัพิบติั 2556 
150 กญัจน์ณฏัฐ ์ เกตุชยัมาศ ภาษีกิจการโรงแรมเพ่ือพฒันาการท่องเท่ียว 2557 
151 สุชยั  ปัญญาพฒิุกลุ การรวมกลุ่มเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 2557 

152 นิโลบล  พราหมณ์สุวรรณ การพิสูจน์ราคาโอน กรณีปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษทัขา้มชาติ 2557 

153 จตุรงค ์ เจริญสุขหนอ มาตรการทางภาษีอากรสาํหรับเขตประกอบการเสรีเขตปลอดอากร 
และคลงัสินคา้ทณัฑบ์นกบัการทาํความตกลงเขตการคา้เสรี 

2557 

154 ยวุธิดา  อดิเรกวฒิุ ช่วงเวลาภาษีมูลค่าเพ่ิม : ศึกษาเปรียบเทียบกบัประเทศออสเตรเลีย 2557 

155 ณรงคก์ฤษณ์  นิมโรธรรม ปัญหาการใชผ้ลขาดทุนสุทธิเพื่อประโยชน์ทางภาษี 2557 

156 วฒิุเลิศ  มีประถม ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของกิจการขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศ
ยานตามมาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร 

2557 

157 ศศิมณี  สุวรรณนิล การปรับปรุงกฎหมายอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดระหว่างประเทศ
กลุ่มอาเซียน 

2557 

158 ผสุชา  สวสัดิพรพลัลภ การเสียภาษีเงินไดแ้ทนผูมี้เงินไดโ้ดยองค์การของรัฐ  ศึกษาเฉพาะ
กรณีโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั 

2557 

159 ไชยา  ภกัดีวงศ ์ พระราชบญัญติัสุรา พ.ศ. 2493 กบัการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

2557 

160 อจัฉนิดา  เทพไตรรัตน ์ ปัญหาภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณี
การรับจ่ายเงินปันผลภายในกลุ่มบริษทัขา้มชาติระหวา่งประเทศไทย 
มาเลเซีย และสิงคโปร์ 

2557 

161 อธิวรรณ  สวรรคว์ฒันกลุ การจดัเก็บภาษีการบริโภคพลงังานไฟฟ้า 2557 

162 อารดา  ไพศาลธีระกร การจดัเก็บภาษีเงินไดใ้นเศรษฐกิจเสมือนจริง (Virtual Economies) : 
ศึกษากรณีเกมส์ออนไลน์ประเภทผูเ้ล่นจาํนวนมากมีบทบาทในเกมส์ 

2557 
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163 ศิรินนัท ์ ไทยานนัท ์ การเครดิตภาษีซ้ือท่ีเกิดข้ึนก่อนจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 2557 

164 จกัรินทร์  มุ่งจิตธรรมมัน่ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเก่ียวกบัสถาบนัอุดมศึกษา 2557 

165 อานนท ์ ทศัน์เอ่ียม ภาระภาษีเก่ียวกบัสญัญาต่างตอบแทนพิเศษยิง่กวา่สญัญาเช่าธรรมดา 2557 

166 เบญญาภา  เวนยั มาตรการป้องกันการแข่งขันทางภาษีเงินได้นิติบุคคลในภูมิภาค
อาเซียน : กรณีศึกษาจากกลุ่มสหภาพยโุรป 

2557 

167 ศุภลกัษณ์  ศิริพิศาลกลุ ความรับผิดทางอาญาฐานหลีกเล่ียงภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา : ศึกษา
คาํพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขแดงท่ี 6095/2554 

2557 

168 สิรินารถ  พิลึก มาตรการทางภาษีในการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มของอาคาร
และส่ิงปลูกสร้าง (Green Building) ในประเทศไทย 

2557 

169 สรวศิ  สุขเก้ือ การจดัเก็บภาษีเพ่ือบริหารจดัการปัญหาอุทกภยั 2557 

170 นิภาภทัร  ชาติชาํนิ กระบวนการระงบัขอ้พิพาททางภาษีสรรพสามิตโดยฝ่ายปกครอง 2557 

171 กมลภสั  เศรษฐวชัราวนิช ภาษีบรรจุภณัฑ ์ 2558 
172 กีระเกียรติ  พระทยั การใชห้ลกั "กิจกรรมทางเศรษฐกิจ" ในการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม 2558 

173 เช่ียวชาญ  ล้ิมนพคุณ การปรับใช้หลักการไม่เลือกปฏิบัติตามอนุสัญญาภาษีซ้อนใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ศึกษาเปรียบเทียบกบักรณีของสหภาพ
ยโุรป 

2558 

174 ณฐิัยา  ศรศกัดา มาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมความเสมอภาคทางภาษีอากร 2558 

175 ทิพยว์มิล  แสนอุบล การจดัเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการให้บริการทางการศึกษา : ศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยกับกฎหมายของประเทศ
ออสเตรเลีย 

2558 

176 ธนพล  เลิศวรกลุชยั ความรับผิดทางภาษีมูลค่าเพ่ิมเก่ียวกบักรณีสินคา้สูญหาย 2558 

177 นธี  ชุ่มเกสร การดาํเนินคดีอาญาภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรไทยในชั้นก่อน
ฟ้อง 

2558 

178 บุญธิดา  บุตรนาแพง ปัญหาภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัการลดทุนของบริษทัจาํกดั 2558 

179 เบญจรัตน์  สุวรรณทตั การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมชัว่คราว 2558 

180 ปาณิสรา  เผา่ภู่ การกาํหนดกาํไรเพ่ือเสียภาษีเงินไดส้าํหรับสถานประกอบการถาวร
ของธุรกิจประกนัภยัต่างประเทศ 

2558 

181 ปิติศกัด์ิ  ปภงักร ปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม 

2558 

182 พรรณราย  สงัวรโยธิน ความรับผิดทางภาษีเก่ียวกบัธุรกรรมทางการเงินอิสลาม 2558 

183 ภชิสา  เขมวราภรณ์ สิทธิในการหกัภาษีซ้ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการขายหุน้ของบริษทัโฮลดิง 2558 

184 ศศิโสภา  สุดจนัทร์ การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการให้ใช้สิทธิและการโอนสิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาตามหลกัแหล่งเงินได ้

2558 



มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์) 112 

ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

185 ภทัรพล  พลรังสิต ภาษีเงินไดข้ั้นตํ่าเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ 2558 

186 อมิตา  กลุพนัธ์ ปัญหาภาษีเงินไดบ้างประการเก่ียวกบัการควบรวมกิจการระหว่าง
ประเทศของบริษทัประกนัภยั 

2558 

187 อานนัทช์ยั  วงศจิ์รปภทัร การจัดเ ก็บภาษีมูลค่าเ พ่ิมแทนภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีการขาย
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั 

2558 
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สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
 

ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

1 เสริมอคัรวฒิุ  แวว่เสียงสงัข ์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมจัดการนํ้ าบาดาลของ 
ภาคอุตสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนื 

2548 

2 ญาณาภคั  มนัตารัตน ์ อาชญากรรมสงครามท่ีมีผลต่อส่ิงแวดลอ้มตามธรรมนูญกรุงโรมว่า
ดว้ยศาลอาญาระหวา่งประเทศ 

2548 

3 วนัทนา  เสาวดี การควบคุมการคา้สตัวป่์าระหวา่งประเทศของประเทศไทย 2548 
4 สมิต  ยอดพรหม มาตรการทางกฎหมายในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร

จดัการทรัพยากรป่าไม ้
2548 

5 อญัชญั  พงษป์ระดิษฐ ์ บทบาทของประชาชนในการดําเนินคดีอาญาความผิดเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้ม 

2548 

6 กฤติมา  โกมลฐิติ มาตรการทางกฎหมายในการจัดการปัญหาข้าวท่ีมีการตัดแต่ง
พนัธุกรรม : ศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

2549 

7 กฤภคั  อโนมะศิริ มาตรการทางกฎหมายในการจดัการมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานคร 2549 
8 ณฐัพล  ลือสิงหนาท การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติในเขต

อุทยานแห่งชาติทางทะเล 
2549 

9 พรรณพร  โสรัตยาทร มาตรการทางกฎหมายของไทยในการคุ้มครองผู ้บริโภคจาก
ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากพืชตดัต่อทางพนัธุกรรม 

2549 

10 พิชญสิ์นี  ศรีสวสัด์ิ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองและอนุรักษป่์าชายเลน 2549 
11 พินิจ  นิติวทิยาเทพ มาตรการเยยีวยาความเสียหายต่อบุคคลในคดีส่ิงแวดลอ้ม 2549 
12 ภาศินี  ชูอรุณ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัทาํสถานท่ีฝังกลบมูลฝอย 2549 
13 มนตทิ์พย ์ สุขพลู การใชม้าตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเสริมประสิทธิภาพการบงัคบั

ใชก้ฎหมาย 
2549 

14 วชัระ  พนัธ์ุนราวกิิจ การคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจากผลกระทบของ
ขบวนรถยนตข์บัเคล่ือน 4 ลอ้ : เปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศ 

2549 

15 วาสนา  จนัทราภรณ์ การควบคุม คุม้ครองป้องกนั และการใช้ประโยชน์ท่ีดินสาธารณ 
สมบติัของแผน่ดินท่ีประชาชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนั 

2549 

16 วลิาสินี  อินทรพรอุดม มาตรการทางกฎหมายในการจดัการของเสียอนัตรายจากผลิตภณัฑ์
ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

2549 

17 ศมาพร  ฉตัรสกลุพนิต มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเหตุรําคาญเร่ืองกล่ินจาก
โรงงานอุตสาหกรรม 

2549 

18 สายสาละวนิ  ช่วยบาํรุง การบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับป่าไม้ต่อชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงบริเวณ
ภาคเหนือตอนบน : กรณีศึกษาในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงดาว-เวียงแหง  
จงัหวดัเชียงใหม่ 

2549 
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19 สุธาทิพย ์ โพธ์ิศรี มาตรการทางกฎหมายในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 2549 
20 สุมณี  ชยัยะศิริสุวรรณ คดีปกครองเก่ียวกับส่ิงแวดลอ้ม : ศึกษาเฉพาะกรณีคดีพิพาทตาม

มาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและ
วธีิพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. 2542 

2549 

21 สุหสัยา  สุขเหลือ มาตรการคุ้มครองช้างป่าในประเทศไทยภายใต้อนุสัญญาว่าด้วย
การคา้ระหว่างประเทศซ่ึงชนิดของสัตวป่์าและพืชป่าท่ีใกลจ้ะสูญ
พนัธ์ุและอนุสญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ 

2549 

22 อภิเชษฐ ์ พงษไ์พบูลย ์ มาตรการเพ่ือคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มภายใตก้รอบองค์การการคา้โลก
กบัพิธีสารเกียวโต : ศึกษาประเด็นความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนเก่ียวกบั
การคุม้ครองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2549 

23 อรฉตัร  จนัทรัตน ์ สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพิจารณาโครงการ
ของรัฐ  ศึกษากรณีโครงการท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

2549 

24 อตัถสิทธ์ิ  อุสาหกิจ ปัญหามาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองและจดัการพนัธ์ุพืชไทย
จากการนาํไปใชโ้ดยมิชอบ 

2549 

25 อิศว ์ เนติธรรมกลุ พนัธกรณีของประเทศไทยภายใตอ้นุสญัญาวา่ดว้ยพ้ืนท่ีชุ่มนํ้ าท่ีมี 
ความสาํคญัระหว่างประเทศโดยเฉพาะเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัของนก
นํ้ า 

2549 

26 ตินาศกัด์ิ  สุขนคร การควบคุมการคา้เสือโคร่งของประเทศ 2549 
27 ภชัดาพร  บุญสนิท มาตรการทางกฎหมายในการจดัการมูลฝอยติดเช้ือ 2549 
28 จรุงวทิย ์ วภิาวนิ มาตรการทางกฎหมายของไทยในการคุม้ครองการเกษตรจากการ

ปนเป้ือนของพืชดดัแปลงพนัธุกรรม 
2550 

29 องัคณา  เสาธงทอง สิทธิการฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มในศาลปกครอง 2550 
30 โชคดี  นพวรรณ การคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการดาํเนินโครงการขนาดใหญ่ : 

ศึกษากรณี โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  และโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ไทย-มาเลเซีย 

2550 

31 คนึงสุข  ทองอยูค่ง มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและการควบคุมภาวะมลพิษ
จากการใชถ่้านหินในการผลิตไฟฟ้า 

2550 

32 สุชาติ  รัตนวารินทร์ชยั มลพิษของส่ิงแวดลอ้มทางทะเลจากแหล่งบนบก : ศึกษาบทบาทของ
ประเทศไทยโดยคํานึง ถึงกฎเกณฑ์ ท่ี เ ก่ียวข้องในอนุสัญญา
สหประชาชาติวา่ดว้ยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 

2550 

33 พงษพ์นัธ ์ บุปเก การใชก้ฎหมายในการกาํหนดพ้ืนท่ี  การขออนุญาต  การควบคุมการ
สูบนํ้ าเกลือใตดิ้นและการทาํเกลือสินเธาวจ์ากนํ้ าเกลือใตดิ้น 

2550 

34 ชนาธิป  เหมือนพะวงศ ์ พยานผูเ้ช่ียวชาญในคดีแพง่ท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 2550 
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35 พินิจ   ตนัติวญิญพงศ ์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองและจดัการความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ตามกฎหมาย : กรณีศึกษาอุทยาน
แห่งชาติและเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าของประเทศไทย 

2550 

36 เอกราช เผา่จาํรูญ การทาํเหมืองแร่ของประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกบัประเทศ
แคนาดา 

2550 

37 ชญานิศ  เกิดจงัหวดั มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการดูดทราย 2550 
38 สุธาสินี  แท่นอ่อน การจดัการพ้ืนท่ีชุ่มนํ้ าดอนหอยหลอด จงัหวดัสมุทรสงครามตาม

อนุสญัญาวา่ดว้ยพ้ืนท่ีชุ่มนํ้ า 
2550 

39 พิชญาภา  อร่ามพงษพ์นัธ์ การคา้พืชป่าตามอนุสัญญาว่าด้วยการคา้ระหว่างประเทศซ่ึงชนิด
สตัวป่์าและพืชป่าใกลสู้ญพนัธ์ุ : ศึกษากรณีกลว้ยไมไ้ทย 

2550 

40 พทัธ์ิวริา  ภู่ตระกลู พนัธกรณีของรัฐภาคีตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารพิษท่ี
ตกคา้งยาวนาน : ศึกษากรณีของการเขา้เป็นภาคีของประเทศไทย 

2550 

41 ภทัรัชต ์ นิยมสุจริต การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทคดีส่ิงแวดลอ้มทางแพง่ในศาล 2550 
42 พงษส์วสัด์ิ  อกัษรสวาสด์ิ สิทธิการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิมในการอนุรักษแ์ละการ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
2550 

43 ดนุพร  คีรีกิจขจร การควบคุมและการจดัการนํ้ าเสียและกล่ินจากฟาร์มสุกร 2550 
44 พีรเดช  คงเดชา พนัธกรณีของประเทศไทยภายใตอ้นุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการ 

ต่อตา้นการแปรสภาพเป็นทะเลทรายในประเทศท่ีประสบปัญหาภยั 
แลง้อยา่งรุนแรงและ/หรือ การแปรสภาพเป็นทะเลทรายโดยเฉพาะ
ในทวปีแอฟริกา 

2551 

45 ประยทุธ  ไชยพิณ บทบาทศาลฎีกาต่อการบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยทรัพยากรป่าไม ้ 2551 
46 หิรัณยเ์ศรษฐ  เหยีย่วประยรู การควบคุมการใช้และจัดการท่ีดินในพ้ืนท่ีคุ ้มครองส่ิงแวดล้อม 

จงัหวดัภูเก็ต 
2551 

47 ชนพร  เมฆไพบูลย ์ มลพิษของหมอกควนัจากไฟป่าขา้มแดน : ภายใตข้อ้ตกลงอาเซียน 
วา่ดว้ยมลพิษของหมอกควนัขา้มแดน 

2551 

48 วฒันี  ระดบัปัญญาวฒิุ มาตรการควบคุมชนิดพันธ์ุต่างถ่ินท่ีติดมากับนํ้ าอับเฉาเรือตาม 
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการควบคุมและจดัการนํ้ าอบัเฉา     
เรือและตะกอน ค.ศ. 2004 

2551 

49 ชนิดา  วงศช่์างหล่อ การปลูกป่าของประเทศไทยตามกลไกการพฒันาท่ีสะอาดภายใตพ้ิธี 
สารเกียวโต 

2551 

50 ภีรภทัร  ด่านธีระภากลุ มาตรการส่งเสริมและกํากับดูแลให้มีอาคารสูงตามแนวทางของ 
green building เพื่อประหยดัพลงังานไฟฟ้า 

2551 

51 บุญธิดา  เปล่งแสง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมลพิษทางนํ้ าจากโรงงาน 
อุตสาหกรรม 

2551 
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52 ชลีทร  ร่ืนทิม การมีส่วมร่วมของประชาชนในโครงการท่ี มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม : ศึกษากรณีโครงการปรับปรุงร่องนํ้ าเพ่ือการเดินเรือ 
พาณิชยใ์นแม่นํ้ าลา้นชา้ง – แม่นํ้ าโขง 

2551 

53 รติกร  แสวงสวสัด์ิ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมขยะอิเล็กทรอนิกส์จาก
โทรศพัทมื์อถือและแบตเตอร่ี 

2551 

54 กิตติศกัด์ิ  บุตรสาแสง กฎหมายเ ก่ียวกับการแก้ไขปัญหามลพิษทางนํ้ าจากโรงงาน 
อุตสาหกรรมใน ส.ป.ป. ลาว 

2551 

55 วชิญา ตียะไพบูลยสิ์น มาตรการในการอนุรักษแ์หล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม : กรณีศึกษา
อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา 

2551 
 

56 นนัทนา  พยงุภร มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับมลพิษทางเสียงภายในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

2551 

57 เดือนเด่น  นาคสีหราช มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและควบคุมไฟป่าในประเทศ
ไทย 

2551 

58 ธญัชนก  คงเด่นฟ้า พนัธกรณีของประเทศไทยเก่ียวกับมาตรการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพภายใตพิ้ธีสารคาร์ตาเฮนวา่ดว้ยความปลอดภยัทางชีวภาพตาม 
อนุสญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพค.ศ. 1999 

2552 
 

59 ธราพงษ ์ สุขมาก มาตรการทางกฎหมายของประเทศในการคุม้ครองพนัธ์ุเต่าทะเล 2552 

60 พณิชพงศ ์ พลบัผล กฎหมายอนุรักษโ์บราณสถานในประเทศไทย 2552 

61 พิชชา  ใจสมคม มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและฟ้ืนฟกูารทาํลายระบบนิเวศ
พ้ืนทอ้งทะเลจากการลกัลอบทาํประมงในเขต 3,000 เมตร 

2552 

62 ไพรัตน์  ชูฤกษธ์นเศรษฐ ์ กฎหมายในการควบคุมและจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร
สาํนกังาน 

2552 

63 ไฟ  เสนาไชย การฟ้องคดีแพง่โดยประชาชนในคดีท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 2552 

64 ณิชมน  จนัทรัตน ์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมลพิษทางอากาศอนัเกิดจาก
เตาเผาศพ 

2552 

65 วริสา  โพพี การคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มทางทะเลของประเทศไทยจากภาวะมลพิษ
จากการท้ิงเทจากเรือ 

2552 

66 สุเมธ  สุภทัรจาํเนียร มาตรการทางกฎหมายในการจดัการมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพทัยา 2552 

67 ศศิธร  ช่อกระถิน มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัในการทาํงานภายใน
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการใชส้ารเคมี 

2552 

68 จิรสิริ  ชมกรด มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและการควบคุมมลพิษทาง
อากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี :  ศึกษากรณีนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพดุ 

2552 

69 ฐิตาภา  กระแสร์ลม การควบคุมและจดัการมลพิษทางนํ้ าในแม่นํ้ าท่าจีน 2552 
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70 กฤติกา  เลิศสวสัด์ิ การป้องกันและควบคุมมลพิษทางเสียงจากอากาศยานภายใต้
อนุสญัญาวา่ดว้ยการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ค.ศ. 1944 

2552 

71 ธนภพ  ศรีสถาพร มาตรการทางกฎหมายในการจัดการปัญหาสุนัขจรจัดในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2552 

72 ดวงกมล  ทวสุิวรรณ มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในการจดัการชนิดพนัธ์ุต่าง
ถ่ิน ตามอนุสญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ 

2552 

73 อรุณ  หงษท์อง มาตรการทางกฎหมายในการจัดการการทําประมงชายฝ่ังของ
ประเทศไทย 

2552 

74 กนกวรรณ  ชาติสุวรรณ การคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มในชุมชนจากการอาศยัของนกแอ่นกินรัง 2553 
75 ศรณฐั  เกิดสุนทร มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและจัดการนํ้ า เ สียจาก

โรงพยาบาล 
2553 

76 มณิศรา                                             
เทพหสัดิน ณ อยธุยา 

การกาํหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษในคดีส่ิงแวดลอ้ม 2553 

77 วรมน  หวงัพินิจกลุ อายคุวามการใชสิ้ทธิเรียกร้องค่าเสียหายทางแพง่ในคดีส่ิงแวดลอ้ม 2553 
78 ณฎัฐพฤทธ์ิ  หลาวทอง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและจดัการมลพิษทางแสงจาก

ไฟถนน 
2553 

79 กนกพรรณ์  ตนัวมิลรัตน ์ ภาระการพิสูจน์เร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระทาํและผลในคดี
ส่ิงแวดลอ้ม 

2553 

80 พรพินี  ปลูกเจริญ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการทาํเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีสูง
เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม : กรณีศึกษาพ้ืนท่ีสูงในเขตอาํเภอ
ลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์

2553 

81 จิตตน์ภา  ประชาศรี มาตรการทางกฎหมายในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ : 
กรณีศึกษาเกาะเสมด็ 

2553 

82 อุษณี  อศัวกาญจนกิจ การคุม้ครองผืนป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ในฐานะท่ีเป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ 

2553 

83 ฐิติพร  พงศสุ์พพตั มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและจดัการเมืองพทัยาเพื่อการ
ท่องเท่ียว 

2553 

84 กนกวรรณ  วงศก์ว ี มาตรการลงโทษทางอาญาแก่นิติบุคคลท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

2553 

85 บณัฑิต  ไทยผลิตเจริญ มาตรการทางกฎหมายของไทยในการควบคุมชนิดพนัธ์ุสัตวน์ํ้ าต่าง
ถ่ินท่ีกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม : ศึกษากรณีหอยเชอร่ี 

2553 

86 ภคัรส  อินทร์เสาร์ การควบคุมและจดัการมลพิษทางนํ้ าจากฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ 2553 
87 พีรญา  ตั้งตระกลู มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองนํ้ าใตดิ้นจากการปนเป้ือน

ปุ๋ยเคมีในภาคเกษตรกรรม 
2553 
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88 ณฐันารถ  กอบกิจพานิชผล มาตรการทางกฎหมายในการจดัการมูลฝอยบนเกาะเสมด็ 2553 
89 พีรพล  เจตโรจนานนท ์ การควบคุมมลพิษทางเสียงจากการจราจรทางบก 2553 
90 กมัพล  อยูม่ ัน่ธรรมา มาตรการทางกฎหมายในการจัดการพ้ืนท่ีสวนสาธารณะในเขต

กรุงเทพมหานคร 
2553 

91 วราภรณ์  จานโอ ปั ญ ห า ม า ต ร ก า ร ท า ง ก ฎ ห ม า ย เ ก่ี ย ว กับ ม ล พิ ษ ท า ง ดิ น จ า ก
ภาคอุตสาหกรรม 

2554 

92 ปณิดา  พฒันพงศ ์ การดาํเนินคดีแพง่ท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มโดยองคก์รเอกชน 2554 
93 อจัฉรา  ชินนิยมพาณิชย ์ มาตรการทางกฎหมายในการจดัการเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แลว้จาก

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
2554 

94 เพญ็พรรณ  อินทปันตี สิทธิชุมชนในการจดัการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ : 
ศึกษากรณีชุมชนกะเหร่ียงในพ้ืนท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าอุม้ผาง 

2554 

95 สุภาพร  งา้วสุวรรณ์ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมมลพิษจากการกาํจัดมูล
ฝอยดว้ยวธีิการเผา 

2554 

96 จตุพร อินทรเจา้  การไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางส่ิงแวดลอ้มนอกศาล 2554 
97 รังสิมา  จีนเจริญ โทษปรับในคดีทาํลายพ้ืนท่ีป่าไม ้ 2554 
98 จิตรประภา  นุ่มนวล มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์และคุม้ครองพ้ืนท่ีป่าพรุ : 

กรณีศึกษาพ้ืนท่ีป่าพรุควนเคร็ง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
2554 

99 ชนินทร์  มณีดาํ มาตรการทางกฎหมายในการจดัการการชะลา้งพงัทลายของดิน 2554 
100 พรอนุรักษ ์ สุทธิคณะ กระบวนการทางกฎหมายในการควบคุมเหตุรําคาญโดยเจา้พนกังาน

ทอ้งถ่ิน 
2554 

101 อมัภินนัท ์ ก่ีสกลุ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและควบคุมการกดัเซาะชายฝ่ัง
ทะเลจากโครงสร้างวศิวกรรมป้องกนัชายฝ่ัง 

2554 

102 แสงพระจนัทร์  วงศโ์พธ์ิ
ทอง 

การฟ้องทางแพ่งในคดีส่ิงแวดลอ้มตามกฎหมายของ สปป.ลาว  : 
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทย 
(Civil Action Relating Environment under the Laws of Lao PDR  : 
Comparison of Thai Laws) 

2554 

103 บงัอรศรี  ถาวรประดิษฐ ์ มาตรการทางกฎหมายในการจดัการแพท่องเท่ียวในเขตอาํเภอเมือง 
จงัหวดักาญจนบุรี 

2554 

104 วรัทยา  อศัวโฆษิต มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมลพิษทางเสียงจากเรือยนตใ์น
เสน้ทางท่องเท่ียวรอบเกาะอมัพวา 

2554 

105 กษิดิษ  ลือชยั มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมมลพิษทางนํ้ าใน
คลองแสนแสบในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

2554 

106 นฎาพรรณ  ภิโสรมย ์ มาตรการทางกฎหมายในการจดัการส่ิงปฏิกลูจากครัวเรือน 2554 
107 ปานระพ ี แกว้ภราดยั การจดัการพ้ืนท่ีตน้นํ้ านํ้ าหนาว 2554 
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108 กอบกลุ  ชยัเดชสุริยะ มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษแ์ละจดัการแหล่งหญา้ทะเล 2554 
109 แถ่นแกว้  พรหมบิดา มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและจดัการนํ้ าเสียจากชุมชนใน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
2554 

110 มินทร์ลดา  แกว้ฐนิสพงษ ์ มาตรการทางกฎหมายในการจดัการการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลบริเวณ
พ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าปากพนงั 

2554 

111 ประพิมพพ์รรณ  เงินทิพย ์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสตัวต์ามหลกัสวสัดิภาพสตัว ์ 2554 
112 อธิราช  จารุโสภณ บทบาทขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการอนุรักษแ์ละการจดัการ

ทรัพยากรป่าไม  ้ : ศึกษากรณีป่าชุมชนเขาวง ตาํบลวงัตะเฆ่ อาํเภอ
หนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ 

2554 

113 กิตติพงศ ์ สาํเภา ปัญหาการบังคบัใชพ้ระราชบัญญติัคุม้ครองซากดึกดาํบรรพ์ พ.ศ.
2551 

2555 

114 ช.กษิมา  เพช็ญไพศิษฏ ์ กฎหมายการอนุรักษก์รุงรัตนโกสินทร์ 2555 
115 นุชนารถ  เจริญสุข มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเล้ียงสุนขั 2555 
116 ปัญญารัตน์  มีผล มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูไ้ม่สูบบุหร่ี 2555 
117 ฐิติมา  เฉิดโฉม มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษป์ะการังในอุทยานแห่งชาติหมู่

เกาะชา้ง จ.ตราด 
2555 

118 สุนทร  เปล่ียนสี การจดัการปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังในพ้ืนท่ีของเอกชน 2555 
119 พงศฐิ์ติ  หิรัญสาลี การคุ้มครองและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในแม่นํ้ า

ระหวา่งประเทศ : กรณีศึกษาแม่นํ้ าสาละวนิพรมแดนไทย-เมียนมาร์ 
2555 

120 สุภคัคินี  จนัทร์โฉม ปัญหาการดํา เ นินคดีกับหน่วยงานรัฐ ท่ีกระทําละเ มิดในคดี
ส่ิงแวดลอ้มของศาลปกครอง 

2555 

121 จิรารัตน์  พรเทวบญัชา การจดัการพ้ืนท่ีชุ่มนํ้ าเขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ย จงัหวดัพทัลุง 2555 
122 นงพงา  ประทุมวงศ ์ การจดัการพ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑลของประเทศไทย : กรณีศึกษาพ้ืนท่ี

สงวนชีวมณฑลสะแกราช 
2555 

123 ปิยะณฐั  สุดนาวา การคุม้ครองพ้ืนท่ีป่าไมจ้ากการออกหนงัสือแสดงสิทธ์ิในท่ีดินแบบ
เฉพาะรายตามหลกัฐานการแจง้การครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1) 

2555 

124 ลดัดาวรรณ  หลวงอาจ ก า ร กํ า ห น ด ค่ า สิ น ไ ห ม ท ด แ ท น ค ว า ม เ สี ย ห า ย ท่ี เ กิ ด ต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

2555 

125 สุธิดา  อินทร์ดี การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการอาคารชุดสาํหรับพกัอาศยั
ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มชุมชน 

2555 

126 อคันีวธุ  เกษวเิชียร มาตรการทางกฎหมายในการจดัการยางรถยนตท่ี์ไม่ใชแ้ลว้ 2555 
127 วราพร  บุญสิน การจดัการสตัวป่์าของกลางในคดีอาญา 2555 
128 วสวตัต์ิ  เอกพานิช ปัญหากฎหมายในการจดัการฝุ่ นละอองจากการก่อสร้างอาคาร 2555 
129 กลุรัตน์  อุบลนุช มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมนํ้ าเสียจากเรือบรรทุกสินคา้ 2555 
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130 สุรศกัด์ิ  บุญเรือง ปัญหาความรับผิดเพ่ือความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติตาม
มาตรา 97 พระราชบญัญติัส่งเสริมรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
พ.ศ.2535 

2555 

131 เอกฤทธ์ิ  ลีลาเกรียงศกัด์ิ มาตรการทางกฎหมายในการลดปริมาณการผลิตการใชถุ้งพลาสติก
หูห้ิว 

2555 

132 ขวญัลยา  มณีโชติ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมลพิษทางเสียงจากการชุมนุม
ในท่ีสาธารณะ 

2555 

133 ศศิวมิล  ช่วยดาํรงค ์ ความรับผิดต่อความเสียหายทางนิวเคลียร์ 2555 
134 สณัหวฒัน์ จิตรากลุ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมลพิษจากไอระเหยของนํ้ ามนั

และนํ้ ามนัหล่อล่ืนท่ีใชแ้ลว้ในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง 
2555 

135 กฤช  ฤทธา สิทธิเกษตรกรในการอนุรักษแ์ละเขา้ถึงพนัธ์ุพืช : ศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมายสาธารณรัฐอินเดียและราชอาณาจกัรไทย 

2556 

136 ณฐกนัต ์ ดว้งปาน การบังคับใช้ผงัเมืองเฉพาะเพ่ือการจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองและ
ชุมชน 

2556 

137 ณฐัพล   กิตติตระกลู การใชสิ้ทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในคดีส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบั
มลพิษ : ศึกษากรณีความเสียหายแก่ร่างกายท่ียงัไม่ปรากฎอาการ 

2556 

138 ทรรศนีย ์ แดงหลา้ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและจดัการนํ้ าเสียจากโรงแรม 2556 
139 ธนญัชยั  ประสพดาํเกิง แนวทางการแกไ้ขปัญหาพระสงฆใ์นพ้ืนท่ีป่าไม ้ 2556 
140 นาวนิ  พิมพก์ลดั มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสารทาํลายชั้นโอโซน 2556 
141 เนาวรัตน์  พิมพก์ลดั การควบคุมป้องกันชนิดพนัธ์ุต่างถ่ินกรณีปลาซัคเกอร์ในประเทศ

ไทย 
2556 

142 ปรียาภรณ์  เกราะแกว้ ความเป็นไปไดข้องประเทศไทยในการเขา้เป็นภาคีอนุสัญญาวา่ดว้ย
การอนุรักษช์นิดพนัธ์ุสตัวป่์าท่ีอพยพยา้ยถ่ิน 

2556 

143 ปัญจศกัด์ิ  นาคะวสุิทธ์ิ มาตรการทางกฎหมายในการจดัการมูลฝอยบนเกาะพีพี 2556 
144 ปุณณวทิย ์ ภสัสรารุจินนัท ์ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสีย 2556 
145 พวงรัตน์  เช้ือรบ มาตรการทางกฎหมายในการติดตามตรวจสอบ (Monitoring) และ

การตรวจติดตาม (Auditing) ในกระบวนการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

2556 

146 พชัรวรรณ  ประสงคสิ์น การคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มทางทะเลจากการใชทุ่้นระเบิดทางทะเล 2556 
147 มานะชยั  อน้ภ ู พนัธกรณีของประเทศไทยในการเขา้ร่วมเป็นภาคีพิธีสารนาโงยาว่า

ดว้ยการเขา้ถึงทรัพยากรพนัธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ี
เกิดข้ึนจากการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรพนัธุกรรมอยา่งเท่าเทียมและ
เป็นธรรม ค.ศ.2010 

2556 

148 ศิรประภา  ฐานพงษ ์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการทาํประมงพาณิชย ์ 2556 
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149 เรียวไผ ่ บุญลอย มาตรการทางกฎหมายในการหมุนเวียนขยะบรรจุภณัฑ์กลบัมาใช้
ใหม่ : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 

2556 

150 วศินี  ใจแจ่ม การใชม้าตรการฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเยยีวยาความเสียหายต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

2556 

151 วามารี  หนูสุวรรณ์ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมมลพิษทางนํ้ าใน
อ่าวปัตตานี 

2556 

152 ศิริชนก  วริิยเก้ือกลู มาตรการทางกฎหมายเพื่อการจัดการและอนุรักษ์ตน้ไมใ้นเมือง :
กรณีศึกษาเฉพาะพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

2556 

153 สุนทร  แกว้ประเสริฐศรี ปัญหาการนาํวิธีการเพื่อความปลอดภยัตามประมวลกฎหมายอาญา
มาใชใ้นคดีส่ิงแวดลอ้ม 

2556 

154 อญัชลี  นกับริตน อาํนาจของศาลปกครองในการตรวจสอบการประกาศเขตควบคุม
มลพิษ : ศึกษากรณีคดีมาบตาพดุ 

2556 

155 อาทิตย ์ ธรรมานุรักษกิ์จ การนาํหลกัการ Green Building มาปรับใชก้บักฎหมายไทย เพ่ือการ
อนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มในอาคาร 

2556 

156 อิทธิพทัธ์  บุญดาํเรก มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองพะยนู 2556 
157 ภูริช  บริบูรณ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับขั้นตอนการวางและการจัดทาํรวมถึงการ

ประกาศใชผ้งัเมืองรวม ศึกษากรณีผงัเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ 
2557 

158 จุฬาภา  บุญฤทธ์ิ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสุขภาพของประชาชนจาก
คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและสถานีฐาน 

2557 

159 ณฐัพร  อรุณทอง ปัญหาการกาํหนดคาํบงัคบัในคดีส่ิงแวดลอ้มของศาลปกครอง 2557 

160 วฒิุ  ศุภกลุ ปัญหาการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในคดี
ส่ิงแวดลอ้ม : ศึกษาเฉพาะกรณีเอกชนเป็นผูเ้สียหาย 

2557 

161 ภานุมาศ  สงวนวงษ ์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองนกอพยพในพ้ืนท่ีชุ่มนํ้ าสาม
ร้อยยอด 

2557 

162 สุพทัธมน  ช่ืนจิต ปัญหาความรับผิดเพื่อความเสียหายจากการทาํเหมืองใตดิ้น 2557 

163 อุษณี  แหลมสกั สิทธิชุมชนในการฟ้องคดีแพง่ตามมาตรา 97 พระราชบญัญติัส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

2557 

164 ดาราพร  นพเกา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีจะมีสิทธิฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มในศาลปกครอง : ศึกษา
กรณีการผงัเมืองและควบคุมอาคาร 

2557 

165 ฐานิศร์  บวัดาํ กฎหมายกิจการเล้ียงสุนขัเพ่ือบริโภค 2557 

166 โชคดี  กรพชัร การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการท่ี มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม : ศึกษากรณีโครงการก่อสร้างท่าเรือนํ้ าลึกปากบารา 

2557 

167 สมมณี  วงศค์าํภา สิทธิของบา้นในป่าผลิตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2557 

168 หทยั  วรีะพงศ ์ การคุม้ครองโบราณสถานจากการทาํเหมืองแร่ 2557 
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169 สุชานนั  หรรษอุดม อาํนาจของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษในการตรวจสอบแหล่งกาํเนิด
มลพิษ ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ตามพระราชบญัญติัส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 

2557 

170 โชคชยั  เนตรงามสวา่ง มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรม : ศึกษากรณี
มาตรการเก่ียวกบัการกาํหนดเขตคุม้ครองพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกบัการทาํ
กสิกรรม 

2557 

171 เกียรติศกัด์ิ  มาเม่น มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมภาวะมลพิษในดินจากการใช้
สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช 

2557 

172 ลีลา  เกตุขนุทด มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนั ควบคุม และบาํบดัโรคระบาด
สตัว ์ศึกษากรณีสตัวป์ศุสตัว ์

2557 

173 นพตัธร  สาํเภาเงิน ปัญหาการดาํเนินการให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการผงัเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร 

2557 

174 พิพรรณภรณ์  หิรัญสาลี มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา 

2557 

175 จาระไน  แสนเมืองแกว้ มาตรการทางกฎหมายในการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน : 
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกบัต่างประเทศ 

2558 

176 จิรวดี  วรรณชาติ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและควบคุมมลพิษจากหอเผา
ก๊าซท้ิง 

2558 

177 จุรีพร  จินดาขดั มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแหล่งนํ้ าบาดาลเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค 

2558 

178 ชารีมา  ทาํประเสริฐ มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์โบราณสถานท่ีอยู่ในความ
ครอบครองของเอกชน 

2558 

179 ณฐัสุดา  รัตตมณี การควบคุมสิทธิการใช้นํ้ าของเจ้าของท่ีดินริมทางนํ้ านอกเขต
ชลประทาน 

2558 

180 ทิพยพ์ล  สร้อยศิริ ข้อสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผู ้บริหารนิติบุคคลใน
กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม 

2558 

181 ธนพนัธ ์ แสงพงศานนท ์ การกาํหนดค่าเสียหายทางจิตใจในคดีส่ิงแวดลอ้ม 2558 

182 นิศาชล  ตรงศิริวฒัน ์ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและควบคุมฝุ่ นละอองจากการ
ทาํเหมืองหินอุตสาหกรรม 

2558 

183 ธิรดา  ผจญอริพา่ย มาตรการทางกฎหมายในการจัดการนํ้ าจากกระบวนการผลิต
ปิโตรเลียมในทะเล กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายของ
ประเทศไทยและของสหราชอาณาจกัร 

2558 

184 นฎัพร  กรกนกกมล มาตรการทางกฎหมายในการลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ : ศึกษา
กรณีการส่งเสริมและควบคุมการซ้ือขายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมือสอง 

2558 
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185 ธนาภิสิทธ์ิ  ชิดเช้ือ มาตรการทางกฎหมายในการจดัการมูลฝอยท่ีเกาะสีชงั 2558 

186 ประดิษฐ ์ สุวรรณศรี ความรับผิดของรัฐเพื่อการอนุรักษโ์บราณสถานในความครอบครอง
ของเอกชน 

2558 

187 ประไพรัตน์  ดวงพระราช ผูจ้ดัทาํรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 2558 

188 ปิยะวฒัน์  คุณาเวชกิจ ปัญหาวา่ดว้ยพยานหลกัฐานในคดีแพ่งเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของศาล
ยติุธรรม 

2558 

189 พงศศ์กัด์ิ  สิรินภากลุ มาตรการทางกฎหมายท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการออกแบบเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ 

2558 

190 พฒิุนนัท ์ สุขสม มาตรการส่งเสริมการเพาะพนัธ์ุเห้ีย (Varanus salvator) เพื่อการคา้
ตาม CITES 

2558 

191 ภาณุภาส  ลิขิตธนสมบติั มาตรการเสริมโทษทางอาญาในคดีส่ิงแวดลอ้ม 2558 

192 ภูษณิศา  ธีรวโรดม มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและป้องกนัภาวะมลพิษทาง
ทะเลจากบ่อเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าชายฝ่ัง : ศึกษากรณีสารอาหาร 

2558 

193 ยงยทุธ  มหาเวชาศิริ มาตรการทางกฎหมายเพื่อการจัดการมลพิษดินภายในบริเวณ
โรงงาน 

2558 

194 ลกัษมณ  อ่ิมทรัพย ์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมลพิษทางอากาศจากเตาเผามูล
ฝอยติดเช้ือ 

2558 

195 วรัชยา  สุวรรณเนตร มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในการวางแผนการใช้
ประโยชน์ทะเลเชิงพ้ืนท่ี 

2558 

196 วลยัณาฐ  จนัทวงศว์ไิล มาตรการทางกฎหมายในการเพาะพัน ธ์ุสัตว์ป่าขอ งผู ้ได้รับ
ใบอนุญาตใหเ้พาะพนัธ์ุสตัวป่์า 

2558 

197 วนัวสิา  แกว้สืบ มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมเกษตรอินทรียเ์พ่ือการพฒันา
เกษตรกรรมท่ีย ัง่ยนื และความมัน่คงทางอาหาร 

2558 

198 วรีะยทุธ  หอมช่ืน การสงวนสิทธิแกไ้ขคาํพิพากษาในคดีส่ิงแวดลอ้ม 2558 

199 ศรุดา  พิชชากานต ์ มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองโลมาอิรวดีในทะเลสาบ
สงขลา 

2558 

200 สุรพงษ ์ จนัทฤาวฒัน ์ ความเป็นไปไดใ้นการเขา้เป็นภาคีแห่งสนธิสัญญาระหวา่งประเทศ
วา่ดว้ยทรัพยากรพนัธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร 

2558 

201 อรวรรณ  ศิริพนัธ์ การซ้ือสินค้าและการจ้างบริการท่ี เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมใน
หน่วยงานของรัฐ 

2558 

202 อชัฌา  สงฆเ์จริญ การเขา้ถึงขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มในความครอบครองของเอกชน 2558 
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1 ตรีเดช  ศรีไทย นโยบายและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมลพิษทางอากาศ
จากสารอินทรียร์ะเหยง่าย (วโีอซี) ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ 

2555 

2 ปรีดาอาภา  ดิลกเพชรภาดา
กลู 

การกาํกบัดูแลการดาํเนินกิจกรรมในตลาดทุน : ศึกษากรณีการกาํกบั
ดูแลตนเองของบริษทัหลกัทรัพยแ์ละเจา้หนา้ท่ีการตลาดหลกัทรัพย ์

2556 

3 พิเชษฐ ์ ช่ืนเลิศสกลุ หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการฟ้องคดีปกครอง : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีการ
ฟ้องคดีของผูท่ี้มิใช่คู่สญัญาในคดีพิพาทเก่ียวกบัสญัญาทางปกครอง 

2556 

4 รพีพงษ ์ นิธิโสภณ ปัญหาการกาํหนดศาลท่ีมีอาํนาจเหนือคดีตามกฎหมายเก่ียวกบัความ
มัน่คง 

2556 

5 วชัรพงษ ์ จิโสะ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวดั 2556 
6 ศิริพร  คงกะโชติ ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามหลักการ

ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ินภายใต้
รัฐธรรมนูญ 

2556 

7 วนัชยั  นวลเขียว การจดัใหมี้ระบบพยานผูเ้ช่ียวชาญในคดีปกครอง 2557 
8 จาํเรียง สวสัดิวฒัน์ ณ 

อยธุยา 
ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการเข้าสู่ตําแหน่งอํานวยการของ
ขา้ราชการพลเรือนสามญัตามหลกัคุณธรรม 

2557 

9 พิภพ  เจนสุทธิเวชกลุ ปัญห าเ ก่ียวกับ กา ร ข้ึน ทะ เ บี ยนเ ป็น หน่วยบ ริก ารใ นร ะบ บ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสถานพยาบาลภาครัฐตาม
พระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 

2557 

10 อญัญารัตน์  พูพิ่สุทธ์ิ ปัญหาทางกฎหมายในการควบรวมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2557 

11 ภาสเชษฐ ์ ชินเวศยวงศ ์ แนวคิดวา่ดว้ยการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบกฎหมายไทย 2557 

12 ชุธิดา  รตนตัจุฑามณี ปัญหาเก่ียวกบัการชุมนุมสาธารณะในประเทศไทย 2557 

13 ชมพนุูท  เกตุศร ข้อจํากัดในการพฒันาพรรคการเมืองไทยในกฎหมายพรรคการ
เมืองไทย กรณีศึกษา : การส้ินสภาพพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 
แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 
2550 

2557 

14 กาญจนา  ภู่ประดบักฤต การตรวจสอบความคุม้ค่าก่อนการออกกฎในระบบกฎหมายไทย 2557 

15 เอกราช  ชูจนัทร์ สิทธิชุมชนในการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ศึกษากรณีอาคารราชพสัดุในชุมชนริมนํ้ าจนัทบูร 

2557 

16 กิตติเดช  กิจมโนมยั ผลกระทบของคาํวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ ศึกษากรณีคาํวนิิจฉยัท่ี 
12/2555 

2558 

17 ณิชาปวณ์ี ศิริโสดา สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการทุจริตใน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2558 
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ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

18 ปรวนั  วงษส์นิท การคุม้ครองสิทธิในความเป็นอยูส่่วนตวั : ศึกษากรณีการส่งขอ้ความ
สั้น (SMS) 

2558 

19 ปรียา  รววิรรณพงษ ์ ลักษณะทางกฎหมายของสัญญาท่ีองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
ดาํเนินการในโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือก 

2558 

20 ศิวชาติ  ฉตัรตรัสตรัย ปัญหาบางประการในการจดัทาํงบประมาณตามระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเนน้ผลงานตามยทุธศาสตร์ของประเทศไทย 

2558 
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Master of Laws Program in Business Laws (English Program) 
 

ล าดบั ช่ือผู้แต่ง  ช่ือเร่ือง ปีทีเ่ผยแพร่ 

(NO.) (Author)  (Title) (Year) 
1 Warin Klewpaisal A Comparative Study of the Singapore and Thai Condominium 

Acts 
2554 

2 Niracha Sangaunkeo Legal Protection against Secondary Infringement of Copyright: 
Study on the case of Landlords and Lessors 

2554 

3 Rapi  Rikulsurakan Liberalization of Electricity Market in Thailand 2554 
4 Ekarin Tengchiew Orphan Works:Problem and Solutions 2554 
5 Chanikarn Jedwarapong Tax Depreciation for SMEs 2554 
6 Thida Siripisitsak Civil Liability for Secondary of Copyright 2554 
7 Sutthiruk Boonmaneewong Future of CDM Investment 2554 
8 Gorrapatt Wisuitumpawn Legal Control of Game Centers and Internet Cafés 2554 
9 Pajaree Singsuwan Legal Problems of the Multimodal Transport Operators 2554 
10 Sorawat  Wongkaweepairot Liability for Cloud Computing under Copyright Law 2555 
11 Park  Kanjanapaibul Legal Entity for Social Enterprise 2555 
12 Archariya wongburanavart A Comparative Study of Natural Resources Damage Assessment 

in USA and Thailand 
2555 

13 Radchada  Amarangkul Legal Measures against Trademark Registrations in Bad Faith 2555 
14 Sanatnan Sontibutra Charter Party under Thai Law 2555 
15 Salin  Thewphaingam The Unification of International Sale Law: The Uniform 

Interpretation of the United Nations Convention on contracts for 
the International Sale of Goods (CISG) 

2555 

16 Mehdi  Fereydoony The Compatibility of Islamic Business Laws with International 
Business / Commercial Laws: The Case of Islamic Banking in 
Thailand 

2555 

17 Isara  Lovanich 
  

Personal Injury and Damages for Non-Pecuniary Loss in the Law 
of Torts and the Product Liability Law 

2555 

18 Sukhprem  Sachadecha Arbitration of Trademark Disputes in Light of Laws 2555 
19 Khemjuta  Suwanjinda Possibility of Thailand's Accession to the United Nations 

Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of 
Credit, 1995 

2555 

20 Oranat Chantara-opakorn Directors' Responsibilities and Liabities in Insolvency and  
Pre-Insolvency Cases 

2555 
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ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง  
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
 (Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

21 Chayanin  Kengsuwan Legal Controls of Phishing through Computers 2555 
22 Jutawut  Chobchuen Actio Quanti Minoris in International Sale of Goods   2556 
23 Nutcha Suksaran Alternative Compensation for Medical Malpractice: An  Analysis 

of no-fault Compensation System 
2556 

24 Chadaporn  Ninlakarn Anti-Camcording in The movie Theater 2556 
25 Kawin Kanchanapairoj Assessment of Inventive Step under the Patent Law 2556 
26 Sirapa  Jeamworanantkul Balancing of Economic Development and Environmental 

Protection 
2556 

27 Nattida  Khorngsawat Burden of Proof in Horizontal  Price Fixing 2556 
28 Pakasit  Rodpaeng Carbon Tax and Aviation Industry 2556 
29 Orachoon  Boonyakiat Civil Liability for Trademark Dilution 2556 
30 Warut Wongwanith Conceptualizing the Interpretation of  Public Policy Exception 

under Article V(2)(b) of the United Nations Convention on 
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 

2556 

31 Kankanit  Srisuphan Consumer Protection against unfair Marketing Practices in the 
Sales of Goods 

2556 

32 Sirikes  Kiatkong Copyright Protection under the Technological Protection 
Measures in Thailand 

2556 

33 Arunrat Hanpol Electrical Energy Efficiency and Conservation in Green Buildings 2556 
34 Apinya  Supsakuncharoen Environmental Impact Assessment of Real Estate Business 2556 
35 Chanapha   Srikhongyoo Escrow Agent : A Comparative Study 2556 
36 Nuttinee  Kaewsa-ard Exchange of Cross Border Credit Information  under ASEAN 

Economic Community (AEC) Financial Services: Study of Thai 
Law 

2556 

37 Dhanavan Sathiyaburanapong Financial Access for Thai Migrant Workers 2556 
38 Juthamas  Thirawat Formation of International Contracts under the 2005 United 

Nations Convention on the Use of Electronic Communications in 
International Contracts  

2556 

39 Arpakorn Chaikittisilpa Indemnification against Liability of Banks for Falsified Financial 
Evidence Ordered by the Department of Special Investigation 

2556 

40 Nattawee  Hasitpanichkul Legal Approach to Market Hedge Funds as Private Funds under 
Thai Law 

2556 

41 Busayaporn Kittiwongsathon Liability of Alcohol Sellers: A Study on Alcohol-related 
Accidents caused by an  Intoxicated Customers 

2556 
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ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง  
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
 (Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

42 Pimpat  Chokedara Legal Control of the Telemarketing 2556 
43 Watcharasiri  Sorasettawanit Legal Issues on Customer Due Diligence Measure in Thailand : 

Legitimacy Procedure Concerning Financial Institution Practice in 
Conformity with International Standards 

2556 

44 Jirati  Kittisataien Legal Problems on Direct Claim against P&I Clubs 2556 
45 Noppawatt Tantipongtharin Liberalization of Public Health Services under ASEAN Economic 

Community (AEC): The Impacts of Trade in Health Services 
2556 

46 Santipap  Dumprapai Medical Disclosure for HIV Status 2556 
47 Katipote Sinsoongsud Non- Contractual Regime of Arbitration under Bilateral 

Investment Treaties: Study on General Concept from some 
Bilateral Investment Treaties between Thailand and other 
Countries 

2556 

48 Pawee  Jenweeranon Patentability of Stem Cell 2556 
49 Natayanee Juthong Problems of Protection of Jewelry Design :Study of Right of 

Designer to file an Application under Thai Law in Case of Stolen 
Design 

2556 

50 Sansanee Tangjaroensukphisan Protection of Product Packaging under the Thai Trademark Law 2556 
51 Nalinee  Phongmode Right of the employer to claim recovery of damages for loss of 

service 
2556 

52 Aiwarin  Kettubtim Right to Privacy Regarding Unsolicited  Commercial Messages 
sent to Mobile Phones 

2556 

53 Wunnida Prampun Security over Receivables for Project Finance: Focusing on Loan 
Loss Reserves of Lender Banks 

2556 

54 Pornthita  Pathratrathip Tax Control of Saturated Fat in Food Comparative Study of 
Danish and Thai Laws 

2556 

55 Thinnavut Phoombanchoed Tax Policy for Financing  Education Expenses 2556 
56 Nunthinee  Kaewngam Thailand's Prevention of Corruption of Private Sector under 

United Nations Convention against Corruption 2003 
2556 

57 Patraporn  Jarupat The Application of the Thai Legislation for Modern Financial 
Products: Rainfall Derivatives in Thailand 

2556 

58 Nattha  Thabthimthet The Harmonizing of Remedial Measure in Airline Industry in 
Case of denied Boarding , Delays and Flight Cancellations 

2556 

59 Kulnisha Srimontien The Liabilities of Printing Shops under Copyright Law 2556 
60 Sitha  Kunapatarawong Trade Secret between Employer and Employee   2556 
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ล าดบั 
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ช่ือผู้แต่ง  
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
 (Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

61 Sirinya  Sangkavichitr The Possibility of Thailand  to become a Party to the United 
Nations convention on Contracts for the International Carriage of 
Goods wholly or a Partly by Sea (Rotterdam Rules) 

2556 

62 Thitiwat Wisarath The Using of Deposit as Collateral: Studying on the 
Collateralization under the Credit Support Annex 

2556 

63 Napawan Thavaranunt An economic analysis of damages in personal injury 2557 
64 Sarawan  Saisupan   Balancing of the protection of public health and the development 

of Thai chemical industry under Hazardous Substance Act B.E. 
2535 

2557 

65 Usapan Tansiri  Copyright protection for television webcasting : A comparative 
study of US and Thai laws 

2557 

66 Oranit Sawanakunanon  Copyright protection of computer-generated works 2557 

67 Duangruthai Termpaisit  Legal consideration of contract farming in Thailand 2557 

68 Issaraporn Sangparpai   Legal development approach of private shooting  range  2557 

69 Chanida Laophiphatanakul   Legal measures to prevent the housing developers from avoiding 
the Land Subdivision Act B.E. 2543 

2557 

70 Panuwat  Jagkarntong  Legal models for the protection of industrial designs:A 
comparative study 

2557 

71 Natthita Thanikkul   Legal problems in interpreting Section 29  of the Competition Act 
B.E. 2542 

2557 

72 Krongyot Wattanapirom   Legal problems on damage resulting from breach of power 
purchase agreement 

2557 

73 Krongvika Aphaivongs  Legal problems on virtual property transaction in online games 2557 

74 Jakita Monkosol  Personal data protection in employment 2557 

75 Suppaluck Lertboonnam  Problelms of legal measure against the patent disclosure 
requirement 

2557 

76 Supanon Triumnuk  Problems of resolving zeroing cases in the WTO dispute 
settlement system and  impacts on private parties 

2557 

77 Siritham Yensuang Product placment of alcoholic peverages on television 2557 

78 Peerapong  Sophaariyanan   Protection of performer's rights in  audiovisual performances: 
Emphasizing  the right of equitable remuneration 

2557 

79 Thanassaya  Chatidesa  Silver Futures: The review of Thai law against market 
manipulations 

2557 

80 Apisan Pornpichitsap   State of the art defense under the product liability law 2557 
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ล าดบั 
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ช่ือผู้แต่ง  
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
 (Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

81 Saralee  Oranratmanee The legal measure to control on the use of Bisphenol A(BPA) in 
baby bottles   

2557 

82 Noppakun Sripromma  The problems concerning in-house lawyer and the attorney-client 
privilege 

2557 

83 Phetrada  Kampusiri   Tobacco control in light of plain packaging 2557 

84 Manaphat Trisopakul  Unfair Debt Collection 2557 

85 Anan Tapiromkul Legal Problems on Commercial Surrogacy in Thailand under the 
Protection of Children Born from Asisted Reproductive 
Technologies Act , B.E.2558 

2558 

86 Au-arpa Sittipong Legal Problems on Parody in Trademark Law 2558 

87 Bowornsith Nitiyavanich Fraud Rule in Independent Guarantees and Stand-by Letters of 
Credit Under the Un Convention 

2558 

88 Chanikan Sukkasermsuk The  Proposed Legal Framework for Liberalization of Thai Postal 
Service 

2558 

89 Chatchom Suwanno Legal Control on Cookies 2558 

90 Chayanapa Lamaiwong Legal Problem Relating to Homestay Accommodation Business in 
Thailand 

2558 

91 Duangkamol Kotaraphong Legal Issued on Home Builder:Focusing on Home Improvement 
in Consumer Aspect 

2558 

92 Alisa Sombatsubsin Legal Measures for Controlling Recreational Scuba Diving 
Business in Thailand 

2558 

93 Jinjutha Techakumphu Legal Problems in Volving Mixed-Use Condominium in one 
Building 

2558 

94 Kiranee Tammapiban-udom Legal Measures to  Prevent Human Rights Infringement in Thai 
Product Supply Chain: A Focus on Thai Fishery Industry 

2558 

95 Malyn Saengchote Double Income Taxation on Thai Reit 2558 

96 Narichprapa Tinprapa Legal measures on Homeopathy inThailand 2558 

97 Narisa Aeimamnuay Damages for Trademark Infringement in Thailand 2558 

98 Nilubon Rakngam Identification and Control of Food-Borne Illnesses Under the 
Food Act B.E.2522 

2558 

99 Patanapa Jarunsathianchai Legal Problems on Drug Quality Control in The Drug Logistics in 
Thailand 

2558 

100 Orapin Saetung Civil Liability and Compensation For Oil Pollution Damage 
Resulting from Offshore Oil Exploration and  Exploitation 

2558 
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ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

101 Nutchanok Chaiyata Proposed Legal Framework for Repo Transactions 2558 

102 Paphon Pariponpochanapisuti Consumer Protection:The Right to Return Goods Purchased in 
Stores in Thailand 

2558 

103 Petchada Kingwattanakul The Rights Over Works on Social Networks and Unfair Licensing 
Practices 

2558 

104 Phutita Luksilakul Arrest of Associated Ship:The Possibility to Apply South African 
Approach to Thai law 

2558 

105 Pimkamol Sermnara Legal Control of Food Advertising on Children Program 2558 

106 Pitiporn Anantaset Liability Advertiser and Internet Search Engine Service Provider: 
A case Study of Google Adwords 

2558 

107 Poohdith Prakithonrungsee Legal Measures on Compressed Natural Gas Fuel System 
Components Installation 

2558 

108 Poonhom Sookasang Legal Measures to Facilitate the Offering of Equity Crowdfunding 2558 

109 Punrapee Yuwaniyom Legal Problem Arising from Organic Cosmetics 2558 

110 Renhua Na Arbitration Under Foreign Investment in China 2558 

111 Shavaorn Wongcom Money Laundering in Insurance Business:Preventive And 
Supressive Measures 

2558 

112 Sirakarn Meeklam Protection of Traditional Knowledge Associated with Plant 
Genetic Resources: A Comparative Study of Thai Law and Indian 
Law 

2558 

113 Sutapat Vithayarungruangsri Legal Measures on Sanitary Food Transportation 2558 

114 Suthatip Sridetprasart  Measures Against profit Defferal Through Offshore Companies 2558 

115 Treewarat Rathviboon Ambiguity of the Term"Trade Secret" Under Trade Secret 
B.E.2545 

2558 

116 Thanawan Chalayonnawin Legal Control of Noise Pollution Generated by Public 
Entertainment Places 

2558 

117 Thitiwat Aussawarangkul Thailand's Compliance with International Standards Against 
Illegal, Unreported and Unregulated Fisheries 

2558 

118 Tinnapat Sumleeon Tax Incentives on Waste Electrical and Elelctronic Equipment 
Management in Thailand 

2558 

119 Warin Asavaratana Protection of Mobile Application Users' Personal Data 2558 

120 Wilailak JangjaiCharoen Zoning Measure by Inclusionary Zoning for Affordable Housing 2558 

121 Oranee Kanoksophit Legal Measures for ControllingDangerous Substances in Textile 
and Garment Products:A Case Study of  Aromaic Amines 

2558 
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122 Worrapan Jantaramard Consumer Protection Regarding online Air Ticket Booking 2558 
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สาขากฎหมายเอกชน 
 

ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

1 วนัดี  เอ้ือสกลุพิพฒัน์ การขายทอดตลาด 2550 
2 เอกพงษ ์ วรีะวฒัน์โสภณ ปัญหาความล่าชา้ในการบงัคบัคดีจาํนอง : ศึกษาแนวทางการแกไ้ข

ปัญหา 
2550 
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        สาขากฎหมายอาญา 
 

ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

1 อสันี  ภุมมะวณั การลงโทษการพยายามกระทาํความผิด 2547 
2 กิตติภตั  ลกัษณพิสุทธ์ พระราชบัญญติัป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : 

ศึกษาเฉพาะมาตรการในการยดึหรืออายดัทรัพยสิ์น 
2548 

3 ปกรณ์  กาํลงัเลิศ การแจง้ให้ผูต้อ้งหาทราบถึงสิทธิท่ีจะไม่ให้ถอ้ยคาํเป็นปฏิปักษ์ต่อ
ตนเองในคดีอาญา 

2548 

4 กรรภิรมย ์ โกมลารชุน หลกัหา้มโจทกอ์า้งจาํเลยเป็นพยาน 2548 
5 วณิชยา  พว่งเจริญ การรับฟังคาํกล่าวของผูต้ายเป็นพยานหลกัฐานในคดีอาญา 2548 
6 นฐัพงศ ์ พิริยะสถิต หลกัความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระทาํและผล : ศึกษาเฉพาะในส่วน

ผลธรรมดาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 63 
2548 

7 ยพุาภรณ์ วงศว์กิรานต ์ การแสวงหาพยานหลกัฐานจากร่างกายกบัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ 2548 
8 ฉทัปณยั  รัตนพนัธ ์ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ : ศึกษาการกาํหนดฐานความผิดและ

การดาํเนินคดีอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
2548 

9 ปานกมล  รอดชีว ี สาํคญัผิดในอายขุองผูเ้สียหาย : ผลทางกฎหมาย 2548 
10 สิริพร  สวสัด์ิอาํนวยโชค ปัญหากฎหมายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษาปัญหาการ

เช่ือมโยงขอ้มูลและการทาํเฟรมขอ้มูล 
2548 

11 อุเทน  หตัตะโสภา ปัญหาผูเ้สียหายโดยนิตินยั 2548 
12 สริยา  เนตรบารมี การพิจารณาคดีอาญาดว้ยความรวดเร็วและเป็นธรรม : ศึกษาความ

เหมาะสมในการนาํมาใชใ้นคดีความผิดเลก็นอ้ย 
2549 

13 เอกลกัษณ์  สิริวฒันาวงศ ์ การเอาการบริการจากผูอ่ื้นไปใชโ้ดยมิชอบ 2549 
14 นํ้าทิพย ์ บุญเกิด ความรับผิดทางอาญากรณีละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล : ศึกษาเฉพาะ

กรณีขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจดัเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ 
2549 

15 ศศิธร  แสงจนัทร์ ระบบการจัดหาทนายความโดยรัฐในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะชั้น
พิจารณาคดี 

2549 

16 จิตรลดา  เหลืองภิรมย ์ สิทธิของเด็กในกระบวนการสอบสวนคดีอาญา : ศึกษากรณีเด็กเป็น
ผูถู้กกล่าวหา 

2549 

17 ราณี  ถนอมปัญญารักษ ์ หลกัเกณฑก์ารนาํลายพิมพดี์เอน็เอมาใชใ้นคดีข่มขืนกระทาํชาํเรา 2549 
18 เทพนฤทธ์ิ  พีพิมาย อาํนาจพนกังานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลกัฐาน 2549 
19 เฉลิมเดช  หนูรุ่น การปล่อยชัว่คราว : ศึกษากรณีปล่อยชัว่คราวโดยไม่มีหลกัประกนั 2550 
20 สมควร  ขนัเงิน ความผิดอาญาเก่ียวกบัทรัพยท่ี์สามีและภริยากระทาํต่อกนั 2550 
21 ชนนัทช์ยั  ภทัรสกล ความผิดฐานฉ้อโกง : ศึกษากรณีการก่อให้เกิดความเสียหายในทาง

ทรัพยสิ์น 
2550 
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ปีทีเ่ผยแพร่ 
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22 กิตติพงศ ์ วอ่งเมทินี กฎหมายตราสามดวง : ศึกษาบทบาทและหนา้ท่ีผูพ้ิพากษาตุลาการ
ในการพิจารณาคดี 

2550 

23 พชัราภรณ์                                 
เดชประสิทธ์ิพิบูล 

การสืบพยานล่วงหนา้ในคดีอาญา : ศึกษากรณีปัญหาการสืบพยาน
ลบัหลังจําเลยและปัญหาต่างๆเก่ียวกับการสืบพยานล่วงหน้าใน
คดีอาญา 

2550 

24 วชิยั  ชา้งหวัหนา้ การพิจารณาคดีต่อเน่ืองในคดีอาญา 2550 
25 สมชยั  เมธากวนิโสภณ ปัญหาองคค์ณะในการพิจารณาคดีอาญาของไทย 2550 
26 คาํพล  เอกทนัต ์ ปัญหาการตรวจสอบและถ่วงดุลอาํนาจของศาลในชั้นไต่สวนมูล

ฟ้อง 
2550 

27 อายกุร  บุญอากาศ ปัญหาการเร่ิมคดีและการไต่สวนขอ้เท็จจริงในคดีอาญาของผูด้าํรง
ตาํแหน่งทางการเมือง 

2550 

28 ณภทัร  สรอฑัฒ ์ ความเหมาะสมในการกาํหนดความผิดและโทษทางอาญา 2550 
29 วชิรินทร์  สงัสีแกว้ สถานะทางกฎหมายอาญาของผูแ้ปลงเพศ 2550 
30 อิทธินนัท ์ มุสิกะนุเคราะห์ การดาํเนินคดีอาญาทหารชั้นก่อนฟ้อง  :  ศึกษาเปรียบเทียบการสั่ง

คดีของอยัการทหารกบัอยัการพลเรือน 
2550 

31 พรภทัร  ลีลาเกรียงศกัด์ิ ความผิดฐานก่อการร้ายศึกษาเปรียบเทียบกับอาชญากรรมต่อ
มนุษยชาติ : โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัประเทศไทย 

2550 

32 ปิยวรรณ  สุขทอง เหยือ่ในความผิดฐานคา้มนุษย ์ 2550 
33 สุทธิณฐั  ไชยเจริญ การปล่อยชัว่คราวโดยศาล : ศึกษาความเสมอภาคท่ีจะไดรั้บการ

ปล่อยชัว่คราว 
2550 

34 นพพร  บิลหีม การกาํหนดใหก้ารทาํงานบริการสงัคมเป็นโทษทางอาญา 2551 
35 จิตรลดา  คาํสงค ์ การพิจารณาคดีต่อเน่ืองกบัความเป็นธรรมในคดีอาญา 2551 
36 สมศกัด์ิ  หวงัดี   การตรวจสอบความจริงในการสอบสวนคดีวิสามญัฆาตกรรม  : 

ศึกษาเฉพาะกรณีการชนัสูตรพลิกศพ 
2551 

37 ประวทิย ์ สนัธนะวทิย ์ การร้องขอให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายฟอกเงิน : 
ศึกษาปัญหาการยอ้นหลงัและการขอคืนทรัพยสิ์น 

2551 

38 วรวฒิุ  ศรีเชวงทรัพย ์ สิทธิท่ีจะไม่ยอมให้การเป็นพยานของบิดามารดาและบุตรของผูถู้ก
กล่าวหา 

2551 

39 อภิชาต  พิทยายน ขอ้ห้ามรับฟังพยานเพ่ือส่งเสริมนโยบายทางสังคม : ศึกษาตาม 
Federal Rules  of  Evidence Rule 407-Rule 411 

2551 

40 พชัราภรณ์  ภู่สุวรรณ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู ้เสียหายในคดีอาญาของ
พนกังานอยัการ 

2551 
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41 ฐานิศร์  วรรณสุข ปัญหาการรับฟังพยานหลกัฐานในคดีอาญา : ศึกษากรณีส่ิงซ่ึงไดม้า
โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

2551 

42 ศกัด์ิฤทธ์ิ  งามมิตรสมบูรณ์ การกระทาํความผิดต่อคนตาย 2551 

43 ปรินดา  เวทพิสยั ความผิดฐานข่มขืนกระทาํชาํเรา : ศึกษาองค์ประกอบความผิดกรณี
ผูถู้กกระทาํ 

2551 

44 สุธี  กิติทศันาสรชยั มาตรการริบทรัพย์สินทางแพ่งตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบต่อฐานะความ
เป็นประธานแห่งคดี 

2551 

45 ลิดา ไชยธรรม ปัญหาของการทําแท้งได้โดยชอบด้วยกฎหมายอันเกิดจากการ
ตั้งครรภโ์ดยการใชเ้ทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ุทางการแพทย ์

2551 

46 หทยัภทัร  อนนัตะยา มาตรการลงโทษทางแพ่ง (Civil Penalty): แนวคิดการลงโทษใน
ความผิดเก่ียวกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2551 

47 ปกรณ์  ศรีเตียเพช็ร ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการใชเ้ซลลต์น้กาํเนิด 2551 

48 ธีระยทุธ์  รอดเจริญ มาตรการตรวจสอบดุลพินิจในการสัง่คดีอาญาของพนกังานอยัการ 2552 
49 ธีรยทุธ์  โลหะเลิศกิจ ปัญหาในการเปรียบเทียบคดี : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประมวล

กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญากบักฎหมายอ่ืน 
2553 
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                                                 สาขากฎหมายมหาชน 
 

ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

1 ศิริพล  กศุลศิลป์วฒิุ สิทธิและเสรีภาพในการจดัตั้งสหภาพแรงงานในระบบราชการไทย 2547 
2 ไพรัช  โตสวสัด์ิ การตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของปฏิบติัการทางปกครอง 2547 
3 วสูิตร  วจันะเสถียรกลุ ความรับผิดทางละเมิดของฝ่ายปกครองและการฟ้องคดีเก่ียวกบัความ

รับผิดทางละเมิดของฝ่ายปกครอง 
2547 

4 วชิชา  ตุลยาทร สถานะข อง ข้อบังคับการป ระชุมสภาแ ละ การ ควบคุม ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 

2547 

5 อนุสรณ์  พิชยัพลากร สถ า น ะ ใ น ท า ง ก ฎ ห ม า ย ข อ ง ส ม าชิ ก สภ า ผู ้แ ท น ร า ษ ฎ ร ใ น
ความสมัพนัธ์กบัพรรคการเมือง 

2547 
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    สาขากฎหมายระหว่างประเทศ 
 

ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

1 สุนิศา  ตนัติพทุธ การลงทุนของคนต่างดา้วในธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทย 2547 
2 ขวญัใจ  สุชาติพงศก์ลุ ผลกระทบของเกมออนไลน์ท่ีมีต่อสังคม : มุมมองภายใตก้ฎหมาย

ระหวา่งประเทศแผนกคดีบุคคล 
2547 

3 ธมลวรรณ  สมปอง สถานะของคอมพิวเตอร์ฟอนตภ์ายใตก้ฎหมายไทย 2547 
4 เนาวรัตน ์ โรจน์ชีวนิ การสร้างกฎเกณฑ์และการบงัคบัการให้เป็นไปตามภาคผนวกแห่ง

อนุสญัญาวา่ดว้ยการบินพลเรือนระหวา่งประเทศโดยองคก์ารการบิน
พลเรือนระหวา่งประเทศ 

2547 

5 วรากร  กิจเจริญ การเปิดเสรีการคา้บริการสาขาประกนัภยัของไทยภายใตค้วามตกลง
ทัว่ไปวา่ดว้ยการคา้บริการ 

2547 

6 ธญัญา  ปรมานุศิษฏ ์ ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า : ศึกษากรณีข้อ
พิพาท Trade Description of  Sardines 

2547 

7 รุ่งกานต ์ วชัรปรีดา อนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติท่ี
จดัตั้งในลกัษณะองคก์ร 

2547 

8 รัชพงษ ์ ทองดีแท ้ การคุม้ครองสิทธิบตัรตามสนธิสัญญาว่าดว้ยความร่วมมือทางดา้น
สิทธิบตัรขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก 

2547 

9 นฤมล  สงัขส์มัฤทธ์ิ การเขา้สู่ตลาดแรงงานในประเทศไทยของคนต่างดา้ว 2547 
10 ทยวรรณ  เทพพิทกัษศ์กัด์ิ มาตรา 27 แห่งธรรมนูญกรุงโรมว่าดว้ยศาลอาญาระหว่างประเทศ 

ค.ศ. 1998 กบัผลทางกฎหมาย 
2547 

11 กรุง  เหลืองมโนธรรม การศึกษาประเด็นทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัการความไม่มัน่คงของ
ระบบคอมพิวเตอร์ในสงัคมไทย : ศึกษาเฉพาะภยัไวรัสคอมพิวเตอร์ 
แฮกเกอร์และสแปมเมล ์

2548 

12 อริศรา  ตั้งเทียมยา สิทธิป้องกันตนเองและปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของการ
ป้องกนัตนเองล่วงหนา้ ภายใตม้าตรา 51 แห่งกฎบตัรสหประชาชาติ 

2549 

13 เกรียงศกัด์ิ  แจง้สวา่ง อาํนาจหนา้ท่ีของเลขาธิการสหประชาชาติในการรักษาสนัติภาพและ
ความมัน่คง :   บทวเิคราะห์ในทางกฎหมายระหวา่งประเทศ 

2549 

14 ภทัราภรณ์  โกมลวจันะ แ น ว คิ ด ใ น ก า ร จัด ก า ร ห ม่ิ น ป ร ะ ม า ท บ น อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต ข อ ง
ผูป้ระกอบการเวบ็บอร์ดในสงัคมไทย 

2549 

15 จิราสา  จิรายพุฒัน ์ รัฐบาลพลดัถ่ิน : มุมมองในแง่กฎหมายระหวา่งประเทศ 2551 
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         สาขากฎหมายธุรกจิ 
 

ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

1 ยพุาพร  จนัทร์แช่มชอ้ย การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน : ศึกษาหนา้ท่ีและ
ความรับผิดของกรรมการตรวจสอบ 

2547 

2 อเนก  คีรีเสถียร ความหมายและขอบเขตของคาํว่าเจ้าของผูไ้ด้รับประโยชน์ตาม
อนุสญัญาภาษีซอ้น 

2547 

3 ศริญญา                                     
โสภณโชติสมบูรณ์ 

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมขอ้ตกลงยกเวน้หรือจาํกดัความ
รับผิด 

2547 

4 นริสา  ทองศรีคาํ ขอ้จาํกัดในการโอนหุ้น : รูปแบบทางปฏิบัติและผลบังคบัใช้ทาง
กฎหมาย 

2547 

5 วนิยั  แท่นประเสริฐกลุ ความสมบูรณ์ของระบบการชาํระเงิน : ศึกษากรณีผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนจากหลกัการนบัเวลาท่ีศูนย ์

2547 

6 วรานุช  วรภทัรหิรัญมาศ สิทธิของผูถื้อหุน้ในการฟ้องคดี : กรณีกรรมการทาํใหบ้ริษทัเสียหาย 2547 
7 ประมุข ทศันปริชญานนท ์ การแข่งขนัทางภาษีท่ีเป็นอันตราย : ศึกษากรณีลาบวน ประเทศ

มาเลเซีย 
2548 

8 เอมอร  สวสัดี การใชสิ้ทธิเรียกร้องของลูกหน้ีตามมาตรา 233 ประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชย ์ในการยืน่ขอรับชาํระหน้ีต่อลูกหน้ีคนท่ีสาม 

2548 

9 ธญัลกัษณ์  ฮัน่ตระกลู ปัญหากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณี Deep 
Linking 

2548 

10 สุคนทิพย ์ สมบติัพิบูลย ์ ปัญหาภาษีในการโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 2548 
11 อกัษราภคั  สารธรรม อาํนาจนายจา้งในการเลิกจา้ง 2549 
12 ปาริชาติ  แจ่มกระจ่าง ลูกจา้งเกษียณอาย ุ 2549 
13 อฉัรียา  แกว้แสงอินทร์ สิทธิของผูซ้ื้อในสญัญาซ้ือขายรถยนตใ์หม่ 2549 
14 วนัทิพย ์ จนัทกิจ การประกอบธุรกิจของคนต่างดา้วภายใตพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมการ

ลงทุน 
2549 

15 สุภิชยั  สิริชยัรังสรรค ์ การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบริษัทต่างประเทศจากการ
พาณิชยอิ์เลคทรอนิกส์  

2549 

16 ยรีุ  ปิติวฒันะกลุ แนวทางการพฒันากฎหมายเก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ในประเทศไทย : ศึกษาการประชุมโดยวิธีการติดต่อส่ือสารทาง
เทคโนโลยีและการให้มติโดยไม่มีการประชุม (มติเป็นลายลกัษณ์
อกัษร) 

2549 

17 สุกญัญา  ประดิษฐว์ทิยา ข้อจํากัดในการดํารงตําแหน่งหรือประกอบอาชีพของบุคคล
ลม้ละลาย : ศึกษาเฉพาะกรณีการประกอบอาชีพเป็นขา้ราชการ 

2549 
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18 เรณู  จาจรยวตัรกลุ มาตรการดาํเนินคดีคุม้ครองผูบ้ริโภคในศาลไทย 2549 
19 ประโมทย ์ พลูประเสริฐ การประกนัหน้ีตัว๋เงิน 2549 
20 พชัมณ  อรุณเรืองศิริเลิศ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการออกหุน้ปันผล 2549 
21 พรทิพย ์ กฤษณาสีนวล สิทธิของเจ้าหน้า ท่ีให้สินเ ช่ือใหม่กับลูกหน้ีท่ีอยู่ในระหว่าง

กระบวนการฟ้ืนฟกิูจการตามกฎหมายลม้ละลายไทย 
2549 

22 องัคณา  ร่วมไทย ภาระภาษีของวชิาชีพทนายความ 2549 
23 ณฎัฐธ์นนั  วงษสิ์ริเดช ผูมี้หนา้ท่ีรับไถ่ตามสญัญาขายฝาก 2550 
24 วาทินี  ศรีบวัรอด ปัญหาภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัการจาํหน่ายหน้ีสูญในกรณีลม้ละลาย 2550 
25 คิมหนัต ์ พยหุนิกร มาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือควบคุมการกระทาํธุรกรรมระหวา่งบริษทั

และกรรมการของบริษทัในบริษทัจาํกดัและบริษทัมหาชนจาํกดั 
2550 

26 จนัทิมา  นอ้ยเนียม วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. ... 

2550 

27 สิรินทิพย ์ รุจิพรเกษม ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัสญัญาก่อนการจดัตั้งบริษทั 2550 
28 ปวณีา  มณีดุลย ์ สถานภาพทางกฎหมายและลกัษณะสาํคญัของ  Limited Liability 

Company 
2550 

29 วราภรณ์  โรจนวราภรณ์ ปัญหากฎหมายในทางปฏิบติัของธนาคารพาณิชยจ์ากการรับสิทธิ
การเช่าเป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ี 

2550 

30 ธรณิศร  คชินทร์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการสงวนสินคา้ใหแ้ก่เรือไทย 2552 
31 ธีระพงศ ์ อิงคกลุ อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดของนายเรือในการเดินทะเล 2552 
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      สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
 

ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

1 นิรมล  ลืออุดมธนสาร ความตกลงว่าด้วยนํ้ าตาลระหว่างประเทศ : วิเคราะห์ในกรอบ
กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ 

2546 

2 กฤษยาณี  รัตนชยัชาญ การชาํระราคาในการซ้ือขายระหวา่งประเทศโดยวิธีการเรียกเก็บเงิน
ตามตัว๋แลกเงิน 

2546 

3 ชชัวาล  ศรสุราษฏร์ การโอนความเส่ียงภัยในการซ้ือขายสินค้าระหว่างประเทศตาม
อนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายสินคา้ระหวา่งประเทศ 
ค.ศ.1980 

2546 

4 ทวพีลู  ศรีหงส์ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัสญัญาแฟคตอร่ิงระหวา่งประเทศ 2546 
5 ภชัลี  ภูมิกองแกว้ การผิดสญัญาในสาระสาํคญัในสญัญาซ้ือขายระหวา่งประเทศ 2546 
6 ศรัณยศ์รี  สมบุญญฤทธิ ความปลอดภยัดา้นอาหารกบักฎเกณฑข์อง WTO 2547 
7 วนัเพญ็  หนูเกต ุ บทบาทของหลกัสุจริตท่ีมีต่ออนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยสัญญา

ซ้ือขายสินคา้ระหวา่งประเทศ 
2547 

8 ทิพยรั์ตน ์ มุขยวงศา ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญติัขายตรงและตลาดแบบตรง : 
ศึกษาเฉพาะกรณีตลาดแบบตรง 

2547 

9 พิณประภสัร์  จาติกวนิช ปัญหาการขดักนัของคาํเสนอ-สนองในการซ้ือขายระหวา่งประเทศ 2547 
10 เจษฎา  ธนาสินธ์ิพนัธ์กลุ ค ว าม จํา เ ป็ น ข อ ง ก าร มี ก ฎ ห ม า ย เ ก่ี ย ว กับ ก า ร โ อ น เ งิ น ท า ง

อิเลก็ทรอนิกส์ 
2547 

11 ปฏิวติั  อุ่นเรือน ปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการโอนข้อมูลระหว่าง
ประเทศ 

2547 

12 สุนีย ์ กศุลฤกษดี์ การขยายอาํนาจของรัฐต่อเรือท่ีมีสภาพอนัตรายในเขตเศรษฐกิจ
จาํเพาะของประเทศไทย 

2547 

13 สุกญัญา  วรีะเชียวชาญชยั ร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัการรับขนของทาง
ทะเล พ.ศ. 2534 : ผลกระทบและความสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์
ของประเทศไทย 

2547 

14 รุจิรา  จิวาลกัษณ์ มาตรการส่งเสริมพาณิชยนาวไีม่ขดัต่อ WTO 2547 
15 พนูกิตติ  บุญโชคช่วย การเปิดเสรีการคา้บริการสาขาวิชาชีพกฎหมายในกรอบของ WTO 

กบัประเทศไทย 
2547 

16 ปภสัสรา  พิพฒัน์พนัธ์ ความตกลงว่าด้วยการตรวจสอบก่อนส่งออก : มุมมองในทาง
กฎหมายและทางปฏิบติั 

2547 

17 สุวรรณี  ถาวรวริิยะนนัท ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการนําเรือท่ีอยู่ระหว่างการต่อมาเป็น
หลกัประกนัหน้ี 

2547 
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18 เปมะภทัร์  มาหมัน่ การยกเวน้และจาํกดัความรับผิดของผูรั้บจา้งยกขนสินคา้ลงจากเรือ 2547 
19 ธิดารัตน์  ชนวฒัน์ การเลิกสญัญาตามอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยสัญญาการซ้ือขาย

ระหวา่งประเทศ ค.ศ. 1980 
2547 

20 จุฑาทิพย ์ พบสุข ปัญหาความรับผิดทางแพง่ของผูใ้หบ้ริการคลงัสินคา้ท่าอากาศยาน 2547 
21 ศรัทธา  หุ่นพยนต ์ การนําสัญญาเอสโครว์มาใช้ในการค้าระหว่างประเทศทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ 
2548 

22 เอกชยั  อคัรธีรนุภาพ การปฏิบติัตามคาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการในกรณีรัฐเป็นคู่กรณี
กบัเอกชน 

2548 

23 พชรพร  นุชอนงค ์ สัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิตและสัญญาทรัสต์รีซีท :  ปัญหาบาง
ประการตามกฎหมายไทย 

2548 

24 สิริกาญจน์  สุวรรณจริตกลุ การคุม้ครองผูบ้ริโภคในการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 2548 
25 ชีพชนก  เชิญขวญัมา มาตรการทางเทคโนโลยีในการคุม้ครองลิขสิทธ์ิภายใตข้อ้ตกลงเขต

การคา้เสรีของสหรัฐอเมริกา 
2548 

26 วลยัลกัษณ์  สุพิสาร วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 
พ.ศ. ... : ศึกษาในเร่ืองสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดในทางแพง่ 

2548 

27 จิรัฐยา  โสภา ความตกลงเก่ียวกบัความลบัทางการคา้ภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก 2548 
28 สุพิน  ศีลอาํนวย ปัญหาการบงัคบัคดีตามคาํพิพากษาศาลต่างประเทศโดยศาลไทยต่อ

การเขา้เป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศในกฎหมายพาณิชยนาวี
ของประเทศไทย 

2548 

29 สรวฒิุ  อนุกลูกิจ ปัญหาเก่ียวกับการเกิดข้ึนของสิทธิและหน้าท่ีของผูรั้บตราส่งตาม
พระราชบญัญติัการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 

2548 

30 ชยัวฒัน์  ทรงศิริศิลป์ ดอกเบ้ียตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการซ้ือขายสินค้า
ระหวา่งประเทศปี ค.ศ. 1980 

2549 

31 อจัฉริยา  ธรรมเกสร ปัญหาความเหมาะสมในการจดัตั้งศาลพาณิชยนาวใีนประเทศไทย 2549 
32 วสนัต ์ พรงาม ผลกระทบของประมวลการจัดการเพ่ือความปลอดภัยระหว่าง

ประเทศ (ISN CODE) 
2549 

33 ธีระรัตน ์ จีระวฒันา ปัญหากฎหมายความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษ
นํ้ ามนั : วิเคราะห์ร่างพระราชบญัญติัความรับผิดทางแพ่งเพ่ือความ
เสียหายจากมลพิษนํ้ ามนั พ.ศ... 

2549 

34 อติพร  เพง่ฉํ่า ปัญหากฎหมายจากกฎเกณฑก์ารขออนุมติัเป็นผูป้ระกอบการขนส่ง
ต่อเน่ืองหลายรูปแบบตามพระราชบญัญติัการขนส่งต่อเน่ืองหลาย
รูปแบบ พ.ศ. 2548 

2549 

35 อภิรดี  ประเสริฐฤทธี เขตอาํนาจศาลเหนือคดีเรือโดนกนัในทางแพง่และทางอาญา 2549 
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36 เจษฏา  ชุมเปีย ปัญหาสถานะของธนาคารผูรั้บตราสารส่งว่าเป็นผูรั้บจํานําของ
หรือไม่ : ศึกษากรณีสญัญา L/C กาํหนดใหใ้บตราส่งระบุช่ือธนาคาร
เป็นผูรั้บตราส่ง 

2549 

37 ภทัรกนัย ์ ตญัจนะ การนาํธรรมเนียมปฏิบติัทางการคา้มาใชก้ับสัญญาซ้ือขายระหว่าง
ประเทศตาม  มาตรา 9 ของอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการซ้ือ
ขายสินคา้ระหวา่งประเทศ 

2549 

38 สุวชิา  พรสุขสวา่ง ขอ้คิดทางกฎหมายต่อการกาํหนดท่าทีของประเทศไทยใชบ้งัคบัตาม
ร่างหลกัเกณฑ์ว่าดว้ยการรับขนของ (ทั้งหมดหรือบางส่วน)(ทาง
ทะเล)ของคณะทาํงานท่ี 3 (กฎหมายขนส่ง) การประชุมสมยัท่ี15 ณ 
กรุงนิวยอร์ก วนัท่ี18-28 เมษายน 2548 

2549 

39 ปกฉตัร  เผือกสุวรรณ วเิคราะห์พระราชบญัญติัการเฉล่ียความเสียหายทัว่ไปจากภยนัตราย
ในการเดินเรือ พ.ศ.2547 : ศึกษาเปรียบเทียบ York-Antwerp  
Rules 1994 และ York-Antwerp Rules 2004 

2549 

40 ก่ิงสุคนธ์  บุตรทว้ม ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดของผูข้นส่งคนโดยสารทางรถไฟ
ระหวา่งประเทศ:ศึกษาเปรียบเทียบหลกัเกณฑข์องอนุสัญญาการรับ
ขนทางรถไฟระหว่างประเทศเฉพาะหลกัเกณฑ์ในภาคผนวก A 
กฎเกณฑ์ท่ีทาํให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัเก่ียวกับสัญญารับขนคน
โดยสารและสมัภาระทางรถไฟระหวา่งประเทศ 

2549 

41 ฉตัรชวงศ ์ ศรีพวาทกลุ วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญติัความรับผิดของผูป้ระกอบการท่าเรือ
เพ่ือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ของท่ีขนส่งทางทะเลระหวา่งประเทศ 
พ.ศ... 

2549 

42 พดัชา  ชยัณรงค ์ อนุสัญญาว่าดว้ยการจดัตั้งกองทุนระหว่างประเทศเพ่ือชดใชค้วาม
เสียหายจากมลพิษนํ้ ามนั 

2549 

43 รฐา  เขียวโสภณ การบงัคบัใชอ้นุสญัญาแห่งสหประชาชาติวา่ดว้ยสญัญาซ้ือขายสินคา้
ระหวา่งประเทศ ตามมาตรา1 (1) (b) 

2549 

44 สุปราณี  ศรีเมือง ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน :  วิเคราะห์ในเชิงกฎหมายการค้า
ระหวา่งประเทศ 

2549 

45 พิพฒัน์  พรพิริยะกลุชยั ปัญหากฎหมายไทยเก่ียวกบัการขนส่งคนโดยสารทางทะเล 2549 
46 ปรีชญา  ฉตัรกลุฯมหารัศมี ความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต ้: ศึกษากรณี

พิพาทเร่ือง The Countervailing Duty Determination with Respect to 
Certain Softwood Lumber  from Canada 

2549 

47 ดลพร  องัศุธรรม     ผลกระทบจากการใช ้Sea Waybill 2549 
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ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

48 ธชัวทุธ์ิ  พทุธิสมบติั   ปัญ ห า ก ฎห ม า ย ไท ย เ ก่ี ย วกับ ก า รคุ้ม ค ร อ งสุข ภา พแ ล ะ ก า ร
รักษาพยาบาลสาํหรับคนประจาํเรือ 

2549 

49 ลลิดา  จุลฤกษ ์  WTO  กบักรณีศึกษาเร่ืองปัญหาการอุดหนุนนํ้ าตาลเพ่ือการส่งออก
ของประชาคมยโุรป 

2549 

50 อสัรา  ฤกษท์วสุีข    ผลทางกฎหมายของหนงัสือยินยอมชดใชค้่าเสียหาย (LOI) ในการ
รับขนของทางทะเล 

2549 

51 ปวติรา  เจตน์สมบูรณ์   ลกัษณะทางกฎหมายของสญัญาการคา้ต่างตอบแทน 2551 
52 ยิง่รัก  พึ่งเสมา อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งเพ่ือความ

เสียหายจากมลพิษนํ้ ามนัเช้ือเพลิง 
2551 

53 สืบสิริ  ทวผีล   ปัญหากฎหมายธุรกิจแพค็เก็จทวัร์ระหวา่งประเทศ 2551 
54 วริิยะ  อรุณเพชรฤทยั   ค ว า ม ต ก ล ง ใ น ก า ร ย ก เ ว ้น ไ ม่ นํา บ ท บัญ ญัติ ข อ ง อ นุ สั ญ ญ า

สหประชาชาติวา่ดว้ยสญัญาซ้ือขายสินคา้ระหวา่งประเทศ  ค.ศ.1980  
มาบงัคบัใชแ้ก่สญัญาซ้ือขายสินคา้ระหวา่งประเทศ 

2551 

55 สายทิพย ์ สญัญะว ี ปัญหากฎหมายไทยกับการคุ้มครองชั่วโมงการทํางานของ
แรงงานคนประจาํเรือ 

2551 

56 สิริพรรณ  กองแกว้   การตีความสัญญา : วิเคราะห์จากหลกัเกณฑ์ของ  UNIDROIT  
เปรียบเทียบกบักฎหมายไทย 

2551 

57 ธวชัชยั  ถนอมพงศส์านต ์ อนุสญัญาวา่ดว้ยการเคล่ือนยา้ยซากเรือ 2551 

58 ปิติ  จิโรจน์กลุ การตีความตารางพิกดัภาษีศุลกากรในระบบฮาร์โมไนซ์ (HS) ใน
กรอบขององคก์ารศุลกากรโลก (WCO) และ องค์การการคา้โลก 
(WTO) : ศึกษาคดีไก่หมกัเกลือแช่แขง็เลาะกระดูก 

2551 

59 กชกร  สนัธิเดช ปัญหากฎหมายไทยเก่ียวกบัมาตรฐานขั้นตํ่าของการทาํงานบนเรือ 2551 

60 โกเมน  อินทรกาํแหง ปัญหาเก่ียวกบัหลกัประกนัในการกกัเรือและการปล่อยเรือ 2551 

61 เปรมจิต  วงศเ์มฆ ขอบเขตการบงัคบัใชอ้นุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยสัญญาซ้ือขาย
สินคา้ระหวา่งประเทศ ค.ศ. 1980 : ประเภทของสินคา้ 

2551 

62 พิมุข  สุศีลสมัพนัธ์ ปัญหาการจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจา้งบนเรือ : ศึกษากรณี Leave pay 2551 

63 ธโนชยั  ปรพฒันชาญ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยตัวแทนในการซ้ือขายสินค้า
ระหว่างประเทศ : ศึกษาในแง่ความเหมาะสมของประเทศไทยใน
การเขา้เป็นภาคี 

2551 

64 รัชนีกร  เจียรมณีงาม มาตรการดา้นสุขอนามยัภายใตข้อ้ตกลง SPS: กรณีศึกษาคดีฮอร์โมน
เน้ือสตัว ์

2551 

65 ปริญญ์าภรณ์  เตง็ประเสริฐ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ดดัแปลง
พนัธุกรรม 

2551 
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ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

66 วรีวฒุน์  ปรีชม ผูมี้สิทธิควบคุมของท่ีอยูร่ะหวา่งการขนส่ง (Controlling Party) 2552 
67 ภาณุ  ภู่รัตนาพิชญ ์ อนุสญัญาแห่งสหประชาชาติวา่ดว้ยการใชก้ารติดต่อส่ือสารทาง 

อิเลก็ทรอนิกส์ในสญัญาระหวา่งประเทศ ค.ศ.2005 : ศึกษาวิเคราะห์
กรณีความสมัพนัธ์กบั CISG 

2551 

68 ปัทมาพรรณ  ป่าหวาย มาตรการในการบริหารจดัการสิทธิในทางดิจิตอลกบัการพ่วงขาย  : 
ศึกษาเฉพาะกรณีของ Apple iTunes Music Store 

2552 

69 มาลยั  วงศส์มัพนัธ์กลุ ความรับผิดของผูข้นส่งของทางทะเลในการขนส่งของแบบไม่เตม็ตู ้ 
(Liability of the carrier in the carriage of goods by sea with term of 
less than container load (LCL)) 

2554 

70 อธิติยา  ไดฤ้กษง์าม ปัญหาในการบงัคบัชาํระหน้ีตามสญัญาลิสซ่ิงอากาศยาน 2555 
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         สาขากฎหมายภาษ ี
 

ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

1 ชินภทัร  วสุิทธิแพทย ์ การจดัเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากธุรกรรมพาณิชยอิ์เลค็ทรอนิกส์ 2546 
2 หตัถพงศ ์ เทียมพนัธ์พงศ ์ การส่งเสริมการลงทุนโดยใชม้าตรการหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือม

ราคา 
2547 

3 วดี  แซ่เบ๊ ภาระภาษีของบุคคลท่ีมีเงินไดจ้ากการใหเ้ช่าทรัพย ์ 2547 
4 อุไรลกัษณ์  สมพงษ ์ ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบักองทุนรวม 2547 
5 พิชชา  คงทน สิทธิประโยชน์ทางภาษีของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 2547 
6 สมบูรณ์   มหศรีแสงเพชร การปรับปรุงกาํไรสุทธิทางบญัชีใหเ้ป็นกาํไรสุทธิทางภาษีอากร 2547 
7 สุรชยั  สุริติเมธาพนัธ์ุ ปัญหาการหกัลดหยอ่นภาษีเงินได ้ 2547 
8 กาญจนา  อารีรอบ ภาระภาษีของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 2547 
9 วรีะยทุธ  สจัพนัโรจน ์ วธีิพิจารณาคดีในศาลภาษีอากร : ศึกษาเปรียบเทียบวธีิพิจารณาคดีใน

ศาลปกครอง 
2548 

10 นพดล  ศรีชลไพศาล ภาระภาษีของนายแพทย ์ 2548 
11 โสภณ  บาํเทิงเวชช ์ ปัญหาการจัดทําข้อตกลงการกําหนดราคาเป็นการล่วงหน้าตาม

ประมวลรัษฎากร 
2548 

12 มงคล  ขนาดนิด ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพ่ิมจากกิจการขนส่ง
ระหวา่งประเทศโดยเรือเดินทะเล 

2548 

13 วนัรพ ี ทองธวชั อาํนาจการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามหลกัแหล่งเงินไดแ้ละ
หลกัถ่ินท่ีอยู ่

2548 

14 สมศกัด์ิ  พงศสุ์ภาพ ปัญหาภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัผลขาดทุนสะสม 2549 
15 จิรพงษ ์ เวชมงคลกร ปัญหาบางประการของการบญัชีภาษีอากร 2549 
16 วงศสิ์ทธิ  ถิรวรกลุ ภาระภาษีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ี 2549 
17 อรรถวทิย ์ ธนอารักษ ์ การใช้มาตรการทางภาษีและกฎหมายในการจัดการปัญหา

ส่ิงแวดลอ้ม : ศึกษาเฉพาะกรณีมลพิษทางนํ้ าจากโรงงาน 
2550 

16 กนิษฐา  รักษบ์าํรุง ปัญหาทางภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีเก่ียวกับอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

2550 

17 ประเทือง  กสานติกลุ ภาษีมูลค่าเพ่ิมสําหรับสินคา้อาหารศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทย
กบักฎหมายของประเทศสหราชอาณาจกัร 

2551 

18 ผจญกร  อุดมธรรมภกัดี การปฏิรูประบบตอบขอ้หารือของกรมสรรพากร 2552 
19 สมเกียรติ  อนนัตภากรณ์ มาตรการทางภาษีเพ่ือการส่งเสริมการออมผ่านระบบกองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพ 
2553 

20 ธรรมรัตน์  ธนวชิชานนัท ์ การจดัเก็บภาษีจากสวสัดิการพนกังาน 2553 
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        สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
 

ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

1 ไชยวฒิุ  วฑุฒิรักษ ์ การจัดเก็บภาษีมลพิษจากรถยนต์ : ศึกษาเฉพาะกรณี
กรุงเทพมหานคร 

2549 

2 ธนินทร์  บุษยรัตน ์ มาตรการควบคุมและบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการจัดการกาก
กมัมนัตรังสีของประเทศไทย 

2549 
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ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิานิตเิศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 

ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

1 สุทธิรัตน์ สงัขบ์รรจง ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
ภายใตก้รอบความตกลงวา่ดว้ยการคา้บริการของอาเซียน 

2557 

2 พิชญสิ์นี สิริวฒัน์  ภาระตน้ทุนของผูป้ระกอบการเคร่ืองประดบัทองไทยในการปฏิบติั
ตามกฎวา่ดว้ยแหล่งกาํเนิดสินคา้ ภายใตก้รอบความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่น 

2557 

3 ภทัรียา บูรณะกิจ การศึกษาเชิงนิติเศรษฐศาสตร์วา่ดว้ย การลงทุนทางตรงในการผลิต
ไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: กรณีศึกษา เข่ือน
นํ้ างึม 2 

2557 

4 พทัธมน ปัญญวฒิุ  การศึกษาเปรียบเทียบมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกในกิจการ
ขนส่งสินคา้ทางทะเล กรณีศึกษา : มาตรการของสหภาพยโุรปและ
องคก์ารทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) 

2557 

5 อรรณพ หอยแจง ผลกระทบจากการใช้แรงงานเด็กในภาคอุตสาหกรรมอ้อยและ
นํ้ าตาลทรายไทยท่ีมีต่อการส่งออกไปยงัสหรัฐอเมริกา 

2557 

6 จุฑาพร หอจิตศิริยานนท ์ ผลกระทบต่อการดาํเนินกิจการขนส่งสินคา้ผ่านแดนทางรถยนต ์
ไทย-สปป.ลาวภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการอํานวยความ
สะดวกในการขนส่งสินคา้ผา่นแดน 

2557 

7 ปิยะนนัท ์กลุวฒัน ์ การศึกษาเชิงนิติเศรษฐศาสตร์ "ปัจจยัท่ีมีผลต่อการคา้ชายแดน จาก 
สปป. ลาว มาประเทศไทย" กรณีศึกษา "การคา้สินคา้ขา้วโพดในช่วง
ปี 2544-2554" 

2557 

8 วนิดา เจริญพร มาตรการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ศึกษาเฉพาะกรณีการ
ฟอกในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

2557 

9 ชญานิน ทิพยสุ์วรรณ การตดัสินใจของเกษตรกรรายยอ่ยผูผ้ลิตขา้วหอมมะลิ ในการเขา้สู่
ขา้วหอมมะลิอินทรียข์องเครือข่ายการแฟร์เทรด 

2557 

10 ณิฐชมนต ์สวสัด์ิวฒันดล วเิคราะห์อุปสรรคทางการคา้ภายใตม้าตรการควบคุมความปลอดภยั
การขนส่งทางทะเลของสหรัฐอเมริกา กรณีศึกษา: การส่งออกกุง้ไทย
ไปยงัสหรัฐอเมริกา 

2557 

11 นฐันนัท ์ฉวาง การศึกษาเชิงนิติเศรษฐศาสตร์: ผลกระทบของการเปิดเสรีการคา้ท่ีมี
ต่ออุตสาหกรรมรถยนตแ์ละส่วนประกอบภายใตค้วามตกลงการคา้
สินคา้ของอาเซียน 

2557 

12 ลลิศรา วงศเ์ลน มาตรการโควตาภาษีนํ้ ามนัปาล์มของประเทศไทย : ผลกระทบต่อ
สวสัดิการสงัคมและขอ้พิจารณาดา้นกฎหมาย 

2557 
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13 สมหญิง แสงข่อง ระบบการจัดการเก็บผลประโยชน์ของรัฐในกิจการปิโตรเลียม : 
ศึกษาเปรียบเทียบความคุม้ค่าระหวา่งประเทศไทยกบัมาเลเซีย 

2557 

14 อลิษา  สายแผว้ ประสิทธิภาพของกฎหมายไทยในการรับมือกบัอาชญากรรมขา้ม
ชาติในรูปแบบฟิชช่ิง (Phishing): ศึกษาเฉพาะกรณีกระทาํต่อระบบ
ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (Internet Banking)  

2557 

15 ธนกฤต   ปิยจินดาวงศ ์ การวิเคราะห์รูปแบบการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนใน
เชิงนิติเศรษฐศาสตร์ กรณีศึกษา: การสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานนํ้ าใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2557 

16 พินดัดา เทพธรณี การศึกษาเชิงนิติเศรษฐศาสตร์ถึงศักยภาพของไทยในการเป็น
ศูนยก์ลางการผลิตเอทานอลในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

2557 

17 รพีภทัร   พทัธ์ววิฒันศิริ รถยนตจ์ดประกอบ : ความทา้ทายดา้นกฎหมาย 2557 

18 ฐิติกร   ดาํรงคพ์านิช ความสอดคลอ้งของนโยบายอุดหนุน Eco-car ของไทยกบัความตก
ลงวา่ดว้ยอุดหนุนและมาตรการตอบโต ้

2557 
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(Author) 
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ปีทีเ่ผยแพร่ 
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1 สีหนาท  ประยรูรัตน ์ ความจ าเป็นและแนวทางปฏิบติัตามมาตรการสากลของประเทศไทย
ในการป้องกนัปราบปรามการฟอกเงินและต่อตา้นการสนบัสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย 
THE NEED AND COMPLIANCE ISSUES OF THAILAND’S 
REGIME ON ANTI-MONEY LAUNDERING AND 
COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM 

2551 

2 ส่ีเหมย โจว 
(Mrs.Ximei  Zhou) 
 

ปัญหาเก่ียวกับหลักการเคล่ือนไหวซ่ึงทรัพยสิทธิโดยการแสดง
เจตนาในสญัญาซ้ือขาย 
PROBLEMS OF THE LEGAL PRINCIPLES IN CONVEYANCE 
OF REAL RIGHTS BY DECLARATION OF WILL ON 
CONTRACT OF SALE 

2553 

3 ธีระวฒิุ  เตม็สิริวฒันกลุ
  

แนวทางการก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการจดัเก็บภาษีเงินได ้
ของนิติบุคคลในเครือเดียวกนั  

2555 

4 คึกฤทธ์ิ สิงหฬ   พฒันาการของการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นลกัษณะของ 
Universal  Banking และกลไกทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
: บทเรียนจากความลม้เหลวของการคุม้ครองผูบ้ริโภคในช่วงวิกฤติ
เศรษฐกิจการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 2008 

2557 

5 วโิรจน์ วาทินพงศพ์นัธ์   การพฒันาการก ากบัดูแลดา้นราคาภายใตพ้ระราชบญัญติัการแข่งขนั 
ทางการคา้ พ.ศ. 2542 
 

2558 
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1 ไชยยศ  เหมะรัชตะ นิติกรรมอาํพราง 2516 
2 กาญจนา นิมมานเหมินท ์ บุตรชอบดว้ยกฎหมาย 2516 
3 สุพจน์ ณ บางชา้ง สญัญาก่อนสมรส 2516 
4 กมุพล พลวนั ปัญหาการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนโดยสหประชาชาติ 2516 
5 วชิา มัน่สกลุ ความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทาํของตนเอง 2517 
6 ชาลินี นิธินนัท ์ การควบคุมงบประมาณแผน่ดินของประเทศไทยในทางกฎหมาย 2517 
7 วชิา มหาคุณ การใชเ้หตุผลทางกฎหมาย 2517 
8 โชคชยั กลุประภา ความรับผิดในค่าภาษีขาเขา้ตามกฎหมายศุลกากร 2517 
9 สุจินต ์ชยัมงัคลานนท ์ สิทธิของคนต่างดา้วในประเทศไทย 2517 
10 มทัยา จารุพนัธ์ ประมาทในทางละเมิด 2518 
11 สุผานิต มัน่ศุช เขตอาํนาจศาลในคดีอาญา 2518 
12 นวลพรรณ งา้วสุวรรณ ค่าเสียหายทางศีลธรรม 2518 
13 บุปผาพรรณี สุวรรณรัตน์ การใช้วิธีการทางกฎหมายและทางสังคมของตํารวจสวสัดิภาพ

เยาวชน 
2518 

14 ปัญจะ เป่ียมพงศส์านต ์ ประกันวินาศภยั : สิทธิและความรับผิดของคู่สัญญาและผูรั้บ
ประโยชน์ 

2518 

15 สุดาศิริ  มทัวพนัธ์ เงินทดแทนในกฎหมาย 2519 
16 สุนีย ์ มลัลิกะมาลย ์ สิทธิของผูต้อ้งหาคดีอาญาในระหวา่งการสืบสวนและการสอบสวน 2519 
17 โกศล ฉนัธิกลุ การให้ส่ิงจูงใจและปัญหาทางกฎหมายสําหรับการลงทุนจาก

ต่างประเทศในประเทศไทยและประเทศท่ีกาํลงัพฒันาอ่ืนๆ 
2519 

18 เอนก อรธนาลยั ของกลางในคดีศุลกากร 2519 
19 วรพจน์ สุพรรณกลุ กฎหมายทะเลวา่ดว้ยสญัญาเช่าเรือ 2519 
20 นรินทร์ จอมบดินทร์ ระบบทรัพยสิ์นระหวา่งสามี ภรรยา 2520 
21 นวลนอ้ย  ชาววจิิตร สินส่วนตวั 2520 
22 นิติ  ผดุงชยั การไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิ 2520 
23 กฤตยชญ ์ ศิริเขต การโอนกรรมสิทธ์ิของทรัพยสิ์นตามสญัญาซ้ือขาย 2520 
24 สตัยา อรุณธารี อาํนาจของพนกังานอยัการเก่ียวกบัการสอบสวนคดีอาญา 2521 
25 วรีธรรม เนียมนํ้ าเพชร การอนุรักษท์รัพยากรสตัวน์ํ้ าตามกฎหมายการประมง 2521 
26 วศิน ธีรเวชญาณ การแบ่งเขตทางทะเลระหวา่งประเทศกบัประเทศใกลเ้คียง 2521 
27 วชัรินทร์ ปัจเจกวกิณสกลุ การควบคุมฝ่ายบริหาร 2521 
28 อนนัต ์ชุมวสูิตร การกระทาํอนัไม่เป็นธรรมตามกฎหมายแรงงาน 2521 
29 ถาวร  พานิชพนัธ์ วธีิการเพื่อความปลอดภยั 2521 
30 ไพโรจน์  นวานุช การควบคุมตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 2521 
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31 ปัญญา  บุญเรือง กฎหมายสาํหรับการป้องกนัและควบคุมอากาศเสีย 2521 
32 ขจร  จนัทรัตน ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการลงทุนของบริษทัประกนัภยั 2521 
33 ศิริชยั  วฒันโยธิน อาํนาจฟ้องคดีแพง่ 2521 
34 ฉายพรรณ  ไทยวฒัน์ อาํนาจของศาลทหาร 2522 
35 ประพิณ  ปรัชญาภรณ์ ความยนิยอมของผูเ้สียหายในการกระทาํความผิดอาญา 2522 
36 สุรพล ธรรมสถิต ความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2522 
37 ญาณี  มโนพิโมกษ ์ หลกัการตีความในกฎหมายไทย 2522 
38 ทิพยวดี  รักขนาม ความสาํคญัผิดในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 2522 
39 สุเทพ  เสนียว์งศ ์ณ อยธุยา กฎอยัการศึก 2522 
40 ประภาพรรณ อุดมจรรยา กฎหมายไม่มีผลยอ้นหลงั 2522 
41 ภราดร  ภคพฒัน์ การคุม้ครองสิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัการลงโทษ 2522 
42 ศรีนิดา  เกิดผล ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการอุทธรณ์และร้องทุกขข์องขา้ราชการพล

เรือน 
2523 

43 กาญจนารัตน์  สิริโรจน ์ การร่างกฎหมาย 2523 
44 เรวติั  ฉํ่าเฉลิม ชะลอการฟ้อง 2523 
45 พรรณิภา  บูรพาชีพ ค่าเสียหายอนัเกิดแต่การไม่ชาํระหน้ี 2523 
46 ไกรสร  บารมีอวยชยั แบบแห่งนิติกรรม 2523 
47 ชนินนัท ์ ศรีธีระวศิาล การลงโทษประหารชีวติ 2524 
48 สุนนัท ์ ชยัชูสอน ขายฝาก 2524 
49 ธนวฒัน์  เนติโพธ์ิ อาวลั 2524 
50 ประยงค ์ สิริประเสริฐศิลป์ การใชม้าตรการทางกฎหมายในการควบคุมและแกไ้ขปัญหาอตัรา

การเพ่ิมของจาํนวนประชากร 
2524 

51 วจิิตรา ฟุ้ งลดัดา ระบบการควบคุมมิใหก้ฎหมายขดัรัฐธรรมนูญ 2524 
52 ป่ิน ศรีเมือง มาตรการทางกฎหมายในการบาํบดัรักษาและแกไ้ขปรับปรุงผูติ้ดยา 2524 
53 ธนพิชญ ์ มูลพฤกษ ์ อาํนาจพิเศษของฝ่ายบริหาร 2524 
54 วชิช ์ จีระแพทย ์ กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นโฆษณา 2524 
55 เกรียงชยั  จนัทรเวชเกษม มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 2524 
56 กิตติ  บุศยพลากร ผูเ้สียหายในคดีอาญา 2524 
57 ไฉไล  ชุ่มฤทธ์ิ กฎหมายวา่ดว้ยการทาํแทง้ 2524 
58 ประทีป ทองสีมา ระบบลูกขนุไทย 2524 
59 นิทรา นยัโกวทิ การคุม้ครองผูบ้ริโภคในการทาํสญัญาเช่าซ้ือสินคา้ 2524 

   60 นภดล ร้ิวเจริญ กฎหมายกบัเสรีภาพหนงัสือพิมพ ์ 2524 
   61 จกัรกฤษณ์ กาญจนศูนย ์ การจาํกดัเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลโดยกฎหมาย 2524 
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  62   มาลี ทองภูสวรรค ์ การคุมขงัและกกัขงัผูถู้กกล่าวหาวา่กระทาํผิดอาญา 2525 
  63 มลัลิกา ลบัไพรี ดอกเบ้ีย 2525 
  64 กลัยา สินวสูิตร ปัญหาภาษีเงินไดข้องนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 2525 
  65 วบูิลย ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ การใชบ้งัคบักฎหมายป้องกนัการผกูขาดในประเทศไทย 2525 
  66 สุรศกัด์ิ  มณีศร ปริมณฑลของความรับผิดทางละเมิดในมาตรา 420 แห่งประมวล

กฎหมายแพง่และพาณิชย ์
2525 

  67 นพพร  โพธิรังสิยากร การใชดุ้ลยพินิจของศาลในการลงโทษ 2525 
  68 กฤตศิลป์  กนกนาก ความตกลงระหว่างประเทศไทยกบัต่างประเทศเพ่ือการเวน้การเก็บ

ภาษีซอ้นเปรียบเทียบ 
2525 

  69 ปิยกลุ  บุญเพ่ิม ความรับผิดในการผลิตและจาํหน่ายสินคา้ 2525 
  70 อุดม สิทธิวรัิชธรรม การดาํเนินคดีในศาลยติุธรรมซ่ึงเป็นศาลทหาร 2525 
  71 สมโภณ ศิริสุข การใชดุ้ลพินิจทางกฎหมายของนายอาํเภอ 2525 
  72 พิชพนัธ์ เศรษฐบุตร การหยา่ 2525 
73  อดิเรก เสสานารินทร์ ศาลปกครองท่ีจะจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 2525 
74  วาสนา รอดเอ่ียม การลบลา้งคาํพิพากษาลงโทษจาํคุก 2525 
75  วนิยั ตูวเิชียน ละเมิดอาํนาจศาล 2525 
76  ธีระ หงส์เจริญ ค่าจา้งตามกฎหมายแรงงาน 2525 
77  ยทุธนา สุวรรณววิฒัน์ เอกสิทธ์ิและความคุม้กนัตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2525 
78  อธิป จิตตส์าํเพง็ การนาํระบบศาลภาษีมาใชใ้นประเทศไทย 2525 
79  อรรถสิทธ์ิ ช่ืนสงวน ความผิดฐานรับของโจร 2525 
80  จงรัก จุฑานนท ์ การคุม้ครองของประชาชนต่อการถูกจบักุมและตรวจคน้ท่ีไม่ชอบ

ธรรม 
2525 

81  วนัชยั ศศิโรจน ์ กฎหมายเก่ียวกบัค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายต่อบุคคล 2525 
82  พงษอ์าจ ตรีกิจวฒันกลุ กฎหมายปิดปาก 2525 
83  ศรีสมยั เนตรมยั ปัญหาการนาํภาษีมูลค่าเพ่ิมมาใชใ้นประเทศไทย 2525 
84  กมล สกลเดชา การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ : บทวิเคราะห์ทาง

กฎหมายในแง่ความหมายและการใชค้าํในกฎหมาย 
2525 

85  พฤฒิพร เนติโพธ์ิ ผูท้รงตัว๋เงินตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 2525 
86  ลาวลัย ์หอนพรัตน์ องคป์ระกอบและอาํนาจองคค์ณะผูพ้ิพากษาในศาลแรงงาน 2525 
87  ฉตัรทิพย ์ ตณัฑประศาสน์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูถื้อหุน้ 2526 
88  สายสุดา  นิงสานนท ์ ความรับผิดเด็ดขาดในกฎหมายลกัษณะละเมิด 2526 
89  สมหมาย จนัทร์เรือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราโทษกบัการทาํความผิด 2526 
90  เถกิงศกัด์ิ คาํสุระ ความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค 2526 
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91  โสฬส สุวรรณเนตร์ ตัว๋เงินท่ีมีลายมือช่ือปลอม 2526 
92  ประเสริฐ เขมรัตน ์ การจดัการอาคารชุด 2526 
93  สุรางคนา สถาพรเจริญสุข เช็คขีดคร่อม 2526 
94  อรทยั อุโฆสิตกลุ ท่ีดินสาํหรับพลเมืองใชร่้วมกนั 2526 
95  ชนิญญา ชยัสุวรรณ การใชดุ้ลพินิจในการดาํเนินคดีอาญา 2526 
96  สุรพงศ ์อศัวราพานิช ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล 2526 
97  สุชาติ มงคลเลิศ มาตรการทางกฎหมายในการจดัหาท่ีดินเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูป

ท่ีดิน 
2526 

98  เกษม สุกิจบริหาร การใหค้าํมัน่เป็นเท็จกบัความผิดฐานฉอ้โกง 2526 
99  มานิตย ์สุธาพร การคดัเลือกและฝึกอบรมผูพ้ิพากษาในประเทศ 2526 
100  ยงยทุธ แสงรุ่งเรือง รูปแบบสํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในวงราชการท่ีเหมาะสมสาํหรับประเทศไทย 
2526 

101  สุรศกัด์ิ ตรีรัตน์ตระกลู การช้ีตวัผูต้อ้งหาและจาํเลยในคดีอาญา 2526 
102  มณฑิรา จาํนงค ์ การครองครองปรปักษ ์ 2526 
103  จตุรงค ์ฉินววิฒัน ์ ขอ้สนันิษฐานในคดีอาญาอนัเป็นโทษแก่จาํเลย 2527 
104  เอกชยั  เหล่ียมไพศาล กฎหมายวา่ดว้ยการบริหารราชการเมืองพทัยา 2527 
105  ภาวนา  สุคนัธวณิช คาํมัน่ 2527 
106  ศิริพงษ ์เหลืองสุวรรณ ผลทางกฎหมายเก่ียวกบัการกูเ้บิกเงินเกินบญัชี 2527 
107  สุจินนา ศรีประเสริฐ บุตรบุญธรรมตามพระราชบญัญติัการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ.

2522 
2527 

108  อนนัต ์วงษป์ระวทิรัตน ์ สิทธิของผูซ้ื้อโดยสุจริตตามมาตรา 1332 2527 
109  พงษศ์กัด์ิ กิติสมเกียรติ ลิขสิทธ์ิระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิในการแปลและการทําซํ้ าซ่ึง

หนงัสือ 
2527 

110  สราวธุ ศิริภาณุรักษ ์ คณะกรรมการลูกจา้งตามกฎหมายแรงงาน 2527 
111  กิติพงศ ์อรุพีพฒันพงศ ์ การใช้กฎหมายไทยในสัญญากู้ยืม เ งินระหว่างประเทศของ

ภาคเอกชน 
2527 

112  อารีย ์รุ่งพรทววีฒัน ์ การบงัคบัใชก้ฎหมายอาญาโดยองคก์รของรัฐในประเทศอินเดีย 2527 
113  สุเมธ กาํพลรัตน์ การพิสูจน์เจตนาในทางอาญา 2527 
114  อโนชา วงศกิ์ตติรักษ ์ การเพิกถอนนิติกรรมซ่ึงฉอ้ฉลเจา้หน้ี 2527 
115  พนมวรรณ ยามสัเสถียร กฎหมายและการปฏิบติัต่อผูอ้พยพชาวอินโดจีนในประเทศไทย 2527 
116  ก่อเกียรติ เอ่ียมลบุตรลบ ผลของคาํรับสารภาพของผูต้อ้งหา 2527 
117  ธาํรงคศ์กัด์ิ หงษบุ์ณทด บทบาทของฝ่ายตุลาการในประเทศไทย 2527 
118  เทพปกรณ์ เดชา การตีความรัฐธรรมนูญลายลกัษณ์อกัษร 2527 
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119  วรัิช เนตรรมาภิมุข การยกเวน้โทษในฐานความผิดเก่ียวกับการรับหรือให้สินบนตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

2527 

120  เพญ็แข พรหมจินดา สิทธิในทรัพยสิ์นของบุคคลกบัอาํนาจยึดและริบทรัพยต์ามกฎหมาย
ศุลกากร 

2528 

121  ทรงพล  สงวนพงษ ์ ความรับผิดในทางอาญาของผูใ้ช ้ 2528 
122  มานะ หลกัทอง ราคาทางศุลกากรเก่ียวกบัสญัญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ 2528 
123  ศรีวไิล ชวาลรัตน์ การฉอ้ฉลในเลตเตอร์ออฟเครดิต 2528 
124  สมศกัด์ิ ขวญัแกว้ ปัญหาทางกฎหมายและการบริหารเก่ียวกบัราชพสัดุ 2528 
125  อาํนาจ เจตน์เจริญรักษ ์ การแสดงเจตนาโดยถูกกลฉอ้ฉล 2528 
126  ชนินาฎ ชุมรุม การเลิกจา้งตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 2528 
127  วรพจน์ วชัรางค ์ กระบวนการระงบัขอ้พิพาทแรงงานตามกฎหมาย 2528 
128  แววรว ี สงัขพงษ ์ การกระทาํโดยงดเวน้ 2528 
129  นิจรินทร์  องคพิ์สุทธ์ิ การต่อรองคาํรับสารภาพ 2528 
130  ประสิทธ์  จงวชิิต การพิสูจน์ในคดีละเมิดโดยประมาทเลินเล่อ 2528 
131  วารุณี  อินทนปสาธน์ การเกิดและผลบงัคบัของสญัญาประกนัชีวติ 2528 
132  วไิล  จิวงักรู การคุมประพฤติผูใ้หญ่ในประเทศไทย 2528 
133  สนัทดั สุจริต การร้ือฟ้ืนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม่ 2528 
134  พงษรั์ตน์ เครือกล่ิน ขอ้เท็จจริงต่างกบัฟ้องในคดีอาญาของไทย 2528 
135  ทิพยว์ดี มนสัวานิช สิทธิและความรับผิดของธนาคารในการใชเ้งินตามเช็ค 2528 
136  ไกวลั ชุ่มวฒันะ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการโอนสิทธิเรียกร้อง 2528 
137  เยาวนุช วยิาภรณ์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเช่าท่ีดินเพ่ือเกษตร 2528 
138  ดาววภิา ปาลิยประภา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการจาํนาํสิทธิ 2528 
139  ปราณี เสฐจิตนิน ผลของการกระทาํและความรับผิดในทางอาญา 2528 
140  สุพิศ ปราณีตพลกรัง การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพผูต้อ้งหาโดยองค์การตุลาการในชั้นก่อน

การพิจารณา : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีไทยและสหรัฐอเมริกา 
2528 

141  จรณชยั ศลัยพงษ ์ รูปแบบกฎหมายสภาวะแวดลอ้มของประเทศไทย 2528 
142  อรรถพร นาคเรือง ปัญหาการคาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดากรณีนายจา้งออกภาษีให้ 2528 
143  เฉลิม นพเกา้ การส่งผูร้้ายขา้มแดนกรณีกระทาํความผิดบนอากาศยาน 2529 
144  รจิต แสงสุก มาตรการกลัน่กรองมูลคดีอาญาก่อนการพิจารณาของศาล 2529 
145  รุ่งรัตน์ ทบัทิมทอง ความเป็นเจา้พนกังานในความผิดต่อตาํแหน่งหนา้ท่ีราชการ 2529 
146  ชูชาติ  ศิรินิล ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์ 2529 
147  ธวฒัน์ชยั สุดใจคิริบูล การนาํเขา้และส่งออกซ่ึงเงินตรา 2529 
148  ธงทอง จนัทรางศุ พระราชอาํนาจของพระมหากษตัริยใ์นทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2529 
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149  มยรีุ จารมิกรานนท ์ การรับฟังพยานบอกเล่าของศาล 2529 
150  คมวทิย ์แดงไชยวฒัน ์ ปัญหาทางกฎหมายในการใชแ้รงงานเด็ก 2529 
151  ไชยยศ วรนนัทศิ์ริ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัสญัญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ : ศึกษาเปรียบเทียบ

ระหวา่งไทยและกฎหมายญ่ีปุ่น 
2529 

152  นรินทร์ ไทรฟัด การรับโทษหนกัข้ึนเน่ืองจากการเพ่ิมโทษกบัเหตุฉกรรจใ์นคดีอาญา 2529 
153  อรวรรณ  พจนานุรัตน ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับสัญญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษเก่ียวกับ

อสงัหาริมทรัพย ์
2530 

154  นวพงษ ์บุญสิทธิ การเปิดเผยในการพิจารณาคดีอาญา 2530 
155  ปัญญา สุชีวะ การควบคุมการบริหารราชการแผน่ดิน : ศึกษากรณี พ.ศ.2526 - 2529 2530 
156  กาญจนา เกิดโพธ์ิทอง การยบุสภาในประเทศไทย 2530 
157  อรุณรัตน์ บณัฑิตเสาวภาคย ์ การบงัคบัจาํนองของเจา้หน้ีจาํนอง 2530 
158  สุรจิต พฒันสาร ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายอั้งยี ่: ซ่องโจรในประเทศไทย 2530 
159  อาจินต ์ฟักทองพรรณ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยวนิยัขา้ราชการพลเรือนมหาชน 2530 
160  ล่ีฟนู จิระวฒันาสมกลุ ปัญหาทางดา้นกฎหมายเก่ียวกบัการผสมเทียม 2530 
161  พนิดา  วธันเวคิน ผลของการโอนบิลออฟเลดิงในระบบกฎหมายไทย 2530 
162  อรชา ธนากร ความคุม้กนัขององคก์ารระหวา่งประเทศในประเทศไทย 2530 
163  เชวง ชูศิริ การร้องขอใหป้ล่อยจากการคุมขงัโดยผิดกฎหมาย 2530 
164  สมเจตน์ อาํนวยสวสัด์ิ ปัญหาการดาํเนินคดีแพง่ของพนกังานอยัการในประเทศไทย 2530 
165  อรทิพย ์ตณัฑประศาสน ์ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการกระทําผิดทางอาญาเก่ียวกับ

เคร่ืองหมายการคา้ 
2530 

166  เฉลิมศกัด์ิ จนัทรพิมพ ์ การควบคุมการกูเ้งินของรัฐบาลไทยในทางกฎหมาย 2530 
167  นิรวชัช ์ปุณณกนัต ์ กฎหมายการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนของประเทศไทย 2530 
168  อดุลย ์อุดมผล การตีความกฎหมายอาญา 2531 
169  มนตรี จิตร์ววิฒัน ์ วสิามญัฆาตกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีเจา้พนกังานตาํรวจ 2531 
170  เลิศลกัษณ์ ปานเลิศ การใชเ้อกสารจากคอมพิวเตอร์เป็นพยานในศาล 2531 
171  ชาญชยั ศิลาจารุ เคร่ืองหมายการคา้กบัการลวงสาธารณชน 2531 
172  สุภาพ  สุจริตพงศ ์ การวเิคราะห์โครงสร้างหลกัทางกฎหมายการบริหารงานบุคคลของ

ขา้ราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยั 
2531 

173  จนัตรี สินศุภฤกษ ์ การยอมรับและบงัคบัตามคาํพิพากษาศาลต่างประเทศ 2531 
174  สุนนัท ์เลขบวรวงศ ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการสลกัหลงัตัว๋เงิน 2531 
175  วรพงศ ์มนตรีกลุ ณ อยธุยา เขตอาํนาจศาลในคดีเก่ียวกบัแรงงาน 2531 
176  ฐิตาวดี ธรรมาเสถียร ปัญหากฎหมายเก่ียวเน่ืองกบัการสัง่คดีของพนกังานอยัการ 2531 
177  พงศช์ยั จินดา ความรับผิดฐานหลีกเล่ียงอากรศุลกากร 2531 



  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (วิทยานิพนธ์) 157 
 

  ล าดับ                 ช่ือผู้แต่ง                                                     ช่ือเร่ือง                                                   ปีเผยแพร่   
  (No.)                 (Author)                                                     (Title)                                                     (Year) 
 

178  เรณี  ศิลปวฒิุ การวิเคราะห์กฎหมายเก่ียวกับปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษจากการ
พฒันาอุตสาหกรรมหลกั : ศึกษากรณีโครงการพฒันาชายฝ่ังทะเล
ตะวนัตก 

2531 

179  ดุษฎี ลีละเมียร ความไม่รู้กฎหมายกบัความรับผิดในทางอาญาตามมาตรา 64 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา 

2531 

180  อชัลียา อภิวณิชยก์ลุ การอยูกิ่นฉนัสามีภริยาโดยไม่มีการจดทะเบียนสมรส 2531 
181  ณรงคพ์นัธ์ กลุนานนัท ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการใชสิ้นคา้เป็นหลกัประกนัสินเช่ือ 2531 
182  ทรงศกัด์ิ วฒิุคะโร ความรับผิดชอบร่วมกันของรัฐมนตรีในทางการเมืองภายใต้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2521 
2531 

183  กฤษณา พิษณุโกศล ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ 2531 
184  สมใจ เกษรศิริเจริญ การสืบสวนสอบสวนของ ป.ป.ป. กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบใน

วงราชการ 
2531 

185  สุดาทิพย ์ เทวกลุ ธุรกิจลิสซ่ิง 2531 
186  สมจิตต ์สุขกมลวฒันา ความผิดหลายบทหลายกระทง 2531 
187  อุเทน ศิริสมรรถการ การดาํเนินกระบวนพิจารณาคดีแพง่เพราะเหตุขาดนดั 2531 
188  จุตติ ธรรมโนวานิช การคน้ 2531 
189  คนึงนิจ ศรีบวัเอ่ียม ปัญหาข้อกฎหมายในสัญญารับขนของทางทะเลและแนวทาง

แกปั้ญหาตามร่างพระราชบญัญติัรับขนของทางทะเล 
2531 

190  พิรุฬห์ โตศุกลวรรณ์ การลงโทษปรับทางอาญา 2532 
191  บุญศิริรัตน์ สมบูรณ์ การใชก้ฎหมายจารีตประเพณีในกฎหมายอาญา 2532 
192  ปริญญา บุญปทุมพงศ ์ ตวัแทนเชิด 2532 
193  ตุล เมฆยงค ์ การดาํเนินคดีอาญาแก่ผูต้อ้งหาและจาํเลยท่ีวกิลจริต 2532 
194  คุณวฒิุ ตนัตระกลู บทวเิคราะห์คาํวนิิจฉยัตุลาการรัฐธรรมนูญท่ี ต.1/2513 2532 
195  สุทธาทิพย ์นาคาบดี การร้องทุกขข์องขา้ราชการพลเรือน 2532 
196  เกรียงไกร  เจริญธนาวฒัน ์ องค์กรและวิธีคุม้ครองประชาชนและควบคุมฝ่ายปกครองภายใน

ฝ่ายปกครองในประเทศไทย 
2532 

197  ภทัรพร  อรรถาพิช การขนส่งทางอากาศ : ความรับผิดของผูข้นส่งทางอากาศในการรับ
ขนคนโดยสาร 

2532 

198  ปราโมทย ์ ธรรมพนิชวฒัน์ หลกัการช่วยอุดหนุนและการเก็บภาษีตอบโตใ้นกฎหมายเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศและกฎหมายของสหรัฐอเมริกา : แนวโน้มของ
รูปแบบกฎหมายส่งเสริมการส่งออกของไทย 

2532 

199  ชาติชาย  กิติสารศกัด์ิ การใหค้วามคุม้ครองสิทธิขา้งเคียง 2532 
200  ชาติ ชยัเดชสุริยะ ผลทางกฎหมายของการท่ีลูกหน้ีผิดนดั 2532 
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201  อรทิพย ์พิศาลบุตร ปัญหาเก่ียวกบัคณะกรรมาธิการสามญัประจาํสภาผูแ้ทนราษฎร 2532 
202  วนัชยั  ศรีนวลนดั การใชม้าตรการทางกฎหมายลงโทษริบทรัพยสิ์นในคดียาเสพติด 2532 
203  ถนอมนวล  เช้ือบุญชยั การฟ้ืนฟอูงคก์รธุรกิจท่ีประสบปัญหาทางการเงิน 2532 
204  ดวงตา  กลว้ยไม ้ณ อยธุยา ปัญหากฎหมายเก่ียวเน่ืองกบัการรับสภาพหน้ี 2532 
205  ชลฎา  อมรสงัข ์ ผลบงัคบัตามกฎหมายเร่ืองเบ้ียปรับ 2532 
206  วรวทิย ์ ฤทธิทิศ ผลกระทบทางกฎหมายจากการเสนอข่าวเก่ียวกบัคดีอาญา 2532 
207  พงศธ์ร  บุญอารีย ์ ปัญหาการก่อการร้ายระหวา่งประเทศ 2532 
208  โชคชยั  สิทธิผลกลุ ปัญหากฎหมายวา่ดว้ยวนิยัของขา้ราชการตาํรวจ 2532 
209  นงพงา  พฤกษพ์ิชยัเลิศ ระบบกฎหมายเก่ียวกับการค้าส่ิงทอระหว่างไทยกับสหรัฐฯ : 

บทเรียนในการวางนโยบายและการเจรจาการคา้ของไทย 
2532 

210  วสูิตร  ฟองศิริไพบูลย ์ การชนัสูตรพลิกศพกบัการดาํเนินคดีอาญา 2532 
211  อนุชา  อุดมพงษ ์ การยืน่ขอ้เรียกร้องเพ่ือการเจรจาต่อรองร่วม 2532 
212  อาํนาจ  ชุณหะนนัทน ์ บทบาทของวุฒิสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญติั : ศึกษา

เฉพาะกรณีวฒิุสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2521 
2532 

213  กฤษฎา  ทองธรรมชาติ ปัญหาเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร 

2532 

214  คิณีนาถ  เกียรติกงัวาฬไกล ความรับผิดทางละเมิดของผูป้ระกอบวชิาชีพ 2532 
215  ชาลี  วษิฎญ์าณ ฟ้องแยง้  : ศึกษาเฉพาะกรณีฟ้องแยง้ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัฟ้องเดิม 2532 
216  ศุภลกัษณ์  จนัทพลาบูรณ์ ระบบการบงัคบัคดีทางแพง่ 2532 
217  สุรพล  สินทรัพย ์ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ปัญหาการดาํเนินคดีความผิดฐาน

หลีกเล่ียงภาษีศุลกากร 
2532 

218  เบ็ญจะ  เพง็ดิษฐ ์ การคุมขงัผูต้อ้งโทษไวใ้นท่ีอยูอ่าศยัโดยใชเ้คร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ 2532 
219  สิริพนัธ์  พลรบ คณะกรรมการของฝ่ายปกครองตามพระราชบญัญติัในประเทศไทย 2532 
220  วจิิตรา  ทองวณิชศิลป์ มาตรการทางกฎหมายในการแกไ้ขปัญหาการสมรสซอ้น 2532 
221  อุมา  ประมาณผล มาตรการกฎหมายในการควบคุมป้องกนัและแกไ้ขภาวะมลพิษทาง

ทะเลจากการท้ิงของเสีย 
2532 

222  ฉลาด  วฑุฒิกรรมรักษา การจบัโดยราษฎร 2532 
223  มานิต  สิทธิผล ปัญหาทางกฎหมายในการยดึและริบของกลางในคดีป่าไม ้ 2532 
224  ณรงคฤ์ทธ์ิ  สินมา พระราชกาํหนดการกู้ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกง พ.ศ.2527 : ศึกษา

เฉพาะกลไกพิเศษทางสบญัญติั 
2532 

225  สมนึก  ชยัเดชสุริยะ ภาระการพิสูจน์ในมูลหน้ีสญัญา 2532 
226  อรวรรณ  จนัทร์ทอง ปัญหาความผิดเก่ียวกบัการคา้ประเวณี : ศึกษาเฉพาะกรณีการคา้

ประเวณีในต่างประเทศ 
2532 
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227  นพรัตน์  อกัษร ความผิดอนัยอมความไดก้บักระบวนการยติุธรรมทางอาญา 2532 
228  นพปฎล  เมืองรักษ ์ ข้อสันนิษฐานของกฎหมาย ( ศึกษาเฉพาะข้อสันนิษฐานของ

กฎหมายในพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ.2483) 
2532 

229  ปัทมาวดี  บุญโญภาส การเลิกสญัญา 2533 
230  ปวณีา มาศมุททิก การจาํกดัสิทธิอุทธรณ์ฎีกาในคดีแพง่ 2533 
231  เพญ็จนัทร์ โชติบาล พระราชอาํนาจในการอภยัโทษของพระมหากษตัริยไ์ทย 2533 
232  ศิระ บุญภินนท ์ แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบกฎหมายไทยในการถ่ายทอดเทคโนโลย ี 2533 
233  อาทิตย ์ออกเวหา สถานะทางกฎหมายของช่องแคบท่ีใชใ้นการเดินเรือระหวา่งประเทศ

ในช่องแคบมะละกาและสิงคโปร์ 
2533 

234  ภาณุ รังสีสหสั การกระทาํความผิดทางอาญาเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 2533 
235  จกัรพนัธ์ สอนสุภาพ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการผ่าตดัแปลงเพศและบุคคลท่ีผ่าตดั

แปลงเพศแลว้ 
2533 

236  ประไพพรรณ บุตรตนั ความรับผิดอนัเก่ียวกบับตัรฝากและถอนเงินอตัโนมติั 2533 
237  นิทศัน์ วฒันกลุ ปัญหาใบหุน้บุริมสิทธิ 2533 
238  นิรันต ์เสียมทอง การแจง้ขอ้หาในคดีอาญาโดยพนกังานสอบสวน 2533 
239  อรศรี จารุจินดา ผลกระทบต่อการพัฒนาธุรกิจการธนาคารเน่ืองจากการควบคุม

กรรมการภายใตก้ฎหมายธนาคารพาณิชย ์
2533 

240  กรกนัยา กนัยะพงศ ์ ความรับผิดของนายจา้งในผลแห่งการละเมิดโดยจงใจของลูกจา้ง 2533 
241  วรพรรณ ชงัพิชิต อาํนาจปกครองบุตรภายหลงัการหยา่ 2533 
242  กาญจนา ตรีแสน การเปิดเผยขอ้เท็จจริงในคคีอาญา 2533 
243  พฒันไชย ยอดพยงุ วธีิการเพื่อความปลอดภยัตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 48 2533 
244  กิตติพงศ ์สระวาสี ผูว้า่ราชการจงัหวดักบัการสอบสวนคดีอาญา 2533 
245  ธมัรงค ์วงศแ์ป้น การควบคุมและฝากขงัผูต้อ้งหาในคดีอาญา 2533 
246  บุญอนนัต ์วรรณพาณิชย ์ หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองของไทย 2533 
247  สมพร ถาวร การนําระบบวิธีการเลือกตั้ งหน่ึงคนหน่ึงเสียงมาใช้ในกฎหมาย

เลือกตั้งของไทย 
2533 

248  รังสิชยั บรรณกิจวจิารณ์ การวิเคราะห์กฎหมายเก่ียวกับการควบคุมเสียงจากโรงงานท่ีมี
ผลกระทบต่อชุมชน 

2533 

249  ศรัณย ์พรหมสุรินทร์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการรับช่วงสิทธิ 2533 
250  จรัสศรี จริยากลู มาตรการทางกฎหมายเพ่ือป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมบตัร

เครดิต 
2533 

251  สมหญิง เจียมศกัด์ิศรี มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณี
รัฐวสิาหกิจท่ีจดัตั้งโดยพระราชบญัญติั 

2533 
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252  วงศเ์กษม การถนดั การบงัคบัชาํระหน้ีเอากบัสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพยใ์นฐานะ
เป็นหลกัประกนัของธนาคาร 

2533 

253  สุรินทร์ จิรวศิิษฎ ์ ววิฒันาการกฎหมายมหาวทิยาลยั 2533 
254  นภาศกัด์ิ เลา้ภาภรณ์ การกระทาํความผิดทางวนิยัของขา้ราชการครู : ศึกษาเฉพาะกรณีการ

ประพฤติผิดทางเพศ 
2533 

255  กิตติยา ประคุณคดี การดกัฟังทางโทรศพัทโ์ดยเจา้พนกังาน 2533 
256  อาภสัรา ศิริวฒันา ขอบเขตของ “อนัตรายแก่กายหรือจิตใจ” ในความผิดต่อร่างกาย 2533 
257  มนู รัตนาสิน การดาํเนินคดีแพง่ท่ีเก่ียวกบัคดีอาญา : ศึกษาในคดีความผิดท่ีเกิดจาก

รถยนต ์
2533 

258  อรรถพร กระจายวงศ ์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูถื้อบตัรเครดิต 2533 
259  ชลิดา วชัรศิษย ์ ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษจากของเสียท่ีเป็นอนัตราย : ศึกษาปัญหา

ของเสียตกคา้งในเขตท่าเรือกรุงเทพ 
2533 

260  ดวงเดือน ทองสุข สถานะทางกฎหมายของค่าดีเมอร์เรจตามสญัญาเช่าเรือ 2534 
261  กณุฑล เจริญเรืองรังสี สถานภาพทางกฎหมายของกองทุนรวม 2534 
262  ธวชัไชย สนธิวนิช สถานะและอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมายมหาวทิยาลยั 2534 
263  อญัชลี  ฉายสุวรรณ การทดแทนค่าเสียหายแก่ผูเ้สียหายในคดีอาญาหรือเหยื่ออาชญา 

กรรม 
2534 

264  กลัยา หม่ินสวสัด์ิ การไดม้าซ่ึงกิจการของบริษทัจาํกดัในกรณีของการเสนอซ้ือหุน้ 2534 
265  ไอศูรย ์ธีรนิติ การเดินตามแนวคาํพิพากษาศาลฎีกาในส่วนแพง่ 2534 
266  สุเพท  ลีรพงษก์ลุ องคก์รในการกาํกบัดูแลและควบคุมธุรกิจหลกัทรัพย ์ 2534 
267  ธรรมนูญ  พิทยาภรณ์ สถานะทางกฎหมายของกิจการร่วมคา้ 2534 
268  อุดม  เพง็นารีย ์ ผลกระทบทางกฎหมายเศรษฐกิจของประเทศไทยในการเขา้เป็นภาคี

ขอ้ตกลงราคาศุลกากรแกตต ์
2534 

269  วรสิทธ์ิ  อภิชาตโชติ การบงัคบัใหไ้ปออกเสียงเลือกตั้ง 2534 
270  สุวทิย ์รัตนสุคนธ์ ความรับผิดต่อความเสียหายอนัเกิดจากผลิตภณัฑย์า 2534 
271  สาํราญ ตนัเรืองศรี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการอาสารักษาดินแดน 2534 
272  ชชัชม อรรฆภิญญ ์ ความร่วมมือในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาระหวา่งประเทศ 2534 
273  กฤษณา อนุชน การไต่สวนมูลฟ้องในคดีท่ีราษฎรเป็นโจทก ์ 2534 
274  จิตฤดี วรีะเวสส์ การใหเ้อกสิทธ์ิแก่พยานท่ีเป็นบุคคลในครอบครัวของผูต้อ้งหา 2534 
275  อนวชั ยาวชียั กฎหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทรัพยากรป่าไม ้ 2534 
276  กฤติกา เรืองดิษฐ ์ การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพ.ร.บ.ศุลกากร กับการลด

อุปสรรคของการส่งออก 
2534 

277  อาพทัธ์ สุขะนนัท ์ ปัญหาการดาํเนินคดีอาญากบันิติบุคคล 2534 
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278  ปราณี จัน่แยม้ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับความผิดวินัยฐานประพฤติชั่วตาม
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.2518 

2534 

279  พนิตพร ศรประชุม แนวทางในการให้ความคุม้ครองสิทธิบตัรยาในประเทศไทยกบัการ
คุม้ครองผลประโยชน์ของสงัคม 

2534 

280  สีหนาท ประยรูรัตน ์ มาตรการทางกฎหมายเพ่ือป้องกนัและควบคุมโรคเอดส์ ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัผูก้ระทาํการคา้ประเวณี 

2534 

281  โกเมท ทองภิญโญ การใช้กฎหมายในการป้องกันและแก้ไขมลพิษจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 

2534 

282  ศศิวมิล เกษมศรี กร อ บ แ ล ะ กล ไกข อ ง กฎ ห ม าย ใ น การ คุ้ม ค ร อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี
คอมพิวเตอร์ในประเทศไทย 

2534 

283  ไพฑูรย ์ขมัภรัตน์ การปฏิรูปองคก์รในกระบวนยติุธรรม : ศึกษากรณีกรมอยัการ 2534 
284  ธิติ คุม้รักษ ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัสิทธิการเช่า 2534 
285  ธนพล อินทนนัท ์ เจา้ของร่วมอาคารชุด 2534 
286  จิตติ เกษมศิริวฒัน ์ ปัญหากฎหมายในการควบคุมพรรคการเมือง 2534 
287  มาลินี รุ่งอรุณศิริ การโอนตวันักโทษ : ศึกษาเฉพาะกรณีวตัถุประสงค์ในการแกไ้ข

ฟ้ืนฟผููก้ระทาํความผิด 
2534 

288  วลัลยา โกศลกิตย ์ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการถมท่ีในทะเล 2534 
289  ฉตัรชยั หนูทว ี สมรรถนะในการบริหารของสํานักงานเลขาธิการรัฐสภาเพื่อ

ตอบสนองต่อการปฏิบติังานของฝ่ายนิติบญัญติั 
2534 

290  นิตยา วฒันะชีวะกลุ ขอ้จาํกดัในการโอนหุน้ 2534 
291  เอมอร หลา้พิศาล การคุม้ครองช่ือทางการคา้ 2534 
292  บุศรา เกิดวชิยั สิทธิของจาํเลยท่ีจะไดรั้บการพิจารณาคดีโดยรวดเร็ว 2534 
293  อรรถพร จรจาํรัส การแกไ้ขเปล่ียนแปลงสนธิสญัญาในทางปฏิบติัของไทย 2534 
294  ณฏัฐกานต ์พิพิธกลุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น : ศึกษาเฉพาะกรณีมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ 
2534 

295  อุทิศ สุภาพ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขับา้ 2534 
296  ณฐั รัฐอมฤต แพทยสภา : ศึกษาในแง่กฎหมายเก่ียวกับการจัดองค์กรและการ

ควบคุมการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
2534 

297  มนตช์ยั วชัรบุตร ปัญหาการบงัคบัใชว้ิธีการเพ่ือความปลอดภยัในเร่ืองการกกักนัตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

2534 

298  สมพรพรรณ                                 
พทุธพงษธ์นกลุ 

การควบคุมการป้องกันและการแก้ไขภาวะมลพิษทางทะเลอัน
เน่ืองมาจากนํ้ ามนัในทศันะกฎหมายระหวา่งประเทศ 

2534 

299  นิก สุนทรชยั มาตรการทางกฎหมายในการเรียกคืนทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม 2534 
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300  วลิาวณัย ์ปิตาวรานนท ์ การพิสูจน์สญัชาติไทยของบุคคลธรรมดา 2534 
301  ดาราวรรณ ใจคาํป้อ การแสวงหาพยานหลกัฐานจากร่างกายผูต้อ้งหา 2534 
302  วรุิฬห์ แยม้ละมา้ย กฎหมายวา่ดว้ยการจาํแนกตวับุคคล 2534 
303  ภาณุพนัธ์ ชยัรัต ปัญหาการใช้กฎหมายควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพื่อสนอง

นโยบายท่ีดินแห่งชาติ 
2534 

304  ไพสิฐ พาณิชยก์ลุ ผลประโยชน์ต่อรัฐจากระบบการให้สิทธิท่ีใช้กับความสัมพันธ์
ระหวา่งรัฐกบัผูล้งทุนในการพฒันาแหล่งปิโตรเลียม 

2534 

305  กิตติเดช สูตรสุคนธ์ กฎหมายไทยกบัตลาดขา้วในประเทศ : ผลกระทบต่อชาวนาไทย 2534 
306  พิภพ เหล่าพดัจีน การจดัการประมงและการอนุรักษท์รัพยากรประมงทะเลในน่านนํ้ า 

เขตอาํนาจของประเทศไทย 
2534 

307  อิทธิธรรม อารัมภว์โิรจน์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองประชาชนเก่ียวกบัการจดัสรร
ท่ีดินของเอกชน 

2534 

308  ชาญพิชญ ์สมบูรณ์ ปัญหาเก่ียวดว้ยสิทธิการถือครองท่ีดินของคนต่างดา้ว 2534 
309  วรวฒิุ วบูิลยศิ์ริชยั วิเคราะห์อนุสัญญาพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์กับผลท่ี

เกิดข้ึนภายหลงัการนาํพิกดัอตัราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์มาใชใ้น
ไทย 

2534 

310  ธนิต ภูริเวทย ์ หลกัเกณฑใ์นการตราพระราชกาํหนดและทางปฏิบติัของฝ่ายบริหาร
ในประเทศไทย 

2534 

311  จาตุรนต ์วรรณนวล กฎหมายและการปฏิบติัต่อเชลยศึกในประเทศไทย 2534 
312  กญัญา หิรัณยว์ฒันพงศ ์ ปัจจยัในการพิจารณากฎหมายคุม้ครองเทคโนโลยชีีวภาพในประเทศ

ไทย 
2534 

313  กมล สุปรียสุนทร ร่างพระราชบญัญติัเก่ียวกบัดา้นการเงิน 2534 
314  วรีะชยั พิหเคนทร์ พระราชบญัญติัศุลกากร พ.ศ.2496 : ศึกษาและวิเคราะห์แนววินิจฉัย

ของศาลฎีกาในการกาํหนดโทษตามมาตรา 27 
2534 

315  พฒันพล  เปรมสมิทธ์ ขอบเขตการคุม้ครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรมตามกฎหมาย
ไทย กรณีศึกษาปัญหากฎหมายลิขสิทธ์ิไทย – สหรัฐอเมริกา 

2534 

316  ไพศาล  มหาบณัณาภรณ์ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอันเน่ืองจากกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํเขา้และส่งออกทองคาํ : กรณีการ
ผลิตเคร่ืองประดบัเพ่ือการส่งออก 

2534 

317  ชุมพล  กาญจนะ การใชม้าตรการทางกฎหมายในการควบคุมและแกไ้ขปัญหาการนาํ
เด็กมาเพื่อการคา้ประเวณี 

2534 

318  วรางคณา สุจริตกลุ นกัโทษเด็ดขาดกบัสิทธิตามกฎหมาย 2534 
319  ผอ่งศรี  รุ่งกระจ่าง แกต์และเอฟเอโอสามารถแกปั้ญหาฟาร์มแอคต1์985 : ขา้วไทยได้ 2535 
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อยา่งไร 
320  อนนัต ์ ธนะโสธร เสรีภาพของหนงัสือพิมพก์บัความผิดฐานหม่ินประมาท 2535 
321  อนนัต ์ จรุงวทิยานนท ์ รูปแบบขององคก์รและกระบวนการในการปฏิรูปกฎหมายเพื่อการ

พฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 
2535 

322  ชินธิป ยทุธางกรู ระบบการเลือกตั้งแบบสดัส่วนแบบเยอรมนั 2535 
323  อาภาภรณ์ บูรณะกนิษฐ ความรับผิดชอบของรัฐต่อการทาํประมงละเมิดน่านนํ้ าต่างประเทศ :

กรณีศึกษาประเทศไทย 
2535 

324  บญัชา อุ่นใจ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและการส่งเสริมพรรคการเมือง 2535 
325  บุญญรัตน์ โชคบนัดาลชยั มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัการทุ่มตลาดในประเทศไทย 2535 
326  กมัพล อรุณปลอด การสืบสวนกบัสิทธิเสรีภาพของประชาชน 2535 
327  ขนิษฐนนัท ์พลรัตน ์ การนําวิธีการกันตัวผูร่้วมกระทําผิดเป็นพยานมาปรับใช้กับการ

สืบสวนและสอบสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ป. 
2535 

328  ศศิน ปงรังษี การเปรียบเทียบระงบัคดีตามกฎหมายศุลกากร 2535 
329  กนัยา ติรเศรษฐเสมา แนวทางในการพัฒนาตราสารทางการเงินโดยอาศัยปัจจัยทาง

กฎหมาย(ศึกษาที.ซี.ดี.เป็นตวัอยา่ง) 
2535 

330  เขตไท ลงัการ์พินธ์ุ สญัชาติของนิติบุคคล 2535 
331  ภทัรดา พินิจคา้ กฎหมายและการบริหารการจดัเก็บค่าตอบแทนการใชผ้ลงานทาง 

ดนตรีกรรม 
2535 

332  ก่อศกัด์ิ เจนสมุทรสินธ์ุ การสอบสวนและพิจารณาคดีมรรยาททนายความ 2535 
333  กฤษฎางค ์                                

สุทศัน์ ณ อยธุยา 
ปัญหาเสน้เขตแดนไทย-ลาว อนัเน่ืองมาจากสนธิสญัญาเขตแดน 2535 

334  มานี พิริยะวณิชย ์ ผลกระทบของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ลกัลอบคา้ยาเสพติดและวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ค.ศ. 
1988 : ศึกษาเฉพาะกรณีประเทศไทย 

2535 

335  มนตรี ศิลป์มหาบณัฑิต มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัขอ้ตกลงพว่งขายในสญัญาแฟรนไชส์ 2535 
336  ไมตรี วงศข์จรศิลป์ ขอ้จาํกดัการคน้หาขอ้เท็จจริงของทนายจาํเลยในคดีอาญา 2535 
337  นคร ม่ิงมงคล ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกฎหมายเก่ียวกบัการคา้ส่ิงทอระหว่างประเทศ

กบักฎหมายไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการคา้ส่ิงทอระหวา่งประเทศ
ไทยกบัประชาคมยโุรป 

2535 

338  นฤมล ศิริวาณิชย ์ การเปิดเผยขอ้เท็จจริงของจาํเลย : ศึกษาเปรียบเทียบ 2535 
339  ปณิธาน วสุิทธากร การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี: ศึกษาทางรัฐธรรมนูญไทย 2535 
340  นิรมล สุขวฒันางกรู ท่าทีและการเตรียมการของประเทศไทยในการเจรจารอบอุรุกวยั

เก่ียวกบัการบริการสาขาขนส่งทางอากาศ 
2535 
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341  เพียงพนอ บุญกลํ่า ปัญหาภาษีอากรในการจดัรูปองคก์รทางธุรกิจ 2535 
342  รักษพงษ ์วงษห์า้วศึก ความเป็นอิสระในการบริหารงานศาลยติุธรรมไทย 2535 
343  สมลกัษณ์  ริมพะสุต สิทธิมนุษยชนและผูติ้ดเช้ือเอดส์ : ศึกษาเฉพาะกรณีประเทศไทย 2535 
344  ปรีชา  เลาหพงศช์นะ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัในการขนส่ง การเก็บ

รักษาและการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวและนํ้ ามนัเช้ือเพลิง 
2535 

345  สงบ  อนนัคภณัฑน์นัท ์ ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกับตัวแทนออกของทาง
ศุลกากร 

2535 

346  สละ  มูลสาร ปัญหาการใชบ้งัคบัพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครู พ.ศ.2523 :
ศึกษาเฉพาะกรณีการกําหนดตําแหน่งการบังคับบัญชาและการ
รักษาการในตาํแหน่ง 

2535 

347  สมชาติ  ธรรมศิริ บทบาทสหประชาชาติในการแกไ้ขวิกฤติการณ์ อิรัก-คูเวต ตามกฎ
บตัรสหประชาชาติ 

2535 

348  สมพงษ ์ รัตติกาลชลากร ปัญหาในการดาํเนินการทางวินัยแก่ขา้ราชการพลเรือน ภายหลงัท่ี
ออกจากขา้ราชการไปแลว้ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพล
เรือน พ.ศ.2518 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2535 

349  สมศกัด์ิ  อินทร์พนัธ์ุ วิธีพิจารณาความของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอ้พิพาททางการ
ปกครองในประเทศไทย 

2535 

350  สมสกลุ  จนัทรสูตร ปัญหากฎหมายเก่ียวกับขอ้ตกลงการคา้มนัสําปะหลงัระหว่างไทย 
และสหประชาคมยโุรป 

2535 

351  สุภาพร  เนตรเขียน มาตรการทางกฎหมายในการรักษาคุณภาพนํ้ าแม่นํ้ าเจ้าพระยา
ตอนล่าง : ศึกษาเฉพาะกรณีนํ้ าเสียจากชุมชน 

2535 

352  รัฐสิทธ์ิ  คุรุสุวรรณ ความหมายทางอาญา ของคาํวา่ “เอกสาร” 2535 
353  สุริยนตร์ โสตถิทตั ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 2535 
354  สุวมิล  สงัขพนัธ์ุ สถานะและผลทางกฎหมายของมติคณะรัฐมนตรี 2535 
355  ธนพฒัน์  จงเพ่ิมวฒันะผล ปัญหากฎหมายเก่ียวกบันายหนา้ประกนัภยั 2535 
356  ถวลิวงศ ์ ถายะพิวค ์ ลกัษณะทางกฎหมายของสญัญาแฟรนไชส์ 2535 
357  ฐานนัดร  กิตติวงศากลู กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเก่ียวกบัยางพารา :  ผลกระทบต่อ

เกษตรกรชาวสวนยางไทย 
2535 

358  ธวชิ  น่ิมทองคาํ การใชก้ฎหมายบงัคบัถึงสิทธิและหน้าท่ีของคู่กรณีในกิจการไซโล 
และหอ้งเยน็ เปรียบเทียบกบัคลงัสินคา้ 

2535 

359  ธีระเดช  ตนัสุวรรณรัตน์ การคุม้ครองทางกฎหมายแก่ผูถื้อหุน้กู ้ 2535 
360  ธิดา  จรรยาทิพยส์กลุ องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดข้อ

พิพาททางปกครองในประเทศไทย 
2535 
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361  ธรรมชยั  แสงเสยโ์ย บทบาทของพนกังานสอบสวนในของกลางคดีอาญา 2535 
362  วฒิุชยั  ไทยเจริญ ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างสภาจังหวดักับผู ้ว่าราชการ

จงัหวดั 
2535 

363  อุดม  คาํจนัทร์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูฝ้ากเงิน 2535 
364  วรพงศ ์ จกัรเสน การดาํเนินกระบวนการพิจารณาซํ้ า 2535 
365  วสิิทธ์ิ  กาญจโนภาส ปัญหากฎหมายของการโอนประโยชน์ในเลตเตอร์ออฟเครดิต 2535 
366  ไวทยา  สามิบติั การนําหลักการสมคบกันกระทําความผิดมาใช้เพ่ือป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทย 
2535 

367  วรนุช  เซียงพดุซา การเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ 2535 
368  ยอดชาย  วรีะพงศ ์ ค่าเสียหายตามสญัญาเช่าซ้ือ 2535 
369  อาจิณ  โชติวงศ ์ ปัญหาอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการข้าราชการตาํรวจในการ

บริหารงานบุคคล ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการตาํรวจ 
2535 

370  มณฑิรา  ศิลปศร การพกัการลงโทษ :  ศึกษาเปรียบเทียบในระบบกฎหมาย 2535 
371  พรชยั  หวงัประเสริฐกลุ พรรคการเมืองกบัการส่งผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 2535 
372  สมพร  ธรรมจริยาพนัธ์ุ การเปิดเผยกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 2535 
373  สุนยั  จนัทร์ตรี การห้ามประกอบอาชีพหรือวิชาชีพบางอยา่ง ตามประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 50 
2535 

374  สุภาวดี  สุขมัน่ มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหามลพิษอนัเน่ืองมาจาก 
ยานพาหนะทางบก : ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตกรุงเทพมหานคร 

2535 

375  สุวรรณ  มหตัเดชกลุ การกาํหนดเงินคา่ทดแทนการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย ์ 2535 
376  ทิพชฎา  วริยศิริ สิทธิท่ีสามารถป้องกนัไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 2535 
377  ยิง่ลกัษณ์  เศรษฐสุวรรณ การขอใหป้ล่อยทรัพยสิ์นท่ียดึ 2535 
378  จุมพล  ภิญโญสินวฒัน์ ความรับผิดของเจา้หน้าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศและผูป้ระกอบ 

การใหบ้ริการควบคุมจราจรทางอากาศ 
2535 

379  เจริญ  สมบูรณ์ มาตรการในการรับฟังและสืบพยานเด็กในคดีอาญา 2535 
380  เฉลียว  นครจนัทร์ การนาํกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมาประยุกต์ใชก้บัการ 

พิพาทดว้ยอาวธุท่ีไม่มีลกัษณะระหวา่งประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณี
ไทยและฟิลิปปินส์ 

2535 

381  ชวลิต  คณานิตย ์ สถานะทางกฎหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย 2535 
382  ชาญ  เกียรต์ิศกัดาวงศ ์ การปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัการไดส้ัญชาติไทยในพระราชบญัญติั 

สญัชาติ(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 
2535 

383  ชยัรักษ ์ จยาวรรณ การคดัคา้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 2535 
384  ชีวนิ  ศาลยาชีวนิ ความหมายของคาํว่า “อนัตรายแก่จิตใจ” ตามประมวลกฎหมาย 2535 
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อาญา มาตรา 295 
385  โชติพรรณ  เกตุราทร ผลกระทบของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อกฎหมายของ

ประเทศไทย : การเปิดตลาดบุหร่ีในประเทศไทย 
2535 

386  เช้ือชาติ  โพธ์ิกล่ิน อาสาสมคัรคุมประพฤติ กระทรวงยติุธรรม : บทบาทในการควบคุม 
สงัคม 

2535 

387  ชุติพงศ ์ สมทรัพย ์ ปัญหาและแนวทางเก่ียวกบัการปฏิบติัตามอนุสัญญาว่าด้วยการคา้ 
ระหวา่งประเทศซ่ึงชนิดของสัตวป่์าและพืชป่าท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุใน
ประเทศไทย 

2535 

388  ชุมพล  ชาวเกาะ อาํนาจหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีเทศกิจ 2535 
389  โชติกร  ลือสมัพนัธ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัมดัจาํ 2535 
390  อดุล  ทินะพงศ ์ การใชเ้คร่ืองหมายการคา้กบัสิทธิท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองหมายการคา้ 2536 
391  บุญพิสิฐ  ศรีหงส์ ความรับผิดตามกฎหมายของบริษทัขา้มชาติ 2536 
392  บุญชอบ  เกตุเทศ ผลกระทบของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการ

แสวงหาการใชก้ารสนับสนุนทางการเงินและการฝึกทหารรับจ้าง 
ค.ศ. 1989 ท่ีมีต่อประเทศไทย 

2536 

393  บุญส่ง  ศิริพนัธ์โนน สิทธิพิเศษของรัฐในการแกไ้ขสญัญา 2536 
394  บุญยสิทธ์ิ  รอดชะพรหม มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอุบติัเหตุจราจรอนัเกิดจากการ

ด่ืมสุราของผูข้บัขี่รถในประเทศไทย 
2536 

395  บญัชา  เขียวต่าย การใหป้ระชาชนเขา้ถึงเอกสารของทางราชการในประเทศไทย 2536 
396  บณัฑิต  ปลีหจินดา ความสอดคลอ้งของกฎหมายเก่ียวกบัการนาํเขา้และการผลิตรถยนต์

ของไทยต่อหลกัเกณฑข์องแกตต ์
2536 

397  ชยัเวทย ์ ฤกษพ์ิบูลย ์ มาตรการกีดกนัทางการคา้ระหว่างประเทศท่ีมิใช่ภาษีศุลกากรของ
ประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีผลต่อการส่งออกของไทยและแนวทางแกไ้ข 

2536 

398  ฉนัทิพย ์ รัตนสุนิล ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจตามขอ้ 4 แห่งขอ้ตกลงวา่ดว้ยกองทุน
การเงินระหวา่งระเทศ 

2536 

399  ฉตัรแกว้  นิธิอุทยั ความร่วมมือระหวา่งประเทศในการริบทรัพยสิ์น 2536 
400  ชวนิทร์  ลาภพิทกัษพ์งษ ์ ปัญหาการกาํหนดรายได ้ 2536 
401  ชุษณา  บุณยรัตพนัธ์ุ อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิเด็ก:ผลกระทบต่อประเทศไทย 2536 
402  ดวงกมล  รังษีธรรมปัญญา ขอบวตัถุประสงค์และอาํนาจหน้าท่ีของมหาวิทยาลยัของรัฐท่ีเป็น

ส่วนราชการ 
2536 

403  เอกพล  ยวงนาค ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการอายดัท่ีดิน 2536 
404  เออิโร  คิมุระ การคุม้ครองแรงงานต่างชาติ: กรณีศึกษากฎหมายระหว่างประเทศ 

และกฎหมายญ่ีปุ่น 
2536 
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405  หะริน  ทองมี การบงัคบัคดีกบัสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ 2536 
406  กลัยารัตน์  ชินศรีวงศก์ลู แนวทางการคุม้ครอง ยทิูลิที โมเดล ในประเทศไทย 2536 
407  มงคล  วฒิุธนากลุ การใชห้ลกัการ ผูส้ร้างปัญหามลพิษเป็นผูรั้บภาระในการแกปั้ญหา

มลพิษทางนํ้ าจากภาคอุตสาหกรรม 
2536 

408  นาถวดี  ฟักคง มาตรการคุม้ครองเด็กท่ีถูกทาํร้ายโดยบุคคลในครอบครัว 2536 
409  คมสนั  ภูมิภคัเมธากลุ เงินเพ่ิมตามกฎหมายศุลกากร 2536 
410  สิทธิวชัร์ สุขเกษม บทบาทของพนักงานสอบสวนในการดําเนินกระบวนการเรียก

ประกนัทณัฑ์บน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 46 : ศึกษา
เฉพาะกรณีก่อนมีการกระทาํความผิด 

2536 

411  กิตติ ไทยสมบูรณ์ วเิคราะห์และเปรียบเทียบววิฒันาการของระบบการคุม้ครองพืช 2536 
412  กิจจา สมะวรรธนะ มาตรการกฎหมายในการสงวนและคุม้ครองท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 2536 
413  ฌิชชา คชาชีวะ ผลทางกฎหมายของอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการขนส่งหลาย

รูปแบบต่อประเทศไทย 
2536 

414  นิวฒัว ์โทรวฒันา ผลของการเจรจาแกตตใ์นการลดหรือยกเลิกการช่วยอุดหนุนสินคา้
เกษตรตามร่างขอ้ตกลง Draft Final Act ของเลขาธิการแกตต ์ท่ีมีต่อ
กฎหมายเศรษฐกิจของไทยในดา้นการผลิตและการคา้สินคา้เกษตร 

2536 

415  นพมาศ คมขาํ ขอ้มติของสหประชาชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ในกมัพชูา 2536 
416  นพพร บุญถนอม การบงัคบัใชก้ฎหมายป้องกนัการฉอ้ฉลและสร้างราคาหลกัทรัพยใ์น

การซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย 
2536 

417  ไพบูลย ์อาชวานนัทกลุ บทบาทของนายประกนัอาชีพต่อกระบวนการยติุธรรม 2536 
418  ไพจิตร ตั้งพลูสกลุ ขอบเขตและความหมายของการนําเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ

ประชาชน ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 

2536 

419  ไพฑูรย ์บุญประเสริฐ ผลทางกฎหมายเศรษฐกิจของขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีอาเซียนท่ีมีต่อ 
อุตสาหกรรมปาลม์นํ้ ามนัและอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ือง 

2536 

420  พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน ์ ความเหมาะสมในการบัญญัติความผิดลหุโทษไว้ในประมวล
กฎหมายอาญา 

2536 

421  ผาณิต จนัทนานนท ์ กฎหมายโทรคมนาคมไทยกบัการใหบ้ริการเพ่ิมคุณค่า 2536 
422  ปาริชาติ เปล่งศิริวฒัน ์ ความสามารถขององค์กรระหว่างประเทศภายใตก้ฎหมายระหว่าง

ประเทศ 
2536 

423  พีระพล ศรีสิงห์ การใหค้วามคุม้ครองความลบัทางการคา้ในประเทศไทย 2536 
424  พิมล จงวรนนท ์ กฎหมายเก่ียวกบัการใชน้ํ้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม 2536 
425  พชัรินทร์ ในพรมราช ความผิดอาญาเก่ียวกบัทรัพย ์: ศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะของฐาน 2536 
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ความผดิตั้งแต่สมยักฎหมายตราสามดวงจนถึงสมยักฎหมายลกัษณะ
อาญา ร.ศ.127 

426  ภิญโญ จิตรแกว้ การกาํหนดเกณฑอ์ายขุองผูมี้สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายไทย 2536 
427  พฤทธ์ พลอยงาม การวิเคราะห์ปัญหาเชิงกฎหมายเก่ียวกบัฐานะของกาํนนัผูใ้หญ่บา้น

และการเลือกตั้ง 
2536 

428  รุจิรัตน์ ชุมวรเดช พยานผูช้าํนาญการพิเศษในคดีอาญา 2536 
429  ฤติมา อารีรัชชกลุ สถานะทางกฎหมายของไตห้วนั 2536 
430  ปรัชญา  อยูป่ระเสริฐ การคุมประพฤตินิติบุคคล : ศึกษาเฉพาะกรณีห้างหุ้นส่วนจด

ทะเบียนและบริษทัจาํกดัตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
2536 

431  พรทิพย ์ จุลมูล การออกเอกสารสิทธิโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณี
เพิกถอนโฉนดท่ีดิน 

2536 

432  พรชยั  จนัทรมะโน ปัญหาการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 71(1) แห่ง
ประมวลรัษฎากร 

2536 

433  เสมอแข  เสนเนียม มาตรการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิดโดยอาศยัการบริการสงัคม 2536 
434  สถิตย ์ เสนสุภา ปัญหากฎหมายในสัญญาแฟคเตอร่ิง (สัญญารับซ้ือและให้บริการ

เก่ียวกบับญัชีลูกหน้ีการคา้) 
2536 

435  สิทธานต ์ สิทธิสุข ประสิทธิภาพของวิธีการระงับข้อพิพาทท่ีมีลักษณะบังคับใน
อนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 

2536 

436  สมบติั  เดียวอิศเรศ การกาํหนดค่าเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ 2536 
437  สมบติั  พรหมเมศร์ อาํนาจในการกาํกบัดูแลองคก์ารบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน : ศึกษา

เฉพาะกรณีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
2536 

438  สมบติั  ศรีเจริญ ปัญหาของการเจรจาลดอุปสรรคทางภาษีศุลกากรในการเจรจาของ
แกตต ์

2536 

439  สมชยั  กลุกิจกาํจร ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการร้องขอความเป็นธรรมของขา้ราชการ
ตาํรวจ 

2536 

440  สมบติั  มา้หาญศึก อาํนาจหน้าท่ีตามกฎหมายของนายอาํเภอในการบริหารเพื่อการ
ควบคุมปัญหามลพิษจากอุตสาหกรรม 

2536 

441  สมเจตน์  มงคลหตัถี ปัญหากฎหมายวา่ดว้ยการปราบปรามโจรสลดั 2536 
442  สมศรี  น่ิมเซียน มาตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุมราคาท่ีดินไม่ใหสู้งข้ึนผิดปกติ 2536 
443  สมบติั  ทิพยาณานุกลู ปัญหากฎหมายเก่ียวกับขอ้กาํหนดว่าด้วยการระงับขอ้พิพาทตาม

สัญญาก่อสร้างมาตรฐานของสหพนัธ์นานาชาติของท่ีปรึกษาทาง
วศิวกรรม 

2536 

444  สมยศ  วฒันภิรมย ์ การรอการลงโทษและการรอการกาํหนดโทษปรับ 2536 
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445  โสภณ  เคนวเิศษ บทบาทของวฒิุสภาในการควบคุมฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย 

2536 

446  โสรัจ  สงัขวรรณ ผลกระทบจากแนวคาํพิพากษาศาลฎีกาในการริบทรัพยต์ามมาตรา 
27 ทว ิแห่งพระราชบญัญติัศุลกากร พ.ศ. 2469 

2536 

447  สุรชยั  ศกัดาพลชยั ความรับผิดในทางละเมิดของผูป้ระกอบวชิาชีพ : เวชกรรม 2536 
448  สุภรณ์  อรุณีวฒันา ความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจโฆษณา 2536 
449  สุคนธา  ศรีภิรมย ์ ปัญหาทางกฎหมายวา่ดว้ยวนิยัขา้ราชการทหาร: ศึกษาเฉพาะกรณี 

การร้องทุกขข์องขา้ราชการทหาร 
2536 

450  สุพล ดว้ยตั้งใจ บทบาทขององค์การภาคเอกชนระหว่างประเทศในการจัดทํา
อนุสัญญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุสัญญาว่าดว้ย
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2536 

451  สุภาพร ยงสุวรรณกลุ แนวทางในการปรับปรุงกฎหมายภาษีทรัพยสิ์น 2536 
452  ศุภชยั อรุณธรรมสกลุ กองทุนเพ่ือกรรมสิทธ์ิในหุน้โดยลูกจา้ง 2536 
453  สุกิจ เช้ืออินทร์ การปลอมเอกสาร 2536 
454  สุรวงค ์วรรณปักษ ์ การเปรียบเทียบความผิดฐานลกัทรัพยโ์ดยใชก้ลอุบายกบัความผิด

ฐานฉอ้โกง 
2536 

455  สุรียศ์รี วงษส์กลุ โครงสร้างท่ีเหมาะสมของกฎหมายจดัการป่าชายเลน 2536 
456  สุวรรณา เงยไพบูลย ์ ผ ล ต่ อ ก ฎ ห ม า ย ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง ข้อ ม ติ ส มัช ช า ใ ห ญ่

สหประชาชาติวา่ดว้ยระเบียบเศรษฐกิจใหม่ระหวา่งประเทศ 
2536 

457  ทชัชมยั ฤกษะสุต ผลทางกฎหมายจากการรับพนัธะขอ้ 8 ต่อการทาํธุรกรรมกบัประเทศ
ท่ีเป็นภาคีและมิใช่ภาคีของกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ 

2536 

458  ทศันา วงษานุทศัน ์ กฎหมายการบริหารงานบุคคลขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา 2536 
459  ทศันีย ์องัสนานนท ์ การสอบสวนซํ้ า 2536 
460  อุทยั ทวโีชติ การระดมเงินอุดหนุนพรรคการเมือง 2536 
461  แววมณี พวงนอ้ย การคุม้ครองสิทธิของผูถู้กคุมความประพฤติ 2536 
462  วาฐินี วงษว์ฑิิต การเปิดเผยความลบั : กรณีศึกษาผูป้ระกอบวชิาชีพกฎหมาย 2536 
463  วเิวยีน ทรัพยสาร มาตรการคุม้ครองสิทธิของหญิงท่ีถูกสามีทาํร้าย 2536 
464  วรวฒิุ ลีลาเวทพงษ ์ การเจรจารอบอุรุกวยัของแกตตใ์นเร่ืองการคา้บริการและผลกระทบ

ท่ีมีต่อกฎหมายและธุรกิจประกนัวนิาศภยัของประเทศไทย 
2536 

465  วฒิุกร อินทวงศ ์ กฎหมายพรรคการเมืองในประเทศไทย ศึกษาในเชิงประวติัศาสตร์
และเชิงวเิคราะห์แนวความคิด 

2536 

466  อรนุช อาชาทองสุข การควบคุมและการแกไ้ขปัญหาขอ้สญัญาท่ีไม่เป็นธรรม 2536 
467  ผาด ธเนศวงษส์กลุ ขอบเขตความรับผิดชอบของผูข้นส่งต่อผูส่้งของในระบบการขนส่ง 2536 
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หลายรูปแบบ 
468  พิสิทธ์ิ นิมิตพงษ ์ การหกัค่าตอบแทนการทาํงาน 2536 
469  อาํพล เจริญชีวนิทร์ วินัยขา้ราชการรัฐสภาสามญักับหลกัเกณฑ์ทั่วไปในกระบวนการ

สอบสวนและพิจารณาโทษทางวนิยั 
2536 

470  ณฐัวสา ฉตัรไพฑูรย ์ ขอบเขตการกาํหนดขอ้สันนิษฐานความรับผิดชอบทางอาญาของ
ผูแ้ทนนิติบุคคล 

2536 

471  สุนนัทา วฒัโนทยัวทิย ์ ปัญหาสญัญาหา้มแข่งขนัหรือจาํกดัสิทธิในการประกอบอาชีพ 2536 
472  สุรินทร์ สุทธิธรรมดาํรง วธีิการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา 2536 
473  สมหวงั วริิยะผล ความผิดฐานพรากเด็กและพรากผูเ้ยาว ์ตามประมวลกฎหมายอาญา 2536 
474  สุวทิย ์เศวตสุนทร การบงัคบับาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดโดยคุมประพฤติ 2536 
475  ไชยศ  วพิธุานุพงษ ์ ปัญหาการบงัคบัการให้เป็นไปตามคาํวินิจฉัยในส่วนท่ีเก่ียวกบัส่วน

ราชการและหน่วยงานของรัฐ 
2536 

476  มนทกานติ  พนัธ์ุไพโรจน ์ คณะกรรมการกําหนดค่าใช้สิทธิในกฎหมายลิขสิทธ์ิ :  ศึกษา
โครงสร้างและอาํนาจหนา้ท่ี 

2536 

477  อจัฉรียา  ชูตินนัทน ์ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับคนหูหนวก : ศึกษาเฉพาะ
กรณีคนหูหนวกเป็นผูต้อ้งหาหรือจาํเลย 

2537 

478  อคัรวฒิุ  หิรัญรัศ การศึกษาเก่ียวกับความสัมพนัธ์ทางกฎหมายระหว่างสิทธิในการ
กาํหนดอนาคตตนเองและสภาพเสมือนอาณานิคม 

2537 

479  อมัพร  ช่ืนชมชาติ กฎหมายเก่ียวกบัการบริหารและการจดัการชุมชนบา้นจดัสรร 2537 
480  อารยา  เกษมทรัพย ์ การฟ้องคดีอาญาของผูเ้สียหาย : ศึกษาเฉพาะกรณีพนกังานอยัการ   

มีคาํสัง่ไม่ฟ้อง 
2537 

481  บุญชนะ  ยีส่ารพฒัน์ ขอ้ขดัขอ้งในทางวธีิพิจารณาความของผูเ้สียหายในคดีส่ิงแวดลอ้ม 2537 
482  ชลทิชา  แขง็สาริกิจ ปัญหาทางกฎหมายการใหสิ้ทธิพิเศษแก่รัฐวสิาหกิจในประเทศไทย 2537 
483  ชุลีพร  วงศกิ์ตติรักษ ์ การบงัคบัตามคาํพิพากษาของศาลไทยแก่ทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นประเทศ

องักฤษ 
2537 

484  เอ้ือนมาศ  สุขอาบใจ ปัญหากฎหมายในการบงัคบัจาํนองอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งผูร่้วมให้
สินเช่ือ 

2537 

485  กมัปนาท  หิรัญศุภโชค ความสัมพนัธ์ระหว่างสนธิสัญญาการรวมรัฐเยอรมนักบัอนุสัญญา
กรุงเวียนนาว่าด้วยการสืบสิทธิของรัฐในส่วนของสนธิสัญญา 
ค.ศ.1978 และอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าดว้ยการสืบสิทธิของรัฐใน
ส่วนทรัพยสิ์นของรัฐบรรณาสารและหน้ีสิน ค.ศ. 1983 

2537 

486  เจริญ  คมัภีรภาพ แนวกฎหมายในการอนุรักษ ์การใชแ้ละการพฒันาความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศไทย 

2537 
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487  จีรบูรณ์  บาํเพญ็นรกิจ มาตรการทางกฎหมายในการบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ        
ผูติ้ดสารระเหย 

2537 

488  กษมา  วงัซา้ย อาชญากรรมทางเศรษฐกิจเก่ียวกบัการซ้ือขายผลิตผลล่วงหนา้ 2537 
489  จิรวฒัน์  กลา้การรบ สถานะทางกฎหมายของดินแดนฮ่องกงตามสนธิสัญญาระหว่าง

องักฤษกบัจีน 
2537 

490  คงสิทธ์ิ  ศรีทอง การคุม้ครองผูเ้สียหายในความผิดฐานข่มขืนกระทาํชาํเรา 2537 
491  มนู  รักวฒันศิริกลุ การใชบ้งัคบักฎหมายเก่ียวกบัการประกนัภยัสินคา้ทางทะเล 2537 
492  นฤมล  ดีมีชยั กฎหมายกบัธุรกิจประกนัภยัต่อ 2537 
493  นิดา  วอ่งเจริญ การดาํเนินคดีแพง่ของผูเ้สียหายจาํนวนมาก 2537 
494  มนสั  นครศรี ความผิดฐานทาํร้ายร่างกายโดยมีหรือใชอ้าวธุปืน 2537 
495  นภดล  วรรธนะกลุ อาํนาจของรัฐมนตรีในกระบวนการแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือน 2537 
496  มงคล  กลัยกฤต สญัญาระหวา่งรัฐและเอกชนต่างประเทศ(STATE CONTRACT) ใน

กฎหมายระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาสัญญาสํารวจและแสวง
ประโยชน์จากปิโตรเลียมในประเทศไทย 

2537 

497  มลัลิกา  มนัตเสถียร การบังคบัใช้กฎหมายเพ่ือป้องกันปราบปรามการบุกรุกป่าสงวน
แห่งชาติ 

2537 

498  อรชุน  กนกทิพยพ์รชยั ความรับผิดชอบทางอาญาตามประมวลรัษฎากร: ศึกษาเฉพาะกรณี
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

2537 

499  พิชยั  พงษพ์าณิชย ์ อาํนาจสอบสวนของพนกังานศุลกากร 2537 
500  ปิยฉตัร  กลุรักษา แนวทางการปรับปรุงการอุทธรณ์การประเมินภาษีศุลกากร 2537 
501  ระว ิ พวงกนก มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคในอาคารชุด 2537 
502  รสวนัต ์ ทบัสุพรรณ ข้อจํากัดทางกฎหมายในการระดมทุนของรัฐวิสาหกิจในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2537 

503  รัชนีกร  โชติชยัสถิตย ์ กลไกระดบัชาติในการส่งเสริมและความคุม้ครองสิทธิมนุษยชนใน
กระบวนการยติุธรรมทางอาญา 

2537 

504  เสริมสกลุ  ขาํวฒันพนัธ์ุ ปัญหาการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณี 
การนาํช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบคาํรับสารภาพ 

2537 

505  ศิริกร  พึ่งนิติ ผลบงัคบักรณีการชาํระหน้ีตกเป็นพน้วิสัย : ศึกษาเฉพาะกรณีสัญญา
ซ้ือขาย 

2537 

506  ศิริศกัด์ิ  ภิญโญ ปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวกบัการแบ่งส่วนราชการกรมตาํรวจ 2537 
507  สมชาย  ธรรมสุทธิวฒัน์ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัมลพิษจากเรือกล : ศึกษาเฉพาะ

กรณีเรือกลในคลองแสนแสบ 
2537 

508  ศรัณย ู โพธิรัตางกรู คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของสมาชิกรัฐสภา 2537 
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509  สมศกัด์ิ  ชินอรุณทยั มาตรการทางกฎหมายต่อคนขอทานและผูถื้อประโยชน์จากคน
ขอทานในประเทศไทย 

2537 

510  สุมิตรา  ช่ืนชมชาติ การทาํคาํคดัคา้นตัว๋เงิน 2537 
511  สุจิตร์  ทรัพยอ์ดิเรก เสรีภาพในการเดินเรือในเขตเศรษฐกิจจาํเพาะ : กรณีศึกษาของไทย

กบัประเทศเพ่ือนบา้น 
2537 

512  สุรีณา  วนิยัสถาพร ประเด็นกฎหมายในการจดัทาํหลกัประกนัแก่สถาบนัการเงินสาํหรับ
การกูย้มืเงินเพ่ือพฒันาโครงการอุตสาหกรรม 

2537 

513  วชิาญ   ธรรมสุจริต ปัญหาการดาํเนินคดีละเมิดลิขสิทธ์ิระหวา่งประเทศ 2537 
514  วสนัต ์  เอารัตน์ มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการหมุนเวียนพลาสติกกลบัมา

ใชใ้หม่ 
2537 

515  วชิยั  ศรีรัตน์ หลกักฎหมายและวิธีการในการควบคุมและป้องกนัปัญหามลพิษใน
แม่นํ้ าระหวา่งประเทศ :  ศึกษากรณีแม่นํ้ าโขงตอนล่าง 

2537 

516  ทนงพนัธ์ สจัจปาละ ผลกระทบทางกฎหมายของการรวมตัวเป็นตลาดยุโรปเดียวต่อ
ผลิตภณัฑป์ระมงแช่แขง็ส่งออกไทย 

2537 

517  ธีรศกัด์ิ  เงยวจิิตร ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบญัชีใน
ประเทศไทย 

2537 

518  เทวพงษ ์ สุดแดน มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและควบคุมปัญหานํ้ าจากสนาม
กอลฟ์ 

2537 

519  วริิยา  สาสกลุ ปัญหากฎหมายในการออกและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพใน
ตลาดต่างประเทศ 

2537 

520  เนาวรัตน์  นอ้ยผล การป้องกนัและปราบปรามการกระทาํความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
โดยมาตรการริบทรัพย์ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ. 2534 

2537 

521  นรินทร  ตั้งศรีไพโรจน ์ การอนุญาตใหใ้ชลิ้ขสิทธ์ิเชิงบงัคบั 2537 
522  ภารดี  เพญ็เจริญ สญัญาเฉล่ียเวลาการใชอ้สงัหาริมทรัพย ์: ศึกษาเฉพาะกรณีการให้ใช้

สิทธิ 
2537 

523  พรชยั  เหลียวพฒันพงศ ์ การกระทาํความผิดเก่ียวกบัไวรัสคอมพิวเตอร์ 2537 
524  สาธิต  ใชส้ถิตย ์ การป้องกนัและการคุม้ครองเด็กต่อการกระทาํความผิดฐานข่มขืน 2537 
525  ไกรสร  เล้ียงสมบูรณ์ การระงบัขอ้พิพาทส่ิงแวดลอ้มโดยอนุญาโตตุลาการ 2537 
526  มนตช์ยั  ชนินทรลีลา ขอบเขตการใชดุ้จพินิจของศาลในการปล่อยชัว่คราว 2537 
527  พิศิษฐ ์ กนัธทิพย ์ มิติทางกฎหมายของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 2537 
528  ทรงพล พลเยีย่ม มาตรการทางอาญากับปัญหาการก่อให้เกิดมลพิษของโรงงาน

อุตสาหกรรม 
2537 
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529  อวยชยั คูหากาญจน ์ ขอ้ตกลง TRTMs และผลกระทบต่อกฎหมายเศรษฐกิจไทย 2537 
530  วรัิช เมฆอรุโณทยั มาตรการแกไ้ขผูติ้ดยาเสพติดให้โทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 49 
2537 

531  สาโรจน์ คุม้ทรัพย ์ การบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร 2538 
532  อมรพจน์ กลุวจิิตร ผลกระทบต่อกฎหมายภายในของไทยจากพนัธกรณีตามพิธีสาร

มอนทรีออลวา่ดว้ยสารทาํลายชั้นบรรยากาศโอโซน 
2538 

533  อญัชลี อนนัตโ์ท มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและส่งเสริมตวัแทนนายหนา้ 2538 
534  ชูศกัด์ิ  ช่ืนชมชาติ ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบริหารและการจัดการ

โรงเรียนอนุบาลเอกชน 
2538 

535  ดวงกมล  พรรณลาภ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจซ่ึงกระทาํโดยสถาบนัการเงิน 

2538 

536  ดวงเดือน  มัน่ธรรม ปัญหาความรับผิดทางแพง่เน่ืองจากทรัพยอ์นัตราย 2538 
537  ใจรัก  เอ้ือชูเกียรติ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ 2538 
538  บญัชา พนัธจารุนิธิ การแปลงสินทรัพยใ์ห้เป็นหลกัทรัพย ์: ศึกษาเฉพาะกรณีลูกหน้ีเช่า

ซ้ือรถยนต ์
2538 

539  ชนาธิป  เศรษฐสุวรรณ เหตุบรรเทาโทษ: ศึกษาเฉพาะกรณีการใชดุ้จพินิจลดโทษเม่ือจาํเลย
รับสารภาพในชั้นพิจารณา 

2538 

540  ชีวนิ  อิทรานุกลู ปัญหาของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นํ้ าในทะเลหลวงภายใต้
อนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 

2538 

541  กลัยา  พรเพ่ิมพนู ผลกระทบของขอ้ตกลงทัว่ไปวา่ดว้ยการคา้บริการ (GATS) ในการ
เจรจารอบอุรุกวยัต่อกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจการธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศไทย 

2538 

542  กนกวรรณ  ภิบาลชนม ์ อาชญากรสงคราม : ปัญหาและลู่ทางในการดาํเนินคดีและลงโทษ
อาชญากรสงคราม 

2538 

543  กิตติพงษ ์ จิตสวา่งโศภิต ผลผูกพนัของคาํพิพากษาในคดีแพ่ง : กรณีศึกษาประมวลกฎหมาย
วธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 145 

2538 

544  ก่ิงกาญจน์  กาจนไพศาล ผลกระทบต่อกฎหมายเศรษฐกิจของประเทศไทยจากการเปิดเสรี
ภายใตค้วามตกลงทัว่ไปว่าด้วยการคา้บริการ สาขาบริการวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม 

2538 

545  กิตติพนัธ์ุ  เกียรติสุนทร มาตรการทางอาญาในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 2538 
546  มยรีุ  ชีพพานิชไพศาล มาตรการทางกฎหมายในการท่ีเอกชนเขา้ร่วมงานหรือดาํเนินการใน

กิจการโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมของรัฐ 
2538 

547  นลิน  ญาณศิริ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการป้องกนัและควบคุมมลพิษทาง 2538 
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ทะเล ตามอนุสญัญาประชาชาติวา่ดว้ยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
548  นํ้าทิพย ์ ปานะกลุ แนวทางแกไ้ขขอ้จาํกดัทางกฎหมายในการลงทุนของชาวต่างชาติใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดตั้ ง
กองทุนรวมเพ่ือชาวต่างชาติ 

2538 

549  เนตรทราย  ตั้งขจรศกัด์ิ บทบาทและโครงสร้างของสถาบนัตรวจเงินแผน่ดิน 2538 
550  เนติมา  เอ้ือธรรมภิมุข ปัญหากฎหมายในเร่ืองหลักทรัพย์ท่ีมีสัญญากู้ซ่ึงมีจํานองเป็น

ประกนั 
2538 

551  นทัมน  คงเจริญ การใชก้ฎหมายเพื่อการอนุรักษช์า้งในประเทศไทย 2538 
552  ภทัรพร  พินิจพลนิกร ปัญหาการคุม้ครองแรงงานในภาคเกษตรกรรม: ศึกษากรณีการเล้ียง

ไก่ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
2538 

553  ภชัฎา  รุจิเรข บทบาทของผูถื้อหุ้นและกรรมการของบริษทัจาํกัดในการป้องกัน
การครอบงาํทางธุรกิจ 

2538 

554  ณฐัวฒิุ  วรรณวาณิช การกาํหนดค่าสินไหมทดแทนเก่ียวกบัชีวิตและร่างกายเน่ืองจากการ
ทาํละเมิด 

2538 

555  โอภาส  เขียววชิยั อาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมายของรัฐมนตรีวา่การทบวงมหาวิทยาลยัใน
การบริหารการอุดมศึกษา 

2538 

556  ปริญญา  ฐิติมนตรี บทบาทของศาลเยาวชนและครอบครัวในการคุม้ครองเด็กจากการ
ทารุณกรรมโดยบุคคลในครอบครัว 

2538 

557  พินดัดา  รัฐปัตย ์ การคุ้มครองการประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพภายใต้ระบบ
สิทธิบตัร 

2538 

558  ปราโมช  โศภิษฐนภา ปัญหาทางกฎหมายรัฐธรรมนูญในการห้ามสมาชิกรัฐสภาดํารง
ตาํแหน่งรัฐมนตรี 

2538 

559  ปราโมทย ์ ศรีสมยั มาตรการทางกฎหมายในการจดัการนํ้ าเสียจากการเพาะปลูกและการ
ปศุสตัว ์

2538 

560  ประเสริฐ  ไสยวงศ ์ คุรุสภา : ศึกษาในแง่กฎหมายเก่ียวกบัสถานะทางกฎหมาย การจดั
องคก์รและความสมัพนัธ์กบัรัฐ 

2538 

561  สมยศ  จนัทรสมบติั ผูร่้วมในความผิดท่ีมิใช่ตวัการ ผูใ้ช ้หรือผูส้นบัสนุน 2538 
562  รัชดา  จุฬารี ขอ้กาํหนดเพ่ือความมัน่คงและสิทธิพิเศษในสัญญาระหว่างรัฐกับ

เอกชนต่างประเทศ 
2538 

563  ศศิธร  พงศพ์นัธ์ุ มาตรการทางกฎหมายในการจัดรูปท่ีดินเพื่อการพฒันาเมืองโดย
เอกชน 

2538 

564  ศศิธร  ศรีเลิศชยัพานิช การใช้มาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมการลงทุนตามนโยบาย 
เศรษฐกิจของรัฐโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

2538 
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565  ศยามล  ไกยรูวงศ ์ ปัญหาทางกฎหมายและนโยบายของการใชอ้าํนาจรัฐท่ีเก่ียวกบัการ
จดัการท่ีดินในเขตป่า 

2538 

566  ศิระ  โกสิยารักษ ์ ทรัพยากรประวติัศาสตร์และโบราณคดีท่ีพบจมอยู่ในเขตไหล่ทวีป
และเขตเศรษฐกิจจําเพาะตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 

2538 

567  ศุภรพิชญ ์ สุขประเสริฐ ความรับผิดชอบของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองของสินคา้ท่ีบรรทุกมา
กบัเรือภายใต ้ไทม ์ชาร์เตอร์ พาร์ต้ี 

2538 

568  สมชาย  แกว้นพรัตน์ โครงสร้างองคก์รการบริหารงานบุคคลขา้ราชการอยัการในประเทศ
ไทย 

2538 

569  วรีะศกัด์ิ  ทองสุทธ์ิ การฝึกอบรมเพื่อประกอบวชิาชีพทนายความในประเทศไทย 2538 
570  วลัภา  ละอองสุวรรณ กระบวนการก่อนการพิจารณาคดี : ศึกษาปัญหาเปรียบเทียบกรณี 

การนาํกระบวนการของระบบกฎหมายคอมมอนลอวม์าปรับใช ้
2538 

571  พรรศนีย ์ มีทองคาํ แนวความคิดเร่ืองการครอบครองในทางอาญาและทางแพ่งตามแนว
คาํพิพากษาศาลฎีกาไทย 

2538 

572  วศิิษฎ ์ ฉตัรกริช มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิเด็กทางครอบครัว 2538 
573  ทิพยม์งคล  มากพนู ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงองคก์รปกครองทอ้งถ่ินใน

รูปสุขาภิบาล 
2538 

574  สุภาพร  เหลืองภทัรวงศ ์ หลักความศักด์ิสิทธ์ิแห่งการแสดงเจตนาและข้อจํากัดในสัญญา
ระหวา่งเอกชนท่ีมีองคป์ระกอบระหวา่งประเทศ 

2538 

575  วงเดือน  หมู่พยคัฆ ์ มาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัสถานพยาบาลเอกชน 2538 
576  ยิง่เทพ  จนัทรังษี มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัสร้างการโฆษณาและการเก็บ

รักษาวตัถุมงคลในพทุธศาสนา 
2538 

577  ยงยทุธ  ตรีรัตนพิทกัษ ์ การบงัคบัใช้กฎหมายเก่ียวกบัการก่อสร้างอาคารริมถนนสายหลกั
ศึกษากรณีถนนรัชดาภิเษก ช่วงตั้งแต่ส่ีแยก อ.ส.ม.ท. ถึงทางแยกต่าง
ระดบัรัชวภิาวดี 

2538 

578  อภิวนั  อินศร สภาพบังคบัทางอาญาต่อผูเ้สพยากลุ่มแอมเฟตามีนในขณะขับข่ี
ยานพาหนะ 

2538 

579  เดชา  ฤทธ์ิเนติธรรม ปัญหาการใหสิ้นบนนาํจบัในคดีอาญา 2538 
580  อาทิตย ์ สาตรวาหา แนวทางการใชม้าตรการทางกฎหมายประกนัภยัและกองทุนทดแทน

เพื่อการคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากเรือ 
2538 

581  นิรวรรณ  ภาคยพ์ีรนนัท ์ สิทธิของผูรั้บจาํนอง : ศึกษากรณีการรับจาํนองเรือ 2538 
582  พนัธ์ศกัด์ิ ศาสนอนนัต ์ การใหอ้อกจากราชการตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการตาํรวจ 

พ.ศ.2521 
2538 
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583  ทวสิีน  กีระบุตรสุวรรณ การนาํระบบการออกเสียงแสดงประชามติมาใชใ้นประเทศไทย 2538 
584  พงษเ์ทพ  แซ่ล้ิว ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัภาระจาํยอม 2538 
585  สุจิตรา  ช่ืนชมชาติ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิไล่เบ้ียตามกฎหมายตัว๋เงิน 2538 
586  ศุภวฒัน์  ม่ิงประเสริฐ กรอบแนวคิดเก่ียวกบักฎหมายกาํกบัการให้บริการโทรคมนาคมใน

ประเทศไทย 
2538 

587  สุรางค ์ เจียณ์มงคล ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยา
เสพติด พ.ศ. 2534 : ศึกษาเฉพาะกรณีบทบญัญติัคุม้ครองสิทธิของผู ้
ติดยาเสพติด 

2538 

588  อาภสัรา  จินตนะพฒัน ์ รูปแบบและฐานะขององค์กรท่ีทาํหน้าท่ีควบคุมดูแลการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

2538 

589  เฉลิมชยั  ก๊กเกียรติกลุ กฎหมายท่ีเหมาะสมในการให้ความคุม้ครองการออกแบบวงจรรวม
ในประเทศไทย 

2538 

590  จนิษฐ  คนัธสมบูรณ์ การทุจริตโดยใชบ้ตัรเครดิต 2538 
591  บณัฑิตา  พิชญากร กรอบกฎหมายของบริการแพร่ภาพและกระจายเสียงโดยตรงผ่าน

ดาวเทียม 
2538 

592  ดวงพร  เลิศวงศช์ชัวาล การคุม้ครองค่านิยมในเคร่ืองหมายการคา้ 2538 
593  อารยา  หุณฑนะเสว ี มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว : ศึกษาเฉพาะกรณีระบบอุทยาน
แห่งชาติทางบก 

2538 

594  จุมพล  นนัทศิริพล ปัญหาเก่ียวกบัภาษีผลไดจ้ากทุนตามพระราชบญัญติัแห่งอนุสัญญา
ภาษีซอ้นของประเทศไทย 

2538 

595  กนกพร  สรรักษสิ์น การนาํส่วนควบเป็นหลกัประกนั 2538 
596  ขจร  เลิศสกลุพาณิช มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมพฤติกรรมการตั้งราคาเพ่ือขจดั

คู่แข่งขนัในประเทศไทย 
2538 

597  เนตรทราย  สงวนศกัด์ิภกัดี การระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 2538 
598  ไพฑูรย ์ จรจวบโชค กฎบัตรสหประชาชาติกับปัญหาโครงสร้างและอาํนาจหน้าท่ีของ

คณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติภายหลงัยคุสงครามเยน็ 
2538 

599  พิเชษฐ ์ เชาวกิ์จคา้ การโอนสิทธิในการจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนของผูถื้อหุน้ 2538 
600  ประทีป  ทบัอตัตานนท ์ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการประพฤติมิชอบของนกัเรียน 2538 
601  สุเมธ  จิตตพ์านิชย ์ หลกัการคน้หาความจริงในการสอบสวน 2538 
602  สุทธิกรณ์  ลิบนอ้ย มาตรการทางกฎหมายอาญาในการควบคุมการขายตรง 2538 
603  สุรเชษฐ  ชีรวนิิจ ปัญหาเก่ียวกบัความหมายของคาํวา่ “ ผูเ้ก่ียวขอ้งฯ” ตามมาตรา 241 

แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
2538 
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604  สุรีย ์ จงเสรีจิตต ์ อาํนาจของเจา้พนักงานในกระบวนการยุติธรรมในการควบคุมตวั
ผูป่้วยโรคจิตเภท 

2538 

605  สมพร  สมุทรคุณ โทษอาญาฐานละเมิดลิขสิทธ์ิ : ศึกษาฐานความผิดและความ
เหมาะสมของโทษ 

2538 

606  สุนนัทา  ประกอบกิจ ขอ้จาํกดัทางกฎหมายของการจดัการทรัพยสิ์นเพ่ือบุคคลอ่ืนในการ
ทาํธุรกรรมทางการเงินและแนวทางการแกไ้ข 

2538 

607  สุรชยั  อภิปรัชญากลุ กรณีศึกษาผลกระทบทางกฎหมายของเขตการคา้เสรีอาเซียน(AFTA) 
ท่ีมาโครงการร่วมลงทุนดา้นอุตสาหกรรมอาเซียน(AIJV) 

2538 

608  สุริยะ  สิทธิชยั มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบของการ
ตอ้งโทษจาํคุกต่อผูพ้น้โทษ 

2538 

609  สุริยน  ประภาสะวตั ปั ญ ห า ก า ร บั ง คับ ใ ช้  แ ล ะ วิ นิ จ ฉั ย สั่ ง ก า ร ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ท่ี
กรุงเทพมหานครตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 

2538 

610  ทวศีกัด์ิ  ลว้นไพศาลนนท ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการช่วยเหลือกูภ้ยัทางทะเล : สิทธิ หน้าท่ี
และความรับผิดทางแพง่ 

2538 

611  ธิติพงษ ์ ปราถน์วทิยา บทบาทและอํานาจหน้าท่ีของกรุงเทพมหานครในการพิทักษ์
ส่ิงแวดลอ้มเมืองตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

2538 

612  จกัริน  วงศก์ลุฤดี บทบาทและอาํนาจหนา้ท่ีของนายกรัฐมนตรีไทย 2538 
613  วชัระ  พึ่งชลารักษ ์ การคุ้มครองสิทธิในการขอให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินของ

ผูเ้สียหายในคดีอาญา 
2538 

614  วรีะ ไทยวานิช การควบคุมงบประมาณแผ่นดินโดยรัฐสภาในประเทศไทย : ศึกษา
เฉพาะกรณีงบประมาณรายจ่าย 

2538 

615  วรีะศกัด์ิ  วไิลสรการ ปัญหากฎหมายในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัท่ีดินใน
ประเทศไทย 

2538 

616  วชิยั  ธญัญพาณิชย ์ ปัญหาการชดใช้เยียวยาความเสียหายแก่ผู ้บริโภคตาม พ .ร .บ . 
คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 

2538 

617  ยทุธนา  สุทธิพงศ ์ การพฒันาระบบบญัชีคุม้ครองคูส่ญัญา(ESCROW ACCOUNT) เพื่อ
ความเป็นธรรม 

2538 

618  อาภีพรรณ  ฉวรัีตน์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับท่ีดินมือเปล่าท่ีมีหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์ 

2538 

619  อาทิตย ์ เกียรติศิริโรจน ์ ปัญหารัฐธรรมนูญกับบทบัญญัติเ ร่ืองการปกครองท้องถ่ินใน
ประเทศไทย 

2538 

620  อุไรวรรณ  ดาํรงคสุ์นนัท ์ การนาํเขา้ซอ้นสินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายการคา้เดียวกนั 2539 
621  อานุภาพ  นนัทพนัธ์ กรรมสิทธ์ิในแร่ตามกฎหมายไทย 2539 
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622  อภิวฒัน์  คาํโมง การปฏิรูปกฎหมาย : ศึกษาในแง่องคก์ร,กระบวนการและเทคนิค 2539 
623  เชวง  ไทยยิง่ อาํนาจรัฐในสถานการณ์ฉุกเฉินกบัสิทธิมนุษยชน : ศึกษาในกรณี 

พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2495 

2539 

624  อิทธิพร  แกว้ทิพย ์ ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 2539 
625  จิตรลดา  เฮงยศมาก มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเชิญชวนให้มอบฉันทะใน

การประชุมผูถื้อหุน้ในบริษทั 
2539 

626  จาฎพจน์  อาํพนัแสง การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษากรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย 

2539 

627  จกัษช์ยั  แกว้นิล แนวความคิดทางกฎหมายเก่ียวกบัหลกัการตาํรวจชุมชน 2539 
628  จีรพงศ ์ วฒันะรัตน ์ ปัญหาเอกสิทธ์ิของสมาชิกรัฐสภาในกรณีการถ่ายทอดการประชุม

ทางวทิยแุละโทรทศัน์ 
2539 

629  คมสนั  กนัหาเรียง การมีทนายความในคดีอาญา : สิทธิหรือเง่ือนไขในกระบวนการ
พิจารณาคดีอาญา 

2539 

630  มนูญ  สะมาลา ปัญหาเก่ียวกบัการพิจารณาวนิยัขา้ราชการครู 2539 
631  กนกพร  วชิราภากร การบงัคบัตามสิทธิของเจา้หน้ีท่ีมีบุริมสิทธิทางทะเล 2539 
632  คมสนั  โพธ์ิคง อาํนาจของคณะกรรมการวนิิจฉยัร้องทุกขใ์นการพิจารณาอุทธรณ์คาํ

วนิิจฉยัของคณะกรรมการช้ีขาดขอ้พิพาท 
2539 

633  กีรติ  กีรติยติุ การสํารองหน้ีสงสัยจะสูญและการจําหน่ายหน้ีสูญของสถาบัน
การเงิน : ศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งมาตรฐานทางบญัชี หลกัเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย และหลกัเกณฑต์ามประมวลรัษฎากร 

2539 

634  เนตรนภา  บุญคาํ แนวทางการพฒันาธุรกิจลิชซ่ิงในเชิงนิติศาสตร์ 2539 
635  นิภา  สืบกินร การนํากฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศมาใช้บังคับใน

ประเทศไทยศึกษากรณีอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าดว้ยความสัมพนัธ์
ทางกงสุล ค.ศ. 1963 

2539 

636  ภทัรวดี  ยงันอ้ย มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามการลกัรถยนต ์ 2539 
637  ปัทมา  ทุมมา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัหน้ีดอ้ยสิทธิ 2539 
638  ปวณีา  พิษณุโกศล กระบวนการก่อนฟ้องคดีสาํหรับคดีความผิดเก่ียวกบัหลกัทรัพย ์ 2539 
639  พรชยั  จงสุขศรี การดาํเนินคดีอาญาผิดพลาดโดยรัฐหรือเจา้พนกังานของรัฐกบัการ

ชดเชยแก่ผูต้อ้งหา และจาํเลยในคดีอาญา 
2539 

640  พรนภา  ผดุงเกียรติวงศ ์ หลกัการจดัเก็บภาษีอากรในตราสารหน้ี 2539 
641  พรพิศ  เลิศไธสง อาํนาจหนา้ท่ีและบทบาทของคณะกรรมาธิการการยติุธรรมและสิทธิ

มนุษยชนต่อปัญหาสิทธิมนุษยชนไทย 
2539 
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642  พรทิพย ์ สุทธิอรรถศิลป์ การตีความ การแกไ้ขและการยกเลิกคาํช้ีขาดของศูนยร์ะงบัขอ้พิพาท
ทางการลงทุนระหวา่งรัฐกบัคนชาติของรัฐอ่ืน 

2539 

643  รักบุญ  คงสาํราญ ความรับผิดชอบของประเทศไทยอันเกิดจากดาวเทียมตามหลัก
กฎหมายระหวา่งประเทศ 

2539 

644  รัฐ  จาํเดิมเผด็จศึก ปัญหาการส่งคนชาติขา้มแดนตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งผูร้้ายขา้ม
แดนของประเทศไทย 

2539 

645  ศกัด์ิชยั  เลิศพานิชพนัธ์ุ แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขอํานาจหน้าท่ีของพนักงานคุม
ประพฤติ 

2539 

646  ศกัด์ิณรงค ์ มงคล ขอ้พิจารณาทางกฎหมายในการจดัตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ 2539 
647  ชลัมาน  เหมมานะ ธนาคารไม่มีดอกเบ้ียตามหลกัคาํสอนของศาสนาอิสลาม 2539 
648  ศิริพร  ปาริยะวทุธ์ิ การลกัพาตวัเด็กกบักฎหมายอาญา 2539 
649  สมชาย  พฤกษช์ยักลุ เจตนายอ่มเลง็เห็นผล  : วเิคราะห์รูปแบบ ทฤษฎี และการปรับใช ้ 2539 
650  ธนะศกัด์ิ  จรรยาพนู ปัญหากฎหมายภาษีอากรเก่ียวกบัหุน้ปันผล 2539 
651  คมวชัร  เอ้ียงอ่อง เขตอาํนาจศาลไทยเหนือคดีแพ่งและพาณิชยท่ี์มีองคป์ระกอบพวัพนั

กบัต่างประเทศ 
2539 

652  เด่นเดือน  เชษฐสุมน การดาํเนินคดีกบัเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 2539 
653  เอกชยั  ฤทธิภกัดี อาชญากรรมส่ิงแวดลอ้ม : ศึกษากรณีโรงงานอุตสาหกรรม 2539 
654  ชยัชนะ  วบูิลยพ์นัธ์ุ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม

กระทาํโดยผูมี้อิทธิพล 
2539 

655  ฉลาด  คาํทองสุก การเลิกจา้งในกรณีคนลน้งาน: มาตรการป้องกนัและคุม้ครองลูกจา้ง 2539 
656  ช่ืนอารี  มาลีศรีประเสริฐ การคุม้ครองสิทธิส่วนตวักบัการส่ือสารสนเทศ 2539 
657  ชนภทัร  วนิยวฒัน์ ขอ้พิจารณาของไทยในดา้นทรัพยากรพนัธุกรรมพืชสาํหรับการเขา้

ร่วมอนุสญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ 
2539 

658  จิดานนัท ์ รักษคิ์ด การจาํกดัการแข่งขนัท่ีไม่ชอบธรรม : องคป์ระกอบและเง่ือนไขใน
การกระทาํความผิด ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติักาํหนดราคา
สินคา้และป้องกนัการผกูขาด พ.ศ. 2522 

2539 

659  คนัธ์ฉาย  เทวนิทรภกัด์ิ ปัญหาสิทธิการบินไทยกบัสหรัฐอเมริกาและผลกระทบต่อประเทศ
ไทย 

2539 

660  ครรชิต  ปังคานนท ์ แดนแห่งกรรมสิทธ์ิ : ศึกษาเฉพาะกรณีการขนส่งมวลชนใตดิ้น 2539 
661  กานดา  สิริฤทธิภกัดี การนาํ “ระบบอิมพีชเมนต”์ มาใชใ้นประเทศไทย 2539 
662  กนกวรรณ  ศรีจินไตย มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถยนตท่ี์ใชใ้น

การขนส่ง : ศึกษาเฉพาะกรณีความรับผิดของผูป้ระกอบการขนส่ง 
2539 

663  กตญัญู  ภู่ประเสริฐ การประกนัภยัส่ิงแวดลอ้มจากมลพิษอุตสาหกรรม 2539 



  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (วิทยานิพนธ์) 180 
 

  ล าดับ                 ช่ือผู้แต่ง                                                     ช่ือเร่ือง                                                   ปีเผยแพร่   
  (No.)                 (Author)                                                     (Title)                                                     (Year) 
 

664  คมกฤช  สุวตัถี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้ : ศึกษากรณี
ขา้วและยางพารา 

2539 

665  นราชูวงศ ์ โลกะกะลิน นโยบายของรัฐและมาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณสมบติัของแผน่ดิน: กรณีศึกษาพ้ืนท่ีป่าไม ้

2539 

666  นรินทร์  ทองธิว ปัญหาส่ิงแวดลอ้มทางนํ้ า : ศึกษาเฉพาะกรณีการควบคุมกาํจดัวชัพืช
นํ้ าชนิดร้ายแรง 

2539 

667  ณเทพ  วจิิตรทศันา ทรัพยสิ์นหายในกฎหมายอาญา 2539 
668  นพเกา้  ศรีสรินทร์ ผลกระทบของเขตการคา้เสรีอาเซียนต่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย 2539 
669  เนติพนัธ์  บุญมา บทบาทของศาลในการพกัการลงโทษ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบไทย

กบัสหรัฐอเมริกา 
2539 

670  อรประภา  สาครวาสี การกระทําความผิดทางเพศ : กรณีบังคับให้มีการร่วมเพศทาง
เวจมรรคและทางปาก 

2539 

671  พินนัพ ์ ลกัษณ์ศิริ มาตรการทางกฎหมายในการกาํหนดสิทธิการถือครองท่ีดิน 2539 
672  พิพฒัน์  วฒิุชยัสารานนท ์ หลกัความระมดัระวงัของกรรมการบริษทั 2539 
673  พรพิมล  คงขนุเทียน ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางกฎหมายเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศท่ีมีต่อการคา้ยางของประเทศไทย 
2539 

674  พรทิพย ์ ถนอมรอด ความรับผิดทางอาญาของคู่สัญญาเช่าซ้ือ : ศึกษาเฉพาะกรณีผูใ้ห้เช่า
ซ้ือเอาทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าซ้ือไป 

2539 

675  พีระ  พวงมาลา อุตสาหกรรมนํ้ าอัดลมในประเทศไทยกับกฎหมายป้องกันการ
ผกูขาด 

2539 

676  ประเสริฐ  เอมร่ืน ปัญหาทางกฎหมายในการพฒันาพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 2539 
677  พรชยั  ถาวรานนท ์ ผลของความตกลงทัว่ไปว่าดว้ยการคา้บริการต่อกฎหมายเศรษฐกิจ

ไทยท่ีเก่ียวกบัการขนส่งทางทะเลและบริการท่ีเก่ียวเน่ือง 
2539 

678  พรชญา  ลพัธสรรณ์ ประสิทธิภาพของกระบวนการระงับข้อพิพาทแกตต์กับการค้า
ระหวา่งประเทศปัจจุบนั 

2539 

679  รพีพร  วฒันะชีวะกลุ พยานหลักฐานประกอบ : ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมาย             
คอมมอนลอว ์

2539 

680  สกลุยชุ  หอพิบูลสุข ปัญหาทางกฎหมายของการผนันํ้ าจากแม่นํ้ าโขง : ศึกษากรณี
โครงการ โขง ชี มูล 

2539 

681  สนัติ  ปิยะทตั การใช้อสังหาริมทรัพย์ท่ีถูกเวนคืนและสิทธิในการเ รียกคืน
อสงัหาริมทรัพยข์องผูถู้กเวนคืนตามกฎหมายไทย 

2539 

682  ศรินดา  เกียรติยศเจริญ ผลกระทบต่อประเทศไทยจากอนุสัญญาโรม  ค.ศ. 1952  ว่าดว้ย
ความเสียหายซ่ึงอากาศยานต่างประเทศก่อให้เกิดข้ึนแก่บุคคลท่ีสาม

2539 
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บนผิวพ้ืน 
683  เซียมหง  รักธรรมหรรษา มาตรการกาํกับกิจการธนาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษาการกาํหนด

เงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงตามมาตรฐาน BIS ของประเทศไทย 
2539 

684  ศรีปาล  ศรีเปารยะ การเฉล่ียความเสียหายทัว่ไปตามกฎหมายพาณิชยนาวขีองไทย 2539 
685  สุวรรณ  ทองเน้ือแขง็ การบงัคบัโทษปรับ 2539 
686  สุวรรณา  ทองพลูกิจ พฒันาการกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมาย

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
2539 

687  ทว ี โฆษิตจิรนนัท ์ การบริหารการจดัเก็บภาษีอากร : วเิคราะห์กรณีการประเมินภาษี 
เงินได ้

2539 

688  ธนวฒัน์  รัชตากร มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผูแ้พร่เช้ือเอดส์ 2539 
689  ธีรพล  นามพลกรัง ผลกระทบของกฎหมายระหว่างประเทศเก่ียวกบัปัญหามลพิษทาง

อากาศขา้มพรมแดนระยะไกล : ศึกษากรณีของประเทศไทย 
2539 

690  ไวยกาญจน์  จามิกรณ์ การกระทาํโดยพลาด 2539 
691  วนัชยั  อิสระเสนารักษ ์ ความรับผิดเก่ียวกบัอากรขาเขา้ของผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 2539 
692  วนิิจ  เจริญชยัยง กฎหมายเก่ียวกบัเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ 2539 
693  ชยัวฒัน์  บ่างตระกลู อํานาจหน้า ท่ีของสํานักงาน บริหารข้อมูลตามร่างกฎหมาย

ปราบปรามการฟอกเงิน 
2539 

694  ศุภชยั  เกียรติเฉลิมพร การตรวจสอบพยานหลกัฐานโดยศาลก่อนการพิจารณาคดีอาญา 2539 
695  พีรพนัธ์ุ  เปรมภูมิ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันปราบปรามการปลอมบัตร

เครดิต 
2539 

696  อิสรา  วรรณสวาท ขอบเขตของขอ้เท็จจริงท่ีศาลรู้เอง 2539 
697  รุ่งระว ี โสขมุา การนาํลายพิมพ ์ดี  เอน็ เอ มาใชเ้ป็นพยานในคดีอาญา 2539 
698  ศิริชยั  จนัทรสิงห์ มาตรการบงัคบัใชก้ฎหมายความปลอดภยัในการทาํงาน 2539 
699  สุกิจ  โสภิตล้ีวฒันานนท ์ สถานะทางกฎหมายและความรับผิดของผูริ้เร่ิมจดัตั้งบริษทั 2539 
700  พศวตั  จงอรุณงามแสง แนวทางของกฎหมายในการกาํกบัดูแลธุรกิจการคา้ท่ีดิน 2540 
701  สาวกิา  สุมานนัท ์ การบงัคบัคดีแพ่งตามคาํพิพากษาของศาลต่างประเทศ : ศึกษากรณี

เฉพาะคาํพิพากษาศาลสิงคโปร์ 
2540 

702  โสภณ  เจริญ ปัญหาเก่ียวกบักฎหมายประกนัสงัคมในประเทศไทย 2540 
703  สุชาติ  พนัชี บทบาทของรัฐสภาไทยในการตรากฎหมาย : ศึกษากระบวนการนิติ

บญัญติัไทยในยคุจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต ์(พ.ศ. 2500-2506) 
2540 

704  สุชิต  โตะ๊วเิศษกลุ ขอ้กาํหนดหา้มโอนสิทธิในท่ีดินของเอกชนตามกฎหมาย 2540 
705  สุพิศ  โปษยานนท ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับสัญญาซ้ือขายระหว่างประเทศ :  ศึกษา

เก่ียวกบักรณีการเกิดสัญญา และการบงัคบัตามสัญญาซ้ือขายท่ีเก่ียว
2540 
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เน่ืองมาจากการแลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
706  ธนะชยั  มีผดุง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการผลิตและการเผยแพร่วตัถุ

หรือส่ิงของลามก 
2540 

707  ธนศกัด์ิ  ใจหาญ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม
โยธา 

2540 

708  ธีรนนัต ์ ไกรนิธิสม บทบาทของรัฐสภาไทยในการตรากฎหมาย : ศึกษารัฐสภาไทย
ภายใตร้ะบอบอมาตยาธิปไตย ในช่วงปี พ.ศ. 2487-2500 

2540 

709  วทูิรย ์ สตัยเทวา ความร่วมมือระหวา่งประเทศในทางอาญา (กรณีสนธิสัญญาระหวา่ง
ไทยกบัสหรัฐอเมริกาวา่ดว้ยความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัทางอาญา) 

2540 

710  วราภรณ์  อาษาพร แนวความคิดทางกฎหมายในการฟ้ืนฟูกิจการลูกหน้ี : ศึกษาร่าง
พระราชบญัญติัลม้ละลาย (ฉบบัท่ี…) พ.ศ. ….. 

2540 

711  วาทินี  รจิตบูรณะกลุ การคุม้ครองลิขสิทธ์ิงานแพร่เสียงแพร่ภาพ 2540 
712  วไิล  ประมวญสมบติั การปรับปรุงกฎหมายไทยเก่ียวกบัการอนุญาโตตุลาการวา่ดว้ยการคา้

ระหวา่งประเทศ 
2540 

713  วมิาน  เหล่าดุสิต แนวทางการคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยตาม
ขอ้ตกลง TRIPs 

2540 

714  กริชผกา  บุญเฟ่ือง การละเมิดลิขสิทธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2540 
715  ขวญัตา  เลิศวจิิตรกมล กฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมปัญหาท่ีเกิดจากการเสพสุรา 2540 
716  ดุลยลกัษณ์  ตราชูธรรม การใช้มาตรการทางภาษีกับการประกอบธุรกรรมการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์: ศึกษาเฉพาะกรณีการใหย้มืหลกัทรัพย ์
2540 

717  จุรีรัตน์  ประยรูฉตัรพนัธ์ุ การแกไ้ขปัญหาการฝ่าฝืนกฎจราจรของผูข้บัข่ีในกรุงเทพมหานคร 2540 
718  เมธี  กศุลสร้าง กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับบทบาทและ

ภาระหนา้ท่ีของสถาบนัการเงิน 
2540 

719  คิริเมขล ์ พงษไ์พจิตร การนาํหลกัสมคบกนักระทาํความผิดมาใชใ้นการปราบปรามองคก์ร 
อาชญากรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีการแสวงหารายได้และ
ผลประโยชน์จากการคา้ประเวณี 

2540 

720  ลดัดา  เกียรติกอ้งขจร รูปแบบและโครงสร้างของคณะกรรมการระงบัขอ้พิพาทส่ิงแวดลอ้ม 2540 
721  มานิตย ์ จุมปา การยกเลิกและเพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง 2540 
722  นุชนภางค ์ ศิริอสัสกลุ บทบาทของพยานผูเ้ช่ียวชาญในคดีข่มขืนกระทาํชาํเรา 2540 
723  พนิดา  เศวตสุนทร การสืบพยานบุคคลในคดีอาญาโดย ใช้ส่ือภาพและเสียงเ ชิง            

ปฏิสมัพนัธ์ 
2540 

724  สมชยั  สงวนนภาพร ความผิดฐานซ้ือยาเสพติดใหโ้ทษ 2540 
725  ปฐม  สมบูรณ์ การปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัอาสาสมคัรคุมประพฤติในการพกัการ 2540 
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ลงโทษ 
726  วรธนวรรณ ประพฒัน์ทอง พระราชอาํนาจในการพิจารณาฎีการ้องทุกข ์ 2540 
727  อดิศกัด์ิ  ภู่นิเทศ การใชอ้ากาศยานเป็นหลกัประกนัหน้ี 2540 
728  อดุลย ์ เหงา้ขวัเรียง ผลกระทบของบนัทึกความเขา้ใจว่าดว้ยโครงการแบ่งผลิตช้ินส่วน 

รถยนต์เฉพาะยี่ห้อและรุ่นของอาเ ซียนต่อกฎหมายเ ก่ียวกับ
อุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนตข์องไทย 

2540 

729  บุณศรี  เลิศหิรัณยไ์พบูลย ์ แนวทางในการปรับปรุงกฎหมายอาคารชุด 2540 
730  อนวชั  มาลาวาลย ์ กระบวนการทางกฎหมายในการแปรรูปกิจการของรัฐไปเป็นของ

เอกชน 
2540 

731  อรรฆนิน  เรืองอาจ ผลกระทบของความขอ้ตกลงทัว่ไปวา่ดว้ยการคา้บริการท่ีกระทบต่อ
กฎหมายท่ีเก่ียวกบับริการโทรคมนาคมของไทย 

2540 

732  อานนท ์ วบูิลยส์วสัด์ิ การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานในการปรับตามพระราชบัญญัติ  
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 

2540 

733  อรรถวทิย ์ ยาวะประภาษ ปัญ หา ก ฎห มา ย ใน ก าร ปร ะ กอ บ ธุร กิจ ใ ห้ยืม หลักท รั พย์ใ น      
ประเทศไทย 

2540 

734  ชยัรัตน์  กรรณิการ์ อํานาจอัยการสูงสุดในการสอบสวนคดีอาญาท่ี เ กิด ข้ึนนอก
ราชอาณาจกัร 

2540 

735  จุฬา  จงสถิตยถ์าวร การลกัทรัพยใ์นร้านท่ีลูกคา้บริการตนเอง 2540 
736  จุฬชฎางค ์ สวสัดิยากร แนวทางการจดัตั้งระบบงานโนตารีปับลิกในประเทศไทย 2540 
737  ชิตาพร  พิศลยบุตร การตีความกฎหมายประกนัภยัและกรมธรรมป์ระกนัภยั 2540 
738  ชมช่ืน  มณัยารมย ์ บทบาทของเจา้หนา้ท่ีสาํนกังาน ป.ป.ป.ในการดาํเนินคดีอาญา 2540 
739  จกัรพรรดิ  ไชยพรรค มาตรการประกันภัยทางการเมืองเพ่ือการส่งเสริมการลงทุนใน  

ต่างประเทศ 
2540 

740  มนตรี  เจริญฉตัรชยั การควบคุมการใชจ่้ายเงินแผน่ดินนอกงบประมาณ 2540 
741  ชูเกียรติ  นอ้ยฉิม กฎหมายระหวา่งประเทศกบัปัญหาการใชสิ้ทธิในวงโคจรสถิตยข์อง

ดาวเทียม 
2540 

742  ดาสินี  มาลยัพงษ ์ บทบาทของรัฐสภาไทยในการตรากฎหมาย : ศึกษากระบวนการนิติ
บญัญติัไทยช่วง พ.ศ. 2507-2516 

2540 

743  ดาํริห์  โชตเศรษฐ ์ ก า ร นํ า วิ ธี ก า ร เ พื่ อ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ม า ใ ช้ เ พื่ อ ก า ร พิ ทั ก ษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่าไม ้

2540 

744  จกัรรัตน์  ศรีโกมุท อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีอุปสรรคในการบงัคบัใช้
กฎหมาย 

2540 

745  กมลรัตน์  นุชิตประสิทธิชยั ผลกระทบต่อกฎหมายไทยในการเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญา 2540 
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สหประชาชาติว่าดว้ยตัว๋แลกเงินระหว่างประเทศและตัว๋สัญญาใช้
เงินระหวา่งประเทศ 

746  แนบ  สุดสงวน บทบาทของรัฐสภาไทยในการตรากฎหมาย : ศึกษากระบวนการ   
นิติบญัญติัของไทยระหวา่ง พ.ศ. 2527-2537 

2540 

747  นลินธร  ชาติศิริ การกระทาํอนัเป็นการแข่งขนัอนัไม่เป็นธรรมทางการคา้และสภาพ 
บงัคบัทางกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรม 

2540 

748  ณรงคฤ์ทธ์ิ  เสมอเหมือน การนําวิธีการเพื่อความปลอดภยัมาใชใ้นการควบคุมปัญหามลพิษ 
จากโรงงานอุตสาหกรรม 

2540 

749  ณฐัศิริ  ศิริสุข กรอบแนวความคิดสําหรับกฎหมายท่ีใช้กับกิจกรรมการตรวจหา 
ขอ้มูลบนพ้ืนโลกจากดาวเทียม 

2540 

750  ณฐัวฒิุ  ฉตัรเลิศพิพฒัน์ ความรับผิดชอบทางแพง่ของผูป้ระกอบวชิาชีพกฎหมาย 2540 
751  อรสา  ลีลาทววีฒิุ ปัญหากฎหมายลิขสิทธ์ิในอุตสาหกรรมดนตรี 2540 
752  ผาสุก  เจริญเกียรติ ความรับผิดชอบทางแพง่กรณีละเมิดกฎหมายป้องกนัการผกูขาด 2540 
753  พีระพล  วจิิตร สิทธิยดึหน่วง 2540 
754  พีรศกัด์ิ  ภทัรปีติกลุ ปัญหาทางกฎหมายวา่ดว้ยการยึดทรัพยสิ์นนกัการเมืองตามประกาศ

คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (ร.ส.ช.) ฉบบัท่ี 26 
2540 

755  ภิรัตน์  เจียรนยั การจดัเก็บภาษีจากการโอนทรัพยสิ์นของผูถื้อหุน้ใหแ้ก่บริษทั 2540 
756  ประสิทธ์ิ  รวมสิน การคุม้ครองสิทธิของนกัแสดง 2540 
757  ประจวบ  ศรีวโิรจน์วงศ ์ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัการทุจริตในการออกหนังสือ 

แสดงสิทธิในท่ีดินและการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับ
ท่ีดิน 

2540 

758  ภูมิฤทยั  สิงหนาท พนัธกรณีของประเทศไทยในการบังคบัใช้สิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาในทางแพง่และทางอาญาตามความตกลงวา่ดว้ยทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาวา่ดว้ยการคา้ 

2540 

759  พรนภา  เลิศปัญญาวทิย ์ สถานะทางกฎหมายของสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2540 
760  พรพิมล  โศจิรัตน ์ การริบทรัพยสิ์นดว้ยกระบวนการทางแพ่งตามหลกักฎหมาย คอม

มอนลอว ์เปรียบเทียบกบักฎหมายไทย 
2540 

761  ปัญญา  อุดชาชน บทบาทและอาํนาจหน้าท่ีของผูว้า่ราชการจงัหวดัในระบบกฎหมาย
ไทย 

2540 

762  รังสฤษฎ ์ เหมบุญ ผลของความตกลงว่าด้วยการประเมินราคาศุลกากรต่อกฎหมาย 
เศรษฐกิจของไทย 

2540 

763  สหทยา  สุนทรเกต ุ ปัญหาทางกฎหมายของการตั้งครรภแ์ทน 2540 
764  สณัพชั  รัตนเมกลุ ปัญหาการจบัขา้ราชการ 2540 
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765  ศรัณยา  เลิศศาสตร์วฒันา สิทธิของผูต้อ้งหาและจาํเลยในการมีล่ามในการดาํเนินคดีอาญา 2540 
766  ศริญญา  งามวงษว์าน กฎหมายท่ีเหมาะสมสาํหรับการคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 2540 
767  สุวภา  สุขคตะ การติดตามริบทรัพยสิ์นผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด : ศึกษา

เฉพาะกรณีมาตรการบงัคบัใชต้่อธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 
2541 

768  เอกวตัร  จินตนาดิลก ความผิดฐานขดัขืนหมายหรือคาํสั่งของศาล : กรณีศึกษาพยาน 
บุคคลในคดีอาญา 

2541 

769  อาจารีย ์ พว่งมหา การคุม้ครองสิทธิในแบบผลิตภณัฑ ์ 2541 
770  อาํนาจ  อินทรศวร การตรวจคน้ยานพาหนะทางบก 2541 
771  อยทุธ์  จามิกรณ์ แนวทางในการก่อตั้ง ถือหุ้น และดาํเนินงานบริษทัจาํกดัขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทย 
2541 

772  จกัรพงษ ์ ววิฒัน์วานิช การกลัน่กรองพยานหลกัฐานชั้นสอบสวน 2541 
773  จรัสพงศ ์ จกัขทิุพย ์ มาตรการทางกฎหมายในการจดัการเพื่อการพิทกัษแ์นวปะการังใน

ประเทศไทย 
2541 

774  ชาคิณี  สกลุเบิกไพร ระบบอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศกบัผลกระทบท่ีมีต่อการ
ชาํระหน้ีตามคาํพิพากษา 

2541 

775  ชชั  โชชยั รูปแบบท่ีเหมาะสมขององค์กรท่ีทําหน้า ท่ีกํากับดูแลกิจการ 
โทรคมนาคมในประเทศไทย 

2541 

776  จินตนา  ผลผดุง การจดัการคล่ืนความถ่ีวทิยตุามกฎหมายระหวา่งประเทศ 2541 
777  กิตติ  ยิง่ปัญญาโชค การวิเคราะห์กฎหมายเพื่อความคุม้ครองภูมิปัญญาชาวบา้นว่าดว้ย

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
2541 

778  กฤชวชัร์  ชยันภาศกัด์ิ รูปแบบและโครงสร้างของหน่วยงานบริหารและจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย 

2541 

779  ชาตรี  รักขก์ฤตยา ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายคุม้ครองแรงงานต่างชาติท่ีมิชอบดว้ย
กฎหมาย 

2541 

780  จิตติมา  ทรัพยพ์อกพลู ความเหมาะสมในการใชโ้ทษเฆ่ียน 2541 
781  นิวฒั  ทัง่ทอง การพฒันาระบบงานนิติเวชเก่ียวกบัการชนัสูตรพลิกศพ 2541 
782  เกียรติพร  อาํไพ ปัญหาการออกและการบงัคบัใชก้ฎหมายในเขตต่อเน่ืองของประเทศ

ไทย : ศึกษากรณีนํ้ ามนัเถ่ือน 
2541 

783  อรดา  เทพยายน กรอบแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับองค์กรกํากับดูแลการให้บริการ 
โทรคมนาคม 

2541 

784  อรวรรณ  ผาณิตพจมาน แนวทางในการกาํหนดมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดเก็บ 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคล     
ท่ีมิใช่นิติบุคคล 

2541 
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785  ไพลิน  งามไพโรจน์พิบูลย ์ ปัญหาทางกฎหมายในการจดทะเบียนหลกัทรัพยข์า้มชาติ : ศึกษา
กรณีเก่ียวกับผลกระทบของการระดมทุนโดยกิจการต่างประเทศ 
ผา่นตลาดทุนในประเทศไทย 

2541 

786  ไพฑูรย ์ เรืองเดชขจร การบงัคบัคดีจากสงัหาริมทรัพยมี์รูปร่างของลูกหน้ีตามคาํพิพากษา 2541 
787  พรพิมล  เรืองกิจ สถานภาพทางกฎหมายต่อการนาํมาตรฐานระหว่างประเทศวา่ดว้ย

การจัดการส่ิงแวดล้อมมาใช้เ พ่ือป้องกันมลพิษจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 

2541 

788  รณชยั  ชูสุวรรณประทีป ปัญหากฎหมายการจดทะเบียนอาคารชุด 2541 
789  สถาพร  มีสอาด การอนุญาโตตุลาการท่ีไม่ใชก้ฎหมาย 2541 
790  สนัติ  สาทิพยพ์งษ ์ ความจาํเป็นและปัญหาในการบังคบัใช้ระบบวอร์ซอเก่ียวกับการ   

รับขนสินคา้ระหวา่งประเทศทางอากาศในประเทศไทย 
2541 

791  สจัจา  เขมน้งาน การบังคับใช้มาตรการการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

2541 

792  ศิรินทรรัตน์  กงัสววิฒัน์ ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขในใบตราส่งแบบมาตรฐานของ “BIMCO” 
ภายใต ้ พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 

2541 

793  สมบติั  พฤฒิพงศภคั การนาํระบบแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing) มาใชใ้นการให้
สิทธิสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย 

2541 

794  ทนงศกัด์ิ  ธนกาญจน ์ การคุม้ครองเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 
2522  ศึกษากรณีการดาํเนินมาตรการต่อเด็กและเยาวชนต่างดา้ว    
ซ่ึงกระทาํความผิดต่อกฎหมายคนเขา้เมืองของประเทศไทย 

2541 

795  เทิดศกัด์ิ  บุณยไวโรจน ์ ศึกษากรณีการฝึกอาชีพและการบงัคบัใชแ้รงงาน 2541 
796  สมศกัด์ิ  เธียรจรูญกลุ การใช้อาํนาจของฝ่ายปกครองในการบริหารจัดการมลพิษจาก

โรงงานอุตสาหกรรม 
2541 

797  สุกรี  เกษอมรวฒันา การบงัคบัคดีตราสารหน้ีของลูกหน้ีตามคาํพิพากษา 2541 
798  สุรางคนา  เครือซา้ แนวทางกฎหมายท่ีสอดคล้องกับการเปิดเสรีการบินพาณิชย์ใน

ประเทศไทย 
2541 

799  สุรัฐพล  ฤทธ์ิรักษา กฎหมายวา่ดว้ยการประเมินราคาทรัพยใ์นประเทศไทย 2541 
800  ธวชัชยั  เทพรัตน ์ มาตรการทางกฎหมายในการฟ้ืนฟพ้ืูนท่ีทาํเหมืองแร่ 2541 
801  อุม้พร  คาํพิทกัษ ์ การคุม้ครองเด็กและเยาวชนในกรณีท่ีตกเป็นผูเ้สียหายในความผิด

อาญา : ศึกษาอาํนาจหน้าท่ีของพนกังานภายใต ้พ.ร.บ. จดัตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัวฯ 

2541 

802  วริศรา  ภู่ชมภู ขอ้ตกลงระหว่างประเทศในการปราบปรามการฟอกเงิน  ศึกษา
เฉพาะกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบ 

2541 
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คา้ยาเสพติดและวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988 
803  วทิวสั  เวทยาวงศ ์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง 2541 
804  วนัชยั  รักษสิ์ริวรกลุ การบริหารการจัดเ ก็บค่าตอบแทนลิขสิทธ์ิในการทําซํ้ างาน 

วรรณกรรม 
2541 

805  วริงรอง  สุนทรภคั แนวทางในการกาํหนดมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการระดมทุน 
ของเทศบาลโดยผ่านตลาดทุนในประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกบั
กฎหมายต่างประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีการออกพนัธบตัร 

2541 

806  วโิรจน์  สตัถาวร การคน้เรือพาณิชยใ์นทะเลอาณาเขต 2541 
807  จนัทิมา  ลิมปานนท ์ ปัญหากฎหมายและแนวทางเยยีวยาเก่ียวกบัการฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ 2541 
808  เชฏฐพนัธ์ุ  อุชุปาละนนัท ์ การลงโทษจาํคุกโดยวธีิกาํหนดช่วงโทษ 2541 
809  สถาปนา  ชวรงคกร ขอบเขตของสิทธิเก่ียวกบัการปลดเปล้ืองการรบกวนการครอบครอง

อสงัหาริมทรัพย ์
2541 

810  ธีรญา  วฒันะชีวกลุ การนาํหลกัคาํพิพากษาแสดงสิทธิของบุคคลมาใชใ้นประเทศไทย 2541 
811  กรฎี  นาคชาติ ความผิดฐานฉอ้โกงกบัการควบคุมธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 2541 
812  ต่อพงษ ์ พงษเ์สรี ปัญหาการใช้มาตรการคุ้มครองสิทธิเด็กจากความรุนแรงใน

ครอบครัว 
2541 

813  วราภรณ์  ศิริสจัจวฒัน์ โทษปรับ : ศึกษากรณีระงบัวนัปรับ 2541 
814  ธนวทิย ์ ขาํศรี พัฒนาการแห่งการจัดองค์กรของอํานาจตุลาการไทย ตั้ งแต่

พทุธศกัราช 2417 ถึง พทุธศกัราช 2475 
2542 

815  เอกชยั  สุนทร ส ถ า น ะ ท า ง ก ฎ ห ม า ย ข อ ง ข้อ ต ก ล ง ร ะ ห ว่ า ง ก ล า โ ห ม กั บ
กระทรวงมหาดไทยเร่ือง การปฏิบติัและประสานงานเก่ียวกบักรณีท่ี
ทหารเป็นผูเ้สียหายหรือผูต้อ้งหาในความผิดอาญา 

2542 

816  อมัพร  ด่านนภา แนวทางการพฒันากฎหมายไทยให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานระหวา่ง
ประเทศในเร่ืองฉลากผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม 

2542 

817  สมาวษิฎ ์ สุพรรณไพ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารเพื่อพิทกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

2542 

818  ชมพนุูท  มานิตกลุ การระงบัขอ้พิพาทของสญัญาประกนัภยันอกศาล 2542 
819  ชยัยทุธนา  วงศว์านิช หลกัการฟังคู่กรณีทุกฝ่ายในกฎหมายองักฤษและกฎหมายไทย 2542 
820  ชยันนัท ์ แสงปุตตะ กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษา

เฉพาะกรณีความผิดมูลฐาน 
2542 

821  ชยัวฒิุ  วชิาพลู การใชก้ฎหมายเป็นกลไกในการคุม้ครองโบราณสถานโบราณวตัถุ 
ซ่ึงเป็นผลกระทบจากการสร้างเข่ือน 

2542 

822  ชาลินี  ถนดังาน สมัฤทธ์ิผลในการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 2542 
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กรณีร่ํารวยผิดปกติ กบัการนาํเอากฎหมายปราบปรามการฟอกเงินมา
ใชบ้งัคบั 

823  เชาวเลิศ  ประสพสนัต ์ อาํนาจสอบสวนของเจา้หนา้ท่ีทหารเรือไทย 2542 
824  ชวลิต ศรีโฉมงาม ขอ้จาํกดัทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมงบประมาณแผ่นดินของ

รัฐสภา 
2542 

825  จิรวรรณ  สิงหกาญจน ์ ความเหมาะสมของโทษตามพระราชบัญญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 

2542 

826  เด่นฟ้า  เรืองฤทธ์ิเดช ปัญหาการจดัเก็บภาษีในเงินไดป้ระเภทดอกเบ้ีย : ศึกษากรณีความ
แตกต่างในภาระภาษี ระหวา่งเงินไดต้ามสญัญาเช่าซ้ือ สัญญาซ้ือขาย
ผอ่นชาํระ และสญัญาลิสซ่ิงกบัเงินไดป้ระเภทดอกเบ้ีย 

2542 

827  เจตน์  คุม้คงอมร การชดใชค้่าสินไหมทดแทนในกรณีเรือโดนกนั 2542 
828  จีระพรรณ  ผอ่งชมภู ความรับผิดชอบของรัฐท่ีให้การสนับสนุนการก่อการร้ายตามหลกั

กฎหมายระหวา่งประเทศ 
2542 

829  จุฑามาศ  กิจเลิศไพโรจน ์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและกาํกบัดูแลผูใ้ห้คาํปรึกษา
เก่ียวกบัการลงทุนในหลกัทรัพย ์

2542 

830  กมลธรรม  วาสบุญมา ความรับผิดทางอาญาต่อการผลิตยาเสพติดท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ : 
ศึกษากรณีการผลิตเมทแอมเฟตามีน 

2542 

831  กลุมาศ  รัตนสุนทรากลุ การบงัคบัใชข้อ้สัญญา Netting ในสัญญา 1992 ISDA MASTER 
AGREEMENT 

2542 

832  เลิศชาย  สุธรรมพร อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ : ศึกษาเฉพาะกรณีความปลอดภยัของ
ขอ้มลู 

2542 

833  ขนิษฐา  เติมตฤษณา แนวความคิดในการแบ่งแยกอนุญาโตตุลาการภายในประเทศและ
อนุญาโตตุลาการต่างประเทศ 

2542 

834  คทารัตน์  เฮงตระกลู มาตรการป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณีโดยผูช้าย : ศึกษา
กฎหมายไทยและกฎหมายระหวา่งประเทศ 

2542 

835  กว ี เปรมรัตนชยั การเลือกปฏิบติัดา้นราคาอนัก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมทางการคา้ 2542 
836  มานะชยั  วฒันาวงศารัตน์ การศึกษาผลกระทบของความตกลงวา่ดว้ยการคา้บริการต่อกฎหมาย

ท่ีเก่ียวกบัการประกอบอาชีพและวิชาชีพของคนต่างดา้วในประเทศ
ไทย 

2542 

837  นภาพร  พิทกัษผ์ล ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเช่าช่วง 2542 
838  นริศ  มีสมบูรณ์ บทบาทรัฐสภาไทยในการตรากฎหมาย : ศึกษาบทบาทคณะราษฎร

ในกระบวนการนิติบญัญติั ระหวา่ง พ.ศ. 2475-2489 
2542 

839  นิโลบล  หิรัญรัศ หลกักฎหมายเก่ียวกบัการกาํหนดเขตไหล่ทวีประหวา่งรัฐท่ีมีชายฝ่ัง 2542 
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ประชิดหรือตรงขา้มกนั : กรณีศึกษาคาํพิพากษาของศาลยุติธรรม
ระหวา่งประเทศ (ค.ศ. 1969-1985) 

840  ประภากร  รัตนมาลา การยกเลิกคาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ 2542 
841  องอาจ  ชยัเพชรโยธิน การบงัคบัใชก้ฎหมายการพนนั : ศึกษากรณีการพนนัผลการแข่งขนั

ฟตุบอล 
2542 

842  อรวรรณ  คุณเงิน คดีท่ีเกิดข้ึนจากนิติกรรมทางปกครองซ่ึงควรอยู่ในขอบเขตอาํนาจ
ของศาลยติุธรรม 

2542 

843  พีรเดช  พฒันจนัทร์ ขอบอาํนาจพิจารณาโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการของศูนยก์าร
ระงบัขอ้พิพาทการลงทุนระหวา่งรัฐกบัคนชาติของรัฐอ่ืน : พิจารณา
กรณีผลกระทบต่อประเทศไทย 

2542 

844  พนัโนรา  ทองจนัทร์ การจัดโครงสร้างทางการปกครองของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

2542 

845  พิพฒัน์  นรัจฉริยางกรู การให้อาํนาจพนักงานอัยการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแทน
ผูเ้สียหายในคดีมลพิษ 

2542 

846  ประกอบ  ธาราประเสริฐ ปัญหาการใชสิ้ทธิตามสัญญาเป็นหลกัประกันแก่สถาบนัการเงิน : 
ศึกษาเฉพาะกรณีสญัญาสมัปทานบริการสาธารณะ 

2542 

847  ปัญจพร  โกศลกิติวงศ ์ ความรับผิดทางแพง่ของผูก่้อมลพิษในคดีส่ิงแวดลอ้ม 2542 
848  ศิริรัตน์  สุขภูติ การคืนทรัพยต์ามหลกักฎหมายแพง่ 2542 
849  ประยงค ์ แกว้กลัน่ การฉ้อโกงประกันชีวิต : เปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมาย

ต่างประเทศ 
2542 

850  ประสงค ์ พนูสินชูสกลุ ปัญหาทางกฎหมายในกรณีระยะถอยร่น ความสูง และพ้ืนท่ีวา่งของ
อาคารในเขตกรุงเทพมหานคร 

2542 

851  สหพรรษ  จินานุรักษ ์ มาตรการทางกฎหมายต่อรถยนตบ์รรทุกนํ้ าหนกัเกินอตัรา 2542 
852  สมาน  ศิริเจริญสุข การรักษาสถานท่ีเกิดเหตุในคดีอาญา 2542 
853  สิริลกัษณ์  นุรักษ ์ ขอบเขตของภยนัตรายท่ีจะนํามาสู่การใช้กาํลงัขั้นรุนแรงถึงตาย : 

ศึกษาเฉพาะกรณีวสิามญัฆาตกรรม 
2542 

854  สิริวภิา  อารียส์มาน เขตอาํนาจรัฐเหนือเรือท่ีชกัธงของรัฐภายใตอ้นุสญัญาสหประชาชาติ
วา่ดว้ยกฎหมายทะเล ปี 1982 

2542 

855  สิทธิพล  สุธนะวฒิุ วกิฤตธนาคารพาณิชยก์บัมาตรการทางกฎหมาย 2542 
856  สมภพ  ธาตรีนรานนท ์ สญัญาร่วมมือระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2542 
857  สิทธิภาพ  ใบประเสริฐ แนวทางการปรับปรุงการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการสาธารณสุข

ใหมี้ประสิทธิภาพ 
2542 

858  สมเกียรติ  ล้ิมเทียมเจริญ บทบาทของรัฐสภาไทยในตรากฎหมาย : ศึกษากระบวนการนิติ 2542 
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บญัญติัไทยในระหวา่ง 14 ตุลาคม 2516 ถึง 19 มีนาคม 2526 
859  สุนทร  เกิดโภคา บรรทัดฐานของศาลฎีกาในเร่ืองการชั่งนํ้ าหนักพยานหลกัฐานใน

คดีอาญา 
2542 

860  สุจิต  ปัญญาพฤกษ ์ การใชสิ้ทธิโดยสุจริต 2542 
861  สุชินต ์ ดรุณพนัธ์ การพฒันากฎหมายในส่วนของการมีส่วนร่วมขององค์การพฒันา

เอกชนในการพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม 
2542 

862  สุภา  ศิรเจนกรุง มาตรการคุม้ครองผูล้งทุนกรณีบริษทัหลกัทรัพยล์ม้ละลาย 2542 
863  สุภาภรณ์  เนาบาํบติั ศึกษาปัญหากฎหมายเก่ียวกบัสัญญาพฒันาท่ีดินกรณีส่ิงปลูกสร้าง

เป็นกรรมสิทธ์ิของผูพ้ฒันาท่ีดินตามสญัญาพฒันาท่ีดิน 
2542 

864  เยาวโรจน์  กล่ินบุญ ผลทางกฎหมายของความตกลงวา่ดว้ยการปฏิบติัตามขอ้ 6 ของความ
ตกลงทัว่ไปวา่ดว้ยภาษีศุลกากรและการคา้ 1994 (การทุ่มตลาด) ต่อ
กฎหมายเศรษฐกิจไทย 

2542 

865  กญัญา  นะรา รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง : ศึกษารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2475 

2543 

866  กิตติพงศ ์ ทองปุย การแสดงบญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสินของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 2543 
867  วนิยั  ตรีราภี การตระเตรียมการในความผิดฐานฆ่าผูอ่ื้น 2543 
868  เกรียงเดช  มาจาํเนียร มาตรการป้องกนัการเล่ียงภาษีอากร 2543 
869  คคันางค ์ สาครมณีรัตน์ คาํซดัทอดของผูมี้ส่วนร่วมในการกระทาํความผิดคดีอาญา 2543 
870  ฉายลกัษณ์  ผิรังคะเปาระ กฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบัละเมิดท่ีมีลกัษณะระหวา่งประเทศ 2543 
871  เฉลิมศกัด์ิ  ตรีพนากร การกระทาํความผิดอาญาโดยวาจา : ศึกษากรณีขอบเขตความรับผิด

และสภาพบงัคบัของความผิดฐานหม่ินประมาท 
2543 

872  จาํนง  ถาวรวสิิทธ์ิ ศึกษาเปรียบเทียบระบบและวิธีการเลือกตั้ ง ส.ส ของไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (พ.ศ. 2540) กบัระบบและวิธีการ
เลือกตั้ง ส.ส ตามกฎหมายของเยอรมนั 

2543 

873  จิราวลัย ์ คชฤทธ์ิ WTO กบัการใชม้าตรการฝ่ายเดียวเพ่ือคุม้ครองทรัพยากรร่วมของ
โลก : ศึกษากรณีสหรัฐอเมริกาห้ามนาํเขา้กุง้และผลิตภณัฑ์จากกุง้
จากประเทศไทย 

2543 

874  ชวลิต  กิตตินนัทะศิลป์ การจัดตั้ งพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับแรกจนถึงฉบับ
ปัจจุบนั 

2543 

875  ชาญชยั  บุณยวรรณ มิติทางกฎหมายระหว่างประเทศของเง่ือนไขของกองทุนระหว่าง
ประเทศ : ศึกษากรณีประเทศไทย 2540-2543 

2543 

876  ชวลิต  ฮุยตระกลู การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าถึงทรัพยากร
พนัธุกรรมตามอนุสัญญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 

2543 
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1992 
877  ชยัณรงค ์ เหลืองวลิยั มาตรการฟ้ืนฟลููกหน้ีท่ีมีกิจการขนาดเลก็ภายใตก้ฎหมายลม้ละลาย 2543 
878  ชาติชาย  ชอบทางศิลป์ สิทธิของผูเ้สียหายท่ีจะไดรั้บการเยียวยาจากรัฐ อนัเน่ืองมาจากการ

กระทาํความผิดทางอาญา 
2543 

879  นภาพรรณ  เพชรนิลบุตร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัหลกัทรัพยท่ี์ฝากไวใ้นศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ 2543 
880  เชิดพนัธ์ุ  อุปนิสากร ความรับผิดทางอาญาของผูเ้ขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับ

อนุญาต 
2543 

881  ดารารัตน์  พุม่อ่อน องคก์ารการคา้โลกกบักฎหมายเก่ียวกบับรรจุภณัฑ์เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม
ของประเทศอุตสาหกรรม : ผลกระทบต่อประเทศไทย 

2543 

882  ทรงวฒิุ  จารขจรกลุ รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง : ศึกษารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2517 

2543 

883  ทววีฒัน์  เสนาะลํ้า องค์การการคา้โลก กบัแนวคิดเร่ืองมาตรฐานแรงงานขั้นพ้ืนฐาน :  
ประเด็นปัญหาและทางเลือก 

2543 

884  ธีระพล  มิตรประยรู การใชบ้งัคบักรมธรรมป์ระกนัภยัตวัเรือมาตรฐานของสถาบนัผูรั้บ
ประกนัภยัแห่งลอนดอนในประเทศไทย 

2543 

885  นพดล  ปกรณ์นิมิตดี ปัญหาขอบเขตและการใชพ้ระราชบญัญติัวา่ดว้ยขอ้สัญญาท่ีไม่เป็น
ธรรม พ.ศ. 2540 

2543 

886  นิกร  พลหนองหลวง การทาํร้ายร่างกายผูอ่ื้นใหไ้ดรั้บอนัตรายร้ายแรงโดยเจตนา 2543 
887  บุศรา  เจตน์จาํนงจิต การคุม้ครองผูถื้อหุน้ขา้งนอ้ยในบริษทัเอกชน(THE PROTECTION) 2543 
888  พรพิมล  ชินพฒันวานิช ขอ้ตกลงว่าด้วยมาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพืช 1994 กับ

ระบบวิเคราะห์อนัตรายและควบคุมจุดวิกฤต : การกีดกนัการคา้ใน
รูปแบบแอบแฝงต่อสินคา้ประมงไทย 

2543 

889  พรรณศรี  พฒันเกียรติ อุตสาหกรรมส่ือวิทยุโทรทัศน์ สภาวะการแข่งขันและมาตรการ
ควบคุม 

2543 

890  ประพีร์  อภิชาติสกล การศึกษาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขประกาศของคณะปฏิวติัฉบับท่ี 281 
ภายใตค้วามตกลงทัว่ไปวา่ดว้ยการคา้บริการ (GATS) 

2543 

891  ประยทุธ  แกว้ภกัดี การคุม้ครองความปลอดภยัของพยานบุคคลในคดีอาญา 2543 
892  ประเสริฐ  จรัญรัตนศรี อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซ้ือขายสินค้าระหว่าง

ประเทศ : ศึกษาเฉพาะเร่ืองการก่อใหเ้กิดสญัญา 
2543 

893  ปิยวรรณ  กองแกว้ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบับ่อนการพนนัในประเทศ 2543 
894  พชัรีย ์  มณีธรรมวงศ ์ อนุสัญญาว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบและ

ความรุนแรงต่อสตรี : กรณีศึกษาการล่วงละเมิดทางเพศ 
2543 

895  ภทัรดาลิน  เยน็มัน่คง แนวทางการอนุวตัการกฎหมายไทยตามอนุสัญญาว่าด้วยความ 2543 
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หลากหลายทางชีวภาพ : ศึกษากรณีชนิดพนัธ์ุต่างถ่ิน 
896  ภูสิทธ์ิ  เหลืองเรืองทิพย ์ การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ในประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน : 

ประเทศสิงคโ์ปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวยีดนาม และประเทศไทย 
2543 

897  มณฑาทิพย ์ ล้ิมธนะกิจ หลกัการคา้เสรีของแกตตก์บัการคุม้ครองทรัพยากรร่วม : ศึกษากรณี
คดี Tuna Dolphin 

2543 

898  วฒันา  เอ่ียมอธิคม การนาํสืบประวติัและการกระทาํในอดีตของจาํเลยในคดีอาญา 2543 
899  มุกดา  เอนกลาภากิจ รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง : ศึกษารัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2492 
2543 

900  ยวุดี  ศรีสตัยาชน การกาํหนดผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร : กรณีศึกษา
การเสียภาษีเงินไดข้องคู่สมรสท่ีมิไดร่้วมกนัประกอบธุรกิจ 

2543 

901  วทญัญู เขมะจารียก์ลุ ข้อ จํ า กัด ท า ง ก ฎ ห ม า ย ใ น ก า ร ดํา เ นิ น ค ดี ผู ้ ทุ จ ริ ต ใ น ร ะ บ บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

2543 

902  วรวทิย ์ เตชะสุภากรู การกาํกบัดูแลและกระบวนการของกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ : 
ศึกษากรณีวกิฤตการณ์เศรษฐกิจไทย 

2543 

903  วมิิศร  นองสุวรรณ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจขายตรง 2543 
904  วรีะพงษ ์ ไพศาลธนวฒัน์ สญัญาท่ีตอ้งมีหลกัฐานเป็นหนงัสือ 2543 
905  วนัวสิาข ์ สิรันทวเินติ ความร่วมมือระหวา่งประเทศเพ่ือการป้องกนัและปราบปรามการคา้

หญิงและเด็กเพื่อบริการทางเพศ : กรณีศึกษากฎหมายและการบงัคบั
ใชก้ฎหมายของประเทศในภูมิภาคแม่นํ้ าโขง 

2543 

906  ศุภพงษ ์ สวภาพมงคล ปัญหากฎหมายในการคุม้ครองผูถื้อหน่วยลงทุน 2543 
907  สมพร  แดงดี การใชดุ้ลยพินิจในการใหสิ้นเช่ือทางธุรกิจกบัความรับผิดทางอาญา : 

ศึกษาเฉพาะกรณีใหสิ้นเช่ือเพ่ือครอบงาํกิจการ 
2543 

908  สมฤดี  ภกัดีเพชร ปัญหาการบังคับใช้สัญญาสนับสนุนทางการเ งินแก่โครงการ
อสงัหาริมทรัพย ์

2543 

909  วฒิุพงษ ์ พาณิชยส์วย การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการดํารงตําแหน่ง
สาธารณะ 

2543 

910  ศุภกาญจน์  ตนัตราภรณ์ รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง : ศึกษารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2489 และ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย(ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช 2490 

2543 

911  สมชาย  อศัวลิขิตเพชร กฎหมายเพ่ือป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการทาํเหมือง 2543 
912  สรายทุธ์ิ  จนัทวรรณกรู ปัญหากฎหมายในการจาํกดัสิทธิในท่ีดินของเอกชน 2543 
913  สนัติสุข  ทิพยสุ์ข อาํนาจศาลในการสืบพยานกรณีขาดนดัในคดีแพง่ 2543 
914  สิรินธร  อินทรสงัขนาวนิ ตวัแทนโดยปริยาย 2543 
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915  สุชาดา  กรรณสูต การใชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นหลกัประกนัหน้ี 2543 
916  สุธารา  จรุงเรืองเกียรติ สิทธิของผู ้ขายในสัญญาซ้ือขายระหว่างประเทศซ่ึงสินค้าตาม

กฎหมายไทย 
2543 

917  อรุณี  อนนัตชยัศิลป์ อายคุวามในคดีอาญา 2543 
918  อคัรพนัธ์  สปัปพนัธ ์ กระบวนการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รอาชญากรรม 2543 
919  อิทธิพล  ทศันา อาํนาจออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2543 
920  องักรู  จิรกิตยางกรู รัฐธรรมนูญและสถาบนัการเมือง : ศึกษาแห่งราชอาณาจกัรไทย  

พ.ศ. 2475 แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2495 
2543 

921  อุบลรัตน์  สู่สุข การเข้าเป็นภาคีความตกลงเพ่ือส่งเสริมให้เรือประมงปฏิบัติตาม
มาตรการอนุรักษแ์ละจดัการทรัพยากรในทะเลหลวง 

2543 

922  อุรุสา  รัตนสมบติั การบอกปัดสญัญาท่ีมีภาระในการฟ้ืนฟกิูจการของลูกหน้ี 2543 
923  อุษณีย ์ ไพรสนต ์ พนัธกรณีของประเทศไทยภายใตข้อ้ตกลงว่าดว้ยการอุดหนุนและ

มาตรการตอบโต ้1994 : ศึกษาเฉพาะสินคา้อุตสาหกรรม 
2543 

924  เจนจรัญ  รักชูช่ืน ความผิดอาญาเก่ียวกบัชีวิตร่างกาย : ศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะของ
ฐานความผิดตั้งแต่กฎหมายตราสามดวง จนถึงกฎหมายลกัษณะ
อาญา ร.ศ. 127 

2543 

925  นนัทพล  กาญจนวฒัน ์ แนวความคิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืนในกฎหมายส่ิงแวดลอ้มระหว่าง
ประเทศ : ศึกษากรณีตวัอยา่งอนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ค.ศ. 1992 

2543 

926  ทศันีย ์ จรรยาชูกลุ เขตอาํนาจรัฐทางอาญาของรัฐผูใ้หส้ญัชาติอากาศยาน 2543 
927  พชระ  ศกัด์ิสุจริต กฎหมายเก่ียวกบัลายมือช่ือดิจิตอล 2544 
928  ปารเมศ  บุญญานนัต ์ กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลในฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 2544 
929  สมศกัด์ิ  อนรรฆเสลา ปัญหาการนําหลกัการตั้งราคาโอนมาใช้กับภาษีเงินได้นิติบุคคล  

ตามประมวลรัษฎากร 
2544 

930  บุญญวจิกัษณ์  เหล่ากอที ปัญหาสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญกับการบังคับ
บาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด 

2544 

931  ปองศกัด์ิ  นนัทเสน บทบาทของฝ่ายปกครองในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา ภายใต้
บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 

2544 

932  พิมพเ์พญ็  พฒัโน กลไกทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย : ศึกษากรณีการจบั 

2544 

933  ยทุธนา  สุวรรณประดิษฐ ์ สิทธิและเสรีภาพของรักร่วมเพศชายตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ :
วเิคราะห์จากปัญหาของสงัคมไทย 

2544 

934  ภทัรา  พทุธิโรดม การนาํมาตรการ CONTROLLED FOREIGN COMPANY มาใชใ้น 2544 
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ประเทศไทย 
935  สุรชาติ  พยฆัพรม มาตรการป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบคา้โบราณวตัถุ 2544 
936  ทินกร  พนูเมง็ กระบวนพิจารณาคดีไม่มีขอ้ยุง่ยาก : ศึกษาเฉพาะกรณีตัว๋เงิน 2544 
937  ชญานิศ  ภาชีรัตน์ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวกบัสถาบนัการเงิน : ศึกษากรณี

เปรียบเทียบมาตรการในการบงัคบัใชก้ฎหมายของต่างประเทศและ
ประเทศไทย 

2544 

938  พินศิริ  นามสีฐาน ความผิดเก่ียวกบัเพศ : ศึกษากรณีการล่วงเกินทางเพศ 2544 
939  ศราวณีย ์ อินทสอน บทบาทของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญติัส่งเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 
2544 

940  กชกร  รังคสิริ มาตรการในการป้องกันการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรมในการจัดซ้ือ     
จดัจา้งของรัฐ 

2544 

941  วลิาวณัย ์ ทศัคร ปัญหาการอุทธรณ์โต้แย ้งคําสั่งลงโทษทางวินัยของพนักงาน
มหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐ 

2544 

942  สุพรรณิการ์  ไทยวฒัน์ ผลกระทบและความเป็นไปไดใ้นทางธุรกิจของการนาํระบบมดัจาํ 
คืนเงินมาใช ้: ศึกษากรณีผลิตภณัฑแ์บตเตอร่ี 

2544 

943  ทิวา  จอนจวบทรง มาตรการทางกฎหมายภาษีอากรเพ่ือควบคุมการจัดตั้งบริษทัด้วย
เงินทุนตํ่า 

2544 

944  กานต ์ ดุลยฤทธ์ิ สิทธิของเหยื่ออาชญากรรมในผลประโยชน์จากการเปิดเผย
ขอ้เท็จจริงในการกระทาํ 

2544 

945  ปฐมากรณ์  ข่ายสุวรรณ์ มาตรการทางกฎหมายในการปกป้องคุม้ครองเด็กและเยาวชนจาก
การละเมิดของส่ือมวลชน 

2544 

946  ศกร  หลิมศิริวงษ ์ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ:ศึกษากรณีระบบงานพิจารณาพิพากษาคดี 2544 
947  กฤตติกา  ยวุนะเตมีย ์ การถอดถอนขา้ราชการประจาํจากตาํแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 
2544 

948  อดิเรก  หลิมศิริวงศ ์ กฎหมายเก่ียวกบัโทรเวชกรรม 2544 
949  กรรณิกา  พลเยีย่ม การนาํมาตรการชะลอการฟ้องมาใชใ้นการป้องกนัปัญหามลพิษจาก

โรงงานอุตสาหกรรม 
2544 

950  พินิจ  ลือปือ กฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัของผูใ้ชร้ถยนต ์: ศึกษาเปรียบเทียบ
ระหวา่งต่างประเทศและประเทศไทย 

2544 

951  ชยัวฒัน์  ศิริวฒันกลุ บทบาทการบงัคบัใชก้ฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีการกระทาํความผิด
เก่ียวกบัการปลอมปนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง 

2544 

952  ภทัรภรณ์  จีรเธียรนาถ สิทธิเรียกร้องท่ีขาดอายคุวาม 2544 
953  เฉลิมชยั  หิรัญญะสิริ การประชาพิจารณ์ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการรับฟัง 2544 



  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (วิทยานิพนธ์) 195 
 

  ล าดับ                 ช่ือผู้แต่ง                                                     ช่ือเร่ือง                                                   ปีเผยแพร่   
  (No.)                 (Author)                                                     (Title)                                                     (Year) 
 

ความคิดเห็นสาธารณะโดยวธีิประชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539 
954  มธุรส  เจิมจนัทร์โสภณ การคุม้ครองส่วนประกอบของสินคา้หรือบริการ (TRADE DRESS) 2544 
955  วรีพงษ ์ เกรียงสนัติกลุ ความเป็นนายจา้งตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี

ผูป้ระกอบการท่ีมีการจา้งเหมาค่าแรง 
2544 

956  ฉนัชาย  โรจนสโรช การศึกษาทฤษฎีกฎหมายอาญาใหม่ในร่างพระราชกาํหนดลกัษณ
ประทุษฐร้ายแก่ร่างกายแลชีวติรมนุษย ์รัตนโกสินทร ศก 118 

2544 

957  จนัทนา  สมพงษช์ยักลุ ววิฒันาการของความคิดบางประการของกฎหมายวิธีพิจารณาในการ
อนุญาโตตุลาการพาณิชยร์ะหวา่งประเทศ 

2544 

958  ปาริชาต  มุสิกะปาน มาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณี
เทคโนโลยสีารสนเทศในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกบัการฟอกเงิน 

2544 

959  ธญัสุตา  ดิสสะมาน แนวทางกฎหมายไทยเก่ียวกบัการคุม้ครองโดเมนในอินเตอร์เน็ต 2544 
960  ชมภู่   ใจเงินสุทธ์ิ มาตรการกกัสินคา้ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ณ จุดผา่นแดน 2544 
961  ทวศีกัด์ิ  รอดโรคา สิทธิเสรีภาพของนกัโทษเด็ดขาด ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย  พ.ศ.2540 
2544 

962  ปัทมา  สูบกาํปัง บทบาทของวุฒิสภาตามรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช 2540 

2544 

963  เจษฎา  พรไชยา พระราชอาํนาจของพระมหากษัตริยต์ามกฎหมายและธรรมเนียม  
ปฏิบติัทางรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเปรียบเทียบประเทศองักฤษและไทย 

2544 

964  บุญเลิศ  สนัทดัอนุวตัร กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีของ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินกบัคณะกรรมการ
ธุรกรรม 

2544 

965  วนัชยั  กิจชาญไพบูลย ์ การอนุญาโตตุลาการท่ีเก่ียวเน่ืองเป็นชุดในสญัญาก่อสร้าง 2544 
966  นภารัตน์  กรรณรัตนสูตร ประเด็นปัญหาเก่ียวกบัมาตรการป้องกนัภายใตแ้กตต์และองค์การ

การคา้โลก : ศึกษากรณีกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
2544 

967  สุวรรณี  ภู่สุวรรณ์ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัหาและพฒันาท่ีมาของรายได้
ของกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีการพาณิชย์ของ
กรุงเทพมหานคร 

2544 

968  พชัโรดม  ลิมปิษเฐียร กระบวนการคัดค้านการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรและ
สมาชิกวฒิุสภา 

2544 

969  จิตติมา  ธงไชย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 : ศึกษาเฉพาะ
กรณีการคุม้ครองผูเ้สียหายและพยานท่ีเป็นเด็กในการสอบสวน 

2544 

970  อยัยรัช  บุญส่งสุวรรณ ปัญหาข้อจํากัดการรอการลงโทษและรอการกําหนดโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 

2544 
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971  ยทุธพงศ ์ ภูรีเสถียร กฎหมายการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ : ศึกษาความ
เหมาะสมในการมีกฎหมายเฉพาะสาํหรับประเทศไทย 

2544 

972  วรีะพงษ ์ บึงไกร การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 

2544 

973  สมชาติ  เลิศลิขิตวรกลุ การดาํเนินคดีอาญาต่อกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

2544 

974  เกรียงศกัด์ิ  อุรุพงศพิ์ศาล ความรับผิดทางอาญาของอนุญาโตตุลาการ 2544 
975  ปาริชาติ  วเิชียรบุตร วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 : 

ศึกษาปัญหาบางประการ 
2544 

976  ศรินรัตน์  รัตนพนัธ์ุ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม : ศึกษากรณี
มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 

2544 

977  ภวกิา  ไชยดวง การจาํกดัเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถ่ินท่ีอยูข่องประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 

2544 

978  กรกาญจน์  อรุณปลอด การคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย : ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแนวความคิดทางกฎหมายและ
กระบวนการบงัคบัใช ้

2544 

979  ณฐัพล  เรืองนุ่ม การนาํวธีิการต่อรองคาํรับสารภาพมาใชใ้นคดียาเสพติด 2544 
980  อดิสร  ตรีเนตร อาํนาจของผูอ้าํนวยการสถานพินิจในการทาํความคิดเห็นไม่ฟ้อง

คดีอาญาท่ีเด็กหรือเยาวชนกระทาํผิด 
2544 

981  ปัญจนี  เจียมสนัดุษฎี ปัญหาและอุปสรรคในการใชสิ้ทธิเสนอกฎหมายของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 

2544 

982  รพี  แพง่สภา ปัญหาการบงัคบัคดีท่ีอยูใ่นเขตอาํนาจศาลปกครองไทย 2544 
983  สุวดี  กษีรสกลุ กฎหมายคุม้ครองแรงงานกบับุคลากรของมหาวิทยาลยั กรณีท่ีอยูใ่น

กาํกบัดูแลของรัฐบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2544 

984  ประเสริฐชยั  ทฬัหิกรณ์ การบงัคบัใชก้ฎหมายอาญาในทะเลอาณาเขต : ศึกษากรณีการกระทาํ
ความผิดอาญาเหนือเรือเอกชนต่างชาติขณะผา่นโดยสุจริต 

2544 

985  ธนะชาติ  ปาลิยะเวทย ์ ปัญหาและลู่ทางการคุม้ครองระหว่างประเทศต่อผูพ้ลดัถ่ินภายใน
ดินแดน : ศึกษากรณีสถานการณ์การพลดัถ่ินภายในดินแดนประเทศ
สหภาพพม่า 

2544 

986  วราภา  วรพิชโยทยั นโยบายการแข่งขนัภายในกรอบขององคก์ารการคา้โลก : ศึกษากรณี
คดีฟจิู – โกดกั 

2544 

987  ณฎัฐนี  เกิดสุคนธ์ ผลกระทบของกฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศเก่ียวกบัการ 
ห้ามใช้และขอ้จาํกดัการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล : ศึกษากรณี

2544 
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ประเทศไทย 
988  ภาคภูมิ  ปัณฑรางกรู การใชโ้ทษทางอาญากาํกบักิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2544 
989  เพียงตา  บุญไพรัตน์สกลุ การดาํเนินคดีอาญากบัผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง : ศึกษากรณีการ

พิจารณาพิพากษาคดีกบับุคคลผูเ้ป็นตวัการ ผูใ้ช ้และสนบัสนุน 
2544 

990  อญัชิสา  เตม็พงศพ์ฒันา ผลกระทบท่ีประเทศไทยจะไดรั้บในการเขา้เป็นภาคีธรรมนูญศาล
อาญาระหวา่งประเทศ : ศึกษากรณีความร่วมมือระหวา่งประเทศและ
การส่งผูร้้ายขา้มแดน 

2544 

991  สนัติ  ศิริธีราเจษฎ ์ มาตรการทางกฎหมายเพื่อผูสู้งอายใุนประเทศไทย 2544 
992  กณัณิกา  เรืองนิติวทิย ์ หลกั CONSIDERATION ตามกฎหมายองักฤษ : ศึกษาความเส่ือม

คลายในการบงัคบัใช ้
2544 

993  ลดัดาวลัย ์ อรุณขจรศกัด์ิ ผลกระทบการรับกฎหมายต้นแบบว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ
พาณิชยร์ะหวา่งประเทศ 1985 ในสิงคโ์ปร์ 

2544 

994  เฉลิมชาติ  บวัสมบูรณ์ การรุกรานในกฎหมายระหวา่งประเทศ : จากความรับผิดของรัฐสู่
ความรับผิดของปัจเจกบุคคล 

2544 

995  วฑิูลรย ์ ศิริวโิรจน์ ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกับการบริหารภาษีของ
เทศบาล 

2544 

996  อลัจนา  พ่ึงเยน็ การควบคุมกฎหมายมิใหข้ดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 

2544 

997  อาภรณีย ์ เสมรสุต ประเทศกาํลงัพฒันากบักระบวนการระงบัขอ้พิพาทภายใตข้อ้ตกลง 
WTO 

2544 

998  อาทิตย ์ ป่ินปัก ความคุม้กนัของอนุญาโตตุลาการ 2544 
999  กาญจนา  แสงอินทร์ ปัญหากฎหมายของการชดเชยความเสียหายตามมาตรา 28 ของแกตต ์

1994 : ศึกษาเฉพาะกรณีการนาํเขา้เน้ือไก่ของสหภาพยโุรป 
2545 

1000  เกษมพงศ ์ โบตระกลู กระบวนการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

2545 

1001  เอกอิศร์  ทองเน้ือดี การเปิดเผยเอกสารเก่ียวกับการสอบของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

2545 

1002  ทิพยว์รรณ  วรรณโสภณ มาตรการการค้าเสรีและการคุ้มครองทางการค้า : กรณีศึกษา
กฎระเบียบนโยบายเก่ียวกบัอุตสาหกรรมรถยนตใ์นประเทศไทย 

2545 

1003  กฤษณ์  เจริญธุรกิจ กฎหมายกบัสุขภาพจิต : ศึกษาเฉพาะกรณีการฆ่าตวัตายเพราะป่วย
ทางจิต 

2545 

1004  กาญจนา  โนนทนวงศ ์ ปัญหาวิธีพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร 

2545 
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1005  เก่งการ  ฐกดักลุ กรอบของกฎหมายในการกํากับดูแลกิจการพลังงานไฟฟ้ากับ
มาตรฐานระหวา่งประเทศ 

2545 

1006  แกว้ตา  พนัธ์อุไร มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสารตั้งตน้และเคมีภณัฑจ์าํเป็น
ท่ีใช้ในการผลิตยาเสพติด : กรณีศึกษาความร่วมมืออนุภูมิภาค
ระหวา่งประเทศลาว ประเทศพม่า และประเทศไทย 

2545 

1007  กิตติ  โอสถเจริญผล เขตอาํนาจรัฐสากลเหนืออาชญากรรมระหวา่งประเทศ 2545 
1008  คณาธิป  ทองรววีงศ ์ องคก์ารการคา้โลกกบัมาตรการใหติ้ดฉลากเพ่ือควบคุมสินคา้ตดัแต่ง

พนัธุกรรม 
2545 

1009  จิตติมา  วณันาวบูิล สิทธิของผูท้รงในกรณีตัว๋เงินหาย 2545 
1010  คมสนั  สนัตธี์รพร อนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 138 : ผลกระทบ

และมาตรการทางกฎหมายและการปฏิบติัของประเทศไทย 
2545 

1011  จามร  โสมานนัท ์ การปรึกษาหารือและการรับฟังความคิดเห็นในกระบวนการนิติ
บญัญติัและการออกกฎขอ้บงัคบั 

2545 

1012  จริยาพร  ด่านศิริ การนาํกฎหมายตวัแทนมาใชบ้งัคบัในความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทั 
กรรมการบริษทั และบุคคลภายนอก 

2545 

1013  จรีรัตน์  สร้อยเสริมทรัพย ์ มาตรการทางกฎหมายในการจดัการสวนป่าอย่างย ัง่ยืนในประเทศ
ไทย 

2545 

1014  ฉตัรชยั  โชคธีรสวสัด์ิ ผลกระทบของกรอบความตกลงวา่ดว้ยการคา้บริการของอาเซียนต่อ
กฎหมายไทย : ศึกษากรณีสาขาการเงิน 

2545 

1015  ชฏัศรันย ์ ธรฤทธ์ิ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามการคา้อวยัวะ
มนุษยเ์พ่ือการปลูกถ่าย 

2545 

1016  จกัราวดี  อนุโยธา แ น ว ท า ง ใ น ก า ร กํ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ท า ง ก ฎ ห ม า ย เ ก่ี ย ว กั บ
การงบประมาณแผ่นดิน: ศึกษากรณี การอนุมติังบประมาณรายรับ
และรายจ่าย 

2545 

1017  ชยัรัตน์  ศกัด์ิโกศล ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกบัอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ย
การต่อตา้นองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ 

2545 

1018  จงจิตต ์ สุขภารังษี การบังคบัจาํนองสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามพระราชบญัญติั
การเช่าอสังหาริมทรัพย์เ พ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม          
พ.ศ. 2542 

2545 

1019  ชนาทร  จิตติเดโช การออกคาํสัง่และตรวจสอบคาํสัง่ของพนกังานตรวจแรงงาน 2545 
1020  ชายชาญ  ชูวงศ ์ พระราชอาํนาจทางการคลงัของพระมหากษตัริยก่์อนพุทธศักราช 

2543 
2545 

1021  ชาญวทิย ์ ปราชญาพพิฒัน์ หลกั PRECAUTIONARY PRINCIPLE ในการคา้สินคา้เกษตรและ 2545 
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อาหารระหวา่งประเทศ 
1022  ณวฒัน์  ศรีปัดถา ความเป็นไปไดใ้นการนาํหลกัการในระบบอิมพีชเมนตข์องประเทศ

สหรัฐอเมริกามาปรับใชก้บัการถอดถอนบุคคลออกจากตาํแหน่งตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

2545 

1023  ฐนวรรษ  นิติธรรมวศิรุต อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ : ศึกษาเฉพาะกรณีการเผยแพร่ภาพและ
ส่ือลามกผา่นทางอินเตอร์เน็ตท่ีมีคนไทยเป็นผูเ้สียหาย 

2545 

1024  ฐานุตร  เลก็สุภาพ การให้ความคุม้ครองการทาํงานแก่ครูธุรการการเงินในโรงเรียน
เอกชน 

2545 

1025  ดวงกมล  เจริญรุกข ์ สภาพบงัคบัของจารีตประเพณีทางรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีประเทศ
องักฤษและประเทศไทย 

2545 

1026  ทรรศพร  แสงเทียน ปัญหาอาํนาจศาลในการกาํหนดวิธีพิจารณาของตนเอง : กรณีศึกษา
ศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง 

2545 

1027  ทิพยพ์ิรุณ  สุวรรณกุล อาํนาจของอนุญาโตตุลาการในการวนิิจฉยัอาํนาจของตนเอง 2545 
1028  ธิดา  ชินเวศยวงศ ์ การจัดเก็บภาษีบริษัทต่างประเทศจากการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

กรณีภาษีเงินไดจ้ากการขายสินคา้ท่ีมีรูปร่าง 
2545 

1029  นฤพนธ์  จอ้ยทองมูล การกระทาํความผิดทางเพศของบุคคลในครอบครัว 2545 
1030  นฤนารถ  อาภาศิผล การคุม้ครองสิทธิของบุคคลอนัเน่ืองมาจากคาํสั่งทางปกครองท่ีออก

โดยองคก์รปกครองคณะสงฆ ์
2545 

1031  นพตัธร  ฤทธิกาญจน์ พฒันาการและท่ีมาของอาํนาจอธิปไตยและผูใ้ชอ้าํนาจอธิปไตยใน
ประเทศไทย 

2545 

1032  นนัทสิทธ์ิ  บุญทนนัท ์ การโฆษณาเปรียบเทียบ : ศึกษาวเิคราะห์ตามกฎหมายไทย 2545 
1033  บรรเทิง  สุธรรมพร การนาํสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ 2545 
1034  พิฑฒั  กองใจ ปัญหาการคุม้ครองสิทธิของบุคคลท่ีสามซ่ึงได้รับผลกระทบจาก

คาํสัง่ทางปกครอง 
2545 

1035  พิณทิพย ์ ลีลาเกรียงศกัด์ิ การกระทาํความผิดโดยบนัดาลโทสะท่ีเกิดข้ึนในขณะเดียวกบัการ
กระทาํโดยเบ้ืองตน้และการกระทาํโดยไตร่ตรองไวก่้อน 

2545 

1036  บุณยฤทธิ  ตั้งสุณาวรรณ ศูนยค์วบคุม : มาตรการทางเลือกในกระบวนการยติุธรรม 2545 
1037  ปกป้อง  ศรีสนิท ความรับผิดชอบของผูบ้ริหารบริษทัมหาชนจาํกดั 2545 
1038  ปิติพงศ ์ อาชามงคล ขอบเขต ผล และการบงัคบัใชส้ญัญาผูถื้อหุน้ 2545 
1039  ปริศนา  สมศกัด์ิโยธิน ความผิดเก่ียวกบัศาสนาตามประมวลกฎหมายอาญา : กรณีศึกษาการ

กระทาํความผิดต่อพระพทุธศาสนา 
2545 

1040  ประดิษฐ ์ คาํจร อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีเก่ียวกบัการซ้ือขาย
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ กบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

2545 
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1041  พจน์  คมน์อนนัต ์ เหตุอ่ืนท่ีไม่สมควรใหลู้กหน้ีลม้ละลาย 2545 
1042  ภทัรวร์ี  คลา้ยเคล่ือน การนาํกฎหมายของนายวาณิชย ์(Iex mercatoria) มาใชใ้นการระงบั

ขอ้พิพาทโดยศาลไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี INCOTERMS 2000 
2545 

1043  มาโรจน์  ขจรไพศาล มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการทาํประโยชน์ในท่ีดิน 2545 
1044  มลัลิกา  คมน์อนนัต ์ รูปแบบกฎหมายท่ีเหมาะสมสาํหรับประเทศไทย 2545 
1045  มาณพิกา  มุลพรม คาํวินิจฉัยขององค์กรระงบัขอ้พิพาทภายใตอ้งค์การการคา้โลกใน

เร่ืองการใชม้าตรา 304-306 ของกฎหมายการคา้ของสหรัฐอเมริกา 
ค.ศ. 1974 และนยัต่อประเทศไทย 

2545 

1046  ม่ิงขวญั  พงษส์ถิตย ์ ผลกระทบทางกฎหมายในการนาํขอ้กาํหนด ISP 98 มาใชใ้นประเทศ
ไทย 

2545 

1047  มนุเชษฐ ์ โรจนศิริบุตร กฎหมายตน้แบบของ UNCITRAL เก่ียวกบัการลม้ละลายขา้มชาติ : 
ศึกษากรณีการยอมรับถึงผลของคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
ต่างประเทศ 

2545 

1048  ยทุธนา  เธียรสุนทร ปัญหาทางกฎหมายของการประมูลทรัพยสิ์นทางอินเตอร์เน็ต 2545 
1049  รวศิกัด์ิ  จนัทรัตน ์ คณะกรรมการสวัสดิการตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน     

พ.ศ. 2541 
2545 

1050  รัตนา  ธมรัตน์ อาํนาจในการควบคุมตัวผูต้ ้องหา : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศไทยกบัประเทศญ่ีปุ่น 

2545 

1051  วรเทพ  เช้ือสุนทรโสภณ พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : 
ศึกษาเฉพาะกรณีธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั 

2545 

1052  วสุ  สิงหษัฐิต การใช้กฎหมายประกันการว่างงานในประเทศไทย : ศึกษา
เปรียบเทียบประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

2545 

1053  วภิตัต ์ รุจิปเวสน ์ การบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 2545 
1054  วฒิุพงศ ์ เถาวฒันะ พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ : ศึกษากรณีกฎหมายป้องกนัการทุจริตในการ

ใชบ้ตัรเครดิตบนอินเตอร์เน็ต 
2545 

1055  ษมาภรณ์  กิตติจรส การคุม้ครองแรงงานต่างดา้วถูกกฎหมายในประเทศไทย : กรณีศึกษา
มาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศและกฎหมายไทย 

2545 

1056  วรรณพฤกษ ์ รังสิโสภณ ปัญหาและผลกระทบทางกฎหมายเศรษฐกิจในการคาํนวณส่วน
เหล่ือมการทุ่มตลาดภายใตค้วามตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตามขอ้ 6 
ของความตกลงวา่ดว้ยภาษีศุลกากรและการคา้ 

2545 

1057  วชัรินทร์  ภาณุรัตน์ บทบาทของพนกังานอยัการในการดาํเนินคดีอาญา 2545 
1058  วฒันา  บุญเหิน มาตรการคุม้ครองผูต้อ้งหาในการสอบสวนคดีอาญา 2545 
1059  วรปรานี  สิทธิสรวง การกระทาํอนัเป็นการละเมิดสิทธิบตัรการประดิษฐ์ 2545 
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1060  วฤษณี  มีแกว้ การใชภ้าษีทอ้งถ่ินเพ่ือการจดัการนํ้ าเสีย 2545 
1061  ศิลาวรรณ  พนม อาํนาจในการสอบสวนคดียาเสพติดของเจา้พนักงานตามกฎหมาย

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
2545 

1062  ศุภชยั  เศวตกิตติกลุ การล่อใหก้ระทาํความผิดอาญา 2545 
1063  ศิริพร  จารุพิสิฐไพบูลย ์ ความรับผิดทางอาญาในการแพร่เช้ือโรคท่ีเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 2545 
1064  ศศิอนงค ์ จงกลนี การพกับงัคบัชาํระหน้ีในการฟ้ืนฟกิูจการ 2545 
1065  ศิริลกัษณ์  อรุณประดิษฐก์ลุ ปัญหาทางกฎหมายตามพระราชกาํหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการ

แปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2540 
2545 

1066  สวนิต  สตงคุณห์ ปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยอาวธุปืน : ศึกษา
ในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบ 

2545 

1067  เศรษฐรัช  ธรเสนา เสรีภาพทางวชิาการตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 2545 
1068  สุทิน  โชติสิงห์ สถานภาพ อาํนาจ หนา้ท่ี และความผิดชอบของกรรมการผูมี้อาํนาจ

บริหารและกรรมการผูไ้ม่มีอาํนาจบริหาร 
2545 

1069  สุทิศา  ศุขโชติ การขดักนัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยพินยักรรม 2545 
1070  สุชาดา  ทรงเวชเกษม ปัญหาข้อกฎหมายในการดําเนินคดีบังคับจํานองตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ศึกษาเฉพาะกรณีนํากระบวน
พิจารณาแบบคดีไม่มีขอ้ยุง่ยากมาปรับใชก้บัคดีบงัคบัจาํนอง 

2545 

1071  สุพตัรา  แผนวชิิต ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ : ศึกษากรณีพฒันาการบงัคบัใชพ้ระราชกาํหนดการ
กูย้ืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2534 

2545 

1072  สุทธิศกัด์ิ  สิริเจริญสุข ปัญหากฎหมายเก่ียวกับความรับผิดของคู่สัญญาอันเน่ืองมาจาก
ทรัพยท่ี์เช่าซ้ือสูญหาย 

2545 

1073  อณิญพิไล  เงินวจิิตร ปัญหาในการคน้และยดึพยานหลกัฐานทางอิเลก็ทรอนิกส์ 2545 
1074  ปรียานาถ  เผือกสุวรรณ การตรวจสอบการปฏิบติัหน้าท่ีของตุลาการ : รัชสมยัสมเด็จพระ

บรมไตรโลกนาถจนถึงก่อนปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลในรัช
สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

2545 

1075  หทยัรัตน์   ถาวรพานิชกิจ สิทธิของเจา้หน้ีมีประกนัในการฟ้ืนฟกิูจการลูกหน้ี 2545 
1076  อภิญญา  เกษตรเอ่ียม มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบักิจการโรงแรม 2545 
1077  อภิรักษ ์ ทิมวงศ ์ สิทธิของเหยือ่อาชญากรรมในกฎหมายระหวา่งประเทศ : ผลกระทบ

ต่อประเทศไทย 
2545 

1078  เอกพจน์  ถิรวณิชย ์ ผลกระทบทางกฎหมายของอนุสัญญาการกกักนัเรือ ค.ศ. 1999 ต่อ
กฎหมายไทย 

2545 

1079  อรุโณทยั  เตม็ธนานนัท ์ บทบาทของศาลในการพิจารณาแผนฟ้ืนฟกิูจการ 2545 
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1080  พร  ปล้ืมโกศล ประเด็นปัญหาทางกฎหมายของมาตรการปกป้องชั่วคราวใน     
ความตกลงวา่ดว้ยส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

2545 

1081  ฤกษฤ์ทธ์ิ  เพชรวรกลุ การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ศึกษาในบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ
ของกรรมการตรวจสอบบริษทัจดทะเบียน 

2545 

1082  ปัทมปาณี  พลวนั ความรับผิดทางอาญา : ศึกษากรณีเกณฑอ์ายขุั้นตํ่าและขั้นสูงของเด็ก
และเยาวชน 

2546 

1083  ศิวพร  วงศสุ์นทร ปัญหาหน้ีท่ีไม่ไดก่้อใหเ้กิดรายไดก้บัความรับผิดทางอาญา 2546 
1084  พิพฒัน์  จนัทร์เมฆา มาตรการศุลกากรของอาเซียนสําหรับการขนส่งสินคา้ผ่านแดน:

ศึกษาเฉพาะกรณีการขนส่งทางบกของประเทศในกลุ่มอินโดจีน 
2546 

1085  วรินทรา ชาครพิพฒัน ์ วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญติัหลกัประกันทางธุรกิจ พ.ศ.... ศึกษา
เฉพาะกรณีการนาํกิจการมาเป็นหลกัประกนั 

2546 

1086  ป่ิน  มาศรีนวล ปัญหาเขตอาํนาจศาลปกครองในการพิจารณาคดีขอ้พิพาทเก่ียวกบั
ความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐ 

2546 

1087  สนัติ  นรัจฉริยางกรู อุปสรรคในการบงัคบัใชพ้ระราชกาํหนดการกูย้ืมท่ีเป็นการฉ้อโกง
ประชาชน พ.ศ. 2527 

2546 

1088  พิศิษฏ ์ มหารัศมี การจดัตั้งหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษในประเทศไทย 2546 
1089  สรัลนุช  สถิรเจริญทรัพย ์ การบงัคบัชาํระหน้ีจากสินเช่ือเพ่ือการจดัหาอากาศยาน 2546 
1090  แคทลียา  โสภา อุปสรรคสาํคญัของการใชบ้งัคบักฎหมายภาษีอากรของไทย 2546 
1091  ปภาสิริ  ภาคอตัถ ์ การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีการดาํเนินการ

กบัธุรกรรมเงินสด 
2546 

1092  พรเพญ็  อินทร์ไทยวงศ ์ กฎเกณฑ์การเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีเหมาะสมกับตลาด
โทรคมนาคมในประเทศไทย 

2546 

1093  ทิพาพนัธ์ุ  ศรพิทกัษ ์ ประชาพิจารณ์ตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกบักฎหมายองักฤษ 2546 
1094  ปาลีรัฐ  ศรีวรรณพฤกษ ์ การคุ้มครองผูถื้อหุ้นข้างน้อยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 

(ใหม่) 
2546 

1095  กอปรลาภ  อภยัภกัด์ิ ความเหมาะสมของการลงโทษ : ศึกษากรณีความผิดอนัเกิดจากการ
ใชเ้ช็ค 

2546 

1096  นวรัตน์  ประสิทธ์ิพรกลุ ปัญหาผูท้รงสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช 2540 

2546 

1097  ศุกลรัตน์  มากมา คาํจาํกดัความของอาชญากรรมต่อมนุษยชาติในกรอบของธรรมนูญ
กรุงโรมวา่ดว้ยศาลอาญาระหวา่งประเทศ 

2546 

1098  พนิต  รัตนะ อนุสัญญาปี 1954 เพื่อคุม้ครองทรัพย์สินวฒันธรรมในกรณีการ 2546 
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ขดักนัดว้ยอาวธุและพิธีสารเพ่ิมเติม : ผลกระทบต่อประทศไทย 
1099  วนัวภิา  สุขสวสัด์ิ บทบาทของคณะมนตรีความมัน่คงและความสัมพนัธ์กบัศาลอาญา

ระหวา่งประเทศ 
2546 

1100  เบญจรัตน์  เนติโพธ์ิ ความรับผิดทางอาญาของผูบ้ริหารธนาคารพาณิชย ์: ศึกษากรณีการ
ใหสิ้นเช่ือแบบมีหลกัประกนัโดยมิชอบ 

2546 

1101  รชฏ  บุญสินสุข การดาํเนินคดีแบบกลุ่มในระบบกฎหมายคอมมอนลอวแ์ละซิวลิลอว ์ 2546 
1102  วนิยั  ศกัดาไกร กระบวนการฟอกเงินในสถาบนัการเงิน : ศึกษากรณี BANK OF 

CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL 
2546 

1103  ศรัณย ์ เชิดเกียรติกลุ การศึกษากฎหมายเปรียบเทียบพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 
กบักฎหมายราชทณัฑข์องประเทศญ่ีปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา: 
ศึกษาปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวกบัเด็กติดผูต้อ้งขงัหญิงและเด็กติดครรภ์
มารดา 

2546 

1104  ศศวรรณ  กาญจนพนงั ความผิดฐานอาชญากรรมสงครามตามรัฐธรรมนูญกรุงโรมว่าดว้ย
ศาลอาญาระหวา่งประเทศ : ผลกระทบหากไทยเป็นภาคี 

2546 

1105  ณฏัฐว ี ดีมา การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาคเอกชนโดยองคก์รอิสระ
ของรัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณีคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ 

2546 

1106  จตุภูมิ  ภูมิยบุญชู ปัญหาและแนวทางเก่ียวกับการใช้นํ้ าอย่างสมเหตุสมผลและ        
เป็นธรรมตามความตกลงความร่วมมือเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของ   
ลุ่มแม่นํ้ าโขง ค.ศ. 1995 

2546 

1107  จิรัตน์  เขียวชอุ่ม พฤติกรรมการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรมในธุรกิจคา้ปลีก 2546 
1108  ชชัวนิ  เกตุทอง กฎหมายกบัการทาํหนา้ท่ีบรรเทาสาธารณภยัขององคก์รเอกชน 2546 
1109  โสมนสั  เจือศรีกลุ มาตรการควบคุมต่อตา้นส่ือลามกเด็ก 2546 
1110  อุณานนัทน์  พฤกษะวนั แนวทางการพฒันาโครงสร้างองค์กรบงัคบัใชก้ฎหมายตอบโตก้าร

ทุ่มตลาดของไทย 
2546 

1111  ราชศรุต  จนัทร์โชติ ความผิดฐานพรากเด็กและผูเ้ยาว ์: ศึกษากรณีเด็กและผูเ้ยาวท่ี์เร่ร่อน
ไม่มีบิดามารดา ผูป้กครอง หรือผูดู้แล 

2546 

1112  เอกพงศ ์ คลงักรณ์ มาตรการในการให้ความคุม้ครองผูรั้บงานไปทาํท่ีบา้นในประเทศ
ไทย 

2546 

1113  ไชยยนัต ์ ล้ิมกาญจนาพนัธ์ุ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมายและวิธีปฏิบติังานของ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

2546 

1114  ปานชนก  ธนาวฒิุ การตีความคาํว่า สินคา้ชนิดเดียวกนัภายใตค้วามตกลงการตอบโต้
การทุ่มตลาดขององคก์ารการคา้โลก 

2546 
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1115  ปกรณ์  คุณสาระ อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดของผูแ้ทนแผนฟ้ืนฟกิูจการ 2546 
1116  ธนพร  วฒิุกรวภิาค พยานหลกัฐานเชิงวทิยาศาสตร์ในความผิดฐานฆ่าผูอ่ื้น 2546 
1117  ศรันยา  สีมา ความคุม้กนัของผูน้าํรัฐกบัอาชญากรรมระหวา่งประเทศ : ศึกษากรณี

คดีพลเอกออกสุโต ปิโนเช่ 
2546 

1118  อินทนิน  เน่ืองเนาวรัตน ์ การคุม้ครองสิทธิของผูถู้กกล่าวหาในกฎหมายระหว่างประเทศ : 
ผลกระทบต่อประเทศไทย 

2546 

1119  พนัวชิณ์  โรจนตนัติ การประสานประโยชน์สาธารณะกบัสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนใน
การตรากฎหมาย 

2546 

1120  สิรินธรา  สุทธิถวิล การเพิกถอนการฉอ้ฉลในคดีลม้ละลาย 2546 
1121  ภลัลิกา  ทกัษไพบูลย ์ ปัญหาและลู่ทางในการให้ความคุม้ครองผูล้ี้ภยัสตรีตามกฎหมาย

ระหวา่งประเทศ 
2546 

1122  พฒิุพงค ์ หุ่นโตภาพ รู ป แ บ บ ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง ศู น ย์ บ ริ ก า ร แ ล ะ ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยกีารเกษตรชุมชน 

2546 

1123  อคัรเมศวร์  ทองนวล บทบาทของฝ่ายบริหารท่ีมีต่อการดาํเนินงานของพรรคการเมืองฝ่าย
คา้นในสภาผูแ้ทนราษฏร 

2546 

1124  อภิชาติ  คงชาตรี หลกัการตีความสญัญา 2546 
1125  สุธาสินี  สุภา ความรับผิดและความคุม้กนัของผูป้ระนอมขอ้พิพาทในขอ้พิพาททาง

พาณิชยร์ะหวา่งประเทศ 
2546 

1126  วฒันา  เลก็พลูเกิด ปัญหาทางกฎหมายอนัเกิดจากการควบคุมการประกอบวิชาชีพครู
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

2546 

1127  อดิเทพ  อุยยะพฒัน ์ หน่วยงานทางปกครองและเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุม
ตรวจสอบของศาลปกครอง 

2546 

1128  สรศกัด์ิ  วาจาสิทธิศิลป์ การกระทาํรุนแรงทางเพศในกรอบของศาลอาญาระหวา่งประเทศ 2546 
1129  ศิริลดา  ประสพทรัพย ์ กระบวนการใหป้ระชาชนเขา้ช่ือเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 2546 
1130  จิรวฒิุ  ลิปิพนัธ์ มาตรการป้องกนัและปราบปรามเงินนอกระบบ : ศึกษากรณีการ

โพยก๊วน 
2546 

1131  มนตช์ยั  ธาดาอาํนวยชยั กฎหมายความรับผิดในผลิตภณัฑ์ : รูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับ
ประเทศไทย 

2546 

1132  ปิยวรรณ  ดีนาน การคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาในคดีอาญามิให้ตอ้งรับสารภาพโดย
ไม่สมคัรใจ 

2546 

1133  เกียรติศกัด์ิ ภมรไมตรี มาตรการในการช่วยเหลือไม่ให้ลูกหน้ีซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาตอ้ง
ลม้ละลาย 

2546 

1134  วรนารี  สิงห์โต คาํสั่งของฝ่ายปกครองท่ีเรียกให้เจา้หน้าท่ีชดใช้เงิน: ศึกษากรณี 2546 
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มาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี 
พ.ศ.2539 

1135  มธุศร  เลิศพานิช การกระทาํความผิดและการประพฤติตนไม่เหมาะสมบนอากาศยาน
พลเรือน : ศึกษากรณีอาํนาจของผูค้วบคุมอากาศยาน 

2546 

1136  นฤมล  โพธ์ิแจ่ม ปัญหาท่ีเกิดจากการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนของผูต้รวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภา 

2546 

1137  สรายทุธ์  เตชะวฒิุพนัธ์ุ แนวคิดทางกฎหมายในการจดัรูปท่ีดินเพื่อพฒันาเมือง 2546 
1138  ภาดร  สุชีวะ การจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพในตาํแหน่งผูบ้ริหารนิติ

บุคคลตามอนุสญัญาต่อตา้นองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ ค.ศ. 2000 
2546 

1139  สิรีธร  มะระพฤกษว์รรณ การเลิกบริษทั : ศึกษาเฉพาะกรณีการเพิกถอนทะเบียนบริษทัร้าง 2546 
1140  อาํไพ  จึงวฒันกิจ การกระทําความผิดฐานข่มขืนกระทําชําเราระหว่างสามีภริยาท่ี

แยกกนัอยู ่
2546 

1141  คณพล  จนัทนห์อม วิเคราะห์กฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 : ศึกษากระบวนการร่าง
กฎหมายและประเด็นความรับผิดในทางอาญา 

2546 

1142  เอกอคัร  จิตตานนท ์ การบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพตามพระราชกาํหนดบรรษทับริหาร
สินทรัพยไ์ทย พ.ศ. 2544 : ศึกษาเฉพาะกรณีการปรับโครงสร้าง
กิจการ 

2546 

1143  วรัิช  ภู่พทัยากร วิเคราะห์หลกัการและการดาํเนินการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการ
ฉ้อราษฎร์บงัหลวง : ภายใตอ้นุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อตา้น
อาชญากรรมขา้มชาติท่ีจดัตั้งในลกัษณะองคก์ร ค.ศ. 2000 และร่าง
อนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านการฉ้อราษฏร์บังหลวงกับ
กฎหมายของประเทศไทย 

2546 

1144  ผกากรอง  ศรีทองสุก บทบาทหนา้ท่ีของผูพ้ิพากษาสมทบในศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและ
การคา้ระหวา่งประเทศ 

2546 

1145  พรเทพ  สมวงค ์ บทวิเคราะห์คาํวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 36/ 2542 : คดีนายเนวิน  
ชิดชอบ 

2546 

1146  ณวภา  รุจิกณัหะ สถานะและปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัศพและช้ินส่วนของศพ 2546 
1147  ศิริวรรณ  อิทธิปัญญาวรกลุ นยัทางกฎหมายท่ีสาํคญัของกรณีพิพาทเร่ืองแร่ใยหินภายใตอ้งคก์าร

การคา้โลก 
2546 

1148  กอบเกียรติ  ผดุงกิตติมาลย ์ มาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแลการดําเนินกิจการของ
ธนาคารพาณิชยก์บัแนวคิดบรรษทัภิบาล 

2546 

1149  วฒันา  เทพวฒิุสถาพร แนวความคิดและวิธีการเพื่อการวินิจฉัยคว ามเป็นธรรมตาม
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยขอ้สญัญาท่ีไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 

2546 
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1150  เอกสุดา  สารากรบริรักษ ์ ความตกลงขององค์การการคา้โลกกับกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการ
ควบคุมยาสูบ 

2546 

1151  ชนกพล  สกลผดุงเขตต ์ การป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณีของหญิงและเด็ก : ศึกษา
อนุสญัญาระหวา่งประเทศและเปรียบเทียบกฎหมายไทยกบักฎหมาย
ต่างประเทศ 

2546 

1152  สกาวเดือน  ล่ิมพงศธร บทวิเคราะห์คาํวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี 50/2542 เก่ียวกบัร่าง
พระราชบญัญติัทุนรัฐวสิาหกิจ พ.ศ. … 

2546 

1153  ภสัวรรณ  อุชุพงศอ์มร การจาํกดัการใชสิ้ทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 29 : ศึกษาเฉพาะกรณีการระบุ
บทบัญญติัแห่งรัฐธรรมนูญท่ีให้อาํนาจในการตรากฎหมายจาํกัด
สิทธิและเสรีภาพ 

2546 

1154  ธาริน  ปัญญโพธิคุณ การคุม้ครองบุคคลภายนอกผูสุ้จริตจากการบงัคบัใชก้ฎหมายป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน 

2546 

1155  ขวญัธิดา  สุวรรณบตัร เหตุฉกรรจใ์นความผิดฐานฆ่าผูอ่ื้นโดยเจตนา : ศึกษาเปรียบเทียบกบั
กฎหมายต่างประเทศ 

2546 

1156  สุจินต ์ เจนพาณิชยพ์งศ ์ ขอ้ตกลงเลือกศาลในคดีพาณิชยร์ะหวา่งประเทศ 2546 
1157  วศิิษฎ ์ เจนนานนท ์ โทษประหารชีวติ: ศึกษาวธีิการบงัคบัโทษดว้ยการฉีดยากบักฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2546 

1158  กลา้  สมุทวณิช วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในคดีรัฐธรรมนูญตามมาตรา 295 
(กรณีผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง จงใจไม่ยื่นบญัชีแสดงรายการ
ทรัพยสิ์นและหน้ีสิน หรือจงใจยื่นบญัชีแสดงทรัพยสิ์น และหน้ีสิน 
และเอกสารประกอบดว้ยขอ้ความอนัเป็นเท็จหรือปกปิดขอ้เท็จจริง
อนัควรแจง้ให้ทราบ) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ. ศ. 
2540 

2546 

1159  อาภาพงศ ์ กฤตเวทิน ปัญหาคุณสมบติัและกระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 2546 
1160  พรหมา  อินทะนาม กฎหมายการลงทุนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : 

กรณีศึกษาการส่งเสริมการลงทุนทางตรง 
2546 

1161  ธวชัชยั  วอ่งพรรณงาม พฒันาการการระงบัขอ้พิพาทภาษีอากร 2546 
1162  ธนัยพร  จนัทร์เรืองเพญ็ การแปรสัญญาสัมปทานกิจการโทรคมนาคมกับการเปิดตลาด

โทรคมนาคมของไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี สัญญาร่วมการงาน
โทรศพัทพ้ื์นฐาน 

2546 

1163  กนันิกา  อธิศิวกลุ คาํวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ีมีผลต่อกระบวนการพิจารณาคาํ
พิพากษา และการบงัคบัคดีตามคาํพิพากษาในคดีอาญา 

2546 
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1164  ชนกนาฐ  วงศสิ์รสวสัด์ิ รูปแบบและการดาํเนินการขององคก์รบริหารการจดัเก็บค่าตอบแทน
การใชสิ้ทธิของนกัแสดง 

2546 

1165  ภทัราภรณ์  พรมนุชาธิป การฉ้อโกงเก่ียวกบัการซ้ือขายผลิตภณัฑล่์วงหน้า : ศึกษากรณีการ
บงัคบัใชก้ฎหมาย 

2546 

1166  เธียรวทิย ์ ชยัชูลี ปัญหาผลบงัคบัจากขอ้สญัญาท่ีใหส้ญัญาเลิกกนัเพราะเหตุลม้ละลาย 
(Ipso Facto Clause) 

2547 

1167  นพวรรณ  จงกอ้งเกียรติ ระบบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์ 2547 
1168  นรีลกัษณ์  แพไชยภูมิ ขอ้สังเกตบางประการเก่ียวกบัความเป็นสากลของพระราชบญัญติั

อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 
2547 

1169  นีรนุช  อนัทวงษา บุริมสิทธิในหน้ีเพ่ือการฟ้ืนฟกิูจการ 2547 
1170  ปริศนา  จิรวฒันพร มาตรการทางกฎหมายในการกาํกบัดูแลธุรกิจแฟรนไชส์ 2547 
1171  มณีรัตน์  กาํจรกิจการ การประกอบกิจการขอ้มูลเครดิต : รูปแบบกฎหมายท่ีเหมาะสม

สาํหรับประเทศ 
2547 

1172  สดุดี  ธนกิจเจริญพฒัน ์ ปัญหาเขตอาํนาจศาลและการดาํเนินคดีท่ีเก่ียวกบัคดีภาษีอากรตาม
ประมวลรัษฎากร 

2547 

1173  รัชนี  สุธนมนตรี การจดัการทรัพยสิ์นของผูเ้ยาวโ์ดยผูป้กครองตามประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชยม์าตรา 1574 : ศึกษาเปรียบเทียบกบักฎหมายทรัสต์
ของประเทศองักฤษ 

2547 

1174  เมธาว ี สาระไทย ค่า เ สียหายในคดีละเ มิด ลิขสิทธ์ิในงานดนตรีกรรม งานส่ิง
บันทึกเสียงและโสตทัศนวสัดุ  ศึกษาเฉพาะกรณีเทปบันทึกเสียง      
วดีีทศัน์ ซีดีและวซีีดี 

2547 

1175  รัชนี  อุทยานนัท ์ ความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโตข้ององค์การ
การคา้โลกกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชบญัญติัส่งเสริม
การลงทุน พ.ศ.2520 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัส่งเสริมการ
ลงทุน (ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2534 และพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน       
(ฉบบัท่ี3) 

2547 

1176  วรรณรัตน์  จนัทร์แสงทอง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกรรมซ้ือคืนหลกัทรัพย ์ 2547 
1177  วราลี  เจริญเลิศวลิาศ การตั้งเอกชนเป็นเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยต์ามกฎหมายลม้ละลาย

ไทย 
2547 

1178  สรินยา  ล่ิมวณิชสิทธ์ุ การปลดจากลม้ละลายของบุคคลธรรมดา 2547 
1179  สาวติรี  เจริญชยัอกัษร การใหค้วามคุม้ครองทางกฎหมายแก่วธีิการดาํเนินการทางธุรกิจ 2547 
1180  สิริพร  พินิจมงคล ปัญหาทางกฎหมายในการใหค้วามคุม้ครองงานลิขสิทธ์ิบนเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต : ศึกษาเฉพาะกรณีการใชเ้ทคโนโลยีการแลกเปล่ียน
2547 
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ขอ้มูล 
1181  สุรจิต  เจริญยศ การนาํหลกักฎหมายทรัสตม์าใชใ้นการใหค้วามคุม้ครองการออมเงิน

ในรูปกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
2547 

1182  อรอนงค ์ ม่วงพนัธ์ การศึกษาเปรียบเทียบการใชม้าตรการทางกฎหมายในการควบคุม
การควบกิจการระหวา่งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย 

2547 

1183  คึกฤทธ์ิ  สิงหฬ สถาบนัประกนัเงินฝาก : ศึกษาอาํนาจหนา้ท่ีในการตรวจสอบระบบ
สถาบันการเงินและการจัดการสินทรัพย์และหน้ีสินของสถาบัน
การเงินท่ีมีปัญหา 

2547 

1184  ณฐัภรณ์  ธราสุวรรณ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการแปลงหน้ีใหม่ 2547 
1185  ประภาส  สุวรรณจิตอารีย ์ ความรับผิดในทางแพง่ในการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน 2547 
1186  ปิยนุช  ศรุติพนัธ ์ ปัญหาการบงัคบัคดีใหอ้อกจากอสงัหาริมทรัพยท่ี์เช่า 2547 
1187  อรดา  วงศอ์าํไพวทิย ์ ความลบัของอนุญาโตตุลาการ 2547 
1188  กอบชยั  ชูโต ประสิทธิภาพในการบงัคบัใชโ้ทษอาญาตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ 2547 
1189  คมกริช  สงัขท์อง การจบัผูต้อ้งหาในคดีอาญา : ศึกษาผลกระทบการบงัคบัใชม้าตรา 

237 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 ในชั้น
พนกังานสอบสวน 

2547 

1190  คมสนั  สุขมาก มาตรการต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติ : ศึกษากรณีความรับผิดทาง
อาญาของนิติบุคคล 

2547 

1191  เจนวทิย ์ นวลแสง การดําเนินการกับทรัพยสิ์นในคดียาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณี
ยานพาหนะท่ีเป็นของกลาง 

2547 

1192  ชูมิตร  อินตะ๊ฟ ู กฎหมายเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูผูเ้ยาวซ่ึ์งถูกกระทาํรุนแรงโดยบุคคลใน
ครอบครัว 

2547 

1193  ปรีดา  นนัทดี์ กฎหมายขดัขวางกระบวนการยุติธรรม : ศึกษากรณีการพฒันา
กฎหมายไทยให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือการ
ต่อตา้นองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ ค.ศ.2000 

2547 

1194  พชัราวดี  สุนทรศารทูล รูปแบบของกระบวนการยติุธรรมทางอาญาในการแกไ้ขปัญหาผูเ้สพ
และผูติ้ดยาเสพติด 

2547 

1195  ปัญจพร  ภู่ธนะพิบูล มาตรการในการดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินในส่วนของธนาคารพาณิชยเ์ปรียบเทียบ 
แนวปฏิบติัของประเทศสหรัฐอเมริกากบัประเทศไทย 

2547 

1196  รัฐพล  โลนา การจดัเก็บภาษีจากรายไดท่ี้ไดจ้ากการกระทาํความผิดอาญา 2547 
1197  รังสรรค ์ พิบูลยกิ์จสกลุ วเิคราะห์แนวทางการพิจารณาคดีอาญาต่อเน่ือง 2547 
1198  ศศิพร  สิงโตมาศ มาตรการทางกฎหมายวา่ดว้ยการนาํวิธีการประชุมกลุ่มครอบครัวมา 2547 
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ใชใ้นกระบวนการยติุธรรมสาํหรับเด็ก 
1199  สาํราญ  นุ่นพนัธ์ การดาํเนินการริบทรัพยสิ์นในความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด 2547 
1200  อลงกรณ์  นาคประเสริฐ อาํนาจหน้าท่ีในการตรวจสอบรายงานหรือขอ้มูลเก่ียวกับการทํา

ธุรกรรมของสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
2547 

1201  กานต ์ คนึงสุขเกษม การ เ พ่ิมค วามผิด เ ก่ียวกับกา รพนัน เ ป็ นความผิด มูลฐานใ น
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 

2547 

1202  ธชัพงษ ์ วงษเ์หรียญทอง การบังคับใช้พระราชบัญญัติ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู ้ติดยาเสพติด        
พ.ศ.2545 : ปัญหาขอ้กฎหมายและแนวทางปฏิบติั 

2547 

1203  วนิดา  สิงห์กอ้ม การนาํวธีิการต่อรองคาํรับสารภาพมาใชใ้นความผิดอาญาอนัเก่ียวกบั
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

2547 

1204  ดวงเดือน  สุเทพพร การแทรกแซงของรัฐในทางเศรษฐกิจในขอบเขตของกฎหมาย
มหาชน 

2547 

1205  เกสสุดา  มุสิกะปาน การขอใหพิ้จารณาใหม่ในชั้นเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครอง 2547 
1206  นวพร  พรรณรัตน์ ความเป็นมา แนวความคิดและอาํนาจหนา้ท่ีของตุลาการผูแ้ถลงคดี

ตามพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2542 

2547 

1207  ชาํนาญวทิย ์ เตรัตน ์ แนวความคิดทางกฎหมายมหาชนในประเทศไทยว่าดว้ยอาํนาจรัฐ
ตั้งแต่พทุธศกัราช 2475 ถึงพทุธศกัราช 2520 

2547 

1208  บุศรา  เขม็ทอง การรวมพรรคการเมือง : ศึกษาผลกระทบต่อการเลือกตั้งแบบบญัชี
รายช่ือ 

2547 

1209  ภิรมยพ์ร  คาํปินตา การเสนอปัญหาความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือ
ศาลปกครองของผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภาตามมาตรา 197 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

2547 

1210  มงคล  สงปรางค ์ บทวิเคราะห์คาํวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 20/2544 กรณีพ.ต.ท.
ทกัษิณ ชินวตัร ปกปิดการแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน 

2547 

1211  วลัยา  จิวานุพนัธ์ การใชสิ้ทธิของประชาชนในกรณีท่ีถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญโดยองคก์รตุลาการ 

2547 

1212  วริิยะ  วอ่งวาณิช วธีิพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้มของศาลปกครอง 2547 
1213  วรนนัท ์ ชมบุญ การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนวิธีพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการใน

สญัญาทางปกครองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีสญัญาก่อสร้างทางด่วน 
2547 

1214  วโิรจน์  หล่าสกลุ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการทรัพยากรประมง 2547 
1215  ศุพรรษา  กศุลพฒันา บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญท่ีมีต่อการดาํเนินงานของคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง 
2547 
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1216  สมพงษ ์ จิวะวทูิรกิจ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศทาง
ทะเลท่ีเป็นเกาะ : ศึกษาเฉพาะกรณีเกาะพีพี 

2547 

1217  อุณห์สุดา  พฤกษะวนั ขอบเขตการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง
พ.ศ.2539 มาตรา 4(2) ศึกษากรณีองคก์รท่ีใชอ้าํนาจตามรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะ 

2547 

1218  เอกรินทร์  ไพเราะ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการป่าชายเลน 2547 
1219  เอกลกัษณ์  ล้ิมศิริลกัษณ์ แนวความคิดทางกฎหมายมหาชนในประเทศไทยว่าดว้ยอาํนาจรัฐ

ตั้งแต่พทุธศกัราช 2411 ถึงพทุธศกัราช 2475 
2547 

1220  กนกรัตน์  สุขทน กระบวนการไต่สวนภายใต้ความตกลงตอบโต้การทุ่มตลาดของ
องค์การการคา้โลก : ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการไต่สวนของ
กฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาดของประเทศไทยและประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

2547 

1221  ดามร  คาํไตรย ์ ปัญหาและแนวทางของกฎหมายระหวา่งประเทศเก่ียวกบัมาตรการ
ในการควบคุมอาวธุขนาดเลก็และอาวธุเบา 

2547 

1222  ฉตัรพร  หาระบุตร แนวทางการกาํหนดมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในการ
ให้ความคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ในผลิตภณัฑ์ไวน์และสุรา
ภายใตก้รอบการเจรจาการคา้ WTO 

2547 

1223  ตะวนั  พึ่งพทุธารักษ ์ ปัญหาการส่งผูร้้ายขา้มแดนในคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 2547 
1224  นฤมล  ชา้งบุญมี ปัญหาและแนวทางของกฎหมายระหวา่งประเทศเก่ียวกบัการควบคุม

อาวธุเลเซอร์ท่ีทาํใหต้าบอด 
2547 

1225  นํ้าฝน  ลิมปเจต ความตกลงว่าดว้ยการบงัคบัใชม้าตรการสุขอนามยัและสุขอนามยั
พืชภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก : ศึกษากรณีมาตรการการนาํเขา้ไก่ตม้
สุกของประเทศออสเตรเลีย 

2547 

1226  ปาริชาติ  จารวจิิต หลกัทฤษฎีกฎหมายและการปรับใช้คาํร้องประเภทท่ีไม่ละเมิดใน
ระบบการระงบัขอ้พิพาทขององคก์ารการคา้โลก 

2547 

1227  อารีรัตน์  โกสิทธ์ิ ผลกระทบทางด้านกฎหมายต่อประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคี
อนุสญัญาวา่ดว้ยการหา้ม พฒันา ผลิต สะสม และใชอ้าวธุเคมีและวา่
ดว้ยการทาํลายอาวธุเหล่าน้ี ค.ศ.1993 

2547 

1228  กิตติชชั  พิชยัเดชพงศ ์ อนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองท่ีมีคู่สัญญาฝ่ายเอกชนเป็น 
เอกชนต่างชาติ 

2547 

1229  เศรษฐบุตร  มฤทจินดา การปฏิรูปส่ือโทรทัศน์ไทยและกรอบทางกฎหมาย : ศึกษา
โครงสร้างและแนวโนม้ตลาด 

2547 

1230  พงษธณ  เศรษฐถาวร ปัญหาและแนวทางในการควบคุมและทาํลายอาวุธชีวภาพภายใต้ 2547 
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กฎหมายระหวา่งประเทศ : ศึกษากรณีประเทศอิรัก 
1231  เลอภพอกัขรา  พรชยั กระบวนการก่อนการพิจารณาคดีแพง่ : ผลต่อการพิจารณาคดี 2547 
1232  สุคนธ์ทิพย ์ จิตมงคลทอง ฉลากส่ิงแวดลอ้มกบัองคก์ารการคา้โลก : กรณีศึกษาฉลากประเภทท่ี

1 
2547 

1233  พชัรวลี  ตนัประวติั แนวทางในการกาํหนดค่าทดแทนท่ีเหมาะสมสําหรับการเวนคืน
อสงัหาริมทรัพย ์

2548 

1234  นภา  พชัรโกมล ปัญหาท่ีเกิดจากการใช้อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหา
กรรมการการเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีประธานรัฐสภาเสนอคาํร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวนิิจฉัย กรณีมีปัญหาเก่ียวกบัอาํนาจ
หนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง (กรณีพลเอก 
ศิรินทร์) 

2548 

1235  นลินี  เกียรติชยัพิพฒัน ์ สินคา้ท่ีเป็นหลกัประกนัตามสญัญาทรัสตรี์ซีท 2548 
1236  นิภาพฒัน์  วงศว์ฒันะเดช ระบบกรอบราคาของประเทศชิลีกับความตกลงสินคา้เกษตรของ

องคก์ารการคา้โลก 
2548 

1237  นวกาล  สิรารุจานนท ์ สิทธิของรัฐไร้ชายฝ่ังตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. 1982 : ศึกษากรณีการขนส่งผา่นแดนระหวา่งประเทศไทย
กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2548 

1238  ไพโรจน์  นิติกรไชยรัตน ์ คดีปกครองในศาลแรงงาน 2548 
1239  ทวศีกัด์ิ  เอ้ืออมรวนิช การช่วยเหลือกู้ภยัทางทะเล – วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญติัการ

ช่วยเหลือกูภ้ยัทางทะเล พ.ศ. … 
2548 

1240  พรสรร  กณุฑลสุรกานต ์ การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารส่ิงแวดลอ้มของรัฐและบุคคลในกฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ : ศึกษาในบริบทของอนุสัญญาวา่ดว้ย
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของสาธารณะในการ
ตัดสินใจและการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในด้านส่ิงแวดล้อม              
ค.ศ. 1998 

2548 

1241  รักขิต  รัตจุมพฎ การบงัคบัตามคาํช้ีขาดในคดีอาญาของผูต้ดัสินซ่ึงเป็นตวัแทนของ
ชุมชน 

2548 

1242  พลัภา  ชยัอาญา การกาํหนดค่าเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิในความลบัทางการคา้ : 
วิเคราะห์บทบญัญติัมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญติัความลบัทาง
การคา้ พ.ศ. 2545 

2548 

1243  พิมพาวดี  โกมลฐิติ ก า ร ศึ ก ษ า เ ป รี ย บ เ ที ย บ ปั ญ ห า ก า ร รั บ ก ฎ ห ม า ย ต้ น แ บ บ
อนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศมาใช้ในประเทศ
มาเลเซียและประเทศไทย 

2548 
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1244  ทรงพล  พนัธ์ุวชิาติกลุ ความผิดฐานค้ามนุษย์ตามอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้าน
อาชญากรรมขา้มชาติท่ีจดัตั้งในลกัษณะองค์กร ค.ศ. 2000 และ
ผลกระทบหากประเทศไทยเขา้เป็นภาคี 

2548 

1245  รัตติ  สุนทรวราภาส ขอบเขตของสัญญาทางปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาล
ปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

2548 

1246  ศุกร์สุดา  ป่ินเฟ่ือง ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน : 
ศึกษาเฉพาะกรณีการแกไ้ขความผิดมูลฐานลกัลอบหนีศุลกากร 

2548 

1247  พรพิมล  นิสารัตนพร การคุม้ครองบุคคลในการทาํนิติกรรมสัญญาตามประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชย ์: ศึกษากรณีบุคคลปัญญาอ่อน 

2548 

1248  จกัรพงศ ์ เรืองเศรษฐการ หลกับทบงัคบั (MANDATORY PROVISIONS)ในกฎหมายการ
อนุญาโตตุลาการในการพาณิชย์ระหว่างประเทศ: ศึกษากรณี
กฎหมายต้นแบบของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศแห่งสหประชาชาติ  1985 และพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการพ.ศ.2545 

2548 

1249  สุภาสิทธิ  รอวนัชยั กระบวนการยติุธรรมทางอาญาเปรียบเทียบไทย-ลาว : ขั้นตอนก่อน
การพิจารณาของศาล 

2548 

1250  จนัทนี  นาคเจริญวารี การกาํหนดใหค้วามผิดเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นความผิดมูลฐานตาม
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

2548 

1251  ชวลิต  เลิศศกัด์ิวมิาน ปัญหาท่ีเกิดจากการใชอ้าํนาจของคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน
ในการพิจารณาอุทธรณ์คาํวินิจฉัยของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวนิิจฉยัตามรัฐธรรมนูญ 

2548 

1252  เลิศลกัษณ์  ลาภหลาย ปัญหาและแนวทางของรัฐในการจดัหาทนายความแก่ผูต้อ้งหาและ
จาํเลยในคดีอาญา 

2548 

1253  นพดล  น่ิมหนู ระดับความเป็นรัฐสวสัดิการของประเทศ : ศึกษาพฒันาการของ  
การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจตามรัฐธรรมนูญ 

2548 

1254  ชนนัภรณ์  บุญเกิดทรัพย ์ ปัญหาและแนวทางว่าดว้ยความคุม้กนัของกองกาํลงัสหประชาชาติ
ในการปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพในบริบทของศาลอาญาระหว่าง
ประเทศ 

2548 

1255  จาตุรันต ์ จนัทะนะ กระบวนการก่อนการพิจารณาคดีแพ่ง : ผลต่อการระงบัขอ้พิพาท
ทางธุรกิจโดยคู่ความ 

2548 

1256  จิตรารัตน์  พนัธ์พิจิตร ผลกระทบของคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญและคําพิพากษาศาล 2548 
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ปกครองกรณีความเสมอภาคในการเขา้รับราชการ 
1257  ฐานญัญา  หนุมาศ การบงัคบัใชโ้ทษอาญาภายใตพ้ระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้

พ.ศ.2542 
2548 

1258  ฐิติรัตน์  หาญพิทกัษพ์งศ ์ ปัญหาในการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยการ
แบ่งแยกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็น
นายหนา้ซ้ือบา้นขายหลกัทรัพยก์ารคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดัจาํหน่าย
หลกัทรัพย ์

2548 

1259  ณฏัฐา  เจือทอง สิทธิของผูข้นส่งตามสญัญาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการรับขนของทางทะเล : 
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายอังกฤษและกฎหมาย
สหรัฐอเมริกา 

2548 

1260  ดารณี  แสงนิล ความรับผิดทางอาญาตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ .ศ. 2483 : 
ศึกษาเฉพาะกรณีผูบ้ริหารแผนฟ้ืนฟกิูจการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยทุจริต 

2548 

1261  นํ้าแท ้ มีบุญสลา้ง การดาํเนินคดีแบบกลุ่มในคดีส่ิงแวดลอ้ม 2548 
1262  เติมสิริ  ปัญญาวฒันชยั กฎว่าดว้ยแหล่งกาํเนิดสินคา้ในเขตการคา้เสรีอาเซียน : ศึกษากรณี

สินคา้อุตสาหกรรม 
2548 

1263  ถวลัย ์ สุพรม ปัญหาเก่ียวกบัการพิจารณาเลือก แต่งตั้งให้คาํแนะนาํหรือให้ความ
เห็นชอบใหบุ้คคลดาํรงตาํแหน่งในองคก์รตามรัฐธรรมนูญ 

2548 

1264  จิรวรัตน์  พทุธรังษี การระงับซ่ึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  : ทรัพย์สินทาง
อุตสาหกรรม (สิทธิบตัร สิทธิบตัรพืชและพนัธ์ุพืช) 

2548 

1265  รัตติกาล  อ่องนุช กรอบแนวคิดทางกฎหมายเก่ียวกบัขอ้หา้มการอุดหนุนไขวใ้นบริการ
โทรคมนาคม กบับริการแพร่ภาพและกระจายเสียง 

2548 

1266  ชนาธิป  ชินะนาวนิ การระงบัขอ้พิพาทแรงงานโดยอนุญาโตตุลาการ 2548 
1267  อมรวไล  นิลพานิช มาตรการทบทวน (Standard of Review) เก่ียวกบัความเสียหายตาม

มาตรการปกป้องภายใต ้WTO 
2548 

1268  ณฐัวภิา  บริสุทธิชยั พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กบั
ความผิดมูลฐานเก่ียวกบัการฉอ้โกงประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีการ
หลอกลวงคนหางานเพ่ือไปทาํงานในต่างประเทศ 

2548 

1269  อารี  อารยวฒันกลุ การคุม้ครองสิทธิของบุคคลกบัการใชอ้าํนาจของพนกังานสอบสวน
คดีพิเศษ 

2548 

1270  กรองทอง  แยม้สอาด การกันผูต้อ้งหาไวเ้ป็นพยาน : ขอ้พิจารณาตามกฎหมายลกัษณะ
พยานหลกัฐาน 

2548 

1271  คมศกัด์ิ  โตโภชนพนัธ์ุ การไต่สวนขอ้เท็จจริงคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองโดย
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

2548 
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1272  สุวชิาญ  รักษร์ตนากร การควบคุม ตรวจสอบองคก์รของรัฐฝ่ายบริหาร ตามรัฐธรรมนูญใน
การบงัคบัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 

2548 

1273  รสิตา  บุญวสูิตร พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กบั
ความผิดมูลฐานเก่ียวกบัการสมยอมในการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
รัฐ พ.ศ. 2542 

2548 

1274  วชัระ  อนุโยธา การกําหนดให้การกระทําอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซ้ือขาย
หลักทรัพย์เ ป็นความผิดฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

2548 

1275  วลัลียา  ไชยศิริ เสรีภาพในการจดัตั้งและการดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง 2548 
1276  อรนิตย ์ บุณยรัตพนัธ์ุ มาตรการทางกฎหมายในการใชว้ธีิการคุมประพฤติแบบเขม้ 2548 
1277  ญาดา  กาศยปนนัทน ์ ความผิดมูลฐานเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ ตามพระราชบัญญติั

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการ
กระทาํความผิดเก่ียวกบันํ้ ามนัเช้ือเพลิง 

2548 

1278  วารีรัตน์  รัตนวบูิลยส์ม การระงบัขอ้พิพาททางแพง่โดยวธีิอ่ืนนอกจากศาลในเชิงธุรกิจ 2548 
1279  สุขมุาภรณ์  พรหมมี กฎหมายแรงงานกบัมาตรฐานความรับผิดชอบทางสงัคม8000: ศึกษา

เฉพาะกรณีสถานประกอบกิจการเพ่ือการส่งออกในประเทศไทย 
2548 

1280  เลิศสิน  สุวรรณปทุมเลิศ อาํนาจการสอบสวนของเจ้าพนักงานสรรพากรในความผิดอาญา
เก่ียวกบัภาษีอากร 

2548 

1281  วรพงศ ์ เลก็สกลุชยั มาตรการปราบปรามยาเสพติด : ศึกษากรณีการป้องกนัเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐมิใหเ้ก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 

2548 

1282  วรานนท ์ อมรธาํรง การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารและบังคับใช้กฎหมายแข่งขัน
ทางการคา้ 

2548 

1283  อดิจิตร บุญจรัส การคุม้ครองศิลปสิทธิในประเทศไทย 2548 
1284  อจัฉรา  อาธารมาศ ขอ้สัญญาและการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรมในทางการคา้: ศึกษากรณี

สญัญาระหวา่งผูค้า้ปลีกรายใหญ่กบัผูผ้ลิตรายยอ่ย 
2548 

1285  สนัธนา  เอ้ืออารักษ ์ บทวิเคราะห์คาํวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 24/2543 เก่ียวกบัระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อน
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวฒิุสภา(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2543 

2548 

1286  ศราวธุ  ไชยรัตน์ การกาํหนดความผิดเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติเป็นความผิดมูลฐาน
ในกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน: ศึกษาเฉพาะกรณี
ความผิดวา่ดว้ยการป่าไม ้

2548 

1287  สุวรรณี  โพธ์ิชนะพนัธ์ุ ปัญหาทางกฎหมายว่าดว้ยการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

2548 



  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (วิทยานิพนธ์) 215 
 

  ล าดับ                 ช่ือผู้แต่ง                                                     ช่ือเร่ือง                                                   ปีเผยแพร่   
  (No.)                 (Author)                                                     (Title)                                                     (Year) 
 

อุดมศึกษา 
1288  ศิริเพญ็  ตั้งทวสุีโข พระราชบญัญติัคุม้ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 : ศึกษากรณี

กลไกทางกฎหมายกบัสมัฤทธ์ิผลของการคุม้ครองพยาน 
2548 

1289  สุธิดา  วิสยัจร ผลทางกฎหมายต่อประเทศไทยจากการเขา้ร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าดว้ยการต่อตา้นการแปรสภาพเป็นทะเลทรายใน
ประเทศท่ีประสบปัญหาภยัแลง้อยา่งรุนแรงและ/ หรือการแปรสภาพ
เป็นทะเลทรายโดยเฉพาะในทวปีแอฟริกา 

2548 

1290  สุพรรษา  สมสี มาตรการทางกฎหมายในการแกไ้ขฟ้ืนฟเูด็กกระทาํผิดโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ผูก้ระทาํผิดและผูเ้สียหาย 

2548 

1291  สุวชิยั  รักษร์ตนากร การสั่งปิดชัว่คราวและการพกัใชใ้บอนุญาตสถานประกอบการตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

2548 

1292  หสัญา  อุ่นจิตต ์ การใช้กําลังขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือภายใต้
กฎหมายระหวา่งประเทศ: ศึกษากรณีเหตุการณ์โคโซโว 

2548 

1293  สรภทัร  สีระสาพร อิทธิพลของคาํประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 ของ
ฝร่ังเศสท่ีมีต่อบทบญัญติัเก่ียวกบัสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย (พทุธศกัราช 2540) 

2548 

1294  กอ้งภพ รัตนสุต มาตรการทางกฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีท่ีประเทศไทย
เขา้เป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด 

2549 

1295  จินดา  บุญฤทธ์ิฤทยักลุ สิทธิของผูรั้บจาํนองเหนืออสงัหาริมทรัพยท่ี์ถูกเวนคืน 2549 
1296  จิรจิตร  ช่วยศรียงั บริษทัจาํกดัท่ีมีผูถื้อหุน้คนเดียว 2549 
1297  จุฑาวรรณ  สุทธิรัตน์ เหตุ เ พิกถอนคํา ช้ีขาดอนุญาโตตุลาการตามพระราชบัญญัติ

อนุญาโตตุลาการ  พ.ศ. 2545  :  ศึกษากรณีตามมาตรา 40(2)(ข) 
2549 

1298  จุลธิดา  จงกลนี การฟ้ืนฟูกิจการธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์:  ศึกษาผลกระทบต่อผูซ้ื้อ
และแนวทางแกไ้ข 

2549 

1299  ชุติมา  ลีลาจินดามยั การป้องกันการกระทําอันไม่ เ ป็นธรรมเ ก่ียวกับการซ้ือขาย
หลกัทรัพย  ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีการลงโทษทางแพ่งต่อผูก้ระทาํ
ความผิด 

2549 

1300  ชูพล  ประทุมทาน การร้ือฟ้ืนคดีแพง่ข้ึนพิจารณาใหม่ 2549 
1301  ฉทัชนนั  ศิริเจริญ หน้ีท่ีไม่ตอ้งขอรับชาํระหน้ีในการฟ้ืนฟกิูจการ : ศึกษากรณีหน้ีท่ีผูท้าํ

แผนก่อข้ึนหรือกาํหนดไวใ้นแผน 
2549 

1302  ฐาปณฐั  สาระสมบติั ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการรวมตวัของผูป้ระกอบการในการกาํหนด
และอนุญาตให้ใชม้าตรฐานการเช่ือมต่อและมาตรฐานความเขา้กนั
ได ้ : กรณีศึกษามาตรฐานระบบดีวดีี 

2549 
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1303  ดาวหทยั  ประจงจิตร ปัญหากฎหมายของการซ้ือหุน้คืนตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จาํกดั  (ฉบบัท่ี 2 )  พ.ศ.2544 

2549 

1304  เดชา  พนาวรกลุ ปั ญ ห า ท า ง ก ฎ ห ม า ย เ ก่ี ย ว กับ ธุร กิ จ ร ถ แ ท็ ก ซ่ี มิ เ ต อ ร์ ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร 

2549 

1305  บุตรี  จนัทร์แจ่ม ก า ร เ พิ ก ถ อ น คํา ช้ี ข า ด ข อ ง อ นุ ญ า โ ต ตุ ล า ก า ร  ต า ม พ . ร . บ .
อนุญาโตตุลาการ  พ.ศ.2545 :  ศึกษาเฉพาะกรณี มาตรา 40(1) 

2549 

1306  ภุมรินทร์  ศรีมูล ความรับผิดทางละเมิดของผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม 2549 
1307  วรพงษ ์ พลูพานิช ส่ิงท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามแนวคิดวา่ดว้ยภูมิปัญญาพ้ืนบา้น 2549 
1308  วชัรพล  สุนทระศานติก การกํากับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ

ลงทุน 
2549 

1309  ศศิมา  ศรีพจน์ธรรม มาตรการทางกฎหมายเพื่อการจดัการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูรั้บ
ไม่พึงประสงค ์( SPAM MAIL) 

2549 

1310  สุธารี  อินทร์ทอง การสนบัสนุนการใหสิ้นเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์
แก่ขา้ราชการ :  ศึกษากรณีประเทศไทยเปรียบเทียบกบัประเทศ
สิงคโปร์ 

2549 

1311  สุพจน์  คงธนโฆษิตกลุ ปัญหากฎหมายลิขสิทธ์ิในวทิยานิพนธ์ 2549 
1312  อนุกลู  ตนัติมาสน์ บทบาทของกรรมการบริษทัมหาชนจาํกดัในการป้องกนัการครอบงาํ

ทางธุรกิจ 
2549 

1313  อญัชลา  มงัคลษัเฐียร ปัญหาการจ่ายปันผลดว้ยส่ิงอ่ืนนอกจากเงิน 2549 
1314  รัฐยา  ผานิชชยั กองทุนคุม้ครองผูเ้อาประกนัชีวติ 2549 
1315  เอกสิทธ์ิ  จารุวฒัน์จีรังกร ปัญหาทางกฎหมายในการหักกลบลบหน้ี : ศึกษากรณีธุรกิจธนาคาร

พาณิชย ์
2549 

1316  พงศเ์ทพ  หาญนาคะเจริญ การลม้ละลายโดยสมคัรใจของบุคคลธรรมดา 2549 
1317  อุกฤษฎ ์ ศรีอํ่าดี การดาํเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการโดยขาดนดั 2549 
1318  สุรียฉ์าย  พลวนั พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 : 

ศึกษากรณีการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
2549 

1319  คนัฉตัร  ปรีชารณเสฎฐ ์ ความจาํเป็นในการกําหนดความผิดฐานองค์กรอาชญากรรมเป็น
ความผิดมูลฐานในพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ.2542 

2549 

1320  จกัรกริสน์  จนัทร์แสง กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สําหรับผูป้กครองท่ีกระทํา
ทารุณกรรมเด็ก 

2549 

1321  กิตติ  เนตรประเสริฐชยั แนวทางการดาํเนินคดีอาญาตามร่างพระราชบญัญติัมาตรการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. ... 

2549 
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1322  ชิดชนก  แผน่สุวรรณ ความผิดฐานข่มขืนกระทาํชาํเราและอนาจาร : ศึกษาตั้งแต่สมยั
กฎหมายตราสามดวงจนถึงประมวลกฎหมายอาญา 

2549 

1323  นรเทพ  บุญเก็บ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการพนนับนอินเทอร์เน็ต 2549 
1324  ธนทัเทพ  เธียรประสิทธ์ิ กฎหมายควบคุมการแสวงหาพยานหลกัฐานดว้ยวธีิพิเศษในคดีอาญา

ซ่ึงกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
2549 

1325  ปกรณ์  ปิติกลุตงั การกําหนดให้ความผิดเก่ียวกับการหลีกเล่ียงภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม
ประมวลรัษฎากรเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

2549 

1326  ปาริฉตัร  อุชชิน การเพ่ิมความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
สอบสวนคดีพิเศษ 

2549 

1327  พิชยั  ด่านพฒันามงคล เหตุฉกรรจใ์นความผิดฐานลกัทรัพย ์ 2549 
1328  วรางคณา  ตวงวฒิุกลู ความผิดเก่ียวกบัการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีตามพระราชบญัญติั

การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.2542 
2549 

1329  วฒิุพงศ ์ อารีราษฎร์ บท บาท ขอ ง พนักงาน อัย การ ใ นการสอ บสวน  : ศึกษ าต าม
พระราชบญัญติัการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ. 2547 

2549 

1330  นภวรรณ  เจนกลาง มาตรการพิเศษในการคุม้ครองพยานท่ีเป็นขา้ราชการ 2549 
1331  กอบพร  พฒันอมร การควบคุมเด็กหรือเยาวชนท่ีต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาใน

ระหวา่งสอบสวน 
2549 

1332  ธนทั  ธรรมากลุวชิช์ ความผิดการก่อการร้าย : ศึกษากรณีติดตามร่องรอยทางการเงินของ
องคก์รท่ีดาํเนินการโดยไม่มุ่งหวงักาํไร 

2549 

1333  ณฏัฐพล  เมืองขวา การนําหลักการสมคบกันกระทําความผิดมาใช้เพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามความผิดกลุ่มสถาบนัการเงิน  :  ศึกษากรณีความผิด
เก่ียวกบัธนาคารพาณิชย ์

2549 

1334  ปณิดา  อนุวตัคุณธรรม การใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีปปง. มีอาํนาจสอบสวนคดีอาญา 2549 
1335  วสุิทธิพงษ ์ บุญโญภาส ความเหมาะสมของการกาํหนดความผิดอาญาอนัเน่ืองมาจากการใช้

เช็ค 
2549 

1336  ยวุนัดา  สวา่งศรี การหยุดนบัระยะเวลาอายคุวาม : ศึกษากรณีการหลบหนีจากความ
ยติุธรรม 

2549 

1337  รัชนี  แตงอ่อน พยานหลกัฐานแวดลอ้ม  ศึกษากรณีความผิดฐานฆ่าผูอ่ื้นโดยเจตนา 2549 
1338  วรเกียรติ  นวลสุวรรณ การแสวงหาพยานหลกัฐานโดยการสืบสวนสอบสวนดว้ยวธีิแฝงตวั 2549 
1339  ยพุดี  โถนอ้ย การบังคบัใช้กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการกระทาํความผิด

เก่ียวกบันํ้ ามนัเช้ือเพลิง :  ศึกษากรณีการจาํหน่ายนํ้ ามนัเช้ือเพลิง
2549 
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สาํหรับชาวประมงในเขตต่อเน่ือง 
1340  วฒิุชยั  เตง็พงศธร แนวคิดในการกาํหนดมาตรการต่อการคา้ประเวณี : ศึกษาเฉพาะกลุ่ม

ผูป้ระกอบวชิาชีพในกระบวนการยติุธรรม 
2549 

1341  จกัรกฤษณ์  สถาปนศิริ การตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของคาํพิพากษาของศาล 2549 
1342  สราวธุ  พิพฒัน์มโนมยั การบงัคบัใชก้ฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเก่ียวกบั

ภาษีสรรพสามิต : ศึกษากรณีความผิดเก่ียวกบัการคา้บุหร่ีเถ่ือน 
2549 

1343  แสงรว ี แพง่สุภา มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสวสัดิภาพคู่สมรสจากความ
รุนแรงในครอบครัว 

2549 

1344  คริษฐา  ดาราศร ปัญหาการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2540  ศึกษาเฉพาะ
กรณีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
สาธารณะ 

2549 

1345  จิรานุวฒัน์  เจริญพทุธคุณ การพิจารณาทบทวนคาํช้ีขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์ใน
เร่ืองการกระทาํอนัไม่เป็นธรรมโดยศาลแรงงาน 

2549 

1346  ณฐัพล  เยน็สมุทร ความหมายและเจตนารมณ์ของบทบญัญติัรัฐธรรมนูญ มาตรา 56 
วรรคสองวา่ดว้ยองคก์รอิสระดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

2549 

1347  ณฐัพล  อินทารักษ ์ ขอบเขตกา รให้ เอกสิท ธิแก่การปร ะปานครหล วงภายหลัง
กระบวนการแปลงทุนเป็นหุน้  ตามกฎหมายวา่ดว้ยทุนรัฐวสิาหกิจ 

2549 

1348  ธีรเดช  ลิขิตตระกลูวงศ ์ ข้อจํากัดทางกฎหมายการคลังมหาชนของฝ่ายนิติบัญญัติในการ
ควบคุมการก่อหน้ีสาธารณะ 

2549 

1349  ประวทิย ์ ตั้งคงนุช รูปแบบท่ีเหมาะสมของชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิมของไทยในการมีส่วน
ร่วมจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตามรัฐธรรมนูญ 

2549 

1350  รัชนิกลุ  ปันเจียง ปัญหาเร่ืองเขตอาํนาจศาลในคดีเก่ียวกบัสญัญาของฝ่ายปกครอง 2549 
1351  วศิน  ยิม้แยม้ ปัญหาความเป็นนิติบุคคลของรัฐในประเทศไทย 2549 
1352  วรีวรรณ  นทกลุ แนวความคิดทางกฎหมายมหาชนในประเทศวา่ดว้ยอาํนาจรัฐตั้งแต่

พทุธศกัราช  2521  ถึงพทุธศกัราช 2539 
2549 

1353  ธนชยั  มีโชค ค ณะ ก ร ร ม ก า ร กํา กับ ห ลัก ท รั พ ย์แ ล ะ ต ล า ด ห ลัก ท รั พ ย์ต า ม
แนวความคิดเร่ืององคก์รทางปกครองอิสระ 

2549 

1354  อรรถพล  พรหมสุวรรณ์ การควบคุมการใชอ้าํนาจองคก์รตามรัฐธรรมนูญโดยศาลปกครอง 2549 
1355  สุเทพ  ลุนหลา้ การกําหนดค่าสินไหมทดแทนในคดีละเมิดท่ีรัฐต้องรับผิดต่อ

บุคคลภายนอก 
2549 

1356  สลิตตา  โลกตัถกร การมีส่วนร่วมของประชาชน  ตามกฎหมายว่าดว้ยการปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรม 

2549 
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1357  สนัต ์ พรายงาม รูปแบบท่ีเหมาะสมของบุคคลในการมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ส่ิงแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 

2549 

1358  วรดนู  วจิาระนนัท ์ หลกัความไดส้ดัส่วนในระบบกฎหมายไทย 2549 
1359  สิวลี  มณีสุขเกษม หลกัเกณฑ์ว่าดว้ยสัญญาทางปกครอง :  ศึกษาเฉพาะกรณีสัญญา

จดัซ้ือจดัจา้งของส่วนราชการ 
2549 

1360  บุญนาํ  โสภาอุทก เสรีภาพในการเสนอข่าวและการแสดงความคิดเห็นของส่ือมวลชน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ( พทุธศกัราช 2540 ) 

2549 

1361  วรากร  ชวาลา พยานหลกัฐานคดีส่ิงแวดลอ้มในศาลยติุธรรม 2549 
1362  สรญา  คนัธารัตนกลุ ปัญหาทางกฎหมายในการประกาศผลการเลือกตั้ งสมาชิกสภา

ทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
2549 

1363  สุวทิย ์ พิทกัษธี์ระธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มศิลปกรรม : 
ศึกษากรณีโบราณสถาน 

2549 

1364  ชวลิต  ขจรจาํนรรจ ์ บทบญัญติัว่าดว้ยการบงัคบัใชก้ฎหมายในเขตเศรษฐกิจจาํเพาะของ
ประเทศไทยให้เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยกฎหมาย
ทะเล  ค.ศ.1982 

2549 

1365  เอกชยั  เหลือวจิิตร์ การพัฒนาระบบการจัดทําการงานการวิ เคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทย 

2549 

1366  ดุจดาว  คุณปิติลกัษณ์ การคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลของลูกจา้งในสถานประกอบการเอกชน
ในประเทศไทย 

2549 

1367  ธีระวฒิุ  เตม็สิริวฒันกลุ แนวทางการตีความอนุสญัญาเพ่ือการเวน้การเก็บภาษีซอ้นในบริบท
ของกฎหมายระหวา่งประเทศ : กรณีศึกษาของประเทศไทย 

2549 

1368  ปฏิญญา  เสนะวณิีน ปัญหาและแนวทางการให้ความคุม้ครองสิทธิบตัรยาภายใตก้รอบ
ทางกฎหมายขององค์การการคา้โลก : ศึกษาการเขา้ถึงยาตา้นไวรัส
เอดส์ 

2549 

1369  วกิานดา  อรุณสกลุ ขอ้บทเก่ียวกบัการคุม้ครองการลงทุนท่ีปรากฏในมาตรา 104 ของ
การตกลงเขตการคา้เสรีสหรัฐอเมริกาและชิลี 

2549 

1370  รินทร์ชิยา  เธียรธิติกลุ ผลกระทบของธรรมนูญกรุงโรมวา่ดว้ยศาลอาญาระหวา่งประเทศต่อ
รัฐและคนชาติของรัฐท่ีไม่เป็นภาคี : ศึกษากรณีของประเทศไทย 

2549 

1371  สุพจี  รุ่งโรจน ์ ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขมาตรา 7  ของกฎหมายตน้แบบวา่ดว้ย
การอนุญาโตตุลาการในทางการค้าระหว่างประเทศ ค.ศ.1985 : 
มุมมองกฎหมายไทย 

2549 
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1372  พรทิพย ์ เตชวรสินสกลุ พนัธกรณีทางกฎหมายของประเทศไทยต่อขอ้มติของคณะมนตรี
ความมัน่คงแห่งสหประชาชาติท่ีเก่ียวขอ้งกับการป้องกนัและการ
ปราบปรามการก่อการร้าย 

2549 

1373  ครองขวญั  ยทุธชยั การปล่อยชัว่คราวโดยใชห้นังสือรับรองของบริษทัประกนัภยัเป็น
หลกัประกนัภยั 

2550 

1374  ดวงกมล  ภู่ลาย ความรับผิดทางอาญาของผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม 2550 
1375  ธีระพนัธ์  เมฆเกรียงไกร การวนิิจฉยั  “ธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยของสถาบนัการเงิน  เพื่อ

กาํหนดรูปแบบของการฟอกเงิน” 
2550 

1376  ชนิดา  เลิศลิทธิกลุ การ พิ สูจ น์ ข้อ เ ท็ จ จ ริ ง ใ น ค ดี อ าญ าโ ด ย พย าน ห ลักฐ าน ท า ง
วิทยาศาสตร์ : วิเคราะห์ร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวล
ก ฎ ห ม า ย วิ ธี พิ จ า ร ณ า ค ว า ม อ า ญ า   (  ป รั บ ป รุ ง ก ฎ ห ม า ย
พยานหลกัฐาน ) 

2550 

1377  ชชัวาล  อชัตมากลุ สิทธิของผูต้อ้งหาในคดีอาญา : ศึกษาประวติัความเป็นมาตั้งแต่สมยั
รัตนโกสินทร์ตอนตน้จนถึงพทุธศกัราช 2478 

2550 

1378  ณิรวดี  กิตติภูมิชยั พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์ พ.ศ.2479  :  ศึกษากรณีการดาํเนินกิจการ
เรือนจาํเอกชน 

2550 

1379  ทรรศนีย ์ เรืองศิกร การยดึรถยนตข์องกลางตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522  
มาตรา 78 วรรค 2 

2550 

1380  เท่ียงธรรม  แกว้รักษ ์ การพัฒนาระบบการจัดทําทนายความท่ีมีประสิทธิภาพให้แก่
ผูต้อ้งหาและจาํเลยในคดีอาญา 

2550 

1381  นวศิรนารถ  เดิมกาญจนดี ความรับผิดของรัฐต่อพยานในการให้ความคุม้ครองตามมาตรการ
พิเศษ 

2550 

1382  ประดิษฐ ์ พงษสุ์วรรณ อาํนาจฟ้องคดีอาญาของผูเ้สียหาย : สัมฤทธ์ิผลของการฟ้องคดี
ความผิดฐานฉอ้โกง 

2550 

1383  ภูรัช  นนัทเขตวงค ์ การแปรรูปเรือนจาํใหเ้อกชนดาํเนินการ  ศึกษากรณีความรับผิดชอบ
ทางอาญาของผูป้ฏิบติังาน 

2550 

1384  ศิโรตม ์ ทองคาํ ความผิดอาญาฐานดูหม่ินและหม่ินประมาท : ศึกษาเปรียบเทียบ
ตั้งแต่กฎหมายตราสามดวงจนถึงประมวลกฎหมายอาญา 

2550 

1385  เสริมสิริ  ลีวาณิชยกลุ การบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการคน้ :  ศึกษากรณีพระราชบญัญติั
การสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.2547 

2550 

1386  อญัชนา  สุขสาคร การรับฟังคํารับสารภาพของผู ้ต้องหาเป็นพยานหลักฐานใน
คดีอาญา :  ศึกษาตามพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
วธีิพิจารณาความอาญา ( ฉบบัท่ี 22 )  พ.ศ.2547 

2550 
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1387  สุทธิพงษ ์ สุขเพ่ิม การบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ( ฉบับท่ี 22) พ.ศ.
2547 : ศึกษากรณีการบงัคบัใชใ้นชั้นก่อนการพิจารณา 

2550 

1388  เอกวจัน์  กมลเทพา กระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ
ในประเทศไทย 

2550 

1389  คาํพนั  บุญพาคม กระบวนการยติุธรรมทางอาญาเปรียบเทียบไทย-ลาว  ศึกษาขั้นตอน
การพิจารณาของศาลชั้นตน้ 

2550 

1390  กญัญาณฐั  บางพาน อนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติเพ่ือต่อตา้นการทุจริต  ค.ศ.
2003  :  ศึกษากรณีความรับผิดทางอาญาเก่ียวกับการทุจริตใน
ภาคเอกชน 

2550 

1391  จรัส  ธรรมธนารักษ ์ การดาํเนินคดีอาญาในความผิดเก่ียวกบัเหตุรําคาญตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

2550 

1392  จิราย ุ มกราพนัธ์ุ คาํสัง่ระหวา่งพิจารณาคดีในคดีอาญา 2550 
1393  ชนนิกานต ์ วภิวกลุ ส่ือมวลชนกบัความผิดฐานหม่ินประมาทโดยโฆษณา 2550 
1394  ณฐัพงษ ์ ตั้งสากล ความผิดทางอาญาฐานสมรสซอ้น 2550 
1395  นพวรรณ  พยฆัพรม การบงัคบัใชม้าตรการทางอาญาต่อธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้

การกาํกบัท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน 
2550 

1396  นรา  สวสัดิภาพ มาตรการกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินใน
สถาบนัการเงิน 

2550 

1397  ณฐัวฒิุ  วทิยศกัด์ิพนัธ์ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ :  ศึกษากรณี  หน้ีนอกระบบของผู ้
ประกอบธุรกิจท่ีมิใช่สถาบันการเงิน  ภายใตพ้ระราชบัญญติัห้าม
เรียกดอกเบ้ียเกินอตัรา พ.ศ. 2475 

2550 

1398  ปวณีา  จิรัฐติกร การเพ่ิมความผิดมูลฐานเก่ียวกบัการปลอมเอกสารในพ.ร.บ.ป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 : ศึกษากรณีการปลอม
หนงัสือเดินทาง 

2550 

1399  พงษสิ์ทธ์ิ  อรุณรัตนากลุ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 : ศึกษากรณี
มาตรการในการบงัคบัใชก้ฎหมายต่อสูผู้ท้รงอิทธิพล 

2550 

1400  มานะ  เผาะช่วย ปัญหาการรวบรวมพยานหลกัฐานของผูต้อ้งหาในชั้นสอบสวน 2550 
1401  วทิยา  เบ็ญจาธิกลุ ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการเล่นแชร์  พ.ศ.2534 2550 
1402  ทศพล  ทรรศนกลุพนัธ์ ลู่ทางเยยีวยาสิทธิดา้นอาหารของปัจเจกชน 2550 
1403  สิริกาญจน์                              

รัตนสุวรรณชาติ 
การบงัคบัปรับโทษ : ศึกษากรณีการใชม้าตรการอ่ืนมาเสริมและแทน
การปรับ 

2550 

1404  จนญัญา  ภิญญาวธัน์ สนธิสญัญาหา้มเผยแพร่ขยายอาวธุนิวเคลียร์ ค.ศ.1968 และมาตรการ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  :  ศึกษาประเทศอิหร่าน 

2550 
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1405  ศุภกร  ปุญญฤทธ์ิ การบังคับใช้กฎหมายของกรมสอบสวนคดีพิ เศษกับองค์กร
อาชญากรรม 

2550 

1406  จิตสุคนธ์  ธรรมาวสุ ปัญหาและลู่ทางในการบงัคบัใชพิ้ธีสารเลือกรับของอนุสญัญาวา่ดว้ย
สิทธิเด็ก  เร่ือง  ความเก่ียวพนัของเด็กในความขดัแยง้กนัดว้ยกาํลงั
อาวธุ ค.ศ. 2000 

2550 

1407  ธงไท  รัมมะศกัด์ิ แนวคาํพิพากษาของศาลอาญาระหว่างประเทศอดีตยูโกสลาเวีย
เก่ียวกบัความรับผิดทางอาญาของผูบ้งัคบับญัชาต่อการกระทาํของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

2550 

1408  ฐิติพร  ตงัสุรัตน์ ขอ้สังเกตบางประการเก่ียวกบัร่างอนุสัญญาว่าดว้ยเขตอาํนาจ  และ
การยอมรับคาํพิพากษาในคดีทรัพยสิ์นทางปัญญา 

2550 

1409  ณฐัวฒัน์  กฤตยานวชั สถานภาพของกลุ่มพลรบตาลิบนัท่ีถูกควบคุมตวัโดยสหรัฐอเมริกา
ในกฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศ 

2550 

1410  ปีติสาร  ธารสุวรรณวงศ ์ สนธิสัญญาแม่แบบของสหประชาชาติว่าด้วยการส่งผู ้ร้ายข้าม
แดน :  : การปรับปรุงกฎหมายแนวปฏิบติั 

2550 

1411  พจณี  สิมะนราธร บทบาทสหประชาชาติในการฟ้ืนฟอูฟักานิสถานในกฎหมายระหวา่ง
ประเทศ ( ค.ศ.2001-2205 ) 

2550 

1412  วรียา  หยกึประเสริฐ ความเห็นเชิงปรึกษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ  กรณีการ
สร้างกาํแพงในดินแดนท่ีถูกยึดครองของปาเลสไตน์   และผลลพัธ์
ต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศ 

2550 

1413  วนัเพญ็  หรูจิตตววิฒัน์ มาตรการตอบโตก้ารใชสิ้ทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริม
การลงทุน  พ.ศ.2520 : ศึกษากรณีสินคา้ BG PET RESIN 

2550 

1414  สายจง  สายสุวรรณวงศ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการลงทุนในสปป.ลาว 2550 
1415  จริยา  แสงราม มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัขยะอนัตราย :  ศึกษาเฉพาะ

ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
2550 

1416  จาตุรงค ์ รอดกาํเนิด แนวความคิดทางกฎหมายปกครองในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

2550 

1417  ชนาวรรณ  โชคดีมีบุญ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร วิ นิ จ ฉั ย ข้อ พิ พ า ท ต า ม ม า ต ร า  1 1 ( 1 )   แ ห่ ง
พระราชบัญญติัจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาปกครอง พ.ศ.
2542 

2550 

1418  เมษยา  จิระวงศ ์ แนวคาํวนิิจฉยัของศาลปกครองเก่ียวกบัหลกัความเสมอภาค 2550 
1419  ปรียวชิญา  แสนวเิศษ ก ฎ ห ม า ย กับ ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม ป ล อ ด ภัย อ า ชี ว อ น า มัย แ ล ะ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
2550 

1420  แพรพรรณ  ศรีอนนัต ์ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540  กบัสิทธิและเสรีภาพ 2550 
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ของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน 
1421  มีนา  กิตติอนุกลู ความรับผิดชอบในทางการ เ มือง ของคณะรัฐมนตรีภายใต้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 
2550 

1422  ธีรดา  โสมะนนัทน ์ สิทธิและเสรีภาพของคนพิการทางการมองเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย ( พ.ศ.2540 ) 

2550 

1423  ยอดพล  เทพสิทธา การใชอ้าํนาจรัฐของฝ่ายบริหารในประเทศไทยท่ีไม่เป็นไปตามหลกั
นิติรัฐ 

2550 

1424  ยทุธนา  ทิณรัตน ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดก่อนสัญญาในสัญญาทาง
ปกครอง 

2550 

1425  รพีพร  อารีเลิศรัตน ์ การคุม้ครองลูกจา้ง  กรณีนายจา้งประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ 2550 
1426  วสุิทธิ  พนัธ์ุศีรี ค่าชดเชยและประโยชน์ทดแทนกรณีวา่งงาน 2550 
1427  วาสิทธ์ิ  นนทสิน การบงัคบัใชก้ฎหมายการจดัสรรท่ีดิน : ศึกษากรณีปัญหาการจดัตั้ง

และการบริหารนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 
2550 

1428  สมศกัด์ิ  วงศร์าษฎร์ มาตรการทางกฎหมายเพื่อการพฒันาเมืองใหม่ 2550 
1429  สุชาดา  วามะสุรีย ์ การดาํเนินคดีแบบกลุ่มในศาลแรงงาน 2550 
1430  อนุพงศ ์ สุขสมนิตย ์ มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรม : 

ศึกษาและวเิคราะห์พระราชบญัญติัโรงแรม พ.ศ. 2547 
2550 

1431  อภิรดี  พลอยเล่ือมแสง การบงัคบัคดีปกครองก่อนและหลงัการจดัตั้งศาลปกครอง 2550 
1432  สุเมธ  นาควโรดม การขออนุญาตกระทาํการจาํกดัการแข่งขนั : ศึกษากรณีการห้ามมิให้

ทาํธุรกิจกบัคู่แข่งในอุตสาหกรรมยานยนต ์
2550 

1433  สุมาลี  จาํเริญ กฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัอาหาร :  ศึกษากรณีผลกระทบจาก
โรคระบาดไขห้วดันกต่ออุตสาหกรรมการเล้ียงไก่เน้ือในประเทศ
ไทย 

2550 

1434  สุประวติั  สมดี บทบาทเชิงรุกของศาลในการดาํเนินคดีแบบกลุ่ม 2550 
1435  สวรส  สุวรรณรัตน์ การประกันภยัความรับผิดของผูป้ระกอบการขนส่งต่อเน่ืองหลาย

รูปแบบ : ศึกษาเฉพาะกรมธรรม์ประกันภยัความรับผิดท่ีใช้ใน
สมาคมผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศแห่งประเทศไทย 

2550 

1436  ศิริศกัด์ิ  จึงดาวรรณ หลกัเกณฑ์เร่ือง “ ผูมี้อาํนาจเหนือตลาด”  ตามพระราชบญัญติัการ
แข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2542  ศึกษากรณีสินคา้เหลก็ 

2550 

1437  ศรันยา  วบูิลยศิ์ริพงษ ์ บทบาท หนา้ท่ี  และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั 2550 
1438  วนิยั  จีรวงศสุ์นทร การวนิิจฉยัขอ้เท็จจริงโดยผูเ้ช่ียวชาญในปัญหาทางพาณิชย ์ 2550 
1439  วโรดม  ศิริมณีธรรม การคดัคา้นอนุญาโตตุลาการ 2550 
1440  วรุณยพุา  ศาลาสุข กรอบทางกฎหมายเ ก่ียวกับบริการการส่ือสารผ่านดาวเทียม 2550 
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ภาคพ้ืนดินในประเทศไทย 
1441  มณียาภรณ์  ระตินยั หลกัฟังความสองฝ่ายในกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 2550 
1442  ภาสินี  ปรีชาพืช ปัญหาและขอ้กฎหมายเก่ียวกบัตัว๋เงินปลอม :  ศึกษากรณีการแกไ้ข

เปล่ียนแปลงรายการสาํคญัในตัว๋เงิน 
2550 

1443  ภาสวรรณ  ณ  นคร การปฏิบติัต่อสญัญาในคดีลม้ละลาย 2550 
1444  ภาคภูมิ  อุทยัรัตน์ มาตรการคุม้ครองสิทธิผูเ้สียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2550 
1445  ภทัรา  ภาคยป์ระเสริฐ การคุม้ครองบุคคลท่ีสามท่ีไดค้วามลบัทางการคา้โดยสุจริต 2550 
1446  เพียงฤทยั  พรรณศิริชยั ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดของลูกหน้ีร่วม : ศึกษาเฉพาะ

กรณีกฎหมายตัว๋เงิน 
2550 

1447  จงรักษ ์ เมธาวรกลุ บทบาทและสถานภาพของผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ
ตามกฎหมายใหม่ 

2550 

1448  พรชนก  กฤดาธิการ แนวทางการพฒันากฎหมายเก่ียวกบัการชาํระบญัชีบริษทัจาํกดั 2550 
1449  โกสินทร์  เธียรสวสัด์ิกิจ แนวทางการนาํมาตรการป้องกนัการเลือกใชอ้นุสัญญาเพ่ือการเวน้

การเก็บภาษีซอ้นโดยมิชอบ ( Anti- Treaty  Shopping  Measure) มา
ใชใ้นประเทศไทย 

2550 

1450  ทิพณฏัฐา  กงักาฬไกร
ไพศาล 

หลักและแนวคิดในการกําหนดอัตราค่าบริการโทรคมนาคม : 
โทรศพัทพ้ื์นฐาน 

2550 

1451  ชลาลยั  บุญเป่ียม ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการรวมธุรกิจตามพระราชบญัญติัการแข่งขนั
ทางการคา้  พ.ศ.2542 

2550 

1452  ชิตพล  ลิขิตภูมิสถิตย ์ บทบาทของศาลยติุธรรมในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ 2550 
1453  ณฐัพร  ยอดมโนธรรม การปรับปรุงกฎหมายและวธีิการเพื่อประสิทธิภาพการบงัคบัจาํนอง 2550 
1454  ฐิตินนัท ์ มงคลพิทกัษสุ์ข บตัรเงินฝาก : ศึกษาถึงความเป็นตราสารเปล่ียนมือและบทกฎหมาย

ท่ีนาํมาบงัคบัใช ้
2550 

1455  ณฐิักา  นิตยาพร แนวทางการใช้งานอย่างเป็นธรรมในงานอันมีลิขสิทธ์ิท่ีเก่ียวกับ
การศึกษาตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 

2550 

1456  ดุจแข  ค ํ้าชู มาตรการบงัคบัสิทธิทางแพ่งเก่ียวกบัสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา : 
ศึกษาการละเมิดลิขสิทธ์ิและเคร่ืองหมายการคา้ 

2550 

1457  ต่อรัฐ  สิงห์เรืองเดช หลกัสญัญาจะทาํสญัญา 2550 
1458  ธเนศ  บ๊วยเจริญ ปัญหาและแนวทางแกไ้ขในการจดัเก็บอากรแสตมป์ตามประมวล

รัษฎากร 
2550 

1459  นวลมณี  ภูอนนัตานนท ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัตัว๋เงินท่ีใหใ้ชเ้งินแก่ผูถื้อ 2550 
1460  ปุณณ์ลลิตา  ต่วนสวสัด์ิ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการรับช่วงสิทธิโดยผูใ้หห้ลกัประกนั 2550 
1461  นนทพนัธ์  อิศวกอ้งเกียรติ ปัญหาทางกฎหมายในการเขา้ถึงทรัพยากรชีวภาพจาํพวกจุลินทรีย์ 2550 
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ในประเทศไทย 
1462  กานต ์ กาญจนะไพบูลย ์ ปัญหาทางกฎหมายของสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับตั้งครรภแ์ทน 2551 
1463  นนลณีย ์ พชัรพงศอ์มร การประกอบธุรกิจการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น : ศึกษาความรับผิด

ทางกฎหมายของผูป้ระเมิน 
2551 

1464  ชิดชนก  สาหร่ายทอง ระบบการบริหารจดัการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic 
Value Management : EVM) กบัผลกระทบต่อสิทธิในการเจรจา
ต่อรองร่วมในรัฐวสิาหกิจ 

2551 

1465  ชีวนิ  มลัลิกะมาลย ์ การคุม้ครองสิทธิในภาพลกัษณ์ของบุคคลผูมี้ช่ือเสียง 2551 
1466  ณภทัร  ธญัญกลุสจัจา ปัญหากฎหมายเก่ียวกับผูถื้อหุ้นอาํพรางในการประกอบธุรกิจของ

คนต่างดา้ว 
2551 

1467  นิพนธ์  แยม้ประยรู ขอ้เสนอแกไ้ขประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าตรา 703 2551 
1468  บุญยวฒัน์  การะเวกพนัธ์ุ การแปรสภาพบริษทัมหาชนจาํกดัเป็นบริษทัจาํกดั 2551 
1469  ปองพิทย ์ สามตัถิยากร การติดตามทวงหน้ีอยา่งเป็นธรรม : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของ

สหรัฐอเมริกาและกฎหมายไทย 
2551 

1470  พนัธ์ุสยาม  หว้ยแกว้ ความรับผิดในการละเมิดลิขสิทธ์ิของผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต 2551 
1471  พิมสิริ  อึงขจรกลุ ความรับผิดทางแพง่ในการขนส่งสินคา้อนัตราย 2551 
1472  โพชฌงค ์ เพช็รนอ้ย นายหนา้ซ้ือขายล่วงหนา้ในตลาดซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้ 2551 
1473  ภานุรังสี  หุ่นดี ความรับผิดของผูป้ระกอบการขนส่งทางอากาศในกรณีอากาศยาน

ก่อความเสียหายแก่บุคคลท่ีสาม 
2551 

1474  ฤทยัรัตน์  ติยะวชัรานนท ์ ปัญหาการโอนความเส่ียงภยัตาม พ.ร.บ. สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ.
2546 

2551 

1475  สุวตัร  ปะวะภูโต การประกนัภยัความรับผิดของผูป้ระกอบวชิาชีพทนายความ 2551 
1476  อมรรัตน์  รัตนกิจเจริญ การบงัคบัคดีโดยเอกชน 2551 
1477  วรพนธ์  ด่านววิฒัน์ สถานะทางกฎหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนต่อประสาน

กบัผูใ้ช ้(USER INTERFACE) 
2551 

1478  อริศรา  ศนัสนียว์ทิยกลุ ปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลย ีBit Torrent 2551 
1479  เอกลกัษณ์  เหลืองอาํพล การใชท้รัพยสิ์นของบุคคลอ่ืนท่ีอยูใ่นความครอบครองของลูกหน้ีใน

คดีลม้ละลาย 
2551 

1480  หทยัรัตน์  โชคชูวฒันาเลิศ ปัญหากฎหมายท่ีเกิดจากการทําการตลาดผ่านโปรแกรมค้นหา 
(Search Engine) บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

2551 

1481  ชยัวฒัน์  ธนวฒันตระกลู มาตรการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัผูก้ระทาํความผิดในคดีข่มขืนกระทาํ
ชาํเราหลงัพน้โทษ : ศึกษากรณีแบบอยา่งของประเทศสหรัฐอเมริกา 

2551 

1482  ณิชารัตน์  สุจริตวรางกรู ความน่าเช่ือถือทางกฎหมายของเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ 2551 
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1483  ปรางทิพย ์ โพธ์ิแกว้วราง
กลู 

การนําเอามาตรการสมคบกันกระทําความผิดมาบังคับใช้กับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

2551 

1484  พิชยตุม ์ คูณทอง การดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผิดบนอินเทอร์เน็ต : ศึกษาเฉพาะตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์     
พ.ศ.2550 

2551 

1485  ภคัพล  ธนรักษ ์ การนําระบบอยัการอิสระของประเทศสหรัฐอเมริกามาใชก้ับการ
ดาํเนินคดีกบัผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 

2551 

1486  มนูญ  แสงงาม การเปิดเผยพยานหลกัฐานก่อนการสืบพยานคดีอาญา : ศึกษากรณี
การแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

2551 

1487  ยพุดี  ธรรมาภิมุขกลุ ก า ร รั บ ฟั ง ก า ร ก ร ะ ทํา ค ว า ม ผิ ด ค ร้ั ง อ่ื น  ๆ  ข อ ง จํา เ ล ย เ ป็ น
พยานหลกัฐานในคดีอาญา 

2551 

1488  วริสิทธ์ิ  สิงห์กาวงชยั การกูย้มืเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน เปรียบเทียบการฉ้อโกงของ
ลาว 

2551 

1489  ศรีสวสัด์ิ  มณีวงศ ์ การบงัคบัโทษประหารชีวติ : ศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งประเทศไทย
กบั ประเทศลาว 

2551 

1490  สกนธ์กาญจน์  ปิฎกานนท ์ การฟอกเงินโดยองค์กรท่ีไม่แสวงหากําไร ศึกษาเฉพาะกรณี
ขอ้เสนอแนะพิเศษของหน่วยป้องกนัอาชญากรรมทางการเงิน 

2551 

1491  สุชยั  สุเฉลิมกลุ การนาํวิธีการว่าดว้ยความร่วมมือของผูก้ระทาํความผิดมาใชใ้นคดี
ฟอกเงิน 

2551 

1492  อลิสา  สุนทรพะลิน อาํนาจและบทบาทของพนกังานอยัการในคดีวสิามญัฆาตกรรม 2551 
1493  อศัวนิ  คูร์พิพฒัน์ ความรับผิดทางอาญาในการใชเ้ซลลต์น้กาํเนิดของมนุษยเ์พ่ือการวจิยั

ทดลอง 
2551 

1494  เกษราภรณ์  ไหลสงวนงาม การชดใชค้่าสินไหมทดแทนในคดีอาญา 2551 
1495  ทว ี ชูโต ความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบของผูพ้ิพากษาสมทบมาใช้ใน

คดีอาญา 
2551 

1496  ปณิตา  โรจน์พานิช ขอบเขตความรับผิดฐานเจา้พนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ : ศึกษา
การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบของผูพ้ิพากษา 

2551 

1497  ประสม  หงษโ์ต ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 
2545 

2551 

1498  พิญดา  เลิศกิตติกลุ พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 : ศึกษากรณีความรับผิดทางอาญาเก่ียวกับการเขา้ถึงระบบ
คอมพิวเตอร์และขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 

2551 
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1499  ศิริจนัทร์  บิณศิรวานิช อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ : ศึกษาเฉพาะกรณีการบงัคบัใชก้ฎหมาย
ในคดีหม่ินประมาทบนระบบเครือข่ายเฉพาะเร่ืองช่ือเสียง 

2551 

1500  อภิชาติ  โกสยัสุก การฉอ้โกงในธุรกิจประกนัวนิาศภยั 2551 
1501  อภินพ  สุจิภิญโญ การกาํหนดให้ความผิดเก่ียวกับการระดมเครือข่ายโดยมิชอบตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการขายตรงและตลาดแบบตรงเป็นความผิดมูลฐาน
ตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

2551 

1502  อรณิชา  สวสัดิชยั มาตรการเพ่ือคุม้ครองผูถู้กคุมคามจากการเฝ้าติดตามอยา่งต่อเน่ือง 2551 
1503  อรสุดา  แสงกํ่า การนาํวธีิการต่อรองคาํรับสารภาพมาใชก้บัองคก์รอาชญากรรม 2551 
1504  ธีรวฒัน์  ขวญัใจ สถานะของแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย (พ.ศ. 2540) 
2551 

1505  ปริตตา  สดสง่า การนาํวธีิพิจารณาความแพง่มาใชใ้นวธีิพิจารณาคดีปกครอง 2551 
1506  สิงห์คาํ  วงพระจนัทร์ การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการนิติบัญญติัระหว่างสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว กบัราชอาณาจกัรไทย 
2551 

1507  จกัรพล  ล้ิมตระกลู ปัญหาการออกกฎท่ีมีผลเป็นการยกเลิกแก้ไขกฎหมายระดับ
พระราชบญัญติั 

2551 

1508  จกัรพนัธ์  เช่ียวพานิช ผลของคาํสัง่ทางปกครองท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัความไม่มีส่วน 
ไดเ้สีย 

2551 

1509  ธีรัญชา  สระทองอุ่น ขอบเขตในการตรวจสอบการใชดุ้ลพินิจของฝ่ายปกครองโดยศาล
ปกครอง 

2551 

1510  ปิยะวรรณ  ประมวลทรัพย ์ รูปแบบท่ีเหมาะสมขององคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการบินพลเรือน
ในประเทศไทย 

2551 

1511  พนัธ์ุเพ่ิมศกัด์ิ  อารุณี มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองการทาํงานและผลประโยชน์
ตอบแทนของผูป้ฏิบติังานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

2551 

1512  ศุภชยั  คาํคุม้ การตรวจสอบการใชอ้าํนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
โดยศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษาคาํวนิิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญท่ี 9/2549 

2551 

1513  สมฤทธ์ิ  ไชยวงค ์ ปัญหากระบวนการสรรหาผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน 2551 
1514  พิพฒัน์  กิจเสถียรพงษ ์ การบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองแรงงานเด็ก : ศึกษากรณี

การใชแ้รงงานเด็กในสถานประกอบกิจการประเภทร้านอาหารและ
สถานบริการนํ้ ามนัในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

2551 

1515  สุดปรารถนา  นีละไพจิตร สิทธิมนุษยชนในอิสลามกบัการรับรองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย 

2551 

1516  อภิชญา  บุญกระพือ ขอ้ขดัแยง้ในเร่ืองอาํนาจหนา้ท่ีของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง 
: ประสบการณ์จากการบงัคบัใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

2551 
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(พ.ศ. 2540) 
1517  วรัิช  ร่วมพงษพ์ฒันะ เขตอาํนาจศาลปกครองในคดีพิพาทเก่ียวกับการยึดหรืออายดัและ

ขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของเจา้พนกังานตามประมวลรัษฎากร 
2551 

1518  อโณทยั  ศรีสมยั การควบคุมการใชอ้าํนาจของแพทยสภาโดยศาลปกครอง 2551 
1519  ปริญญา  จนัลองรัตน ์ การใช้สิทธิตามสนธิสัญญาทางไมตรีแล ะความสัมพันธ์ทาง

เศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจกัรไทย กบั สหรัฐอเมริกา กรณีศึกษา 
บริษทัไพศาลประกนัภยั จาํกดั 

2551 

1520  เพญ็พิรุฬห์  เจริญคา้ อนุสัญญาเพ่ือการปราบปรามการกระทาํอนัมิชอบดว้ยกฎหมายต่อ
ความปลอดภยัในการเดินเรือทางทะเล ค.ศ. 1988 : ศึกษาการเขา้ร่วม
เป็นภาคีของประเทศไทย 

2551 

1521  มนลดา  นาคภิบาล แนวทางการตีความขอ้บทเร่ืองแรงงานในความตกลงเขตการคา้เสรี : 
กรณีศึกษาเขตการคา้เสรีประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศชิลี 

2551 

1522  รุจิรา  ญาณะเหลก็ พนัธกรณีตามขอ้บทเร่ืองส่ิงแวดลอ้มในความตกลงเขตการคา้เสรีทวิ
ภาคี ศึกษากรณีประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศชิลี 

2551 

1523  ฤทธิเดช เหมาะประสิทธ์ิ แนวทางการจัดสรรคล่ืนความถ่ีวิทยุ  : ศึกษากรณีระบบ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ียคุท่ีสาม (3G) 

2551 

1524  ศุภสรณ์  รุ่งโรจน์วฒิุกลุ ข้อตกลงของ GATS กับการนําระบบการออกใบอนุญาตแบบ 
SINGLE LICENSE มาปรับใชใ้นประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมายต่างประเทศ 

2551 

1525  ศุภิสรา  สวา่งพลกรัง พนัธกรณีตามขอ้บทเร่ืองบริการทางการเงินในความตกลงการคา้เสรี
ทวภิาคี : ศึกษาเฉพาะกรณีธุรกิจธนาคารพาณิชย ์

2551 

1526  สุทธิศกัด์ิ  อจัฉรียเกียรติ ปัญหากฎหมายของการเปิดเสรีการคา้บริการสาขาประกนัภยัภายใต้
ร่างความตกลงเขตการคา้เสรี ไทย-สหรัฐฯ 

2551 

1527  เอก  ยิม้ฉาย ผลก ระท บขอ งร่า งความต กลง เขต การ ค้า เ สรี  ( FTA)  ไทย -
สหรัฐอเมริกา : เร่ืองการอนุญาโตตุลาการภายใต้ศูนย์ระหว่าง
ประเทศเพื่อการระงบัขอ้พิพาททางการลงทุน (ICSID) 

2551 

1528  อรรถ  สุทธิสนัธ์ิ การระงับข้อพิพาทกรณีหมู่เกาะสแปรตล่ีในกฎหมายระหว่าง
ประเทศ 

2551 

1529  อาคม  ชนิตวธัน์ การบงัคบัทางเศรษฐกิจในกรอบของสหประชาชาติ : ศึกษากรณี
สงครามอิรัก – คูเวต 

2551 

1530  เดชอุดม  ขนุนะสิทธ์ิ การรับรองและความคุม้ครองท่ีเก่ียวขอ้งภายใตเ้คร่ืองหมายพิเศษอนั
เด่นชดัตามกฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศและผลกระทบต่อ
ประเทศไทย 

2551 
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1531  กฤษณา  ศกัดิวรพงศ ์ การฉอ้ฉลในสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในธุรกิจประกนัวินาศ
ภยั 

2552 

1532  กลัยาลกัษณ์  อศัวนิอานนัท ์ จาํนาํตัว๋เงิน 2552 
1533  คนัธรท  เจียมพานทอง การบงัคบัชาํระหน้ีจากทรัพยท่ี์เป็นหลกัประกนั : ศึกษากรณีสินคา้

คงคลงัเป็นหลกัประกนั 
2552 

1534  ชยั  ล้ิมสุวฒัน์ สญัญาซ้ือขายท่ีมีของแถม : ศึกษากรณีนิติสัมพนัธ์ระหวา่งผูซ้ื้อและ
ผูข้าย 

2552 

1535  ธนัยพร  ชินรักษา ปัญหาทางกฎหมายว่าดว้ยสัญญาซ้ือขายทางแพ่งและสัญญาซ้ือขาย
ทางพาณิชย ์

2552 

1536  นฏันนัทน์  วรวงศว์รรณา ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการจอง : ศึกษากรณีการจองบา้นหรือ
รถยนต ์

2552 

1537  นิศรา  เฮงววิฒันชยั การเขา้สู่ธุรกิจโลจิสติกส์ของคนต่างดา้ว : ศึกษากรณีการขนส่งทาง
ถนน การจดัหาสินคา้ คลงัสินคา้ และศูนยก์ระจายสินคา้ 

2552 

1538  ปัทมรัตน์  ทรัพยเ์จริญ การให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย ์

2552 

1539  ปิยฉตัร  ศกัด์ิศรีเวชกลุ การทาํพินัยกรรม : ศึกษากรณีการกนัส่วนมรดกให้แก่ทายาทโดย
ธรรม 

2552 

1540  ณฐัชานนัท ์                                 
โภคินจารุเสถียร 

ปัญหากฎหมายของการบงัคบัจาํนอง : ศึกษากฎหมายวธีิสบญัญติั 
 

2552 

1541  เมธสั  อนนัตศิ์ริวงศ ์ ผลกระทบจากพระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดจาก
สินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ 2551 ต่อผูป้ระกอบการ 

2552 

1542  วรัณ  เจียมจิตตต์รง มาตรการจดัการกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กรณีแปรรูปตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นบริษทัมหาชน 

2552 

1543  ศิริกานดา  กาํลงัประสิทธ์ิ ความรับผิดทางแพ่งและกระบวนการติดตามเงินและทรัพยสิ์นจาก
การฉอ้ฉลของกรรมการบริษทัประกนัภยั 

2552 

1544  สมพล  เอ่ียมจิตกศุล ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการจาํนําตามพระราชบัญญติัโรงรับจาํนํา 
พ.ศ. 2505 

2552 

1545  สิรีธร  นิธิเบญญากร ปัญหาการนาํจารีตประเพณีทางการคา้มาใชใ้นกฎหมายไทย 2552 
1546  สุดารัตน์  ภทัรานุรักษก์ลุ ปัญหาความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบแบบและระบบทะเบียน : ศึกษา

กรณีสญัญาซ้ือขายอสงัหาริมทรัพย ์
2552 

1547  สุพรรษา  จิรโชติขจรกลุ ปัญหากฎหมายบางประการเก่ียวกบัมาตรการส่งเสริมการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 : ศึกษากรณีหน้าท่ีและความรับผิดของ

2552 
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กรรมการ 
1548  สุพชัรินทร์  อศัวธิตานนท ์ พฒันาการของหลกักฎหมาย VOLENTI NON FIT INJURIA : 

ศึกษาการปรับใชก้บัประเทศไทย 
2552 

1549  อนุวฒัน์  งามประเสริฐกลุ มาตรการทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์: ปัญหาทาง
กฎหมายและแนวทางแกไ้ข 

2552 

1550  อารัทธ์  สิงห์ชูวงศ ์ มาตรการทางกฎหมายลม้ละลายต่อกลุ่มบริษทั 2552 
1551  เอกชยั  โชติพิทยสุนนท ์ การใหค้วามคุม้ครองสิทธิการเช่าในงานวรรณกรรม 2552 
1552  ภุชงค ์ ธีรนนัทราพร ปัญหากฎหมายตามพระราชบญัญติัทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

พ.ศ.2550 : ศึกษากรณีการก่อตั้งทรัสต์โดยมีเจตนาหลบเล่ียงการ 
ชาํระหน้ี 

2552 

1553  ปรัชณี  เรืองขนาบ ปัญหาทางกฎหมายในการใช้ซอฟแวร์ตวัแทนอิเล็กทรอนิกส์ทํา
สญัญาอิเลก็ทรอนิกส์ 

2552 

1554  อญัชนั  ศรีพิทกัษส์กลุ การผิดสัญญาท่ีคาดหมายได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดข้ึน (Anticipatory 
Breach) ในสญัญาซ้ือขายสินคา้ทางพาณิชย ์

2552 

1555  ชมเพลิน  ภุชฌงค ์ ความผิดทางอาญาวา่ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อหลีกเล่ียงเทคโนโลยี
การป้องกนัการละเมิดลิขสิทธ์ิ 

2552 

1556  ขจีรัตน์  อคัรจิตสกลุ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีการ
รายงานธุรกรรมขององคก์รท่ีมีความเส่ียงต่อการกระทาํความผิดฐาน
ฟอกเงิน 

2552 

1557  ต่อศกัด ์ สวสัดีมงคล การวเิคราะห์ความผิดมูลฐานเก่ียวกบัการเลือกตั้งในกฎหมายป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน 

2552 

1558  ธนัวรัตน์  โรจนโรวรรณ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัการทารุณสตัว ์ 2552 
1559  ธีระพล  โชติพนัธ์ มาตรการทางอาญาต่อการกระทาํความผิดต่อทรัพยสิ์นทางปัญญา 2552 
1560  นิธิ  เมทินีวงศ ์ แนวความคิดเก่ียวกบัผูก้ระทาํความผิดและผูเ้สียหายในความผิดฐาน

ข่มขืนกระทาํชาํเรา 
2552 

1561  ปวนีิ  ไพรทอง ปัญหาการนาํบทสันนิษฐานเด็ดขาดมาใชใ้นพระราชบญัญติัยาเสพ
ติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 

2552 

1562  เศรษฐา  เศรษฐเมธีกลุ บทบาทของพนกังานอยัการในกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท์ 2552 
1563  พชรวรรณ  ขาํตุม้ อาํนาจในการบงัคบัใชก้ฎหมายของคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) : 

ศึกษาเปรียบเทียบกบัคณะกรรมการ ปปง. และคณะกรรมการป.ป.ส. 
2552 

1564  วลัลภา  แกว้พนาสิริ การลดปริมาณคดีข้ึนสู่ศาลอุทธรณ์โดยการกลัน่กรองการอุทธรณ์
ดุลพินิจในการกาํหนดโทษ 

2552 

1565  ศกนุา  เกา้นพรัตน ์ มาตรการทางกฎหมายสาํหรับผูท่ี้มีสภาพจิตไม่ปกติ : ศึกษากรณีการ 2552 
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ดาํเนินคดีอาญา การรับโทษทางอาญาและการคุม้ครองสงัคม 
1566  ศรสวรรค ์ แสงอภยั รูปแบบท่ีเหมาะสมของการกําหนดหลักเกณฑ์การชดเชยความ

เสียหายแก่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยผูบ้ริสุทธ์ิ : ศึกษากรณีการดาํเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีผิดพลาดโดยรัฐหรือเจ้าหน้าท่ี
พนกังานของรัฐในประเทศลาว 

2552 

1567  สายใจ  อุชชิน มาตรการบงัคบัทางอาญาท่ีใชแ้ก่นิติบุคคลในคดีส่ิงแวดลอ้ม 2552 
1568  สิงหพล  พลสิงห์ อาํนาจในการบงัคบัใชก้ฎหมายของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมาย

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
2552 

1569  สุธาสินี  สณัหรัติ ก า ร ต ร วจ สอ บ ก า ร ใ ช้ ดุ ล พิ นิ จ ข อ ง พ นัก ง า น อัย ก า ร ใ น ร่ า ง
พระราชบญัญติัชะลอการฟ้อง 

2552 

1570  เสกสรร  อาํภาไพ อาํนาจเจ้าพนักงานในการสืบสวนคดีเก่ียวกับการก่อการร้ายใน
ประเทศไทย ศึกษาเปรียบเทียบการบังคับใช้กฎหมาย USA 
PATRIOT ACT ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

2552 

1571  จตุพร  บณัฑิตกลุ พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 : การ
กําหนดข้อสันนิษฐานทางอาญาว่าด้วยการกระทําความผิดของ
ผูบ้ริหารนิติบุคคลในความผิดเก่ียวกับการกระทาํอนัไม่เป็นธรรม
เก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

2552 

1572  พิชญสิ์นี  สตัยาธนโชติ การบังคับใช้กฎหมายของกรมสอบสวนคดีพิเศษกรณีความผิด
เก่ียวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 

2552 

1573  อุภยัวนั  ชยัยะวง การคุม้ครองสิทธิเด็ก กรณีตกเป็นผูต้อ้งหาในคดีอาญา : ศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2552 

1574  ชญาณ์พิมพ ์ บวัดิษฐเ์ดชา ความรับผิดทางอาญาของผูคุ้กคามผูอ่ื้นโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 2552 
1575  จุฑารัตน์  โยธินวศิิษฐ ์ มาตรการดาํเนินการกับทรัพยสิ์นท่ีได้มาจากการกระทาํความผิด : 

ศึกษากรณีดอกผลของทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผิด 
2552 

1576  จนณรงค ์ สมเสถียร ความรับผิดทางอาญาในความผิดฐานข่มขืน ศึกษากรณีสามีข่มขืน
ภริยาของตน 

2552 

1577  ชนิดาพร  ภู่เรือน ปัญหาการดํา เ นินการให้ท รัพย์สินตกเ ป็นของแผ่นดินตาม
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 

2552 

1578  ขวญัพฒัน์  ธนะธรรมนิตย ์ การทาํคาํพิพากษาท่ีเหมาะสมต่อการกระทาํความผิดของเด็ก 2552 
1579  ทกัษอร  สุวรรณสายะ พระราชบัญญติัป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : 

ศึกษากรณีอํานาจในการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงาน
เจา้หนา้ท่ี 

2552 



  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (วิทยานิพนธ์) 232 
 

  ล าดับ                 ช่ือผู้แต่ง                                                     ช่ือเร่ือง                                                   ปีเผยแพร่   
  (No.)                 (Author)                                                     (Title)                                                     (Year) 
 

1580  นลินอร  ธิบดี ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล ศึกษากรณีกระทําผิดโดย
ประมาท 

2552 

1581  นนชปวร  สุวรรณกลุ พระราชบัญญติัป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : 
ศึกษากรณีการใชม้าตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลกัฐาน 

2552 

1582  บวรวรรณ  อินจาํปา ความผิดทางอาญาเก่ียวกบัระบบประกนัสุขภาพ 2552 
1583  บุษยพรรณ  ปักการะโน การนาํมาตรการส่งมอบภายใตก้ารควบคุมมาใชก้บัคดียาเสพติดของ

ประเทศไทย 
2552 

1584  ปุณยวร์ี พรพิพฒันมงคล ประเทศไทยกบัการอนุวติัการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ย
การต่อตา้นการทุจริต ค.ศ. 2003 : ศึกษากรณีการเรียกคืนทรัพยสิ์นท่ี
ไดม้าจากการกระทาํความผิด 

2552 

1585  อญัธิกา ณ พิบูลย ์ ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

2552 

1586  ศิรัฐประภากรณ์ รัตนพานิช กฎหมายอาญาเก่ียวกบัส่ือมวลชนในปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต 2552 
1587  ทิพยอ์าภา  เสฐจินตนิน การรักษาความปลอดภยัภาคเอกชน : ศึกษาเฉพาะกรณีการกาํกับ

ดูแลและการบงัคบัใชก้ฎหมายของหน่วยงานรักษาความปลอดภยั 
2552 

1588  ยงยทุธ  แต่สุขะวฒัน ์ การคุม้ครองพยาน : ศึกษาเฉพาะกรณีท่ีพยานเป็นผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ 2552 
1589  ธญันิตย ์ ตนัไพศาล ปัญหาการนาํหลกัการสมคบกนักระทาํความผิดมาใชใ้นการป้องกนั

และปราบปรามการกระทาํความผิดเก่ียวกบัการคา้มนุษย ์
2552 

1590  ปัทมาวดี  สายแกว้ ปัญหาการดาํเนินคดีตามพระราชบัญญติัคุม้ครองผูถู้กกระทาํด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 : ศึกษากรณีการใชอ้าํนาจศาล 

2552 

1591  รุ่งโรจน์  แจ่มพทัยากรณ์ มาตรการพิเศษในการรวบรวมพยานหลกัฐานในคดีคา้มนุษย ์กรณี
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 

2552 

1592  สณัฐิชยั  สนิทไชย มาตรการทางอาญาเก่ียวกับการเขา้ถึงขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ตท่ีไม่
เหมาะสมสาํหรับเด็ก 

2552 

1593  วรพชร  จนัทร์ขนัตี กระบวนการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

2552 

1594  ใบตอง  รัตนขจิตวงศ ์ มาตรการหรือวธีิการชัว่คราวก่อนการพิพากษาในคดีส่ิงแวดลอ้ม 2552 
1595  เกียรติไกร  ไกรแกว้ การคุ้มครองความเช่ือถือและความไวว้างใจของผู ้รับคาํสั่งทาง

ปกครองท่ีมีต่อคาํสัง่ทางปกครอง 
2552 

1596  จิตติวฒัน์  ทองนวล ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการตามขอ้บงัคบัการประชุมสภา
ของไทย 

2552 

1597  ฉนัทิกา  กลุธาํรงค ์ ความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด : ศึกษาเปรียบเทียบ 2552 



  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (วิทยานิพนธ์) 233 
 

  ล าดับ                 ช่ือผู้แต่ง                                                     ช่ือเร่ือง                                                   ปีเผยแพร่   
  (No.)                 (Author)                                                     (Title)                                                     (Year) 
 

กฎหมายฝร่ังเศสกบักฎหมายไทย 
1598  บณัฑิต  หวงัวโรดม คดีปกครองท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจ ศึกษากรณีการฟ้องเพิกถอนนิติกรรม

ทางปกครอง 
2552 

1599  พนารัตน์  มาศฉมาดล สิท ธิ เสรี ภาพของ สต รีไท ย ภายใ ต้การป กคร องใ นระ บอ บ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจา้อยูห่วัจนถึงการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475) 

2552 

1600  พนิดา  พงศสุ์วรรณ การควบคุมการใชอ้าํนาจขององค์กรวิชาชีพดา้นกฎหมาย : ศึกษา
เฉพาะกรณีสภาทนายความ 

2552 

1601  ฟา  พรนที เขตอาํนาจศาลปกครองเก่ียวกบักระบวนการยติุธรรมทางอาญา 2552 
1602  ยทุธศกัด์ิ  ดีอร่าม การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการใชสิ้ทธิฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้ม 2552 
1603  รักไท  เทพปัญญา ปัญหาและแนวทางแก้ไขการเรียกให้เจ้าหน้าท่ีชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญติัความรับผิดทางละเมิด
ของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ.2539 

2552 

1604  วสิาข ์ อ่ิมใจ ปัญหาว่าด้วยโครงสร้างและอาํนาจหน้าท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ : 
ศึกษาเปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ
แ ห่ ง ร า ชอ า ณา จัก ร ไ ท ย  พ . ศ .  2 5 4 0  แ ล ะ รั ฐ ธร ร ม นู ญ แ ห่ ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 

2552 

1605  อธิลกัษณ์  ศรีหทยั ก า ร รั บ ร อ ง สิ ท ธิ เ ส รี ภา พ ข อ ง ช น ชั้ น ใ น สั ง ค ม ไ ท ย ใ น ส มัย
รัตนโกสินทร์ (รัชกาลท่ี 4 – รัชกาลท่ี 7) 

2552 

1606  แสงระว ี สวสัดิบุตร ปัญหาท่ีเกิดจากการแบ่งแยกอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริการ
สาธารณะระหวา่งรัฐกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามกฎหมายวา่
ดว้ยการกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2552 

1607  วรัิตน์  ชาญอารีววิฒัน์ ท่ีมาและองคป์ระกอบของคณะกรรมการรัฐวสิาหกิจในประเทศไทย 2552 
1608  อรพรรณ  ลีหะเปสนนัท ์ แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมในรัฐธรรมนูญไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช 2549 
2552 

1609  อคัรินทร์  อคันิทตั การใหค้วามคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไร้ท่ีอยูอ่าศยัภายใต้
กฎหมายไทย : ศึกษาวเิคราะห์จากปัญหาของสงัคมไทย 

2552 

1610  กนกรัตน์  ปัญญานุรักษว์งศ ์ การแกไ้ขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในประเทศไทย 2552 
1611  อุษณีย ์ ล้ีวไิลกลุรัตน์ ผลกระทบของการพิพากษาเพิกถอนกฎโดยใหมี้ผลยอ้นหลงั : ศึกษา

คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุดกรณี กฟผ. 
2552 

1612  ภทัรียา  เทพขจร กฎหมายสนบัสนุนการจดัตั้งกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าในเขตชลประทาน 2552 
1613  วรพนัธ์  เยน็ทรัพย ์ การจดัหาพสัดุภาครัฐดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 2552 
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1614  วชัราพร  ยอดม่ิง กระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตาม
บทบญัญติัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

2552 

1615  ฌานิทธ์ิ  สนัตะพนัธ์ุ เขตอาํนาจศาลรัฐธรรมนูญ 2552 
1616  ยสวดี  นิลคูหา หลกักฎหมายห้ามมิให้มีผลยอ้นหลงัในระบบกฎหมายไทย : ศึกษา

กรณีกฎหมายอ่ืนท่ีมิใช่กฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา 
2552 

1617  ปานทิพย ์ พฤกษาชลวทิย ์ ขา้ราชการพลเรือนสามญั กบักฎหมายแรงงาน 2552 
1618  กนกกาญจน์  นาควไิล การเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมโดยใช้ราคาสะทอ้นตน้ทุนกับ

กฎหมายการคา้บริการระหวา่งประเทศ 
2552 

1619  กฤษณศกัด์ิ  ศรีเบญจโชติ การใชม้าตรการตอบโตโ้ดยรัฐท่ีมิใช่รัฐผูเ้สียหายตามร่างขอ้บทว่า
ดว้ยความรับผิดชอบของรัฐ 

2552 

1620  คมกฤช  หาญพิชาญชยั อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการคุม้ครองบุคคลทุกคนให้พน้
จากการถูกบงัคบัใหห้ายสาบสูญ : ผลกระทบต่อประเทศไทย 

2552 

1621  คุณาชา  ไชยชุมพร แนวทางการอนุวตัการกฎหมายไทยเก่ียวกบัการคุม้ครองและรักษา
ส่ิงแวดลอ้มทางทะเลตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. 1982 

2552 

1622  จิตติมา  จิราพงษ ์ ปัญหาทางกฎหมายของการเคล่ือนยา้ยบุคคลธรรมดาภายใตข้อ้ตกลง
เขตการคา้เสรีไทยออสเตรเลีย 

2552 

1623  ทิพรัตน์  วนัวาน ขอ้จาํกดัทางกฎหมายเก่ียวกบัเสรีภาพในการทาํประมงในทะเลหลวง 2552 
1624  ณฐักฤษตา  เมฆา ปัญหาและลู่ทางวา่ดว้ยสิทธิในการกาํหนดใจตนเองของชนพ้ืนเมือง

ดั้งเดิม 
2552 

1625  ศุภจิตรา  เลาหวฒันภิญโญ ผลกระทบทางกฎหมายของการคุม้ครองมาตรการทางเทคโนโลยีท่ี
ใชคุ้ม้ครองงานอนัมีลิขสิทธ์ิ : ศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งสนธิสัญญา
ลิขสิทธ์ิกบัความตกลงเขตการคา้เสรี 

2552 

1626  ทว ี เรืองฤทธ์ิเดช การห้ามการทาํลายลา้งเผ่าพนัธ์ุในฐานะเป็นกฎหมายท่ีมีลกัษณะ
บงัคบัเด็ดขาดในกฎหมายระหวา่งประเทศ 

2552 

1627  ธนวศิิษฏ ์ มหพฤทธ์ิไพศาล ปัญหาและลู่ทางการคุม้ครองสิทธิผูล้ี้ภยัเด็กตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ : ศึกษากรณีประเทศไทย 

2552 

1628  จิตชาย  มุสิกบุตร ปัญหาของประเทศไทยจากการเขา้เป็นภาคีในอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศวา่ดว้ยการป้องกนัมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 และพิธีสาร ค.ศ. 
1978 

2552 

1629  ภูริสร์  รักจาํรูญ สถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลต่างด้าวกับพนัธกรณีของไทย
ภายใตข้อ้ตกลงต่าง ๆ เก่ียวกบัการคา้บริการ 

2552 

1630  ลลันา  นนทรังสี ปัญหาจากการมีหลายสัญชาติและแนวทางการแก้ปัญหาตาม 2552 
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อนุสญัญาวา่ดว้ยสญัชาติในระดบัพหุภาคี 
1631  วรรณวภิา  เมืองถํ้า การคุม้ครองพยานและผูเ้สียหายตามอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ย

การต่อตา้นองค์กรอาชญากรรมขา้มชาติท่ีจดัตั้ งในลกัษณะองค์กร 
2000 : การปรับปรุงกฎหมายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการคุม้ครอง
พยานและผูเ้สียหายของประเทศ 

2552 

1632  สจัจาวฒิุ  รอดสาํราญ การส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวระหว่างไทย ลาว และกมัพูชา 
ภายใตก้รอบของความตกลงในระดบัอนุภูมิภาค 

2552 

1633  สานุ  อาจสาํอางค ์ การคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มในกฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศ : 
ผลกระทบและแนวทางของประเทศไทย 

2552 

1634  หิรัญรัตน์  ฉกาจนโรดม มาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพืช (SPS) : การศึกษาเปรียบเทียบ
การกาํหนดมาตรการในการนาํเขา้กุง้และผลิตภณัฑก์ุง้ของประเทศ
ไทยกบัประเทศออสเตรเลีย 

2552 

1635  อนิรัตน์  จินดา ปัญหากฎหมายและความร่วมมือในการป้องกนัและปราบปรามโจร
สลดัและการปลน้เรือโดยใชอ้าวธุในช่องแคบมะละกา 

2552 

1636  อนุกลู  บุญญบาล ปัญหาและลู่ทางในการใช้ข้อบัญญัติการไม่ให้สถานภาพผูล้ี้ภัย 
(หลกั Exclusion Clauses) ตามอนุสัญญาวา่ดว้ยสถานภาพของผูล้ี้ภยั 
1951 

2552 

1637  อารยา  วรัญญาพร บทบัญญัติเ ร่ืองการแข่งขันทางการค้าในสนธิสัญญาทวิภาคี : 
แนวทางในการทาํสนธิสญัญาทวภิาคีทางการคา้โดยประเทศไทย 

2552 

1638  ภิญญดา  ไรนิเกอร์ การพฒันาระบบระงบัขอ้พิพาทในอาเซียน : บทเรียนจากระบบระงบั
ขอ้พิพาทในภูมิภาคอ่ืน ๆ 

2552 

1639  นิชุดา  เศรษฐะทตัต ์ หลกัการป้องกนัไวก่้อนล่วงหนา้ในกฎหมายทะเล ศึกษากรณีประมง 2552 
1640  กนกวรรณ  ชูช่ืน การจดัการทรัพยสิ์นของผูเ้ยาวท่ี์สมรสแลว้ 2553 
1641  เกวดี  ศรีมา ศูนยก์ลางผลประโยชน์หลกัของลูกหน้ีในคดีลม้ละลายขา้มชาติ 2553 
1642  โกศล  อศัวเดชานุกร ผลกระทบจากพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ต่อ

ผูป้ระกอบธุรกิจประเภทสินคา้ 
2553 

1643  ชุธิดา  สุภคักิตติมณีกลุ ความรับผิดทางแพ่งของบริษทัขอ้มูลเครดิตต่อการเปิดเผยขอ้มูลจน
เป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่เจา้ของขอ้มูล 

2553 

1644  ญาดา  รัตนอารักขา ค่าเสียหายสําหรับความเสียหายท่ีไม่เป็นตวัเงิน : ศึกษาในกรณีผิด
สญัญา 

2553 

1645  ตอ้งตา  ตนัตรัตนพงษ ์ มาตรการเสริมสร้างเสถียรภาพระบบสถาบนัการเงิน : กรณีศึกษา
พระราชบญัญติัสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 

2553 

1646  ธฤษิดา  เอ่ียมสุขแสง การนาํวธีิการไกล่เกล่ียมาใชใ้นการระงบัขอ้พิพาททางภาษีอากรตาม 2553 
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ประมวลรัษฎากรในชั้นก่อนฟ้องคดี 
1647  มณีรัตน์  สงัวรวงษพ์นา ปัญหากฎหมายการขจดัภาษีซ้อนระหว่างประเทศภายใตป้ระมวล

รัษฎากรของบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งตามกฎหมายไทย 
2553 

1648  นฤมล  พุม่เมือง การยกเ ลิกข้อบทเก่ียวกับบริการส่วนบุคคลท่ีเ ป็นอิสระตาม
อนุสัญญาตน้แบบขององค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพฒันา : ขอ้พิจารณาสาํหรับประเทศไทย 

2553 

1649  เรณุมาศ  รักษาแกว้ การนํามาตรการกํากับแบบรวมกลุ่มของต่างประเทศมาใช้ใน
ประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณีธนาคารพาณิชย ์

2553 

1650  ศรีภูพาน                            
สุพรรณไชยมาตย ์

สัญญาท่ีไม่เป็นธรรมในคอนแทรกซ์ฟาร์มม่ิง : ศึกษากรณีการเล้ียง
ไก่เน้ือ 

2553 

1651  สราลี  ดาํเนินผล การระงบัขอ้พิพาทในกิจการโทรคมนาคม : ศึกษากระบวนการระงบั
ขอ้พิพาทระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูบ้ริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

2553 

1652  สุรศกัด์ิ  เหลืองอร่ามกลุ การบงัคบัคดีหุน้สามญั 2553 
1653  อุษณีย ์ วรรธนะพิศิษฐ ์ การใหค้วามคุม้ครองขอ้มูลการข้ึนทะเบียนตาํรับยาแบบสิทธิเด็ดขาด 2553 
1654  ชาย  เลิศวทิยชยักลุ บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของท่ีปรึกษากฎหมายในการ

เปิดเผยข้อมูลอันเก่ียวด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ
ประชาชน 

2553 

1655  ธชัริน  บุญฤทธ์ิรุ่งโรจน ์ ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองสัญญาณรายการท่ีถ่ายทอดผ่าน
ดาวเทียม 

2553 

1656  มีนา  เหล่าหะเกียรติ ขอ้จาํกดัดา้นกฎหมายต่อการประกอบธุรกิจจดัการพลาสติกเหลือใช ้ 2553 
1657  นิออน  ลี ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบันิยามความลบัทางการคา้ตามพระราชบญัญติั

ความลบัทางการคา้ พ.ศ. 2545 
2553 

1658  เสนีย ์ พนัธ์ุอุไร ปัญหาการขายพ่วงตามพระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 
2542 

2553 

1659  อิสริยา  วมิลรัตน์ การนําบทบัญญัติเก่ียวกับการบังคับขายหุ้นจากผูถื้อหุ้นรายย่อย 
(Squeeze Out) มาใชใ้นประเทศไทย 

2553 

1660  อิสริยะ  อนนตพนัธ ์ อายคุวามของหน้ีตามคาํพิพากษา 2553 
1661  กฤศ  จิรภาสพงศา แนวทางในการนาํมาตรการแกไ้ขฟ้ืนฟผููก้ระทาํความผิดในชุมชนมา

ใชก้บัการกระทาํความผิดโดยเด็กในประเทศไทย 
2553 

1662  กมัปนาท  ณ วชิยั การบังคบัใชพ้ระราชบญัญติัป้องกันและปราบปรามการคา้มนุษย ์
พ.ศ. 2551 : ศึกษากรณีการไม่ดาํเนินคดีผูเ้สียหายตามมาตรา 41 

2553 

1663  ปฐมพร  ธาระวานิช การนาํกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใชส้าํหรับคดีอาญาท่ี
อยูใ่นเขตอาํนาจของศาลแขวง 

2553 
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1664  กิติพงษ ์ สุวรรณ์ มาตรการในการคุม้ครองผูเ้สียหายในระหวา่งการดาํเนินคดีอาญา 2553 
1665  ปณิธาน  มาลากลุ ณ อยธุยา การคุม้ครองสิทธิผูเ้สียหายกรณีพนกังานอยัการสัง่ไม่ฟ้อง 2553 
1666  เพญ็ประภา                            

ฤทธิปัญญาวงศ ์
อายคุวามในคดีอาญา : ศึกษาการกาํหนดอายคุวามสาํหรับคดีทุจริต
คอรัปชัน่ 

2553 

1667  วฑูิรย ์ เช้ืออาํไพ การคุม้ครองดุลพินิจของพนกังานอยัการในการสัง่คดี 2553 
1668  สุธารา  คิสาลงั การแสวงหาประโยชน์จากส่ิงแสดงตวับุคคลของผูอ่ื้นโดยทุจริต 2553 
1669  สุนนัทา  กวา้งทุ่ง พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ.2550 : ศึกษากรณีอาํนาจหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
2553 

1670  กมลศกัด์ิ  หม่ืนภกัดี การกาํหนดให้ความผิดอาญาร้ายแรง ตามอนุสัญญาสหประชาชาติ
เพ่ือต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติท่ีจดัตั้งในลกัษณะองคก์ร ค.ศ.2000 
เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน 

2553 

1671  ณฐัธีมา  พงษป์ระเสริฐ พนัธกรณีตามอนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้น   การทุจริต 
ค.ศ.2003 : ศึกษากรณีการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมใน
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริต 

2553 

1672  ดิษฐะพร  ทรัพยโ์มค ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินคดีต่อผูก้ระทาํความผิดซ่ึงเป็นผู ้
ทรงอิทธิพลในความผิดเก่ียวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 

2553 

1673  ถนอมจิต  วนวฒันากลุ แนวทางการกาํหนดมาตรการทางกฎหมายอาญาท่ีสอดคลอ้งกบัการ
ต่อตา้นการทรมานโดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐในกระบวนการยติุธรรม 

2553 

1674  เพียงพล  เจริญพนัธ ์ กฎหมายอาญากบัการคุม้ครองลูกหน้ีจากการใชว้ิธีการอนัมิชอบใน
การติดตามหน้ีสิน 

2553 

1675  ทองสมุทร  เทพปัญญา การคุ้มครองสิทธิ เด็กผู ้เ สียหายในคดีความผิดทาง เพศโดย
กระบวนการยติุธรรมทางอาญาในประเทศลาว 

2553 

1676  ธงทอง  นิพทัธรุจิ การริดรอนสิทธิทางการเมืองและโทษทางอาญา : ศึกษากรณีการเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้ง 

2553 

1677  ธญัลกัษณ์  เจริญศกัด์ิ การดาํเนินคดีศุลกากร ศึกษาแนวทางในการกาํหนดโทษสําหรับ
ความผิดอาญาศุลกากร 

2553 

1678  นนัทน์ภสัร์  สนธิพร มาตรการทางกฎหมายเพื่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจาก ส่ือ
ลามก :  ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัติปราบปรามวตัถุย ั่วยุ
พฤติกรรมอนัตราย 

2553 

1679  นิติรัฐ  พสักรพินิจ การบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดศึกษาในกรณีการปราบปราม
ผูก้ระทาํความผิดยาเสพติดรายสาํคญั 

2553 

1680  ปาณิศา  พวัเวส อิทธิพลระหว่างประเทศท่ีมีต่อกฎหมายอาญาไทย : ศึกษากรณี 2553 
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องคก์รอาชญากรรม 
1681  พงศจิ์รา  เชิดชู มาตรการทางกฎหมายในการบังคับใช้กับบิดามารดา กรณีบุตร

กระทาํความผิดทางอาญา 
2553 

1682  มนิมนา  สุทธิพงศเ์กียรต์ิ การคุ้มครองพยานบุคคลในคดีอาญา : ศึกษากรณีบทบาทศาล
ยติุธรรม 

2553 

1683  รัฐกร  คลงัสมบติั กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉันท์กบัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททาง
อาญาในชั้นพนกังานสอบสวน 

2553 

1684  อิสรีย ์ แจ่มจนัทรวงษ ์ อาํนาจศาลฎีกาในการปฏิเสธคดีอาญาซ่ึงไม่เป็นสาระอนัควรไดรั้บ
การวนิิจฉยั 

2553 

1685  วรรณพร  สิทธิกรวงศ ์ การคุม้ครองพยาน : ศึกษากรณีการนาํมาตรการฉุกเฉินมาปรับใช ้ 2553 
1686  ศิวดี  เกิดเจริญ ผลกระทบจากการบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมความผิดฐานข่มขืนกระทาํ

ชาํเราตามพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบบั
ท่ี 19 (พ.ศ.2550) ต่อความผิดฐานอนาจาร 

2553 

1687  สุพตัรา  สถิตจนัทรากลุ มาตรการทางอาญาในการป้องกนัเด็กและเยาวชนจากการถูกล่อลวง
ทางเพศโดยอาศยัอินเทอร์เน็ตหรือการส่ือสารทางอิเลก็ทรอนิกส์เป็น
เคร่ืองมือ 

2553 

1688  เฉลิมชยั  ชยัมนตรี การบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการคา้มนุษย ์: ศึกษาเปรียบเทียบกรณี
การคา้หญิงและเด็กระหวา่งไทย-ลาว 

2553 

1689  ประเสริฐ  สะหวา่งดี กระบวนการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาททางอาญา : ศึกษาเปรียบเทียบ
กรณีการไกล่เกล่ียขอ้ขดัแยง้ขั้นบา้นของ สปป. ลาว กบัการประนอม
ขอ้พิพาททางอาญาในระดบัหมู่บา้นของประเทศไทย 

2553 

1690  อรศรี  อธิกิจ มาตรการบริการสงัคมกบัโทษในคดีอาญา 2553 
1691  นริศ  ชาํนาญชานนัท ์ การพฒันาการสั่งคดีของอัยการ ตามบทบัญญติัรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 
2553 

1692  ชุลีมาศ  อตัถจรรยากลุ พระราชบัญญติัป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : 
ศึกษากรณีอาํนาจหน้าท่ีและการบังคบัใช้กฎหมายของเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินภายหลงัการแกไ้ข
เพ่ิมเติมพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ. 2551 

2553 

1693  พร้อมพนัธ์  ครบตระกลูชยั การกนับุคคลหรือผูถู้กกล่าวหาไวเ้ป็นพยาน : ศึกษากรณี พ.ร.บ.
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.2551 

2553 

1694  ราเมศ  พรหมเยน็ ปัญหาการปฏิบัติต่อพยานในคดีอาญา ศึกษากรณี : การปฏิบัติท่ี 2553 
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เหมาะสมต่อพยานในชั้นพนกังานสืบสวนสอบสวน 
1695  วรรษมล  เพง็ดิษฐ ์ การบงัคบัโทษปรับ : ศึกษากรณีอาํนาจหน้าท่ีของหน่วยงานบงัคบั

คดีอาญา 
2553 

1696  กนกวรรณ  อิทธิวภิาต ศาลปกครองกับหลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครอง ( ศึกษา
เปรียบเทียบประเทศฝร่ังเศสและประเทศไทย) 

2553 

1697  ไกรภพ  ภทัรศิษไพศาล ปัญหาการระงบัขอ้พิพาททางภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 2553 
1698  จรัสพนัธ์  เลิศอุดมโชค มาตรการลงโทษทางภาษีเงินไดก้รณีการเรียกเก็บเงินเพ่ิมและเบ้ีย

ปรับตามประมวลรัษฎากร 
2553 

1699  ชมยัพร  ชมกลุ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาํหนดแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2553 
1700  ณภทัร์พร  สิงห์ประเสริฐ พระราชอาํนาจของพระมหากษตัริยใ์นการยบัย ั้งร่างกฎหมาย 2553 
1701  ปภาว ี กิตติกานตว์งศ ์ สถานะทางกฎหมายมหาชนและการใช้อาํนาจกาํกบัดูแลตลาดเงิน

ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
2553 

1702  ธนวธิ  โชติรัตน์ แนวทางการพฒันาการวินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลภาครัฐโดยคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมและศาล
ปกครอง 

2553 

1703  วทูิรย ์ ตลุดกาํ การจาํกัดสิทธิบุตรบุญธรรมในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาจากการอุปการะเล้ียงดูบุพการี 

2553 

1704  วโิรจน์  ธิตา การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของประกาศและคาํสั่งคณะ
รัฐประหารโดยศาลปกครอง 

2553 

1705  สุทธินนัท ์ สาริมาน การกาํหนดตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีตอ้งหา้มดาํเนินกิจการอนัเป็น
การขดักนัระหวา่งประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตาม
บทบญัญติัมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

2553 

1706  สุเทพ  ชาญณรงค ์ มาตรการป้องกันการหลีกเล่ียงภาษีอากรโดยการจัดตั้ งเป็นห้าง
หุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล 

2553 

1707  ศกัดา  ศรีภูมี ระบบบริหารงานบุคคลขององคก์ารมหาชน : ศึกษากรณีสาํนกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) 

2553 

1708  อธิป  บุตราช ปัญหาทางกฎหมายเ ก่ียวกับสถานะและการใช้อํานาจรัฐของ         
คณะรัฐประหารในประเทศไทย 

2553 

1709  อรวรรณ  สุบงกฎ การใชสิ้ทธินดัหยดุงานในกิจการบริการสาธารณะดา้นขนส่ง 2553 
1710  ชยกร  แกว้มาก การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญภายใต้วฒันธรรม

ทางการเมืองไทย 
2553 

1711  เบญจางค ์ เกษวเิชียร ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการจัดหาและบริหารจดัการท่ีดินของการ 2553 
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ทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
1712  มานิตย ์ ศรายทุธิกรณ์ มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการจ้างแรงงานสูงอายุใน

ประเทศไทย 
2553 

1713  จารุณี  บริรักษว์รากร ผลกระทบทางด้านกฎหมายต่อประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคี
อนุสญัญาวา่ดว้ยความปลอดภยัทางนิวเคลียร์ ค.ศ.1994 

2553 

1714  จิรารัตน์  จนัทรัตน ์ การวางหลักประกัน และการปล่อยเรือและลูกเรือโดยพลันตาม
อนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 

2553 

1715  สรวศิ  เร่ิมสุกรี มาตรการทางกฎหมายเ ก่ียวกับการคุ้มครองความปลอดภัย              
อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของผูรั้บงานไปทาํท่ี
บา้น 

2553 

1716  กฤษณะ  ไวยพฒัน์ อนุสัญญายูเนสโกว่าด้วยวิธีการในการห้ามและป้องกันการนาํเขา้
การส่งออกและการโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมโดยมิ
ชอบดว้ยกฎหมาย ค.ศ.1970 : ผลกระทบต่อประเทศไทย 

2553 

1717  ชนะพล  สุทธิพิทกัษว์งศ ์ แนวทางหน่ึงในการแก้ไขปัญหาพ้ืนท่ีทับซ้อนทางทะเลระหว่าง
ประเทศไทยกบัประเทศกมัพชูาโดยการจดัตั้งองคก์รพฒันาร่วม 

2553 

1718  ดวงแกว้  นพพรพรหม ปัญหาและแนวทางการตีความ มาตรา 20 (บี) และมาตรา 20 (จี) 
ภายใตแ้กตต/์องคก์ารการคา้โลก 

2553 

1719  ตติยา  ทวกีลุ ผลทางกฎหมายต่อประเทศไทยหากประเทศไทยเข้าเป็นภาคี
อนุสญัญากรุงเฮกวา่ดว้ยขอ้ตกลงเลือกศาล ค.ศ.2005 

2553 

1720  นิติลกัษณ์  แกว้จนัดี ปัญหาในการออกมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมของรัฐในความ     
ตกลงระหว่างประเทศว่าดว้ยการลงทุน : กรณีศึกษาบทท่ี 11 ของ
ขอ้ตกลงการคา้เสรีอเมริกาเหนือ 

2553 

1721  พรอุมา  จงวมิาณสินธ์ุ ปัญหาและขอบเขตของสิทธิเกษตรกรภายใตส้นธิสัญญาระหว่าง
ประเทศวา่ดว้ยทรัพยากรพนัธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร 

2553 

1722  ภารดี  โชตะมะโน แนวคาํตดัสินของ ICSID เก่ียวกบัหลกัประติบติัอยา่งยุติธรรมและ
เท่ียงธรรม : ศึกษากรณีพิพาทระหวา่งรัฐกบัเอกชน 

2553 

1723  พฒิุพงศ ์ นิลสุ่ม ผลกระทบทางดา้นกฎหมายของประเทศไทยในการเขา้เป็นภาคีของ
อนุสัญญาร่วมว่าด้วยความปลอดภยัในการจดัการเช้ือเพลิงใช้แลว้
และความปลอดภยัในการจดัการกากกมัมนัตรังสี 

2553 

1724  ยทุธนา  จาวรุ่งฤทธ์ิ ผลกระทบทางด้านกฎหมายต่อประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาว่าดว้ยการคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมท่ีอยู่ ใตน้ํ้ า ค.ศ.
2001 

2553 

1725  วมิลจนัทร์  งามวทิยานนท ์ ผลกระทบทางด้านกฎหมายต่อประเทศไทยหากเข้าเป็นภาคี 2553 
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อนุสัญญาของสภายุโรปว่าดว้ยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ค.ศ.
2001 

1726  รินทิพย ์ ต่อปัญญาเรือง พนัธกรณีของประเทศไทยในร่างความตกลงเขตการคา้เสรีไทย-
สหรัฐอเมริกา ศึกษากรณีบริการไปรษณียภณัฑด่์วน 

2553 

1727  วทานีย ์ เมฆหมอก แนวทางการเปิดเสรีดา้นบริการสาขาสุขภาพภายใตร่้างความตกลง
เขตการคา้เสรีไทย-สหรัฐอเมริกา 

2553 

1728  อลิสา  ดว้งผึ้ง ผลกระทบทางด้านกฎหมายต่อประเทศไทยจากการเข้าเป็นภาคี
อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิคนพิการ ค.ศ.2006 

2553 

1729  ววิฒัน์  สุวณัณะสงัข ์ อนุสัญญาวา่ดว้ยการลดความไร้สัญชาติ ค.ศ.1961 : การลดความไร้
สญัชาติในประเทศไทย 

2553 

1730  ณฐัมณฑ ์ ดีแสวง แนวทางในการควบคุมบริษทัเอกชนท่ีให้บริการทางดา้นการทหาร
ในกฎหมายระหวา่งประเทศ 

2553 

1731  สุดารัตน์  ตน้แกว้ ปัญหาและลู่ทางในการบงัคบัใช้ขอ้ตกลงอาเซียน เร่ืองมลพิษจาก
หมอกควนัขา้มแดน และความสมัพนัธ์กบัประเทศไทย 

2553 

1732  อาชวนิทร์  ลงัคุลจินดา แนวทางในการอนุวติัการอนุสญัญาของประเทศไทยต่ออนุสญัญา 
โออีซีดีเพ่ือกาํจดัการใหสิ้นบนเจา้หนา้ท่ีรัฐต่างชาติในธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ ค.ศ.1997 

2553 

1733  อโณทยั  วฒันาพรรณิกร การเขา้เป็นภาคีอนุสัญญาต่อตา้นการทรมาน และการประติบติัหรือ
การลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือท่ีย ํ่ายีศกัด์ิศรี ค.ศ.1984 
(Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment – CAT) : ศึกษากรณีประเทศ
ไทย 

2553 

1734  พีรัญญา  โพธิเสถียร มาตรการยดืหยุน่ตามขอ้ 31 ของความตกลง TRIPS กบัการเขา้ถึงยา
รักษาโรค : ศึกษากรณีการบงัคบัใชสิ้ทธิของไทย 

2553 

1735  ชนิดา  ลีลานนัทกลุ   หนา้ท่ีการขจดัภาษีซอ้นกรณีธุรกรรมเก่ียวขอ้งกบัสามประเทศ 2554 
1736  กนกวรรณ   เลิศบูรพาวานิช พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ.2551: ศึกษากรณี

ผลกระทบต่อผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม 
2554 

1737  ณฐัพล  วิลารักษ ์  มาตรการทางกฎหมายตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายผงั
เมืองเพ่ือการจดัระเบียบธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่ง : ปัญหาและกรณีศึกษา 

2554 

1738  ทิพยจ์ารี  จนัฤาไชย   มาตรการทางกฎหมายเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจนกัสืบเอกชน 2554 
1739  นนัทพร  ทบัทิมศรี   บทบาทของคณะกรรมการเจา้หน้ีในการฟ้ืนฟกิูจการ 2554 
1740  นบัทอง วนวฒันาวงศ ์ การประกนัภยัความรับผิดในค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษ 2554 
1741  พรรณพิไล  อิสริยะพฤทธ์ิ   ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับข้อสัญญาจํากัดสิทธิแข่งขันในการ 2554 
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ประกอบธุรกิจของผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิตามสญัญาแฟรนไชส์ 
1742  พนัไมล ์ ธาราสุข   กฎหมายทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน : ศึกษาธุรกรรมท่ีเป็นการ

ส่งเสริมหรือเอ้ืออาํนวยต่อตลาดทุน 
2554 

1743  ศศิวมิล  กงัวาลไกล   การดํา เนินการต่อสัญญาทางการเ งิน (Financial Contracts) ใน
กระบวนการลม้ละลาย 

2554 

1744  พนูศกัด์ิ อน้ขาํ   การคืนทรัพยต์ามลกัษณะลาภมิควรได ้ 2554 
1745  ศุภลกัษณ์  คาํพานุตย ์  ปัญหาทางกฎหมายตาม REACH ในการส่งออกสารเคมีไปสหภาพ

ยโุรป : ศึกษากรณีส่งออกพาราไซรีน 
2554 

1746  อจัจิมา  กนกมณีโชติกลุ   ความรับผิดทางแพ่งอนัเกิดจากการล่วงละเมิดขอ้มูลข่าวสารส่วน
บุคคล 

2554 

1747  อญัชลี  ปิยะเมธีบูรณะ   ปัญหาการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมของประเทศไทยจากการนาํเขา้และ
ส่งออก 

2554 

1748  เกสรี  นิติมนตรี   การประกนัหน้ีในอนาคต 2554 
1749  จกัรพฒัน์ โรจน์อารยานนท ์  การทาํนิติกรรมและมรดกของพระภิกษุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินสมรส 2554 
1750  ชวนรรถ  อยูสุ่วรรณ   ผลทางกฎหมายของสัญญาชาร์เตอร์เรือแบบมีกาํหนดเวลาตามแบบ

มาตรฐานของนิวยอร์คโปรดิวซ์ เอก็ซเชนจ ์ค.ศ. 1993 
2554 

1751  นวลจินดา  กลุเจริญ   วเิคราะห์ร่างพระราชบญัญติัการรับขนของทางถนนระหวา่งประเทศ 
พ.ศ. .... 

2554 

1752  ชยัศิลป์  อุตส่าห์   มาตรการทางกฎหมายในการใหค้วามคุม้ครองนกัท่องเท่ียวในธุรกิจ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

2554 

1753  ปาลิดา  รัตนาวบูิลย ์  การกาํกบัดูแลและความรับผิดของบริษทัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 2554 
1754  พรศิริ  ทวดสินญจน์   ปัญหากฎหมายของมาตรา 423 ในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 2554 
1755  พิชาณี  สาํเภาเงิน   ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจใหบ้ริการดูแลผูสู้งอาย ุ 2554 
1756  วรพชัรา  กอบพิพฒัน์   วิเคราะห์ร่างพระราชบญัญติัการรับขนคนโดยสารและสัมภาระทาง

ถนนระหวา่งประเทศ พ.ศ. .... 
2554 

1757  วารีรัตน์  ธาราบุญรัตน์   ความรับผิดทางแพ่งสาํหรับความเสียหายอนัเกิดจากการใชพ้ลงังาน
นิวเคลียร์ในประเทศไทย 

2554 

1758  สมพร  เหล่ียมป้อ   การนาํช่ือโดเมนมาเป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ี 2554 
1759  สุตรีญา  ฉตัรมหากลุชยั   การคุม้ครองบุคลิกลกัษณะของตวัละคร 2554 
1760  สุวจิกัษณ์  จนัดาพนัธ์   ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการให้ความคุม้ครองผูบ้ริโภค : ศึกษากรณี

ความรับผิดร่วมกนัของผูป้ระกอบการตามพระราชบญัญติัความรับ
ผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 

2554 

1761  โชติกา  ศรีนรเศรษฐ ์  บทบาทของลูกจา้งในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน 2554 
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ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
1762  วรีวตัร  จาํเริญเลิศ   ปัญหากฎหมายของ “ร่างพระราชบญัญติัว่าดว้ยการให้เอกชนเขา้

ร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ(ฉบบัท่ี....) พ.ศ. ....” 
2554 

1763  ภร ปติมน   การให้ความคุม้ครองขอ้มูลอนัเป็นความลบัของผูเ้สียภาษีอากรตาม
ประมวลรัษฎากร 

2554 

1764  ฐนาพงษ ์ ทอนฮามแกว้   เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
112 

2554 

1765  บุญทศัน์  ยงันอ้ย   อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ : ศึกษาขอ้กฎหมายกรณีการลกัลอบใช้
บริการอินเตอร์เน็ตผา่นเครือข่ายไร้สาย 

2554 

1766  ตรังค ์ บวรรัตนปราณ   พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 ศึกษากรณีการกระทําความผิดเก่ียวกับการค้าประเวณีบน
อินเทอร์เน็ต 

2554 

1767  ปฐมพงษ ์ โรจน์สุรกิตติ   ความรับผิดทางอาญาของการกระทําอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ 

2554 

1768  อุษา  จัน่พลอย  บุญเป่ียม การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเก่ียวกับการชันสูตรพลิกศพของ
ประเทศไทยกบัประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศองักฤษ และประเทศ
เยอรมนี 

2554 

1769  กลัยกร  กิจมานะวฒัน์   การนาํมาตรการคุมประพฤติมาใชป้ระกอบโทษในคดีอาญา 2554 
1770  ชณญัทิตา  ชอบธรรม   การเยียวยาความเสียหายจากการกระทําความผิดอาญาท่ีเกิดใน

องคก์รธุรกิจ : ศึกษากรณีการประกนัภยัคดีอาชญากรรมทางธุรกิจ 
2554 

1771  ทวพีร  คงแกว้   เหตุฉกรรจใ์นความผิดฐานทาํร้ายร่างกาย 2554 
1772  รมณยั  ไชยโกมินทร์   การนาํโทษท่ีมีลกัษณะประจานมาใชก้บัผูก้ระทาํความผิด 2554 
1773  สรนนัท ์สรณาคมน์   มาตรการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระทาํความผิด : ศึกษากรณีการควบคุมตวัไว้

ในค่ายทหาร 
2554 

1774  วสัสิก  ศรีแกว้   การให้เอกสิทธ์ิสาํหรับพยานบุคคลในคดีอาญา : ศึกษากรณีการให้
เอกสิทธ์ิตามสถานะของพยานบุคคล 

2554 

1775  พชัริยา  โมกขมรรคกลุ   กฎหมายแจง้เหตุในการกระทาํความผิดอาญา 2554 
1776  จุฑามาศ  พฤฒิวญิญู   มาตรการทางกฎหมายในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดี

ยาเสพติดของประเทศไทย 
2554 

1777  ชญานนัท ์ ลอ้มณีนพรัตน์   ยุติธรรมชุมชน : ศึกษากรณีการแกไ้ขความขดัแยง้ทางอาญาดว้ย
วธีิการเชิงสมานฉนัทใ์นระดบัชุมชน 

2554 

1778  ชนาภา  ชอบพิเชียร   ระบบการปฏิเสธคดีอาญาซ่ึงไม่เป็นสาระอนัควรแก่การพิจารณาใน 2554 
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ศาลฎีกา 
1779  ณฎัฐร์ดา  ศรีหล่มสกั   การกาํหนดความผิดเก่ียวกับสินบนในภาคเอกชนตามอนุสัญญา

องคก์ารสหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้นการทุจริต ค.ศ. 2003 
2554 

1780  ณฐัพร  นครอินทร์   วิวฒันาการของกระบวนการลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทย
และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเปล่ียนแปลง 

2554 

1781  ภูวเดช พรหมมะกฤต การระบุตวับุคคลตามหมายจบั 2554 
1782  พลพิพฒัน์  วรชินาคมน์   การนําเอาโทษกักขงัมาใช้บังคบักับผูก้ระทาํความผิดตาม พ.ร.บ.

จราจรทางบก พ.ศ.2522 
2554 

1783  วรีดา  เบ็ญจาธิกลุ   ความเหมาะสมและความจาํเป็นในการกาํหนดให้ผูป้ระกอบวิชาชีพ
กฎหมายมีหน้าท่ีในการรายงานธุรกรรมตามกฎหมายป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

2554 

1784  สรเพช็ร ภิญโญ   พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 : 
ศึกษากรณีการริบทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระทาํความผิดเก่ียวกบั
เอกสารสิทธิท่ีดิน 

2554 

1785  เกรียงไกร  รอบรู้   ความเหมาะสมของการกาํหนดบทบญัญติัสิทธิพิทกัษ์รัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (พทุธศกัราช 2550) 

2554 

1786  ขจรชยั  ชยัพิพฒันานนัท ์  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ : 
ศึกษากรณีตามมาตรา 291 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช 2550 

2554 

1787  จาริณี  ลิขิตธรรมวาณิช   องค์กรพิเศษเฉพาะกิจเพ่ือตรวจสอบการทุจริตท่ีจดัตั้งข้ึนภายหลงั
การเปล่ียนแปลงทางการเมือง 

2554 

1788  จิดาภา  มุสิกธนเสฏฐ ์  ปัญหาในการออกคาํสั่งให้เจา้หนา้ท่ีชดใชค้่าเสียหายจากการกระทาํ
ละเมิดตามมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ี พ.ศ.2539 : ศึกษาแนวคาํพิพากษาของศาลปกครอง 

2554 

1789  ณฐัพงษ ์ มหานนัทโพธ์ิ   บทบาทของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับการชุมนุม
สาธารณะ 

2554 

1790  ภาวณีิ  อินตะ๊แปง   การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของผูเ้สียหายในคดีอาญาภายใตบ้ทบญัญติั
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2522 : ศึกษาเฉพาะกรณีการ
เผยแพร่ภาพของผูถู้กกล่าวหาและผูเ้สียหายในหนงัสือพิมพ ์

2554 

1791  พนูเพ่ิม  กฤษณะวณิช   ผลกระทบต่อหลกักฎหมายมหาชนอนัเกิดจากคาํวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญและองคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช 2549 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

2554 
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1792  ภคพล  สวสัด์ิเวช   ปัญหาทางกฎหมายและการปฏิบัติเก่ียวกับการใช้เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นทางการเมืองของขา้ราชการพลเรือนสามญั 

2554 

1793  ศิริพร  ไชยสูรยกานต ์  การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในสถานการณ์พิเศษ 2554 
1794  สกลวรรณ  โลณวณัต ์  ความหมายของคาํวา่ “บริการ” ในบทบญัญติัของพระราชบญัญติัวิธี

พิจารณาคดีผู ้บริโภค พ.ศ. 2551 กับความรับผิดของแพทย์ใน
โรงพยาบาลของรัฐ 

2554 

1795  พิษณุ  กลัน่นุรักษ ์  ปัญหาทางกฎหมายของการแกไ้ขสญัญาทางปกครองในประเทศไทย 2554 
1796  อนุวงศ ์ ซาบุตร   การกระจายอาํนาจในการตรากฎหมายให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมแก่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2554 

1797  กษมา สุขนิวฒัน์ชยั   แ น ว ท า ง ก ฎ ห ม า ย ใ น ก า ร ไ ม่ บัง คับ ใ ห้ ผู ้ส มัค ร รั บ เ ลื อ ก ตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตอ้งสงักดัพรรคการเมือง 

2554 

1798  กญัญชิ์สา  วงศกิ์จเจริญสุข   ปัญหาทางกฎหมายขององคก์รตามรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเปรียบเทียบ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (พ.ศ.2540) และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

2554 

1799  กลุศกัด์ิ  ช่วยชู   การนาํมาตรการทางกฎหมายมารองรับการจดัทาํบริการสาธารณะใน
ระบบ PPP 

2554 

1800  ชาญ  โชติกิตติกลุ   ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองทอ้งถ่ินกบัการขดักนัแห่งผลประโยชน์ : 
ศึกษากรณีผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร 

2554 

1801  ธนาชยั  สุนทรอนนัตชยั   สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคทางดา้นการศึกษาของคนพิการใน
ระดบัอุดมศึกษา : ศึกษากรณีผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้นิ 

2554 

1802  นฎา  สินอนนัตว์ณิช   ปัญหาท่ีเกิดจากการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

2554 

1803  ปิยะ  ตราชูธรรม   มาตรการทางภาษีเงินไดเ้พ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา
ของเอกชน : ศึกษากรณีโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวชิา 

2554 

1804  กลุภสัสรณ์  ธนารุณ   ปัญหาคลงัสินคา้ทัณฑ์บน ตามมาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พุทธศักราช 2469 ศึกษากรณีร้านคา้ปลอดอากรสําหรับ
ผูโ้ดยสารขาเขา้ 

2554 

1805  จิตรา  วกิรัยไพศาล   แนวทางการเปิดตลาดบริการโทรคมนาคม : ศึกษาเปรียบเทียบความ
ตกลง GATS กบั U.S. FTAs (สหรัฐอเมริกา-ชิลี, สหรัฐอเมริกา-
สิงคโปร์) 

2554 

1806  สมัฤทธ์ิ  พรมเคน   การใหเ้จา้พนกังานควบคุมมลพิษมีอาํนาจสอบสวนในความผิดอาญา
เก่ียวกบัมลพิษ 

2554 

1807  เอ้ืออารีย ์จิตตต์รง ความเป็นอิสระของสหกรณ์ภายใตบ้ทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่ง 2554 
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ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 84(9) 
1808  กศุลิน  ตนัอารีย ์  ปัญหาและแนวทางในการบังคบัใช้กฎหมายระหว่างประเทศเพ่ือ

คุม้ครองผูส่ื้อข่าวในสถานการณ์ขอ้พิพาททางอาวธุ 
2554 

1809  ธญัสุดา  ไพบูลย ์  พัฒนาการแนวคิดการชําระล้างเผ่าพันธ์ุตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ 

2554 

1810  ภชันนัท ์ กล่ินศรีสุข   การจาํกดัสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออกโดยรัฐ ภายใตม้าตรา 19 
ของกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง ค.ศ.1966 : ศึกษากรณีประเทศไทย 

2554 

1811  ภทัระ ลิมป์ศิระ   ปัญหาและลู่ทางว่าด้วยพฒันาการทางกฎหมายระหว่างประเทศ
เก่ียวกบัความช่วยเหลือระหวา่งประเทศต่อผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจาก
ภยัพิบติัธรรมชาติ 

2554 

1812  ศิรวฒัน์  ลิปิพนัธ์   สนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละพิธีสารแนบทา้ย : ศึกษากรณีผลกระทบต่อ
สิทธิของกลุ่มประเทศท่ีมีอาวธุนิวเคลียร์ 

2554 

1813  อริศรา  เหลก็คาํ   กรณีศึกษาคาํพิพากษาของศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศคดีการปรับ
ใชอ้นุสัญญาว่าดว้ยการป้องกนัและลงโทษอาชญากรรมทาํลายลา้ง
เผา่พนัธ์ุ (26 กมุภาพนัธ์ 2550) 

2554 

1814  อุมาพร  ดะสูงเนิน   อนุสัญญาวา่ดว้ยค่าสินไหมทดแทนสาํหรับความเสียหายของบุคคล
ท่ีสามอันเป็นผลมาจากการกระทําการแทรกแซงโดยมิชอบด้วย
กฎหมายเก่ียวกบัอากาศยาน : ผลกระทบต่อประเทศไทย 

2554 

1815  ศรัญญา  โตเจริญนิวติัศยั   สิทธิของคนชาติไทยท่ีจะไดรั้บการส่งเสริมจากประเทศไทยในการ
ลงทุนในต่างประเทศ 

2554 

1816  ศุภศกัด์ิ  นิชโรจน์   การคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มในทวีปแอนตาร์กติกในบริบทของพิธีสาร
ว่าด้วยการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มตามสนธิสัญญาแอนตาร์กติก ค.ศ.
1991 

2554 

1817  วมิุตตา  โทบุรี   แนวคาํพิพากษาศาลอาญาระหว่างประเทศแห่งรวนัดาต่อความผิด
ฐานยยุงโดยตรงและโดยสาธารณะใหท้าํลายลา้งเผา่พนัธ์ุ 

2554 

1818  กรกมล  วฒันเสริมกิจ ปัญหาความรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดจากป้าย 2555 
1819  วสุวตัน์  ศิริพงษม์งคล กฎหมายกับ ISO 26000 ความรับผิดชอบต่อสังคม : ศึกษากรณี

ผูป้ระกอบการในประเทศไทย 
2555 

1820  ทศทีปต ์ อภิญญาสกลุ   ภาระการพิสูจน์ในหลกัการตดัสินใจทางธุรกิจ 2555 
1821  ภทัรกร  อุดมผล   การนาํผลขาดทุนสุทธิมาถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณกาํไรสุทธิ : 

ศึกษากรณีการปรับโครงสร้างองคก์ร 
2555 
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1822  ศรนรินทร์  คงเกษม ปัญหาการพิสูจน์ของผูเ้สียหายเพื่อให้ผู ้ประกอบการรับผิดตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดจากสินคา้ท่ีไม่
ปลอดภยัเปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศ 

2555 

1823  ศิริกลุ  สิริอรุณรุ่งโรจน ์ ปัญหาในการกาํหนดค่าสินไหมทดแทน : ศึกษากรณีค่าเสียหายทาง
จิตใจและค่าเสียหายเชิงลงโทษ 

2555 

1824  ศิริวรรณ  เจียมใจไพบูลย ์ ประเด็นปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการกาํหนดราคาขายปลีกนํ้ าตาล
ทรายในประเทศไทย 

2555 

1825  ทิวานนัท ์ พสุธาดล การนาํหลกักฎหมายต่างประเทศมาปรับใชก้บัธุรกิจจดัสรรวนัหยุด
พกัผอ่นในประเทศไทย 

2555 

1826  กรกช  แกว้ไพฑูรย ์ ปัญหาการเกิดของสัญญาซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าภายใต้
พระราชบญัญติัการซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้ พ.ศ.2542 

2555 

1827  ณภทัร์  นิยมแยม้   ปัญหาทางกฎหมายของการโอนสญัญา 2555 
1828  ทิวารักษ ์ เจริญทรัพย ์  มาตรการกาํกบัดูแลผูส้อบบญัชีในบริษทัจดทะเบียน 2555 
1829  นิลุบล  ขมัภรัตน์   ปัญหากฎหมายในการคุม้ครองงานศิลปประยกุต ์ 2555 
1830  มานิตา  รุ่งเรืองตนัติสุข   การนาํหลกัค่าเสียหายท่ีกฎหมายกาํหนด (Statutory damages)มาใช้

ในการเรียกค่าเสียหายทางแพ่งในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
ละเมิดลิขสิทธ์ิ 

2555 

1831  อุษา  วชิยัไพโรจน์วงศ ์  มาตรการทางกฎหมายในการกําหนดราคานํ้ ามันเช้ือเพลิงระดับ        
คา้ปลีก 

2555 

1832  อรวดี  ลีวรวฒัน์   ปัญหาเก่ียวกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพยข์องนักลงทุนต่างดา้วใน
ธุรกิจท่ีพกัอาศยั 

2555 

1833  ชวลิต  กลุจงกล   ผลกระทบทางกฎหมายของการเปิดตลาดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการโทรคมนาคมของประเทศไทย 

2555 

1834  ปกรณ์  วญิญูหตัถกิจ   การไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียนอนัถือเป็น
การเขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยโ์ดยออ้ม 

2555 

1835  วสิาขา  ภู่สาํรวจ   ประเด็นกฎหมายเก่ียวกบัสินคา้ประเภทบุหร่ี : ศึกษาคดีบุหร่ีนาํเขา้
จากฟิลิปปินส์ 

2555 

1836  อินทชั  วสุิทธิแพทย ์  ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลราคาตาม พ.ร.บ.ว่าดว้ยราคา
สินคา้และบริการ พ.ศ. 2542 : ศึกษาเฉพาะราคาขายปลีกไข่ไก่ 

2555 

1837  ภทัราพรรณ  เช้ือจินดา   การนาํเหตุหลุดพน้ความรับผิดโดยเคร่งครัดของผูป้ระกอบการยามา
ใชใ้นกฎหมายไทย 

2555 

1838  นิธิโรจน์ ประภารักษว์รากลู การนาํกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทม์าใชก้บัคดีทุรเวชปฏิบติั 2555 
1839  ฉตัรชยั  ตรีพิพฒัน์กลุ   ผลกระทบจากการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปราม 2555 
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การฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 :  ศึกษากรณีการรายงานการ
ดาํเนินการตามหมวดส่ีของคณะกรรมการธุรกรรมและเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกนัและปรามปรามการฟอกเงินต่อคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

1840  ธงฉาน  ตนับุญเจริญ   บทบาท และหนา้ท่ีของเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัความ
ปลอดภยัของศาล 

2555 

1841  นราธิป  บุญญพนิช   การบงัคบัใชม้าตรการทางอาญาเก่ียวกบัคดีลม้ละลาย : ศึกษากรณี
ลูกหน้ีท่ีตอ้งรับผิดทางอาญา 

2555 

1842  ปรีด์ิมนสั  มุสิกะนุเคราะห์   กฎหมายเก่ียวกบัการใชก้าํลงัควบคุมการชุมนุมสาธารณะ : ศึกษาร่าง
พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... 

2555 

1843  สาธิมน  มิลินทางกรู ความรับผิดทางอาญา สาํหรับกรณีการกระทาํในลกัษณะละเมิดสิทธิ
ส่วนตวัดว้ยการแอบดู 

2555 

1844  พงศอิ์ทธิ  ภูษิตโภยไคย   ความผิดต่อส่วนตวั : ศึกษาปัญหาการดาํเนินคดีในศาล 2555 
1845  จงสวสัด์ิ  พิสิฐพนัพร   การนาํรูปแบบ กระบวนการ และแนวนโยบายในการลบทะเบียน

ประวติัอาชญากรมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของ
ประเทศไทย 

2555 

1846  ธนวรรณ  พฒันะเอนก   การกาํหนดใหก้ารยกัยอกทรัพยสิ์นในภาคเอกชนเป็นความผิดทาง
อาญาตามอนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้นการทุจริต ค.ศ. 
2003 

2555 

1847  ภวกิา  รายณะสุข   การกระทาํความผิดโดยอาศยัโอกาสจากการประกอบวชิาชีพ : ศึกษา
กรณีแพทยก์ระทาํความผิด 

2555 

1848  อภินพ  สุวรรณรัตน์   กฎหมายควบคุมส่ิงเทียมอาวธุปืนในประเทศไทย 2555 
1849  สุวชิาภา  อ่อนพ่ึง   ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด

เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 : ศึกษาความผิดเก่ียวกบัการเผยแพร่
ขอ้มูลอนักระทบต่อความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร 

2555 

1850  ทวศีกัด์ิ  ตูจิ้นดา บทบาทของรัฐสภาไทย ในการควบคุมธรรมาภิบาลของตาํรวจ 2555 
1851  จุฑารัตน์  สุทธิคีรี     การปรับปรุงแก้ไขการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงรอบระยะเวลา

บญัชี 
2555 

1852  ปกรณ์  ปาลวงษพ์านิช   กรอบคิดทางกฎหมายสาํหรับการมีส่วนร่วมของประชาชน : ศึกษา
กรณีการดาํเนินกิจการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย 

2555 

1853  สวรัตน์  พนูทวธีรรม   อาํนาจของเจา้หนา้ท่ีทหารในการจบักุมและควบคุมตวัท่ีกระทบต่อ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภยัสถานท่ีทางทหาร 

2555 
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1854  คุณากร  ทรัพยผ์ล     การเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน ตามมาตรา 61 
แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

2555 

1855  ทรงไชย  พฒันวศิน   ปัญหาการอุทธรณ์คาํพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรง
ตําแหน่งทางการเ มืองตามมาตรา 278 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 : ศึกษากรณีคาํวินิจฉัยคดียึด
ทรัพย ์พ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัร 

2555 

1856  ชุติพงษ ์ ศิริเขตต ์  บทบาทของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการแก้
วกิฤตการณ์เมืองดาร์ฟร์ู (ค.ศ. 2003 – 2009) 

2555 

1857  นิติพนัธ์ุ  ประจวบเหมาะ   การติดตามเอาคืนซ่ึงทรัพย์สินท่ีได้จากการทุจริตตามอนุสัญญา
สหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้นการทุจริต ค.ศ.2003 

2555 

1858  ปกรณ์  อุ่นหิรัญสกลุ   มิติในอนาคตของการป้องกนัตวัเองล่วงหนา้ 2555 
1859  ปิยารัตน์  ส่งเสริมรัตนกลุ   มาตรการเวนคืนทางออ้ม (Indirect Expropriation): ศึกษาแนวทาง

การตีความของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในข้อพิพาท
ทางการลงทุน 

2555 

1860  พิชญสิ์นี  น่ิมวศิิษย ์  บทบาทของประเทศพฒันาแลว้และประเทศกาํลงัพฒันาเก่ียวกบัการ
ลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ COPENHAGEN ACCORD และ 
CANCUN AGREEMENT   

2555 

1861  รติรัตน์  เอกจิตตพิเชฎฐ ์  การประเมินกระบวนการยุติธรรมในช่วงเปล่ียนผ่านสู่สันติภาพใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต 

2555 

1862  วลัยล์ดา  ล่ิมศิลา   ปัญหาและแนวทางการป้องกันปราบปรามการกระทาํอนัเป็นโจร
สลดัและการปลน้เรือโดยใชอ้าวธุบริเวณอ่าวเอเดน และน่านนํ้ านอก
ชายฝ่ังประเทศโซมาเลีย 

2555 

1863  จรรยพร  จนัทร์สุขสิริ   อนุสญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ ค.ศ. 
1979: ศึกษากรณีมาตรการของรัฐในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการ
ฆ่าเพ่ือรักษาเกียรติ (Honour Killings) 

2555 

1864  บงกชสุดา  ทองละไม  การจดัการทรัพยสิ์นของผูเ้ยาวโ์ดยผูใ้ชอ้าํนาจปกครอง 2556 
1865  ปวรา  โพธิพิพิธพนัธ์ุ             ความรับผิดทางละเมิดในการใหค้าํแนะนาํโดยประมาท 2556 
1866  เสรี  ธารชมพ ู  

           
ปัญหาการชาํระบญัชีสถาบนัการเงินท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตตาม
พระราชบญัญติัสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 

2556 

1867  กรวกิา  ขวญัเมือง  ปัญหาการแสดงเจตนาเพื่อยกเวน้ความรับผิดตามขอ้สันนิษฐานของ
กฎหมาย 

2556 

1868  ผกาวร์ี  ผาติเวทย ์  
 

ปัญหาทางกฎหมายของการแบ่งกลุ่มพฤติกรรมการตกลงร่วมกนัเพ่ือ
จํากัดการแข่งขันและระบบการขออนุญาตตามมาตรา 27 ของ

2556 
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พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2542 
1869  พรทว ี หนูพรหม   ความรับผิดทางละเมิดต่อบุคคลภายนอกกรณีการประกอบวิชาชีพ

ผิดพลาดในการก่อสร้างอาคาร: ศึกษาเฉพาะผูป้ระกอบวิชาชีพ
วศิวกรโยธาและสถาปนิก  

2556 

1870  จุรีพร  คาํพจนาพล   
 

ปัญหาหน้ีหลังสัญญา : ศึกษาเฉพาะกรณีการรักษาข้อมูลอันเป็น
ความลบั 

2556 

1871  ไตรธรรม  หงษท์อง   ปัญหาการอาศยัหลกันิติกรรมอาํพรางตามประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชยม์าปรับใชใ้นสัญญาท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการหลีกเล่ียงภาษี
อากร 

2556 

1872  ธีรารัตน์  บุตรโพธ์ิ   มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลผูติ้ดตามทวงหน้ี 2556 
1873  นนัทิยา  ธงไชย  ท่ีมา คุณสมบติั และบทบาทของกรรมการอิสระในบริษทัจดทะเบียน 2556 
1874  ปวณีา  ชาติ  ปัญหาทางกฎหมายตามพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 

2546 : ศึกษากรณีสญัญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้ 
2556 

1875  ปิยะวรรณ  จนัทร์หิรัญ ประเด็นกฎหมายเก่ียวกบัการควบรวมกิจการในกิจการโทรคมนาคม
ตามกฎหมายไทย 

2556 

1876  พงศสิ์น  ลคันากลุ  การส่งเสริมการขายท่ีไม่เป็นธรรมต่อผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภค : 
กรณีศึกษาของประเทศไทย 

2556 

1877  ภคัสินี  คงศรี  ปัญหากฎหมายของมาตรา 445 ในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 2556 
1878  ม่ิงขวญั  สิทธิมณฑล  วิเคราะห์พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง พระ

พทุธศกัราช 2464 เพื่อการปรับปรุง 
2556 

1879  ศุภทัร  ภทัรสุนทร   ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัทะเบียนท่ีดินสาํหรับพลเมืองใชร่้วมกนั 2556 
1880  สุธิดา  มานิตยก์ลุ   การเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดจากการขนส่งวสัดุนิวเคลียร์และวสัดุ

กมัมนัตรังสีในประเทศไทย 
2556 

1881  วรรณิกา  ใหม่ธิ   สิทธิในการใหย้มืงานวรรณกรรม 2556 
1882  สุรกิจ  บุญรอด   ปัญหาทางกฎหมายของนิติกรรม สญัญาท่ีมีเง่ือนไข 2556 
1883  กมลนยัน์  ชลประทิน   

 
มาตรการทางกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัในการแข่งขนัระหวา่งรัฐวิสาหกิจ
กบัเอกชนในธุรกิจสายการบินภายในประเทศไทย 

2556 

1884  สุชญา  เหรียญวไิลรัตน์   ปัญหาทางกฎหมายของค่าธรรมเนียมการชําระหน้ีเงินกู้ยืมก่อน
กาํหนด 

2556 

1885  อรวรรณ  ช่างเพชรผล   
 

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับเหตุท่ีทาํให้ผูป้ระกอบการหลุดพน้ไม่
ตอ้งรับผิดต่อความเสียหายอนัเกิดจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั : ศึกษา
กรณีการนาํหลกัสมคัรใจท่ีจะรับความเส่ียงมาบงัคบัใช ้

2556 

1886  ณฐัวดี  บุญช่ืน   ปัญหาการตีความและการบงัคบัใชก้ฎหมายเร่ืองความรับผิดของผูค้ ํ้า 2556 
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ประกนั 
1887  สิริรัตน์  สารี   การนาํสญัญาอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้เป็นหลกัประกนั 2556 
1888  รัตนิศา  ศุภจตัรัุส   

 
ปัญหากฎหมายในการบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นท่ีบุคคลอ่ืนเป็นเจา้ของ
รวม 

2556 

1889  วรรณพร  รอดรักษา   
 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีและการกาํกบัดูแล
ผูจ้ดัการกองรีทของไทย 

2556 

1890  ธนพล  ลิมปิยนนัท ์  ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายของเจา้พนกังานในสถานการณ์พิเศษ 2556 
1891  ปิยะลกัษณ์  ทฬัหิกรณ์   การปฏิบติัต่อหญิงมีครรภใ์นระหวา่งการดาํเนินคดีอาญา 2556 
1892  กณุฑิกา  ช่วยพนงั                               การใชม้าตรการอ่ืนแทนการลงโทษจาํคุกระยะสั้น 2556 
1893  ณฐัพล  มตัติทานนท ์  ความเหมาะสมในการกาํหนดมาตรการทางอาญาต่อการกระทาํท่ี

เก่ียวขอ้งกบัชนิดพนัธ์ุต่างถ่ินจากนอกราชอาณาจกัร 
2556 

1894  ธนาศรี  ศรีสวสัด์ิ   การแสวงหาขอ้เท็จจริงและการรวบรวมพยานหลกัฐานโดยพนักงาน
อยัการ : ศึกษาตามมาตรา 16 แห่งพระราชบญัญติัองคก์รอยัการและ
พนกังานอยัการ พ.ศ. 2553 

2556 

1895  ปุณยวร์ี  ประจวบลาภ  การอา้งจารีตประเพณีและวฒันธรรมกบัความรับผดิทางอาญา 2556 
1896  พิณทิรา  ทวปัีญญายศ  อาํนาจในการบงัคบัโทษปรับและมาตรการทดแทนโทษปรับของ

พนักงานสอบสวน : ศึกษากรณีตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก 
พ.ศ. 2522 

2556 

1897  ฐานิสรา  พาหะมาก  
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2)     พ.ศ. 
2554 : ศึกษากรณีการนาํมาตรการกนัตวับุคคลเป็นพยานมาใชบ้งัคบั 

2556 

1898  ณิชาภา  จตุพฒันกลุ   การเพ่ิมโทษกรณีการกระทาํความผิดซํ้ าในคดีส่ิงแวดลอ้ม 2556 
1899  ภสัสร  ชีระพนัธ์ุ   

 
การดาํเนินคดีอาญาของอยัการทหารในศาลทหาร : ศึกษากรณีการสัง่
คดี 

2556 

1900  กาญจนาภรณ์  แร่เจริญ   
 

พระราชบัญญติัป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : 
ศึกษากรณีการกาํหนดให้ความผิดเก่ียวกบัการปลอมหรือการแปลง
เงินตราเป็นความผิดมูลฐาน 

2556 

1901  ชญัญาณ์ภชั  ลอ้มณีนพรัตน์   การคุม้ครองจาํเลยท่ีเป็นเด็กและเยาวชนกรณีอา้งตนเองเป็นพยาน 2556 
1902  ฐาปณีย ์ รติจารุภทัร   

 
การกาํหนดความผิดเก่ียวกบัการโจรกรรมขอ้มูลซ่ึงแสดงเอกลกัษณ์
บุคคล 

2556 

1903  นพรัตน์  ตนัติเสรีรัตน์   
 

อาํนาจจับกุมตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
มาตรา 38/1 

2556 

1904  ภูมิเกียรติ  วรรณแกว้   การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินในธุรกิจกีฬาฟตุบอล 2556 
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1905  พงศจ์กัร  สร้อยสุวรรณ   พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542: 
ศึกษากรณีการเพ่ิมประสิทธิภาพของกองทุน 

2556 

1906  วฐาพร  เอ้ืออารักษ ์  การนาํกระบวนการยติุธรรมเชิงฟ้ืนฟมูาใชก้บัคดีข่มขืนกระทาํชาํเรา 2556 
1907  สิปปวนัต ์ แสงรุ่งเรือง   ความผิดมูลฐานตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงิน พ.ศ. 2542 กบัความผิดฐานเป็นอั้งยี ่
2556 

1908  สุภธิดา  สุกใส   
 

มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญติัศาล
เยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 
2553 : ศึกษาเง่ือนไขและการจดัทาํแผนแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟูตามมาตรา 
86 และ 90 

2556 

1909  พิมพกานต ์ ทิศอุ่น   อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐตามพระราชบญัญติัมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 

2556 

1910  ณฐัพล  บุญชิต  
 

สภาพบงัคบัของแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

2556 

1911  ทนั  ทองดี     
 

การนาํหลกัการเร่ืองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พ.ศ. 2550 มาปรับใช้กับการประมงชายฝ่ังของไทย : ศึกษา
เฉพาะกรณีชุมชนทอ้งถ่ินภาคใต ้

2556 

1912  ปฐมพงศ ์ ลิมปองัศุ   บทวเิคราะห์คาํวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเก่ียวกบัการส้ินสุดความเป็น
สมาชิกสภาและรัฐมนตรีเพราะเหตุแห่งการกระทาํท่ีเป็นการขดักนั
แห่งผลประโยชน์ 

2556 

1913  ปรัชญา  แช่มชอ้ย     การนํากฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉินมาใช้ทําให้เกิดผลตาม
เจตนารมณ์ในการคุม้ครองผูป่้วยฉุกเฉินและผูป้ฏิบติัการ 

2556 

1914  พงศศุ์ข  สุขสาคร   ผูต้รวจการแผ่นดินกับการตรวจสอบองค์กรตามรัฐธรรมนูญและ
องคก์รในกระบวนการยติุธรรม 

2556 

1915  พฒิุพนัธ์ุ  อภิไชยาวาทย ์  การทบทวนคาํวนิิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญ 2556 
1916  ภาคภูมิ  พนัธ์ุรัตน์   บทบาทของประชาชนในการจัดการร่วมด้านส่ิงแวดล้อมตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 
2556 

1917  วชิชุ  วฒุานุรักษ ์  บทบญัญติัรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยสถานะของสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 2556 
1918  ศรีสุดา  สถิตวฒันาพร   รูปแบบการต่อรองของพนักงานราชการกบัรัฐภายใตข้อ้จาํกดับาง

ประการ 
2556 

1919  สถาพร  ปัญญาดี   การประเมินผลกระทบในการออกกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีการ
จดัทาํร่างพระราชบญัญติั 

2556 

1920  สฎาย ุ ธีระวณิชตระกลู   ปัญหาความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาภายใต ้พ.ร.บ.ระเบียบ 2556 
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บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
1921  เอกราช  มาเจริญ   ความสอดคลอ้งระหว่างมาตรา 43 วรรคหน่ึง กับมาตรา 67 วรรค

สองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : 
กรณีศึกษาการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน 

2556 

1922  สุรัชนี  พานาํมา   การควบคุมการใชอ้าํนาจของฝ่ายบริหารโดยฝ่ายนิติบญัญติั ศึกษา
กรณีพระราชบัญญัติค ําสั่งเ รียกของคณะกรรมาธิการของสภา
ผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา พ.ศ. 2554 

2556 

1923  ณฐัพฒัน์  เลิศประพจน์กลุ   กลไกความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศภายใต้กรอบของ
อนุสญัญาวา่ดว้ยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ของสภายโุรป 

2556 

1924  ชนนิกานต ์ ณ พิกลุ   แนวทางการดาํเนินการทางกฎหมายต่อประเทศไทยในการเขา้เป็น
ภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศเพ่ือปราบปรามการก่อการร้ายท่ีใช้
นิวเคลียร์ ค.ศ. 2005 

2556 

1925  ธนรัตน์  อิภิชาติ   การระงับข้อพิพาทว่าด้วยมาตรการทางการค้าท่ี เ ก่ียวข้องกับ
ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเกิดข้ึนจากความตกลงภายใตอ้งคก์ารการคา้โลกและ
ความตกลงพหุภาคีดา้นส่ิงแวดลอ้ม เฉพาะในกรณีท่ีคู่พิพาทเป็นภาคี
ความตกลงทั้งสองประเภท 

2556 

1926  นภาพร  ดว้งเงิน   กฎหมายกบัมาตรการกาํกบัดูแลระบบอตัราแลกเปล่ียนของประเทศ
ไทย : บทเรียนจากวกิฤตค่าเงินบาทปี 2540 

2556 

1927  นิตินยั  คาํนวน   ข้อพิจารณาด้านกฎหมายของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคี
อนุสญัญาวา่ดว้ยระเบิดพวง ค.ศ. 2008 

2556 

1928  เพญ็ประภา  นวลศิลป์   กฎหมายระหวา่งประเทศวา่ดว้ยเร่ืองความรับผิดชอบของรัฐ : ศึกษา
คาํพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในคดีเก่ียวกบัอาวีนาและ
บุคคลสญัชาติเมก็ซิกนัคนอ่ืน ๆ 

2556 

1929  ภคัวฒัน์  แสงภู่   การตั้งขอ้สงวนตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าดว้ยสนธิสัญญา ค.ศ. 
1969 ศึกษากรณีขอ้สงวนในสนธิสญัญาสิทธิมนุษยชน 

2556 

1930  มณฑินี  กาญจนะวงศ ์  มาตรการความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนเพ่ือต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และ
ความสมัพนัธ์กบัพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก เร่ือง
การคา้เด็ก การคา้ประเวณีเด็ก และส่ือลามกท่ีเก่ียวกบัเด็ก ค.ศ.2000 

2556 

1931  เมือง  พรมเกษา   สถานะเหนือกว่าของพันธกรณีตามกฎบัตรสหประชาชาติต่อ
พนัธกรณีตามขอ้ตกลงตามกฎหมายระหวา่งประเทศอ่ืน : กรณีศึกษา
ขอ้มติคณะมนตรีความมัน่คงวา่ดว้ยการต่อตา้นการก่อการร้ายและคาํ
วนิิจฉยัของศาลยติุธรรมแห่งสหภาพยโุรป 

2556 
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1932  วรีะ  ไกรกาบแกว้   แนวทางการขยายความรับผิดของบริษทัภายใตศ้าลอาญาระหว่าง
ประเทศ 

2556 

1933  นิพิชฌมช์า  ภูวชัร์พิบูล   แนวทางปรับปรุงกฎหมายไทยเก่ียวกบัการวจิยัวทิยาศาสตร์ทางทะเล
เพ่ือใหมี้ความสอดคลอ้งกบัอนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. 1982 

2556 

1934  วรววิฒัน์  จนัทร์รัตนสิริ   แนวทางการดาํเนินการของประเทศไทยในการเขา้เป็นภาคีอนุสญัญา
สหประชาชาติว่าด้วยความคุม้กันของรัฐและทรัพยสิ์นของรัฐจาก
เขตอาํนาจศาล ค.ศ. 2004 : ศึกษาบทเรียนจากกฎหมายและคํา
พิพากษาของศาลต่างประเทศ 

2556 

1935  วริศรา  วงศรั์กษ ์  ความเห็นเชิงปรึกษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ กรณีการ
ประกาศเอกราชฝ่ายเดียวของโคโซโว : ผลลพัธ์ต่อคาํประกาศเอก
ราชฝ่ายเดียวในกฎหมายระหวา่งประเทศ 

2556 

1936  ศุภศจี  สมบติัวฒันางกรู   การใชห้ลกักฎหมายระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการสืบทอดเส้นเขตแดน
เดิม (Uti possidetis Principle)นอกเหนือบริบทการสืบทอดพรมแดน
อาณานิคม 

2556 

1937  สมปรารถนา  อุปนนัท ์  ปัญหาการปฏิบติัตามพนัธกรณีของประเทศไทยภายใตก้รอบความ
ตกลงว่าด้วยการจัดตั้ งคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทร
อินเดีย 

2556 

1938  สุภทัรา  สุขปาณี   
 

การเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมข้ามชาติท่ีได้รับผลกระทบตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการต่อตา้นองคก์รอาชญากรรมขา้ม
ชาติท่ีจัดตั้ งในลกัษณะองค์กร ค.ศ. 2000 : ศึกษากรณีการพฒันา
กฎหมายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมขา้ม
ชาติของประเทศไทย 

2556 

1939  นนัทินี  สุนทรพิมล  การปรับใชห้ลกัส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีจาํเป็นกบัการเช่ือมต่อ
โครงข่ายในกิจการโทรคมนาคมไทย 

2557 

1940  ฟารีดา  หมดัเหลม็   มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการประกอบการโฮมสเตย ์ 2557 
1941  อธิพร  สุขเนตร             การแสดงเจตนาทาํนิติกรรมท่ีกฎหมายกาํหนด : ศึกษาวธีิการและผล 2557 
1942  ลีลานาฏ  พิมพพ์ฒัน์              ปัญหาในกระบวนการพิจารณาความอาญาในคดีส่ิงแวดลอ้ม : ศึกษา

กรณีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผูก่้อใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
2557 

1943  ภาสินี  แพง่สภา   พระราชบัญญติัป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : 
ศึกษากรณีการคา้อาวธุสงคราม 

2557 

1944  เมธาว ี คงพิกลุ   
 

กฎหมายและมาตรการทางอาญาในกรณีเจา้หน้าท่ีของรัฐบงัคบัให้
บุคคลสูญหาย 

2557 
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1945  วรพรรณ  นาคทบั   การละเมิดอาํนาจปกครองโดยบิดาหรือมารดาฝ่ายท่ีไม่มีอาํนาจ
ปกครองกบัความรับผิดทางอาญา 

2557 

1946  อาณิสรา  เช้ือสงัขพ์นัธ์   ความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน : 
ศึกษาวเิคราะห์การกระทาํอนัเป็นโจรสลดั 

2557 

1947  นาเคนทร์  ทองไพรวลัย ์  ผลกระทบต่อหลกักฎหมายมหาชนอนัเน่ืองมาจากคาํวนิิจฉยัของศาล
รัฐธรรมนูญท่ี 12-14/2553 

2557 

1948  เนตินนัทน์  ศาสนนนัทน์ เขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับการวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับ
อาํนาจหน้าท่ีระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเปรียบเทียบ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

2557 

1949  ชาญวทิย ์ ชยักนัต ์  
 

แนวคิดทางกฎหมายว่าด้วยการแบ่งปันผลประโยชน์สาธารณะ
สาํหรับชุมชนรอบพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

2557 

1950  คทัลียา  ใจศรีธิ   การบงัคบัใชค้วามร่วมมือดา้นแรงงานในความตกลงอเมริกาเหนือ : 
กรณีศึกษามาตรฐานแรงงานหลกั 

2557 

1951  บวั  แกว้จิตร ความรับผิดทางแพ่งของผูอ้นุญาตให้ใช้ประโยชน์ในอาคารหรือ
สถานท่ี : ศึกษาเฉพาะกรณีผูใ้ช้อาคารหรือสถานท่ีประกอบการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิ 

2557 

1952  นรฤทธ์ิ  ตนัติวฒิุไกร   ความเป็นธรรมในการจาํหน่ายหน้ีสูญตามประมวลรัษฎากร 2557 

1953  ณฐัวรรณ  เจริญรัตนพรชยั   มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการโฆษณาท่ีแฝง
มาในรูปของบทวจิารณ์สินคา้และบริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 

2557 

1954  ลดาวดี  พฒันประสิทธ์ิ   มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคเก่ียวกบัธุรกิจสถาน
บริการเสริมความงามและบริการลดนํ้ าหนกัในประเทศไทย 

2557 

1955  ชนารัญช ์ กนัประเสริฐ   เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานข่มขืนกระทําชําเรา และทาํอนาจาร : 
ศึกษากรณีผูเ้สียหายท่ีเป็นสตรีมีครรภ์ ผูสู้งอายุ และผูพ้ิการทาง
ร่างกาย หรือจิตใจ 

2557 

1956  ณฐกร  พฒันพงศ ์ การหา้มมิให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

2557 

1957  ปิยณุช  อรุณรุ่ง   มาตรการทางกฎหมายในการติดตามทวงถามหน้ี : ศึกษากรณีร่าง
พระราชบญัญติัการติดตามทวงถามหน้ีอยา่งเป็นธรรม พ.ศ. .... 

2557 

1958  ภทัรพร  ระดมสุทธิศาล  ปัญหาในการนาํโทษปรับมาใชบ้งัคบัในคดีส่ิงแวดลอ้ม : ศึกษากรณี
โทษปรับตามวนัและรายได ้

2557 

1959  วรทศัน์  เผือกกรุต   การกาํหนดความผิดเพ่ือคุม้ครองสาธารณสถานและสถานท่ีสาํคญั 2557 
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1960  ณฐัธิดา  เหล่ารักวงศ ์  
 

พระราชบัญญติัป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : 
ศึกษากรณีอาํนาจหนา้ท่ีของศาลกรณีร้องขอให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของ
แผน่ดิน 

2557 

1961  ธญัวรัตน์  ตั้งกาญจนานนท ์ ววิฒันาการของกระบวนการลงโทษจาํคุกในประเทศไทยและปัจจยั
ท่ีส่งผลความเปล่ียนแปลง 

2557 

1962  ปิยรัตน์  วงศง์ามขวญั   การนาํรายงานการสืบเสาะขอ้เท็จจริงมาใชใ้นการพิจารณาคดีเด็ก
และเยาวชน 

2557 

1963  ฉฏัฐเมษ  ภิรมยพ์านิช  การจดัตั้งและการดาํเนินงานวิสาหกิจมหาชนทอ้งถ่ิน : ศึกษากรณี
บริษทั กรุงเทพธนาคม จาํกดั 

2557 

1964  เธียรขวญั  พงศป์รีชา   แนวความคิดในการจัดให้มีองค์กรกลางเพ่ือกาํหนดมาตรฐานการ
บริหารจดัการองคก์ารมหาชน 

2557 

1965  ปรุฬห์  รุจนธาํรงค ์  
 

การกาํหนดมาตรฐานผูดู้แลผูสู้งอายใุนรูปแบบกฎหมาย : กรณีผูช่้วย
ดูแล 

2557 

1966  สรรญกฤต  ศรีสงสาร   
 

สถานะ อาํนาจหน้าท่ีและความเป็นอิสระขององค์กรกาํกับ ดูแล : 
ศึกษาเปรียบเทียบกรณีคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานกับ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม 

2557 

1967  ณฐัวภิา  บาํรุงทรัพย ์  การกาํหนดค่าเสียหายทางจิตใจในคดีละเมิดทางปกครอง 2557 

1968  ชฎารัตน์  ทองรุต   ความชอบธรรมของอาํนาจในการอภยัโทษ 2557 

1969  ธรรมรัตน์  ภู่จนัทร์เจริญ เสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานต่างดา้วในประเทศไทย 2557 

1970  พรสรร  สิงห์ชยั  บทบาทและอาํนาจหนา้ท่ีทางกฎหมายขององค์กรศาสนาคริสต์ใน
ประเทศไทย 

2557 

1971  พิมลกร  แปงฟ ู  
 

การจาํกดัวาระการดาํรงตาํแหน่งของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรใน
ประเทศไทย 

2557 

1972  ทิฆมัพร  รอดขนัเมือง   
 

การบงัคบัใชสิ้ทธิในการกาํหนดอนาคตตนเองโดยขอ้ตกลงสนัติภาพ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาการเกิด “สาธารณรัฐ
ซูดานใต”้ 

2557 

1973  ปาริยฉตัร  ทิชากร   พฒันาการของอนุสญัญาวา่ดว้ยการปราบปรามการกระทาํโดยมิชอบ
ดว้ยกฎหมายเก่ียวกบัการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ : ขอ้พิจารณา
ในทางกฎหมายของประเทศไทยในการเขา้เป็นภาคี 

2557 

1974  ปิยบดี  ชีวติโสภณ   
 

หลกัความรับผิดชอบในการปกป้องประชาชนในกฎหมายระหว่าง
ประเทศ : ศึกษาบทบาทของคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติในกรณีลิเบียระหวา่งปี ค.ศ. 2010 – 2011 

2557 
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1975  นรเทพ  ครบปรัชญา   การตรวจควบคุมเรือในเมืองท่าภายใตบ้นัทึกความเขา้ใจโตเกียว : 
ศึกษากรณีของประเทศไทย 

2557 

1976  พทุธางกรู  หุ่นสะดี   การปรับใชห้ลกั Rebus sic stantibus ในกฎหมายระหวา่งประเทศ : 
ศึกษากรณีการป้องกนัตนเองล่วงหนา้  

2557 

1977  อธิรัตน์  ยงคะอกัษร   
 

ความรับผิดขององคก์ารระหวา่งประเทศ : ศึกษาการกระทาํของกอง
กาํลงัสหประชาชาติในปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพกรณีคาํตดัสินของ
ศาลสิทธิมนุษยชนยโุรปคดี Behrami และคดี Saramati 

2557 

1978  กมัปนาท  สถิตยพ์ร  มาตรการป้องกนัการหนีภาษีในต่างประเทศตาม Foreign Account 
Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

2557 

1979  ชยันาท  บวัทอง   ปัญหาผลทางกฎหมายของการวางทรัพย ์ 2557 

1980  ธีรพงศ ์ กิจชยันุกลู             ปัญหากฎหมายของการกลับคืนสู่ฐานะเดิมของการบอกล้าง
โมฆียะกรรม 

2557 

1981  พลวชิช ์ ฉตัรธนะกลุ   แนวทางท่ี เหมาะสมในการกํากับดูแลการแข่งขันในกิจการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี : เชิงป้องกนั หรือ เชิงเยยีวยา 

2557 

1982  พาขวญั  นุกลูกิจ   การเขา้เป็นหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรับผิดของบริษทัมหาชนจาํกดั 2557 

1983  พชัร  วสุิทธิแพทย ์  มาตรการทางกฎหมายในการกาํกบัดูแลผูป้ระกอบการอินเตอร์เน็ต
ทีว ี: ศึกษากรณีการเผยแพร่เน้ือหาท่ีไม่เหมาะสม 

2557 

1984  ชิฎา  หลีประเสริฐ   หนา้ท่ีขา้งเคียงในการชาํระหน้ี 2557 

1985  ณพิชญศิ์กาน  ศรีเจริญพงศ ์ มาตรฐานบงัคบักบัความรับผิดของผูป้ระกอบการต่อความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 

2557 

1986  นิติพทัธ์  กลัน่บิดา  ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบักรรมการอิสระในบริษทัจดทะเบียน 2557 

1987  นํ้าทิพ  สุขโชคอาํนาย  ปัญหาหลักความสัมพนัธ์ระหว่างการกระทําและผลในกฎหมาย
ละเมิด 

2557 

1988  กฤดิทตั  ฉายไสว   ปัญหาเง่ือนไขแห่งการสมรส : ศึกษากรณีหญิงท่ีสามีตายหรือการ
สมรสส้ินสุดลงดว้ยประการอ่ืน 

2557 

1989  สากณัฑิมา  ช่างทาํ   
 

ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. 2542 กบัผูก้ระทาํความผิดฐานคา้มนุษย ์

2557 

1990  ธชักานต ์ จิตติชานนท ์  การนํามาตรการควบคุมตวับุคคลท่ีเป็นอนัตรายมาใช้เพ่ือป้องกัน
สงัคม 

2557 

1991  นนัทชั  กิจรานนัทน์   การนาํมาตรการบาํบดัรักษาผูติ้ดการพนนัมาใชใ้นความผิดการพนนั 2557 

1992  ภทัรินทร์  เอ่ียมบุตรลบ     ความผิดเก่ียวกับการฝ่าฝืนขอ้ห้ามการประกอบอาชีพภายหลงัพน้
จากตาํแหน่งหนา้ท่ีในภาครัฐ 

2557 

1993  ฐาปน  แสนยะบุตร   สิทธิในการมีชีวติกบัโทษประหารชีวติในประเทศไทย 2557 
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1994  กชกร  วิชยาภยั บุนนาค   การกาํหนดความรับผิดทางอาญาสาํหรับอาชญากรรมท่ีเกิดจากความ
เกลียดชงั 

2557 

1995  ชยัวฒิุ  บุญเป่ียม  การกาํหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐมีอาํนาจโดยชอบดว้ยกฎหมายในการ
ดกัรับขอ้มูล 

2557 

1996  ววิรรธน์  ดาํรงกลุนนัท ์  ปัจจยัในการกาํหนดบญัชีอตัราโทษสําหรับความผิดฐานลกัทรัพย์
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

2557 

1997  บริรักษ ์ ศิริสวสัดิบุตร   
 

การกระทาํความผิดต่อเน่ืองในคดีส่ิงแวดลอ้ม : ศึกษากรณีการรุกลํ้า
ลาํนํ้ า 

2557 

1998  พชัราภรณ์  ปินทีโย   ขอบเขตการบังคบัใช้กฎหมายอาญา : กรณีกระทําความผิดนอก
ราชอาณาจกัร 

2557 

1999  พงศกร  เรืองเดชขจร   มาตรการคุม้ครองเด็กตามพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 2557 

2000  มนสันนัท ์ มากบวั   การทาํใหเ้สียทรัพยโ์ดยประมาท 2557 

2001  วริศรา  สุรเดช   การกําหนดความผิดอาญาฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานรัฐของ
ต่างชาติในการประกอบธุรกิจระหวา่งประเทศ 

2557 

2002  ไกรพล  อรัญรัตน์   การนาํขอ้เท็จจริงตามคาํพิพากษาคดีอ่ืนมาใชใ้นคดีอาญา 2557 

2003  จุฬาลกัษณ์  รัตนะจินดาวงศ ์  การใช้สิทธิป้องกันโดยไม่จาํตอ้งหลีกเล่ียงภยนัตรายก่อน (Stand 
Your Ground) 

2557 

2004  นฐวรรณ  สุธาพร   
 

ความชอบธรรมของการคุมความประพฤติเม่ือศาลพิพากษาปล่อยตวั 
ตามมาตรา 138 แห่งพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

2557 

2005  สิทธิชยั  เมืองแกว้  
 

การนาํมาตรการพิเศษมาใชก้บัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวกบั
การลม้ละลายโดยฉอ้ฉล 

2557 

2006  ณฐัวฒิุ  รัตนนาคินทร์   อาํนาจในการฟ้องคดีของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามมาตรา 272 แห่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

2557 

2007  ณิชพฒัน์  รอดรัตษะ คดีปกครองท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีการฟ้องเรียกค่าเสียหาย
ในคดีพิพาทท่ีเก่ียวกบัการกระทาํละเมิดต่อศาลปกครอง 

2557 

2008  ปรางทิพย ์ พรวฒันะกิจ รูปแบบขององค์กรร่างรัฐธรรมนูญตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมท่ี
เหมาะสมสาํหรับประเทศไทย 

2557 

2009  ธนัยพร  จนัทร์เปีย   กฎหมายเลือกตั้ง: ศึกษากรณีการควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่น
ป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 

2557 

2010  นพวรรณ  โอภาโส ปัญหาเก่ียวกับกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเร่ืองร้อง
ทุกขข์องขา้ราชการรัฐสภาสามญั 

2557 
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2011  ป่ินธเนศ  แกว้รุ่งฟ้า   การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนต่างด้าวตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 : ศึกษากรณีสิทธิมนุษยชนกบั
สิทธิพลเมือง 

2557 

2012  ปิยดา  บุญเรืองขาว   ผลกระทบต่อหลกักฎหมายมหาชนอนัเน่ืองมาจากคาํวินิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญท่ี 18-22/2555 

2557 

2013  มาลินดา  เทวาพิทกัษ ์  มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาข้าราชการพลเรือนสามัญท่ี
ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากการบริหารงานบุคคล 

2557 

2014  สุนิตา  คงมัน่   ความไม่สอดคลอ้งในกระบวนการรายงานการดาํเนินการทางวินัย
ของข้าราชการพลเรือนกับการอุทธรณ์คาํสั่งลงโทษทางวินัยต่อ
คณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) 

2557 

2015  มนชนก  เกิดแกว้   การรับรองการใชสิ้ทธิเลือกตั้งของผูต้อ้งขงั 2557 

2016  กญัญารัตน์  โคตรภูเขียว   ความสอดคลอ้งของกฎหมายสหภาพยุโรปว่าด้วยการคา้สิทธิการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาการบินกับความตกลงระหว่าง
ประเทศ 

2557 

2017  ตุลาพร  ศรียาบ   อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 189 ว่าด้วย
แรงงานทาํงานบ้าน : กรณีศึกษาการนําหลักการมาเพื่อปรับปรุง
กฎหมายคุม้ครองแรงงานของไทย 

2557 

2018  ปริยาภา  ลาภอนนัต ์  การใหค้วามคุม้ครองทางการทูตต่อนิติบุคคลและผูถื้อหุ้น : ศึกษาคาํ
พิพากษาศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ ระหวา่งปี ค.ศ. 1970 - 2010 

2557 

2019  ลกัษณาวลยั  พงศส์มยั   
 

พฒันาการของการคุม้ครองเหยื่อท่ีเป็นสตรีในกระบวนพิจารณาคดี
ของศาลอาญาระหวา่งประเทศ 

2557 
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ปีทีเ่ผยแพร่ 
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1 เฉลิม  อยูบ่  ารุง ปัญหาการบังคบัใช้บทบัญญติัรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิก
วฒิุสภา  ศึกษากรณีอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2549 

2 ปภาศรี บวัสวรรค ์ มาตรการทางกฎหมายและบทบาทขององค์การผูมี้อ านาจคุม้ครอง
ลิขสิทธ์ิในประเทศไทย 

2550 

3 สิทธิพร บุญคุม้ การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของผูต้อ้งหาและจ าเลยในคดีอาญาโดยการ
ปล่อยชัว่คราว 

2552 

4 บวรวทิย ์เปร่ืองวงศ ์ การตีความและปรับขอ้ก าหนดเพ่ือความเป็นธรรมในการปฏิบติัตาม
สญัญาสมัปทาน 

2553 

5 สอาด หอมมณี ความรับผิดในทางละเมิดของผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา : 
ศึกษากรณีบุคคลภายนอก เป็นผูไ้ดรั้บความเสียหาย 

2553 

6 สมศกัด์ิ โตรักษา กฎหมายเพื่อการคุม้ครองท่ีดินของรัฐจากการบุกรุก 2553 
7 ชนาธิป ชินะนาวนิ การระงบัขอ้พิพาทแรงงานโดยสมคัรใจ 2554 
8 สุทธิศกัด์ิ ภทัรมานะวงศ ์ การป้องกนัล่วงหนา้ : การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 2554 
9 สุรชยั พว่งชูศกัด์ิ ค่าเสียหายในเชิงลงโทษทางละเมิด 2554 
10 เสนีย ์พรหมววิฒัน ์ โครงสร้างองคก์รและอ านาจหนา้ท่ีของศาลทหาร 2554 
11 วณิฏัฐา แสงสุข การศึกษาเปรียบเทียบกรณีเทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธ์ุ: วิเคราะห์

เฉพาะกรณีความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่สมรสและความเป็นบิดามารดา
และบุตรระหว่างประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และราชอาณาจกัรไทย 

2554 

12 สุภาวณีย ์อมรจิตสุวรรณ การควบคุมตรวจสอบการปฏิบติัหน้าท่ีความชอบดว้ยกฎหมายและ
ความเหมาะสมของการตราเทศบญัญติัในประเทศไทย 

2554 

13 สุทธิชยั หล่อตระกลู ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ศึกษากรณี พ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 

2555 

14 ศรินทิพย ์ประเศรษฐานนท ์ เขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและ
กฎหมายสาธารณรัฐประชาชนจีน 

2555 

15 คอนสแตนติน อเลก็ซาน
เดอร์ ลุคห์นอฟ 

ระเบียบการฝากเงินในธนาคารในประเทศคาซคัสถาน: การวิเคราะห์
เปรียบเทียบทางกฎหมาย 

2555 

16 มณทิชา ภกัดีคง 
 

การวเิคราะห์เชิงกฎหมายเก่ียวกบักฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ใน
ประเทศไทย 

2556 

17 นนัทพล กาญจนวฒัน ์ ขอ้ปฏิบติัทอ้งถ่ินตน้แบบเพ่ือการลดและขจดัมลพิษส่ิงแวดลอ้ม 2556 
18 จกัรพงษ ์ววิฒัน์วานิช 

 
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผูถู้กกล่าวหาในกระบวนการ
ยติุธรรมชั้นจบักมุและชั้นสอบสวน 

2556 
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                                                               มหาวทิยาลยัรามค าแหง                                              

ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

19 พนัธ์เทพ วทิิตอนนัต ์ ปัญหาเก่ียวกบักระบวนการตรวจสอบและถ่วงดุลการใชอ้ านาจรัฐ 
ศึกษากรณี การท าหนงัสือสญัญาระหวา่งประเทศ 

2556 

20 ขวญัชญา เบญจธิวฒัน ์ กฎหมายเก่ียวกับสหภาพแรงงานขา้ราชการและแรงงานสัมพนัธ์
ภาครัฐ  

2557 

21 สรธร ธนโชตโภคิน การปฏิรูประบบศาลแรงงานของประเทศไทย 2557 
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1 สุรพนัธ ์ อรัญนารถ การดาํเนินการทางวนิยัขา้ราชการพลเรือนสามญัโดยไม่เป็นธรรม 2538 
2 สอาด  หอมมณี 

 
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเก่ียวกับการดําเนินกิจการ 
สหกรณ์ 

2538 

3 นริศ  ขาํนาญชานนัท ์
 

สถานะทางกฎหมายของกระทรวงทบวงกรม : ศึกษาปัญหาอุปสรรค
ท่ีมีผลต่อการบริหารราชการแผน่ดินในประเทศไทย 

2538 

4 สญัชยั  ศรีศกัดา คนกลางในการซ้ือขายท่ีดิน 2538 
5 ปริญญา  จิตรการนทีกิจ ปัญหากฎหมายในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามผงัเมืองรวม 2538 
6 ปาน  แดงประเสริฐ 

 
ปัญหาค่าทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์: ศึกษาเฉพาะการ
อุทธรณ์เก่ียวกบัเงินค่าทดแทน 

2538 

7 กอ้ง  ศิวะเก้ือ 
 

ปัญหาการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์: ศึกษาเฉพาะกรณีผลของการใช้
ทรัพยไ์ม่ตรงตามวตัถุประสงคข์องการเวนคืน 

2538 

8 ชยัรัฐ  เกตุผาสุข 
 

การมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวนตามพ.ร.บ.
ขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.2535 

2539 

9 พรณรงค ์ ศรีตระกลู กระบวนการจดัทาํและแกไ้ขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญไทย 2539 
10 ทวชิ  กล่ินประทุม สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 2539 
11 บรรหาร  ศิลปอาชา 

 
การพฒันาพรรคการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีเงินอุดหนุนพรรค
การเมือง 

2539 

12 ป่ินวลี  สุจริตกลุ เทคโนโลยใีหม่กบัการเลิกจา้งในภาคอุตสาหกรรม 2539 
13 สุธรรม  จุลิรัชนีกร การเก็บภาษีเงินไดจ้ากกาํไรสุทธิของบริษทัต่างประเทศ 2539 
14 สุวร์ี  ตรียทุธากลุ การกระทาํของรัฐบาล 2539 
15 สุรพล  คลา้ยเนตร 

 
ปัญหากฎหมายเก่ียวกับความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัในงาน
อุตสาหกรรม 

2539 

16 พินิจ  มัน่สมัฤทธ์ิ 
 

ระบบการบริหารมหาวิทยาลยัของรัฐในประเทศไทย อดีต ปัจจุบนั 
อนาคต 

2539 

17 อุเทน  รังคฤงคารสกลุ 
 

บทบาทของภาคเอกชนในการพฒันาเศรษฐกิจ : กรณีศึกษามาตรา 9 
พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.2535 

2539 

18 สิทธิพร  บุญคุม้ 
 

สิทธิและความรับผิดชอบของธนาคารอนัเกิดจากการใชเ้งินตามตัว๋
เงินปลอม : ศึกษาเฉพาะกรณีเช็ค 

2539 

19 สมมาตร  ภู่ทรัพยมี์ 
 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกบัการพฒันาชนบท
ไทย : ศึกษาวเิคราะห์เชิงกฎหมาย 

2539 

20 ขนัติ  แนวสุจริต การบังคบัใชบ้ทบัญญติั มาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน : 
กรณีศึกษาปัญหาการระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

2539 

21 เจิดจนัทร์  จนัทร์เจริญ มาตรการกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและกาํกบัธุรกิจแฟคเตอร์ร่ิง 2540 
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22 สนัทศัน์  นิภาวงศ ์
 

ปัญหาในการแลกเปล่ียนขอ้สนเทศทางภาษีอากรระหว่างประเทศ
เพ่ือป้องกนัการหลบหนีภาษี 

2540 

23 สมเกียรติ  ฑีมาอุตมากร 
 

ปัญหาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภาษีอากรสําหรับ
ธุรกิจบริการ 

2540 

24 คเชนทร์  ไชยสิทธ์ิ 
 

การจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิและนิติกรรมเก่ียวกับสังหาริมทรัพย์ : 
ศึกษากรณีเคร่ืองจกัร 

2540 

25 จรูญ  ชยัวเิชียร ปัญหาการออกและจาํนาํหลกัทรัพยใ์นระบบไร้ใบหุน้ 2540 
26 จิรกรณ์  แสงจนัทร์ 

 
การทาํวิศวกรรมยอ้นกลับกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อนัมี
ลิขสิทธ์ิโดยชอบธรรม 

2540 

27 ฉนัทนา  เจริญศกัด์ิ 
 

การบงัคบัใชป้ระโยชน์ทดแทนการวา่งงานตาม พ.ร.บ.ประกนัสังคม
พ.ศ.2533 

2540 

28 ชูเกียรติ  ตงัคโนภาส 
 

ปัญหาการควบคุมมาตรฐานธุรกิจรักษาความปลอดภยัของเอกชน
โดยกลไกกฎหมาย 

2540 

29 ณฐัวฒิุ  สกลุพาณิช 
 

ปัญหาการป้องกนัและปราบปรามความผิดเก่ียวกบัการกูย้มืเงินท่ีเป็น
การฉอ้โกงประชาชน 

2540 

30 ธนากร  ภทัรากร ปัญหาและอุปสรรคของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพ่ือระดมทุนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : ศึกษาการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิต 

2540 

31 นิตยา  ขจรเวหาศน์ 
 

การปรับปรุงพ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม พ.ศ.2511 ใน
ส่วนท่ีเก่ียวกบัการรับรองระบบคุณภาพ 

2540 

32 เนติรัตน์  อรรถวฒิุศิลป์ การคุม้ครองผูถื้อหุน้รายยอ่ยในบริษทัมหาชนจาํกดั 2540 
33 บุญธรรม  วเิศษลา 

 
ปัญหาการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์: ศึกษาเฉพาะกรณีกระบวนการ
บังคับซ้ือขายตามมาตรา 10 แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืน
อสงัหาริมทรัพย ์พ.ศ.2530 

2540 

34 ประกิจ  ต่อฑีฆะ 
 

แนวทางแก้ไขความขัดแย้ง เ พ่ือความร่วมมือพัฒนาเ ก่ียวกับ           
เขตทบัซอ้นเขตเศรษฐกิจจาํเพาะระหวา่งประเทศไทย-มาเลเซีย 

2540 

35 ประจกัษ ์ จนัทร์ทิม แนวทางปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายศุลกากร เพ่ือส่งเสริมการส่งออก 2540 
36 พิษณุพร  คนัธอุลิส 

 
ปัญหาและแนวทางของกฎหมายเพ่ือจดัตั้งองคก์รในการบริหารและ
ดูแลชุมชนบา้นจดัสรรในประเทศไทย 

2540 

37 วภิารัตน์  ปราบปราม 
 

การบังคับใช้ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตาม  พ.ร.บ. 
ประกนัสงัคม พ.ศ.2533 

2540 

38 วสินทร์  อุทาสิน 
 

การแปลงสินทรัพยใ์ห้เป็นหลกัทรัพย  ์ ศึกษากรณีการแปลงลูกหน้ี 
ลิสซ่ิงเป็นหลกัทรัพย ์

2540 
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39 รัชนีวรรณ  เสวกพิบูลย ์ ปัญหากฎหมายในการโอนหุน้ของผูเ้ยาว ์: ศึกษากรณีบริษทัจาํกดั 2540 
40 ยพุาภรณ์  เอกรัตนโชตกรู ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการบังคับใช้บทบัญญัติห้ามการซ้ือขาย

หลกัทรัพยอ์นัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 243 (1) ตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์

2540 

41 วติรีรัตน์  แสงอรุณ 
 

อาํนาจฟ้องทางแพ่งในคดีส่ิงแวดลอ้ม ศึกษากรณีความเสียหายเกิด
จากมลพิษทางนํ้ า 

2540 

42 สิริอาํไพ  พะวงเสรี 
 

การกาํกบัดูแลเงินอุดหนุนขององคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ินในประเทศ
ไทย 

2540 

43 เสกสม  อคัรพนัธ์ุ 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการบงัคบัใชก้ฎหมายโรงงาน ศึกษาการขอ
อนุญาตจดัตั้งโรงงาน 

2540 

44 เสกสรร  ชาญวธิะเสนา 
 

อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการกํากับและดูแลโรงงาน
อุตสาหกรรม ศึกษามาตรา 37,39,42 ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 

2540 

45 สุนทร  ศรชยั ผลกระทบของการประกนัค่าจา้งขั้นตํ่าตามกฎหมาย 2540 
46 อนุสิทธ์ิ  ไตรรงคท์อง 

 
มาตรการทางกฎหมายในการขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของ
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

2540 

47 อาํไพ  อรัญนารถ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 2540 
48 พลทตั  สุราฤทธ์ิ 

 
การปรับกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง ศึกษากรณีระบบ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

2540 

49 เสนีย ์ ไชยวฒิุ 
 

ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ในการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม
เกษตรกรในประเทศไทย 

2540 

50 สุชาย  จอกแกว้ 
 

วิธีการพิจารณาความคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไทยในการควบคุม
กฎหมายมิใหข้ดัรัฐธรรมนูญ 

2540 

51 ทิวาลกัษณ์  ผลหาญ สถานภาพทางกฎหมายของสัญญาโครงการระบบการขนส่งทาง
รถไฟและถนนยกระดบัในกรุงเทพมหานครและการใชป้ระโยชน์
จากท่ีดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

2540 

52 เทิดทูล  ภาสะฐิติ 
 

การพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนการเวนคืนในคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ 

2540 

53 นภาพร  แดดภู่ 
 

การกาํหนดราคาขายปลีก : ขอ้จาํกดัการแข่งขนัตามกฎหมายป้องกนั
การผกูขาด 

2540 

54 สมนึก  สืบวเิศษ 
 

มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูซ้ื้ออสังหาริมทรัพยจ์ากการ
ประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

2540 

55 ธารินทร์  กลุปรียะวฒัน์ 
 

เลตเตอร์ออฟเครดิต : สิทธิไล่เบ้ียของธนาคารผูรั้บซ้ือเอกสารต่อ
ผูรั้บประโยชน์ 

2540 
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56 จรินทร์  ตนัชชัวาล ความรับผิดทางแพ่งของบุคคลซ่ึงทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใช้
ขอ้มูลภายใน 

2540 

57 ทรงชยั  เชาวแ์หลม 
 

แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเ ก่ียวกับการซ้ือขาย
หลกัทรัพยโ์ดยใชส้ารสนเทศภายใน 

2540 

58 สมหวงั  คลํ้าช่ืน การเขา้สู่ตาํแหน่งผูพิ้พากษาศาลยติุธรรมชั้นตน้ 2540 
59 จาํนง  ไกลพาล ดุจพินิจการตีความการปรับกฎหมายและการกาํหนดโทษทางวินยั : 

ศึกษากรณีการกระทําผิดวินัยเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง 

2541 

60 จเด็จ  บุตรสุทธิวงศ ์
 

ทิศทางการปรับบทบาทของการท่าเ รือแห่งประเทศไทยเพื่อ
ประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจของชาติ 

2541 

61 จเร  พนัธ์เปร่ือง 
 

การประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรการจดัระเบียบวาระการประชุมและ
การดาํเนินการประชุม 

2541 

62 เฉลิม  อยูบ่าํรุง การปฏิรูปการเมือง 2541 
63 ไชยโย  วรยศอาํไพ 

 
ผลกระทบของพ.ร.บ.ประกันภัยสังคมท่ีมีต่อนายจ้างและลูกจ้าง 
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ 

2541 

64 ทรงชยั  ทิพยผลาผลกลุ ความรับผิดชอบของผูรั้บเหมาช่วงตามพ.ร.บ.ประกนัสงัคม 2541 
65 ธเนศ  จนัโททยั ระบบการช้ีขาดขอ้ขดัแยง้ระหวา่งศาลยติุธรรมกบัศาลปกครอง 2541 
66 ธรรมนูญ  สมศกัด์ิ วธีิการชัว่คราวก่อนมีคาํพิพากษาในคดีปกครอง 2541 
67 นราธิป  แจ่มโภคา ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการสร้างเข่ือน 2541 
68 นิติน  ออรุ่งโรจน์ ปัญหาการดาํเนินการเพื่อพิจารณาทณัฑท์างวนิยัทางทหาร 2541 
69 ปภาศรี  บวัสวรรค ์

 
หลกักฎหมายและปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองงานอนัมี
ลิขสิทธ์ิท่ีสร้างสรรคโ์ดยลูกจา้ง 

2541 

70 ปิยะธิดา  อุปพงษ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของผูเ้ยาว ์ 2541 
71 พชัรินทร์  ไวกว ี หลกัประกนัสินเช่ือธนาคารพาณิชย ์ 2541 
72 มณฑล  เทียนเกษม 

 
แนวทางการพัฒนากฎหมายระบบการบริหารงานบุคคลของ
ขา้ราชการศาลยติุธรรม 

2541 

73 มิตรสมัพนัธ์  โสภณธนิตว ์ ปัญหากฎหมายในการจัดสวัสดิการโดยกองทุนสงเคราะห์ครู
ภาคเอกชนตามพ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525 : ศึกษาเปรียบเทียบ
กองทุนเงินทดแทนและกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

2541 

74 รัฐการ  สมัพนัธ์ 
 

ปัญหาและอุปสรรคการบังคบัใช้ พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ.2533 
ประเด็นมาตรา 55 

2541 

75 วศิน  จินตเสถียร 
 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการบญัชี ศึกษากรณีความรับผิดของผูแ้ทน
นิติบุคคลตามประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 285 ขอ้ 80 

2541 
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76 ศกนธ์  ร่มเยน็ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการโอนสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 2541 
77 อิทธิชยั  ศิริโภค 

 
วิเคราะห์กฎหมายประกันภัยและกฎหมายสหกรณ์เพื่อนําไป
ประยกุตใ์ชก้บัการประกนัวนิาศภยัปศุสตัว ์: ศึกษาเฉพาะกรณีโคนม
และสุกร 

2541 

78 วชัรินทร์  ป้านสุวรรณ 
 

ปัญหาสหกรณ์ 2511 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการบริหารงานของ
สนันิบาต สหกรณ์แห่งประเทศไทย 

2541 

79 วลัลภ  พลดัเมือง 
 

มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าใน
ประเทศไทย 

2541 

80 สมพิช  สาชาํนาญ 
 

ปัญหากฎหมายในการพฒันาการส่ือสารและโทรคมนาคม  ศึกษา
กรณีการบริการโทรศพัทภ์ายในประเทศ                                                                                                                    

2541 

81 สุนนัทา  เธียรถาวร 
 

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกกรณีมีการละเมิดของผูค้รอบครอง
อาคารชุด 

2541 

82 สุนทร  ลอ้ศิริรัตนกลุ 
 

ปัญหาการบังคบัใช้สิทธิสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในลิขสิทธ์ิและ
เคร่ืองหมายการคา้ 

2541 

83 อรรถวฒิุ  สุวรรณมงคล 
 

หลกัความไม่มีส่วนไดเ้สียของเจา้หน้าท่ีในกระบวนการออกคาํสั่ง
ทางปกครอง 

2541 

84 นนัทน  อินทนนท ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัหลกัการส้ินสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 2541 
85 คณิน  ยอดประสิทธ์ิ การซ้ือขายอนุพนัธ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 2541 
86 สงัเกต  ภู่กฤษณา 

 
ค ว า ม รั บ ผิ ด ข อ ง ธ น า ค า ร เ ก่ี ย ว กับ ก า ร โ อ น เ งิ น โ ด ย เ ค ร่ื อ ง
อิเลก็ทรอนิกส์ 

2541 

87 สนัน่  สุขสวา่ง 
 

มาตรการทางปกครองในการควบคุมป้องกนัปัญหาส่ิงแวดลอ้มจาก
โรงงาน 

2541 

88 ปรเมศว ์ ศิริรักษ ์ มาตรการทางกฎหมายในการพฒันาและแปรรูปรัฐวสิาหกิจ 2541 
89 สนัติ  พงษโ์ต 

 
ผลกระทบของความตกลงทั่วไปว่าด้วยการคา้บริการต่อกฎหมาย
เศรษฐกิจของประเทศไทย : กรณีศึกษาดา้นการขนส่งทางถนน 

2541 

90 วรลกัษณ์  รัตนพนัธ์ุ 
 

แนวทางกาํหนดคุณสมบติัและท่ีมาของผูพิ้พากษาศาลปกครองใน
ประเทศไทย 

2541 

91 กิตติพงศ ์ สินจิตต ์ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัอาคารชุดท่ีมีผลกระทบต่อผูบ้ริโภค 2542 
92 กงจกัร  ศกัด์ิเจริญ 

 
การควบคุมมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยระบบตรวจสอบและ
บนัทึกผลมลพิษ : ศึกษาและวเิคราะห์ในแง่กฎหมาย 

2542 

93 คนึง  ครุราโรจน์ 
 

มาตรการทางกฎหมายในการดําเนินธุรกิจของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ : ศึกษากรณีบทบาทการพฒันาระบบตลาดของเงินกูท่ี้อยู่
อาศยั 

2542 
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94 กฤษณ์ชเทพ  ทองสิน 
 

สัญญาทางปกครองในประเทศไทย : ศึกษาเก่ียวกบัหลกัเกณฑข์อง
ความหมายและผลของสญัญาทางปกครอง   

2542 

95 จรัณ  บุญทนั การประกนัสังคม : วิเคราะห์เปรียบเทียบการเป็นผูป้ระกนัตนแบบ
บงัคบัตามมาตรา33 กบัการสมคัรเขา้เป็นผูป้ระกนัตนแบบอิสระตาม
มาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ.ประกนัสงัคม พ.ศ.2533 

2542 

96 ณชัชา  นอ้ยเช้ือเวยีง 
 

ปัญหาอํานาจศาลท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ 

2542 

97 ธนิต  ประภาตนนัท ์
 

มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัสัมปทานประกอบกิจการไฟฟ้ากับ
การพฒันาส่งเสริมบทบาทภาคเอกชน 

2542 

98 ธีรพงศ ์ ฮัน่ไพศาล ลิขสิทธ์ิการแปลงานวรรณกรรมต่างประเทศ  ศึกษากรณีพระราช
กฤษฎีกากาํหนดเง่ือนไขเพ่ือคุม้ครองลิขสิทธ์ิระหวา่งประเทศ พ.ศ.
2526 

2542 

99 นวชาติ  ยมะสมิต 
 

การเพิกถอนการกระทาํหรือนิติกรรมท่ีกระทาํไปแลว้  ตามพ.ร.บ.
ลม้ละลาย พ.ศ. 2483 

2542 

100 นนัทวนั  เจริญศกัด์ิ 
 

การบงัคบัใชก้ฎหมายกบัปัญหาแรงงานอพยพ : ศึกษาแรงงานต่าง
ดา้วท่ีเขา้มาทาํงานในประเทศ 

2542 

101 นิโรธ  เจริญประกอบ 
 

การบังคบัใชก้ฎหมายกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคทางดา้นฉลากตาม
พ.ร.บ.คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 

2542 

102 บุญชยั  ภูรีเสถียร หลกัการดาํเนินคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองในชั้นศาล 2542 
103 ประพจน์  คณาวทิยา 

 
ประสิทธิภาพและมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการกาํหนดราคา
สินคา้และป้องกนัการผกูขาดตามกฎหมายไทยในปัจจุบนั 

2542 

104 ปริญญา  ผอ่งวญิญาณ การลงทณัฑท์างวนิยัขา้ราชการตาํรวจ 2542 
105 ปิยพล  สาํเริง ความรับผิดของนิติบุคคลในการกระทาํละเมิดโดยตนเอง 2542 
106 พรชยั  มนสัศิริเพญ็ ค่าเสียหายท่ีซํ้ าซอ้นของลูกจา้งเม่ือถูกเลิกจา้ง 2542 
107 พรชยั  เล่งอ๊ิว คาํมัน่เก่ียวกบัการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 2542 
108 พรรณพิศ  คงลาภ การแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบักฎหมายลม้ละลาย 2542 
109 พงษศ์กัด์ิ  เฉลิมแสน การปรับปรุงโครงสร้างกิจการตาํรวจไทย 2542 
110 ไพรัช  จนัทร์ดวง การปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการอนุญาตตั้งและประกอบกิจการ

โรงงานเพ่ือเอ้ืออาํนวยต่อการลงทุน : ศึกษากรณีความซํ้ าซอ้นของ
กฎหมาย 

2542 

111 ไพบูลย ์ วราหะไพฑูรย ์ บทบาทอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมาธิการสามญัประจาํวฒิุสภา 2542 
112 พงษธ์ร  สาํราญ ปัญหาภาระการพิสูจน์ในคดีละเมิดโดยผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม 2542 
113 มาศกร  สุหร่าย การขายหลกัทรัพยโ์ดยไม่มีหลกัทรัพยอ์ยูใ่นครอบครอง 2542 
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114 พชัรี  สุวรรณกลุ 
 

กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการขนส่งต่อเน่ืองหลากรูปแบบ
ศึกษาผลกระทบต่อประเทศไทย 

2542 

115 วชัรพงษ ์ จาํปาวนั การออกเสียงประชามติในประเทศไทย 2542 
116 ยทุธสิทธ์ิ  นิลประภา 

 
ความไม่เป็นธรรมในการไดรั้บประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์
บุตรตามพ.ร.บ. ประกนัสงัคม พ.ศ.2533                                                                                              

2542 

117 วฑูิรยศ์กัด์ิ  วงษา 
 

กฎหมายและนโยบายควบคุมมลภาวะจากอุตสาหกรรมเพื่อการ
ส่งออกและรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

2542 

118 วราชยั  เกษเมธีการุณ 
 

มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมให้องคก์รเอกชนมีส่วนร่วมใน
การคุม้ครองผูบ้ริโภค 

2542 

119 วลิาวลัย ์ สุทธิวาทนพฤพฒิุ 
 

ความรับผิดต่อการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรนํ้ าของรัฐริมฝ่ังบริเวณ
แม่นํ้ าโขงตอนล่าง : ศึกษากรณีการสร้างเข่ือน 

2542 

120 วฒิุชยั  ธนาวฒิุ 
 

ผลกระทบของการแยกองค์กรแรงงานรัฐวิสาหกิจออกจาก
พระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ.2518 

2542 

121 สนัทะนะ  ประยรูรัตน์ 
 

แนวทางจัดเก็บภาษี เ งินได้บุคคลธรรมดาจากการให้บริการ
รถจกัรยานยนตรั์บจา้ง ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร 

2542 

122 สงัวาล  สุขสมธรรม 
 

ปัญหากฎหมายการบังคับจํานําหลักทรัพย์ท่ี ซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2542 

123 สงัคม  ฮอหรินทร์ ปัญหาขอ้กฎหมายในการจดทะเบียนจดัตั้งนิติบุคคลและมาตรการ
ลงโทษผูบ้ริหารกรณีนิติบุคคลลม้ละลาย : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษทั
จาํกดัและบริษทัมหาชนจาํกดั 

2542 

124 สุรพงษ ์ เจริญพนัธ์ 
 

แนวทางการแกไ้ขปัญหาจากการบงัคบัใชพ้.ร.บ.การรับขนทางทะเล
พ.ศ.2534 โดยอนุสญัญาระหวา่งประเทศ 

2542 

125 สุวฑัน์ พนัตะกรุด กฎหมายควบคุมธุรกิจจดัสรรท่ีดินและบา้นจดัสรร ศึกษาเฉพาะกรณี
เง่ือนไขบังคับหลังโอนกรรมสิทธ์ิสัญญาซ้ือขายท่ีดินจัดสรรและ
บา้นจดัสรร 

2542 

126 สมชาย  หาญเลิศฤทธ์ิ 
 

การจ่ายค่าสินไหมทดแทนท่ีไม่เป็นธรรมตาม พ.ร.บ.คุ ้มครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.2535 

2542 

127 สมศกัด์ิ  โตรักษา กฎหมายควบคุมการประกอบอาชีพนายหนา้อสงัหาริมทรัพย ์ 2542 
128 สิทธิชยั  สุวรรณลพ 

 
การคุม้ครองการออกแบบอุตสาหกรรมตามกฎหมายลิขสิทธ์ิและ
สิทธิบตัรศึกษางานออกแบบแฟชัน่เส้ือผา้ 

2542 

129 ศุภชยั  ใจเยน็ 
 

อาํนาจการใชดุ้ลพินิจของผูบ้งัคบับญัชาในการพิจารณาความผิดและ
กาํหนดโทษขา้ราชการตาํรวจลงมาท่ีกระทาํผิดวนิยัร้ายแรง 

2542 

130 วบูิลย ์ สุนทรพนัธ์ุ การปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัความมัน่คงในประเทศไทย 2542 
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131 อดิศกัด์ิ  ประไพเกียรติ 
 

มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทั
จดทะเบียนต่างประเทศในประเทศไทย 

2542 

132 อญัญรัตน์  บวัจีบ องคก์รกาํกบัดูแลการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย 2542 
133 จิราภา  แจง้ใจดี การกระจายอาํนาจบริการสาธารณะในทอ้งถ่ินไทย กรณีศึกษาการ

ขนส่งโดยสารรถประจําทางในรูปแบบสหการผสมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2542 

134 รุ้งทอง  ไกรยรูเสน 
 

การระงับขอ้พิพาทอนัเกิดจากสัญญาลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน
ต่างประเทศ 

2542 

135 ประยทุธ  นีระพล การถวายฎีกาของราษฎรตามนิติราชประเพณี 2542 
136 พินิจ  ธีระชาติ ปัญหาการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย ์ศึกษาเฉพาะกรณีราคาตลาด 2542 
137 เกียรติ  อํ่าบุญธรรม กฎหมายคุม้ครองพนัธ์ุพืช 2542 
138 ตวงพร  อานนัทศิริเกียรติ ปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีทางอ้อมใน

ประเทศไทย : กรณีภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์ป็น
ทางคา้หรือหากาํไร 

2542 

139 ประณีต  ชุมแกว้ 
 

ความรับผิดทางแพ่งตามพ.ร .บ .ส่ง เสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 

2542 

140 มณทิชา  ทองศาสตรา แนวทางการจดัการอุทยานแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 2542 
141 ชาญณรงค ์ เน้ือนุ่ม 

 
มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการดูแลรักษาท่ีดินอนัเป็นสาธารณ
สมบติัของแผน่ดินในเขตเทศบาล 

2542 

142 วทญัํู  มีมานสั 
 

องค์กรฝ่ายปกครองกบัการบริหารกระบวนการยุติธรรม : ศึกษา
เฉพาะกรณีการควบคุมการสอบสวนคดีอาญา 

2542 

143 ขนิษฐา  ฤทธิศาสตร์ 
 

มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มของเทศบาล:
ศึกษาเฉพาะกรณีการจดัการปัญหานํ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

2542 

144 ดาํรง  ยมจินดา 
 

ผลกระทบของพระราชกาํหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลง
สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ.2540 

2542 

145 ปรัชา  พรหมเพชร มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการถือครองท่ีดิน 2542 
146 วชิยั  สุวรรณประเสริฐ 

 
การควบคุมความชอบดว้ยกฎหมายของคาํสัง่ทางปกครองตามพ.ร.บ.
คนเขา้เมือง พ.ศ.2522                                                          

2542 

147 อาญา  สิงหไกร ปัญหาการนาํระบบอุทธรณ์บงัคบัใชใ้นประเทศไทย 2543 
148 เทอดทูน  ธนสวสัด์ิ การอนุญาตใช้สิทธิและการควบคุมองค์กรบริหารการจัดเก็บ

ค่าตอบแทนการใชง้านดนตรีกรรมตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 
2537 

2543 

149 ชวลิต  โฆษิตนิธิกลุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการปลูกสร้างสวนป่าเพ่ือการคา้ 2543 
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150 ศุภชยั  เวยีงอินทร์ 
 

รูปแบบท่ีเหมาะสมของสิทธิริเร่ิมเสนอกฎหมายโดยประชาชนใน
ประเทศไทย 

2543 

151 สมชาย  คงสวา่ง 
 

องค์กรของรัฐท่ีเป็นอิสระ : ศึกษากรณีองค์กรกับดูแลกิจการ
โทรคมนาคม 

2543 

152 ปิยะฉตัร  ไพรชนม ์
 

ปัญหาในเร่ืองการส่งเสริมการฝึกอาชีพตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการฝึก
อาชีพ พ.ศ. 2537 

2543 

153 พนิดา  สนัเทพ 
 

มาตรการทางกฎหมายในการจดัเก็บภาษีจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ี
ก่อมลพิษ ศึกษาจากกฎหมายท่ีใชใ้นการจดัเก็บภาษี 

2543 

154 นรินทร์  โตเผือก 
 

ขอ้พิจารณาบางประการเก่ียวกบัสัญญาอนุญาโตตุลาการในสัญญา
ระหวา่งรัฐกบัเอกชน 

2543 

155 ปรเมศว ์ สงัขเ์อ่ียม 
 

ปัญหาการควบคุมการเขา้แข่งขันในการจัดซ้ือจัดจ้างของรัฐตาม
ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 

2543 

156 สมชาย  อติกรจุฑาศิริ 
 

ปัญหาในการดาํเนินคดีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภคตาม
พ.ร.บ.คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 

2543 

157 เสรี  เยาวะ 
 

อาํนาจหนา้ท่ีของสภากรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีการควบคุมการ
บริหารงานของกรุงเทพมหานคร 

2543 

158 ศุภกา  ศิริทรัพย ์
 

การคุม้ครองสิทธิเด็ก : ศึกษากรณีการล่วงเกินทางเพศต่อเด็กโดย
บุคคลในครอบครัว 

2543 

159 ประเวศ  สิงห์ภูกนั 
 

ปัญหาหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการจัดตั้ งองค์การบริหารส่วน
ตาํบล 

2543 

160 นิตยา  สิมาขนัธ ์
 

องคก์รใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายของรัฐในคดีอาญาแก่ผูต้อ้งหา
หรือจาํเลย 

2543 

161 วราภรณ์  มณีช่ืน 
 

ปัญหาในทางกฎหมายเก่ียวกบัการเรียกร้องค่าเสียหายโดยผูล้งทุน
จาํนวนมากในคดีหลกัทรัพย ์

2543 

162 อุมาพร  คฒัทะจนัทร์ การวเิคราะห์ในเชิงกฎหมายเก่ียวกบัการเลือกตั้งผูว้า่ราชการจงัหวดั 2543 
163 เสถียรภาพ  นาทอง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม 2543 
164 กิติกลุ  กิตติวโรดม 

 
ความรับผิดของรัฐตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี
พ.ศ.2539 

2543 

165 ตรีรัตน์  จุย้มณี 
 

มาตรการทางกฎหมายในการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินตาม
บทบญัญติัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 286 

2543 

166 สวสัด์ิ  มานิตย ์
 

ปัญหาทางกฎหมายวา่ดว้ยการปกครองคณะสงฆ์ : ศึกษากรณีวดั
พระธรรมกาย 

2543 

167 ฐิฎินนัท ์ ธรรมโชติ ประมวลจริยธรรมของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 2543 
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168 อดิศร  ไชยคุปต ์ ดุจพินิจของพนกังานอยัการในการสัง่ไม่ฟ้องคดีอาญา 2543 
169 ณิชาพชัร  มณีรัตน์ สถานะทางกฎหมายของอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัของรัฐ 2543 
170 กนกพร  ดิษฐปราณีต ปั ญ ห า ท า ง ก ฎ ห ม า ย ใ น ก า ร ร่ วม ดํา เ นิ น ง า น เ พ่ื อ จัด ตั้ ง นิ ค ม

อุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับ
ภาคเอกชน 

2543 

171 ชลธิชา  สมสอาด 
 

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัเคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีช่ือเสียงแพร่หลาย
ทัว่ไปตาม พ.ร.บ.เคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.2534 

2543 

172 ธรรมเรศ  กฤตยธรรม เจา้ของงานลิขสิทธ์ิในวทิยานิพนธ์ 2543 
173 ชลฎั  มณัฑนาพงศ ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 2543 
174 ดิสพล  ครุฑมีชยั มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 2543 
175 กาญจนา  วชิชาพิณ 

 
ปัญหากฎหมายในการสมัปทานประกอบกิจการประปาตามประกาศ
คณะปฏิวติัฉบบัท่ี 58  

2543 

176 นราธิป  แยม้ศรี สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 : ศึกษาเฉพาะกรณีอาํนาจฟ้องคดีอาญา
ของประชาชนในคดีท่ีอยูใ่นอาํนาจศาลทหารในเวลาปกติ 

2543 

177 วนิยั  ศิริมายา 
 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกับขอ้สัญญาไม่เป็นธรรมในสัญญาสําเร็จรูป
ของผูป้ระกอบการบา้นจดัสรร 

2543 

178 ธาํรง  ชูหมุน 
 

กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินกบัการริบทรัพยสิ์นใน
คดียาเสพติด 

2543 

179 อนุวรรตน์  โหมดพร้ิง แนวทางการพฒันากฎหมายเพื่อกระจายการถือครองท่ีดิน 2543 
180 นพรัตน์  รุพนัธ์ 

 
การบงัคบัใชก้ฎหมายตามพ.ร.บ.คุม้ครองแรงงานพ.ศ. 2541 ศึกษา
เฉพาะกรณีการระงบัขอ้พิพาทแรงงานโดยพนกังานตรวจแรงงาน 

2543 

181 มารศรี  เพญ็โรจน์ 
 

สิทธิของผูต้อ้งหาและจาํเลยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
พ.ศ. 2540 ศึกษาเฉพาะกรณี สิทธิท่ีจะไดรั้บการปล่อยชัว่คราว 

2543 

182 นฤชา  สุวรรณลาภา 
 

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.2528 กับ       
การแกไ้ขปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

2543 

183 วทิยา  แจง้เจ็ดร้ิว 
 

ปั ญ ห า กา ร คําน วณ ภา ษี เ งิ น ไ ด้บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด าจ าก กา ร ข า ย
อสงัหาริมทรัพย ์

2543 

184 เทอดศกัด์ิ  สีสมาน 
 

กาํหนดระยะเวลาการคุม้ครองกรรมสิทธ์ิของผูส้ร้างสรรคซ่ึ์งเป็น 
นิติบุคคล 

2543 

185  วนิยั  ตั้งกิตติภาภรณ์ 
 

ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของนักแสดง
ตามพ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 

2543 

186 สุทธิศกัด์ิ  ภทัรมานะวงศ ์ ปัญหาแรงงานอพยพกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย 2543 
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187 มนสั  มอบมัน่ 
 

ปัญหาในทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิและสิทธิของ
นกัแสดงในงานส่ิงบนัทึกเสียง 

2543 

188 ไชยโย  มะลิผล มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มศิลปกรรม 2543 
189 สมสมร  นาคนาค 

 
ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการ
ทาํงานของลูกจา้งในโรงงานอุตสาหกรรมตาม มอก.18000 

2543 

190 อารยา  สอนใจ 
 

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมฝ่ายบริหารขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล 

2543 

191 เพ่ิมศกัด์ิ  กองเพ่ิมพลู การยติุขอ้พิพาทการประเมินภาษีสรรพสามิต 2543 
192 นพรัตน์  สุวรรณกลู 

 
ปัญหาทางกฎหมายในการบงัคบัใชต้ามกฎหมายรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 

2543 

193 ผกาศิริ  ลีละสิริ การเลิกกิจการและการส้ินสภาพนิติบุคคลของบริษทัจาํกดั 2543 
194 ชยัยทุธ  เตชะกลุปราณี 

 
ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีการป้องกนั
และปราบปรามการซ้ือสิทธิขายเสียง 

2543 

195 นรากร  กนัทะคาํ รูปแบบทางกฎหมายของธนาคารสหกรณ์ 2543 
196 กฤต  ธรรมศิริ การอุทธรณ์การประเมินภาษีศุลกากรของผูน้าํเขา้ 2543 
197 ตวงรัตน์  เลาหตัถพงษภู์ริ ปัญหาทางกฎหมายของการยบุสภาผูแ้ทนราษฎรในประเทศไทย 2543 
198 สินี  อรุณฉาย การประกนัภยัความรับผิดทางละเมิดของผูป้ระกอบวชิาชีพแพทย ์ 2543 
199 ธีรนนัท ์ ขาวเผือก 

 
การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ศึกษา
กรณีคนพิการ 

2543 

200 ฉนัทนา  ชยัวเิชียร 
 

ปัญหาการจ่ายเงินทดแทนตามกฎหมาย ศึกษาเฉพาะกรณีลูกจา้ง
ประสบอนัตรายในระหวา่งไปกลบัสถานท่ีทาํงาน 

2543 

201 เวชสิทธ์ิ  อนุชิตวงศ ์
 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกับหลักการทําให้เกิดความเส่ือมทอนของ
เคร่ืองหมายการคา้ 

2543 

202 เสมรชยั  บุญเลิศ มาตรการคุม้ครองชัว่คราวก่อนฟ้องคดี : ศึกษากรณีการละเมิดสิทธิ
ในทรัพยสิ์นทางปัญญาตามข้อกาํหนดคดีทรัพยสิ์นทางปัญญาและ
การคา้ระหวา่งประเทศ พ.ศ. 2540 

2543 

203 ฉาดฉาน  นิลกาํแพง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัสิทธิในท่ีดินของประชาชนในเขตป่าสงวน 2543 
204 สมยศ  อรุณศรีโสภณ 

 
ความรับผิดในการชดใช้ค่าเสียหายกรณีลักลอบใช้บริการวิทยุ
คมนาคม  ศึกษาเฉพาะกรณีโทรศพัทมื์อถือ 

2543 

205 ภาสกร  เธียรเศวตกลุ 
 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัธนาคารพาณิชยใ์นการควบคุมบริษทัในเครือ
เพื่อการพฒันาระบบธนาคารพาณิชย ์

2543 

206 หตัถชยั  จนัทร์ปลัง่ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการมอบอาํนาจ : ศึกษากรณีการปฏิบัติ
ราชการแทน 

2543 
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207 อดุล  บุญถนอม ปัญหาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการกระทาํของฝ่ายปกครอง 2543 
208 พนม  ทองคาํ การจดัระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคตามรัฐธรรมนูญ 2540 2543 
209 อนนัตพร  นคะจดั การศึกษาเปรียบเทียบปัญหากฎหมายเก่ียวกับการดําเนินกิจการ

อาคารชุดของนิติบุคคลอาคารชุดและของสหกรณ์เคหสถานตาม
พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. 2522 และพ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 

2543 

210 เฉลิมเดช  เกษตรสมบูรณ์ 
 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเก่ียวกบัสภาพบงัคบัของบุคคลท่ีไม่ไปใชสิ้ทธิ
เลือกตั้งท่ีเหมาะสมสาํหรับประเทศไทย 

2543 

211 วชิิต  คงรัตนชาติ 
 

ปัญหาการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  ศึกษาเฉพาะกรณีการเวนคืน
โรงเรือนและส่ิงปลูกสร้างส่วนท่ีเหลือ 

2543 

212 นํ้าทิพย ์ กนัเกตุ 
 

ปัญหาและขอ้กฎหมายในการจดัตั้งสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติตามมาตรา 89 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 
2540 

2543 

213 สิฐ์ิวภิา  หาญศึกษา 
 

ปัญหาทางกฎหมายของธุรกิจอสังหาริมทรัพยก์รณีศึกษา : กฎหมาย
ควบคุมการใชท่ี้ดินของเอกชน 

2543 

214 ธีรศกัด์ิ  เสถียรพานิช 
 

ปัญหากฎหมายเ ก่ียวกับการจัดการทรัพย์สินท่ีใช้ลงทุนของ           
คนต่างดา้วกรณีเลิกหรือโอนกิจการในประเทศไทย 

2543 

215 กมล  กอบกยักิจ 
 

มาตรการทางกฎหมายในการแกไ้ขผลประโยชน์ขดักนัของผูด้าํรง
ตาํแหน่งทางการเมืองและขา้ราชการระดบัสูงในประเทศไทย 

2544 

216 ประเสริฐ  ศรัทธาสุข การปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยช่างรังวดัเอกชน 2544 
217 แกว้ตา  จิตตวสุิทธิกลุ 

 
ผลของการบงัคบัใชส้ัญญาอนุญาโตตุลาการ : ศึกษากรณีท่ีมีบุคคล
หลายฝ่ายผกูพนัในสญัญาธุรกิจ 

2544 

218 นงนุช  กนัเลิศ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการลกัลอบรับสัญญาณโทรทศัน์ทางสาย
ระบบบอกรับเป็นสมาชิก (เคเบ้ิลทีวี)  ศึกษากรณีการใชอุ้ปกรณ์การ
รับเลียนแบบ 

2544 

219 ธงชยั  นิลรักษ ์
 

ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา ณ จุดนาํเขา้-
ส่งออก 

2544 

220 กฤษณา  ชยัวเิศษ การใหสิ้ทธิและบงัคบัชาํระหน้ีดว้ยเช็ค 2544 
221 กิตติ  เจริญยงค ์ บทบาทอาํนาจหนา้ท่ีของประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 2544 
222 ประดิษฐ ์ เจริญสุข การบังคับใช้ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตวป่์า พ.ศ.2535 ตาม

อนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศ ซ่ึงชนิดสัตวป่์าและพืชป่า  
ท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ 

2544 

223 ธีรพล  รัตนประยรู 
 

มาตรการทางกฎหมายในการเรียกค่าเสียหายจากการเขา้สู่ระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

2544 
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224 อดิศร  มูหะหมดัอารี 
 

พ.ร.บ.การบริหารองคก์รศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 ศึกษากรณีองคก์ร
ท่ีมีอาํนาจออกเคร่ืองหมายฮาลาล 

2544 

225 พิมลเพญ็  ทหารแกลว้ 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 : ในการเลือกตั้ง
สมาชิกผูแ้ทนราษฎรในระบบสัดส่วนตามบญัชีรายช่ือผูส้มคัรของ
พรรคการเมือง 

2544 

226 สนัติพงษ ์ วงษช์มภู การสอบสวนคดีอาญาร่วมกนัระหวา่งองคก์รฝ่ายตาํรวจ 2544 
227 สุดเขต  อยูเ่จริญ วธีิการคุม้ครองชัว่คราวในคดีลม้ละลาย 2544 
228 นเรศ  อยูส่นิท มาตรการทางกฎหมายในการให้สิทธิประชาชนเสนอข้อบัญญัติ

ทอ้งถ่ินตามบทบญัญติัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 
มาตรา 287 

2544 

229 รัชนี  วเิศษชาติ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการเสียภาษีจากเงินมดัจาํ 2544 
230 สมศกัด์ิ  หาญหทัยา มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมคุณภาพมาตรฐานวตัถุดิบตวัยา

สาํคญัสาํหรับใชใ้นการผลิตยาแผนปัจจุบนั 
2544 

231 กฤษณา  จนัทรโอฬาร ปั ญ ห า ก ฎ ห ม า ย เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ป รั บ เ ป ล่ี ย น ส ถ า น ะ ข อ ง
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐในระบบราชการไปเป็นมหาวิทยาลยัใน
กาํกบัของรัฐบาล 

2544 

232 สารีบุตร  วงศาสนธ์ิ 
 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการกาํหนดค่าสินไหมทดแทนจากการละเมิด
ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัรและเคร่ืองหมายการคา้ 

2544 

233 ศกัด์ิชยั  สกักะบูชา 
 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเพิกถอนคาํสั่งทางปกครอง : ศึกษากรณี 
พ.ร.บ. วธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

2544 

234 โสฬส  วฒันศิลป์ มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าท่ี      
เป็นธรรมในธุรกิจค้าบริการ: ศึกษาเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์
ผลกระทบต่อธุรกิจขนส่งทางทะเล 

2544 

235 เอกวทิย ์ ญานวฒันา 
 

การระงบัขอ้พิพาทแรงงานท่ีตกลงกนัไม่ได ้ ตาม พ.ร.บ. แรงงาน
สมัพนัธ์ พ.ศ.2518 

2544 

236 พงารัตน์  สงวนพงษ ์
 

ศาลอาญาระหวา่งประเทศ : กรณีศึกษาความร่วมมือในกระบวนการ
ยติุธรรมระหวา่งรัฐกบัศาล 

2544 

237 เกรียงไกร  นาควะรี 
 

การควบคุมกาํกบักิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทศัน์ในประเทศ
ไทย  ศึกษารูปแบบอาํนาจหนา้ท่ี 

2544 

238 รพีพร  วนาสณัฑ ์ ปัญหาความรับผิดของผูจ้าํนอง : ศึกษากรณีขอ้ตกลงยกเวน้มาตรา 
733 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยก์บักฎหมายขอ้สัญญาท่ีไม่
เป็นธรรม 

2544 

239 สิทธิอุดม  หนูฤทธ์ิ การอุทธรณ์คาํสัง่เก่ียวกบัการทาํงานของคนต่างดา้วตามกฎหมาย 2544 
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240 ไสว  จิตเพียร กระบวนการยติุธรรมของคณะสงฆ์ไทย : ศึกษากรณีปัญหาองคก์ร
ทางตุลาการและวิธีพิจารณาความอธิกรณ์ ตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ ์
พ.ศ. 2505 

2544 

241 สิทธิเดช  สิงห์บุระอุดม ปัญหาของนิติกรรมทางปกครองท่ีออกโดยแพทยสภา 2544 
242 พฒันา  ชูสอน 

 
ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัมาตรการเยียวยาผูบ้ริโภค ศึกษากรณีสัญญา
สาํเร็จรูปท่ีไม่เป็นธรรม 

2544 

243 สุนาฎ  สุวรรณกาศ 
 

ปัญหากฎหมายโทรคมนาคมเก่ียวกบัการควบคุมกาํกบัดูแลการใช้
บริการแลกเปล่ียนขอ้มูลดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

2544 

244 ออมฤดี  ผอ่งใส 
 

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันเด็กจากการถูกบิดามารดา      
ทาํโทษอยา่งรุนแรง 

2544 

245 สุวฒัน์  ควรชม ปัญหาทางกฎหมายในการจดัการทรัพยากรสตัวป่์า 2544 
246 เวศม ์ สมบูรณ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการห้ามกระทาํการอนัมิใช่เป็นการแข่งขนั

โ ด ย เ ส รี อ ย่ า ง เ ป็ น ธ ร ร ม ใ น ธุ ร กิ จ ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ จํ า ห น่ า ย
กระแสไฟฟ้า    : ศึกษาเฉพาะการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
ชีวมวล 

2544 

247 ขจรศกัด์ิ  เลิศประไพ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ใชสิ้ทธิจากการละเมิด
สิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ตามสญัญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ 

2544 

248 สุวรรณ  บวัเจริญ 
 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกับผูจ้ ัดการนิติบุคคลอาคารชุด กรณีศึกษา
ผูจ้ดัการทาํผิดสญัญาทางแพง่และทาํละเมิดต่อบุคคลภายนอก 

2544 

249  ชุตินธร  ทวโีรจน์กลุศรี การใชดุ้ลพินิจของเจา้พนกังานตามกฎหมายท่ีเก่ียวเน่ืองดว้ยการจบั
จอง 

2544 

250 สุวฒัน์  รุ่งเมฆารัตน์ 
 

ความร่วมมือระหว่างประเทศเฉพาะการริบทรัพยสิ์นคดียาเสพติด
ระหวา่งไทยและสหรัฐอเมริกา 

2544 

251 ชยัชนะ  เลาหศิริปัญญา 
 

ผลของการแก้ไขเพ่ิมเติมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยกฎหมาย
ทะเลค.ศ.1982 โดยขอ้ตกลงเก่ียวกบัการบงัคบัใชภ้าคท่ี11 

2544 

252 บุญทว ี เปรมปิยะกิจ 
 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการชาํระหน้ีเงินกู้ยืมดว้ยการโอนเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ 

2544 

253 ปริชาต  สวาวสุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือพาณิชยกรรม
และอุตสาหกรรม ศึกษาเฉพาะกรณีการนาํสิทธิการเช่าไปจาํนองเป็น
หลกัประกนัในการชาํระหน้ี 

2544 

254 เดชา  หอมจนัทร์ บทบาท อาํนาจหนา้ท่ีและการคุม้ครองคณะกรรมการสวสัดิการใน
สถานประกอบกิจการตามกฎหมาย  ศึกษาเปรียบเทียบกับ
คณะกรรมการลูกจา้งและคณะกรรมการกิจการสมัพนัธ์ 

2544 
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255 ทองอินทร์  อนัทะบาล 
 

มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการพฒันาและเสริมสร้างความมัง่คงดา้น
ท่ีอยูอ่าศยัในชุมชนแออดัของกรุงเทพมหานคร 

2544 

256 วศิษฐ  วชิรวรุิฬห์ ปัญหาทางกฎหมายท่ีใชจ้ดัเก็บภาษีสรรพสามิตในระบบสุราเสรี 2544 
257 สมเกียรติ  ศรศิลป์ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการอุทธรณ์และร้องทุกขข์า้ราชการครู 2544 
258 ชยัรัตน์  แก่นแกว้ 

 
การยึดทรัพยสิ์นและการริบทรัพยสิ์นในคดียาเสพติด  ศึกษาการริบ
ทรัพยสิ์นของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ีถึงแก่ความตาย 

2544 

259 อาํนาจ  เพียรไทย ปัญหากฎหมายธุรกิจลิสซ่ิงในประเทศไทย ศึกษากรณีบริษทัจาํกดั 2544 
260 เพ่ิมศกัด์ิ  ธรรมวมิล 

 
แนวทางในการตรากฎหมายเก่ียวกบัสุขภาพจิตตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย 

2544 

261 ถาวร  ทองยอ้ย ผลกระทบจากการเขา้ร่วมของไทยในความตกลงว่าดว้ยการจดัตั้ง
คณะกรรมาธิการบริหารและจดัการทรัพยากรปลาทูน่าในมหาสมุทร
อินเดีย 

2544 

262 สญัณรงค ์ กองทรัพย ์ ปัญหาวา่ดว้ยวนิยัของพนกังานรัฐวสิาหกิจ 2544 
263 สิงห์ทอง  บวัชุม 

 
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีส่งผลกระทบต่อการ
บริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

2544 

264 จิตติมา  เทพอารักษก์ลุ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการลงโทษผูก้ระทาํผิดกฎหมายจราจร 2544 
265 ฉตัรชยั  รุจิตานนท ์ การนาํระบบประชุมทางจอภาพมาใชสื้บพยานในคดีอาญา 2544 
266 จุฑามาศ  จาํรัส 

 
ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการนําเคร่ืองจักรมาเป็นหลกัประกันการ
ชาํระหน้ี 

2544 

267 บวรวทิย ์ เปร่ืองวงศ ์
 

อาํนาจหนา้ท่ีของเจา้พนกังานฝ่ายปกครองส่วนทอ้งถ่ินตาม พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร 

2544 

268 สาํราญ  ผลบุญ 
 

การประกนัภยัอาสาสมคัรผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัยาแผนปัจจุบนัใน
มนุษย ์

2544 

269 จิรศกัด์ิ  โพธ์ิขาํ 
 

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัการอสังหาริมทรัพยข์องวดั ตาม
คณะสงฆ ์พ.ศ.2505 

2544 

270 พิทยา  เพญ็ประชุม 
 

มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์ ศึกษา
กรณีพ.ร.บ.การเวนคืนหรือจดัซ้ือท่ีดินส่วนท่ีเหลือ 

2544 

271 จิรศกัด์ิ  ช่วยชู 
 

ปัญหาการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ  ศึกษากรณีการเสนอญตัติ   
ขอเปิดอภิปรายทัว่ไป 

2544 

272 ศุภชยั  บาํรุงศรี 
 

ความไม่เป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากสามี
และภรรยา 

2544 

273 ณฐัศกัด์ิ  นานาวนั การดาํเนินคดีตามคาํซดัทอดของผูต้อ้งหา 2544 
274 ชุมพล  อรุณเดชาวฒัน์ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัการละเมิดลิขสิทธ์ิ 2544 
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275 สุทธิพงษ ์ โอวาสิทธ์ิ 
 

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับผู ้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาใน
ประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 

2544 

276 สุวรรณา  ติเยาว ์
 

ปัญหาทางกฎหมายการประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธาของคนต่างดา้ว
ในประเทศไทย 

2544 

277 กนกพร  คลา้ยกมล 
 

การประกนัภยัความรับผิดชอบในวิชาชีพวิศวกรรม : ศึกษาเฉพาะ
กรณีวชิาชีพวศิวกรรมโยธา 

2544 

278 ทิพาภรณ์  อาํนวยสวสัด์ิ การล่วงเกินทางเพศต่อลูกจา้งโดยนายจา้ง หวัหนา้งาน 2544 
279 ธวชัชยั  พาณิชยส์กลุชยั อาํนาจศาลในการวนิิจฉยัคาํโตแ้ยง้แห่งบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีจะ

ใชบ้งัคบัแก่คดีเพ่ือส่งความเห็นให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 
กรณีศาลยติุธรรม 

2544 

280 จกัรภพ  กล่ินหอม 
 

องค์กรพฒันาการเมือง : ปัญหาทางด้านกฎหมายในการจัดตั้ง
รูปแบบและการบริหารงาน 

2544 

281 สุรพล  ทิพยเ์สนา 
 

การประกวดราคาในหน่วยงานของรัฐ  ศึกษากรณีเฉพาะนิติสัมพนัธ์
ในกฎหมายปกครองกบัสญัญาทางแพง่ 

2544 

282 วริิยะ  เกิดผล การควบคุมธุรกิจนาํเท่ียว 2544 
283 พิชิต  แดงงาม มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูเ้ช่าซ้ือในฐานะผูบ้ริโภค 2544 
284 วรวทิย ์ กงัศศิเทียม 

 
ปัญหาการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการตามสัญญาทาง
ปกครอง 

2544 

285 ประนูนไชย  วลิาศรี 
 

มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองลูกคา้ธนาคารพาณิชย์โดย
ผูต้รวจการธุรกรรมธนาคารพาณิชย ์

2544 

286 เครือรัตน์  ก่ิงสกลุ มาตรการในการบงัคบัใชก้ฎหมายหอพกั 2544 
287 นพพร  เท่ียงอกัษร ปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวกบัการควบคุมการสร้างราคาหลกัทรัพยต์าม

พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 : ศึกษากรณี
ขอ้ยกเวน้การสร้างราคา 

2544 

288 พีรยทุธ  พลอยแหวน 
 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการพฒันาชุมชนตามพ.ร.บ.กองทุน
สาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ.2530 

2544 

289 ณชัชา  เพชรอินทร์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับระบบการเลือกตั้งและอาํนาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภา(ฉบบัท่ี 3) 
พทุธศกัราช 2543 

2544 

290 เกรียงศกัด์ิ  ผอ่งโสภณ ปัญหากฎหมายในการควบคุมและผลกัดนัแรงงานต่างดา้วไร้ฝีมือ 
ผิดกฎหมายกับการประกอบธุรกิจ : ศึกษากรณีการทาํธุรกิจใน
จงัหวดัติดกบัชายแดน 

2544 
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291 โกศล  พลเสน 
 

ปัญหาและสภาพบงัคบัทางกฎหมายของคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

2544 

292 มณฑล  เจียมปัญญารัช ธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีผลกระทบต่อกฎหมายศุลกากร 2544 
293 วรีะศกัด์ิ  กิตติภาณุกลุ ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายต่อการประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน

(Venture Capital)ในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีลงทุนใน
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

2544 

294 เวทย ์ พฒันชยัวงษคู์ณ 
 

การพฒันาระบบการสืบพยานในศาล  : การเสนอบนัทึกคาํพยาน
ล่วงหนา้ต่อศาลในคดีแพง่ 

2544 

295 วลัภา  สตัยานุชิต พนัธกรณีของประเทศไทยต่อองค์การแรงงานระหว่างประเทศ       
ว่าด้วยอนุสัญญาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการห้ามใชแ้รงงานเด็ก  
ในรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุด 

2544 

296 สมศกัด์ิ  พณิชยกลุ 
 

ผลกระทบต่อกฎหมายเคร่ืองหมายการคา้ของไทย ในกรณีเขา้เป็น
ภาคีสมาชิกขอ้ตกลงมาดริดหรือพิธีสารมาดริด 

2544 

297 นราไกร  ชยัวชิิต 
 

ปัญหาความล่าชา้ในการดาํเนินการยดึและการจาํหน่ายทรัพยสิ์นของ
ลูกหน้ีในคดีลม้ละลาย 

2545 

298 ประยทุธ  ประชุมชน มาตรการริบทรัพยสิ์นองค์กรอาชญากรรมขา้มชาติในประเทศไทย
ภา ย ใ ต้อนุ สัญ ญ าสห ป ร ะ ชา ชา ติ ว่า ด้วย ก าร ต่ อ ต้าน อ ง ค์ก ร
อาชญากรรมขา้มชาติ 

2545 

299 เสรี  สุวรรณภานนท ์ ปัญหาทางกฎหมายในการเรียกค่าตอบแทนการจา้งวา่ความ 2545 
300 สมใจ  วรวทิยานุสรณ์ เจา้ของลิขสิทธ์ิในตาํรามหาวทิยาลยัของรัฐ 2545 
301 อุษณีย ์ เติมสุขสวสัด์ิ 

 
ปัญหามาตรการในการคุม้ครองกรรมสิทธ์ิและป้องกนัการลกัสัตว์
พาหนะ ตามพ.ร.บ. สตัวพ์าหนะ พ.ศ.2482 

2545 

302 กิตติบดี  ใยพลู 
 

ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
การเลือกปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรมต่อผูพ้น้โทษในการเขา้ทาํงาน 

2545 

303 มานิตย ์ ภกัด์ิสอบ 
 

ปัญหากฎหมายในการปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัของกรุงเทพมหานคร 

2545 

304 ศิริโชติ  ธเนศราภา 
 

นิตินโยบายภายใต้บทบัญญัติ รัฐธรรมนูญ  ศึกษาการจัดตั้ ง
คณะกรรมการนิตินโยบายแห่งชาติ 

2545 

305 จิรพจน์  ไทยเลก็ 
 

ปัญหาคุ้มครองสิทธิทางอาญาตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ศึกษา
เฉพาะกรณี : สิทธิท่ีจะไม่ปรักปรําตนเองก่อนถูกฟ้องคดี 

2545 

306  เฉลิมพงษ ์ จินารัตน์ ปั ญ ห า ด้ า น ก ฎ ห ม า ย ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ใ น ร ะ ดั บ เ ข ต
กรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีบทบาทอาํนาจหน้าท่ีตาม พ.ร.บ. 
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 

2545 
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307 วรเทพ  ไกรนุกลู 
 

ปัญหากระบวนการดาํเนินคดีอาญากบัผูแ้ทนนิติบุคคลในความผิด
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

2545 

308 เสง่ียม  บุญจนัทร์ ปัญหาในทางกฎหมายท่ีมีผลกร ะทบต่อสถานะของพนักงาน
องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทยเม่ือมีการแปรรูปเป็นบริษทัจาํกดั
ในภาคเอกชน : ศึกษาตามพ.ร.บ.ทุนรัฐวสิาหกิจ พ.ศ.2542 

2545 

309 คุณากร  วะระทรัพย ์
 

ปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับอาํนาจการจัดการท่ีราชพสัดุระหว่าง
กระทรวงการคลงักบัหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

2545 

310 ราฆพ  ศรีศุภอรรถ 
 

การนํามาตรการทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในกฎหมายเพ่ือป้องกัน 
ควบคุมและแกไ้ขปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 

2545 

311 ธวชั  ชุนเคลือบทอง 
 

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการพน้จากการล้มละลายของบุคคล
ธรรมดา 

2545 

312 ปิยาภรณ์  ผลหาญ 
 

การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการดาํเนินการทางวินยัตาม พ.ร.บ.
ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

2545 

313 วรีทร  วฒันชยันนัท ์ มาตรการทางกฎหมายในการกําหนดหน้าท่ีของบิดามารดาหรือ
ผูป้กครองกบัการศึกษาภาคบงัคบัตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2542 

2545 

314 กรรณิการ์  ชิตวงศ ์ มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมพืชตดัแต่งพนัธุกรรม 2545 
315 ยศศกัด์ิ  โกไศยกานนท ์ ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยต์ามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 2545 
316 เอกภาพ กรัยเสถียรไพศาล 

 
ปัญหาสภาพบงัคบัของขอ้กาํหนดการเสียสิทธิในกรณีไม่ไปใชสิ้ทธิ
เลือกตั้ง 

2545 

317 ไสว  เหวา่ไว ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของวฒิุสภา 2545 
318 ณกรณ์  กลุพิโมกข ์

 
มาตรการฟ้ืนฟูสถานะทางการเงินของลูกหน้ีบุคคลธรรมดาท่ีมี
รายไดป้ระจาํ 

2545 

319 ธรรมภณ  จิรธรรมประดบั 
 

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัฐานะของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นและการออก
จากตาํแหน่ง 

2545 

320 เนตรนารี สิริยากรนุรักษ ์
 

ปัญหาการฟ้องคดีแพง่รวมกบัคดีอาญาตามพ.ร.บ.วา่ดว้ยความผิดอนั
เกิดจากการใชเ้ช็ค พ.ศ.2534 

2545 

321 สบโชค  ณ ศรีโต 
 

ปัญหาในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายเก่ียวกับงานท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัผิวการจราจรของเจา้หนา้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

2545 

322 กอบกลู  จนัทวโร มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามการลกัลอบคา้ยาเสพติดทาง
ทะเลของประเทศไทยตามพ.ร.บ.ให้อาํนาจทหารเรือปราบปรามการ
กระทาํผิดบางอยา่งทางทะเลพ.ศ.2490 แกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี4)  
พ.ศ.2534 

2545 
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323 ศิริชยั  ศิริกลุ 
 

ปั ญ ห า ใ น ก า ร ดํา เ นิ น ก า ร ต า ม ก ร ะ บ ว น ก า ร พิ จ า ร ณ า ข อ ง
อนุญาโตตุลาการกรณีท่ีคู่กรณีฝ่ายหน่ึงตกเป็นจาํเลยในคดีลม้ละลาย 

2545 

324 บญัญติั  เลิศมณีรัตน์ อาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติในการไต่สวนและวินิจฉัยกรณีเจา้หนา้ท่ีของรัฐกระทาํการ
อนัมีมูลความผิดทางวนิยั 

2545 

325 ประพจน์  โพธิภกัด์ิ ปัญหากฎหมายและมาตรการควบคุมกรรมการท่ีบริหารหลายบริษทั
ซ่ึงมีพฤติกรรมขดัแยง้ผลประโยชน์ของบริษทั : ศึกษาเฉพาะกรณี
บริษทัจาํกดั 

2545 

326 ผาติชนม ์สุวรรณมนตรี 
 

การคุม้ครองแรงงานไทยในต่างประเทศ : ศึกษากรณีแรงงานไทยใน
ไตห้วนั 

2545 

327 ธนศกัด์ิ  วรรณสุข 
 

การถอดถอนผู ้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและผู ้ดํารงตําแหน่ง
ระดบัสูงโดยสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร วฒิุสมาชิกและประชาชน 

2545 

328 วณิฏัฐา  แสงสุข 
 

ปั ญ ห า ก ฎ ห ม า ย ภ า ษี เ งิ น ไ ด้ นิ ติ บุ ค ค ล ใ น ธุ ร ก ร ร ม พ า ณิ ช ย์
อิเลก็ทรอนิกส์ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

2545 

329 รุ่งรัตนา  เขียวดารา 
 

กฎหมายเก่ียวกับการใชแ้ละอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้ าเพ่ือแก้ไขปัญหา
วกิฤตการณ์ขาดแคลนนํ้ าในประเทศไทย 

2545 

330 ปิยมาศ  รัตนะบดี 
 

ปัญหาทางกฎหมายในเร่ืองการใชแ้รงงานหญิง ตาม พ.ร.บ.คุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 

2545 

331 ศิวเชาว ์ เอ่ียมวบูิลย ์
 

ปัญหาการควบคุมผูส้อบบญัชี : ศึกษากรณีผูส้อบบญัชีรับจ้างลง
ลายมือช่ือโดยไม่ปฏิบติังานจริง 

2545 

332 พฒัเนธ  นอ้ยฉายา 
 

ปัญหาขอ้กฎหมายตามพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ. 2534 
(แกไ้ขฉบบัท่ี2 )เก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองหมายการคา้เป็นคาํบรรยาย 

2545 

333 สิริวรรณ  สุจริต 
 

การระงับข้อพิพาททางการค้าท่ีเ ก่ียวพันกับส่ิงแวดล้อมภายใต้
องคก์ารการคา้โลก 

2545 

334 ศรันย ์ งามอคัรไพบูลย ์
 

 การระงับขอ้พิพาทขององค์การการค้าโลก : ศึกษากรณีปัญหา      
ขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการชดเชยความเสียหายและมาตรการตอบโต ้

2545 

335 ธเนศ  สอนสิทธ์ิ 
 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการนับตราสารทุนประเภทใหม่ ๆ เขา้เป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ตามพ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย ์พ.ศ.2505 

2545 

336 พวงทอง  ชนะจิตต ์
 

ปัญหาทางกฎหมายในการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา : ศึกษา
เฉพาะกรณีเงินไดข้องแพทย ์

2545 

337 ไตรภพ  วงศไ์ตรรัตน์ 
 

กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองสิทธิในขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลจาก
การใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ 

2545 

338 รองรัตน์  วโิรจน์เพชร การจดัหารายไดข้องมหาวทิยาลยัไทย 2545 
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339 ขวญัชยั  ล้ิมประเสริฐกลุ 
 

ผลกระทบต่อกฎหมายฟอกเงินของไทย : ศึกษากรณีตามอนุสัญญา
สหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้นองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ 

2545 

340 วรีะ  แม่นสาํรวจการ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัพ.ร.บ.วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง : 
ศึกษากรณีโครงสร้างและอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการวิธีปฏิบติั
ราชการทางปกครอง 

2545 

341 ณรงคฤ์ทธ์ิ  เพชรฤทธ์ิ ความรับผิดทางละเมิดต่อผูป่้วยของโรงพยาบาลเอกชนจากการ
กระทาํของแพทยคู์่สญัญาอิสระ 

2545 

342 วรีิยา  งามนิล 
 

มาตรการทางกฎหมายในการประกอบธุรกิจและการคุ้มครอง
ผูบ้ริโภครถยนตใ์ชแ้ลว้ 

2545 

343 มนูญ  จนัทร์แกว้ 
 

กระ บวน การ เ ลื อกตั้ งขอ งผู ้มี สิท ธิ เ ลื อกตั้ ง ท่ี มี ถ่ิน ท่ีอยู่นอ ก
ราชอาณาจกัร 

2545 

344 ไพศาล  เสริตานนท ์
 

ปัญหากฎหมายและอุปสรรคในการรวมกลุ่มเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค : กรณีศึกษาอาเซียน 

2545 

345 มลิ  ใจมุ่ง ปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 2545 
346 พิชยา  มณีนาวา ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการดาํเนินคดีมโนสาเร่ 2545 
347 มงคล  อ่ิมเจริญ 

 
ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการจดัเก็บค่าบริการบาํบดันํ้ าเสียของ
กรุงเทพมหานคร 

2545 

348 ณชัชา  คุณาทพัพ ์
 

ปัญหาการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พ.ศ.2540 กบัผลกระทบต่อการปฏิรูประบบการเมือง 

2545 

349 ณฐันิกา  แจ่มจนัทร์ 
 

ปัญหาการบงัคบัใชต้ามกฎหมายไทยของสญัญาเลตเตอร์ออฟเครดิต
ท่ีระบุใหใ้ช ้UCP 500 

2545 

350 สุริเยศ  ทรงมีชยั 
 

ความคุม้กนัทางทูตในความผิดทางอาญาตามอนุสัญญากรุงเวียนนา 
ค.ศ.1961 

2545 

351 ขวญัชยั  ไทยาภิรมย ์ การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสัญญา : ศึกษากรณีปัญหาการใชบ้งัคบั
ก ฎ ห ม า ย ต า ม พ . ร . บ . คุ ้ม ค ร อ ง ผู ้บ ริ โ ภ ค แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ ข อ ง
คณะกรรมการวา่ดว้ยสญัญา 

2545 

352 ชวลิต  ชูขจร 
 

ผลทางกฎหมายต่อการประมงไทยในทะเลหลวง : ศึกษาเฉพาะกรณี
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมให้
เรือประมงท่ีทาํประมงในทะเลหลวงปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์
และจดัการทรัพยากรประมง 

2545 

353 สุทธิศกัด์ิ ประศาสน์ครุการ ปัญหาในทางกฎหมายเก่ียวกบัขอ้ยกเวน้การละเมิดลิขสิทธ์ิ : ศึกษา
งานดนตรีกรรมตามพ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 เปรียบเทียบกบังาน
ลิขสิทธ์ิตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและเยอรมนั 

2545 
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354 ยทุธพงษ ์ พุม่เช้ือ 
 

ปัญหาทางกฎหมายในการแบ่งขายอสังหาริมทรัพยโ์ดยเจา้พนกังาน
บงัคบัคดีกรณีติดจาํนอง 

2545 

355 ววิฒัน์  ตรีธรรมกลุ สภาพบงัคบัตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการจดัระบบงาน
ของกระบวนการยติุธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีการจดัตั้งกรมสอบสวน
พิเศษ 

2545 

356 ชกาจ  วรรณไพบูลย ์
 

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์  ในฐานะ
ขั้นตอนการออกคาํสัง่ทางปกครอง 

2545 

357 บญัชา  ศอกจะบก 
 

ปัญหาของการประกอบธุรกิจการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

2545 

358 ไพโรจน์  โพธิไสย ท่ีมาและอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตาม
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญและพ.ร.บ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติพ.ศ.2542 

2545 

359 วรวฒัน์  สายบวั มาตรการทางกฎหมายในการกาํกบัดูแลสถาบนัการเงินโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาทของคณะกรรมการ
ธนาคารพาณิชย ์

2545 

360 สิทธิการณ์  วนัสุข สหการในการจดัทาํบริการสาธารณะทอ้งถ่ินของไทย 2545 
361 กษมา  มาลาวรรณ ความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน 2545 
362 วฑิูร  ศุภบวรสถิตย ์

 
สิทธิของผูเ้สียหายในการดาํเนินคดีเก่ียวกับการซ้ือขายหลกัทรัพย์
โดยใชข้อ้มูลภายใน 

2545 

363 เอกศกัด์ิ  อิทธิสิฎฐ 
 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการใชท่ี้ดินเพื่อประโยชน์สาธารณะ : ศึกษา
กรณีรัฐวสิาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค 

2545 

364 บุญเลิศ  สุขจิตต ์
 

ความรับผิดในหน้ีของผูใ้ชบ้ริการกิจการผูกขาด : ศึกษากรณีกิจการ
สาธารณูปโภค 

2545 

365 สรรเสริญ  อจัจุตมานสั ปัญหาการบุกรุกทาํลายป่ากบัการแกไ้ขโดยวธีิการปฏิรูปท่ีดิน 2545 
366 จงรักษ ์ พลสงคราม อุปสรรคในทางกฎหมายท่ีทาํใหน้กัลงทุนต่างดา้วไม่มัน่ใจในการมา

ลงทุนในประเทศไทย : ศึกษากรณีการโอนกิจการของผูล้งทุนมาเป็น
ของรัฐ 

2545 

367 บุญลือ  กงแจ 
 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการสมยอมเสนอราคาในการจา้งก่อสร้าง
อาคารในหน่วยงานของรัฐ 

2545 

368 วชิยั  ณรงค ์
 

มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการบังคบัใช้โทรศัพท์มือถือขณะ   
ขบัรถ 

2545 

369 สุวชิ  เลิศธนาไพจิตร ปัญหากฎหมายในการพฒันาป่าชุมชน 2545 
370 ประเสริฐ  เสียงสุทธิวงศ ์ เช็คอิเลก็ทรอนิกส์กบัความรับผิดของคู่สญัญา 2546 
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371 ศรายธุ  การะเกต ุ
 

ปัญหาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการดา้นอาชีพและการจา้งงานตาม
พ.ร.บ. การฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพิการพ.ศ. 2534 

2546 

372 เสนีย ์ พรหมววิฒัน์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้งัคบับญัชาในการสั่ง
พักราชการ  ออกจากราชการและให้กลับเข้ารับราชการของ
ขา้ราชการทหาร 

2546 

373 อรวรรณ  เนาวป์ระโคน 
 

มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตวป่์าในประเทศ
ไทย 

2546 

374 สุเนตร  สาทา 
 

ปัญหาอุปสรรคของการควบคุมและบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาพยนตร์     
พ.ศ.2473 

2546 

375 ธรรมรัตน์  ล่ิมกลุพงษ ์
 

มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการซ้ือขายและ
เช่าซ้ือรถยนตใ์หม่ 

2546 

376 พงษกร  กิตติทรงภพ 
 

ปัญหาทางกฎหมายในกระบวนการสรรหาและเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ 

2546 

377 ปราโมทย ์ วรวฒันชยั 
 

การไกล่เกล่ีย : ศึกษากรณีศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการค้า
ระหวา่งประเทศกลาง 

2546 

378 กมลณฐั  นอ้ยไกรไพร 
 

ปัญหาการคุ้มครองและการเยียวยาความเสียหายกรณีละเมิด
กรรมสิทธ์ิตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 

2546 

379 ปนดัดา  หม่ืนเป็ง ปัญหากฎหมายในการจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งท่ี 2546 
380 สมเกียรติ  พงศเ์ป็นสุข ปัญหาทางกฎหมายในการใชอ้าํนาจกาํกบัดูแลการกระทาํของ อ.บ.ต. 2546 
381 อุษา  ศรีทอง 

 
การดาํเนินกระบวนพิจารณาในศาลปกครอง ศึกษาเฉพาะคดีเวนคืน
อสงัหาริมทรัพย ์

2546 

382 ชูศกัด์ิ  จึงพานิช 
 

มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอกท่ี
ประสบภยัจากรถ 

2546 

383 ศิลา  ขาํเพชร 
 

ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมการเสพสุราของเด็กอายุไม่เกิน    
18 ปี 

2546 

384 ชณาวนิ  พวงเพชร 
 

การเบ่ียงเบนผูก้ระทาํผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษจากกระบวนการ
ยติุธรรม 

2546 

385 ภคพร  สุวรรณทตั ความรับผิดทางกฎหมายในความเสียหายท่ีเกิดจากผลิตภณัฑจี์เอม็โอ 2546 
386 พงษไ์ทย  เพง็เท่ียง ปัญหาการใชสิ้ทธิในเร่ืองการลาของลูกจา้งตามพ.ร.บ.  คุม้ครอง

แรงงานพ.ศ.2541  ศึกษาเฉพาะเร่ือง: การลาป่วย การลาเพ่ือกิจธุระ
อนัจาํเป็นและการลาเพื่อฝึกอบรมพฒันาความรู้ความสามารถ 

2546 

387 โกญจนาท  เจริญสุข 
 

มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับธุรกิจให้บริการซ่อมบํารุงรักษา
รถยนต ์

2546 
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388 นริสา  วฒิุปัญญาเลิศ กลไกการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียน 2546 
389 ชูชาติ  เมธะวฒัน์ ปัญหากฎหมายในการนาํโครงการมาใชเ้ป็นหลกัประกนัสินเช่ือ 2546 
390 วชัรพล  สวา่งแผว้ ปัญหาและอุปสรรคการบงัคบัใช ้พ.ร.บ.คนเขา้เมืองพ.ศ. 2522 2546 
391 จิรัตติ  บุษยะมา ปัญหากฎหมายส่วนไดเ้สียในสญัญาประกนัภยัทางทะเล 2546 
392 พรศกัด์ิ  ผอ่งศรีงามชยั 

 
มาตรการทางกฎหมายในการจดัเก็บขอ้มูลเพ่ือจดัทาํบญัชีฐานะการ
ลงทุนระหวา่งประเทศ : ศึกษาเฉพาะภาคธุรกิจเอกชนท่ีมิใช่ธนาคาร 

2546 

393 ประโยชน์  ฑิตธิวงษ ์ การพฒันาพลงังานไฟฟ้าท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิเหนือท่ีดินและปัญหา
ความไม่เป็นธรรมในการจ่ายค่าทดแทน : ศึกษากรณีทรัพยสิ์นของ
ราษฎรท่ีถูกเขตเดินสายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย 

2546 

394 ชชัวาล  เสรี 
 

ปัญหาความคาบเก่ียวระหว่างการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
สิทธิบตัรและเคร่ืองหมายการคา้ 

2546 

395 ศตวรรษ  จนัทร์แป้น การกาํหนดมาตรการเสริมในการสกดักั้นการกระทาํความผิดเก่ียวกบั
การพนนัโดยใชก้ฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน 

2546 

396 วไิลพรรณ  เจสะวะ 
 

การบงัคบัใชก้ฎหมายแรงงานกบัสัญญาจา้งทาํของท่ีคลา้ยกบัสัญญา
จา้งแรงงาน 

2546 

397 จรินทร์  รังแกว้ ปัญหาทางกฎหมายในการแปรรูปธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2546 
398 กิตติ  นีรมิตร 

 
กฎหมายป้องกนัการเล่ียงภาษีเงินไดข้องกลุ่มบริษทัขา้มชาติในกรณี
การตั้งราคาโอน 

2546 

399 บุรินทร์  ทองประไพ 
 

ปัญหาการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์: ศึกษาเฉพาะกรณีการกาํหนด    
ค่าทดแทนของอสงัหาริมทรัพยท่ี์ถูกเวนคืน 

2546 

400 พรรณพิไล พาหุสจัจลกัษณ์ 
 

บทบาทพนักงานอัยการท่ีมีต่อการเข้าร่วมการสอบสวนเด็กใน
คดีอาญา 

2546 

401 ประวติั  นาคนิยม 
 

ความไม่เป็นธรรมในสัญญาสาํเร็จรูปของสถาบนัการเงินในการคิด
ดอกเบ้ียทบตน้ 

2546 

402 ประยงค ์ กอศรี ปัญหาการติดตามพยานบุคคลในคดีอาญาของเจา้พนกังานตาํรวจ 2546 
403 มูฮาํหมดั  เจริญวงศ ์ กระบวนการการระงบัขอ้พิพาทในธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 2546 
404 ตรีเนตร  สาระพงษ ์

 
มาตรการทางกฎหมายในการจดัรูปแบบโครงสร้างการบริหารจดัการ
อาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน 

2546 

405 พรรณรัตน์ โสธรประภากร 
 

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับกระบวนการสรรหากรรมการการ
เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย(พ.ศ.2540) 

2546 

406 ชุตินธร  ห่อโนทยาน ศาลระหวา่งประเทศทางทะเล 2546 
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407 วรเทพ  อมรเลิศทวกีลุ 
 

พระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 : ศึกษากรณีการแปรรูป
กิจการรถไฟแห่งประเทศไทย 

2546 

408 ธนนัชยั  สุรพฒัน์ ปัญหากฎหมายเ ก่ียวกับการปรับโครงสร้างหน้ีของธนาคาร
พาณิชย ์  : ศึกษาเฉพาะกรณีสิทธิ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ 
คู่สญัญา 

2546 

409 สุลดัดา  ตั้งใจเจริญกลุ 
 

มาตรการแก้ปัญหาอาคารชุดเก่ียวกับหน้ีในทรัพย์ส่วนกลางท่ี
กระทบสิทธิบุคคลภายนอก 

2546 

410 สุทธิชยั  หล่อตระกลู 
 

มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองพยานเก่ียวกบัความผิดในการ
เลือกตั้ง 

2546 

411 วชิยั  วงษท์อง 
 

หลกัการและขั้นตอนเก่ียวกบัวิธีพิจารณาคดีปกครอง : ศึกษาเฉพาะ
กรณีเขตอาํนาจศาลปกครอง 

2546 

412 ดนยั  นิลพฒัน์ 
 

ผลกระทบต่อความยุติธรรมในการห้ามอุทธรณ์ขอ้เท็จจริงในคดี
แรงงาน 

2546 

413 จิตธาดา  อยูห่นุน 
 

การควบคุมความชอบดว้ยกฎหมายของการประเมินภาษีอากรในชั้น
ของฝ่ายปกครอง 

2546 

414 ศิริกาญจน์  เกิดพยคัฆ ์ ความรับผิดและการชดใชค้วามเสียหายอนัเน่ืองมาจากการเคล่ือนยา้ย
และการกาํจดัของเสียอนัตรายขา้มพรมแดนตามพิธีสารบาเซล ค.ศ.
1999 

2546 

415 ปภาพร  ศรีวพิฒัน์ 
 

ปัญหาการดาํเนินคดีอาญาในความผิดตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 

2546 

416 อรทยั  ลีนะเปสนนัท ์
 

ผลกระทบต่อความยติุธรรมเน่ืองจากการพิจารณาคดีของผูพ้ิพากษา
สมทบในศาลแรงงาน 

2546 

417 อภิชิต  เจนพิทกัษส์มบติั 
 

ปัญหาการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร : 
ศึกษากรณีเงินไดจ้ากการโอนทรัพยสิ์นโดยไม่มีค่าตอบแทน 

2546 

418 ฉตัรชยั  อินทสุวรรณ การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งทนายความกบัลูกความ 2546 
419 วนัชยั  ตั้งวจิิตร 

 
มาตรการบงัคบัทางกฎหมายในการจดัเก็บภาษีสุรา ศึกษาเฉพาะกรณี 
พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493 

2546 

420 วรพจน์  พืชผล 
 

การคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในการส่งคนต่างดา้วกลบัออกไปนอก
ราชอาณาจกัรตาม พ.ร.บ. คนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 

2546 

421 กิตติศกัด์ิ  พทุธรอด สถานะและกระบวนการทางกฎหมายของ  พ.ร.บ. ประกอบ
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (พ.ศ. 2540) 

2546 

422 ศุภชยั  พวงเสรี 
 

ปัญ ห า ท าง ก ฎ ห มา ย ภา ษี โร ง เ รื อน แ ล ะ ท่ี ดิน ท่ี เ ก่ี ยวข้อ ง กับ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมในโรงเรือน 

2546 
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423 สมบติั  วงศก์าํแหง ธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการปลูกถ่ายอวยัวะ 2546 
424 อาทิตย ์ หฤทยัวจิิตรโชค การขายทอดตลาดตามคาํสัง่ศาลซ่ึงอสงัหาริมทรัพยท่ี์ติดจาํนอง 2546 
425 ธนา  เบญจาทิกลุ 

 
ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการทาํกิจการบริการทางกฎหมายของ 
คนต่างดา้ว 

2546 

426 วรรณรัตน์  ศรีสุขใส 
 

ปัญหาทางกฎหมายเ ก่ียวกับการใช้อํานาจตรากฎหมายของ           
ฝ่ายปกครองตาม พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

2546 

427 ณฐัชยั  คงศรียาตรา ปัญหาการวินิจฉัยสัญญาภาครัฐของสํานักงานอยัการสูงสุดว่าเป็น
สัญญาทางปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองและ      
วธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

2546 

428 ทรรศวรา  แกว้มณี ปัญหาการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหน้ีสินของผู ้ดํารง
ตาํแหน่งทางการเมืองตามบทบญัญติัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย มาตรา 291 

2546 

429 นิตยา  นิยมไร่ มาตรการป้องกนัผลกระทบต่อสิทธิบตัรยา 2546 
430 มนตรี  ฐิติโภคา 

 
ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัภาษีธุรกิจให้เช่าอาคาร : ศึกษากรณีภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน 

2546 

431 มงคล  ทววีทิย ์ สัญญาซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหน้าตามพระราชบญัญติัการซ้ือขาย
สินคา้เกษตรล่วงหนา้ พ.ศ.2542 : ศึกษาเฉพาะกรณีรูปแบบและการ
บงัคบัใชส้ญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

2546 

432 ทยทตัต ์ อากรกิจ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองแรงงานนอกระบบ 2546 
433 อนุพงษ ์ ดชันี 

 
ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการทาํธุรกรรมของกรรมการบริษทัเม่ือ
บริษทัมีหน้ีสินลน้พน้ตวั 

2546 

434 เสนอ  นคัราภิบาล ปัญหาและอุปสรรคของแรงงานนอกระบบในการได้รับความ
คุ้มครองและสิทธิประโยชน์ทางกฎหมาย :  ศึกษาเฉพาะกรณี        
การรับงานไปทาํท่ีบา้น 

2546 

435 ศกัดิเมธ  ปรารถนา ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการชนัสูตรพลิกศพ ตามพ.ร.บ. แกไ้ข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัท่ี 21) พ.ศ. 
2542 

2546 

436 วเิชียร  พรมพนัธ์ุ 
 

การดาํเนินคดีส่ิงแวดลอ้มในทางแพ่งท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ
ของรัฐโดยพนกังานอยัการ 

2546 

437 ฉนัทชยั  ยามวนิิจ 
 

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัสถานภาพของชนกลุ่มน้อยในประเทศ
ไทยกบัสิทธิในการทาํงานตามกฎหมายแรงงาน 

2546 

438 เกรียงศกัด์ิ  เพ่ิมพนู 
 

มาตรการทางกฎหมายในการสงเคราะห์คนขอทานและการส่งเสริม
การมีงานทาํของคนขอทาน 

2546 
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439 กญัญา  เฉลิมราษฎร์ 
 

มาตรการในการกาํจดัของเสียซ่ึงเกิดจากการใชว้ตัถุอนัตราย : ศึกษา
วตัถุอนัตรายจากการปฏิบติัทางการแพทย ์

2546 

440 พรเทพ  พรไชยา ปัญหาทางกฎหมายของประชาชนเก่ียวกบัการฟ้องคดีปกครอง 2546 
441 เฉลิมโชค  อตัตวภิาส มาตรการทางกฎหมายในการอนุวรรตน์ตามพนัธกรณีจากการท่ี

ประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีสมาชิกของสาํนกังานตวัแทนประกนัการ
ลงทุนพหุภาคี 

2546 

442 สมนึก  วงษเ์จ๊ะเซ็ม 
 

การวิเคราะห์ในเชิงกฎหมายเก่ียวกับการคุม้ครองแรงงานในภาค
เกษตรกรรม 

2546 

443 ชลพรรษ  เมธาวฒันานนัท ์
 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการให้บริการระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมหรือ
ระบบกาํจดัของเสียรวม 

2546 

444 บุษปัน  ปัญจบุรี อนุสัญญาองค์การแรงงานระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 182 วา่ดว้ยการ
หา้มและการดาํเนินการโดยทนัทีเพื่อขจดัรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุดของ
การใชแ้รงงานเด็ก ค.ศ. 1999 : ศึกษาเฉพาะกรณีปัญหาการใชเ้ด็ก  
คา้ยาเสพติดในประเทศไทย 

2546 

445 เสง่ียม  บุษบาบาน ปัญหาการบงัคบัใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 295 2546 
446 อภิศกัด์ิ  กอ้งกงัวาฬโชค 

 
ผลกระทบต่อเจา้หน้ี ลูกหน้ี และผูค้ ํ้ าประกนัในกระบวนการฟ้ืนฟู
กิจการของลูกหน้ี 

2546 

447 ฤทธี  บุญฤทธ์ิ ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมฉลากสินคา้และการโฆษณาตาม
พระราชบญัญติัยาและพระราชบญัญติัเคร่ืองสาํอาง : ศึกษาเฉพาะ
กรณียาและเคร่ืองสาํอาง 

2546 

448 อจัฉรา  สุวรรณศรีสาคร 
 

บทบาทของพนักงานอัยการในการคุ้มครองสิทธิเด็กท่ีกระทํา
ความผิดในคดีอาญา 

2546 

449 ประภาส  คงชุ่ม ปัญหาทางกฎหมายในพระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. 2545 : ศึกษาเฉพาะกรณีมาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 และ
มาตรา 45(2) (3) 

2546 

450 กญัญา  เสนเนียม ผลกระทบทางกฎหมายเก่ียวกับอาํนาจของคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ภายหลงัการแปรรูปองค์การโทรศพัท์แห่ง
ประเทศไทย ; ศึกษากรณี : บริษทัทศท คอร์ปอเรชัน่จาํกดั (มหาชน) 

2546 

451 ธนวฒิุ  ดัง่หัง่ซ้ิน 
 

การตรวจสอบการคลงัส่วนทอ้งถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การ
บริหารส่วนตาํบล 

2546 

452 อุทิศ  สวยรูป บทบาทของทนายในคดีปกครอง 2546 
453 สญัเพช็ญ ์ โพธ์ิหลา้ อาํนาจรัฐในการควบคุมวตัถุลามก 2546 
454 พรพรหม  องัศุสิงห์ ปัญหาการเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ 2546 
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455 จกัรพนัธ์  ปลอ้งไหม 
 

เสถียรภาพของรัฐบาลกบับทบาทอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

2546 

456 บุญธรรม  ตุกชูแสง ปัญหาและอุปสรรคจากการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2542 : 
ศึกษาเฉพาะกรณีการสืบพยานเด็กในชั้นศาล 

2546 

457 วรากร  หวานแกว้ 
 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการอุทธรณ์ดุลพินิจคําสั่งทางวินัยของ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) 

2546 

458 จารุวรรณ เพช็ญไพศิษฎ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการแสวงหารายได้ของการท่าอากาศยาน
แห่งประเทศไทยท่ีไม่เก่ียวกบัธุรกิจการบิน : ศึกษากรณีเฉพาะกรณี
เก่ียวกบัการศุลกากร 

2546 

459 คงธชั  ภาคพร 
 

การควบคุมวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทโดยศาล
ปกครองในประเทศไทย 

2546 

460 สุชาติ  สีแดง สิทธิของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญาในการไดรั้บความช่วยเหลือ
จากรัฐดว้ยการจดัหาทนายความ ตามบทบญัญติัรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 

2546 

461 สราวธุ  สุธราพนัธ์ 
 

มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการใช้เสรีภาพในการชุมนุมของ
ประชาชน 

2546 

462 วรพจน์  จรัสศรี 
 

มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิผูสู้งอายตุามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 

2546 

463 ราตรี  เจริญยงั 
 

มาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนส่วนตาํบล 

2546 

464 จรรยา ศกัด์ิวเิศษชยักลุ 
 

ขอ้จาํกดัสิทธิของธนาคารท่ีมีต่อผูซ้ื้อและผูข้าย เม่ือมีการปฏิเสธการ
ชาํระเงินในกรณีการซ้ือขายดว้ยบตัรเครดิต 

2546 

465 ศรัญญา  คาํผกู 
 

การก่อให้เกิดสัญญาในสัญญาซ้ือขายระหวา่งประเทศ โดยพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ 

2546 

466 เชาวลิต  สวสัดิรักษา 
 

บทบาทและหนา้ท่ีของทนายความในการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหา
ตามบทบญัญติัรัฐธรรมนูญ 

2546 

467 สุพฒัน์  สละชัว่ 
 

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังานตาํรวจ
เก่ียวกบัการควบคุมผูชุ้มนุมในท่ีสาธารณะโดยสงบ 

2546 

468 ไพฑูรย ์ คาํนึง 
 

ปัญหาการแปรรูปกิจการโทรคมนาคม ตามแผนแม่บทการพฒันา
กิจการโทรคมนาคม 

2546 

469 พิชิตชยั  ศรียานนท ์
 

พฒันาการการมีส่วนทางการเมืองของประชาชนภายใตรั้ฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย 

2546 
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470 อิสรีย ์ ประทุมทิพย ์
 
 

กฎท่ีอยูภ่ายใตอ้าํนาจการควบคุมตรวจสอบของศาลปกครอง : ศึกษา
กรณีระเบียบของหน่วยงานทางปกครองในความหมายตาม พ.ร.บ. 
จดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

2546 

471 วนัเฉลิม  เมตไตรพนัธ์ุ มาตรการควบคุมป้ายโฆษณาทางธุรกิจ 2547 
472 เจนพล  ทองยนื การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัออ้ยและนํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 2547 
473 จุฑารัตน์  แกว้กญัหา 

 
พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 : ศึกษากรณี
ขอ้หา้มการมีส่วนไดเ้สีย 

2547 

474 ปิยะนุช  สุขศรี 
 

การจดัสวสัดิการในสถานประกอบกิจการของนายจา้ง : ศึกษากรณี
สวสัดิการประเภทเงินตรา 

2547 

475 ศศิธร  โอชนะกาญจน์ 
 

แนวทางการพฒันากฎหมายป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของ
ไทยต่อปัญหาอาชญากรรมขา้มชาติ : ศึกษากรณีการกาํหนดให้การมี
ส่วนร่วมในกลุ่มอาชญากรท่ีจัดตั้งในลกัษณะองค์กรเป็นความผิด
อาญา 

2547 

476 ประพีรพฒัน์  สุคนธ ์
 

ความรับผิดของบริษทัแม่ในบรรดาหน้ีสินของบริษทัย่อยซ่ึงอยู่ใน
ภาวะหน้ีสินลน้พน้ตวั 

2547 

477 สุภาวณีิ  จิตตสุ์วรรณ สญัญาสมัปทาน 2547 
478 สุรพงษ ์ โพธ์ิเจริญ ปัญหาการคุม้ครองแรงงานในชั้นบงัคบัคดี 2547 
479 อิษวตั  สุจิมนสักลุ ปัญหาการยกเวน้ค่าฤชาธรรมเนียมในคดีแรงงาน 2547 
480 นิติ  ธชัศฤงคารสกลุ 

 
ปัญหาทางกฎหมายในการยดึและอายดัทรัพยสิ์นของผูเ้สียภาษีอากร
ตามประมวลรัษฎากร 

2547 

481 สมชาย  เมฆหมอก 
 

อาํนาจของคณะกรรมาธิการของสภาสั่งให้บุคคลมาให้ถอ้ยคาํและ
การยืน่พยานหลกัฐาน 

2547 

482 พรรณนิภา  ธาตุทาํเล มาตรการในการควบคุมการจาํหน่ายก๊าซรายยอ่ย 2547 
483 สุนิสา  เจิมพิพฒัน์ 

 
การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในปัญหาความ
รุนแรง กรณีเป็นความผิดทางอาญาระหวา่งสามีภริยา 

2547 

484 ชาํนาญ  ตณัฑวชิระพนัธ์ 
 

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการพิจารณาแผนฟ้ืนฟูกิจการของท่ี
ประชุมเจา้หน้ี 

2547 

485 ยิง่ศกัด์ิ  เพชรนิล หลกัประกนัทางธุรกิจและปัญหาการบงัคบัคดีทรัพยสิ์นหลกัประกนั 2547 
486 รุ่งปิยะธิดา  พวงสีแคน ผลกระทบของการประกอบธุรกิจเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใชแ้ลว้ 2547 
487 จรัส  วสุีวรรณ 

 
ปัญหาการบังคบัใช้กฎหมายตามพ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 
2522 : ศึกษากรณีการประกอบการขนส่งดว้ยรถโดยสารประจาํทาง 

2547 

488 ปกรณ์  เทศทาํนุ 
 

ปัญหาการให้ความคุม้ครองเคร่ืองหมายการคา้ในรูปของกล่ินและ
เสียง 

2547 
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489 พนัธ์เทพ  เปาริก การประกนัการวา่งงานตามกฎหมาย 2547 
490 อารยะ  ธีรภทัรานนัท ์ มาตรการทางกฎหมายในการจดัสรรคล่ืนความถ่ี : ศึกษาเฉพาะกรณี

สถานะ บทบาท อาํนาจ หนา้ท่ีขององคก์รของรัฐท่ีเป็นอิสระกบัสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน 

2547 

491 สุกิจ  พนูศรีเกษม 
 

ปัญหาการดํารงตาํแหน่งผูพิ้พากษาอาวุโสตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 

2547 

492 ฉตัรชยั  ศกัด์ิชยัเจริญกลุ 
 

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการท้ิงทําลายซากสินค้า
ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

2547 

493 สาํราญ  สฤษด์ิ 
 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนของบุคคลบนพ้ืนท่ีสูง : ศึกษา
กรณีการไดส้ญัชาติ 

2547 

494 สุรพงศ ์ ศิริลิมป์ 
 

การประกอบกิจการทางการเงินตามหลกัศาสนาอิสลามในประเทศ
ไทย  ศึกษากรณีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

2547 

495 ทศพร  มูลรัตน์ 
 

ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายในความผิดเก่ียวกบัการคา้ประเวณีทาง
อินเตอร์เน็ต 

2547 

496 รพีพรรณ  สุวเิศษศกัด์ิ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการจาํหน่ายยาทางอินเตอร์เน็ต 2547 
497 คมทวน  วสิาลทานนท ์

 
สิทธิและเสรีภาพของเอกชนในการเขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาทาง
ปกครอง 

2547 

498 พรเพญ็  ไตรพงษ ์
 

ปัญหาการคุ้มครองลิขสิทธ์ิในงานภาพยนตร์ท่ีมีผลต่องานอันมี
ลิขสิทธ์ิอ่ืน 

2547 

499 เอกดนยั  บุญนาํ 
 

มาตรการทางกฎหมายในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองทอ้งถ่ิน ศึกษากรณีเทศบาล  

2547 

500 เจียมจิต  สุวรรณนอ้ย 
 

สัญญาทางแพ่งระหวา่งเอกชนกบัหน่วยงานของรัฐ : ศึกษาเฉพาะ
กรณีความรับผิดก่อนสญัญา 

2547 

501 สุชาดา  พรเจริญ การจดัใหมี้การศึกษาระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัเอกชน
ในรูปแบบของสัญญาทางปกครอง: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลและ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2547 

502 พิพากษ ์ เกียรติกมเลศ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการตรวจคน้และการจบักุมโดยมิชอบดว้ย
กฎหมาย ศึกษาเฉพาะกรณี : อาํนาจหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจในชั้น
ก่อนฟ้องคดี 

2547 

503 อรรณพ  ทองขาว การคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย 2547 
504 ธีระยทุธ  แรงเขตร์การ ชะลอการฟ้อง : ศึกษากรณีความผิดเก่ียวกบัการพนนั 2547 
505 สถาพร  เมฆาสวสัด์ิ 

 
มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนัการศึกษาเอกชนศึกษาเฉพาะกรณีระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2547 
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506 ณรงครั์ฐ  ภูติรถยา 
 

ปัญหาเก่ียวกบัสถานะทางกฎหมายของบริษทัร้าง ตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์

2547 

507 สุพตัรา  ปราบปราม 
 

ปัญหาการจดัตั้งองค์กรอิสระเพ่ือคุม้ครองผูบ้ริโภคตาม มาตรา 57 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 

2547 

508 ธวชัชยั  แตส้กลุ 
 

มาตรการทางกฎหมายในการบริหารทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการชาํระหน้ี
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

2547 

509 พิพฒัน์  เจริญวมันา 
 

มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมและการควบคุมสารพิษตกคา้ง
ในผลิตภณัฑสิ์นคา้เกษตรขั้นปฐม : ศึกษาเฉพาะพืชผกั 

2547 

510 วราภรณ์  จารุครุฑ 
 

การใชจ้ารีตประเพณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 7 : ศึกษาเฉพาะกรณี
ฝ่ายนิติบญัญติั 

2547 

511 อรุณ  พุม่ไชย ปัญหาทางกฎหมายในการสร้างโรงงานไฟฟ้าพลงันํ้ าขนาดเลก็ 2547 
512 ปัญจชยั  เพญ็ประชุม 

 
สิทธิการป้องกนัตนเองตามกฎบตัรสหประชาชาติ ศึกษากรณีสหรัฐ
ใชก้าํลงัโจมตีอฟักานิสถานตอบโตก้ารก่อการร้าย 

2547 

513 ทรนง  รองคาํ 
 

วิธีพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ งในกรณีการกระทาํผิด 
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้ง สส. สว. พ.ศ.2541 

2547 

514 เจษฎา  คงรอด 
 

ขอ้จาํกดัของเจา้หน้ีผูมี้สิทธิเรียกร้องเก่ียวกบัเรือในการใชสิ้ทธิตาม 
พ.ร.บ. การกกัเรือ พ.ศ.2534 

2547 

515 สุพจน์  เช้ือประกอบกิจ สิทธิในการทาํแทง้ของหญิงมีครรภท่ี์ติดเช้ือเอดส์ 2547 
516 พิมลมาศ  ศิลานุภาพ 

 
การนํามาตรการในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้
แกปั้ญหาเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิด 

2547 

517 ลทัธสญัญา  เพียรสมภาร 
 

มาตรการยึด  อายดัและริบทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

2547 

518 พินิจ  ศรีสวสัด์ิ ปัญหาในทางกฎหมายเก่ียวกบัสินสมรส : ศึกษากรณีลิขสิทธ์ิ 2547 
519 เกรียงไกร  ชั้วหิรัญ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดชอบของตวัแทนเรือ 2547 
520 สุนทร  พยคัฆ ์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบธุรกิจสารเคมี

อนัตรายเพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภค 
2547 

521 ศิริชยั  ด่านพฒันามงคล 
 

สภาวิศวกร : ศึกษากรณีการควบคุมคาํสั่งทางปกครองของสภา
วศิวกรท่ีมีผลกระทบต่อผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 

2547 

522 ศกัด์ิสิทธ์ิ  สุทธศิริ ปัญหาการนาํพยานบุคคลมาเบิกความในคดีอาญา 2547 
523 ดนยั  รัตนพล ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการโฆษณาเปรียบเทียบ 2547 
524 กสิชล  วอ่งไวชล มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมธุรกิจอญัมณีของไทย 2547 
525 กษิต์ิเดช  สุทธิวานิช 

 
อาํนาจหน้าท่ีตามกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งกับการ
ตรวจสอบโดยองคก์รตุลาการ 

2547 
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526 พิมพพ์ร  มีอ่ิม การคุม้ครองสิทธิตามกฎหมายของเด็กติดเช้ือเอดส์ 2547 
527 พรประภา  แสงสินเจริญชยั ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายธุรกรรมทางการเงินบตัรเครดิต 2547 
528 อคัรพฒัน์  พิสิษฐส์งัฆการ การโอนความลบัทางการคา้ตาม พ.ร.บ.ลบัทางการคา้ พ.ศ. 2545 2547 
529 อุมาพร  วงัคาํแหง ปัญหาทางกฎหมายเ ก่ียวกับเขตอํานาจศาลในการตรวจสอบ

ความชอบดว้ยกฎหมายและรัฐธรรมนูญของกฎหมายลาํดับรองท่ี
ออกโดยองคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

2547 

530 วรีภทัร  ทรัพยม์าดีกลุ ปัญหาการใหค้วามคุม้ครองแก่เคร่ืองหมายการคา้ในรูปกลุ่มของสี 2547 
531 ชาํนาญ  ปริบาล 

 
ปัญหาในการดาํเนินคดีอาญาแก่ผูทุ้จริต : ตาม พ.ร.บ.วา่ดว้ยความผิด
เก่ียวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 

2547 

532 อนนัต ์ ทองแกว้เกิด 
 

มาตรการทางกฎหมายในการบริการสาธารณะทั่วไปและด้าน
การศึกษาจากรัฐต่อคนพิการ 

2547 

533 สมพงษ ์ ตนัติรจนาวงศ ์ ปัญหาการเสียภาษีของมูลนิธิและสมาคมตามประมวลรัษฎากร 2547 
534 ภคัฑิชา  กาญจนนนท ์ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกับการกระจายอาํนาจการจัดการศึกษาสู่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล 

2547 

535 ฉตัรชยั  ใจดี 
 

ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองแรงงานต่างดา้วในกิจการประมง
ทะเล 

2547 

536 ประวทิย ์ กงัวล การกาํหนดขอบเขตการฟ้องคดีอาญาของผูเ้สียหาย 2547 
537 สุจิตรา  วงศก์าํแหง 

 
หนงัสือแสดงเจตจาํนงล่วงหน้าในการปฏิเสธการรักษาพยาบาลใน
วาระสุดทา้ยของชีวติ 

2547 

538 ธนิต  สุนทรขจิต การสัง่ฟ้องคดีอาญาของพนกังานอยัการ 2547 
539 ศรีสุรักษ ์ อินทุจนัทร์ยง 

 
การบงัคบัหลกัประกันโดยไม่ผ่านศาล : ศึกษากรณีการจาํหน่าย
สินทรัพยข์องบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย 

2547 

540 เทพินทร์  ซ้ิมเจริญ ปัญหาภาษีอากรของผูป้ระกอบการท่ีเป็นคนพิการ 2547 
541 หทยัรัตน์  ใจอุม้ผาง 

 
อนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายสินคา้ระหวา่งประเทศ
ศึกษาเฉพาะส่วนท่ี 3 วา่ดว้ยลกัษณะของสญัญาซ้ือขายสินคา้ 

2547 

542 เขม็จริยา  ธีรพงษ ์ การคุม้ครองผูบ้ริโภคในการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์บนอินเตอร์เน็ต 2547 
543 สุภาภณั  ชินะประภา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัพระราชบญัญติัหอการคา้ พ.ศ. 2509 2547 
544 นุชนาถ  กิตติสิงห์กลุ บทบาทของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยใ์นคดีฟ้ืนฟกิูจการ 2547 
545 ธีระ  องัสุวรังษี 

 
ปัญหาเก่ียวกบับทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการทาํธุรกิจจดัสรร
ท่ีดินตามพระราชบญัญติัการจดัสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 

2547 

546 ภานุวฒัน์  รุ่งเรืองอารี 
 

การแปลงทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นทุนเพ่ือเป็นหลกัประกนัการชาํระ
หน้ี 

2547 
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547 บรเมศร์  ธีระคาํศรี 
 

ปัญหากฎหมายในการกาํกบัดูแลเทศบาลด้านการเงินการคลงัตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

2547 

548 เจษฎา  ชินรัตน์ 
 

กฎหมายเก่ียวกบัการปฏิบติังานของมูลนิธิกูภ้ยั ศึกษาเฉพาะกรณีการ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัไดรั้บอนัตรายต่อชีวติและร่างกาย 

2547 

549 ยทุธนา  เหมรัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 : ศึกษาเฉพาะกรณี
การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของผูน้บัถือศาสนาอิสลาม ในการถูก
ดาํเนินคดีอาญา 

2547 

550 จารุพล  พงษสุ์ริยา 
 

มาตรการในการพิจารณาแกไ้ขการเกณฑ์ทหารตามพระราชบญัญติั
รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 

2547 

551 ยพุา  ศิริเลิศรุ่งเรือง 
 

การคุม้ครองลูกจา้งซ่ึงทาํงานในกิจการท่ีมิไดแ้สวงหากาํไรในทาง
เศรษฐกิจตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

2547 

552 รณชยั  ลกัสะวารี 
 

ก า ร ร ะ งั บ ข้อ พิ พ า ท ท า ง ธุ ร ก ร ร ม อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ โ ด ย วิ ธี
อนุญาโตตุลาการออนไลน์ 

2547 

553 รักศิลป์  รัตนวราหะ ผลกระทบของกฎหมายในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการป้องกนัและ
ระงับอัคคีภัยตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและระงับอัค คีภัย          
พ.ศ. 2542 

2547 

554 กญัญา  รัตนวราหะ 
 

ระบบการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลยัภายใตก้ารกาํกับดูแล 
ของรัฐ 

2547 

555 ธวชัชยั  ช่องดารากลุ 
 

ปัญหาการซ้ือหุ้นคืนของบริษัทมหาชนจํากัด ท่ีมีผลกระทบต่อ
เจา้หน้ีสถาบนัการเงิน 

2547 

556 เอกรัตน์  สารสุข 
 

การคุม้ครองสิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 
2537 : ศึกษากรณีนกัแสดงละครโทรทศัน์ 

2547 

557 มงักร  ปานสุวรรณ 
 

มาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแลการแข่งขันในธุรกิจ
โทรคมนาคม 

2547 

558 สมบูรณ์  มหาธนินวงศ ์
 

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการออกตัว๋แลกเงินของบริษทัมหาชน 
จาํกดั ในการระดมทุน : ศึกษาผลกระทบท่ีเกิดแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

2547 

559 มนตช์ยั  จงไกรรัตนกลุ การวจิยัหรือศึกษางานอนัมิใช่การกระทาํเพ่ือหากาํไร : ศึกษาเฉพาะ
กรณีปัญหาความสมดุลระหวา่งการคุม้ครองสิทธิของเจา้ของสิทธิกบั
ประโยชน์สาธารณะ 

2547 

560 เจน  จูประเสริฐ 
 

ปัญหาเก่ียวกบัการจาํกดัสิทธิในการประกอบอาชีพของคนพิการใน
ภาครัฐ 

2547 

561 ตุลยา  พนัธ์ุขะวงศ ์ ความรับผิดของผูรั้บขนทางอากาศต่อคนโดยสารภายใตก้ฎหมาย
ไทย 

2547 
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562 ทศันยั  พร่ังพิบูลย ์
 

สิทธิมนุษยชน : ศึกษาการคุม้ครองสิทธิเด็กระหว่างการสอบสวน
คดีอาญาชั้นพนกังานสอบสวน(ตาํรวจ) 

2547 

563 ชยัวชั  มะระพฤกษว์รรณ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัใชข้อ้สญัญาระหวา่งผูถื้อหุ้นใน
บริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

2547 

564 เสาวภกัด์ิ สกลุโรมวลิาส การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับมาตรการการ
บงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม : ศึกษาเฉพาะกรณีมลพิษ   
ทางนํ้ า 

2547 

565 อาํนาจ  จงอดิเรกลาภ การบงัคบัพระราชบญัญติัการพนนั พทุธศกัราช 2478 2548 
566 ชยตุ  พุม่กาํพล 

 
สิทธิของผู ้เสียหายท่ีจะได้รับการเปิดเผยข้อมูลในกระบวนการ
ยติุธรรมทางอาญา 

2548 

567 สมชาย  จนัทรประเทือง 
 

การบริหารจัดการคดีเพ่ือนาํไปสู่การนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะ
และต่อเน่ือง :  ศึกษาเฉพาะกรณีศาลยติุธรรม 

2548 

568 ประนอม  วไิลรัตน์ 
 

การออกคําสั่งทางปกครองเพ่ือปิดสถานพยาบาลและเพิกถอน
ใบอนุญาตตามพระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 

2548 

569 ศิริวรรณ  บวัเรือง ปัญหาความเหมาะสมในการให้อนุญาโตตุลาการช้ีขาดคดีท่ีอยู่ใน
อาํนาจศาลปกครอง ศึกษาเฉพาะกรณี : ขอ้พิจารณาหลงัจาก
พระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ประกาศใช ้

2548 

570 ปาริชาติ  ล้ิมเริญ 
 

บทบาททนายความในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของเด็ก  ศึกษา
เฉพาะกรณีทนายความเขา้ฟังการสอบสวน 

2548 

571 เอกพงษ ์ สารนอ้ย 
 

พฒันาการทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พ.ศ. 2540 ท่ีมีผลกระทบต่อพรรคการเมืองไทย 

2548 

572 สุดชีวนั  ดีเหลือ การรับมรดกบุตรบุญธรรมโดยผูรั้บบุตรบุญธรรม 2548 
573 เพชร  ขวญัใจสกลุ 

 
ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมดูแลธุรกิจร้านการให้บริการ
อินเตอร์เน็ต 

2548 

574 ดาํรงฤทธ์ิ  ปานแกว้ อาํนาจรัฐและการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 : ศึกษากรณีการใชดุ้ลพินิจในการ
ออกหมายคน้ 

2548 

575 จนัทิมา  พงษส์งัข ์ การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารขององคก์รอิสระ 2548 
576 บญัญติั  ลคันกลุ กฎหมายภาษีทรัพยสิ์น 2548 
577 สมบูรณ์  บุญญาภิรมย ์ การนาํระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นการเลือกตั้งภายใตบ้ทบัญญติั

แห่งกฎหมาย 
2548 

578 จิตรดารมย ์ รัตนวฒิุ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจขอ้มูลเครดิต 2548 
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579 จิราย ุ รัตนะ 
 

ปัญหาการดาํเนินคดีเก่ียวกบัการคุม้ครองซํ้ าซ้อนในทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

2548 

580 สมพร  เกิดทรัพย ์ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายคดีในศาลปกครอง 2548 
581 เอกวโิรจน์  มณีธนวรรณ 

 
ปัญหาขององคก์รท่ีใชอ้าํนาจในการลงโทษสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
และสมาชิกวฒิุสภาท่ีไดรั้บเลือกตั้งโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

2548 

582 กาญจนา  สุดประเสริฐ การเพิกถอนคาํสัง่ทางปกครองท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 2548 
583 ทิพาภรณ์  รุจิอนุรักษ ์

 
ขอ้สัญญาจาํกัดสิทธิในสัญญาระหว่างห้างสรรพสินคา้กบัคู่คา้ : 
ศึกษาสภาพบงัคบัตาม พ.ร.บ.แข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2542 

2548 

584 กฤษณะ  นิยมไพศาลสุข 
 

หลกัความเหมาะสมในการมอบอาํนาจรัฐให้เอกชนดาํเนินการออก
คาํสัง่ทางปกครอง 

2548 

585 สายนัต ์ สุโขพืช 
 

สิทธิของผูเ้สียหายในศาลทหาร : ศึกษาเฉพาะกรณีผูเ้สียหายซ่ึงเป็น
บุคคลท่ีไม่อยูใ่นอาํนาจศาลทหาร 

2548 

586 ชนมส์วสัด์ิ ประศาสน์ครุ การใชสิ้ทธิในสิทธิบตัรเป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ี 2548 
587 กฤษฎา  เอ่ียมบุตรลบ สภาพบงัคบัของแผนฟ้ืนฟกิูจการท่ีศาลมีคาํสัง่เห็นชอบดว้ยแลว้ 2548 
588 กิตติศกัด์ิ  ทกัษสกลุ 

 
การบังคบัใช้กฎหมายควบคุมส่ิงปลูกสร้างและอาคารขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2548 

589 ลดัดาวลัย ์ อุทยันา 
 

การตรวจสอบการกระทําทางปกครองขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินโดยศาลปกครอง 

2548 

590 พฒันพงศ ์ จนัทร์เพช็รพลู อาํนาจหนา้ท่ีของอนุกรรมการไต่สวนตามพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 : 
ศึกษาเฉพาะกรณีปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการไต่สวน 

2548 

591 นพกร  กลํ่าทว ี ปัญหาทางกฎหมายในการผลิตและจาํหน่ายสุราแช่พ้ืนเมือง 2548 
592 สารถี  อารีย ์

 
ปัญ หาท าง กฎ ห มายใ น การคุ้ม คร อง ผู ้บ ริ โภค  : ศึกษ ากร ณี
โทรศพัทมื์อถือ 

2548 

593 ฐิติเชษฐ ์ นุชนาฎ 
 

การเขา้สู่ตาํแหน่งตุลาการศาลยุติธรรมตามพระราชบญัญติัระเบียบ
ขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรมพ.ศ. 2543 

2548 

594 ประจวบ  วงษา 
 

มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการประมูลทาง
อินเตอร์เน็ต 

2548 

595 วรีสิทธ์ิ บูรณประภานนท ์ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารหน้ีสาธารณะ 2548 
596 ชชั  วงศสิ์งห์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีทรัพยแ์ละเงินท่ีไดม้าจาก
การคา้ยาเสพติด 

2548 

597 พรพรรณ  จยัสิทธ์ิ การเลือกปฏิบติัต่อสตรีไทยตามกฎหมาย ศึกษากรณีการบวชภิกษุณี 2548 
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 ตามหลกัพทุธศาสนาในประเทศไทย 
598 ทวปี  เหมะรักษ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการถอดถอนผูท้าํแผน 2548 
599 ศรีสมร  ทองอินทร์ 

 
การได้รับค่าตอบแทนผู ้เสียหายจากรัฐ : กรณีความเสียหายต่อ
ทรัพยสิ์นอนัเกิดจากการกระทาํความผิดทางอาญาของผูอ่ื้น 

2548 

600 มงคล  คงแสงจนัทร์ อํานาจหน้า ท่ีของเลขาธิการคณะกรรมการก ารป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ศึกษาเฉพาะกรณีมาตรา 38 

2548 

601 อาภรณ์  แสงศศิธร 
 

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการกําหนดค่าเสียหายในคดีเช่าซ้ือ
รถยนต ์

2548 

602 จิรนนัท ์ แดงกะเสม มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 2548 
603 จาํเริญ  วราภรณ์ มาตรการทางกฎหมายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการดูแล

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ศึกษาเฉพาะกรณี : 
โครงการพฒันาพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าปากพนงัอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

2548 

604 มหิธร  กลัน่นุรักษ ์ สิทธิในการไดรั้บความคุม้ครองของบุคคลซ่ึงเป็นพยานในคดีอาญา
ตามมาตรา 244 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 

2548 

605 มนสัสา  ดิลกพงษศ์กัดา 
 

ผลกระทบของหลักกฎหมายอิสลามต่อสิทธิของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ 

2548 

606 ณฐัวฒิุ พรหมศร 
 

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจําเลยในส่วนเก่ียวข้องกับ
พยานหลกัฐานซ่ึงตอ้งหา้มรับฟังในคดีอาญา 

2548 

607 พิษณุ  โหระกลุ 
 

สิทธิของผูเ้สียหายกบัการมีส่วนร่วมในการดาํเนินคดีอาญาของรัฐ : 
ศึกษาเปรียบเทียบกรณีกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท์ 

2548 

608 สมาสก ์ ปัทมะสุคนธ ์
 

สิทธิตามกฎหมายในการนัดหยุดงานของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 

2548 

609 วชัราภรณ์  พิมพจุ์ฬา 
 

ปัญหาบุคลากรและการดาํเนินคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดของ
ศาลเยาวชนและครอบครัว 

2548 

610 ไกร  รูปชยัภูมิ 
 

การควบคุมการตรวจสอบการจัดทาํขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2548 

611 พงษศ์กัด์ิ  อินทุโสมา ปัญหาในการแสวงหาขอ้เท็จจริงของศาลปกครอง 2548 
612 ทศันา  ศกัด์ิดวง 

 
การคุม้ครองพระพุทธศาสนาของรัฐตามรัฐธรรมนูญในการกาํกับ
และควบคุมการใชท่ี้ธรณีสงฆ ์

2548 

613 สมพงศ ์ ตัน่ไพบูลย ์
 

บทบาทอาํนาจหนา้ท่ีของวุฒิสภาภายใตร้ะบบสภาคู่ตามบทบญัญติั
มาตรา 90 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 

2548 

614 สุประดิษฐ ์ จีนเสวก การดาํเนินคดียาเสพติด 2548 
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615 ถวลัย ์ รุยาพร 
 

ปัญหาในทางกฎหมายเก่ียวกบับทบาทของสมาคมคุม้ครองผูบ้ริโภค
ท่ีจดัตั้งตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 

2548 

616 นพนนัทน์  สถิตภาคีกลุ 
 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการรวมธุรกิจตามพระราชบญัญติัการแข่งขนั
ทางการคา้ พ.ศ.2542 

2548 

617 ชาํนาญ  ชาดิษฐ ์
 

การดาํเนินการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นตาม พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ศึกษาเฉพาะกรณีมาตรา 48 

2548 

618 พีรฉตัร  จรรยาสณัห์ การพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้มโดยศาลชาํนญัพิเศษ 2548 
619 ภูฆิต  คงเมือง ผูมี้ส่วนไดเ้สียการรับเงินสินบน เงินรางวลั และผลประโยชน์ตาม 

พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542  ศึกษา
เปรียบเทียบกบั พ.ร.บ. วธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

2548 

620 วารุณี  ธรรมธราธาร 
 

ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมผูป้ระกอบธุรกิจนําเขา้ และ
จาํหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน : ศึกษากรณีสินคา้ราคาถูก 

2548 

621 ไพรวนั  ทพัวงศ ์
 

มาตรการริบทรัพยสิ์นใหต้กเป็นของกองทุนป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือ 

2548 

622 ศกัด์ิชยั  ช่ืนศิริกลุ 
 

การสละสิทธิหรือการไม่ใชสิ้ทธิตามรัฐธรรมนูญ  ศึกษาเฉพาะกรณี
การจบัและการคน้ 

2548 

623 ไตรภพ  ลินิฐฎา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการใชท่ี้ดินของรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะ
กรณีการใชท่ี้ดินเพ่ือก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

2548 

624 ประเสริฐ  ยีแ่พร 
 

การประกอบธุรกิจให้เช่าท่ีพกัอาศยัรูปแบบทัว่ไป : ศึกษากรณีการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 

2548 

625 ณรงคฤ์ทธ์ิ  วรรณโส มาตรฐานความรับผิดชอบทางสงัคมดา้นแรงงานของนายจา้งกบัการ
คุม้ครองแรงงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

2548 

626 สุรพงษ ์ วรรณพฤกษ ์ การจาํกดัสิทธิเสรีภาพในการเดินทางตามบทบญัญติั มาตรา 36 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย โดยกฎหมายเฉพาะกรณีความ
มัน่คงของรัฐในดา้นการป้องกนัประเทศ 

2548 

627 อดิศกัด์ิ  สืบประดิษฐ ์ ปัญหาการรับรู้รายไดเ้พ่ือจดัเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2548 
628 ศราวธุ  เส็งพานิช 

 
ปัญหาการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในกรณีการควบและการโอน
กิจการ 

2548 

629 อาํนาจ  ร่วมใจ 
 

มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองแรงงานในธุรกิจเก่ียวกบัการ
ประมงทะเล 

2548 

630 วทุิรเทพย ์ นวเดโช 
 

กฎหมายเก่ียวกบัการพฒันาการท่องเท่ียวขององค์การบริหารส่วน
ตาํบล 

2548 
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631 ธรรมวตัร์  อนุตรอริยกลุ การประพฤติผิดและการคุม้ครองสงฆ์ตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ 
พ.ศ. 2505 และพระราชบญัญติัคณะสงฆ์(ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2535 : 
ศึกษากรณีการละเมิดพระวนิยัประถมปาราชิก (ขอ้เสพเมถุน) 

2548 

632 มาณพ  บุตรดาจกัร 
 

การเขา้สู่ตาํแหน่งสมาชิกวฒิุสภา : ศึกษาเฉพาะกรณีมาตรการทาง
กฎหมายในการจาํกดัสิทธิในการหาเสียง 

2548 

633 สกาวรัตน์  ชุ่มนาเสียว สิทธิของเจ้าของรถยนต์ในการเรียกร้องให้ผู ้ผลิตหรือตัวแทน
จาํหน่ายเปิดเผยขอ้มูลในการซ่อม 

2548 

634 ปัณณธร  หอมบุญมา ปัญหาการใชอ้าํนาจรัฐในการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตาม
ประมวลรัษฎากร : ศึกษากรณีการจดัเก็บจากผูมี้ถ่ินท่ีอยูแ่ละไม่มีถ่ิน
ท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

2548 

635 สุเทพ  ภกัดิกมล 
 

การพฒันาเทคโนโลยีท่ีส่งผลกระทบต่อการคุม้ครองลิขสิทธ์ิและ
สิทธิของนกัแสดง 

2548 

636 สร้อยลดัดา จงอรุณงามแสง ปัญหาการบงัคบัใชป้ระมวลรัษฎากรวา่ดว้ยอากรแสตมป์ 2548 
637 ปรัชญา  โรจนนิมิต สถานภาพทางกฎหมายของโรงเรียนเอกชน 2548 
638 อมรรัตน์  ธาํรงพิพฒัน์ 

 
ปัญหากฎหมายภาษีสรรพสามิตต่อกิจการโทรคมนาคม : ศึกษา
เฉพาะกรณีการใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

2548 

639 นรวฒัน์  ศรีเทพ การบังคับใช้กฎหมายตามผลการดําเนินการของคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกบัคณะกรรมการตรวจ
เงินแผน่ดิน 

2548 

640 เจริญศกัด์ิ  รังแกว้ ปัญหาในทางกฎหมายเก่ียวกบักระบวนการดาํเนินคดีบงัคบัจาํนอง 2548 
641 วภิาส  จารุพงษ ์ การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด 

ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 : ศึกษาเฉพาะกรณี
เก่ียวกบัอาวธุปืน และเคร่ืองกระสุนปืน 

2548 

642 สุชาติ  เพชรเลิศ มาตรการทางกฎหมายในการให้รัฐจดัระบบการถือครองท่ีดินและ
การใช้ท่ี ดินอย่าง เหมาะสมตามบทบัญญัติ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย ศึกษาเฉพาะกรณีท่ีดินเอกชนท่ีไม่ใชป้ระโยชน์
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

2548 

643 สุภวรรณ  แยม้อุบล มาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบกระบวนการจดัหาพสัดุตาม
ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  พ.ศ. 2535 

2548 

644 เทวนิทร์  คนัทกัษ ์
 

การปลูกสร้างส่ิงล่วงลํ้ าลาํนํ้ าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านนํ้ าไทย พทุธศกัราช 2456 

2548 

645 นิทรารัตน์  แพทยว์งศ ์
 

ปัญหาทางก ฎหม ายใน การ ควบคุ มธุร กิจกา รให้ เ ช่ า ช่วงใ ช้
คล่ืนสญัญาณโทรศพัทใ์นเชิงพาณิชย ์

2548 
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646 จาํนงค ์ ไชยมงคล 
 

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบอาชีพรักษาความ
ปลอดภยัเอกชน 

2548 

647 ภมร  ภู่ทอง 
 

มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับเงินค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย 

2548 

648 วนัชยั  ประถม 
 

ปัญหาการบงัคบัใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2540 มาตรา 135 

2548 

649 สุดารัตน์  จนัทร์เจริญ 
 

มาตรการทางกฎหมายในการเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการ
แพร่กระจายของมลพิษ 

2548 

650 กฤตย ์ ใจคง 
 

การทบทวนและตรวจสอบคาํสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ปกครอง 

2548 

651 พีระพงศ ์ คาํช่ืน การประกนัภยัพืชผล : ศึกษากรณีขา้วและขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ 2548 
652 วชิญช์ยั  ธรรมประดิษฐ ์

 
การเพิกถอนคาํสั่งทางปกครองท่ีออกโดยไม่ชอบดว้ยกระบวนการ
ในการออกคาํสัง่ทางปกครองโดยศาลปกครอง 

2548 

653 วลยัพร  พรพงศ ์ ปัญหาการใชอ้าํนาจของวฒิุสภา : ศึกษาเฉพาะกรณีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนกรรมการองคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

2548 

654 ไวกณูฐ ์ ครองยทุธ สถานภาพทางกฎหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ : 
ศึกษาเฉพาะกรณี ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

2548 

655 เนติวงศ ์พละไชย หลกัความเสมอภาค : ศึกษากรณีการกําหนดคุณวุฒิผูส้มคัรรับ
เ ลือกตั้ ง เ ป็นสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 

2548 

656 สุนนัท  ขาํโคกกรวด สถ านะ ท างกฎ ห มาย ข อง ค ณะกร รม การป ร ะ สาน ง าน สภา
ผูแ้ทนราษฎร(วปิรัฐบาล) และคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วม
ฝ่ายคา้น (วปิฝ่ายคา้น) 

2548 

657 วชิรา  โรจน์ทงัคาํ มาตรการทางกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองพนัธ์ุสตัวใ์หม่ 2548 
658 ณรงค ์ สงวนช่ือ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัโรคติดต่อ 2548 
659 อนนัต ์ สนัติภาพ 

 
มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคบตัรเครดิตประเภท
บตัรเครดิตนอกสถาบนัการเงิน 

2548 

660 ธีรพงษ ์ ทองมาก ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการบริหารจดัการซากดึกดาํบรรพ์ใน
ประเทศไทย 

2549 

661 ชชัวาล  วงัศิริไพศาล ปัญหากฎหมายเก่ียวกับบทเปล่ียนแปลงเขตอาํนาจรัฐในทางนิติ
บญัญติัตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีอนุสัญญาวา่ดว้ยความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

2549 
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662 ประกาศ  ใจมีธรรมดี 
 

บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ งในการดาํเนินคดีเลือกตั้ ง
ศึกษาเฉพาะกรณีเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

2549 

663 รัชนี  ดะนุดิษฐ ์
 

การฟ้องคดีแพง่เก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา: ศึกษากรณีความผิดท่ีเกิดจาก
การลกัพาตวัเด็ก 

2549 

664 สมศกัด์ิ  แนบกลาง 
 

การบงัคบัใช้พระราชบญัญติัว่าดว้ยการให้เอกชนเขา้ร่วมงานหรือ
ดาํเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 

2549 

665 ฉนัทวทิย ์เทียมรัตนานนท ์
 

ปัญหาการยา้ยสถานประกอบกิจการของนายจา้งตามพระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

2549 

666 นภดล  กตญาณยทุธ์ 
 

ปัญหาในการบริหารเ งินกองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย
ประกนัสงัคม 

2549 

667 มงคล  คาํเวยีง 
 

วิธีพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีอากรตาม
ประมวลรัษฎากร 

2549 

668 พรรณกรณ์ พรหมเพญ็ ปัญหาการดาํเนินคดีอาญาตามพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ท่ีมี
ผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของเด็กและเยาวชน 

2549 

669 เบญจวรรณ  ธรรมรัตน์ ปัญหาทางกฎหมายของธุรกิจรถร่วมบริการกบับริษทัขนส่ง จาํกดั 2549 
670 ภทัรศิริ  แสงธรรมธร 

 
การเบ่ียงเบนคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดออกจากกระบวนการ
ยติุธรรม 

2549 

671 มานิดา  สิงหกลุ 
 

การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งทางปกครองของ      
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2528 

2549 

672 ธญัญลกัษณ์ เบ็ญจะมโน 
 

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามการคา้หญิงและ
เด็กในประเทศไทย 

2549 

673 สมัพนัธ์  กลํ่าโกมล ปัญหากฎหมายในการนาํท่ีดินท่ีไดม้าตามพระราชบญัญติัการปฏิรูป
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมไปใช้เป็นหลกัประกันในการให้สินเช่ือแก่
เกษตรกร 

2549 

674 สุรัสวดี  วฒันชยันนัท ์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมความปลอดภยัในสงัคม : ศึกษา
กรณีวธีิการเพื่อความปลอดภยั 

2549 

675 ประชา  งามลาํยวง ปัญหาความรับผิดต่อหน้ีท่ีเกิดจากการร่วมลงทุนระหวา่งนักลงทุน
ไทยกบัคนต่างดา้ว : ศึกษาเฉพาะกรณีการร่วมลงทุนของบริษทั 
จาํกดั 

2549 

676 เสาวลกัษณ์  หารโย แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามมาตรา 84 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 : ศึกษากรณีมาตรการทางกฎหมายใน
การจดัหาแหล่งนํ้ าเพ่ือการเกษตรกรรม 

2549 
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677 เชาวลิต  สมพงษเ์จริญ การคุม้ครองสิทธิมนุษยชนของผูต้อ้งขงั 2549 
678 กิตติมา  สิริศุภชยั มาตรการทางกฎหมายในการจดัสวสัดิการใหแ้ก่ผูข้บัรถบรรทุก 2549 
679 สุนิดา  พงษไ์พจิต ปัญหาการรับรองและคุม้ครองสิทธิในการตรวจสอบเอกสารของ

จาํเลยในคดีอาญา ศึกษากรณีรายงานการสืบเสาะและพินิจของ
พนกังานคุมประพฤติ 

2549 

680 ดารณี  ภทัรมงักร สิทธิของบุคคลในการแสดงความจาํนงท่ีจะตายอยา่งสงบ 2549 
681 วทิยา  นีติธรรม 

 
การกาํหนดกรอบลกัษณะของความผิดมูลฐานเก่ียวกบัยาเสพติด ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

2549 

682 วญิญติั  ชาติมนตรี 
 

กฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม 

2549 

683 วชิระ  ไมแ้พ ผลกระทบจากความซํ้ าซอ้นในการออกคาํสัง่ทางปกครองต่อโรงงาน
อุตสาหกรรม : ศึกษากรณีการสั่งให้ปรับปรุง แกไ้ข สั่งหยดุหรือปิด
โรงงาน 

2549 

684 จนัทร์เพญ็  รัชตาธิวฒัน์ การคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
ศึกษาเฉพาะกรณี : มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองดูแลเด็ก
ก่อนวยัเรียนในช่วงเวลาท่ีไม่มีผูดู้แล 

2549 

685 มณฑาทิพย ์ ชุมทอง มาตรการทางกฎหมายในการจดัการศึกษาของรัฐตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 : ศึกษาเฉพาะกรณี การสนบัสนุน
ช่วยเหลือทางการเงินโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชน 

2549 

686 ฐนยศ  คีรีนารถ 
 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการดําเนินคดีแพ่งในศาลยุติธรรมตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 

2549 

687 บรรหาร  สุพรรณศรี 
 

มาตรการทางกฎหมายคุม้ครองแรงงาน :  ศึกษาเฉพาะกรณีการ
คุม้ครองสิทธิส่วนตวัของลูกจา้ง 

2549 

688 อภิชยั ศรีเมือง 
 

ปัญหาทางกฎหมายในการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีของนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั 

2549 

689 อดิศกัด์ิ  ภิมาลย ์
 

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 : 
ศึกษากรณีการบริหารงานบุคคลในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2549 

690 ชรุจน์  รูปเทวนิทร์ 
 

การเปิดเผยข้อมูลการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

2549 

691 พงสา  เรืองงาม 
 

มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมและตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 

2549 

692 วราภรณ์  วรบุตร ปัญหากฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ 2549 
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693 ธงชยั  นิลศรี ผลกระทบอนัเกิดจากการท่ีประเทศไทยไม่ให้สัตยาบันอนุสัญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบบัท่ี 98 ท่ีมีต่อลูกจา้ง
รัฐวสิาหกิจตามกฎหมายแรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์

2549 

694 บุญณิศากร  เมฆฉาย 
 

การใชลิ้ขสิทธ์ิโดยชอบธรรมกบังานบริการวิชาการของบรรณารักษ์
หอ้งสมุด 

2549 

695 สุวจิกัขณ์  โฉมวงษ ์ การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทคดีอาญาในชั้นพนกังานสอบสวน 2549 
696 ณฐัพล  อนุเมธางกรู 

 
การคุม้ครองสิทธิของพยานบุคคลในชั้นศาลตามประมวลกฎหมาย
วธีิพิจารณาความอาญา 

2549 

697 สนัติ  ดอนแกว้ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการรับช่วงสิทธิตามสญัญาประกนัวนิาศภยั 2549 
698 ธนาวฒิุ  วงศอ์นนัต ์

 
การนาํมาตรการคุมประพฤตินิติบุคคลมาใชก้บัคดีมลพิษท่ีเกิดจาก
โรงงานอุตสาหกรรม 

2549 

699 ณภชันนัท ์ กวยรักษา 
 

การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม พ.ศ. 
2511 : ศึกษากรณีการนาํเขา้รถยนตต์ามมาตรา 21 

2549 

700 จิรภา  ชุติมาธิกลุ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคกรณีธุรกิจขายตรง 2549 
701 นิรุตต ์ ศรีไกรวนิ 

 
มาตรการและโทษทางปกครองกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค : ศึกษา
เฉพาะกรณีตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 

2549 

702 บญัชา  โพธ์ิทอง 
 

มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูเ้สียหายในคดีข่มขืนกระทาํ
ชาํเรา 

2549 

703 ไพบูลย ์ เมฆมานะ ปัญหาการขายทอดตลาดหลกัทรัพยข์องเจา้พนกังานบงัคบัคดี 2549 
704 พิณารัตน์  ชินพิทกัษ ์

 
สิทธิของจํา เลยในการได้รับการเปิดเผยข้อเท็จจ ริงเ ก่ียวกับ
พยานหลกัฐานก่อนการสืบพยานในคดีอาญา 

2549 

705 วชัราคม  โยธาทิพย ์ ผลกระทบของศาลอาญาระหวา่งประเทศต่อพระราชบญัญติัความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศในเร่ืองทางอาญา พ.ศ. 2535 

2549 

706 วฒิุพงษ ์ เกษภาษา 
 

การริบทรัพยสิ์นของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ีหลบหนีการจบักมุในคดี 
ยาเสพติด 

2549 

707 อรพิน  อมรรุ่งรัศมี 
 

การเลิกจา้งลูกจา้งในกรณีลูกจา้งประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจา้ง
ไดรั้บความเสียหาย 

2549 

708 อภิชยั  มานิตยกลุ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการตั้งขอ้จาํกดัการโอนตัว๋เงิน 2549 
709 ลิขิต  สมนวลตาด 

 
การมีส่วนร่วมของทนายความในชั้นสอบสวนเพื่อคุม้ครองสิทธิและ
เสรีภาพของผูต้อ้งหา 

2549 

710 ปาริชาติ  ศรีวพิฒัน์ สิทธิชุมชนในการจดัการภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน : ศึกษากรณีการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการคุม้ครองสมุนไพรตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. 2542 

2549 
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711 ปิยศิษฎ ์เจย้แกว้ ปรัชญา แนวความคิดและพฒันาการของกฎหมายปกครองใน
ประเทศไทย ศึกษาจากพระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 และพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 

2549 

712 พงศธร  สตัยเ์จริญ 
 

การดาํเนินคดีอาญาของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติต่อทหาร 

2549 

713 คุณาพจน์  สุขกลุ 
 

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการกาํกับดูแลการบริหารจัดการของ
กรรมการบริษทัจาํกดั 

2549 

714 อารีย ์ วรรณาเจริญกลุ 
 

มาตรการในการบงัคบัใชโ้ทษทางอาญา : ศึกษากรณีแนวนโยบาย
ทางอาญาตามประมวลรัษฎากร 

2549 

715 วลิาวลัย ์ อินทร์เจริญ การควบคุมกฎหมายท่ีจาํกดัสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
ให้กระทาํเท่าท่ีจาํเป็นและมิให้มีผลกระทบต่อสาระสาํคญัแห่งสิทธิ
และเสรีภาพ : ศึกษากรณีพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

2549 

716 ธนพรรณ  ใจสอาด 
 

ผลกระทบของพระราชบัญญติัโรงแรม พ.ศ. 2547 ท่ีมีต่อการ
ประกอบกิจการโรงแรม 

2549 

717 ศศิพรรณ  พวงพนัธ ์ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายท่ีเ ก่ียวข้องกับการจัดหางานและ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของคนหางานท่ีเดินทางไปทํางานใน
ต่างประเทศ ศึกษาเฉพาะกรณี : การจดัส่งโดยบริษทัจดัหางาน 

2549 

718 อรจิรา  โยมสินธ์ุ 
 

ปัญหาทางกฎหมายในการทาํงานและการชาํระเงินผ่านระบบเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์โดยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

2549 

719 สุชาดา  เหล่าพลูสุข ความผิดทางเพศ : กรณีความผิดฐานข่มขืนกระทาํชาํเรา 2549 
720 พรพิลาศ  สุนทรหงส์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีป้าย 2549 
721 ทวนทอง  ชินบญัชากลุ 

 
ปัญหาการจดัตั้งและเปล่ียนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตาํบล
และเทศบาลของประเทศไทย 

2549 

722 พิเชษฐ ์ คงศิลา 
 

พระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 : ศึกษาเฉพาะกรณี
มาตรา 15 การระงบัขอ้พิพาท 

2549 

723 กีรติ  กาญธีรานนท ์ การใชป้ระโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.
2540 ศึกษาเฉพาะกรณี : การส่งเสริมการท่องเท่ียวของเทศบาล 

2549 

724 อรุโณทยั  วงศศิ์ริ มาตรการทางกฎหมายควบคุมการแลกเปล่ียนเงินในการป้องกนัและ
ปราบปรามอาชญากรรมเศรษฐกิจขา้มชาติ : ศึกษากรณีการลกัลอบ
ส่งและโอนเงิน 

2549 
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725 จิรารัตน์  วรวฒัน์ธาํรง การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 2549 
726 บรรพต  ภาคยทุธ บทบาทของพนักงานอยัการในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนตามมาตรา 237 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. 2540 

2549 

727 วชิชุดา  อุ่นจิตติกลุ 
 

สิทธิการเรียกคืนอสังหาริมทรัพยท่ี์ถูกเวนคืนตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย 

2549 

728 วชัรพล เพง็บุญชู 
 

การให้ออกจากราชการ  กรณีมลทินหรือมัวหมองตาม
พระราชบญัญติัตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 

2549 

729 พฤตินยั  พราวพนัธ์ุ 
 

ปัญหาทางกฎหมายในการกาํจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

2549 

730 สมเกียรติ  เฉลิมเกียรติ 
 

คณะกรรมการการเลือกตั้งและกระบวนการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 

2549 

731 อติกานต ์ ทองมาก 
 

พ.ร.บ.องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการปรับเปล่ียน
สถานะของสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

2549 

732 ขวญักมล  จ้ิวจนัทร์ 
 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม พ.ร.บ.ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2545  

2549 

733 จนัทนี  บุญพจนสุนทร 
 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการนาํรถยนต์มาเป็นหลกัประกนัการชาํระ
หน้ี 

2549 

734 วฑิูรย ์ วนัวชัรพงษ ์
 

การนําวิ ธีการประกันภัยความรับผิดมาใช้กับผู ้กระทําผิดโดย
ประมาทในการขบัขี่รถยนต ์

2549 

735 ธนุ  สุขบาํเพิง ปัญหาทางกฎหมายการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้รูปทรงสามมิติ 2549 
736 สิทธิศกัด์ิ  สถิตย ์

 
ปัญหาการเข้า สู่ตําแหน่งตุลาการศาลปกครองของผู ้มีวิชาชีพ
ทนายความ 

2549 

737 วชิชุดา  ยิม้รุ่งเรือง 
 

ปัญหาการหยุดกิจการชัว่คราวกบัการคุม้ครองลูกจา้งตามกฎหมาย
คุม้ครองแรงงาน : ศึกษากรณีมาตรา 95  

2549 

738 เคน  แกว้ศรีโต 
 

ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายในการอนุรักษแ์ละพฒันาคลองในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2549 

739 ไพบูลย ์ มงคลศุภกร ปัญหากระบวนการนิติบญัญติัของรัฐสภาไทย 2549 
740 สราวธุ  ทิรารักษ ์

 
การจํากัดสิทธิในการถอนตัวจากการเป็นผู ้สมัครรับเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

2549 

741 นยัน์รัตน์  เผดิมรอดสู่งาม ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับข้อสัญญาเก่ียวกับค่าเสียหายท่ี
กาํหนดไวล่้วงหน้า : ศึกษาเฉพาะกรณีการทาํสัญญาระหว่างผู ้
ประกอบธุรกิจการคา้กบัผูบ้ริโภค 

2549 
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742 สมคิด  งามเหลว 
 

ปัญหากฎหมายและผลกระทบจากการท่ีศาลวินิจฉัยว่าดอกเบ้ียเป็น
เบ้ียปรับ 

2549 

743 ศิระ  บุญยกา 
 

สิทธิตามรัฐธรรมนูญท่ีจะไดรั้บการพิจารณคดีดว้ยความรวดเร็วและ
เป็นธรรมในชั้นอุทธรณ์ฎีกา 

2549 

744 ดิเรก  พิสุทธ์ิจรูญ 
 

ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ.
2535 

2549 

745 องักรู  วฒันรุ่ง 
 

การควบคุมตรวจสอบการใชอ้าํนาจดุลพินิจในการลงโทษทางวินัย
ขา้ราชการตาํรวจ  โดยสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

2549 

746 รัชนี  คงภกัดี 
 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการออกหุ้นเพ่ือแทนคุณแรงงานหรือตอบ
แทนทรัพยสิ์นของบริษทัจาํกดั 

2549 

747 พิทกัษพ์ล  ปรีชาชาติ   ปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะ
กรณีมาตรา 170 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2540 

2549 

748 วศิาล  ตั้งมัน่คงวรกลู 
 

มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูเ้อาประกนัชีวิตตามพ.ร.บ. 
ประกนัชีวติ พ.ศ. 2535 

2549 

749 ชยัรัตน์  ตระกลูมนตรี 
 

ปัญหาในทางกฎหมายเก่ียวกบัการพิสูจน์เอกสารในเร่ืองราคาตลาด : 
ศึกษาเฉพาะกรณีการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

2549 

750 สุนทร  เพชรทอง 
 

มาตรการทางกฎหมายในการรักษา  คุ ้มครองโบราณสถาน  
โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และ  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  2504 

2549 

751 ชยัพจน์  พนมชยัชยวฒัน์ 
 

มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิเจ้าหน้าท่ีขององค์การ
มหาชน 

2549 

752 ภูเบศร์  แอบอิง 
 

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการพิจารณาของเจา้พนกังานผูพิ้จารณา
ภาพยนตร์ไทย 

2549 

753 อนุชา  ชุนสวสัดิกลุ 
 

ปัญหาทางกฎหมายในการกระจายอาํนาจทางการคลังสู่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2549 

754 ขจรลิตต ์  มารินทร์วมิล มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจสปา 2549 
755 มานิตย ์ คณะโต การควบคุมคาํสัง่ของคณะสงฆท่ี์มีลกัษณะเป็นคาํสัง่ทางปกครอง 2549 
756 ทรงศกัด์ิ  ทองไชย มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมจดัตั้งและใชจ่้ายทุนหมุนเวยีน 2549 
757 มาโนชญ ์ มีทรัพย ์ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและคุม้ครองประชาชนผูไ้ดรั้บ

ผลกระทบจากการจดัทาํบริการสาธารณะของรัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณี
การดาํเนินการของบริษทัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํกดั ( 
มหาชน )  และโรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหินลิกไนต์   อ.แม่เมาะ จ.
ลาํปาง 

2549 
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758 จกัรภทัร  ดาํริธรรมาภรณ์ 
 

สิทธิของประชาชนในการต่อตา้นการไดม้าซ่ึงอาํนาจในการปกครอง
โดยวธีิการท่ีมิไดเ้ป็นไปตามวถีิทางท่ีบญัญติัไวใ้น รธน. พ.ศ. 2540 

2549 

759 ภทัรภร  เพช็รพงศ ์ การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในธุรกิจอาหารสตัว ์ 2550 
760 ชลพรรณ  บุญกระพือ สิทธิของผูถู้กล่อใหก้ระทาํความผิดในคดีละเมิดลิขสิทธ์ิ 2550 
761 สุรพงษ ์ ตนัสกลุ ความรับผิดทางอาญาในชั้นพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ : ศึกษา

ตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ 
พ.ศ. 2545 

2550 

762 ดาริษา  ศิริสมบติั 
 

ผลกระทบของความผูกพนัสาขาการท่องเท่ียวในขอ้ตกลง GATS 
ของประเทศกลุ่มอาเซียนท่ีมีต่อกฎหมายไทย 

2550 

763 สุวสัสา  พายคิุรี ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัผูสู้งอาย ุ พ.ศ.2546 2550 
764 ทศพล  กองสุข ปัญหาทางกฎหมายในการประกอบธุรกิจนาํเท่ียว 2550 
765 ณรงค ์ เอ่ียมละออ 

 
ปัญหาข้อกฎหมายในการประนอมข้อพิพาทในทางแพ่งของ
นายอาํเภอ 

2550 

766 วชัโรบล  ช่วงชิง 
 

ขอ้จาํกัดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยท่ี์มีต่อการประกอบ
ธุรกิจแฟ็กเตอริง 

2550 

767 ธรรมกิตต์ิ  ขวญัเก้ือ ปัญหาทรัพยสิ์นท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 2550 
768 ตราดุลย ์ นรนิติผดุงการ มาตรการลงโทษระดบักลางต่อผูก้ระทาํความผิด 2550 
769 นฤมล  คาํก๋อง 

 
ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการแสดงฉลากโภชนาการและการใชข้อ้มูล
กล่าวอา้ง 

2550 

770 ศิริวรรณ   จงประสิทธ์ิ การคํานวณฐานก ารจ่า ย เ งิน สมทบ ในกร ณีต่ออ ายุกา ร เ ป็ น
ผูป้ระกนัตนตามกฎหมายประกนัสงัคม : ศึกษากรณีตามมาตรา 39 

2550 

771 สถิต  จาํเริญ แดนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน : ศึกษากรณีการทาํเหมืองใตดิ้น 2550 
772 ไตรยาณีย ์ เจียมวจิิตร 

 
ปัญหาการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการใชบ้ริการธุรกิจการบินพาณิชย์
ตน้ทุนตํ่า 

2550 

773 นนัทน์ภสั  ตั้งมัน่ยติุธรรม 
 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจรถยนตรั์บจา้งบรรทุกคน
โดยสารไม่เกินเจ็ดคน 

2550 

774 พงษช์าญ  ชุณหโสภาค 
 

สิทธิของผูบ้ริโภคในกรณีผูพ้ิการทางสายตา : ศึกษาเฉพาะกรณีฉลาก
ยา 

2550 

775 เยาวลกัษณ์  เจียรสุนทรากิจ 
 

มาตรการกฎหมายในการเยียวยาหญิงผูเ้สียหายท่ีเป็นคนต่างดา้วจาก
การบงัคบัคา้ประเวณี 

2550 

776 กนกทิพย ์  ประกอบกลุ สิทธิของเจา้ของท่ีดินในการจดัรูปท่ีดิน 2550 
777 กิตติพงษ ์ สุวรรณสน 

 
การบังคบัการตามสัญญาทางปกครองในระบบกฎหมายปกครอง
ของไทย 

2550 
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778 เกษราภรณ์  บาํรุงรส 
 

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายให้ เ ป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 

2550 

779 เพญ็นภา  อนุชิตวงศ ์ ปัญหากฎหมายในการจา้งแรงงานชัว่คราว 2550 
780 ปิยะพงษ ์ ทองดี ศาลท่ีมีเขตอาํนาจภายใตพ้ระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 2550 
781 ญาติพิชยั  กล่ินเจริญ 

 
สภาพบงัคบัทางกฎหมายของขอ้ตกลงความร่วมมือปฏิบติังานของ
องค์กรอิสระกับหน่วยงานของรัฐ : กรณีศึกษาข้อตกลงระหว่าง
สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กบัสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

2550 

782 ขจรศกัด์ิ  ศิริอคัรลาภ 
 

การเบ่ียงเด็กและเยาวชนผูก้ระทําความผิดออกจากกระบวนการ
ยติุธรรมทางอาญาโดยพนกังานสอบสวน 

2550 

783 นิวฒัน์  โชติพงศส์นัต์ิ 
 

มาตรการทางกฎหมายในการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  ต่อสญัญาประกนัชีวติ 

2550 

784 สุรพทั  จิตรซ่ือ 
 

มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี
หญิงและเด็กทาํงานบา้น 

2550 

785 ศรัณย ์ ศรัณยสุนทร วธีิพิจารณาคดีคุม้ครองผูบ้ริโภคทางแพง่ในชั้นศาล 2550 
786 สุรพงษ ์ อินทรถาวร การตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ : ศึกษากรณีการไต่สวนขอ้เท็จจริง

เพ่ือดําเนินคดีกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

2550 

787 มนตป์รารถนา  มณีรุ่ง 
 

อาํนาจหน้าท่ีของอัยการสูงสุดในการดําเนินคดีอาญากับผู ้ดํารง
ตาํแหน่งทางการเมือง 

2550 

788 อรอนงค ์ ซ้ึงปาน ผลกระทบของการเขา้เป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการ
โอนสิทธิเรียกร้องทางการเงินในทางการคา้ระหวา่งประเทศกบัการ
โอนสิทธิเรียกร้อง 

2550 

789 ปาริชาติ  สงัฆมาศ หลกัความรับผิดเด็ดขาดตามประมวลกฎหมายอาญา 2550 
790 กาญจนสุดา  ทองขาว ปัญหานิติกรรมทางปกครองท่ีออกโดยสภาการพยาบาล 2550 
791 รัตนา  ขวญับวั 

 
ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านฉลาก  กรณีศึกษา
อาหารดดัแปลงพนัธุกรรม (GMOS) 

2550 

792 กณัฑิมา  กาศปภธน 
 

การจาํกัดสิทธิการใช้ประโยชน์ท่ีดิน : ศึกษากรณีมาตรการทาง
กฎหมาย  ตาม พ.ร.บ.การผงัเมือง พ.ศ.2518 

2550 

793 พิทยา  เพชรพลอย 
 

การถือหุ้นระหวา่งกนัของบริษทัจาํกดั  ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบ
ต่อการดาํรงทุน 

2550 

794 อาคม  เจตะผลิน 
 

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจการขายเลนส์และเลนส์
สมัผสั (Contect Lens) 

2550 
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795 วฒิุกร  อศัวลาภสกลุ 
 

ปั ญ ห า ก า ร พิ จ า ร ณ า แ ล ะ วิ นิ จ ฉั ย สิ ท ธิ ส มั ค ร รั บ เ ลื อ ก ตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

2550 

796 นิพนธ์  ศิริภทัรนุกลุ 
 

บทบาทของพนักงานคุมประพฤติในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู ้กระทํา
ความผิดภายหลงัการไกล่เกล่ียคดีอาญาในชั้นศาล 

2550 

797 สุทศัน์  ขาํวไิล ปัญหาการนาํความลบัทางการคา้มาใชเ้ป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ี 2550 
798 เบญจวรรณ  ขาวเหลือง 

 
การกาํหนดความแตกต่างระหวา่งการกระทาํความผิดกรรมเดียวผิด
กฎหมายหลายบทและการกระทาํความผิดหลายกรรมต่างกนั 

2550 

799 บนัเทิง  ล่ิมนววงศ ์
 

ปัญหาและอุปสรรคในการก่อหน้ีสาธารณะขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินลกัษณะทัว่ไป : ศึกษาเฉพาะกรณีการออกพนัธบตัร 

2550 

800 ปรมินทร์  ศรีสุข การชะลอการดาํเนินคดีอาญาตามประมวลรัษฎากร 2550 
801 สุดาพร  สาสพสั 

 
ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคในการชัง่ ตวง วดั ตาม
พระราชบญัญติัมาตราชัง่ตวงวดั  พ.ศ. 2542 

2550 

802 สุภทัรา  อุ่นพนัธ์ุ 
 

ปัญหาในทางกฎหมายเก่ียวกับการทําธุรกิจผ่านระบบเครือข่าย
โทรศพัทใ์นราชการโทรทศัน์และวทิย ุ

2550 

803 ประภสัสร  ศิริแสงชยักลุ 
 

อาํนาจในการใชดุ้ลพินิจตามกฎหมายของผูว้า่ราชการจงัหวดัในการ
กาํกบัดูแลดา้นการคลงักบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2550 

804 กฤษดา  วยัวฒิุ 
 

มาตรการทางปกครองในการป้องปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
อนัเน่ืองมาจากการเงินนอกระบบ 

2550 

805 วริมณ  ยนืนาน 
 

กฎหมายส่งผูร้้ายขา้มแดนของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบสนธิสัญญา
แม่แบบวา่ดว้ยการส่งผูร้้ายขา้มแดน 

2550 

806 องัคณา  โชติช่วง ผลกระทบของพิธีสารเพ่ือต่อตา้นการลกัลอบขนผูย้า้ยถ่ินโดยทางบก  
ทะเล  และอากาศ  ผนวกอนุสัญญาองค์การสหประชาชาติเพื่อ
ต่อตา้นองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติต่อประเทศไทย 

2550 

807 โนติยา  ภทัรประสิทธ์ิ ปัญหาการดาํเนินกิจการของโครงการจดัการกองทุนรวม 2550 
808 รจพร  ยทุธเสรี ประเด็นปัญหาเก่ียวกบัโครงการขดุคลองคอคอดกระ 2550 
809 จรียาภรณ์  โกมลวจันะ 

 
ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง ก า ร ห ล อ ม ร ว ม เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น ร ะ บ บ ธุ ร กิ จ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีมีต่อกฎหมายโทรคมนาคม 

2550 

810 สิตลาทยั  พงศศ์รีวฒัน์ 
 
 

การคุม้ครองสิทธิเด็กเม่ือตอ้งเขา้สู่การดาํเนินกระบวนการยติุธรรม
ทางอาญาตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา( ฉบบัท่ี 20 )  พ.ศ.2542 

2550 

811 ไพโรจน์  ทองเพชร 
 

วิธีพิจารณาคดีปกครองกับบทบาทของตุลาการผูแ้ถลงคดีในศาล
ปกครองของไทย 

2550 

812 เชาวลิต  ยิง่แยม้ การกาํกบัดูแลและตรวจสอบการปฏิบติัราชการของผูบ้ริหารเทศบาล 2550 
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813 ณรงค ์ พนัธ์แสง การควบคุมและตรวจสอบองคก์รอิสระโดยวฒิุสภา 2550 
814 ฉลอง  น่ิมเนียม 

 
 

ปัญหาการใหเ้อกสิทธ์ิทางภาษีอากรแก่ผูแ้ทนของรัฐต่างประเทศและ
เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารระหวา่งประเทศตามหลกักฎหมายไทย : ศึกษา
กรณีภาษีสรรพสามิต 

2550 

815 อมรินทร์  ไชยสอาด 
 

การคัดเลือกสมาชิกพรรคการเมืองเพ่ือลงสมัครรับการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

2550 

816 จกัรกริศน์  เหล่าจนัอนั 
 

ปัญหาสถานะทางกฎหมายและขอบเขตอาํนาจปกครองของธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

2550 

817 ประภาส  เฉลยมรรค ปัญหาการแปลงสินทรัพยเ์ป็นทุน : ศึกษาเฉพาะกรณีการนาํสิทธิการ
เช่าท่ีราชพสัดุนาํไปเป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ีกบัสถาบนัการเงิน 

2550 

818 จิระพร  วชิราภากร การจัดระบบการถือครองท่ีดินและการใช้ท่ีดินของรัฐ ตาม
รัฐธรรมนูญเห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ. 2540  : ศึกษากรณีมาตรการ
ทางกฎหมายในการดาํเนินการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

2550 

819 สุรไกร สงัฆสุบรรณ์ กฎหมายคุม้ครองพนัธ์ุพืชพ้ืนเมืองและพนัธ์ุสตัวป่์า 2550 
820 พฤหสั ไชยราช 

 
ปั ญ ห า ท า ง ก ฎ ห ม า ย เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร โ ฆ ษ ณ า
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในกิจการโทรคมนาคม 

2550 

821 ขนบ มากบุญ 
 

ปั ญ ห า ท า ง ก ฎ ห ม า ย ใ น ก า ร ใ ช้ ดุ ล พิ นิ จ ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ท่ี ต า ม
พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2518 

2550 

822 นพปฎล ศุภมงคลพร มาตรการในการควบคุมการบริจาคใหแ้ก่พรรคการเมือง 2550 
823 พธัรุจย ์กลุชยัธนโรจน์ 

 
ปัญหาทางกฎหมายในการระงับขอ้พิพาทแรงงานตามสัญญาจ้าง
แรงงานศึกษาเฉพาะขอ้พิพาทแรงงานตามกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ 

2550 

824 ดวงใจ  สาคร มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุม้ครองความลบัทางการคา้: 
ศึกษากรณีการดาํเนินกระบวนการยติุธรรมของศาลเม่ือเกิดขอ้พิพาท 

2550 

825 ไพฑูรย ์ นิภานนัท ์
 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการขายตรง: ศึกษากรณีการขายยาแผน
โบราณ 

2550 

826 พชัระ  รัตนประเสริฐ 
 

มาตรการทางกฎหมายในการนาํเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์มาใชใ้น
การจดัการของเสียอนัตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม 

2550 

827 สมชาย  จิตสงบ การคุม้ครองเด็กในการเขา้ชมภาพยนตร์ 2550 
828 ณฐัพล  จิรกอบสกลุ 

 
การนํามาตรการเสริมอ่ืนมาใช้แทนการลงโทษทางอาญา : ศึกษา
เฉพาะกรณีความผิดลหุโทษ 

2550 

829 ชาตรี  เปรมเจริญ ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน  พ.ศ. 2543 2550 
830 ปฐพ ี อนนัทวรรณ 

 
กฎหมายคุม้ครองแรงงาน : ศึกษากรณี การกาํหนดอตัราค่าจา้งขั้นตํ่า
และอตัราค่าจา้งตามระดบัมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

2550 
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831 มานิต  มานิธิคุณ สิทธิและหนา้ท่ีของผูเ้สียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากร 2550 
832 สมเกียรติ  เบ็ญจขนัธ์ 

 
กระบวนการสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

2550 

833 ชูพงษ ์ หมายสุข ปัญหาการเปิดเสรีการคา้และบริการสาขาวชิาชีพกฎหมาย 2550 
834 กณัฑิมา  วงศป์ระธาน 

 
การจํากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ท่ีดิน: ศึกษากรณีมาตรการทาง
กฎหมายตามพระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2518 

2550 

835 จนัทิมา  ยิง่ลือชา ความรับผิดทางอาญาของเด็กอายไุม่เกินสิบหา้ปี  2551 
836 เดวทิ  พุม่ชนะโชคชยั เค ร่ืองหมายการค้าท่ี เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า

โดยตรง : ศึกษาปัญหาและการตีความกฎหมายของนายทะเบียนและ
คณะกรรมการเคร่ืองหมายการคา้ 

2551 

837 พรรณสุวชัร  รติพงคสิ์ทธ์ิ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ : ศึกษาวิเคราะห์หลักเกณฑ์ร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ ......... 

2551 

838 วลิาศ  ศกัด์ิพิพฒัน์ 
 

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการตรวจสอบและการลงโทษ
ผูก้ระทาํผิดเก่ียวกบัสารกมัมนัตรังสี 

2551 

839 ณฐัชนิกานต ์ เกตุคาํขวา การโอนประโยชน์แห่งสญัญาประกนัชีวติ 2551 
840 สมศกัด์ิ  อจัจิกลุ 

 
การจ่ายเ งินแผ่นดินให้แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี เ ป็นรางวัล ตาม
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

2551 

841 สรายทุธ  บุญเลิศกลุ 
 

มาตรการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัสัญญาใชบ้ริการโทรคมนาคม : 
ศึกษากรณีสญัญาใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

2551 

842 ศิริวรรณ  รัตนสงัข ์
 

ปัญหาการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรกรณีธุรกรรม
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

2551 

843 ชยัสิทธ์ิ  ช่างป้ัน 
 

มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสาธารณชนจากผูป่้วยโรค
เอดส์ 

2551 

844 ไพบูลย ์ ตั้งธนะวฒัน์ 
 

กระบวนการสอบสวนในคดีอาญาภายใต้การคุ้มครองสิทธิของ
ผูต้อ้งหาโดยพนกังานอยัการ 

2551 

845 ภาสพงษ ์ เรนุมาศ 
 

มาตรการทางกฎหมายในการกาํหนดเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานทาํ
ร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา 

2551 

846 ยวุดี  ทวทีรัพย ์
 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการในสถาน
บริการออกกาํลงักาย 

2551 

847 จริยา  อศัวเพชรกลู ปัญหาการขอใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยมิชอบ 2551 
848 วรศิริ  จนัทร์ทร 

 
การไกล่เกล่ียข้อพิพาทแบบ Facilitative Approach สําหรับคดี
ครอบครัว 

2551 
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849 อภิชาต  แจง้ยบุล เอกสิทธ์ิคู่สญัญาฝ่ายรัฐในสญัญาทางปกครอง 2551 
850 สุรัสวดี  นนทะโชติ 

 
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเหตุเดือดร้อนรําคาญจากสุนขัท่ี
มีเจา้ของ 

2551 

851 พงศกร  ถ่ินเขาต่อ 
 

การควบคุมธุรกิจสถานบริการเสริมความงามท่ีมิใช่ผู ้ประกอบ
วชิาชีพเวชกรรม 

2551 

852 ภิรนา  พทุธรัตน์ 
 

การอนุวติัการกฎหมายไทยท่ีมีต่อพิธีสารเกียวโต : ศึกษากรณีการ
ดาํเนินกลไกการพฒันาท่ีสะอาดในภาคพลงังานและอุตสาหกรรม 

2551 

853 รัตนาภรณ์  จิระวฒันชยั การคุม้ครองพยานบุคคลในคดีอาญา : ศึกษากรณีการนาํระบบการ
ประชุมทางจอภาพมาใชใ้นการสืบพยาน 

2551 

854 รชต  สวา่งจิตต ์
 

มาตรการท่ีเหมาะสมในการลงโทษนิติบุคคลท่ีก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษส่ิงแวดลอ้ม 

2551 

855 ศิริภทัร  ธรรมเขต ความผิดฐานลกัทรัพย ์: ศึกษากรณีการลกัทรัพยไ์ม่มีรูปร่าง 2551 
856 มิรันตี  สาริบุตร 

 
มาตรการทางกฎหมายในการพิสูจน์ความผิดเก่ียวกบัคดีอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ 

2551 

857 สุชาดา  สืบไชย 
 

มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามผูก้ระทาํความผิด ในการซ้ือ
ขายหลกัทรัพย ์

2551 

858 อคัรเดช  สีผึ้ง 
 

มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิส่วนตวั : ศึกษากรณีการ
ถ่ายภาพ  

2551 

859 สุพิชชา หอมส่งกล่ิน การสอบสวนคดีอาญาโดยอยัการทหาร 2551 
860 ทว ี  อธิลา 

 
การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผิดเก่ียวกบัการเสนอราคา
ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 

2551 

861 วบูิลย ์ ววิธิคุณากร 
 

ปัญหาทางกฎหมายในการป้องกนัการลม้ละลายของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 

2551 

862 จินตนา  อุณหะไวทยะ มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามการก่อการร้ายทางทะเล 2551 
863 ประเสริฐ  ทพัเสน 

 
การส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรมของชาติตาม พ.ร.บ. กีฬา พ.ศ. 
2542 

2551 

864 วราภรณ์  ป่ินแกว้ 
 

อนุสัญญาว่าดว้ยลกัษณะทางแพ่งในการลกัพาเด็กขา้มชาติ : ศึกษา
ผลกระทบเก่ียวกบัสิทธิในการดูแลเด็กขา้มชาติ 

2551 

865 อรรถกร วเิชียรรัตน์ มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองพยานตาม พ.ร.บ. คุม้ครอง
พยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546  : ศึกษากรณีผูก้ระทาํผิดเป็นผูท้รง
อิทธิพล 

2551 

866 ทรงศกัด์ิ  ไพศาล การควบคุมการประกอบวชิาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา 2551 
867 ฉตัรสุวรรณ วทิยะวาณิชกลุ มาตรการการจ่ายค่าเล้ียงชีพของคู่สมรสหลงัการหยา่ 2551 
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868 วรัิลพชัร เวชทาวริทธ์ิธร ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัใช ้พ.ร.บ. ขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. 2545  : ศึกษากรณีการประกอบธุรกิจขายตรงเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 

2551 

869 ปริญญา โรหิตาคนี ปั ญ ห า ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก า ร
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

2551 

870 ปัญญา  จิตตานุ ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมบรรทัดฐานในเชิงรูปธรรมเพื่อ
การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ 

2551 

871 ประวติั   แกว้ทอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 : ศึกษาเฉพาะ
กรณีการเสนอความเห็นขององคก์ารตามรัฐธรรมนูญต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 336 

2551 

872 ภิญโญ   พมุนวน การคุม้ครองพระพทุธศาสนาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. 2550 : ศึกษาเฉพาะกรณีการใชม้าตรการทางอาญาต่อภิกษุซ่ึง
ตอ้งปาราชิก 

2551 

873 เชาวลิ์ต   แจง้อกัษร มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตาม
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  พ.ศ. 
2535 

2551 

874 พงศพ์ิพฒัน์  ทศันโกวทิ 
 

การค้นหาความจริงในคดีอาญาโดยระบบไต่สวนมาใช้ในศาล
ยติุธรรม 

2551 

875 ถิรวรรณ  กลางณรงค ์
 

การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของส่ือมวลชน
และการคุม้ครองสิทธิของบุคคล 

2551 

876 นิโรจน์  ผลบุญ อาํนาจหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวนกบัการคุม้ครองพยานบุคคลใน
คดีอาญาตาม ม. 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 

2551 

877 บุปผาชาติ  กาวชู 
 

ปัญหาการใชอ้าํนาจทางปกครองตามพระราชบญัญติัการเดินเรือใน
น่านนํ้ าไทย พ.ศ.2456 

2551 

878 สุรศกัด์ิ  งามสิทธิพงศา 
 

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม  กาํกบัดูแลคณะกรรมการ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2551 

879 ณิศรา  ชุบขนุทด การประกนัภยัความรับผิดของโรงพยาบาลเอกชน 2551 
880 บดินทร์  กรีธาธร 

 
อาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติในการตรวจสอบการทุจริตจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 

2551 

881 ประกาศิต  พรหมภกัดี การใชสิ้ทธิป้องกนัตนเองล่วงหนา้ของรัฐ 2551 
882 หทยั  เหล่าไพโรจน์จารี 

 
การตรวจ และเปิดเผยพยานหลกัฐานก่อนกาํหนดนัดสืบพยานใน
คดีอาญา 

2551 
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883 อจัฉรา  จองสิทธิมหากลุ การอุทธรณ์คาํสัง่ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูล้ะเมิดชดใชค้่าสินไหมทดแทน ตาม 
พ.ร.บ.  ความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี  พ.ศ. 2539 : ศึกษากรณี
กรุงเทพมหานคร 

2551 

884 พิสิฏฐ ์  สกาญจนชยั 
 

การบูรณาการการสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดี
พิเศษ 

2551 

885 ประสิทธ์ิ  สุทธินุย้ 
 

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้าน และ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 

2551 

886 ฐิติภรณ์  พงษป์ระเสริฐ การบงัคบัคดีกบัลิขสิทธ์ิ 2551 
887 ดรณ์  พาณิชอตัรา 

 
ปัญหาการควบคุมนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโดยสภาองค์การ
บริหารส่วนตาํบล 

2551 

888 มยรีุ จาํจรัส การจาํกดัสิทธิ และเสรีภาพเท่าท่ีจาํเป็น และการไม่กระทบกระเทือน
สาระสําคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 

2551 

889 จกัรกฤษณ์  เฉลิมโชคปรีชา ปัญหาในการควบคุมส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพนัธุกรรมและผลิตภณัฑ์
อาหารจากส่ิงมีชีวติดดัแปลงพนัธ์ุกรรม 

2551 

890 มรกต  สุจิตตกลุ สิทธิท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาเท่า
เทียมกัน : ศึกษากรณีเจ้าพนักงานถูกดาํเนินคดีอาญาในความผิด
เก่ียวกบัตาํแหน่งหนา้ท่ีราชการ 

2551 

891 รัชนีย ์ ภาระหอม การโอนสิทธิสมัปทานของเอกชนท่ีไดรั้บสมัปทานจากรัฐ 2551 
892 รัฐนาถ  พฒันธรรม 

 
ความเป็นตุลาการพระธรรมนูญศาลทหาร : ศึกษากรณีการดาํรง
ตาํแหน่งและถอดถอนตุลาการพระธรรมนูญศาลทหาร 

2551 

893 ปิยะนุช  โหมดเทศ การบังคับกฎหมายเก่ียวกับการกระทําความผิดฐานก่อการร้าย : 
ศึกษาเฉพาะกรณี การใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2543 ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2551 

894 นนัทิพฒัน์ บุญทว ี ปัญหาการรอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา 2551 
895 มนตรี แดงศรี ปัญหาการเช่าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีการเช่านา 2551 
896 ภาวณีิ  ขอสุข 

 
ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัสรรท่ีดิน : ศึกษากรณีการจดัสรร
ท่ีอยูอ่าศยัราคาถูกสาํหรับผูมี้รายไดน้อ้ย 

2551 

897 ยทุธภูมิ  ต่อศิริกลุฑล 
 

การปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผิดโดยไม่ใชเ้รือนจาํ : ศึกษากรณีการนาํบา้น
ก่ึงวถีิมาใชใ้นกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 

2551 

898 เกรียงศกัด์ิ  โพยมรัตน์ ความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญาของประเทศไทย : 
ศึกษาเฉพาะสนธิสัญญาวา่ดว้ยความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในเร่ือง
ทางอาญาของภูมิภาคอาเซียน 

2551 
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899 โดมพล  เฉลิมช่วง 
 

ปัญหาการอนุวติักฎหมายให้เป็นไปตามความตกลงทริปส์เก่ียวกบั
การคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีมีช่ือพอ้งกนั 

2551 

900 พลฏัฐ ์ ทบัทิ 
 

การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดทางอาญา : ศึกษา
เฉพาะกรณีการทาํแผนประกอบคาํรับสารภาพ 

2551 

901 วรัิตน์   เนยสูงเนิน ปัญหาทางกฎหมายของ ท่ีประชุมร่วมกันของประธานสภา
ผู ้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมมาธิการสามัญของสภา
ผูแ้ทนราษฎรทุกคณะ 

2551 

902 นาถอุมา สุโชดายน 
 

การดาํเนินการของรัฐวิสาหกิจท่ีมีผลกระทบต่อการใชป้ระโยชน์ใน
ทรัพยสิ์นของเอกชน 

2551 

903 ชลิตา แกว้มณี 
 

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการขอรับ การจดัสรร การบริหาร และ 
การควบคุมงบประมาณขององคก์รอิสระ 

2551 

904 เรืองชยั เลิศรัฐการ 
 

ปัญหาการจดัทาํ การอนุมติั การบริหาร และการควบคุม งบประมาณ
ของฝ่ายนิติบญัญติั 

2551 

905 สราวธุ วชัรพงษไ์พบูลย ์ ความรับผิดชอบของผูอ้นุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้ต่อผูบ้ริโภค 2551 
906 อคัรดิษฐ ์ ชโลปถมัภ ์

 
มาตรการทางกฎหมายในการเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งของกลุ่ม
บุคคลท่ีมีสิทธิอนัเน่ืองมาจากขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายเดียวกนั 

2551 

907 บงกช อนัตรเสน ปัญหาทางกฎหมายในการดาํเนินธุรกิจของสาํนกักวดวชิา 2551 
908 ณฏัฐมารัตน โอชนานนท ์

 
ปัญหาทางกฎหมายการทาํธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ : 
ศึกษากรณีสาํนกัตรวจคนเขา้เมือง 

2551 

909 กรรณิการ์ สุวรรณพุม่ 
 

อาํนาจหนา้ท่ีและการเขา้สู่ตาํแหน่งของกรรมการองคก์รซ่ึงใชอ้าํนาจ
ทางปกครองของรัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณีสภาพิจารณาภาพยนตร์ 

2551 

910 พิมลพรรณ  ขานพล มาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมในการป้องกนัการเลือกปฏิบติัต่อ
สตรี : ศึกษากรณีคุม้ครองสิทธิสตรีตามกฎหมายไทยให้สอดคลอ้ง
กบัอนุสญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

2551 

911 ฉนัทนา  ม่านศรีสุข ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัสญัญาเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม 2551 
912 คมสิทธ์ิ  กล่ินมณี เ ง่ื อ น ไ ข ป ร ะ ก อ บ คํา สั่ ง ท า ง ป ก ค ร อ ง ต า ม ม า ต ร า  39 แ ห่ ง

พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองพ.ศ.2539 : ศึกษากรณี 
มาตรการในการควบคุมตรวจสอบการใชร้ถยนต ์

2551 

913 วชัรินทร์  อธิพรชยั 
 

มาตรการทางกฎหมายเพื่อการจัดการส้วมสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2551 

914 พชัรดา  เอวรรณกิจ 
 

ปัญหาการใชช่้องว่างแห่งบทบญัญติัว่าดว้ยความตกลงเพ่ือการเวน้
การเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
เพ่ือการวางแผนภาษีเงินไดข้องบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 

2551 
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915 สุชาดา  ศรีใหม่ 
 

การตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญของผูแ้ทนองค์การเอกชน ตาม
มาตรา 152 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 

2551 

916 กิติลกัษณ์  ภู่วฒันาดิลกกรู 
 

ปัญหาทางกฎหมายในการบงัคบัใชโ้ทษในกฎหมายเก่ียวกบัการคา้
และอุตสาหกรรม 

2551 

917 กฤติมา  ธรรมรักษ ์ การบงัคบัใชก้ฎหมายการชนัสูตรพลิกศพและสอบสวนคดีวิสามญั
ฆาตกรรม 

2551 

918 กิติพร  มูลทว ี ปัญหาการบังคบัใชป้ระโยชน์ทดแทน  กรณีประสบอนัตรายหรือ
เจ็บป่วยอนัมิใช่เน่ืองจากการทาํงานตามกฎหมายประกนัสงัคม 

2552 

919 จุฑาทิพย ์ ตนัสุขชยั ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัขยะอิเลก็ทรอนิกส์ตามอนุสญัญาบาเซล 2552 
920 สารสิน  ชาํนาญกิจ สิทธิและหนา้ท่ีของผูค้ ํ้าประกนัของลูกหน้ีในคดีฟ้ืนฟกิูจการ 2552 
921 พิสาข ์หุตะสิงห์ 

 
มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นนอก
ราชอาณาจกัร 

2552 

922 สุมนฑา  ชอบงาม 
 

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและผูส้อบบญัชี
ภาษีอากร 

2552 

923 ณรงค ์ นุย้แกว้ 
 
 

ปัญหาการแบ่งแยกอาํนาจศาลปกครองในการกระทาํทางปกครอง
และการกระทําทางอาญาและการละเลยการปฏิบัติหน้าท่ีในการ
กระบวนการยติุธรรมทางอาญา 

2552 

924 อนุสรณ์  มหากิจสิริ 
 

การยกสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือ
ยกข้ึนเป็นขอ้ต่อสูค้ดีในศาล 

2552 

925 วชุิดา  นนัทสงวนไทย มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการใชว้ตัถุเจือปนอาหาร 2552 
926 นิรมล  ยนิดี 

 
มาตรการทางกฎหมายในการจดัการเพ่ือคุม้ครองแหล่งธรรมชาติอนั
ควรอนุรักษ ์ 

2552 

927 พิลาสลกัษณ์ ทิพยค์งคา 
 

ผลกระทบของการเจรจาดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาในการร่างความ 
ตกลงเขตการคา้เสรีสหรัฐอเมริกา-ไทยท่ีมีต่ออุตสาหกรรมยา 

2552 

928 สมฤดี  พาณิชอตัรา 
 

การตีความกฎหมายอาญา : ศึกษาหลกัการตีความตามตวัอกัษรและ
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

2552 

929 จีรนนัท ์ นพสิทธ์ิพนัธ์ 
 

กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา 

2552 

930 ศิวาพร  คารวนนัท ์ ปัญหากฎหมายการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ.2546 2552 
931 ววิฒัน์  หวงัเหมร 

 
การละเลยหรือการปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้าของเจ้าพนักงานตาํรวจใน
กระบวนการยติุธรรมทางอาญาภายใตเ้ขตอาํนาจศาลปกครอง 

2552 

932 กญัญาลกัษณ์  เสภยัยนัต ์
 

ปัญหาแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองท่ีไดรั้บผ่อนผนัให้ทาํงานใน
ประเทศไทย 

2552 
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933 เพียงจิต  ตนัติจรัสวโรดม สิทธิเสรีภาพในการทาํแทง้ของหญิง 2552 
934 คาํรณ  สุขบาล 

 
มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภค ศึกษากรณี :  การ
ลงโทษผูผ้ลิตของเล่นสาํหรับเด็กท่ีมีสารตะกัว่ 

2552 

935 ศุภศกัด์ิ  บุญญะสุต มาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริม รักษา ป้องกนัวฒันธรรมไทยใน
ส่ือบนัเทิงภาพยนตร์ 

2552 

936 สุรพล  สุขส่ง 
 
 

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการทาํกิจการบริการทางกฎหมาย ภายใต้
สนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ราชอาณาจกัรไทยกบัสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2509 

2552 

937 นริมา  ปิยปัทมกานต ์
 

มาตรการทางอาญาในการลงโทษผูก้ระทาํความผิดตามมาตรา 26 (3) 
ของพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 

2552 

938 ศรินทิพย ์ จิตรนพคุณ มาตรการทางกฎหมายในการผลิตและจาํหน่ายยา 2552 
939 นทัธพล  จงชาญสิทโธ 

 
ผลกระทบของการจดัตั้งสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกนัภยัท่ีมีต่อระบบการประกนัภยัไทย 

2552 

940 ปริญญา  วงศป์ราชญ ์
 

สิทธิในการมีทนายความของผูต้ ้องหาหรือจําเลยซ่ึงเป็นเด็กและ
เยาวชนในคดีอาญา 

2552 

941 โทมนสั  ชยาพฒัน์ อาเซียนกบัหลกัการไม่แทรกแซงกิจการภายใน 2552 
942 พชัณียา  คณานุรักษ ์

 
การแกไ้ขความเดือดร้อนเสียหายตามขั้นตอนท่ีกฎหมายกาํหนดใน
คดีฟ้องเพิกถอนคาํสัง่ทางปกครอง 

2552 

943 ชรินพร  ศรีวไิล 
 

สิทธิการเขา้รับบริการทางการแพทยข์องลูกจ้างผูป้ระกันตนตาม
กฎหมายประกนัสงัคม 

2552 

944 สุฤดี  มณีรัตน์ 
 

มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภค :  ศึกษากรณีความ
เสียหายท่ีเกิดจากผลิตภณัฑเ์คร่ืองกระตุน้ไฟฟ้า 

2552 

945 อาํนาจ  ศรีคง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองพืชสมุนไพรไทย 2552 
946 ธีระญา  ภูนะพงศ ์

 
ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการนาํสินคา้คงคลงั(Inventory) ไปใชเ้ป็น
หลกัประกนัการชาํระหน้ี 

2552 

947 เมธินี  ภูนะพงศ ์
 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการนาํสิทธิในแบบผงัภูมิของวงจรรวมไปใช้
เป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ี 

2552 

948 นฤมล  ติบวงษา 
 

ระยะเวลาการฟ้องร้องคดีปกครองเก่ียวกบัการคุม้ครองผลประโยชน์
สาธารณะหรือประโยชน์ส่วนรวม 

2552 

949 อริสรา  ยอดดาํเนิน 
 

ปัญหาการคา้มนุษย ์: ศึกษากรณีการคา้หญิงและเด็กต่างดา้วเขา้เมือง
ผิดกฎหมายโดยการบงัคบัใชแ้รงงานในประเทศไทย 

2552 

950 กบินทร์  เอกปัญญาสกลุ 
 

มาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจบน
อินเทอร์เน็ต 

2552 
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951 ปกรณ์  มงคลประสิทธ์ิ การคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในการดําเนิน
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาตามร่างพระราชบญัญติั
ขอ้มูลส่วนบุคคล 

2552 

952 อญัชลี  บุตรวชิา 
 

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
เคร่ืองสาํอาง 

2552 

953 นิติกานต ์ จ้ิวผกานนท ์ ปัญหาและอุปสรรคของการปล่อยชัว่คราว : ศึกษากรณีการนาํระบบ
ประกนัภยัมาใชเ้ป็นหลกัประกนัตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญา 

2552 

954 กมลวศิว ์ แกว้แฝก สถานะทางกฎหมายและการตรวจสอบมติครม.ท่ีไม่เห็นชอบดว้ย
กฎหมายตามมาตรา 9(1) แห่งพระราชบญัญติัจัดตั้งศาลปกครอง 
และวธีิพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2542 

2552 

955 อชัวรรณ  อุทยัรังษี ปัญหาทางกฎหมายในการพิจารณาใหสิ้ทธิใชป้ระโยชน์จากทรายใน
ประเทศไทย 

2552 

956 ศศินิษฐา  ถนอมวงศว์ฒันะ ปัญหาทางกฎหมายในการกํากับดูแลผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางตาม
พระราชบญัญติัเคร่ืองสาํอาง พ.ศ. 2535 

2552 

957 เนติวฒิุ  วฒิุ มาตรการทางกฎหมายในการใชอ้าํนาจของพนกังานเจา้หนา้ท่ีในการ
กระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

2552 

958 อรนุช  วชัรสินธ์ุ กฎหมายเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในธุรกิจโฮมสเตย ์ 2552 
959 ประคอง  ดุลคนิจ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

2552 

960 โชติมา  กาเมือง การได้รับอิสรภาพระหว่างการดาํเนินคดีอาญา ศึกษาเฉพาะกรณี
ผูต้อ้งหาและจาํเลยท่ียากจน 

2552 

961 อคัรพล  ทาแกว้ การใชม้าตรการทางปกครองในการเรียกภาษีคืนจากการทุจริต 2552 
962 เชาวณี  ชววสิิฐ การระงบัขอ้พิพาททางปกครองโดยวธีิอ่ืนนอกจากศาลปกครอง 2552 
963 จุฬาพร  ละครพล ปัญหากฎหมายประกนัสังคมศึกษากรณีกาํหนดประโยชน์ทดแทน

หลกัเกณฑ์การเขา้เป็นผูป้ระกนัตนและอตัราเงินท่ีไม่เหมาะสมแก่
ผูป้ระกนัตนและอตัราเงินสมทบท่ีไม่เหมาะสมแก่ผูป้ระกนัตนแบบ
สมคัรใจ มาตรา 40 

2552 

964 จีรภา  อินถา ปัญหาความมัน่คงในวยัเกษียณของลูกจา้งภาคเอกชน 2552 
965 ธีรวฒิุ  ประกายสนัติสุข ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัอาํนาจของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยใ์น

การสอบสวนการกระทาํความผิดทางอาญาเก่ียวกบัการลม้ละลาย 
2552 

966 พฤศ  พฤฒิตน ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศด้านการ
บริหารโลจิสติกส์ของประเทศไทย 

2552 
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967 ดวงกมล  แสงดี ปัญหาการนาํมาตรการตามอนุสัญญาดา้นศุลกากรว่าดว้ยการขนส่ง
สินคา้ระหวา่งประเทศภายใตบ้ตัร TIR ค.ศ. 1975 มาใชใ้นประเทศ
ไทย 

2552 

968 ณฏัฐ ์ สมบูรณ์ การมีส่วนร่วมของทนายความในการคน้หาพยานหลกัฐานทางดา้น
นิติวทิยาศาสตร์ในการดาํเนินคดีอาญา 

2552 

969 ณรงคช์ยั  เชาวรินทร์ พระราชบญัญติัประกนัสังคมพ.ศ. 2533 : กรณีศึกษาสิทธิในการ
ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ 

2552 

970 ปรีดาวรรณ  พฤกษาชีวะ การบงัคบัใชก้ฎหมายหม่ินประมาทกบัส่ือมวลชน 2552 
971 นฤมล  วงศคุ์ม้พงศ ์ ความรับผิดทางอาญาเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม

ประมวลกฎหมายอาญา 
2552 

972 กนกวรรณ  ผลศรัทธา มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการละเมิด
ลิขสิทธ์ิในงานภาพยนตร์ 

2553 

973 ประชา  กระมล การพฒันามาตรการทางกฎหมายให้สอดคล้องกับพนัธกรณีตาม
อนุสัญญาต่อตา้นอย่างโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือทาํลายศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย ์ค.ศ.1984 : ศึกษากรณีการทรมาน 

2553 

974 ฐปนทั  อาริยะกลุ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต 2553 
975 วนิศร  มุสิกสวสัด์ิ ปัญหากฎหมายในธุรกิจโลจิสติกส์ดา้นการขนส่งทางรถไฟ 2553 
976 จิตติมา  เมืองจีน แนวทางการพฒันาระบบไต่สวนในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้

ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง 
2553 

977 ชลิตา  ศรีสง่า ขอ้จํากัดของกฎหมายในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทคดีแพ่งของศาล
ยติุธรรม 

2553 

978 ณฐันนัท ์ เทพอารักษก์ลุ วิธีการเพื่อความปลอดภัยก่อนการกระทําความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา:ศึกษากรณีการจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยนัตรายแก่
บุคคลหรือทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น 

2553 

979 วชิราภรณ์  พวงจินดา อาํนาจหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัจดแจง้การพิมพ์ พ.ศ. 
2550 

2553 

980 เกษตร  สายปล้ืมจิตต ์ ผลกระทบของพันธกรณีเฉพาะสาขาโทรคมนาคมในข้อตกลง 
GATS ของประเทศไทยท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะทัว่ถึงของ
บริษทั กสท. โทรคมนาคมจาํกดั (มหาชน) 

2553 

981 ณิชชา  ยิง่นคร มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัการลม้ละลาย : ศึกษาเฉพาะ
กรณีลูกหน้ีซ่ึงเป็นเจ้าของกิจการรายเดียวและลูกหน้ีซ่ึงเป็นห้าง
หุน้ส่วน 

2553 

982 ศรินทิพย ์ ประเศรษฐานนท ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2553 
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983 เพญ็ณรา  อุทุมภา สิทธิผูเ้สียหายท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหายในคดีแพ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
คดีอาญา 

2553 

984 ประเวทย ์                                    
กอบกาญจนสินธุ 

การนํามาตรการการต่อรองรับสารภาพมาใช้กับพระราชบัญญัติ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

2553 

985 วชิิต  อุ่นแดง การใชง้านลิขสิทธ์ิสาํหรับคนพิการ 2553 
986 ก่ิงกาญจน์  กนัทะวงศ ์ มาตรการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ศึกษาเฉพาะกรณีการใชอ้าํนาจของ
เจา้พนกังานป.ป.ส.ตามมาตรา 14 

2553 

987 ศรีวศิา  มาเอ่ียม การระงบัขอ้พิพาททางส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทย 2553 
988 ชยัยทุธ  เวยีงธีรวฒัน์ ภาระการพิสูจน์และการกําหนดค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 
2553 

989 อิสรีย ์ รักษารัตน์ ความผิดเก่ียวกบัเพศ : ศึกษากรณีมาตรา 277 ของประมวลกฎหมาย
อาญา 

2553 

990 สาวติรี  วงษเ์มตตา กฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการใชส้ารเคมี : ศึกษาเฉพาะกรณีใชใ้น
การเกษตรกรรม 

2553 

991 ภทัรจิตร  แกว้อ่ิม มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการใชท่ี้ดินภายใตก้รอบผงัเมืองรวม 2553 
992 ศิรธรรศ  วฒิุภาพรกลุ มาตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุมการเล้ียงสุนขั 2553 
993 มานะชยั แกว้พงษษ์า มาตรการในการควบคุมการใชเ้สรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ 2554 
994 ฉ้ิน ประสบพิชยั สิทธิประโยชน์ของผูท้รงสิทธิบตัรร่วม 2554 
995 อรอุมา  สามญัทอง สิทธิเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมทางอาญา :ศึกษาสิทธิของผูเ้สียหาย

ในการดาํเนินคดีตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
2554 

996 ประสิทธ์ิ  วงศาสวสัด์ิ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการประกันสุขภาพของผูป้ระกอบอาชีพ
ทนายความ   

2554 

997 พชันนัท ์ ตั้งศรีทรัพย ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองงานออกแบบผลิตภณัฑ์ตาม
กฎหมายลิขสิทธ์ิและสิทธิบตัร 

2554 

998 มาโนชญ ์ สวนดอกไม ้ ปัญหาการระงับข้อพิพาทคดีความรุนแรงในครอบครัวในชั้ น
พนกังานสอบสวน   

2554 

999 ภทัรวรรณ  เนินกร่าง มาตรการทางกฎหมายในการแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐใน
กิจการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

2554 

1000 ศุภกร  อิงคว์กิรม ปัญหาการฟ้องคดีพิพาทเก่ียวกบัการกระทาํละเมิดของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

2554 

1001 ปราถนา  เพชรนิล มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการใชว้ตัถุซ่ึงไม่ถือเป็นอากาศ
ยาน : ศึกษากรณีเคร่ืองบินเลก็บงัคบัวทิย ุ

2554 
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1002 วลัภา  ดาวศรประศาสน์ การมีส่วนร่วมของชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550 ศึกษากรณีการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามพระราชบญัญติัการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

2554 

1003 จตุรงค ์ มูสิกะ พระราชบญัญติัการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544  : ศึกษา
กรณีการลกัลอบใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม 

2554 

1004 สุรางคนา  ด่านพิทกัษ ์ ความรับผิดทางอาญาของผูใ้ห้บริการตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการ
กระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

2554 

1005 จิรเดช  ศิรินคร การคุ้มครองสิทธิของผูต้ ้องหาและจําเลยตามพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 

2554 

1006 เอกสิทธ์ิ  ยทุธชยัวรกลุ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมงบประมาณแผ่นดินโดย
รัฐสภา : ศึกษากรณีการผกูพนังบประมาณขา้มปี 

2554 

1007 สุทธิดา  กองแปลง มาตรการทางเลือกในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีมาตรการทางเลือก
ในชั้นพนกังานอยัการ 

2554 

1008 สุวทิย ์ วจิิตรโสภา ปัญหาเขตอาํนาจศาลในคดีพิพาทเก่ียวกับการใช้อาํนาจหรือการ
ดาํเนินการทางปกครองในเร่ืองท่ีมีประเด็นเก่ียวกบัสิทธิในท่ีดิน 

2554 

1009 ดาริน  จิระรัชนิรมย ์ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัอาํนาจและหน้าท่ีของกรมทรัพยสิ์น
ทางปัญญาในการป้องปรามการละเมิดลิขสิทธ์ิผลิตภณัฑซี์ดี 

2554 

1010 นิพนธ์  พทุธนวรัตน์. ปัญหาทางกฎหมายในการกระทาํท่ีเป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

2554 

1011 บณัฑิตย ์ งามพจนวงศ ์ โทษและมาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมสาํหรับพระราชบญัญติัวา่
ดว้ยความรับผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

2554 

1012 ศิรินธรา  ศรีสุเทพ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการไปรษณีย์ของ
ประเทศไทย 

2554 

1013 วราชนัย ์ เช้ือบา้นเกาะ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการโรงเรียนเอกชน  2554 
1014 ฐิตินนัท ์ บุญอ่อน ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการหกับญัชีเช็คและการเรียกเก็บเงินตามเช็ค

ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์  
2554 

1015 อจัฉรา  เขม็ทองใหญ่ มาตรการทางกฎหมายในการสอบสวนคดีอาญาศุลกากร  2554 
1016 สมรัตน์  เขม็ศิริ กฎหมายเก่ียวกบัการปฏิบัติหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีราชทณัฑ์เก่ียวกับ

การควบคุมผูต้อ้งขงัภายนอกเรือนจาํ 
2554 

1017 เลิศ  ดาวสุวรรณ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการจําหน่ายเค ร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์ 

2554 

1018 นภดล  รัชโตภาส มาตรการทางกฎหมายในการพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตรให้ปลอด
จากสารพิษ  

2554 



 มหาวทิยาลัยรามค าแหง (วิทยานิพนธ์) 321 

   
  ล าดับ                 ช่ือผู้แต่ง                                                     ช่ือเร่ือง                                                   ปีเผยแพร่   
  (No.)                 (Author)                                                     (Title)                                                     (Year) 

 

1019 อาพาภรณ์  อ่อนอน้ อาํนาจสอบสวนคดีอาญาตามกฎหมายลม้ละลายในคดีฟ้ืนฟูกิจการ
ของลูกหน้ี  

2554 

1020 จิตติมา  กลบัวงคศ์า สิทธิในการฎีกาคดียาเสพติด  2554 
1021 อุมารีย ์ ทองสุก การพิจารณาคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งของศาลฎีกาตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550  
2554 

1022 กิตติพงษ ์ วงศกิ์ติ สิทธิในหลกัประกันเพ่ือการดาํรงชีพเม่ือพน้ภาวะการทาํงานตาม
มาตรา 44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
ศึกษาเฉพาะกรณี :  ผูป้ระกอบอาชีพนกัมวยตามพระราชบญัญติักีฬา
มวย พ.ศ.2542  

2554 

1023 พิทกัษ ์ พงษพ์นัธ์ การบริหารงานยุติธรรมทหาร : ศึกษากรณีการควบคุมตวัระหว่าง
สอบสวนคดีอาญา  

2554 

1024 นภาอุษา  ทวลีาศ การจัดตั้งองค์กรเพ่ือการปฏิรูปกฎหมายตามมาตรา 81(3) ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550  

2554 

1025 สาํราญ  มงคลแกว้ การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบญัญติัตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 : ศึกษากรณีขา้ราชการ
ตาํรวจตอ้งหาวา่กระทาํความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา 

2554 

1026 สายสมร  ปัทมะริดสา ปัญหาการตรวจสอบอาคาร : ศึกษากรณีปัญหาของผูต้รวจสอบ
อาคาร 

2554 

1027 ชชัวาร  มีเมตตา สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย   พ.ศ.2550 : ศึกษากรณีปัญหาสิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาล
ตามพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

2554 

1028 อาคม  โงน้แดง ปัญหาการยึด อายดัทรัพยสิ์นในทางปกครองท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิ
ของบุคคลภายนอก 

2554 

1029 นรรถพล  แสงขาํ ปัญหาการเกษียณอายุราชการตามพระราชบัญญติับาํเหน็จบาํนาญ
ขา้ราชการ 

2554 

1030 วชิยั  ผิวผอ่ง มาตรการทางกฎหมายในการเขา้สู่ระบบประกนัสังคมของเกษตรกร
ในประเทศไทย 

2554 

1031 นิรัตน์  มีบุญ ความโปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้งของประเทศไทยตามระเบียบสาํนกั
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 ภายใตค้วามตกลงวา่ดว้ย
การจดัซ้ือจดัจา้งโดยรัฐขององคก์ารการคา้โลก 

2554 

1032 สุพิชฌาย ์ กล่ินหอม ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัในอากาศยาน
ระหวา่งบิน 

2554 

1033 ดนุพล  เอ่ียมสกลุเวช ปัญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจภาพยนตร์ 2554 
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1034 ธีรพล  สงเคราะห์ การส่งมอบยาเสพติดภายใตก้ารควบคุมในระดบัระหวา่งประเทศ : 
ศึกษาเฉพาะกรณีของประเทศไทย 

2554 

1035 สุชาดา  เรืองแสงทองกลุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับหลกัในการพิจารณามรดกโลกท่ีตั้ งอยู่ใน
ดินแดนคาบเก่ียวระหวา่งรัฐ 

2554 

1036 สุทธิธรรม  สุทธิรักษ ์ สิทธิของคู่สมรสในเคร่ืองหมายการคา้ภายหลงัหยา่ 2554 
1037 อรธีรา  อสมัภินวฒัน์ ปัญหากฎหมายและการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการคุม้ครองสิทธิ
ของผูเ้สียหายในความผิดมูลฐานฉอ้โกงประชาชน 

2554 

1038 ดลนภา  นนัทวโรไพร การปฏิบัติตามพนัธกรณีภายใตอ้นุสัญญาว่าด้วยการคุม้ครองทาง
กายภาพต่อวสัดุนิวเคลียร์ : กรณีการดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ของประเทศไทย 

2554 

1039 เบ็ญจวรรณ  โพธ์ิทอง ปัญหากฎหมายเก่ียวกับอํานาจฟ้องตามมาตรา  47 แห่ง
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 

2554 

1040 ดวงนภา  อนุกลูวฒันา ปัญหาการประเมิน การงดหรือลดเบ้ียปรับตามประมวลรัษฎากร 2554 
1041 เนา  บวัหอม รูปแบบและโครงสร้างท่ีเหมาะสมของสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติสาํหรับประเทศไทย 
2554 

1042 สฤษด์ิ  เรืองต่อวงศ ์ ปัญหาการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ท่ีเหมือนหรือท่ีคลา้ยกบัของเจา้ของ
เคร่ืองหมายการคา้ท่ีถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจา้เคร่ืองหมายการคา้ 

2554 

1043 วชิิตโชค  อินทร์เอียด การไกล่เกล่ียข้อพิพาทในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีความ
รับผิดชอบของผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม 

2554 

1044 สุวชิา  ปราบจิตร ปัญหากฎหมายของไทยกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศฉบบัท่ี 155 วา่ดว้ยความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัในการ
ทาํงาน ค.ศ. 1981 และพิธีสารประกอบอนุสญัญา 

2554 

1045 พงษสิ์ทธ์ิ  คารมย ์ ปัญหาการชดใชค้่าสินไหมทดแทน: กรณีเจา้หนา้ท่ีของรัฐกระทาํผิด
ละเมิดต่อบุคคลภายนอก 

2554 

1046 ประเทือง  ช่างสลกั ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัเขตอาํนาจศาลในคดีพิพาทตามสญัญาให้
ทุนการศึกษาขา้ราชการ สัญญาจา้งพนกังานราชการและลูกจา้งของ
รัฐ 

2554 

1047 อาํนาจ  มาหวัเขา ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 : ศึกษากรณี
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.
2535 

2554 
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1048 พิณทิพย ์ทิพยก์าญจนาภรณ์ ปัญหากฎหมายในการกาํกบัดูแลสายการบินต่างประเทศของไทย 2554 
1049 ชินะกานต ์แสงอาํนาจ การคุ้มครองมรดกทางวฒันธรรมใต้นํ้ าในบริเวณเขตเศรษฐกิจ

จาํเพาะและบริเวณไหล่ทวปีของประเทศไทย 
2555 

1050 พนมกร สุรัตนเมธากลุ มาตรการทางกฎหมายเพ่ือสร้างสมดุลให้แก่การคุม้ครองเทคโนโลยี
เพื่อการบริหารสิทธิดิจิตอล 

2555 

1051 นนัทิยา วงศล์า มาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศเก่ียวกบัแรงงานอพยพในประเทศ
ไทย 

2555 

1052 ภานุวฒัน์ บุญยงั ปัญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับบทบาทและอาํนาจของรัฐในการ
ควบคุมการผลิตยางพารา 

2555 

1053 ระพีพรรณ วรรณกลดั การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณีการร้อง
ทุกขข์องผูต้อ้งขงัตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พทุธศกัราช 2479 

2555 

1054 พิชญาภร สุคนธากานต ์ ปัญหาทางกฎหมายต่อการจา้งแรงงานช่วงของรัฐวสิาหกิจ 2555 
1055 เนาวรัตน์ ศิริเพช็ร มาตรการทางกฎหมายในการกาํหนดให้ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือ

ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามีหน้าท่ี
รายงานการทําธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

2555 

1056 หริพนัธ์ุ ศุภสุทธิเวช ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการนําสิทธิในเงินฝากไปเป็นประกนัการ
ชาํระหน้ี 

2555 

1057 ดนยั วงศว์รี ปัญหาในการตรวจสอบการตราพระราชกาํหนดของฝ่ายบริหาร: 
ศึกษากรณี  พระราชกาํหนดเก่ียวกบัการกูย้มืเงิน 

2555 

1058 ธวลัรัตน์  ชุมพลชยั มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิเด็ก ศึกษากรณีเด็ก
ขอทาน 

2555 

1059 รพีภทัร  เถ่ือนโทสาร ปัญหากฎหมายในการทาํเหมืองใตดิ้น: กรณีศึกษาโครงการเหมืองแร่
โพแทช 

2555 

1060 สุจิตรา  อิทธิมีชยั ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของผูบ้ริโภคกับภาวะโลก
ร้อน: ศึกษากรณีฉลากคาร์บอน 

2555 

1061 ฉตัรทอง  ทองเกล้ียง ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัทาํสัมปทานรังนก
ตามพระราชบญัญติัอากรรังนกอีแอ่น พทุธศกัราช 2540  

2555 

1062 ชลธิชา  ศรีวพิฒัน์ ปัญหาการดาํเนินการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบัคดีในการขาย
ทอดตลาดทรัพย ์

2555 

1063 รัฐศกัด์ิ  พิศุทธางกรู ปัญหาความรับผิดทางอาญาตามกฎหมายศุลกากรเก่ียวกับการ
ลักลอบหนีศุลกากร การหลีกเล่ียงอากร การหลีกเล่ียงข้อห้าม
ขอ้จาํกดัและการสาํแดงเท็จ 

2555 
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1064 กนกลกัษณ์  จุ๋ยมณี การคุกคามสิทธิส่วนบุคคลผา่นทางขอ้ความสั้น (sms) 2555 
1065 นภสร  วจิกัษณบดี ปัญหาการคุม้ครองสิทธิผูถู้กกล่าวหาและจาํเลยในคดีอาญาของผู ้

ดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช 2550 

2555 

1066 อรนุช  เธียรโชติ ปัญหาการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในธุรกิจโลจิสติกส์ 2555 
1067 มงคล  ฉนัทวทิย ์ ปัญหาการประกอบธุรกิจผลิตนํ้ ามนัไบโอดีเซลระดบัชุมชน 2555 
1068 เกษียร  กมลชยัวานิช มาตรการการสอบสวนคดีอาญาร่วมกนัระหว่างพนักงานสอบสวน

กับพนักงานอัยการในกรณีท่ีมีความตายเกิดข้ึนโดยเจ้าพนักงาน
ตาํรวจ 

2555 

1069 วราพงษ ์ สิงห์มณี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการร้องทุกข์ของความผิดอนัยอมความได้
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 

2555 

1070 อภิรัตน์  เกษมปัญญา พระราชบญัญติัมาตรการในการปราบปรามผูก้ระทาํผิดเก่ียวกบัยา
เสพติด  พ.ศ. 2534 ศึกษาเฉพาะกรณีการริบทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
การกระทาํความผิด 

2555 

1071 ชรริน ถวลิหวงั มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองแหล่งนํ้ าบาดาล 2555 
1072 ศุภธชั ศรีวพิฒัน์ การคุม้ครองสิทธิการเช่าท่ีนาตามพระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อ

การเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 
2555 

1073 พชัรินทร์ ทวสุิวรรณ ปัญหาเก่ียวกบัการใชอ้าํนาจประเมินภาษีท้องถ่ินของเจา้พนักงาน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2555 

1074 ปานใจ วฒิุศกัด์ิ ปัญหาจากการให้ความคุม้ครองสิทธิบัตรในจุลชีพท่ีไม่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ 

2555 

1075 พชัราภรณ์ เสนีวงษ ์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการใชจ่้ายเงินแผ่นดินประเภท
เงินนอกงบประมาณตามหลกัวนิยัทางการคลงั 

2555 

1076 กนกอร โพธ์ิมาก ปัญหาการกาํหนดค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการละเมิดสิทธิในแบบผงัภูมิ
ของวงจรรวม 

2555 

1077 สุภาพร คลงัชาํนาญ ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 

2555 

1078 วชัระ วทูิรศิลป์ ปัญหาการให้สัตยาบนัต่อพิธีสารบาเซลของประเทศไทย: กรณีพิธี
การยอมรับคาํพิพากษาของศาลต่างประเทศ 

2555 

1079 ณฐัวชิช ์เนติจารุโรจน์ ผลกระทบทางกฎหมายจากระบบการเรียกเก็บเงินตามเช็คดว้ยภาพเช็ค 2555 
1080 ฐิติพงศ ์การสดวก มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการฟ้องคดีอาญาแผน่ดินของผูเ้สียหาย 2555 
1081 ชลธิชา บุญเสถียร ปัญหาเก่ียวกับผลบังคับของสิทธิและเสรีภาพท่ี รับรองไว้ใน

รัฐธรรมนูญ 
2555 
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1082 รัตติกาล ชินบญัชากลุ ปัญหาทางกฎหมายและการปฏิบติัหนา้ท่ีของอาสาสมคัรตาํรวจบา้นใน
การเป็นผูช่้วยเหลือเจา้พนกังานตาํรวจ 

2555 

1083 เอกวทิย ์ชูทอง 
 

ปัญหาการตรวจสอบคาํสั่งทางปกครองของรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นนิติ
บุคคล กรณีศึกษาโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั 

2556 

1084 นิจจารีย ์ภาคินปริพรรห์ 
 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการถอดถอนสมาชิกสภาและผูบ้ริหารใน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2556 

1085 สถิตย ์วชิยักลุ 
 

ปัญหากฎหมายท่ี เ ก่ียวข้องกับธุรกิจซ่อมแซมรถยนต์ท่ี มีการ
ประกนัภยั 

2556 

1086 พิชิต แซ่แต ้
 

ปัญหาทางกฎหมายของผู ้เสียหายในการไกล่เกล่ียคดีอาญาทาง
กระบวนการยติุธรรม 

2556 

1087 นิติณฏัฐ ์นุเวศวงษก์มล 
 
 

ปั ญ ห า ก า ร ก ร ะ ทํ า ท่ี มี ก า ร ขั ด กั น แ ห่ ง ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภา: ศึกษากรณีตามมาตรา 
265 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

2556 

1088 วชิิต ตน้ทพัไทย ปัญหากฎหมายในการจดัการสวสัดิการนกักีฬามวยของไทย 2556 
1089 ศศิธร นิธิปรีชานนัท ์

 
ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมการจาํหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
เกินราคา 

2556 

1090 อสมา แสงแกว้ 
 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดของคู่สัญญาซ่ึงลงลายมือช่ือใน
ตัว๋เงินและอายคุวามในการใชสิ้ทธิไล่เบ้ียตามตัว๋เงิน 

2556 

1091 ดุจนาถ โพธ์ิทอง 
 

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการใชโ้ทรศพัท์เชิงพาณิชยท่ี์
ละเมิดสิทธิในความเป็นอยูส่่วนตวั 

2556 

1092 ทศวรรณ เวยีงธีรวฒัน ์
 

ปัญหาการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม: กรณีโครงการท่ีกฎหมาย
กาํหนดใหต้อ้งจดัทาํรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

2556 

1093 จุลเดช ละเอียด นายหนา้ซ้ือขายคาร์บอนเครดิต 2556 
1094 วชัรา จิตตพ์าณิชย ์

 
ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเลิกบริษทัจาํกดัและกิจการร่วมคา้: ศึกษา
กรณีการปฏิบติัตามประมวลรัษฎากร 

2556 

1095 ป่ินบุญญา ลาํมะนา 
 

ปัญหาเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียน: ศึกษากรณี
คณะกรรมการระหวา่งรัฐบาลอาเซียนวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 

2556 

1096 เนตรติการณ์ มรรคถาวร ปัญหากฎหมายศุลกากรเก่ียวกบัคลงัสินคา้ทณัฑบ์นทัว่ไป 2556 

1097 กริช เพช็รสิมาลยั 
 
 

ปัญหาและอุปสรรคการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535: ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดท่ี
มีโทษทางอาญา 

2556 
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1098 เยาวลกัษณ์ สุลีสถิระ 
 

สิทธิในการอุทธรณ์หรือฟ้องคดีของขา้ราชการพลเรือนต่อคาํวินิจฉัย
ช้ีมูลความผิดของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

2556 

1099 วนัชยั ขวญัเมือง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการบริหารกองทุนประกนัสังคม: กรณีศึกษา
ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ 

2556 

1100 จิตรลดา ชูมณี มาตรการในการกาํกบัดูแลธุรกิจคลินิกทนัตกรรม 2556 

1101 นิวฒัน์ ทรายคาํ ปัญหาเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินสถานีบรรจุและแยก
สินคา้กล่องของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

2556 

1102 สิริลกัษม ์นิติภทัร์กลุ การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในการประกอบธุรกิจขอ้มูลเครดิต 2556 

1103 ดรุณี ชอบธรรม 
 

ปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ปลีก: ศึกษาเฉพาะกรณีธุรกิจคา้
ปลีกขา้มชาติ 

2556 

1104 กิตติมา แกว้เถ่ือน 
 

ปัญหาทางกฎหมายในการขนส่งสินคา้ผ่านแดน ศึกษากรณี: การ
ประกอบธุรกิจรับจดัการขนส่งสินคา้ผา่นแดน 

2556 

1105 ดาํรง วรรณสอน 
 

ปัญหาทางกฎหมายของคณะทํางานในคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจาํวฒิุสภา 

2556 

1106 ธรรมรส เปานิล 
 
 

ปัญหาเก่ียวกับความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเงาท่ี
บริหารจัดการบริษทั: ศึกษาเฉพาะกรณีการห้ามประกอบอาชีพ
กรรมการ 

2556 

1107 ณฎัฐณ์กฤช วงษช์อุ่มเครือ 
 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการจาํกัดสิทธินัดหยุดงานของลูกจา้งภาค
รัฐวสิาหกิจและลูกจา้งภาคเอกชนในบริการสาธารณะ 

2556 

1108 ภิญโญ คงคากลุ 
 

ปัญหาทางกฎหมายในการควบรวมธุรกิจของไทย: ศึกษากรณีบริษทั
จาํกดัและบริษทัมหาชนจาํกดั 

2556 

1109 เจต มหายศ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการออกใบอนุญาต 3G and Beyond 2556 
1110 ศกัด์ิชาย สุนทรธนาภิรมย ์

 
ปัญหาการพิจารณาลกัษณะบ่งเฉพาะของเคร่ืองหมายการคา้: ศึกษา
กรณีเคร่ืองหมายการคา้ท่ีเป็นตวัหนงัสือและตวัเลข 

2556 

1111 สรเดช ธรรมสาร 
 

ปัญหาเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีป้ายซ่ึงเคล่ือนท่ีโดยเคร่ืองจกัรกลหรือ
โดยวธีิใด ๆ 

2556 

1112 เจษฎา ทองขาว 
 

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัตั้งและบทบาทอาํนาจหนา้ท่ีของ
สาขาพรรคการเมือง 

2556 

1113 เทิดภพ ปิยวนะ ปัญหาการคุม้ครองเคร่ืองหมายท่ีมีช่ือเสียงแพร่หลายทัว่ไป: ศึกษา
กรณีระบบจดทะเบียนเคร่ืองหมายเชิงป้องกนั 

2556 



 มหาวทิยาลัยรามค าแหง (วิทยานิพนธ์) 327 

   
  ล าดับ                 ช่ือผู้แต่ง                                                     ช่ือเร่ือง                                                   ปีเผยแพร่   
  (No.)                 (Author)                                                     (Title)                                                     (Year) 

 

1114 ธรรมรัตน์ แสงจนัทร์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการถือสิทธิในท่ีดินของคนต่างดา้วใน
ประเทศไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีใชบ้ริษทัจาํกดัเป็นผูถื้อครองท่ีดิน
แทน 

2557 

1115 สุวจิกัขณ์  พนูศรีเกษม ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทํารายงานผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

2557 

1116 ยทุธนา  แสนจนัทร์ มาตรการทางกฎหมายในการแกไ้ขปัญหาการชาํระหน้ีให้แก่ลูกหน้ี
ซ่ึงเป็นเกษตรกร 

2557 

1117 นรา บรรลิขิตกลุ ปัญหาความรับผิดของผูป้ระกอบธุรกิจขายรถยนตต์ดัต่อสวมซาก 2557 

1118 อาํนาจ  ลีนะเปสนนัท ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการให้บริการธุรกิจไปรษณียข์องร้าน
ไปรษณียไ์ทยตามพระราชบญัญติัไปรษณีย ์พ.ศ. 2477 

2557 

1119 วสิษฐ ์บาํรุง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการขายตรงเคร่ืองสาํอาง 2557 
1120 ธญัมน นาคชยัวฒันา ปัญหาการติดตามจับกุมผูก้ระทาํความผิดซ่ึงหลบหนีหมายจับใน

คดีอาญา : ศึกษากรณีการจบักมุในชั้นศาล 

2557 

1121 ณฐักฤตกานต ์เกิดขาว ปัญหาท างกฎ หมายใ นการ เยียวย าผู ้ต้อ งหาแล ะจํา เ ลยตาม
พระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใชจ่้าย
แก่จาํเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 

2557 

1122 ธีราสิทธ์ิ แสงเงิน เจา้หน้ีมีประกนัตามกฎหมายลม้ละลาย 2557 
1123 นรินทร์ อุ่นแกว้ หลกัการพิพากษาไม่เกินคาํขอในคดีปกครอง 2557 
1124 นิธิกานต ์สนสระนอ้ย ปัญหาการบงัคบัใชป้ระมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 : ศึกษากรณี

ฆ่าทารกขณะคลอด 

2557 

1125 ผการัตน์ หนูเกล้ียง การนาํสิทธิบตัรมาลงทุนเป็นหุน้ในหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 2557 
1126 ไพรัช แกว้ประดิษฐ ์ ปัญหาบางประการเก่ียวกบัการอุทธรณ์และการดาํเนินคดีภาษีอากร 2557 
1127 มาโนช สุขสงัข ์ มาตรการทางกฎหมายในการกระจายการถือครองท่ีดินอย่างเป็น

ธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 85(2) 

2557 

1128 วรรษมน แซ่ล้ี หลักสมดุล ประโ ยชน์ และการคุ้มครอ งงานภาพยนต ร์ตาม
พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 และพระราชบญัญติัภาพยนตร์
และวดิีทศัน์ พ.ศ. 2551 

2557 

1129 วราภรณ์ ขวญัเรือน ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยโดยองค์การ
บริหารส่วนตาํบล 

2557 

1130 วรีพงศ ์อ่อนนํ้ าคาํ มาตรการทางกฎหมายในการกาํหนดบทลงโทษในความผิดเก่ียวกบั
ทรัพย ์: ศึกษากรณีตามมาตรา 334, 335, 357 และมาตรา 360  

2557 
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1131 ศิริวยา อ่อนสระ ความรับผิดของรัฐจากความเสียหายท่ีเกิดจากมลพิษทางอากาศขา้ม
พรมแดนตามกฎหมายระหวา่งประเทศ 

2557 

1132 วรรณิภา คาดสนิท ปัญหาการใหค้วามคุม้ครองฐานขอ้มูลภายใตก้ฎหมายลิขสิทธ์ิ 2557 

1133 สมชาย วรเลิศ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ซ่ึงต่าง
เจา้ของต่างไดใ้ชโ้ดยสุจริตหรือมีพฤติการณ์พิเศษ 

2557 

1134 สจัจวตัน ์เรืองกาญจน์กลุ ปัญหาและอุปสรรคในการออกเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินของรัฐแก่ชุมชน 2557 

1135 สุวชิญ ์สุขประเสริฐ ปัญหาการมอบอํานาจของผู ้บัญชาการตํารวจแห่งชาติตาม
พระราชบญัญติัตาํรวจแห่งชาติ พทุธศกัราช 2547 

2557 

1136 เหมือนฝัน จนัทร์ศิริ การจดัเก็บภาษีสาํหรับการนาํเขา้สินคา้จากภายนอกกลุ่มอาเซียน เขา้
มาในประเทศอาเซียน ภายใตค้วามตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2557 
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1 วรีะศกัด์ิ ทองเพ่ิมสมสิทธ์ิ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชนจากการ
ละเมิดของส่ือมวลชน : ศึกษากรณีจากส่ือส่ิงพิมพ ์

2546 

2 วสนัต ์แหยมทรัพย ์ บทบญัญติัในกฎหมายอาญาท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของสตรี 2546 
3 สมยศ มงคลรัฐ สถานภาพและอาํนาจคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ในรัฐธรรมนูญ 2546 
4 วลัลภ สุประเพียร มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู ้เ ช่ า ซ้ือรถยนต์และ

รถจกัรยานยนตใ์นฐานะผูบ้ริโภค 
2546 

5 ศิริลกัษณ์ เขม็ศิริ สิทธิสตรีกบัการทาํแทง้ 2546 
6 ปริญญา วณิชกิจ ปัญหากฎหมายตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของธนาคาร

พาณิชย์ ศึกษากรณีความรับผิดชอบของคู่สัญญาตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชยก์บักฎหมายขอ้สญัญาท่ีไม่เป็นธรรม 

2546 

7 วโิรจน์ มณีเนตร การข่มขืนขดัต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ 2546 
8 สุรพล ตวงหิรัญวมิล สภา พบัง คับ ใ ช้กฎ ห มา ย เ พ่ือ ป้ อง ป ร าม ก าร ล ะ เ มิ ด ลิข สิท ธ์ิ 

กรณีศึกษา : การจาํกดัการนาํเขา้เคร่ืองผลิตซีดี 
2546 

9 สุพจน์ บวัดี ผลกระทบของการแยกระบบสอบสวนในการฟ้องคดีอาญาระหวา่ง
พนกังานตาํรวจและอยัการ 

2546 

10 จกัรพงศ ์สฤษเนตร ผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนจากกรณีการยึดอายดั และขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นของกรมสรรพากร 

2546 

11 สุกิจ ยนิดี สิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม 

2546 

12 ณชัชพงศ ์โสภณธนารักษ ์ อาํนาจของศาลปกครองศึกษาปัญหาการบงัคบัของศาลปกครองไทย 2546 
13 จาํนงค ์ลายทอง กระบวนการคดัคา้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน 
2546 

14 ศุภลกัษณ์ ม่วงกรุง มาตรการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีตามกฎหมายลม้ละลาย : ศึกษา
เฉพาะกรณีผูด้าํเนินการฟ้ืนฟกิูจการ 

2546 

15 ธรรมวฒัน์ ผลศิริ ปัญหาและผลกระทบของกฎหมายแปรรูปรัฐวสิาหกิจต่อการแปรรูป
องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย 

2546 

16 กิตติพงษ ์จนัทร์เกษม การดาํเนินคดีอาญากบัผูด้าํรงตาํแหน่งการทางเมือง : ศึกษากรณี
บทบาทคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

2546 

17 คมชาญ เล่าสกลุ ผลกระทบของกฎหมายบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อการ
บริหารงานเลือกตั้งทอ้งถ่ินของหวัหนา้พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 

2546 

18 วเิศษ อ่อนตา มาตรการกฎหมายการฟ้ืนฟกิูจการมีผลกระทบต่อเจา้หน้ีไม่มีประกนั 2546 
19 อตินุช สมคัรไทย มาตรการทางกฎหมายในการจดัเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ศึกษากรณีการ

ขายอสงัหาริมทรัพยข์องบุคคลธรรมดา 
2546 
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20 ปรีชา เซ่งไพเราะห์ ขอ้ขดัขอ้งในการนาํมาใชใ้นกระบวนการยติุธรรม 2546 
21 สมศกัด์ิ ธรรมชยัเดชา ปัญหากฎหมายในการกําหนดค่าสินไหมทดแทนในคดีละเมิด : 

ศึกษาเฉพาะกรณีปัญหาการกาํหนดค่าสินไหมทดแทนในคดีละเมิด
ต่อชีวติและร่างกาย 

2546 

22 ยอดชาย โทธรัตน์ มาตรการป้องกันและปราบปรามพระภิกษุ สามเณร ละเมิดพระ
ธรรมวนิยั 

2546 

23 พิสิฐ ตั้งคา้วานิช บทบาทของ "ตุลาการผูแ้ถลงคดี" ในกระบวนพิจารณาคดีปกครอง 2546 
24 ธนาธิป ไกรคุม้ พยานหลกัฐานท่ีเป็นของกลางในคดีอาญา 2546 
25 เชิดศกัด์ิ ธีรนนัทวาณิช มาตรการทางกฎหมายในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ศึกษาเฉพาะกรณี

บริษทัปตท. จาํกดั (มหาชน) 
2546 

26 ปวณี นราเมธกลุ ปัญหาข้อกฎหมายในการเวนคืนอสังหาริมท รัพย์ ตาม
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์พ.ศ. 2530 ศึกษา
เฉพาะกรณีอุทธรณ์ 

2546 

27 สุรเชษฐ ์สุจริตกลุ ปัญหาและอุปสรรคในการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 

2546 

28 ศศิธร สุจริตกลุ สิทธิของผูถื้อหุน้ฝ่ายขา้งนอ้ยในบริษทัจาํกดั 2546 
29 ประเสริฐ                             

ประสพสุขโชคมณี 
การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 2546 

30 สุจินต ์เสนาแพทย ์ ปัญหาและมาตรการทางอาญาเก่ียวกบัความผิดอนัเกิดจากการทุจริต
โดยใชบ้ตัรเครดิต 

2546 

31 ชยัศิริ วชิยัลกัษณ์ ค่าทดแทนการเวนคืนอสงัหาริมทรัพยต์ามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย  ์ พ.ศ. 2530 : ศึกษากรณีปัญหาท่ีเกิดจาก
มาตรา 21 

2546 

32 ประจกัษ ์เอกศิริ การคุม้ครองสิทธิของผูถู้กคุมขงั : ศึกษาเฉพาะกรณีการขอปล่อย
ชัว่คราวโดยมีหลกัประกนั 

2546 

33 กาญจนา ปิยสาธิต ปัญหาการหลีกเล่ียงภาษีมูลค่าเพ่ิม : ศึกษาเฉพาะกรณีการจดทะเบียน
เขา้สู่ระบบภาษีมูลค่าเพ่ิมของผูป้ระกอบการท่ีไม่เป็นนิติบุคคล 

2546 

34 สุชาติ รักชาติ มาตรการท่ีจะใชแ้ทนการกกัขงัแทนค่าปรับ 2546 
35 วรัิชช ์จิระเมธากลุ การควบคุมการใช้อาํนาจเหนือตลาดตามพ.ร.บ.การแข่งขันทาง

การคา้ พ.ศ. 2542 
2546 

36 พงศเ์ทพ บวัทรัพย ์ ปัญหาการตั้งด่านศุลกากรของประเทศไทย 2546 
37 อนนัต ์บุญแยม้ การนั่งพิจารณาคดีต่อเน่ือง : ศึกษากรณีผลกระทบต่อการปฏิบัติ

หนา้ท่ีของผูพ้ิพากษา 
2546 
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38 ศรีวงษ ์หลกัคาํ อาํนาจหน้าท่ีของพนักงานอยัการในการคุ้มครองสิทธิและรักษา
ผลประโยชน์ของประชาชน 

2546 

39 สมพร ทิพยโสตนยันา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการส่งหรือนาํเงินตราออกไปนอกหรือเขา้มา
ในราชอาณาจกัรของประเทศไทย 

2546 

40 จิราพรรณ ไชยลงักา มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูล
ภายใน 

2546 

41 เมธี สาตร์พนัธ์ุ ปัญหาในการรับรองและคุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการของประชาชน 

2546 

42 ศิริพงษ ์ประสิทธิศกัด์ิ สิทธิการตั้งครรภแ์ทน 2546 
43 วนิยั บุญพราหมณ์ ประสิทธิภาพในการควบคุมความชอบดว้ยกฎหมายของฝ่ายปกครอง

โดยศาลปกครองไทย 
2546 

44 ตฤณกร ธนพงศอ์มร ความรับผิดของผูส้อบบญัชี ศึกษากรณีการร่วมกบัผูป้ระกอบการ
ปกปิดขอ้เท็จจริงในงบการเงิน 

2546 

45 สิทธิชยั ยงพาณิชย ์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีอาํนาจ
เหนือตลาด 

2546 

46 ลือชา นิสยักลา้ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการดูแลบาํรุงรักษาแม่นํ้ าเจา้พระยา 2546 
47 อิศศรี สุทธิบดี การปฏิรูปสืบพยานคดีแพ่งศึกษาเฉพาะกรณีการเสนอบันทึกคาํ

พยานบุคคลล่วงหนา้ การนาํระบบประชุมทางจอภาพมาใชใ้นการ
สืบพยานนอกศาล 

2546 

48 วฒันา สุขประดิษฐ ์ การรอนสิทธิในการประกอบธุรกิจรถยนตท่ี์ใชแ้ลว้ 2546 
49 สุนิธยา แจ่มจนัทร์ สิทธิของผูต้อ้งหาและจาํเลยในคดีอาญาท่ีจะได้รับค่าทดแทนและ

ค่าใชจ่้ายจากรัฐ 
2546 

50 พทัธ์อร ขนุแกว้ สาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน : ศึกษากรณีบทบาทท่ีเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบการทุจริต 

2546 

51 ธนาพร สุทธิพงษ ์ ปัญหาทางกฎหมายในการใชก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตเป็นหลกัประกนั
หน้ี 

2546 

52 วพิธุ บุญประสาท มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัปัญหาพ้ืนดินทรุดตวั (ศึกษา
เฉพาะกรณีการทรุดตวัจากการใชน้ํ้ าบาดาลในกรุงเทพมหานคร) 

2546 

53 จาเร ลาํเจียก การแสวงหาขอ้เท็จจริงของศาลปกครอง 2546 
54 ธีระยทุธ จินา ปัญหาทางกฎหมายของผงัเมืองรวมตามพระราชบญัญติัการผงัเมือง 

พ.ศ.2518 ในการคุม้ครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
2546 

55 เมธี มัน่คง การควบคุมตรวจสอบการใช้อํานาจ รัฐของฝ่ายบริหารโดย
ผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภา 

2546 
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56 สมปอง สาํราญใจ การนาํเอาแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมมาใชเ้พื่อการปฏิรูปการเมือง  : 
ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญของฝร่ังเศส เยอรมนั สหรัฐอเมริกา 
และไทย 

2546 

57 นพงศ ์ประเสริฐชยั มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามการผลิตและ
เผยแพร่วตัถุหรือส่ิงลามกอนาจาร 

2546 

58 โอฬาร สูตะบุตร มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามปัญหาการ
พนนัฟตุบอล 

2546 

59 สุชาติ วมิานรัตน์ ปัญหาทางกฎหมายในการป้องกนัการรวมธุรกิจตามพระราชบญัญติั
การแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2542 

2546 

60 จาํเริญ ชุณห์วจิิตรา ปัญหากฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการใชบ้ตัรเครดิต 2546 
61 สุกิจ อยูใ่นธรรม ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองลิขสิทธ์ิงานวรรณกรรม : ศึกษา

เฉพาะกรณีคาํบรรยายของผูส้อน 
2546 

62 กฤษณี ศิรินารัตน ์ ปัญหาความรับผิดในการทาํใหผู้ป่้วยตายโดยสงบ 2546 
63 ชูเกียรติ เพ่ิมผล การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นฉลาก : ศึกษาเฉพาะกรณีอาหารสด 2546 
64 มนสัชยั จินดาประดิษฐ ์ อาํนาจเจา้พนกังานตามประมวลรัษฎากร 2546 
65 ชิดชนก ภูรินนัทน ์ ปัญหาเก่ียวกบัอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมาธิการสามญัประจาํสภา

ผูแ้ทนราษฎร 
2546 

66 มนตรี สิงหะ ปัญหาการดาํเนินคดีอาญาโดยพนักงานอยัการในศาลชั้นตน้ด้วย
ควา มร วดเ ร็ วต่ อ เ น่ื อ งแ ล ะเ ป็ นธร รม ต าม รั ฐธร รม นู ญแ ห่ ง
ราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2540 

2546 

67 ศิริพร คนจริง มาตรการแกไ้ขปัญหาการออกโฉนดท่ีดิน (กรณีการออกจากใบจอง
และส.ค. 1) 

2546 

68 ดนยั จนัทิม ผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภาของไทยตามรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั 2546 
69 อุดร แยม้เดช ปัญหาการฟ้องและการบงัคบัคดีปกครองตามพระราชบญัญติัจดัตั้ง

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง กรณีศึกษาเฉพาะตาม
พระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 

2546 

70 วรฉตัร วรัิชลาภ ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองสุขภาพอนามยัของผูบ้ริโภคตาม
พระราชบญัญติัควบคุมการฆ่าสตัวแ์ละจาํหน่ายเน้ือสตัว ์พ.ศ. 2535 

2546 

71 อธิศรี วฒิุภาคภกัดี ศาลปกครองกบักระบวนการยติุธรรมทางปกครองของไทย 2546 
72 ปรีดา เวทยาวงศ ์ กระบวนการตราพระราชบญัญติั 2546 
73 ประกอบ สิทธิวรรณรักษ ์ การดําเนินคดีอาญากรณีหลีกเล่ียงการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ตาม

ประมวลรัษฎากรของกิจการซ้ือมา-ขายไป ศึกษาเฉพาะกรณีใบกาํกบั
ภาษีปลอม ตามมาตรา 90/4 

2546 
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74 อารีวรรณ ตรีวรพนัธ์ุ มาตรการทางกฎหมายเพื่อขจดัความรุนแรงในครอบครัว 2546 
75 อษัฎางค ์เช่ียวธาดา องค์กรกระบวนการยุติธรรมทางอาญากับการประสานงานด้าน

ขอ้มูลข่าวสาร 
2546 

76 ประกิจ นฤวรกลุ พระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ศึกษากรณี ผลกระทบ
ต่อไทยอนัเน่ืองจากอิทธิพลกฎหมายแม่แบบ ค.ศ. 1985 

2546 

77 อดิศกัด์ิ คงเจริญ ปัญหาการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์: ศึกษาเฉพาะกรณีการกาํหนดค่า
ทดแทนความเสียหายเน่ืองจากการท่ีตอ้งออกจากอสังหาริมทรัพย์ 
ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย ์
พ.ศ. 2530 

2546 

78 สุทธิศกัด์ิ มาศศิริศกัด์ิ ปัญหาการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์: ศึกษาเฉพาะกรณีการบงัคบัใช้
กฎหมายในการร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างและขนยา้ยทรัพยสิ์น 

2546 

79 บุญเลิศ ตวงหิรัญวมิล วเิคราะห์การจดัการเก็บอากรปากระวางส่ิงประดิษฐ์ฯทาํดว้ยไมจ้าก
ต่างประเทศท่ีด่านศุลกากรแม่สอด 

2546 

80 ยพุดี ขนุแกว้ สาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ปัญหาและอุปสรรคของกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบทุจริต 

2546 

81 มณเฑียร เจริญผล คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน: องคก์รตรวจสอบควบคุมการใช้
อาํนาจรัฐ 

2546 

82 ชยัณรงค ์ชูรัตน์ อุปสรรคและปัญหาของการบริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน : 
ศึกษาเฉพาะเร่ืององคก์รเทศบาล 

2546 

83 อรรถศกัด์ิ ศิริพานิช มาตรการทางกฎหมายในการกนัผูต้อ้งหาเป็นพยาน 2546 
84 อุดมเดช แสงเมือง พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 : การให้การบริการต่อวีซ่า 

คนต่างดา้วในราชอาณาจกัร 
2546 

85 อจัฉรา จรรยามัน่ สิทธิและการคุม้ครองผูเ้สียหายในคดีอาญา 2546 
86 เกรียงไกร จรรยามัน่ การดาํเนินคดีอาญาผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา 2546 
87 ปรีชา ชยัรัตน์ ปัญหาการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย ์ศึกษาเฉพาะกรณีอาํนาจเจา้หนา้ท่ี

ในการแกไ้ขหลกัฐานทางทะเบียนจากการเวนคืนตามพ.ร.บ.วา่ดว้ย
การเวนคืนอสงัหาริมทรัพย ์พ.ศ. 2530 

2546 

88 สุริยา พุม่จิตร์ การยอมรับและใชบ้งัคบัสนธิสญัญาตามบทบญัญติัรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มาตรา 224 วรรคสอง ศึกษา
เฉพาะกรณีคาํวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญท่ี 11/2542 

2546 

89 ราชยั อศัเวศน ์ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการทุจริตในการสอบของทางราชการ 2546 
90 กนก สิริเพญ็โสภา ผลกระทบของการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งท่ีมีต่อผูส้มคัรรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
2546 
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91 วลัลภ ศิริภิรมย ์ ปัญหาการใช้เขตอาํนาจของมาเลเซียเหนือเรือประมงไทยในเขต
เศรษฐกิจจาํเพาะของมาเลเซีย 

2546 

92 วรวรรธน์ ศิวะศริยานนท ์ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการแปรรูปรัฐวิสาหกิจกรณีศึกษา บริษทั 
การปิโตรเลียมไทย จาํกดั(มหาชน) บริษทัท่าอากาศยานไทย จาํกดั 
(มหาชน) และการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

2546 

93 สมคิด บุญวฒัน ์ กระบวนพิจารณาของศาลอุทธรณ์ในปัญหาขอ้เท็จจริงในคดีอาญา 2546 
94 คมกฤช กาญจโนมยั บทบาทของศาลในกระบวนการฟ้ืนฟกิูจการ 2546 
95 ปรียานุช เรืองศรีสมหมาย ปัญหาการใชอ้าํนาจอธิปไตยเหนือทะเลอาณาเขตของไทย 2546 
96 ประพนัธ์ พฒันาประทีป ปัญหาอุปสรรคและกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารองค์การ

บริหารส่วนตาํบล 
2546 

97 อาบศกัด์ิ ช่างยนัต ์ กฎหมายแพง่และพาณิชยล์กัษณะเช่าซ้ือ : ศึกษากรณีสิทธิและหนา้ท่ี
ของคู่สญัญา 

2546 

98 คมเดช กล่ินมาลยั ปัญหาและอุปสรรคจากการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 

2546 

99 ปรีชา หมอนทอง สภาพปัญหากฎหมายอาคารชุด 2546 
100 อยัยณฐั ถินอภยั มาตรการทางกฎหมายเ ก่ียวกับการจ้าง เหมาแบบเบ็ด เสร็จ 

(TURNKEY) ในโครงการก่อสร้างหน่วยงานภาครัฐ : ศึกษาเฉพาะ
กรณีสญัญาจา้งเหมาออกแบบรวมก่อสร้างการทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทยโครงการทางด่วนบางนา-บางพลี-บางปะกง  

2546 

101 ดนยั เต๋ียวงษสุ์วรรณ์ สญัญาแฟรนไชส์ 2546 
102 วรีะ ธนธรรมศกัด์ิ ปัญหาทางกฎหมายของการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีของเจา้พนกังานท่ีดินใน

การแกไ้ขหรือเพิกถอนเอกสารสิทธ์ิในท่ีดิน 
2546 

103 อธิวฒัน์ นุชถาวร มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามยาบา้ของเจ้า
พนกังานรัฐ 

2546 

104 อาณติั ศรีสุดดี มาตรการทางกฎหมายท่ีพนกังานอยัการนาํมาใชใ้นการคุม้ครองสิทธิ
ผูต้อ้งหา 

2546 

105 ภูมินทร์ พานิชวงศ ์ ปัญหาเร่ืองเขตอาํนาจศาลปกครองกับศาลยุติธรรม ศึกษาจากคาํ
วินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอาํนาจหนา้ท่ีระหวา่ง
ศาลและคาํวนิิจฉยัของศาลปกครองสูงสุด 

2546 

106 สุภาวดี ตนัติผาติ การเพิกถอนคาํสั่งทางปกครอง ศึกษาเฉพาะกรณีการคุม้ครองสิทธิ
ของประชาชนในการพิจารณาเพิกถอนหนงัสือแสดงสิทธิในท่ีดิน 

2546 

107 รุ่งฤทยั ชยันรานนท ์ ปัญหาการควบคุมผูส้อบบญัชี ศึกษากรณีผูส้อบบญัชีลงลายมือช่ือ
รับรองงบการเงินท่ีมีการตกแต่งบญัชี 

2546 
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108 จรัสหลา้ ภูมิวฒัน์ การชะลอการฟ้องคดีอาญาเพื่อลดจาํนวนผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ 2546 
109 สาํราญ นาบุตร ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการเพิกถอนคาํสั่งทางปกครอง ศึกษา

กรณี : การเพิกถอนแกไ้ขการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบั
อสังหาริมทรัพยห์รือการจดแจง้ชอบดว้ยกฎหมาย  ตามมาตรา 61 
แ ห่ ง ป ร ะ ม ว ล ก ฎ ห ม า ย ท่ี ดิ น เ อ ก ส า ร ร า ย ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น
อสงัหาริมทรัพยโ์ดยคลาดเคล่ือนหรือไม่ 

2546 

110 พรพิศ ด่านพาณิชยก์ลุ การเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของเจา้พนกังานบงัคบัคดี 2546 
111 ปรเมศวร์ โตอดิเทพย ์ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 2546 
112 ธีร สุวรรณโสภณ ความรับผิดของผูค้ ํ้ าประกนัท่ีเป็นบุคคลธรรมดาในการฟ้ืนฟูกิจการ

ของลูกหน้ี 
2546 

113 ชวนพิศ วเิศษสุรนนัท ์ ผลกระทบของสัญญาทางปกครองท่ีกาํหนดให้ระงบัขอ้พิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการต่อเขตอาํนาจศาลปกครอง 

2546 

114 รุ่งโรจน์ ดีพร้อม ผลกระทบจากคุณสมบัติและวิธีการเข้าสู่ตาํแหน่งของผูพิ้พากษา
สมทบศาลแรงงานต่อการพิจารณาพิพากษาคดี 

2546 

115 มณฑา ศรีรัตนกลู มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษทางวินยัขา้ราชการพลเรือนใน
มหาวทิยาลยั 

2546 

116 วรีศกัด์ิ รัตนพรประสิทธ์ิ การคุม้ครองผูฝ้ากเงิน 2546 
117 แกว้ตา กระสานต์ิกลุ ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา : ศึกษากรณีอตัราภาษีขั้นตํ่าและการหลบ

หลีกภาษีอากรโดยการกระจายฐานภาษีเป็นคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติ
บุคคล 

2546 

118 จิตติมา กระสานต์ิกลุ มาตรการเบ่ียงเบนคดีออกจากกระบวนการยติุธรรม : ศึกษากรณีการ
กระทาํความผิดของเด็กและเยาวชน 

2546 

119 โสภณ นามศิริ การคุม้ครองพยานบุคคลในคดีอาญา : (ศึกษาเฉพาะกรณี)  ตามร่าง
พระราชบญัญติัคุม้ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. … 

2546 

120 ชายชาญ เอ่ียมเจริญ คาํวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ศึกษากรณีการยื่นบญัชีแสดงรายการ
ทรัพยสิ์นและหน้ีสินของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 

2546 

121 สุทธินนัทน์ สายสุวรรณ การยึดและอายัดทรัพย์ตามพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ี พ.ศ.2539 

2546 

123 ไชยวฒัน์ เลียบส่ือตระกลู การคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญในกรณีการดกัฟังทาง
โทรศพัท ์

2546 

124 ทวทิย ์ครุฑการุณย ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัคดีปกครอง 2546 
125 สมคิด นภาพรรณราย ปัญหาการใชดุ้ลพินิจในการลงโทษทางวนิยัขา้ราชการ 2546 
126 ศรัญญา เตรียมลํ้าเลิศ ปัญหาการใชเ้คร่ืองพนัธนาการตาม พ.ร.บ. ราชทณัฑ ์2479  2546 
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127 พรรณิภา ภูมิรัตน์ ขอบเขตสิทธิท่ีจะตายภายใต้ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย ์: ตามร่าง
พระราชบญัญติัสุขภาพมาตรา 24 

2546 

128 ภทัรพล  นรศิริกลุ ปัญหาขอ้กฎหมายในการประนอมหน้ีตามกฎหมายลม้ละลายของ
ไทย 

2546 

129 วสนัต ์คาดการณ์ไกล องค์กรอาชญากรรมขา้มชาติกับการกาํหนดความผิดมูลฐานตาม
กฎหมายฟอกเงิน 

2546 

130 วรชิต สิมสวสัด์ิ การคุม้ครองสิทธิเจา้พนักงานของรัฐกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายตาม
มาตรการยดึ อายดัและริบทรัพยสิ์นคดียาเสพติด 

2546 

131 ชาติ ธีรกานตอ์นนัต ์ การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต : ศึกษากรณีเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 2546 
132 เกยรู วศิาลเวทย ์ ปัญหาของผูฟ้้องคดีปกครอง 2546 
133 เถลิง พิษณุวงษ ์ การบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการคืนของกลาง 2546 
134 วรา ร้ิวทอง การตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยภาคประชาชน : 

กรณีศึกษาก่อนชั้นพิจารณาคดีในชั้นศาล 
2546 

135 ปริญญา จนัทมาศ การอา้งศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยก์บัการปฏิบติัต่อผูต้อ้งหาหรือจาํเลย
ในคดีอาญา กรณีความเก่ียวพนักบัการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
ราชทณัฑ ์

2546 

136 วรีะวฒิุ คาํสุวรรณ มาตรการทางกฎหมายในการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุของพนักงาน
สอบสวน 

2546 

137 ไตรรงค ์ชยัชนะ การศึกษาปัญหาการนาํวิธีเพื่อความปลอดภยัในกฎหมายอาญามาใช้
บงัคบัศึกษาเฉพาะการเรียกประกนัทณัฑบ์น 

2546 

138 คงฤทธ์ิ เทียนสุวรรณเลิศ การใช้เอกสาร ส.ป.ก. เพ่ือเป็นการประกันหน้ีเงินกู้กับสถาบัน
การเงิน 

2546 

139 สุวชิ จารุการ ปัญหาการวินิจฉัยช้ีขาดอาํนาจหนา้ท่ีระหวา่งศาลต่ออาํนาจของศาล
ปกครอง 

2546 

140 ดิเรก สุคนธสาคร ปัญหาความล่าช้าในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองของศาล
ปกครองชั้นตน้ 

2546 

141 เมธาคุณ พฤกษา สิทธิเสรีภาพส่ือมวลชนท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา 

2546 

142 พิจิตรมณี คุณารักษ ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยา
เสพติด พ.ศ. 2545 

2546 

143 ธวชัชยั นิยมไร่ ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองผูต้อ้งหาเก่ียวกบัการสอบสวน
คดีอาญา 

2546 

144 อรรถพร อุ่นโสมย ์ ปัญหาของการประชาพิจารณ์ในประเทศไทย 2546 
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145 เจียมจิต ศรีพนูทอง ปัญหาทางกฎหมายเร่ืองเด็กและเยาวชนถูกล่วงละเมิดสิทธิกับ
ส่ือมวลชน 

2546 

146 ประยรู เพง็จนัทร์ ความซํ้ าซอ้นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2546 
147 ชยัยทุธ รัตนปทุมวรรณ ผลของกฎหมายขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีมีต่อหน่วยงานของรัฐ 2546 
148 ณฐัพร มะลิงาม ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการลงโทษทางวินยัขา้ราชการพลเรือนผู ้

ประพฤติชัว่ 
2546 

149 กฤตยชญ ์กลบัมาอนุรักษ ์ มาตรการทางกฎหมายในการแกไ้ขปัญหาการทุจริตการจดัซ้ือ-จัด
จา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2546 

150 กนก ศิริวฒันกลุ สถาบันผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภา ศึกษากรณีเปรียบเทียบ
ประเทศไทยกบัต่างประเทศ 

2546 

151 ไพบูลย ์ภูมิโคกรักษ ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของผูต้อ้งหา
ในการปล่อยชัว่คราวในชั้นสอบสวน 

2546 

152 เด่นชยั เดียงสา สิทธิในการออกหนงัสือแสดงสิทธิในท่ีดิน เพื่อแปลงสินทรัพยใ์ห้
เป็นทุนของผูค้รอบครองและทาํประโยชน์ในท่ีดิน  ในเขตปฏิรูป
ท่ีดิน 

2546 

153 สุรพจน์ รัชชุศิริ ปัญหาการจัดตั้ง ท่ีมา และการพน้จากตาํแหน่งของสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2546 

154 ไตรรัตน์ ศิริพนัธ์ุ ชะลอการฟ้อง 2546 
155 คมสรรค ์หวงักั้นกลาง ผลกระทบของกฎหมายกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีต่อองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

2546 

156 สุทธิพงษ ์บุญนิธิ ปัญหาการพิจารณาและวนิิจฉยัความผิดวนิยัทางงบประมาณและการ
คลงัของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

2546 

157 ประดิษฐ ์โสมณวตัร ปัญหาการจาํกดัสิทธิในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวฒิุสภา 2546 
158 วรวฒิุ ล้ิมศิริ ปัญหาการดาํเนินการทางวนิยัในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 2546 
159 ชูชีวรรณ ตมิศานนท ์ ปัญหาสิทธิการมีทนายความในการดาํเนินคดีอาญา 2546 
160 ธญัญรัตน์ ผอ่งจนัทึก ปัญหาของการจดัการศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน 2546 
161 นที ศรีลมุล ผลกระทบของการพิจารณาคดีต่อเน่ืองท่ีมีต่ออาชีพทนายความ 2546 
162 รุจินนัท ์วาธีวฒันารัตน์ มาตรการกฎหมายเก่ียวกบัการจบักมุและควบคุมตวัโดยราษฎร 2546 
163 นิมิต ปัทมเจริญ การสอบสวนคดีอาญาในอาํนาจหนา้ท่ีของฝ่ายปกครอง 2546 
164 ธนพร กล่ินศรีสุข มาตรการทางกฎหมายทั้ งทางแพ่งและทางอาญาท่ีใช้กับผูก้ระทํา

ความผิดกรณีฉอ้โกงภาษีมูลค่าเพ่ิม 
2546 

165 อาํนวย ปาเบา้ การรับฟังพยานหลกัฐานท่ีไดม้าโดยมิชอบ 2546 
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166 อนุชิต ต่อสกลุ ก า ร คุ้ม ค ร อ ง สิ ท ธิผู ้ต้อ ง ห า ค ดี อ า ญ า ต า ม รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง
ราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2540 มาตรา 241 วรรคสอง 

2546 

167 จิรายฏุฐ ์วงศช์ยักิตติพร มาตรการตามกฎหมายในการปราบปรามผูมี้อิทธิพล 2546 
168 วรีะชยั ภูมิมหาศาล มาตรการทางกฎหมายฟอกเงินกบัการป้องกนัและปราบปรามยาเสพ

ติดใหโ้ทษ 
2546 

169 กนกลดา โกมุทรินทร์ การดกัฟังทางโทรศพัทโ์ดยเจา้พนกังานของรัฐ 2546 
170 ณฐัพล ธาระวานิช มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัปัญหาชา้งเร่ร่อน 2546 
171 สุรพงษ ์พนัธ์ุงาม การ รับฟังค วาม คิด เ ห็น ของ ปร ะชาชน ในโ ครง การขอ งรั ฐ 

เปรียบเทียบกฎหมายไทย และต่างประเทศ 
2546 

172 พิเชษฐ ศรีพลประพนัธ์ ปัญหาการส่งคาํคู่ความและเอกสารในคดี 2546 
173 กฤษณะ ศรีสุรารักษ ์ ปัญหาการกนัผูร่้วมกระทาํผิดเป็นพยานในคดีอาญา 2546 
174 เลอเลิศ ชุณหโอภาส ปัญหาการไม่ปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญาของศาล

ชั้นตน้ 
2546 

175 วรีศกัด์ิ ขจีจิตต ์ ปัญหาการพิจารณาคดีต่อเน่ืองท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการ
พิจารณา 

2546 

176 พงศพ์ฒัน์ ตาชูชาติ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัทนายความขอแรงตามประมวลกฎหมาย
วธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 173 

2546 

177 ธวชัชยั หตัถะปนิตร์ สิทธิของผูต้อ้งหาและจาํเลยในคดีอาญา 2546 
178 บุญเทอด ธีรพงศธร มาตรการการลงโทษผูก้ระทาํความผิดกฎหมายจราจร 2546 
179 สรรชยั สนัทดัพร้อม มาตรการดาํเนินการทางกฎหมายกบัผูก้ระทาํผิดกฎหมายจราจร 2546 
180 ธานี ภู่สูงเนิน สิทธิของผูต้อ้งหาและจาํเลยในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาตาม

รัฐธรรมนูญฉบบัพทุธศกัราช 2540 
2546 

181 มนตรี พนัธมา ปัญหาความไม่เป็นธรรมเก่ียวกับสิทธิและการควบคุมการปฏิบัติ
หนา้ท่ีระหวา่งขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 

2546 

182 อาํพนั เมธนาวนิ ปัญหากฎหมายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้นอาชีวศึกษา 2546 
183 อธิปัตย วงษว์ฒันะ การแจง้ขอ้หาในคดีอาญา 2546 
184 วจิยั เกิดทว ี ผลกระทบของวิธีพิจารณาในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรง

ตาํแหน่งทางการเมืองต่อผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 
2546 

185 สาํอาง เขมะศิริ ปัญหาทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิสตรีตามรัฐธรรมนูญ 
พทุธศกัราช 2540 

2546 

186 พงศภ์กัดี รัตนโกสุมภ ์ ปัญหาทางกฎหมายตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการ
คา้ประเวณี พ.ศ. 2539 

2546 

187 ประพนธ์ ใจกวา้ง ปัญหาในทางกฎหมายเก่ียวกบัการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 2546 
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188 ฐิติญะ เดชครุธ บทบาทอาํนาจหนา้ท่ีการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของฝ่ายปกครองคดีแพ่ง
และคดีอาญา 

2546 

189 เอกคม ดว้งชะเอม การชะลอการฟ้องและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู ้ติดยาเสพติดตาม
กฎหมายฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 

2546 

190 วษิณุ อาภรณ์พงษ ์ ปัญหาการบังคบัใช้กฎหมายฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดตาม
พระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 

2546 

191 อาํนาจ สวามิชยั ผลกระทบของกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ีท่ีมีต่อ
หน่วยงานของรัฐ 

2546 

192 กิตติศกัด์ิ พิลาศเอมอร ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน 

2546 

193 กรรณิการ์ ผลพฒัน์ กฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการกระทาํความผิดท่ีเกิดจากการเสพ
สุรา 

2546 

194 พงษธ์ร ชาํนิกลุ ปัญหาสิทธิเสรีภาพ การเสนอข่าวสารของส่ือกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 2546 
195 ธรณ์เทพ ประคองกลาง การสอบสวนท่ีปฏิบติัต่อสตรี: ศึกษาเฉพาะกรณีผูเ้สียหายจากการ

กระทาํความผิดทางเพศ 
2546 

196 เสฎฐวฒิุ สุภกิจนนัท ์ ปัญหาในทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาํนาจพนกังานสอบสวน 2546 
197 ณรงค ์สายโน ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการคน้ การจบั ตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 
2546 

198 จิระเดช อนุสนธิวงษ ์ กฎหมายประกนัภยัทางทะเลไทย 2546 
199 พิเชฐ จนัทรเชย ปัญหากฎหมายในการจดัการหน้ีภาษีอากร 2546 
200 ชาติชาย มาลาศรี ปัญหาภาษีของธุรกิจร้านอาหารซ่ึงดาํเนินกิจการโดยบุคคลคนเดียว 2546 
201 พงษศ์กัด์ิ องักลมเกลียว ปัญหาข้อกฎหมายอันเกิดจากพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 412) พ.ศ. 2545 
2546 

202 พงศส์รรค ์สุขพลู ปัญหาการจัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากรจากกิจการตัวแทน
ประกนัชีวติและนายหนา้ประกนัชีวติ 

2546 

203 สงวนศกัด์ิ ชีวรัตน์ อาํนาจผูถื้อหุน้ในการจดัการบริษทัจาํกดั 2546 
204 วรีะศกัด์ิ บุญเพลิง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ศึกษา

เฉพาะกรณีธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่ 
2546 

205 กิติพงษ ์ยนืยงวฒันากลู ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเท่ียวต่างชาติในธุรกิจการค้า
ปลีกอญัมณีและเคร่ืองประดบัของประเทศไทย 

2546 

206 ลิกขิต ช่วยปลอ้ง ผลกระทบต่อขา้ราชการจากการบงัคบัใชก้ฎหมายค่าเช่าบา้น 2546 
207 คมกฤช สิทธิสุข กระบวนการพิจารณาความผิดคดีมรรยาททนายความตาม

พระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 
2546 
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208 ศุภณฐั รัตนภิรมย ์ ปัญหาความผิดฐานข่มขืนกระทาํชาํเรา 2546 
209 ทวศีกัด์ิ หนูเดช มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบการใชอ้าํนาจของ

ฝ่ายปกครอง: ศึกษาเฉพาะกรณีการควบคุมตรวจสอบโดยศาล
ปกครอง 

2546 

210 ธงชยั พฤกษชาติ ปัญหาท่ีเกิดจากกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี ศึกษา
กรณีหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นรัฐวสิาหกิจ 

2546 

211 พิมจิตร ไมเ้รียง ปัญหาในทางกฎหมายของผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ ์

2546 

212 ศิริศกัด์ิ พจนสิทธ์ิ มาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบการใชดุ้ลพินิจของพนกังาน
อยัการ 

2546 

213 ชินพนธ์ มะโนนอ้ม บทบญัญติัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ท่ีมี
ผลกระทบต่อการควบคุมผูต้อ้งหาตามธรรมนูญศาลทหาร 

2546 

214 เจียร ชูหนู สถานะทางกฎหมายของขอ้กาํหนดคณะกรรมการขา้ราชการตาํรวจ 
ว่าด้วยเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษตําแหน่งพนักงาน
สอบสวน 

2546 

215 อรุณ ตั้นจดั กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินกบัการเพ่ิมความผิดมูล
ฐานเพ่ือบงัคบัใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพ 

2546 

216 กณัชยั ธนรรณพ ปัญหาภาษีโรงเรือนและท่ีดินกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงาน
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2546 

217 กีรติ ตรีวยั ผลกระทบจากกรณีให้อาํนาจศาลยุติธรรมเพียงองค์กรเดียวออก
หมายจบัและหมายคน้ในคดีอาญาต่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 

2546 

218 สุรินทร์ หนูคง มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการกระทําผิดวินัยของ
ขา้ราชการครู 

2546 

219 นิทศัน์ จโนภาส ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัสถานบริการ 2546 
220 ศิริชยั นารถไพรินทร์ ปัญหากฎหมายในการตรวจสอบรายการในทะเบียนบา้น 2546 
221 สุริยา ศรีแฉลม้ ปัญหาทางกฎหมายในการป้องกนัปราบปรามการลกัรถ 2546 
222 นิรุตติ ศิลปรัสมี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการสอบสวนผูเ้สียหาย พยาน และ

ผูต้อ้งหาท่ีเป็นเด็ก 
2546 

223 อดิศกัด์ิ ลาภไพวงศ ์ ทนายความกบัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของผูต้อ้งหาหรือจาํเลย
ในคดีอาญา 

2546 

224 จิราวธุ กรเพชร ปัญหาอาํนาจหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะตาม พ.ร.บ.
กาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ. 2542 ศึกษากรณีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2546 
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225 รัตนสิทธ์ิ ทิพยว์งศ ์ มาตรการทางกฎหมายของรัฐสภาต่อกระบวนการเสนอกฎหมายโดย
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 

2546 

226 พรชยั ไชยพงษ ์ แนวทางในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมซ่ึงกระทาํโดยผู ้
อิทธิพล 

2546 

227 อุดร โพธ์ิพว่ง ดุลพินิจในการปล่อยชัว่คราวตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2546 
228 สมชาย มวยดี สภาพปัญหาของเจ้าพนักงานตํารวจในการอ้างเหตุป้องกันตาม

กฎหมายอาญา 
2546 

229 สุนิยม ชุมทอง ปัญหาการฟ้องคดีปกครองตามพระราชบัญญติัจดัตั้ งศาลปกครอง
และวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

2546 

230 ปรัชญา จนัทร์สมวงศ ์ อุปสรรคในการบงัคบัใชก้ฎหมายยาเสพติดในงานตาํรวจ 2546 
231 ธนวฒิุ ศรีเมือง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม ตรวจสอบการประกอบวิชาชีพ

แพทย ์
2546 

232 อารียว์รรณ ศิริศกัด์ิวฒันา สืบพยานเด็ก 2546 
233 ประเวศ ศิริศกัด์ิวฒันา ปัญหาการบังคับตามคาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาท

เก่ียวกบัสญัญาทางปกครอง 
2546 

234 ธรรมนูญ ณรงคทิ์พย ์ ผลกระทบการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 2546 
235 ธวชั ทาทอง ปัญหาและผลกระทบทางการคลงัท่ีเกิดจากการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน

นอกงบประมาณกรณีการตั้งงบประมาณชดใช ้
2546 

236 จงรักษ ์รัตนสุภา ปัญหาอาํนาจการสอบสวนในกรณีวสิามญัฆาตกรรม 2546 
237 บนัเทิง วชัรเสรีกลุ การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พุทธศกัราช 

2540: ศึกษาเฉพาะกรณีการใชดุ้ลพินิจของปลดัอาํเภอในการเปิดเผย
ขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

2546 

238 สนัทดั ประสานวรรณ ปัญหาการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบัคดี ศึกษากรณีการบงัคบั
คดีนายประกนัในคดีอาญา 

2546 

239 กว ีศรีวสุิทธ์ิ ผลกระทบต่อสถานภาพของกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น เม่ือมีคาํสั่งให้ออก
จากตาํแหน่งไวก่้อน 

2546 

240 ประทุม ชนะสงคราม การบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย 

2546 

241 มณี บวัขาว ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการพสัดุขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 2546 
242 สมนึก กรดเสือ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายยาเสพติด ศึกษากรณีพืชกระท่อม 2546 
243 เจริญ เสรีพงค ์ มาตรการทางกฎหมายสาธารณสุขในการป้องกนัควบคุมเหตุรําคาญ 2546 
244 สุเทพ สมทรัพย ์ ปัญหาการจัดการศึกษาตามอาํนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน

ตาํบล 
2546 
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245 รุ่งทิพย ์ดาํรงศกัด์ิ ปัญหาทางกฎหมายจากการท่ีกฎหมายให้อํานาจผู ้เ สียหายฟ้อง
คดีอาญาไดเ้อง 

2546 

246 ภทัราวธุ สนทะมิโน การใช้อาํนาจของเจ้าพนักงานบังคบัคดีในการดาํเนินการร้ือถอน
ทรัพยสิ์นตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 

2546 

247 เกรียงศกัด์ิ ดาํรงศกัด์ิศิริ การเปิดเผยขอ้เท็จจริงในคดีอาญา 2546 
248 ชุมทาง จินดาโชติ ผลกระทบทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกปฏิบติัต่อสตรี 2546 
249 อานนท ์ชุมทอง การเขา้มาทาํงานโดยผิดกฎหมายของคนต่างดา้ว 2546 
250 พิสิฐพงศ ์รุ่งโรจน์วรารักษ ์ ปัญหาการกระจายรายไดใ้หแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2546 
251 เดโช ชูชีพ ปัญหาการควบคุมผูถู้กจบัไวเ้กินกว่าจาํเป็นตาม ป.วิ. อาญา มาตรา 

87 
2546 

252 บรรดิษฐ ์สีคงคา การบงัคบัใชก้ฎหมายอิสลามในประเทศไทย 2546 
253 สุทศัน์ สงสยม ปัญหาการบงัคบัตามคาํพิพากษาของศาลปกครอง 2546 
254 ไพศาล โยธารักษ ์ ปัญหาการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา: ศึกษากรณีการตายโดยผิดธรรมชาติ 
2546 

255 สมบูรณ์ ลอยวสุิทธ์ิ กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา 2546 
256 สุธี ถนดัสอนสาร สิทธิครอบครองท่ีดินท่ีมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการทํา

ประโยชน์ 
2546 

257 จรรยา จีบโจง ปัญหาอายคุวามการฟ้องคดีปกครอง 2546 
258 ประกิจ เพชรรัตน ์ การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของผูต้อ้งหาในชั้นสอบสวน 2546 
259 พนัธ์ศกัด์ิ ศรีอ่อน การกาํกับดูแลของนายอาํเภอตามพระราชบัญญัติสภาตาํบลและ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 
2546 

260 เอกราช ศศิธร มาตรการทางกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคสาํคญั ในการฟ้ืนฟูกิจการของ
ลูกหน้ีในคดีลม้ละลายตามกฎหมายไทย 

2546 

261 อครพล หนูทว ี ปัญหาภาระพิสูจน์ในคดีละเมิดโดยผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม 2546 
262 ภูษิตา หลา้สี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายล้มละลายท่ี

เก่ียวกบัการพน้จากการลม้ละลายของบุคคลธรรมดา 
2546 

263 แสนดี เบญจพงศ ์ ปัญหาการบังคบัใช้สัญญาจะซ้ือจะขายตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์

2546 

264 อภิรัฐ รัตนพนัธ์ุ ผลกระทบของกฎหมายวา่ดว้ยขอ้สัญญาท่ีไม่เป็นธรรมต่อสัญญาเช่า
ซ้ือ 

2546 

265 ชุมพล ขนาน ปัญหาการเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินของสถานศึกษาเอกชน 2546 
266 เดโช กาํลงัเก้ือ อาํนาจวนิิจฉยัใหเ้สียภาษีเพ่ิมข้ึนของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

ตามประมวลรัษฎากร 
2546 
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267 สิทธิชยั สุวรรณดวง พระราชบญัญติัเงินตรากบัการชาํระหน้ีตามกฎหมาย 2546 
268 องักรู ปัญญาจิรภาส ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายแรงงานวา่ดว้ยค่าจา้งขั้นตํ่า 2546 
269 ถวลิ ทองเซ่ง มาตรการทางกฎหมายเพ่ือป้องกนัการหลีกเล่ียงภาษีมูลค่าเพ่ิม 2546 
270 คมชาญ ใสกระจ่าง ปัญหาและผลกระทบการใช้แรงงานหญิงตามพระราชบัญญัติ

คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
2546 

271 วรัิตน์ บุญเลิศ ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคอนัเกิดจากการใชบ้ริการ
สถาบนัการเงินนอกระบบ: ศึกษาเฉพาะกรณีธุรกิจบตัรเครดิต 

2546 

272 โชติวฒัน์ ชนะกาญจน ์ ปัญหาการกาํหนดเง่ือนไขและขอ้จาํกัดความรับผิดในกรมธรรม์
ประกนัชีวติ 

2546 

273 อรพรรณ ติณณาวฒัน์ ผลกระทบของการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจาก
รถ พ.ศ. 2535 ต่อการไดรั้บค่าเสียหายส่วนเกินจากบริษทั 

2546 

274 ธนวฒัน์ บุรีรัตน ์ ผลกระทบต่อลูกหน้ีในขบวนการฟ้ืนฟูกิจการตามพระราชบญัญติั
ลม้ละลาย พ.ศ. 2483 

2546 

275 เรวตัร เอ่ียมวสนัต ์ ปัญหาการจัดเก็บหน้ีภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากรในคดีฟ้ืนฟู
กิจการ 

2546 

276 สารี ขาํเกิด การละเมิดเคร่ืองหมายการคา้ในประเทศไทย 2546 
277 รณรงค ์วฒิุกลุ ปัญหาการพจิารณาคดีต่อเน่ืองในคดีอาญา 2546 
278 คมชาญ ใสกระจ่าง ผลกระทบจากหมายจบัตามรัฐธรรมนูญต่อประชาชน 2546 
279 วสิยั พฒันพงศ ์ ผลกระทบจากการพิจารณาคดีต่อเน่ืองในคดีแพง่ 2546 
280 เชาวลิต รอดนิตย ์ ปัญหาทางกฎหมายของพยานหลกัฐานในคดีอาญาท่ีไดม้าโดยมิชอบ 2546 
281 บรรพต เทพทอง ปัญหาการรับฟังขอ้เท็จจริงในคดีแพง่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา 2546 
282 ปราชญ ์ปรัชญาพนัธ์ การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลปกครอง: ศึกษา

เปรียบเทียบระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศฝร่ังเศส 
2546 

283 ธีระพล พิศิษฐวานิช ปัญหากฎหมายของสญัญาสาํเร็จรูปในธุรกิจบา้นจดัสรร 2546 
284 สมชาย สงเคราะห์ ผลกระทบกระบวนการสอบสวนเด็กและเยาวชนต่อบุคลากรใน

กระบวนการยติุธรรม 
2546 

285 สุรศกัด์ิ ธีระศกัด์ิ แนวทางการพฒันากฎหมายวา่ดว้ยหลกัประกนัทางธุรกิจในส่วนท่ี
เก่ียวกบัการประกนัหน้ีดว้ยทรัพย ์ศึกษาเปรียบเทียบกรณีการประกนั
หน้ีดว้ยทรัพยแ์บบ Floating Charge 

2546 

286 โภคิน อินทร์ประโคน ผลกระทบจากการเพิกถอนการขายทอดตลาดตามคาํสัง่ศาล 2546 
287 ไพศาล ชยัวรัิตนะ ปัญหาหน้ีเงินจากบตัรเครดิต 2546 
288 วทญัํู สุวรรณคาํ ปัญหาในทางกฎหมายเก่ียวกบัการทาํแทง้ 2546 
289 วริะชาย ช่ืนช่อ ปัญหาในทางกฎหมายเก่ียวกบัการคา้ประเวณีโดยผูช้าย 2546 
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290 รชตะ สาสะเน ปัญหากฎหมายอนุญาโตตุลาการในการระงบัขอ้พิพาทแรงงาน ตาม 
พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545: ศึกษากรณีผลกระทบต่อลูกจา้ง
เม่ือสญัญาจา้งแรงงานกาํหนดใหใ้ชอ้นุญาโตตุลาการในการระงบัขอ้
พิพาทแรงงาน 

2546 

291 ไอศูรย ์ดีรัตน ์ การบงัคบัใชก้ฎหมายยาเสพติดในประเทศไทย:  ศึกษาเฉพาะกรณี
พระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 

2546 
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292 ชวลิต ไพรสนัต ์ อาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ศึกษากรณีให้ 
"ใบเหลือง" และ "ใบแดง" 

2547 

293 พชร วฒันา สิทธิของจาํเลยในการนาํสืบคดีอาญา ศึกษาเฉพาะกรณีพยานเอกสาร
ในสาํนวนการสอบสวน 

2547 

294 เพ่ิมศกัด์ิ เช้ือชาติ การชนัสูตรพลิกศพ: กรณีตามพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา (ฉบบัท่ี 21) พ.ศ. 2542 

2547 

295 ศรศกัด์ิ อินทะกณัฑ ์ การลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 ศึกษาเฉพาะกรณี
โทษประหารชีวติ 

2547 

296 สวา่ง ธริญาติ ปัญหาการบงัคบัคดีท่ีอยูใ่นเขตอาํนาจศาลปกครองไทย 2547 
297 พรศกัด์ิ สงัขส์งัวาลย ์ การแจ้งสิทธิแก่ผูต้อ้งหาในชั้นสอบสวนคดีอาญาตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 
2547 

298 ทีฆวฒิุ บณัฑิตชูสกลุ ปัญหาของพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความ
อาญา 

2547 

299 พรสวรรค ์สงัขส์งัวาลย ์ วธีิการชัว่คราวก่อนการพิพากษาคดีของศาลปกครอง 2547 
300 ภาณุวฒัน์ บวัชาติ ผลกระทบของการประกาศใชก้ฎอยัการศึก พ.ศ. 2457 ท่ีมีต่อสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน 
2547 

301 วฒิุนนัท ์ยวุกาญจน์ ปัญหากรณีท่ีศาลปกครองมีคาํสั่งไม่รับคาํฟ้องไวพิ้จารณา: ศึกษา
เฉพาะกรณีไม่ดาํเนินการแกไ้ขเยียวยาความเสียหายในฝ่ายปกครอง
ก่อนนาํคดีมาฟ้องศาล 

2547 

302 สมเกียรติ เพชรรุ่งรัศมี ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายต่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 2547 
303 กฤษณะ ลือดารา ปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ ศึกษาเฉพาะพระราชบัญญติัการ

ปกครองคณะสงฆฉ์บบัร่าง พ.ศ. … 
2547 

304 ชาํนาญ ประมวญพิสุทธ์ิ มาตรการแกไ้ขปัญหาความล่าชา้ของกระบวนพิจารณาความอาญา
ในศาล 

2547 

305 ดิเรก ควรสมาคม สถานะและความสมัพนัธ์ทางกฎหมายปกครองของมหาวิทยาลยักบั
การบริการสาธารณะ 

2547 

306 สาธิต สุขบท ปัญหาการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเก่ียวกบักรณีพิพาทเร่ืองสิทธิใน
ท่ีดิน 

2547 

307 สงวน สวสัด์ิวงศ ์ มาตรการทางกฎหมายกรณีการใช้ดุลพินิจสั่งชะลอการฟ้องของ
อยัการตามแนวทางของกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท์ 

2547 

308 ไกรยทุธ์ิ มณีวระ ปัญหาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 2547 
309 ศรีธน นนัตาลิต ผลกระทบของการเป็นพยานบุคคลในคดีอาญา: ศึกษากรณีพยาน

บุคคลท่ีมิไดอ้ยูใ่นฐานะของผูเ้สียหายและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
2547 
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310 จิรเดช ศกัด์ิเพญ็ศรี การแสดงบญัชีรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินของผูด้าํรงตาํแหน่งทาง
การเมือง 

2547 

311 วเิชียร ชาญเวช ปัญหาและผลกระทบเก่ียวกับการริบและการขอคืนของกลางใน
คดีอาญา 

2547 

312 วทิวสั ทนัตป์ระสิทธ์ิ การออกหมายจบั หมายคน้ในคดีอาญาท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิของ
ผูเ้สียหาย 

2547 

313 ดารัชพงษ ์เข่ือนทอง มาตรการเยียวยาผูเ้สียหายโดยรัฐอนัเน่ืองมาจากการกระทาํผิดทาง
อาญาตามพ.ร.บ. ค่าตอบแทนผูเ้สียหาย พ.ศ. 2544 

2547 

314 ปราโมทย ์ชาํนาญเอ้ือ มาตรการในการควบคุมการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองโดยศาล
ปกครอง 

2547 

315 พนัธ์ุทิพย ์กญัชนะ ปัญหาการบงัคบัคดีปกครอง 2547 
316 ศุภวทิย ์คาํธิตา ผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนต่อการยึดและอายัด

ทรัพยสิ์นตามพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
พทุธศกัราช 2542 

2547 

317 บญัญติั สิทธิวางคก์ลู ปัญหาการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ 2547 
318 สุเทพ ทาทอง การคุม้ครองพยานในคดีอาญา: ศึกษากรณีการคุม้ครองพยานบุคคล 2547 
319 รสริน หงส์วบูิลผล การดาํเนินคดีอาญากบัผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง ศึกษาเฉพาะ

กรณีการดาํเนินคดีอาญา 
2547 

320 อนุมติั จิรวทิยาคุณ การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในท่ีธรณีสงฆ ์ 2547 
321 พิตร เอกกมร การกระทาํความผิดท่ีมีต่อการล่าสัตวป่์าสงวนหรือสัตวป่์าคุม้ครอง

และความลา้สมยัของพ.ร.บ.สงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535 
2547 

322 อุเทน ณาระศกัด์ิ สิทธิการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของจาํเลยในคดีอาญา 2547 
323 เทวนิทร์ แผน่ทอง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัสิทธิท่ีจะตายอยา่งสงบ 2547 
324 มานพ เยาวรัตน์ ขอบเขตความผิดฐานข่มขืนกระทาํชาํเราและอนาจารตามประมวล

กฎหมายอาญา 
2547 

325 วสนัต ์เครือดาํ สิทธิท่ีไม่เท่าเทียมกนัระหวา่งชายและหญิง ตามกฎหมายไทย 2547 
326 ทนงค ์ทองประดบัเพชร ปัญหากฎหมายในรักษาสถานท่ีเกิดเหตุในคดีอาญา 2547 
327 สุรศกัด์ิ พวงสุวรรณ ปัญหาการบังคับใช้บางประการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
2547 

328 สุนนัท ์เกราะเพช็ร การพิจารณาพิพากษาคดีของผู ้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและ
ครอบครัว 

2547 

329 วรุิฬห์ สุวรรณวงศ ์ กฎหมายเก่ียวกบัการสอบสวนเด็กในคดีอาญา: ศึกษากรณีพนกังาน
สอบสวน 

2547 
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330 สุรเดช สุวรรณชาตรี พระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541: ศึกษาเฉพาะกรณี
พนกังานตรวจแรงงาน 

2547 

331 จงจิต เพชรจนัทร์กนั ปัญหากฎหมายในการริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 33 

2547 

332 วรเกียรติ ไชยชนะ การใชดุ้ลพินิจของศาลในการรอการลงโทษ 2547 
333 ไพรสณฑ ์ศิริพทุธ การคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งขงัภายใตรั้ฐธรรมนูญ พทุธศกัราช 2540 2547 
334 จรินทร์ บุญเกิด สิทธิการตาย 2547 
335 ธนพฒัน์ เด่นบุรณะ การกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 2547 
336 วเิชียร เอียดมาก การคุม้ครองสิทธิผูต้อ้งขงั ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พ.ศ. 2540 ศึกษาเฉพาะกรณีการลงโทษผูต้อ้งขงัฐานผิดวนิยั 
2547 

337 พิณโย ขวญัเซ่ง ปัญหาการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีแบบต่อเ น่ืองของ
ทนายความตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 

2547 

338 จิตตพล ช่วยหนู การพิจารณาคดีปกครองเก่ียวกบัวินัยราชการ ศึกษากรณีลงโทษ
รุนแรงเกินสมควรไม่เหมาะสมกบัความผิด 

2547 

339 วรชาติ ธารพระจนัทร์ ปัญหาทางกฎหมายในการขอปล่อยชัว่คราว 2547 
340 วรรณทิพย ์วฒิุโย ปัญหาขั้นตอนการจบักมุผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด 2547 
341 เลิศศกัด์ิ ภกัดีฉนวน สิทธิของผูต้อ้งหาในคดีอาญา 2547 
342 มีไชย สาครินทร์ ปัญหาการพิจารณาคดีอาญาโดยเปิดเผย 2547 
343 วศิน สุวรรณรัตน์ การขงัจาํเลยในระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกาในกรณีท่ีศาลชั้นตน้หรือ

ศาลอุทธรณ์พพิากษายกฟ้อง 
2547 

344 ฉตัรชยั เสือเทพ คาํสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้ งและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พทุธศกัราช 2542 

2547 

345 เศกสิทธ์ิ สุขใจ ปัญหาการพิจารณาโดยขาดนดัและการอุทธรณ์ฎีกาในคดีมโนสาเร่
และคดีไม่มีขอ้ยุง่ยาก 

2547 

346 กญัญา รัตนสุนทร ปัญหาทางกฎหมายในการฟ้องคดีเก่ียวกบัสญัญาทางปกครอง 2547 
347 ณรงค ์สินลอย มาตรฐานการใชดุ้ลพินิจสั่งฟ้อง-ไม่ฟ้องและถอนฟ้องคดีอาญาของ

พนกังานอยัการ 
2547 

348 จิระประวติั แบบประเสริฐ สภาพปัญหาและผลกระทบการสอบสวนฝ่ายเดียวของตาํรวจ 2547 
349 สุภทัร ดวงศรี การใชดุ้ลพินิจปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจาํเลย 2547 
350 ศาโรจน์ มะลิเถา การจบัโดยไม่มีหมาย 2547 
351 สุรเดช จงอริยตระกลู การใช้ท่ีดินเดินสายไฟฟ้าตามกฎหมายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย: หลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าทดแทนทรัพยสิ์น 
2547 
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352 วรีะวฒัน์ วราพนัธ์ุ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ
ตาํรวจ 

2547 

353 นิพนัธ์ อกัษรกาญจน ์ การไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางอาญา 2547 
354 ประวณี อกัษรศิริ มาตรการทางกฎหมายในการดาํเนินคดีอาญากบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐใน

การทุจริต 
2547 

355 วภิาวดี จนัทร์ศรีรัตน์ สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540: ศึกษากรณีป่าชุมชน 

2547 

356 สาํอาง แจง้สามสี การนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเน่ืองตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 

2547 

357 ปริวรรต พทุธสุวรรณ ปัญหาการดาํเนินคดีอาญากบัผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 2547 
358 ลิขิต มหาสุคนธ ์ การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 2547 
359 ไกรวทิย ์อรสวา่ง การรวบรวมพยานหลกัฐานฝ่ายผูถู้กกล่าวหาของพนกังานสอบสวน 2547 
360 สุวฒิุ ประทุมมา สิทธิของสตรีตามรัฐธรรมนูญ: ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกใชช่ื้อสกุล

ของหญิงมีสามี 
2547 

361 พิสิฐ เป่ียมจิตร์ ปัญหาทางกฎหมายการใช้อํานาจรัฐในการเกณฑ์แรงงาน ตาม
พระราชบญัญติัการชลประทานราษฎร์ พทุธศกัราช 2482 

2547 

362 อุลิต ดิษฐปราณีต การใช้อาํนาจของเจ้าหน้าท่ีรัฐในการปล่อยชั่วคราวผูต้อ้งหาหรือ
จาํเลย 

2547 

363 ประกิจ กฤษณะ ปัญหาการบงัคบัโทษปรับและริบทรัพยสิ์นตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

2547 

364 บุศรา ชุณหพาณิชย ์ ปัญหาในการริบทรัพย์ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด พทุธศกัราช 2534 

2547 

365 สรศกัด์ิ เพียรเวช ปัญหาของคณะกรรมาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรในการพิจารณาร่าง
พ.ร.บ. หรือร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ 

2547 

366 วรา จตุวลัย ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัสญัญาสมัปทาน 2547 
367 นนัทวฒัน์ ปรีชาวบูิลย ์ ปัญหาการคุม้ครองสิทธิของเจา้ของหรือผูมี้สิทธิในส่ิงของท่ีถูกยึด

และริบตามกฎหมายศุลกากร 
2547 

368 อุทยั นนัตาเวยีง ผลกระทบของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 ท่ีมีต่อการตรวจคน้ การจบักมุ การควบคุมผูต้อ้งหาในคดีอาญา
ตามหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวน 

2547 

369 ฐิติวสั สิริสิงหรัชช์ สิทธิของจําเลยในคดีอาญาท่ีมีสิทธิจะได้รับการพิจารณาคดีด้วย
ความรวดเร็วต่อเน่ืองและเป็นธรรม 

2547 

370 นิมิต วฒิุอินทร์ มาตรการแกไ้ขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีปกครอง 2547 
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371 ประพนัธ์ แสงเนติธรรม ปัญหาเขตอํานาจศาลปกครองในการฟ้องคดีพิพาทเก่ียวกับการ
กระทาํละเมิดทางปกครอง 

2547 

372 อนนัต ์รัตนผอ่งไพ ผลกระทบของการลงโทษคู่ความหรือประชาชนในความผิดฐาน
ละเมิดอาํนาจศาล 

2547 

373 เฉลิม สุ่มประดิษฐ ์ กลไกการตรวจสอบการใชดุ้ลพินิจของพนกังานอยัการ 2547 
374 อุรสา เดียวอิศเรศ ปัญหาการดําเนินคดีกับผูก้ระทําความผิดฐานหม่ินประมาททาง

อินเตอร์เน็ต 
2547 

375 พิพฒัน์ เตง็ถาวร อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการธุรกรรมตามพระราชบญัญติัป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

2547 

376 นิติ เอ้ืออภินนัทส์กลุ ปัญหาการวินิจฉัยช้ีขาดเก่ียวกบัอาํนาจหน้าท่ีระหว่างศาลยุติธรรม
กบัศาลปกครอง 

2547 

377 สิทธิศกัด์ิ นวลศรี ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานตาํรวจตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ศึกษากรณี: การออก
หมายคน้ 

2547 

378 สมพงษ ์จู่ตนัซ่วน กฎหมายรัฐธรรมนูญ พุทธศกัราช 2540: ศึกษากรณีผูต้อ้งหามีสิทธิ
ขอให้ทนายความเขา้ฟังการสอบปากคาํของตนในคดีอาญา  ตาม
มาตรา 241 

2547 

379 ชรินทร์ ทองใหญ่ การคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหา ศึกษากรณีระยะเวลาการสอบสวน
ของพนกังานตาํรวจ 

2547 

380 รักษา สุทิน อาํนาจพนกังานเจา้หนา้ท่ีกรุงเทพมหานคร 2547 
381 พรเทพ พนัธ์ุพฤกษ ์ การใช้ดุลพินิจในการออกใบสั่งหรือว่ากล่าวตักเตือนของเจ้า

พนักงานจราจรหรือพนักงานเจา้หน้าท่ีตามพระราชบญัญติัจราจร
ทางบก พ.ศ. 2522 

2547 

382 สุกิจ บุญไชย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ศึกษาเฉพาะ
กรณี: มาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบทรัพยสิ์นผูด้าํรง
ตาํแหน่งทางการเมืองของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

2547 

383 อาทิตย ์เก็บไว ้ การบังคับใช้กฎหมายปกครองต่อผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัด
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา: ศึกษากรณีอํานาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการการสอบสวน 

2547 

384 นิทศัน์ ตนัป่ินเพชร พนักงานอยัการกบัการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการ
ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐทางด้านกฎหมายตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 มาตรา 75 

2547 

385 ธนวฒัน์ แปงใจ ปัญหาทางกฎหมายในการทาํงานบริการสงัคมแทนค่าปรับ 2547 
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386 เกรียงศกัด์ิ รอดประชา พระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหาย และค่าทดแทนและค่าใชจ่้าย
แก่จาํเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ศึกษาเฉพาะกรณี: ปัญหาการกาํหนด
ค่าตอบแทนผูเ้สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยใน
คดีอาญา 

2547 

387 สกักพงศ ์พิชญช์านน ปัญหาการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันท่ีดินอันเป็นสาธารณ
สมบติัของแผน่ดิน 

2547 

388 บุญโชค มากศรี ปัญหามาตรการทางกฎหมายในการจดัการและการอนุรักษท์รัพยากร
แนวปะการัง 

2547 

389 มงคล มาลยารม ปัญหากฎหมายเก่ียวกับระยะเวลาในการดําเนินการทางวินัยของ
ขา้ราชการครู 

2547 

390 ประเสริฐ ถ่ินธารา มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการทาํและขายสุราชุมชน 2547 
391 ประยรูเดช คณานุรักษ ์ ปัญหาขอ้กฎหมายในการทาํประมงอวนรุนกบัการทาํประมงพ้ืนบา้น 2547 
392 สุรศกัด์ิ อินทนนท ์ การพิจารณาคดีต่อเน่ือง ศึกษาผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพ

ทนายความ 
2547 

393 วชิาญ ฤทธิกลุสิทธิชยั การนาํมาตรการสมคบมาใชเ้พื่อการปราบปรามองคก์รอาชญากรรม
ในประเทศไทย 

2547 

394 พงษว์ฒิุ เจริญพานิช ทนายความขอแรง 2547 
395 ประไพพิศ รัตนไพบูลยกิ์จ ปัญหาการสอบสวนคดีเด็กและเยาวชน กรณีท่ีมีอตัราโทษจาํคุกไม่

เกิน 3 ปี 
2547 

396 ธีรนิต์ิ เทพสุเมธานนท ์ ผลกระทบของการจบั การคน้ท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายท่ีมีต่อกระบวน
พิจารณาคดีอาญา 

2547 

397 อารุณ วงศแ์กว้ ปัญหาการออกโฉนดท่ีดินและหนังสือรับรองการทาํประโยชน์: 
ศึกษากรณีในเขตป่าไมแ้ละเขตปฏิรูปท่ีดิน 

2547 

398 ประดิษฐ ์พอ้งพงษศ์รี ปัญหาของการไดม้าและเสียไปซ่ึงท่ีดินของวดัและท่ีธรณีสงฆ์ 2547 
399 นงลกัษณ์ รักษคิ์ด มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

คอรัปชัน่ในส่วนการกระทาํของนิติบุคคล 
2547 

400 ถวลิ ไชยมณี มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัการท่ีดินสาธารณะขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 

2547 

401 วรเทพ สกลุพิชยัรัตน์ ดุลพินิจกาํหนดโทษเด็กและเยาวชน 2547 
402 เดชารัฏฐ ์ชูศิริ ปัญหาอาํนาจการตรวจร่างกายผูต้อ้งสงสัยในการกระทาํผิดอาญา

ของพนกังานสอบสวน 
2547 

403 โอภาส คาํบุญเรือง กฎหมายฟอกเงิน: ศึกษากรณีปัญหาการใชอ้าํนาจตรวจสอบธุรกรรม
และปัญหาเก่ียวกบัความผิดมูลฐาน 

2547 
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404 วรีะชาติ แสนปัญญา ปัญหาทางกฎหมายในการลงโทษครู: ศึกษาเฉพาะกรณีขา้ราชการครู
ท่ีมีพฤติการณ์เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 

2547 

405 ระวพินัธ์ ส่ือกระแสร์ ปัญหาในทางกฎหมายจากการเขียนขอ้ความหม่ินประมาทผูอ่ื้นบน
เวบ็บอร์ด 

2547 

406 ธวชั อยูสุ่ข ปัญหาการบงัคบัใช ้กม. ป่าไม:้ ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบของมติ
รัฐมนตรี 

2547 

407 ปัญญาพล มงคลเจริญ ปัญหาเก่ียวกบัอาํนาจการดูแลรักษา การจดัการและการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินท่ีเป็นทรัพยสิ์นของแผน่ดินในเขตเทศบาล 

2547 

408 ชยัวฒัน์ นวลตา มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามปัญหาการ
พนนัหวยใตดิ้น 

2547 

409 เยน็ดี มณฑีรรัตน ์ ผลกระทบของการลดวันต้องโทษจําคุกตามพระราชบัญญัติ
ราชทณัฑพ์ุทธศกัราช 2497 ท่ีมีผลต่อการบงัคบัตามคาํพิพากษาของ
ศาลในคดีอาญา 

2547 

410 จิรวรรณ บุตรพรหม การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายเก่ียวกบัการขนส่งทางบก 2547 
411 อาํนวย เซลามนั ปัญหาการตรวจคน้ตวับุคคลในสถานบริการ 2547 
412 พงศพล มหาวจัน ์ พระราชบัญญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ศึกษากรณี 

มาตรา 10 ประมวลรัษฎากร 
2547 

413 สมัพนัธ์ ปินตะ๊พนัธ์ ปัญหาทางกฎหมายในการเรียกค่าจา้งว่าความตามพระราชบญัญติั
ทนายความ พ.ศ. 2528 

2547 

414 อภิฑูรย ์ภู่เพชร การโตแ้ยง้คาํวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยา
เสพติดในกรณีคาํวนิิจฉยัใหฟ้ื้นฟสูมรรถภาพโดยควบคุมตวั 

2547 

415 ณฎัฐิณี ตุวานนท ์ สิทธิเด็ก: การแสวงหาประโยชน์จากการขายบริการทางเพศ 2547 
416 พิทกัษ ์คติสุวรรณ โสเภณีในประเทศไทย 2547 
417 โกศล วงศส์ถาน สิทธิการจบักุมของเจา้พนักงานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทยพทุธศกัราช 2540 
2547 

418 อภิชาต กลัน่บิดา ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล 2547 
419 ชาญชยั รัตนาภรณ์นุกลุ การคุ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัติคุ ้มครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535: ศึกษาผลกระทบในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายส่วนเกินค่าเสียหายเบ้ืองตน้ 

2547 

420 รชิษฐ หลีกาญจนา ปัญหาการบงัคบัใช ้พ.ร.บ. สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2545 ศึกษากรณีเลือกตั้งเทศบาลตาํบลเสริมงาม จงัหวดัลาํปาง 

2547 

421 ภทัราวรรณ รัตนเกษตร ความรุนแรงในครอบครัวกบัการใหค้วามคุม้ครองตามกฎหมาย 2547 
422 เกียรติศกัด์ิ ไตรแสงรุจิระ ดุลยพินิจของหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารราชการ 2547 
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423 พิทกัษ ์รัตนเดชากร ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์: 
ศึกษาเฉพาะกรณีการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต 

2547 

424 ทองอยู ่สงวนทรัพย ์ มาตรการในการปราบปรามการคา้ประเวณีหญิง 2547 
425 สุรินทร์ อินทรโชติ สิทธิของผูเ้สียหายจากอาชญากรรมทางเพศกบัการบงัคบัให้ผูต้อ้งหา

หรือจาํเลยตรวจเลือดหาเช้ือเอดส์ 
2547 

426 บรรพต วหิคเหิร ปัญหาทางกฎหมายในการไดรั้บสญัชาติไทยของชาวไทยภูเขา 2547 
427 มนตรี พรหมวนิช ปัญหาทางกฎหมายในการอนุรักษช์า้งไทย 2547 
428 ณรงค ์ปันดวง การคุม้ครองเด็กในการเป็นพยานในคดีอาญา 2547 
429 เจริญศกัด์ิ เร่งถนอมทรัพย ์ ปัญหาการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ิน กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ 2547 
430 คณิต คาํนวณผล ปัญหากฎหมายในกรณีการเช่าซ้ือรถยนต ์ 2547 
431 ต่อศกัด์ิ อาํพล ปัญหาข้อกําหนดของคู่สัญญาให้ผู ้จ ํานองต้องรับผิดเกินกว่าท่ี

กฎหมายบญัญติั 
2547 

432 ชยัวฒัน์ เหลืองเมฆา ปัญหาการแปลงสินทรัพยท่ี์ดินในเขตปฏิรูปท่ีดินใหเ้ป็นทุน 2547 
433 วรีะ ดิษยะกมล มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของธนาคารแห่งประเทศไทย

(คปน.) และบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย (บสท.) ต่อเจ้าหน้ีและ
ลูกหน้ี 

2547 

434 ทวศีกัด์ิ สุวชัรชยัติวงศ ์ อุปสรรคการฟ้ืนฟูกิจการในกฎหมายล้มละลายต่อลูกหน้ีกิจการ
ขนาดเลก็ 

2547 

435 ใชยา คนชอบ การบงัคบัใชก้ฎหมายฟ้ืนฟกิูจการ 2547 
436 นาํชยั กิติพฒัน์มนตรี การฟ้ืนฟูกิจการลูกหน้ีตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 

2483: ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบของกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ
ลูกหน้ีต่อลูกหน้ีท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

2547 

437 สนัติ อารมณ์รัตน์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการคาํนวณกําไรสุทธิภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ศึกษาเฉพาะกรณีการคาํนวณกาํไรสุทธิ 

2547 

438 จกัรนิตย ์ปุรินทราภิศาล ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้อาประกัน
ชีวติตามพระราชบญัญติัประกนัชีวติ พทุธศกัราช 2535 

2547 

439 ธงชยั บุญลอย การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีภายใตก้ระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของศาล
ลม้ละลายไทย 

2547 

440 พฤกษ ์กลุประสิทธ์ิ ฟ้ืนฟกิูจการของลูกหน้ี 2547 
441 นนัทวชั พฒันภกัดี การบงัคบัใชก้ฎหมายลม้ละลายวา่ดว้ยการฟ้ืนฟกิูจการของลูกหน้ี 2547 
442 พงศนิ์มิตร แกว้แดง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการละเมิดลิขสิทธ์ิ 2547 
443 ศุภชยั กลุวสุ ม า ต ร ก า ร ท า ง ก ฎ ห ม า ย ใ น ก า ร คุ้ม ค ร อ ง ผู ้ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร

โทรคมนาคมไทยภายใตก้รอบการคา้เสรีขององคก์ารการคา้โลก 
2547 
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444 จุมพล ช่ืนจิตตศิ์ริ การคุม้ครองผูบ้ริโภคในการทาํธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 2547 
445 พิสิษฐ สงัขรัตน์ ปัญหาและผลกระทบจากแนวคิดพ้ืนฐานในการกาํหนดอตัราค่าจา้ง

ขั้นตํ่า 
2547 

446 ศุภกิจ อ่อมทบั ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการประกันภยัรถประเภทสามกับการ
คุม้ครองทรัพยสิ์นบุคคลท่ีสาม 

2547 

447 อจัฉรา ยิม้ช่ืน ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายอาคารชุด: ศึกษาเฉพาะกรณีการบริหาร
และจดัการอาคารชุด 

2547 

448 ทวสีนัต ์ผิวเกล้ียง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการนาํเขา้เคร่ืองเล่นเกมไฟฟ้า 2547 
449 วารุณี เหล่ียมวานิช การถือหุ้นไขวใ้นระหวา่งบริษทัในเครือ: ศึกษากรณีบริษทัมหาชน 

จาํกดั 
2547 

450 วชุิดา เชาวน์ทวี ปัญหาการพิจารณาความสุจริตของผูค้รอบครองทรัพย:์ ศึกษาเฉพาะ
กรณีการไดก้รรมสิทธ์ิโดยการครอบครองปรปักษ ์

2547 

451 ธงชยั แสงพายพั ผลกระทบจากแนวคาํพิพากษาศาลฎีกาในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมตาม
มาตรา112 แห่งพระราชบญัญติัศุลกากร 

2547 

452 ธวชัชยั วรภคบุญญา ปัญหาการคุม้ครองนกัท่องเท่ียวท่ีซ้ือบริการนาํเท่ียวแบบเหมาจ่าย 2547 
453 องอาจ                                       

เทพหสัดิน ณ อยธุยา 
การบังคบัใช้พระราชบัญญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 
2545 

2547 

454 อนุวฒัน์ เฮงเจริญ มาตรการในการป้องกนัการฝ่าฝืนพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 
2522 

2547 

455 เทพพิทกัษ ์ผดุผอ่ง การจดัเก็บภาษีสรรพสามิตตามพระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
2527 ศึกษาเฉพาะกรณีเคร่ืองปรับอากาศติดตั้งอาคาร 

2547 

456 นคร พิทาคาํ ปัญหาในการประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดินโดยพนกังานเจา้หนา้ท่ี
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล: กรณีศึกษามาตรา 8 และมาตรา 13 
แห่งพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พทุธศกัราช 2475 

2547 

457 ชาตรี อินทรวเิศษ ผลกระทบของกฎหมายภาษี ท่ีมาจากพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ 
กรณีศึกษา: ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 66 วรรคสองและมาตรา 76 
ทว ิ

2547 

458 สุทิน วงศส์วสัด์ิ พระราชบัญญติัว่าด้วยขอ้สัญญาท่ีไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 ศึกษา
เก่ียวกบักรณีสญัญาเช่าซ้ือรถยนต ์

2547 

459 ชีระ ศรีนวลไชย ปัญหากฎหมายอาคารชุด: ศึกษากรณีนิติบุคคลอาคารชุดและการถือ
ครองกรรมสิทธ์ิ 

2547 

460 ภาณุวชิญ ์ตรีทิพยว์ฒันา มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูฝ้ากเงินในสถาบนัการเงิน
ของเอกชน 

2547 
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461 ประชิน สหสัสพาศน ์ ภาษีสรรพสามิต: ปัญหาการเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมนํ้ าผลไมแ้ละนํ้ ามนั
พืชผกั 

2547 

462 ธีรยทุธ เจนพิริยะสุนทร ปัญหาการโอนท่ีดินท่ีมีหนงัสือรับรองการทาํประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชยก์บัมาตรา 4 ทวิ แห่งประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน 

2547 

463 สมยศ สีลาน ปัญหาการเก็บภาษีสรรพสามิตสาํหรับสินคา้รถยนต ์ 2547 
464 นิรันดร พินิจศร ปัญหาการทาํขอ้ตกลงการใชบ้ตัรเครดิตเป็นสญัญาบญัชีเดินสะพดั 2547 
465 อจัฉรา สุจริตวณิช การจดัเก็บภาษีบุคคลธรรมดา ศึกษากรณี: ตวัแทนประกนัชีวิตตาม

มาตรา 40 (2)และ มาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร 
2547 

466 ทวปี ศรีน่วม ความรับผิดของผู ้ประกอบวิชาชีพกฎหมายภาคเอกชนท่ีมิใช่
ทนายความ 

2547 

467 อนุชิต เจริญวงศ ์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองเด็กจากส่ือลามก 2547 
468 ศุภภวฒิุ จงอุตส่าห์ ผลกระทบของกฎหมายฟอกเงิน ท่ีมีต่อสิทธิและเสรีภาพตาม

กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
2547 

469 อรรณพ เกิดผล ปัญหาในการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2547 
470 วสุิทธ์ิ พฒุพวง ปัญหาการส้ินสุดอาํนาจตามกฎหมายของรัฐวิสาหกิจภายหลงัการ

แปลงสภาพตามพระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542: ศึกษา
กรณีการแปลงสภาพองคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย 

2547 

471 กิจติภูมิ สุขสวา่ง สถานภาพทางกฎหมายในการเป็นบริษทัประกนัวินาศภยัของบริษทั
กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั 

2547 

472 ชะนู อมรโชติ อนุญาโตตุลาการกับการระงับข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ศึกษากรณี สญัญาสมัปทานปิโตรเลียม 

2547 

473 ภควดี จรรยาเพศ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัสิทธิของเคร่ืองหมายการคา้ท่ีจดทะเบียนท่ีมี
ต่อการประกอบธุรกิจนํ้ ามนั 

2547 

474 ยวุดี กงัสดาร ผลกระทบของพระราชกาํหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัพิกัด
อตัราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ต่อการแปรสญัญาโทรคมนาคม 

2547 

475 ประพนธ์ ถกลวโิรจน ์ ปัญหาการชาํระ การคาํนวณ และการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม 2547 
476 กานดา การเท่ียง ผลกระทบของพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. 2542ท่ีมีต่อสถาบนัการเงินและผูป้ระกอบธุรกรรมโดยสุจริต 
2547 

477 สุรพล สงัขวณิช มาต รก ารท าง กฎห มา ยใน กา รป้ องกันก ารผูกข าดใ นธุรกิ จ
โทรคมนาคม 

2547 

478 มนตรี แสงสีรุ้งเพชร ปัญหาสญัญาขายฝากท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชบญัญติัวา่ดว้ยขอ้สัญญา
ท่ีไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 

2547 
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479 จาตุรันต ์แยม้นอ้ย ปัญหากฎหมายในการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท ทศท คอร์
ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) 

2547 

480 พลจกัร์ คงนอ้ย มาตรการทางกฎหมายในการให้ผูผ้ลิตรับผิดในผลิตภณัฑ์ ศึกษา
เฉพาะกรณีขอ้พิจารณาตามหลกักฎหมายลกัษณะละเมิด 

2547 

481 เบญจมาศ กรีอินทร์ทอง ปัญหาการวา่ต่าง แกต้่างคดีภาษีอากรของพนกังานอยัการ 2547 
482 เบญจะ ปะทะมะพนัธ์ุ ปัญหาสญัญากูย้มืเงินและสญัญาคํ้าประกนั ของสถาบนัการเงิน 2547 
483 โสภณ ชนะรัตน์ ผลกระทบทางกฎหมายในการจดัตั้งนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 2547 
484 พิชญป์กรณ์ ศรีปรางค ์ ผลกระทบต่อวชิาชีพกฎหมายจากการเปิดเสรีทางการคา้ภายใตก้รอบ 

WTO 
2547 

485 อจัฉริยา สุจิพงศ ์ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัการลม้ละลายโดยกระบวนการ
ของคณะกรรมการเพ่ือส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

2547 

486 ครรชิต หุตะกมล การบงัคบัทางปกครอง 2547 
487 สุรดิษ ปลอดภยั ปัญหาการจา้งแรงงานคนพิการ 2547 
488 ปาริชาติ วอ่งไว บทบาทอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งศึกษาเฉพาะ

กรณี: ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัความเป็นเด็ดขาดของคาํวินิจฉัยช้ี
ขาด ปัญหาขอ้โตแ้ยง้ท่ีเกิดข้ึนตามกฎหมายของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 

2547 

489 ปิยะภา มุกดาสนิท การออกระเบียบตามพระราชบญัญติัออ้ยและนํ้ าตาลทราย 2547 
490 พงศเ์ชษฐ ดาํรงชยัขจร ปัญหาการรวบรวมพยานหลกัฐานและการรับฟังพยานหลกัฐานท่ี

เก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
2547 

491 กมัปนาท ศิริแสงเลิศ ปัญหาการปรับใชพ้ระราชบญัญติัวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2544 ศึกษากรณีการรับฟังพยานหลกัฐาน 

2547 

492 ดิลก พนอาํพน ปัญหากฎหมายในการรับฟังประจกัษพ์ยานในความผิดฐานจาํหน่าย
ยาเสพติด: ศึกษาเฉพาะกรณีประจกัษพ์ยานท่ีเป็นสายลบั 

2547 

493 สุรพล วฒันโยธิน ปัญหาการจดัเก็บภาษีอากรจากกลุ่มบริษทัขา้มชาติ: ศึกษากรณีการ
กาํหนดราคาโอน (Transfer Pricing) 

2547 

494 สุรินทร์ มณีโชติ ความผิดฐานสมคบ: ศึกษากรณีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติใน
ประเทศไทย 

2547 

495 อนุวฒัน์ หุตามยั ประเทศไทยกับปัญหาการก่อการร้ายระหว่างประเทศและองค์กร
อาชญากรรมขา้มชาติ ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดเก่ียวกบัการก่อการ
ร้าย ตามพระราชกาํหนดแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 
2546 

2547 
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496 ภทัรนนท ์จิตตธ์รรม การคุม้ครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2547 
497 สมพล กลัยาสิริ ปัญหาท่ีมาของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและรายไดข้อง

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
2547 

498 พนัธ์ุเกียรติ จ่างเจริญ การบงัคบัใชก้ฎหมายอาญากบัการกระทาํความผิดบนอินเทอร์เน็ต 2547 
499 สกัพนัธ์ อนนัตพงศ ์ การใชอ้าํนาจของเจา้พนกังานกบัการกระทาํความผิดในอ่าวไทย 2547 
500 กลุนิษฐ ์ทองตรา แรงงานต่างดา้วผิดกฎหมายสญัชาติพม่า 2547 
501 ไพโรจน์ ยะนาย ความผิดฐานมียาเสพติดใหโ้ทษ 2547 
502 มุกรินทร์ อินทวงศ ์ ปัญหาการออกหนงัสือแสดงสิทธิในท่ีดิน "เกาะ" 2547 
503 อาํนวย อินทสโร ปัญหาและผลกระทบการไม่รับฟ้องคดีปกครองท่ีผูฟ้้องคดีมิไดเ้ป็นผู ้

เดือดร้อนหรือเสียหาย 
2547 

504 อรุณ ศรีจาํเริญ ปัญหากฎหมายในการเรียกค่าตอบแทนจากการจา้งวา่ความ 2547 
505 ธาร์ณเทพ ขนุแกว้ ปัญหาการออกเอกสารสิทธ์ิในเขตปฏิรูปท่ีดิน 2547 
506 เสว ีวุน่หนู ปัญหาการฟ้องร้องคดีอาญา 2547 
507 มาโนช อินขาํเครือ เร่ืองดุลพินิจของพนักงานอยัการในการสั่งคดีอาญาและศาลในการ

พิพากษาคดีอาญาของไทย 
2547 

508 ไพบูลย ์พลประจกัษ ์ ผลกระทบต่อการวินิจฉัยขอ้สัญญาท่ีเกิดจากการใชแ้ละการตีความ
พ.ร.บ.วา่ดว้ยขอ้สญัญาท่ีไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 ของศาล 

2547 

509 สมเกียรติ เตตินนัทนา ปัญหาการบงัคบัใชพ้.ร.บ. ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
2542ในความผิดเก่ียวกบัการลกัลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวา่ดว้ย
ศุลกากร 

2547 

510 นิคม นิลรัตน ์ ปัญหาอาํนาจในการพิจารณาคดีปกครองของศาลปกครอง 2547 
511 อรรถวฒิุ อารยะญาณ ปัญหาการไม่มีทนายความในกระบวนการพิจารณาคดีของศาล

ปกครอง 
2547 

512 สาธิต แก่นทอง ปัญหาการกระทาํความผิดบนอินเตอร์เน็ต ศึกษากรณี  การเขา้ถึง
ระบบคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นโดยมิชอบ 

2547 

513 มนไชย รายภิรมย ์ สิทธิเสรีภาพของผูต้อ้งหา ผูต้อ้งขงั ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 
2540 

2547 

514 สากล หิรัญสาลี ปัญหาสิทธิของเด็กและเยาวชนในชั้นศาลไทย ศึกษาเฉพาะ กรณีเด็ก
และเยาวชนถูกฟ้องคดีอาญา 

2547 

515 ประนอม อินทสโร ปัญหาการจาํกดัสิทธิบุคลากรในการเสนอช่ือผูส้มควรดาํรงตาํแหน่ง
ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั: ศึกษากรณีมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

2547 

516 วฑิูรย ์คีรีลกัษณ์ ดุลพินิจในการใชเ้หตุบรรเทาโทษ 2547 
517 ชาวฒิุ ชนะวรรโณ ปัญหาการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายของพนกังานสอบสวน 2547 
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518 โฉลก ศิริสินธว ์ ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการดาํเนินคดีอาญาของพนกังาน
อยัการตามพระราชบญัญติัพนกังานอยัการ พ.ศ. 2498 

2547 

519 บุญชยั ลญัฉนะวณิชย ์ ปัญหาการลงมติในคาํวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ 2547 
520 สุรศกัด์ิ ชูผล มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิผูต้อ้งหาชั้นพนักงาน

สอบสวน 
2547 

521 วชัระ มิตรรัญญา ปัญหากฎหมายในการโอนทางทะเบียนมรดกท่ีดินท่ีตกแก่วดั 2547 
522 ประพล นวลนาค การควบคุมมรรยาททนายความ 2547 
523 สมบูรณ์ คุปตภากร ปัญหาการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทยพ.ศ. 2540 ของส่ือมวลชน: ศึกษากรณีหนงัสือพิมพ ์
2547 

524 สหพล ล่ิมสุวรรณ์ ปัญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการคา้ประเวณี 2547 
525 สุธีรา สิทธิภิญโญ ปัญหาการสัง่รับฟ้องคดีปกครอง 2547 
526 มนตช์ยั วงศส์กลุชยั มาตรการการลงโทษประหารชีวิตท่ีเหมาะสมกบัเสรีภาพของปัจเจก

ชนโดยศึกษาความเคล่ือนไหวขององค์การนิรโทษกรรมสากล 
(Amnesty international) 

2547 

527 มโหสถ เกิดเดช ปัญหาการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาและจาํเลยในคดีอาญา  กรณี
อยัการสัง่ไม่ฟ้อง และศาลยกฟ้อง 

2547 

528 ศจันนัท ์ชยับุตร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาเทศบาลหรือ
ผูบ้ริหารเทศบาล 

2547 

529 วมิล ขวญัเก้ือ ทนายความ และการเป็นสมาชิกเนติบณัฑิต 2547 
530 พิชารัตน์ คชรัตน ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการบริหารงานของนายกเทศมนตรีท่ีมาจาก

การเลือกตั้ งโดยตรง ศึกษากรณี: เทศบาลเมืองบ้านพรุ อาํเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

2547 

531 จุไรพร ชีพประสพ ปัญหาประสิทธิภาพการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

2547 

532 มนตรี เสฏฐปัญโญ ปัญหาอาํนาจซํ้ าซอ้นระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักบัองคก์าร
บริหารส่วนตําบล  ศึกษากรณีอํานาจในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

2547 

533 กาํจดั ขวญัทอง การบงัคบัใช้พระราชบัญญติัว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขต
จงัหวดัปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พทุธศกัราช 2489 

2547 

534 สวสัด์ิ ทองสาย ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับความผิดยาเสพติดของ
ตาํรวจต่อการปฏิบติังานในดา้นการปราบปราม 

2547 

535 จุมพล สุวรรณขาํ อาํนาจจบักมุและกระบวนการสอบสวนทหารของตาํรวจ 2547 
536 ศิริพร เอ่ียมประยรู บทบาทของพนกังานอยัการในการเขา้ร่วมสอบสวนคดีอาญา 2547 
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537 ยพุาพรรณ วชิรวฒันา
กาญจน ์

การยดึ อายดั และริบทรัพยสิ์นในคดียาเสพติด 2547 

538 สินีนาฏ โกมารกลุ ณ นคร ปัญหาอาํนาจหน้าท่ีในการตรวจสอบกรณีเจา้หน้าท่ีทุจริตระหว่าง
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกับคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

2547 

539 อรรถพร เพชรแกว้ การได้มาซ่ึงท่ีดินของวดักับผลการเป็นท่ีธรณีสงฆ์และปัญหาการ
จาํหน่ายตามกฎหมาย 

2547 

540 วรัิตน์ กลัยาศิริ การตีความของศาลรัฐธรรมนูญ  ศึกษาการตีความกรณีผูด้ ํารง
ตาํแหน่งทางการเมืองยืน่บญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสิน 

2547 

541 พงศธร เหมทานนท ์ กระบวนการพิจารณาคดีทรัพยสิ์นทางปัญญา 2547 
542 จาํเริญ สิทธิกลุ การคุม้ครองสิทธิผูต้อ้งหา 2547 
543 จกัรพงษ ์นิลพรหม การถ่วงดุลของตุลาการผูแ้ถลงคดีในระบบวิธีพิจารณาคดี 2 ชั้นของ

ศาลปกครองตามพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครองพทุธศกัราช 2542 

2547 

544 อรณพ กลุวจิิตร ปัญหาการควบคุมวตัถุเสพติดตามพระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510 2547 
545 มีชยั มากบาํรุง ปัญหาการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินของผูด้าํรง

ตาํแหน่งทางการเมือง 
2547 

546 สุนทร เดชรักษา ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479: ศึกษากรณี 
การใชเ้คร่ืองพนัธนาการกบัผูต้อ้งขงั 

2547 

547 มาโนช เสนพงศ ์ ผลกระทบของพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542ต่อสถาบนัการเงิน 

2547 

548 เวยีง มารุ่งเรือง ปัญหาพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540: ศึกษา
กรณีผลกระทบการสอบสวนวินัย ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

2547 

549 เนติยา มูลกาย มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองการศึกษาวิจัยใน
มนุษย ์

2547 

550 จาํเริญ วไิลพงษ ์ การคุม้ครองพยานบุคคลในคดีอาญา 2547 
551 ประทกัษพ์งศ ์ล้ิมสกลุ ปัญหาการบงัคบัโทษปรับ 2547 
552 ประมาณ เลืองวฒันะวณิช มาตรการริบทรัพยสิ์นในคดียาเสพติดตามพระราชบัญญติัป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
2547 

553 ปรัชญา ศรีอมัพรแสง สิทธิในการไดรั้บความช่วยเหลือในทางกฎหมายของประชาชน 2547 
554 จิตตะ นวลศรี บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะองค์กรตาม

รัฐธรรมนูญ 
2547 
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555 จนัทร์จิรา กอ้งเกียรติกลู การบังคบัใชพ้ระราชบัญญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทน
และค่าใชจ่้ายแก่จาํเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 

2547 

556 สนัติ คาํภิบาล ปัญหาการเพิกถอนคาํสัง่ทางปกครอง 2547 
557 เกริก เสรีรัตน ์ ปัญหากฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจเงินกู้ของ

ธนาคารพาณิชย(์ศึกษาเฉพาะกรณี) การเรียกเก็บอตัราดอกเบ้ียเงินกู้
ของธนาคารพาณิชย ์

2547 

558 ดวงกฤษ ์เสนานิกรม ปัญหาการขอรับชําระหน้ีของเจ้าหน้ีต่างประเทศตามกฎหมาย
ลม้ละลาย 

2547 

559 สมพงษ ์ศรีบูรพาภิรมย ์ ความรับผิดของธนาคารเ ก่ียวกับการประมวลผลข้อมูลทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2547 

560 อารยา กิจบุญ ปัญหาขอ้กฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา: ศึกษากรณีการหัก
ลดหยอ่นตามมาตรา 47 ของประมวลรัษฎากร 

2547 

561 สิริอร พิริยะพงศ ์ บทบาทของพนกังานอยัการในการคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภคดา้นสญัญา
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

2547 

562 ปภาดา หงส์กาญจนพงษ ์ แนวทางแกไ้ขปัญหาการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมสําหรับการพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ 

2547 

563 ธรรมเรศวร์ ล่ิมกลุพงษ ์ ปัญหาการทุจริตภาษีมูลค่าเพ่ิม ศึกษากรณีความรับผิดทางอาญา 2547 
564 นภพล อินทรศรี ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการให้บริการ

รถจกัรยานยนตรั์บจา้ง 
2547 

565 สุกลัยา สุวรรณรัตน์ ปัญหาการอุทธรณ์การประเมินภาษีของเจ้าพนักงานตามประมวล
รัษฎากร 

2547 

566 สมศกัด์ิ ทองคาํ ปัญหาการใหถื้อเอาเงินไดพ้ึงประเมินของภริยาเป็นเงินไดข้องสามี 2547 
567 นคร ชิตเดชะ ปัญหาการหกัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา กรณีการรับจา้งทาํของ 2547 
568 ประสิทธ์ิ ทิพยรั์กษ ์ ผลกระทบจากการเปิดเผยขอ้มูลเครดิตลูกคา้ 2547 
569 กาํแหง ลอยจ้ิว การโอนความเส่ียงภยัในสญัญาซ้ือขาย 2547 
570 พงศสิ์งห์ เสถียรปกิรณกรณ์ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการก่อการร้ายของประเทศไทย 2547 
571 พรชยั ศกัยชีวติ กรอบความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน 2547 
572 ชาติชาย มาลาศรี ปัญหาการดาํเนินคดีอาญากบัผูล้ะเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ 2547 
573 โสภิต สมพงษ ์ การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 ศึกษากรณี: การ

เดินทางผา่นแดนไทย-มาเลเซีย 
2547 

574 ศิริพรรณ พรหมชยัวฒันา ขอ้กาํหนดเร่ืองทุนขั้นตํ่าในการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว 2547 
575 ผสุสดี ถาวรวฒิุ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการขายยาทางพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ 
2547 
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576 ชวนพิศ กร่อมี ปัญหาการละเมิดหลกัปฏิบติัและกฎเกณฑร์ะหวา่งประเทศท่ีเก่ียวกบั
การเขา้ใชป้ระโยชน์จากวงโคจรสถิตย:์ ศึกษาปัญหาระหวา่งประเทศ
ไทยกบัประเทศจีนและฮ่องกง 

2547 

577 ทศันีย ์สุขสมบูรณ์ ปัญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดินพทุธศกัราช 2475 

2547 

578 ศรัทธา อิศโรวธุกลุ ปัญหาการดาํเนินคดีอาญากบัผูล้ะเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ 2547 
579 สมชยั คชวรรณ์ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการกาํหนดค่าเสียหายในคดีเช่าซ้ือ

ของศาลยติุธรรม: ศึกษาเฉพาะกรณีการเช่าซ้ือรถยนต ์
2547 

580 สมบูรณ์ มหศรีแสงเพชร ปัญหาการจดัเก็บภาษีจากวชิาชีพอิสระ: ศึกษากรณีเงินไดข้องแพทย์
และผูป้ระกอบการวชิาชีพอิสระอ่ืน ๆ 

2547 

581 พรภูเมศ วรธรรมพินิจ การจดัหาประโยชน์ทางธุรกิจในท่ีธรณีสงฆ ์ 2547 
582 ศิริพร เครือภู่ ผลของคาํพิพากษาในคดีคุม้ครองผูบ้ริโภคกบัการคุม้ครองผูเ้สียหาย

ท่ีมิไดเ้ป็นโจทก ์
2547 

583 ธาตรี มหนัตรัตน ์ ความผิดและโทษในทางอาญาของผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัป่าไม ้
ศึกษากรณีการบุกรุกครอบครองท่ีป่า 

2547 

584 แน่งนอ้ย ปุญญะประสิทธ์ิ สถานะทางกฎหมายของสญัญาบตัรเครดิต 2547 
585 ปรียา ชูเชิด มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัปัญหาการทาํแทง้ 2547 
586 มานพ อุไรรัตน์ ปัญหาความเพียงพอของพยานหลกัฐานก่อนการจบักมุ 2547 
587 อารี ชูเชิด มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการล่วงเกินทางเพศ 2547 
588 นิพนธ์ เมฆฉาย ปัญหากฎหมายสญัญายอมความในการประกนัภยัรถยนต ์ 2547 
589 สุทธิ กิตติศุภพร การชะลอการฟ้องของพนักงานอัยการ:  ศึกษาเฉพาะกรณีการ

คุม้ครองผูเ้สียหาย 
2547 

590 ธงศฉ์ตัร นิลดาํ การคุม้ครองสิทธิของพยานในคดีอาญา: ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กและ
เยาวชน 

2547 

591 จริยา เฉลิมเผา่ การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการทาํสัญญาตาม
หลกัสญัญาทางแพง่กบัสญัญาทางปกครอง 

2547 

592 พชัรา สุคนัธี มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและคุม้ครองพระพุทธศาสนา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 

2547 

593 อนุรักษ ์อุณหกานต ์ การควบคุมตรวจสอบฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร 

2547 

594 วฑิูรย ์ตรีสุนทรรัตน ์ บทบาท อาํนาจ หนา้ท่ีของแพทย ์ในการชนัสูตรพลิกศพ 2547 
595 คณากร สนัติพงศ ์ มาตรการทางกฎหมายในการเบ่ียงผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัการล่า

สตัวป่์า 
2547 
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596 ฐิติวฒัน์ ยะชยัมา การเบ่ียงเบนผูก้ระทาํความผิดออกจากกระบวนการยติุธรรม  ศึกษา
กรณีการทาํร้ายร่างกายของคู่สมรส 

2547 

597 เกรียงไกร เกียรติดาํรง ภาระหน้าท่ีในการพิสูจน์ความรับผิดชอบของผูผ้ลิตสินค้าท่ีไม่
ปลอดภยั 

2547 

598 ศกัดา คลา้ยร่มไทร การคุม้ครองสิทธิมนุษยชนของผูต้อ้งหาและจาํเลยในกระบวนการ
ยติุธรรมทางอาญาท่ีไดรั้บการคุม้ครองตามสนธิสญัญาท่ีประเทศไทย
มีพนัธกรณีตอ้งปฏิบติั 

2547 

599 สุชาติ ใจเก้ือ การใหอ้อกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมวัหมอง: ศึกษากรณี การ
ตรวจสอบการใชดุ้ลพินิจของฝ่ายปกครองโดยศาล 

2547 

600 ปริญญา แสงทอง การคุ้มครองสิทธิผู ้เสียหายและจําเลยในคดีอาญา ศึกษากรณี: 
ค่าตอบแทนผูเ้สียหาย ค่าทดแทน และค่าใชจ่้ายแก่จาํเลยในคดีอาญา 

2547 

601 มาลี สิรามาศ การใชดุ้ลพินิจในการไต่สวนมูลฟ้องของศาลกรณีพนักงานอยัการ
เป็นโจทก ์

2547 

602 คเณศ ศิริรัตน ์ การใชดุ้ลพินิจตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ของเจา้
พนกังานจราจร 

2547 

603 วรา สุขแสน การควบคุมและตรวจสอบคาํสั่งทางปกครองขององค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ศึกษาเฉพาะกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2547 

604 ชาญวทิย ์ทรงสวา่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540: ศึกษาเฉพาะ
กรณีองคก์รวนิิจฉยัช้ีขาดอาํนาจหนา้ท่ีระหวา่งศาล ตามมาตรา 248 

2547 

605 กฤษณะ สินไชย สิทธิผูถู้กกล่าวหาในการสอบสวนพิจารณาขา้ราชการตาํรวจกระทาํ
ผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง 

2547 

606 ปริพนัธ์ โตอดิเทพย ์ การป้องกนัการละเมิดกฎหมายอนัเกิดจากผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ต
สาธารณะ 

2547 

607 ณรงคเ์ดช เดชคุม้ มาตรการคุ้มครองทางกฎหมายต่อเด็กและเยาวชนผูไ้ด้รับความ
เสียหายจากการเสนอข่าวอาชญากรรมของหนงัสือพิมพไ์ทย ศึกษา
กรณีเด็กและเยาวชนเป็นผูเ้สียหายในคดี 

2547 

608 โฆษิต นิติอรรฆนิตย ์ ปัญหาในการนําเสนอพยานหลักฐานสู่การพิจารณาคดีของศาล
ปกครอง 

2547 

609 ศกัร์สฤษฎ์ิ เรือนภู่ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามการก่อการร้าย
ภายในประเทศ 

2547 

610 ปัญจ กลา้แขง็ การควบคุมตรวจสอบคาํสั่งทางปกครองของคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยติุธรรม (ก.ต.) 

2547 
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611 สุพจน์ ปรีชายิง่สถิตย ์ ปัญหาการตราพระราชกาํหนดการก่อการร้ายตามรัฐธรรมนูญไทย 2547 
612 เกษม มกราภิรมย ์ การตรวจสอบคาํสัง่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศึกษาเฉพาะกรณี

สิทธิของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 
2547 

613 มานะ ภานุมาส การไดก้รรมสิทธ์ิหอ้งชุดของคนต่างดา้ว โดยการครอบครองปรปักษ ์ 2547 
614 ต่อยศ สชัฌุกร อาํนาจหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจในการจบักุมผูก้ระทาํความผิดทาง

อาญาในเขตต่อเน่ืองของราชอาณาจกัรไทย 
2547 

615 สมจินต ์คงสะเสน พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510: ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุญาตทาํเหมืองแร่ใต้
ดิน 

2547 

616 เพทาย พานแกว้ ปัญหาการตกเป็นบุคคลตอ้งหา้มในการเขา้ราชอาณาจกัรไทย 2547 
617 ทศพร โตะ๊บุรินทร์ ปัญหาการกําหนดและการจ่ายเ งินค่าทดแทนในการเวนคืน

อสงัหาริมทรัพย ์
2547 

618 ชยนิ แสงจนัทร์ ปัญหาการแกไ้ขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามท่ีกฎหมายกาํหนด
ไวก่้อนการฟ้องคดีปกครองของไทย 

2547 

619 สนิท สุวรรณมะโน ปัญหาองคก์รผูมี้อาํนาจกาํหนดหลกัเกณฑว์า่ดว้ยวธีิพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญไทย 

2547 

620 ศิรพล วตัตะสิงห์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการทาํประชาพิจารณ์ ศึกษากรณีการวางท่อ
ก๊าซระหวา่งรัฐบาลไทย-รัฐบาลมาเลเซีย ท่ีจงัหวดัสงขลา 

2547 

621 ไสว สุวรรณชยั การใชดุ้ลพินิจของผูบ้งัคบับญัชาในการวนิิจฉยัเก่ียวกบัความผิดวินยั
ฐานประพฤติชัว่ของขา้ราชการครู 

2547 

622 พรเพญ็ ไชยถาวร ปัญหาการออกโฉนดท่ีดินโดยมีเง่ือนไขทางกฎหมาย 2547 
623 เฉลิมพล เรืองเริงกลุฤทธ์ิ บทบาทกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่วนทอ้งถ่ิน ศึกษากรณี การ

เลือกตั้งเทศบาล 
2547 

624 อภิชาต วจิิตรตระการสม การคุม้ครองแรงงานและค่าจา้งตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน
พทุธศกัราช 2541 

2547 

625 เพญ็ภทัรา อตัถากรโกวทิ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัมิใหเ้ด็กและเยาวชนกระทาํผิด 2547 
626 ณฐัวฒิุ บวัประทุม มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของหญิงและท่ีเป็น

ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย ์
2547 

627 วโิรจน์ ตุลาพนัธ์ุ การรับฟังพยานหลักฐานท่ีเกิดจากคอมพิวเตอร์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

2547 

628 วนิสั สุนนท ์ ปัญหาการพิจารณาคดีอยา่งต่อเน่ือง 2547 
629 บนัเทิง จาํเริญใหญ่ พระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. 2518: ศึกษาเฉพาะกรณี การ

คุม้ครองสิทธิของลูกจา้งในกรณีระงบัขอ้พิพาท 
2547 
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630 สุรินทร์ สู่สวสัด์ิ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี 2547 
631 เพญ็ภสัสร แกว้มณี ปัญหาการคุม้ครองความปลอดภยัในการทาํงานของลูกจา้ง 2547 
632 ทวศีกัด์ิ ธรรมศกัด์ิ สภาพปัญหาและผลกระทบ กรณีฝ่ายบริหารใชอ้าํนาจฝ่ายตุลาการ: 

ศึกษาเฉพาะกรณีคําสั่งชะลอการฟ้องของพนักงานอัยการตาม
กฎหมายไทยเปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศ 

2547 

633 สมชยั จารุจินดา ศาลปกครองกบัการตรวจสอบการใชอ้าํนาจของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 

2547 

634 สมพล โพธ์ิก่ิง ปัญหาของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งต่อการดําเนินคดีตาม
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยขอ้สญัญาท่ีไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 

2547 

635 เพ่ิมศกัด์ิ กมลสุขขสถิต การดาํเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิเดก็
ในศาลแขวงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 

2547 

636 เศกสิทธ์ิ แกว้จาํบงั มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองสินคา้ไทย  ตาม
พระราชบญัญติัส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

2547 

637 พรพล แกว้จาํบงั มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสญัญาเช่าซ้ือ 2547 
638 กฤตนนัท ์นาคะพรหม มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการโทรคมนาคม 2547 
639 จนัทร์สิริ ตนัไพบูลยก์ลุ สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ:  ศึกษาเฉพาะกรณี

ปัญหาการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส ตามประมวล
รัษฎากร 

2547 

640 วรารัตน์ ศรีสมบูรณ์ การถือกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นของพระภิกษุ 2547 
641 สุกญัญา เอ่ียมศิริพรรัตน ์ การตั้งคณะกรรมาธิการของรัฐสภา 2547 
642 นรญาณ ด่านศรีสุข การคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหายในคดีอาญา: ศึกษาเฉพาะกรณีการขอ

ออกหมายจบั 
2547 

643 ปัญญา วงศเ์มฆ การยกเลิกการพิจารณาท่ีมิชอบของศาลในคดีอาญา 2547 
644 ดุสิต พรหมสิน ปัญหาและอุปสรรคในการรวบรวมพยานหลักฐานทางนิ ติ

วทิยาศาสตร์ของพนกังานสอบสวน 
2547 

645 รัญชน์ ขวญัเซ่ง ปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวกบัการสืบพยานเด็กตามพระราชบญัญติัแกไ้ข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 
2542 

2547 

646 ปิยชาติ ปรัชญาชีวนิ พยานหลกัฐานอิเลก็ทรอนิกส์ 2547 
647 วเิชียร ชยัชนะ สภาพปัญหาการกกัขงัแทนค่าปรับ: ศึกษากรณีความผิดลหุโทษ 2547 
648 สุเมธ อาศิรพจน ์ การใชสิ้ทธิของนายจา้งในลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2547 
649 ปฑิตตา ฤทธ์ิเล่ือน ปัญหาผูซ้ื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ของเจ้า

พนกังานบงัคบัคดี 
2547 
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650 อดิชาติ วงษแ์จง้ องค์กรบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน ศึกษากรณีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2547 

651 ธนวฒัน์ ศรีแสง การมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540: ศึกษากรณี
ปัญหาและทางออกในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธี
ประชาพิจารณ์ 

2547 

652 ณฐัพล พรหมสิงห์ ปัญหากฎหมายในการบงัคบัชาํระภาษีสรรพสามิตคา้ง 2547 
653 อนุสรณ์ แพร่พิพฒัน์มงคล สภาวะการพกัการบงัคบัชาํระหน้ีในการฟ้ืนฟกิูจการลูกหน้ี 2547 
654 อดิศกัด์ิ สุทธิโยธิน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540: ศึกษาเฉพาะ

กรณีปัญหา'ของพนกังานอยัการในการพิจารณาคดีต่อเน่ืองของศาล
ยติุธรรมในคดีอาญาตามบทบญัญติั มาตรา 241 

2547 

655 จกัรพงษ ์วกิิณิยะธนี การนาํมาตรการทางกฎหมายในการฟ้องคดีดว้ยวาจามาใชก้บัคดีเด็ก
และเยาวชน 

2547 

656 ประวติั หาดป่ินขจรจารุ คาํสัง่ทางปกครองของรัฐวสิาหกิจ 2547 
657 ธีรกานต ์ธีรธรธาํรง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการใช้ยาผิดประเภทเพื่อ

ป้องกนัการตั้งครรภ ์
2547 

658 นาํลาภยศ ศรีธวชั ปัญหาทางกฎหมายในการใชช่ื้อโดเมนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2547 
659 สนัชยั ป่ินทอง อาํนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 2547 
660 ฉนัทนี ถินประวติั ม าต ร ก าร ริ บ ท รั พ ย์สิน ท่ี เ ก่ี ย วกับ ก า ร ก ร ะ ทํา ค ว า ม ผิ ด ต า ม

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
2547 

661 วรัท ทรงสิริอาชา กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ศึกษาเฉพาะ
กรณีความผิดการพนนัเป็นความผิดมูลฐาน 

2547 

662 สุชาติ มีสมบติั ผลกระทบของการบังคบัใช้พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติต่อ
การศึกษาภาคบงัคบั 

2547 

663 ปวโรจน์ พานิชปฐม มาตรการทางกฎหมายในการปฏิบติัต่อสตรีท่ีตกเป็นผูต้อ้งหาหรือ
จาํเลยและผูเ้สียหายหรือโจทกใ์นคดีอาญา 

2547 

664 มนตช์ยั พิณะเวศน ์ กระบวนการระงับข้อขัดแย้งเก่ียวกับคําสั่ง ซ่ึงมีผลกระทบกับ
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

2547 

665 พงศธร ศรีสาคร ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัส่ือมลัติมีเดียลามกและละเมิดลิขสิทธ์ิบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

2547 

666 นุกลู ปาระชาติ ปัญหาทางกฎหมายในการรับจาํนาํผลิตผลการเกษตร 2547 
667 ภทัรภณ ขวญัเมือง ผลกระทบต่อการพิจารณาพิพากษาคดีอันเกิดจากโครงสร้างผู ้

พิพากษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยติุธรรม พ.ศ. 2543 

2547 
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668 ทวปี เพช็ร์สุวรรณ ผลกระทบของสนธิสัญญาว่าด้วยหลักการควบคุมการดําเนิน
กิจกรรมของรัฐภาคีในการสาํรวจและใชป้ระโยชน์จากห้วงอวกาศท่ี
มีต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย 

2547 

669 ปิยดา อ่อนสลุง มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุม้ครองและป้องกนัหญิงท่ีถูกสามีทาํร้าย 2547 
670 เมธาว ีสุขสวสัด์ินุวงษ ์ การคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมในความผิด

ฐานข่มขืนกระทาํชาํเรา 
2547 

671 วเิชียร ใยยะธรรม ผลกระทบทางกฎหมายเก่ียวกบัอาํนาจหน้าท่ีระหว่างศาลยุติธรรม 
ศาลปกครองและศาลทหารท่ีมีต่อคู่ความ 

2547 

672 ชยัยนัต ์ผลสุวรรณ์ บทบาทของพนักงานอัยการกับการสอบสวนให้ได้รับความเป็น
ธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 

2547 

673 ศศิ พรไพรัช มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นการโฆษณา 2547 
674 นิวติั ศรีเพญ็ ปัญหาทางกฎหมายในการดาํเนินการเก่ียวกบัวินยัทหารท่ีไม่อยู่ใน

อาํนาจศาลปกครอง 
2547 

675 สุวนีย ์เบ็ญมูซา ปัญหาการตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญ
ในการตราพระราชกาํหนด 

2547 

676 เดชฤทธ์ิ ฤชโรจน ์ รูปแบบของสภาเดียวในการทาํหนา้ท่ีนิติบญัญติัของไทย 2547 
677 พิมพินี ม่ิงมณี ปัญหาในการจดัทาํกิจการร่วมกนัขององคก์รบริหารส่วนตาํบล 2547 
678 วรีะ มุสิกะโสภณ ปัญหาทางกฎหมายในการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํ

จงัหวดั 
2547 

679 วริศ ประสานสรรพกิจ การบงัคบัหลกัประกนัทางธุรกิจโดยกระบวนการของศาล: ศึกษา
เฉพาะกรณีร่างพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. … 

2547 

680 มนู นิลเอก ปัญหาทางกฎหมายการโอนสิทธิเรียกร้องในธุรกิจแฟคตอร่ิง 2547 
681 อุดมวทิย ์พนัธ์ุเสือ ปัญหาประสิทธิภาพในการบังคบัใชก้ฎหมายฟอกเงินของไทยกับ

ธุรกรรมทางการเงินท่ีผา่นธนาคารพาณิชย ์
2547 

682 ชยัณรงค ์ต่อสกลุ การพฒันากฎหมายการบริหารรายไดแ้ละทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยั
รามคาํแหง 

2547 

683 จิราพร แกว้อนนัต ์ ปัญหาทางกฎหมายของสญัญาทางปกครอง 2547 
684 ประยรู ปรีดา คดีปกครอง กรณีหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐละเลย

ต่อหนา้ท่ีหรือปฏิบติัหนา้ท่ีล่าชา้เกินสมควร 
2547 

685 ฐิติลกัษณ์ เกรียงเกริกไกร ปัญหาการยกเลิกและเพิกถอนนิติกรรมทางป กครองโดยศาล
ปกครอง 

2547 

686 ศุภชยั เหลืองแสงทอง การกาํกบัดูแลองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโดยนายอาํเภอ 2547 
687 ปกาศิต สุขอาษา ปัญหาการยดึส่ิงอนัพึงตอ้งริบตามกฎหมายศุลกากร 2547 
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688 โสภณ หล่ิมสาโรช การควบคุมการใชอ้าํนาจของเจา้พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
ยติุธรรมทางอาญา 

2547 

689 อรรถวทิย ์วงศรั์กษ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากกิจการ
โทรคมนาคม 

2547 

690 พนัธิภา เพ่ิมเกียรต์ิตระกลู ปัญหากฎหมายท่ีส่งผลกระทบต่อสญัญาโทรคมนาคม 2547 
691 อภิวฒัน์ คงชาตรี กฎหมายว่าดว้ยการจราจรทางบก: ศึกษาผลกระทบของมาตรการ

ลงโทษทางจราจรทางบก 
2547 

692 เกรียงศกัด์ิ ประเสริฐภกัด์ิ ปัญหาการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจากการใชอ้าํนาจยึด 
อายดัทรัพยสิ์นของเจา้พนักงาน ศึกษาเฉพาะกรณีการใชอ้าํนาจยึด 
อายดัทรัพยสิ์น ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. 2542 

2547 

693 ปรีชา ทิพวจันา ปัญหากฎหมายในการทาํสญัญาเช่าซ้ือรถยนต ์ศึกษาเฉพาะกรณีตาม
ประกาศของคณะกรรมการวา่ดว้ยสญัญาเร่ืองให้ธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์
และรถจกัรยานยนตเ์ป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543 และขอ้
สัญญาท่ีไม่เป็นธรรมตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยขอ้สัญญาท่ีไม่เป็นธรรม 
พ.ศ. 2540 

2547 

694 นิพพิชฌน์ นิตยเสมอ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 
ศึกษากรณีปัญหาในแง่กฎหมายผลกระทบการกกัขงัแทนค่าปรับ 

2547 

695 นยันา เกิดวชิยั ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายจราจร 2547 
696 อินธิรา ตุย้คาํภีร์ ปัญหาทางกฎหมายของสัญญาทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติ

อนุญาโตตุลาการ พทุธศกัราช 2545 
2547 

697 รัฐวงศ ์อาํพิน ปัญหาทางกฎหมายในการทาํแทง้ท่ีปลอดภยั 2547 
698 สุฉตัร พรศกัด์ิกลุ บทบาทอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ศึกษา

เฉพาะกรณี:ปัญหาทางกฎหมายของการเป็นองค์กรสูงสุดในการ
พิจารณาวินิจฉัยความผิดทางงบประมาณและการคลังและการ
กาํหนดโทษปรับทางปกครอง 

2547 

699 ฐิติรัตน์ ศิริชานนท ์ ปัญหาการกาํกบัดูแลเทศบาลของราชการส่วนภูมิภาค 2547 
700 ปราโมทยศิ์ริบุญญา สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ: ศึกษากรณีการควบคุมตวัตามระเบียบ

สาํนักนายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการปฏิบติัและประสานงานกรณีทหาร
ถูกกล่าวหาวา่กระทาํความผิดทางอาญา 

2547 

701 ภูธร ชีวติโสภณ สิทธิตามรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการมีส่วนร่วมของประชาชน ศึกษากรณี
ผลกระทบการบงัคบัใชร้ะเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ย การรับ
ฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวธีิประชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539 

2547 
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702 จตุรงค ์ดรอ่อนเบา้ สิทธิเสรีภาพตามกฎหมายในการประกอบอาชีพการคา้ประเวณี 2547 
703 กิตติพงษ ์โอกาสดี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการลงโทษทางวนิยักาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 2547 
704 ทกัษิณ พลเยีย่ม ปัญหาการแบ่งเขตเลือกตั้งท่ีส่งผลกระทบถึงการลงคะแนนเสียงเพ่ือ

ถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 
2547 

705 ประสิทธ์ิ ฤทธ์ิมหา ปัญหาทางกฎหมายในการประกอบกิจการโรงแรม 2547 
706 นฐัพงษ ์พาสิงห์ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกับการรับฟังพยานหลกัฐานในคดีอาญาท่ี

ไดม้าโดยมิชอบในกฎหมายลกัษณะพยาน 
2547 

707 วรการ ตระกลูทอง การพน้จากการลม้ละลายของบุคคลธรรมดาตามพระราชบัญญัติ
ลม้ละลาย(ฉบบัท่ี 5) พทุธศกัราช 2542 มาตรา 35 

2547 

708 ภาณิกา อ่อนมาก ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผูต้ ้องหาและจําเลยตามรัฐธรรมนูญ 
ฉบบั 2540 มาตรา 241 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 7 ทว ิ

2547 

709 อุรุพงษ ์แกว้บุตร ปัญหากฎหมายการรับสารภาพในคดีอาญา 2547 
710 กาจพิชยั ขนุเสนา ปัญหาทางกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ศึกษาตาม

พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
พทุธศกัราช 2545 

2547 

711 พงษศ์กัด์ิ วริิยะพาณิชย ์ บทบาทและอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 2547 
712 เทอดศกัด์ิ ปฏิภาณวฒัน์ การคุม้ครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย 2547 
713 เสกสรร ทรัพยนิ์เวศน ์ การพิจารณาคดีต่อเน่ืองของศาลยุติธรรม: ศึกษาผลกระทบต่อ

ผูเ้ก่ียวขอ้งในการพิจารณาคดีอาญา 
2547 

714 เมฆินทร์ เลอยกุต ์ ปัญหาการสัง่การของคณะกรรมการการเลือกตั้งเก่ียวกบัการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

2547 

715 เจษฎา ฉากไธสง ปัญหาการจดัทาํบริการสาธารณะของรัฐกบัทอ้งถ่ิน 2547 
716 เปล่ียน นามพรมมา มาตรการการลงทณัฑท์างวนิยัขา้ราชการตาํรวจ 2547 
717 ธนากร หา้วจนัทึก ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์อง

ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 
2547 

718 เพ่ิม หลวงแกว้ การออกคาํสัง่ทางปกครองในการลงโทษทางวนิยัขา้ราชการครู 2547 
719 กฤษพล คุณแสง ปัญหาในการดาํเนินการทางวนิยัของพนกังานเทศบาล 2547 
720 วสูิตร บุริมาศ สภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการหลอกลวงผู ้ใช้

แรงงาน 
2547 

721 สุนนั ศิริสม การบังคับใช้กฎหมายกับแรงงานพม่าท่ีอพยพเข้ามาทํางานใน
ประเทศไทย 

2547 

722 สกลุชยั ใสเยน็ กฎหมายแรงงานกบัการใชแ้รงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย 2547 
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723 สามารถ วิสุเวช บทบาทอํานาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตํารวจตามกฎหมายว่าด้วย
การจราจร 

2547 

724 จริยา ทศันาววิฒัน ์ ผลกระทบร่างพระราชบญัญติัยา พ.ศ. … ต่อผูป้ระกอบกิจการผู ้
ประกอบวชิาชีพผูรั้บบริการ 

2547 

725 เอกวารินทร หลวงสนาม กระบวนการยุติธรรมไทยในยุคปัจจุบัน ศึกษาเฉพาะกรณี:  คดี
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

2547 

726 วชิรวทิย ์จนัทรา สิทธิของผูเ้สียหายในคดีอาญา ศึกษากรณี: การคุม้ครองสิทธิของ
ผูเ้สียหายในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

2547 

727 พงศกร คิดชยั ปัญหาการชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของทนายความตาม
ประมวลรัษฎากร 

2547 

728 สุรัตน์ ไตลงัคะ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกันและปราบปรามการคา้
หญิงและเด็ก 

2547 

729 บุญชั้น ลาํพองชาติ พระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภค พ.ศ. 2522 กับการคุ้มครอง
ประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการใชเ้คร่ืองสาํอาง 

2547 

730 ววิฒัน์ นามศรีอุ่น การตั้งครรภแ์ทน 2547 
731 ธวชัชยั พรรณนานนท ์ การเลือกปฏิบติัต่อเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํความผิด 2547 
732 ชิราวธุ ฉตัรเฉลิมกิจ ปัญหาการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัท่ีดินของผูเ้ยาว ์ 2547 
733 เมธา คุณลา้น ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการละเมิดลิขสิทธ์ิเพลง 2547 
734 ประพนัธ์ งามววิฒัน์อนนัต ์ มาตรการคุ้มครองพยานและการให้ความช่วยเหลือและคุม้ครอง

ผูเ้สียหายในคดีอาญา เปรียบเทียบต่างประเทศ 
2547 

735 เนติธร เนติศานนท ์ ปัญหาสิทธิผูเ้สียหายในกรณีส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ 2547 
736 ประจนั มณีนิล สิทธิของประชาชนกบัการออกเอกสารสิทธ์ิตามประมวลกฎหมาย

ท่ีดิน 
2547 

737 วชิยั มุริกานนท ์ ปัญหาขอ้กฎหมายวา่ดว้ยการคน้และการจบั 2547 
738 ศกัรพล สิทธิสาร เอกสิทธ์ิและความคุม้กันของสมาชิกรัฐสภา กรณีหม่ินประมาท

บุคคลภายนอก 
2547 

739 ชวลิต กิตติวราพล การจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และหลกัสิทธิเสรีภาพ และ
ความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2540 

2547 

740 พทุธกร นามอ่อนตา ผลกระทบของพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พ.ศ. 2535 ท่ีมีต่อคณะสงฆ์
ไทย 

2547 

741 มนูญ พนูจนัอดั สภาพปัญหาของการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยั
จากรถพ.ศ. 2535 

2547 
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742 สุภี หิรัญคาํ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของ
ขา้ราชการครู 

2547 

743 วเิชียร โพธ์ิศรี ความรับผิดทางแพง่ของบุคคลผูเ้ป็นตน้เหตุท่ีใหมี้การเลือกตั้งใหม่ 2547 
744 สมัฤทธ์ิ ภูพฒุ ผลกระทบจากกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินต่อ

พนกังานเทศบาล 
2547 

745 ยอดฉตัรขวญั เรือนคาํ ปัญหาข้อกฎหมายของพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารท่ีไม่
สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 

2547 

746 จกัริน อินทะกนก ดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญ การศึกษาเฉพาะกรณี: พระราชกาํหนด
แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. พิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ฉบบัท่ี 
4) พ.ศ. 2546 และพระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. ภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527  พ.ศ. 2546 

2547 

747 พศวตั ธรรมวงศา ปัญหาการปฏิบติัตามอาํนาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานทอ้งถ่ินในเขต
เทศบาลตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

2547 

748 สราวธุ จิตรดี ปัญหาและผลกระทบในการตราพระราชกาํหนดก่อการร้าย 2547 
749 ศุภชยั ลีเขาสูง ปัญหาทางกฎหมายในการบริหารงานของผูว้่าราชการจงัหวดัแบบ

บูรณาการเพื่อการพฒันา 
2547 

750 นุชนพางค ์จนัทรเจริญ สัญญาแฟรนไชส์กบัขอ้ตกลงท่ีมีลกัษณะเป็นการจาํกดัเสรีภาพทาง
การคา้ 

2547 

751 ปริญญา วชิาโคตร กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลเยาวชนและครอบครัวกับ
การนาํวธีิพิจารณาคดีต่อเน่ืองมาบงัคบัใช ้

2547 

752 นิคม แสนนรินทร์ การศึกษา บทบาทอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

2547 

753 พินิจ ชุมแวงวาปี ปัญหาและผลกระทบของพยานหลกัฐานต่อกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา 

2547 

754 ปิยพร จนัทภา ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิแก่เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํ
ผิด 

2547 

755 สรัล เลาหพนัธ ์ การทาํแทง้ของไทย 2547 
756 ชยัรัตน์ โสดา ปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการ

เลือกตั้งในการจดัการเลือกตั้งสมาชิกวฒิุสภา 
2547 

757 ไพโรจน์ ไกรเสน ปัญหาหลกัเกณฑ์ตามกฎหมายในการยกฐานะองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

2547 

758 สมบติั กาํบุญมา ปัญหาการขดักนัของกฎหมายจราจรเก่ียวกบัการตรวจแอลกอฮอล์
กบัสิทธิของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

2547 
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759 สุภาพรรณ จนัทวติั ปัญหาและแนวทางแก้ไขการฟ้ืนฟูกิจการลูกหน้ีตามกฎหมาย
ลม้ละลาย พ.ศ.2483 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2541 และ (ฉบบั
ท่ี 5) พ.ศ. 2542 

2547 

760 วรวฒิุ สินทรัพย ์ ปัญหาการใชพ้ระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ในการแปร
รูปรัฐวสิาหกิจ: ศึกษากรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

2547 

761 สมทรง พละเดช ความคุม้ครองการตายโดยผิดธรรมชาติ 2547 
762 บุญสรวง ปัญหาการกํากับดูแลการบริหารจัดการงบประมาณขององค์การ

บริหารส่วนตาํบล 
2547 

763 พรธิดา วมิุตติลาภ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการแปลงสินทรัพยใ์หเ้ป็นทุน 2547 
764 ชยัวฒัน์ กลมพนัธ์ ประมวลกฎหมายท่ีดิน ศึกษาเฉพาะกรณีการออกโฉนดท่ีดิน 2547 
765 ณฤทธ์ิ นามมาวงษ ์ ปัญหาในการใชดุ้ลพินิจในการปล่อยชัว่คราว 2547 
766 พฒันภรณ์ ศิลปวฒันานนัท ์ การบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการตรวจเงินแผน่ดิน 2547 
767 ณฐัพล แกว้ขนั ปัญหาการบังคบัใชก้ฎหมายส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลในการกาํจัด

ขยะมูลฝอย 
2547 

768 วศิร์ อคัรสนัตติกลุ ปัญหาความผิดต่อแผน่ดินท่ีสมควรยอมความได ้ 2547 
769 โกศล บุญคง มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภยัทางชีวภาพของพืช

ดดัแปลงพนัธุกรรม 
2547 

770 เธียรชยั นนยะโส การคุม้ครองสิทธิของสตรีมีครรภใ์นคดีอาญา 2547 
771 ธีรพล นนยะโส ทนายความท่ีศาลตั้งกบัการคุม้ครองสิทธิของจาํเลยในคดีอาญา 2547 
772 นิคม ดวงปาโคตร การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัสถานบริการ พ.ศ. 2509 แกไ้ขเพ่ิมเติม 

(ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2521 (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2525 และ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 
2546 

2547 

773 สุชาติ นอ้ยคนดี ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัวา่ดว้ยขอ้สัญญาไม่เป็นธรรมใน
สญัญาสาํเร็จรูป 

2547 

774 สุธรรม เมืองประทุม ปัญหาการกระจายอาํนาจสู่สถานศึกษา 2547 
775 สิทธิพร สินพร การคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชนในชั้นสอบสวนในคดีเก่ียวกบัเพศ 2547 
776 สาํราญ จนัทะเสน ปัญหากฎหมายตามพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 2547 
777 พีระ เนติวชัราจารย ์ การบงัคบัใช้กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม

ทางเศรษฐกิจ 
2547 

778 พงศพ์นัธ์ุ พลอยประดบั มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการขนส่งกรณีการบรรทุกนํ้ าหนกัเกิน
พิกดั 

2547 

779 สุทิน ศรีชาติ ปัญหาการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 2547 
780 เนติพงศ ์ธาตุทาํเล อาํนาจการสอบสวนของพนกังานสอบสวน 2547 
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781 จนัทร์จิรา ตนัติไพบูลย ์ สิทธิการฟ้องใหเ้พิกถอนสญัญาทางปกครองท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 2547 
782 ธนญัญา เพชรคุม้ มาตรการทางกฎหมายในการแกปั้ญหาการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล

ของลูกคา้ธนาคารพาณิชย ์
2547 

783 หญิง พรประสิทธ์ิ ความรับผิดทางแพ่งของผูเ้ป็นเจา้ของหรือครอบครองแหล่งกาํเนิด
มลพิษ 

2547 
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784 สรายทุธ์ สนัติผลธรรม ปัญหากฎหมายความรับผิดของห้างสรรพสินคา้ต่อลูกคา้ท่ีมาจบัจ่าย
ใชส้อยในหา้งสรรพสินคา้ 

2548 

785 กิตติวฒัน์ กิตติเวช การระงบัขอ้พิพาทโดยการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของศาลยติุธรรม 2548 
786 สนัติ ฟุ้ งเฟ่ือง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองแรงงานต่างดา้วผิดกฎหมาย 2548 
787 จรัล อะทะวงศ ์ การควบคุมและตรวจสอบผูไ้ดรั้บความเดือนร้อนจากกระบวนการ

ยติุธรรมทางอาญาโดยศาลปกครอง 
2548 

788 รุ่งอรุณ เกิดผล กระบวนการประนอมหน้ีหลงัลม้ละลาย 2548 
789 เบญจมาศ วฒันะโชติ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการนาํสิทธิการเช่ามาเป็นหลกัประกนั 2548 
790 อนุรักษ ์สุวรรณพนงั ปัญหาการครอบงาํการจดัการบริษทัจาํกดัสัญชาติไทยโดยคนต่าง

ดา้ว 
2548 

791 สนัธิรัตน์ มหทัธนชาติ ปัญหากฎหมายการฝ่าฝืนการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 2548 
792 นรพล วริิยะโสฬส บทบาทคณะกรรมการการเลือกตั้งกบัการเลือกตั้งในระดบัทอ้งถ่ิน 2548 
793 ประทีป คงสนิท ความรับผิดทางละเมิดของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงตีพิมพ ์ 2548 
794 จกัราวธุ กนัมะโน ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดในความเสียหายอนัเกิดจาก

ยานพาหนะอนัเดินดว้ยกาํลงัเคร่ืองจกัรกล 
2548 

795 วฒิุพงศ ์มหาทรัพยไ์พบูลย ์ สิทธิท่ีจะตายของผูป่้วยท่ีหมดหวงัในการเยียวยารักษา 2548 
796 ชาลี กญุชร ณ อยธุยา มาตรการทางกฎหมายขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการส่งเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
2548 

797 ทววีฒัน์ ภูมิภาค ปัญหาในการอุทธรณ์คาํสั่งทางปกครองและการขอให้พิจารณาใหม่
ตามพระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

2548 

798 ไชยวฒิุ มนูทศัน ์ การบงัคบัใชเ้คร่ืองหมายรับรองฮาลาลกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 

2548 

799 ธนากรณ์ กอ้งมงคล ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย:  ศึกษากรณีพฤติกรรมของ
ผูป้ระกอบการท่ีมีอาํนาจเหนือตลาดตามพระราชบัญญัติแข่งขัน
ทางการคา้ พ.ศ. 2542 

2548 

800 ปัทมา อู่อภิรมย ์ ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภค: ศึกษากรณีการควบคุม
การโฆษณาและฉลากผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 

2548 

801 ชาญชยั ชูทุ่งยอ การคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญาโดยทนายความ 2548 
802 ชยัรินทร์ ธรรมอมรพงศ ์ ปัญหาการตีความขอ้กฎหมายเก่ียวกบัค่าสิทธิ 2548 
803 สุรวฒิุ รักษาวงศ ์ ปัญหาทางกฎหมายเ ก่ียวกับการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินตามร่าง

พระราชบญัญติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. … 
2548 

804 ประสิทธ์ิ รักสลาม การประกอบธุรกิจทางการเงินท่ีไม่ผูกพนักบัดอกเบ้ียของธนาคาร
อิสลาม 

2548 
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805 ธนากร คุปตจิตต ์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอุบติัเหตุจราจรทางบกอนัเกิด
จากการด่ืมสุรา 

2548 

806 สุวทิ คงแสงภกัด์ิ การตรวจสอบ ถ่วงดุลอาํนาจคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีการสั่ง
ให้เลือกตั้ งใหม่ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้ ง 
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

2548 

807 ยิง่พนัธ์ุ ถาวรแกว้ การพิจารณาความเสียหาย (INJURY) ท่ีเกิดจากการทุ่มตลาด 
(DUMPING) ตามพระราชบัญญติัตอบโต้การทุ่มตลาดและการ
อุดหนุนซ่ึงสินคา้จากต่างประเทศพ.ศ. 2542: ศึกษากรณีไต่สวน
สินคา้เหล็ก โครงสร้างรูปพรรณหนา้ตดัรูปตวั H และสินคา้ฟทาลิก
แอนดไ์ฮไดร์ด 

2548 

808 ตุลธร ทรงศิริ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิเด็กจากส่ือลามก 2548 
809 พนสั สุขะปิณฑะ พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์พ.ศ. 2530: ศึกษา

เฉพาะกรณีขอ้จาํกดัการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินท่ีไดม้าจากการเวนคืน 
2548 

810 ปัทมา สุขสุมิตร การแปลงทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นทุน 2548 
811 สมเกียรติ บุญทอง ปัญหาการใชดุ้ลพินิจของรัฐมนตรีเก่ียวกบัการขออนุญาตทาํงานของ

คนต่างดา้วตามพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2521 
2548 

812 ศิริ ศิริวฒัน ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการซ้ือขายอวยัวะ 2548 
813 วเิชียร แกว้มณีโชติ ปัญหาการคดัคา้นกระบวนการเลือกตั้งตามพระราชบญัญติัประกอบ

รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิก
วฒิุสภา พ.ศ. 2541 

2548 

814 สาํราญ ปิยะวงค ์ ปัญหาอาํนาจหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวน 2548 
815 กูเ้กียรติ พชัรนฤมล ปัญหาการกาํหนดค่าเสียหายตามมาตรา 574 กบัขอ้สัญญาท่ีไม่เป็น

ธรรม 
2548 

816 ระววิรรณ พงษพ์านิช มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองเหยื่อสตรีจากการละเมิดสิทธิ
โดยส่ือมวลชน 

2548 

817 สกลุ ปราบพาล ปัญหาการเขา้สู่ตาํแหน่งของสมาชิกวฒิุสภา 2548 
818 ดลยารัตน์ ดารา ผลกระทบของการพิจารณาคดีต่อเน่ืองต่อการประกอบวิชาชีพ

ทนายความ 
2548 

819 อนนัต ์เผือกพลูผล ปัญ ห าก า รนํา มา ต รก า รก า รต่ อ รอ ง คํา รั บสา รภา พม า ใช้ใ น
กระบวนการยติุธรรมทางอาญาของไทย 

2548 

820 สิทธิชยั ภวภูตานนท ์ณ 
มหาสารคาม 

ปัญหาโครงสร้างทางกฎหมายขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 2548 

821 ศุลีพร บุญชู พนกังานอยัการกบัการดาํเนินคดีอาญาอยา่งไม่เป็นทางการ 2548 
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822 สมคิด เอมะพฒัน ์ ปัญหาการบงัคบัใชพ้.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 ในการควบคุม
สถานบริการ 

2548 

823 กมล ยนืยงวฒันากลู มาตรการทางกฎหมายของไทยในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการ
คา้ประเวณีหญิงและเด็กขา้มชาติ 

2548 

824 กาญจนา งามญาติ การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2472 กรณีไม่มี
สนธิสญัญาส่งผูร้้ายขา้มแดนกบัราชอาณาจกัรไทย 

2548 

825 สุชาติ ชาติปัญญาวฒิุ พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กบั
มาตรการยดึ อายดั และริบทรัพยสิ์น 

2548 

826 ประสงค ์แสงพงษช์ยั ปัญหาเก่ียวกบัความซํ้ าซอ้นของกฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัใน
การทาํงานของลูกจา้ง 

2548 

827 กนัตภณ ธนกลุ การคุม้ครองสิทธิของบุคคลผูไ้ดรั้บผลกระทบจากคาํสัง่ทางปกครอง
ซ่ึงออกโดยสภาทนายความ 

2548 

828 ธนะรัตน์ ศิริพฒันโกศล ปัญหาการไดรั้บความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยการจดัหาท่ีปรึกษา
กฎหมายหรือทนายความใหแ้ก่เด็กผูถู้กกล่าวหา 

2548 

829 อรรถพล อรรถวรเดช ข้อจํากัดทางกฎหมายในการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตตาม
พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจขอ้มูลเครดิต พ.ศ. 2545: ศึกษา
เฉพาะกรณีการจดัเก็บและการเปิดเผยขอ้มูลเครดิต 

2548 

830 วชิยั เพชรคาํ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินการสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้
และการปรับโครงสร้างหน้ีของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

2548 

831 บณัฑิต ปัญญวรรณศิริ ปัญหาการบงัคบัคดีอนัเน่ืองมาจากสัญญาทางปกครองท่ีคู่สัญญาทั้ง
สองฝ่ายเป็นองคก์รของรัฐ 

2548 

832 สุรินทร์ นิมิตพนัธ ์ ปัญหาทางกฎหมายการเข้าสู่ตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถ่ินและ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) 

2548 

833 กฤษณ์ คงเมือง ปัญหาอํานาจหน้าท่ีของนายอําเภอตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 ในการบงัคบับญัชาขา้ราชการ 

2548 

834 วชิาสิทธิ สีหตุลานนท ์ การคุม้ครองผูเ้สียหายเด็กในการสอบสวนคดีอาญา 2548 
835 รัสรินทร์ พงษล้ี์รัตน ์ ผลกระทบของการสอบสวนคดีพิเศษท่ีมีต่อกระบวนการยติุธรรม 2548 
836 ฉตัรมงคล มาตรการแสวงหา รวบรวมและการเสนอพยานหลกัฐานในคดี

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
2548 

837 สมชยั เตชสัศรีวฒันา ปัญหาการบังคบัใช้พระราชกาํหนดบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย 
พ.ศ. 2544วา่ดว้ยการปรับโครงสร้างกิจการของลูกหน้ี 

2548 

838 ปกรณ์ เหล่าสกลุ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการอุทธรณ์ภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร 

2548 
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839 คณวสั แกว้ประพาฬ การขออนุญาตตั้ งโรงงานปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้
กฎหมายโรงงาน 

2548 

840 วไิลลกัษณ์ สวสัดิเวช ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการโอนสิทธิเรียกร้องในสัญญาต่างตอบ
แทน 

2548 

841 สายพิณ จาํปาทิพย ์ ปัญหาทางกฎหมายในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาในส่วนคดี
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและการใชม้าตรการทางอาญาในการบงัคบัใช้
สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 

2548 

842 สรวงสุดา ยอกแคร่ว การยกเลิกโทษประหารชีวติ 2548 
843 โสภณ กิตติดาํรงคเ์จริญ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจแฟคเตอร่ิงในประเทศไทย 2548 
844 เกษมสนัต์ิ ธีรสิทธ์ิสถาพร มาตรการทางกฎหมายเพ่ือป้องกันการผลิตส่ิงบันทึกเสียงและส่ิง

บนัทึกภาพในรูปแบบของสญัญาณดิจิทลัท่ีละเมิดกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
2548 

845 อิทธิพล ปุราสะเก การยติุขอ้พิพาททางปกครองในชั้นพนกังานอยัการ 2548 
846 สมชาย ปล้ืมอารมย ์ ผลกระทบ กรณีการยกเลิกพระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผิดอนัเกิดจาก

การใชเ้ช็ค พ.ศ. 2534 
2548 

847 มณี ตนัติเวชกลุ ปัญหาการนําวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับกับวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง 

2548 

848 ภาณุกร ดุลสมัพนัธ์ ปัญหากฎหมายตามพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ. 2534 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ. 2543: 
ศึกษากรณีเคร่ืองหมายการคา้ขาดลกัษณะบ่งเฉพาะภายหลงัท่ีไดรั้บ
การจดทะเบียน 

2548 

849 พทุธิพงษ ์ชาธิพา การออกเสียงแสดงประชามติ (referendum) ตามมาตรา 214 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (พ.ศ. 2540) 

2548 

850 สมฤกษ ์สาํลีอ่อน ความคุม้ครองทางกฎหมายสาํหรับส่ิงประดิษฐข์องลูกจา้ง 2548 
851 สุทสัสา แกว้จรวย ปัญหาในการจบับุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 

2540:ศึกษากรณีการกระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด 
2548 

852 อริยะลกัษณ์ สุมิระ มาตรการทางกฎหมายในการดาํเนินคดีอาญากบัผูป้ระกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมในความผิดเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้ม 

2548 

853 ศิริเพญ็ จนัทร์นิยม กฎหมายคุม้ครองเด็กในฐานะผูเ้สียหายในการให้ปากคาํในคดีอาญา
นวตักรรมใหม่ในกระบวนการยติุธรรม เพื่อสิทธิเด็ก 

2548 

854 ทรงกลด ไชยเมืองมา ปัญหาและอุปสรรคในการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสัญญาตาม พ.ร.บ. 
คุม้ครองผูบ้ริโภค (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2541 

2548 

855 ชยัวฒัน์ ตนัต์ิเปล่ง บทบาทของคณะกรรมการข้าราชการอัยการในการทําหน้าท่ี
คณะกรรมการวนิิจฉยัขอ้พิพาท 

2548 



 มหาวทิยาลัยรามค าแหง (สารนิพนธ์) 376 

   
  ล าดับ                 ช่ือผู้แต่ง                                                     ช่ือเร่ือง                                                   ปีเผยแพร่   
  (No.)                 (Author)                                                     (Title)                                                     (Year) 

 

856 โสมนสัสา เอ้ือฤทธิกลุ การกีดกนัทางการคา้ภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก ศึกษากรณีกฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้มของสหภาพยโุรปกบัสินคา้ตดัแต่งพนัธุกรรม 

2548 

857 วชัรี กิจศรีไพศาล ความรับผิดตามสญัญาเช่าซ้ือ 2548 
858 สมชยั วายลม กฎหมายว่าด้วยความรับผิดในผลิตภณัฑ์ เพื่อคุม้ครองสิทธิของ

ผูบ้ริโภค 
2548 

859 กิตติคุณ จนัทรสถาพร มาตรการชะลอการฟ้องคดีอาญา 2548 
860 นิรัตน์ ยศขนุ บทบาทอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมาธิการวิสามัญประจําสภา

ผูแ้ทนราษฎร 
2548 

861 วรพงศ ์ญาณวฒิุ ปัญหากฎหมายในการใชม้าตรการทางอาญากบับุคคลภายนอกผูไ้ม่
ปฏิบัติตามคาํสั่งอายดัทรัพยสิ์นของผูค้ ้างภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร 

2548 

862 สิรภทัร บั้งเงิน ปัญหาเก่ียวกับการตรวจสอบการทุจริตภาครัฐโดยคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผน่ดิน 

2548 

863 สุทศัน์ คาํเป๊ก ปัญหาและผลกระทบจากการใช้อํานาจของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.)ตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน 

2548 

864 ณฐัพล คชสาร ปัญหากฎหมายและผลกระทบจากการบงัคบัใชพ้.ร.บ. คุม้ครองเด็ก 
พ.ศ. 2546 

2548 

865 ณรงคช์ยั ปัญญาวงค ์ บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญกบัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (พ.ศ. 2540) 

2548 

866 ธชัชยั โฉมวไิล ปัญหาการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทการไดม้าโดยการ
ครอบครองตามมาตรา 1367 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

2548 

867 สมจิต สมอ ผ ล ก ร ะ ท บ พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ร ะ เ บี ย บ บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการพุทธศกัราช 2546 ต่อสถานภาพนิติบุคคลของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2548 

868 สิทธิวชัร์ จนัตะ๊สา ปัญหาเก่ียวกับการสอบสวนพยานและผูเ้สียหาย ซ่ึงเป็นเด็กและ
เยาวชน 

2548 

869 สุนทร ทองสุก การลดปริมาณคดีอาญาข้ึนสู่ศาล ศึกษากรณี: การระงับขอ้พิพาท
นอกศาล 

2548 

870 ไกรวฒิุ โปทาหนกั หลกัเกณฑก์ารประเมินความพร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในการรับโอนภารกิจการจดัการศึกษาตามกฎหมาย 

2548 

871 จงเพช็น์ จนัทร์ลา ปัญหาการปฏิรูปท่ีดินในท่ีดินของรัฐ ตามพระราชบญัญติัการปฏิรูป
ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2532 ท่ีส่งผลต่อ
การถือครองท่ีดินของประชาชน 

2548 



 มหาวทิยาลัยรามค าแหง (สารนิพนธ์) 377 

   
  ล าดับ                 ช่ือผู้แต่ง                                                     ช่ือเร่ือง                                                   ปีเผยแพร่   
  (No.)                 (Author)                                                     (Title)                                                     (Year) 

 

872 อนุสรณ์ วงศใ์หญ่ บทบาทของพนักงานอยัการในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน 

2548 

873 สุธี ขจรสนัติ บทบาทการระงบัขอ้พิพาทในคดีอาญา: ศึกษาเฉพาะกรณีระงบัขอ้
พิพาทในชั้นของพนกังานสอบสวน 

2548 

874 สวา่ง กนัศรีเวยีง ปัญหามาตรการการบังคับใช้การลงโทษผู ้ละเมิดลิขสิทธ์ิตาม
พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 

2548 

875 สุพิน หมัน่คิด การบงัคบัใชก้ฎหมายในความผิดฐานการคา้หญิงและเด็ก 2548 
876 คมสนั ใจมา กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ศึกษาเฉพาะกรณี อายุ

ความในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
2548 

877 สามารถ วรรณสาร ปัญหาการนาํมาตรการลงโทษทางอาญาไปบงัคบัใชก้บัความรับผิด
ทางแพง่:ตวัอยา่งแนวคิดยกเลิกโทษทางอาญาตามพระราชบญัญติัวา่
ดว้ยความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค พ.ศ. 2534 

2548 

878 ไพศาล ยะวงศ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัทนายขอแรงของจาํเลยในคดีอาญา 2548 
879 พิทยา มณีรัตน์ พระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทน และค่าใชจ่้าย

แก่จาํเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544: ศึกษาเฉพาะกรณีปัญหาการจ่าย
ค่าตอบแทนผูเ้สียหายในคดีอาญา 

2548 

880 กนกรัชฎ ์นาพิมพ ์ ปัญหาการคุม้ครองสิทธิผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ เพ่ือศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษยต์ามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 

2548 

881 สามารถ สาโรจน์ กฎหมายอาคารชุด: ศึกษากรณีกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อการบริหาร
จดัการนิติบุคคลอาคารชุด 

2548 

882 บุญรอด เขจรานนท ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัสญัญากรณีการตั้งครรภแ์ทน 2548 
883 อนิรุท อรัณยะพนัธ์ุ ปัญหาการจดัเก็บภาษีเงินไดป้ระเภทดอกเบ้ียจากบริษทัต่างประเทศ 2548 
884 ศศิธร บวรสนัติจิต ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองโดเมนเนม 2548 
885 สุรพี โพธิสาราช ผลกระทบของกฎหมายสญัชาติท่ีมีต่อคนไร้สญัชาติในประเทศไทย 2548 
886 ทรงวฒิุ ชมพศูรี ปัญหากฎหมายในการต่อตา้นองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ 2548 
887 ไพศาล วรดิษฐ ์ ปัญหาการฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคาร 2548 
888 อญัชลี สีหะกลุงั ปัญหาการโอนคดีอาญาของเด็กและเยาวชนไปพิจารณายงัศาล

จงัหวดั 
2548 

889 อาํนาจ สุขแยม้ ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545 2548 
890 สุทธิพากย ์ศรีเทพ วเิคราะห์การจดัเก็บภาษีสรรพสามิต: ศึกษากรณีสินคา้รถยนต ์ 2548 
891 วกิาญดา ยิง่เจริญ ผลกระทบของพระราชบัญญติัราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ท่ีมีต่อการ

คุม้ครองสิทธิผูต้อ้งขงัในระหวา่งการพิจารณาคดีของศาล 
2548 

892 พรพิมล วาริตะ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายแรงงานกบัลูกจา้งทดลองงาน 2548 
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893 จีระยทุธ เหล่มประวติั ปัญหาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้อาประกนัภยั: กรณีศึกษา
วนิาศภยั 

2548 

894 คมัภีร์ บณัฑิตชีวะกลุ การดาํเนินคดีในศาลปกครอง 2548 
895 ประธาน จนัทร์มหเสถียร มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองธุรกิจคา้ปลีก 2548 
896 พนม สมชาติ มาตรการการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์ 2548 
897 ไกรวทิย ์ทองสิน การมีส่วนไดเ้สียในสญัญาของนกัการเมืองทอ้งถ่ิน 2548 
898 พิเชษฐ บั้งเงิน การวนิิจฉยัของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร 2548 
899 ชูชีพ ใจมัน่ ผลกระทบของกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัป่าไมท่ี้มี

ต่อการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้
2548 

900 ประสาน เจนร่วมจิต ผลกระทบของการพิจารณาคดีความผิดฐานละเมิดอาํนาจศาลท่ีมีต่อ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. 2540 

2548 

901 พิสนัต ์ชยัสุริยะ ผลกระทบของการดาํเนินการทางวินัยตาํรวจท่ีมีต่อความยุติธรรม
ทางปกครอง 

2548 

902 พีระพงศ ์นามโท ปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัต่อเด็กตาม พ.ร.บ. คุม้ครองเด็ก 2548 
903 ชวลิต สาสกลุ พระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผิดเก่ียวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงาน

ของรัฐพ.ศ. 2542 ศึกษาเฉพาะกรณีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
2548 

904 มนตรี จนัทร์มณี การส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 
มาตรา 290 ศึกษาเฉพาะกรณี: การจดัเก็บขยะและส่ิงปฏิกูลของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2548 

905 สุรศกัด์ิ จนัทวงศ ์ พระราชบญัญติัคุม้ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546: ศึกษาเฉพาะ
กรณีการคุม้ครองพยานคดียาเสพติด 

2548 

906 มานพ แสงโสทร บทบาท อาํนาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิ์นตาม 
พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพ
ติด พ.ศ. 2534 

2548 

907 วชิยั ไชยมงคล พระราชบญัญติัมาตรการในการปราบปรามผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบั
ยาเสพติดพ.ศ. 2534: ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดฐานสมคบกนักระทาํ
ความผิด 

2548 

908 องัคณา แสนสุรินทร์ สิทธิเด็กตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ศึกษากรณี เด็ก
ชกมวย 

2548 

909 เดช สุ่นศิริ สญัญาทางปกครอง 2548 
910 บุญเตือน โพธ์ิไพจิตร อาํนาจหนา้ท่ีของปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 2548 
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911 เลิศชยั อินแสง มาตรการในการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการ
บริการสาธารณสุข ตามมาตรา 52 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พ.ศ. 2540:ศึกษาเฉพาะเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2548 

912 อุทยั การะเกษ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี
โดยคนต่างดา้ว 

2548 

913 ณรงคพ์จน์ ล่องชูผล มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองและช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ศึกษาเฉพาะกรณีการใชปุ๋้ยเคมี 

2548 

914 หน่ึงนคร รุณจตัรัุส ปัญหาการคุม้ครองผูบ้ริโภคในสินคา้พืชดดัแปลงพนัธุกรรม 2548 
915 พิทยา จินาวฒัน ์ เสรีภาพของบุคคลในการส่ือสารตามมาตรา 37 รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ศึกษากรณี การดกัฟังทางโทรศพัท์เพื่อ
รวบรวมพยานหลกัฐานในคดียาเสพติด 

2548 

916 สมโภชน์ สนกนก บทบาทอาํนาจหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

2548 

917 อรนภา เรืองกลุ ปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในการคุม้ครองความปลอดภยั
ของขอ้มูล 

2548 

918 ศุภคัชยั เอมอ่อน การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานตํารวจในการป้องกันความ
ปลอดภยัของเหยือ่อาชญากรรม 

2548 

919 วรีะศกัด์ิ ไชยสุขเจริญกลุ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการรับฟังพยานหลกัฐานในชั้นศาล ศึกษา
เฉพาะกรณีในคดีอาญา 

2548 

920 เศรษฐศกัด์ิ สุธีจารุวมิล การตรวจสอบทรัพยสิ์นและหน้ีสินของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง
ในกรณีจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินของผู ้
ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง 

2548 

921 สมเกียรติ อญัชนา รูปแบบท่ีเหมาะสมในการระงับขอ้พิพาทคดีมลพิษส่ิงแวดล้อม: 
ศึกษากรณีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จงัหวดัลาํปาง 

2548 

922 ชวศิ สาํเนากลาง ปัญหาการบังคับตามสิทธิของเจ้าหน้ีบุริมสิทธิและสิทธิประเภท
เดียวกบับุริมสิทธิ 

2548 

923 วศิรุต ปรัตถกร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการขายตรง 2548 
924 ณรงคฤ์ทธ์ิ รอดแช่ม ปัญหาเก่ียวกบัความรับผิดของคู่สัญญา เม่ือสัญญาเช่าซ้ือส้ินสุดลง: 

ศึกษากรณีเม่ือผูใ้ห้เช่าซ้ือไดจ้าํหน่ายทรัพยสิ์นไดร้าคาตํ่ากว่าค่าเช่า
ซ้ือท่ีไดก้าํหนดไวใ้นสญัญาเช่าซ้ือ 

2548 

925 ไมลต์รี อุ่นวงศ ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัไวยาวจักร 2548 
926 อาคม โยธา พระราชบญัญติัสุรา พ.ศ. 2493: ศึกษากรณีการผลิตสุราพ้ืนบา้น 2548 
927 นิรันดร์ นนัตาลิต การต่อรองคาํรับสารภาพของผูต้อ้งหาในคดียาเสพติด 2548 
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928 ชะลอ เงินแจง้ พระราชบญัญติัมาตรการในการปราบปรามผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบั
ยาเสพติด พ.ศ. 2534: ศึกษากรณี การยึด อายดั และการริบทรัพยสิ์น
ของผูก้ระทาํความผิดยาเสพติด 

2548 

929 เรวตัร ยนืธรรม การบงัคบัใช้กฎหมายตามพระราชบัญญติัป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงินพ.ศ. 2542 : ศึกษาเฉพาะกรณีการแสวงหา
พยานหลักฐานเพ่ือดําเนินคดีกับผู ้กระทําผิดในความผิดมูลฐาน
เก่ียวกบัยาเสพติดใหโ้ทษ 

2548 

930 ออ้ยอนงค ์พิณทมร ผลกระทบจากการบงัคบัใชป้ระมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ย
การบังคับชําระหน้ีส่วนท่ีขาดหลังการขายทอดตลาดหลกัทรัพย์
จาํนอง 

2548 

931 สุทธิพงษ ์อินทจกัร์ มาตรการควบคุมการถือครองท่ีดินของเอกชน:  ศึกษากรณีการ
ทอดท้ิงไม่ทาํประโยชน์หรือปล่อยใหร้กร้างวา่งเปล่า 

2548 

932 พิสูจน์ เมฆแสน การบงัคบัใชก้ฎหมายในการควบคุมมลภาวะทางอากาศ: ศึกษากรณี
โรงโม่หิน 

2548 

933 นิสิต กอ้นคาํ ปัญหาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มขององค์การ
บริหารส่วนตาํบล 

2548 

934 ยวุวดี คลา้ยสาหร่าย ปลดลูกหน้ีจากการลม้ละลายตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย (ฉบบัท่ี 
7) พ.ศ. 2547 

2548 

935 สรรค ์โศจิรัตน ์ การขจดัหรือบรรเทาภาระภาษีซํ้ าซอ้นระหวา่งประเทศ 2548 
936 วชัระ ฉลองแดน การบงัคบัใชร้ะเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง

แห่งชาติวา่ดว้ยการจดัตั้งและบริหารกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. 2544และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2547 

2548 

937 เจษฎา จนัทร์ดี ปัญหาการตีความรัฐธรรมนูญ 2548 
938 ชูเกียรติ พุม่ม่วง ปัญหาการนําสิทธิการเช่าท่ีราชพสัดุมาแปลงเป็นทุนตามนโยบาย

การแปลงสินทรัพยเ์ป็นทุน: ศึกษากรณีของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 

2548 

939 ณฐัภทัร์ เอมอ่อน ปัญหาการทบัซอ้นเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการปกครองส่วนตาํบล 

2548 

940 ศิวะ ริมฝาย ปัญหาเก่ียวกบัสิทธิครอบครองในท่ีดิน 2548 
941 สมพล เทียนสุวรรณ มาตรการคุ้มครองผู ้เ ช่าตามพระราชบัญญัติการเช่า ท่ี ดินเ พ่ือ

เกษตรกรรมพ.ศ. 2524 
2548 

942 พงษส์วสัด์ิ คาํปาเช้ือ ก า ร คุ้ม ค ร อ ง ผู ้บ ริ โ ภ ค จ า ก ธุ ร กิ จ จั ด ส ร ร วัน ห ยุ ด พัก ผ่ อ น 
(TIMESHARE) 

2548 
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943 อนนต ์วงศส์กลุสุขดี ปัญหาการหลีกเล่ียงและการฉอ้โกงภาษีมูลค่าเพ่ิม 2548 
944 สิทธิโชค สิงห์สกลุ มาตรการคุม้ครองผูบ้ริโภค: ศึกษาเฉพาะกรณีความรับผิดเพื่อชาํรุด

บกพร่องจากการซ้ือขายรถยนตใ์หม่ 
2548 

945 วมิล นิกรประเสริฐ ปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิรูปการศึกษา: ศึกษากรณีให้โรงเรียน
ของรัฐเป็นนิติบุคคล 

2548 

946 อมัพล มงคลอินทร์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ:  ศึกษา
กรณีการคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถภาคบงัคบั 

2548 

947 วนัเพญ็ ดิษฐส์มบูรณ์ ปัญหาทางกฎหมายในการใชช่ื้อตวัและช่ือสกลุ 2548 
948 ชยัวฒัน์ สมศรี พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ท่ีมีผลกระทบ

ต่อการดาํเนินงานของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์

2548 

949 ยทุธนา รุ่งเรือง ปัญหาการใหค้วามคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 2548 
950 วชัรพงศ ์ศิริเกษร์ ปัญหาในการดาํเนินคดีมโนสาเร่ 2548 
951 อรัญ กนัธิยะ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง 2548 
952 ยงยทุธ ทิพยหิ์รัญ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการออกหมายในการตรวจคน้และจบักุม

ของเจา้พนกังานตาํรวจ 
2548 

953 สุรไกร รุ่งแสง ปัญหาในทางกฎหมายเก่ียวกบัการคา้ประเวณี 2548 
954 ฉตัรไชย รุ่งแสง มาตรการคุ้มครองผูเ้สียหายจากการดําเนินคดีอาญาในความผิด

เก่ียวกบัเพศ 
2548 

955 พนัธะวญิญ ์มะระยงค ์ การกระทาํของนกัสืบเอกชนท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล 2548 
956 มานพ คา้ขาย ปัญหาการกระทาํความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน 2548 
957 สุภรัตน์ ชูขวญั ปัญหาเก่ียวกบัการดาํเนินคดีผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 2548 
958 มนู ครุฑกล่อม คุณสมบัติของผูบ้ริหารท้องถ่ินตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินและกฎหมายการเลือกตั้งผูบ้ริหารส่วนทอ้งถ่ิน 
2548 

959 กริตยา ววิฒันพณิชย ์ มาตรการในการชดเชยความเสียหายแก่จาํเลยในคดีอาญาอนัเกิดจาก
ความผิดพลาดแห่งกระบวนการยติุธรรม 

2548 

960 สมคิด ปริมิตร ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายราชทณัฑข์องเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ ์ 2548 
961 อจัฉรา ชาํนาญกิจ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัความไม่เป็นธรรมในการทาํสัญญาเงินกู้

เพ่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารพาณิชย ์
2548 

962 วรีพล ทารักษ ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการกูย้มืเงิน: ศึกษากรณีการกูย้ืมเงินนอก
ระบบ 

2548 

963 สุริยนั นนัตะ๊พงษ ์ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัทนายความ: ศึกษาเฉพาะกรณี
พระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 

2548 
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964 วรีะพงษ ์กนัทะไชย ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการทาํแทง้ 2548 
965 เสริมเกียรติ จนัทรศพัท ์ ปัญหาเก่ียวกบัการอายดัท่ีดินและการยดึหรืออายดัทรัพยสิ์น 2548 
966 เสนาะ ศรีนวล ปัญหาเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถ่ินตาม

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
2548 

967 ธงชยั เตชะเกิดกมล สิทธิเสรีภาพ  และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์กับการแสวงหา
พยานหลกัฐานจากร่างกาย 

2548 

968 วสนัต ์เอกนุ่ม ปัญหาการจดัระบบการถือครองท่ีดินของรัฐและการใชท่ี้ดินอย่าง
เหมาะสม 

2548 

969 หสัฎี ศรีวเิชียร คดีปกครองกรณีการร้องขอใหศ้าลมีคาํสัง่จบักมุและกกัขงับุคคลตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 

2548 

970 ธรรมนูญ เทพพิทกัษ ์ ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการจดัสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 2548 
971 นที เมืองมา การคุม้ครองผูบ้ริโภค: ศึกษากรณีพทุธพาณิชย ์ 2548 
972 บรรเจิด เกิดไพบูลยพ์งศา ปัญหาสิทธิมนุษยชนกับการจับกุมและควบคุมแรงงานต่างด้าวผู ้

ลกัลอบเขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย 
2548 

973 เฉลิมเกียรติ ทิพยฝ้ั์น ปัญหาการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในการประกันตัว
ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญา 

2548 

974 วมิล มงคลเจริญ ปัญหาการใช้สิทธิจาํหน่ายสินคา้ในท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ประกนัสินเช่ือตามนโยบายแปลงสินทรัพยเ์ป็นทุน 

2548 

975 พรวนชั เดชพิทกัษ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัเขตอาํนาจศาล วิธีพิจารณาคดีและการบงัคบั
คดีของศาลปกครอง 

2548 

976 กาํธร ถิระพฒัน์พิบูล ปัญหาทางกฎหมายการแบ่งแยกสินสมรสและสินส่วนตวั 2548 
977 พิพฒัน์ เน้ียวคงศกัด์ิ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายสถานบริการ 2548 
978 สุรศกัด์ิ ทองคาํ ปัญหาการยึดทรัพยต์ามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงินพ.ศ. 2542 
2548 

979 พิสิษฎ ์โรจนเครือวลัย ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติป่าไมแ้ละ
ท่ีดิน 

2548 

980 ประถม มะโนบาง ปัญหาการใช้อาํนาจหน้าท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้งของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 

2548 

981 จรัวฒัน์ จินดาพรรณ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัอาคารชุดตามพระราชบญัญติัอาคารชุด 
พ.ศ. 2522 

2548 

982 บุญรัตน์ ตนัหยง ปัญหาในทางกฎหมายเก่ียวกับการพิสูจน์สัญชาติไทยของบุคคล
ธรรมดาตามบทบญัญติัของกฎหมายสญัชาติไทย 

2548 

983 พิมพรรณ ดีวี ปัญหาทางกฎหมายในการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 2548 
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984 ศิริโสภา สนัติทฤษฎีกร ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดจาก
สินคา้ไม่ปลอดภยั 

2548 

985 กิตติพงศ ์กาญจนะ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัภาษีบาํรุงทอ้งท่ี 2548 
986 ดวงพร จอมขวญัใจ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับมาตรการคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กและ

เยาวชน 
2548 

987 สุรชยั อุฬารวงศ์ ปัญหาทางกฎหมายในการดาํเนินคดีกบัองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ
ในประเทศไทย 

2548 

988 ชุดาพร ลาํจวน ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม
พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พทุธศกัราช 2540 

2548 

989 วสิิทธิ วงศล์ะคร ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับบทบาทอาํนาจหน้าท่ีของผูต้รวจการ
แผน่ดินของรัฐสภา 

2548 

990 มนทกานติ เกียรติไชยากร ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัอาวธุปืน 2548 
991 อธิษฐ ์เลาลลิต ปัญหาทางกฎหมายในการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทศัน์แห่งชาติ (กสช.) 
2548 

992 มารุต ดาวนนัท ์ ปัญหาเก่ียวกบัการดาํเนินการทางวนิยัของขา้ราชการตาํรวจ 2548 
993 ศรัญญา ธรรมสอน ปัญหากฎหมายเก่ียวกับอาํนาจหน้าท่ี ท่ีมาและวาระการดํารง

ตาํแหน่งของสมาชิกวฒิุสภา 
2548 

994 โสรญา สมหาญ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีเงินไดจ้ากการพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ของผูป้ระกอบการท่ีมีถ่ินท่ีอยูใ่นต่างประเทศ 

2548 

995 เนตรภิรมย ์ตั้งอนุรัตน ์ สภาพปัญหาในการดาํเนินคดีอาญาในศาลทหารในเวลาปกติของ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

2548 

996 สนัติชยั จีระพฒัน ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีมาของคณะกรรมการเลือกตั้ งตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 

2548 

997 กมัปนาท แก่นอาสา ผลกระทบทางกฎหมายกรณีคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติถูกห้ามปฏิบัติหน้าท่ีเน่ืองจากถูกกล่าวหาใน
ความผิดอาญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 300 

2548 

998 ธชธี (สจภณ) ทรวงโพธ์ิ ปัญหากฎหมายจากการแปรรูปรัฐวสิาหกิจ 2548 
999 ธชัพล ประจกัส์จิตต ์ ปัญหากฎหมายความปลอดภยัในการทาํงานของลูกจา้ง 2548 
1000 สุภทัร รัตนารมย ์ การใชแ้ละการตีความเก่ียวกบัสิทธิและเสรีภาพโดยองค์กรตุลาการ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 
2548 

1001 ชูศกัด์ิ โฆษิตธราดล ปัญหาทางกฎหมายและบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในการคุม้ครองจากการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 

2548 

1002 สมชาย เพียขนัธ ์ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นในคดียาเสพติด 2548 
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1003 ประเสริฐ ประเสริฐโสภา ผลกระทบของการยึดหรืออายดัทรัพยต์ามพระราชบญัญติัป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ท่ีมีต่อเจา้ของทรัพย ์

2548 

1004 นพคุณ พรโกเมธกลุ ปัญหาในการดาํเนินการเก่ียวกบัท่ีดินท่ีถูกทอดท้ิงไม่ทาํประโยชน์
หรือปล่อยใหเ้ป็นท่ีรกร้างวา่งเปล่าใหต้กเป็นของรัฐ 

2548 

1005 พงศศิ์ริ แสนสุข มาตรการทางกฎหมายการดาํเนินการกับทรัพยสิ์นในความผิดมูล
ฐานฟอกเงินท่ีผูก้ระทาํเป็นอาชญากรรมขา้มชาติท่ีจดัตั้งในลกัษณะ
องคก์ร 

2548 

1006 ปริญญา ฐานะทานตไ์ท ผลกระทบภายหลงัจากการแบ่งแยกสัญญาทางปกครองและสัญญา
ทางแพง่ 

2548 

1007 สนอง พรมไธสง ปัญหาการสอบสวนเด็กตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 2548 
1008 จิตประสาน พยงุสุวรรณ การคืนทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการกระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพ

ติด 
2548 

1009 สุนิสา รัตนมุง ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการ
ตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2542 

2548 

1010 จุฬา อินอิว ปัญหาการรับฟังพยานบุคคลท่ีเกิดข้ึนโดยมิชอบในคดีฟอกเงิน 2548 
1011 ณภทัร ใจเอน็ดู ความล่าชา้ของกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง 2548 
1012 สุรเชษฐ ์อ่อนสง โทษทางวินยัตามพระราชบญัญติัตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ทาํให้

เกิดผลกระทบต่อตวัขา้ราชการตาํรวจ 
2548 

1013 ดุสิต ทองเสนา ปัญหาในการดาํเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการคดีศาลแขวง 2548 
1014 ประสิทธ์ิ เฉลิมวฒิุศกัด์ิ ปัญหาการลงโทษตามกฎหมายเลือกตั้ง 2548 
1015 สหพรรณ ชยัรัตน์ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วน

ทอ้งถ่ิน 
2548 

1016 สมปอง เผือกเทศ ปัญหาแรงงานต่างดา้วผิดกฎหมายท่ีมีผลกระทบตอ่สงัคมในประเทศ
ไทย 

2548 

1017 สิรินทร ขวญัเก้ือ ปัญหาการแต่งตั้ งอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
เอกชน 

2548 

1018 สุวฒิุ สุกิจจากร การวิเคราะห์พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เปรียบเทียบกับร่าง
พระราชบญัญติัยาฉบบัใหม่ 

2548 

1019 อาจ อินวานิช ปั ญ ห า ท า ง ก ฎ ห ม า ย เ ก่ี ย ว กับ ก า ร แ ป ร รู ป รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ต า ม
พระราชบญัญติัการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

2548 

1020 ใฝ่ฝัน บุญรังศรี มาตรการบงัคบัทางกฎหมายในการคุม้ครองท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 2548 
1021 ชยัวธัน์ จุลมนต ์ แนวทางและมาตรการในการแกไ้ขปัญหาหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้

(NPLs) ของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทับริหารสินทรัพยเ์อกชน 
2548 
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1022 ภาคภูมิ ศิลารัตน์ สิทธิการมีทนายของจาํเลยในศาลทหาร 2548 
1023 วรัชย ์ชวพงศ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการช่วยเหลือเกษตรกร 2548 
1024 ปัทมา เรือนทอง การจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินของทอ้งถ่ิน 2548 
1025 ชยัรัตน เพช็รทว ี การกระทําท่ี รัฐบัญญัติให้เ ป็นความผิดอาญา:  ศึกษากรณี

พระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค พ.ศ. 2534 
2548 

1026 สุพตน์ มิตรยอดวงศ ์ คลองกระ 2548 
1027 ซาเลม็ อุสตสั ปัญหาอุปสรรคในการบงัคบัคดีตามคาํพิพากษาศาล  กรณีรํ่ ารวย

ผิดปกติของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
2548 

1028 วฒันา มีช่ืน ปั ญ ห า ก า ร บัง คับ ใ ช้ก ฎ ห ม า ย แ ข่ ง ขัน ท า ง ก า ร ค้า ใ น กิ จ ก า ร
โทรคมนาคม 

2548 

1029 นิมนต ์กิจรักษา การหลีกเล่ียงภาษีมูลค่าเพ่ิม กรณีใบกาํกบัภาษีปลอม 2548 
1030 อนนัต ์สุวรรณโชติ ปัญหากฎหมายในการเปล่ียนแปลงสภาพการจา้งเก่ียวกบัภาษีเงินได้

ของบริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) 
2548 

1031 วทิยา วรรณโร พระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใชจ่้าย
แก่จาํเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ศึกษากรณี: ความผิดท่ีผูเ้สียหายอาจ
ขอรับค่าตอบแทนจากรัฐไดใ้นคดีอาญา 

2548 

1032 ปิยวดี สุขศิริ พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537: ศึกษาเฉพาะกรณีโทษทางอาญา
ฐานละเมิดลิขสิทธ์ิ 

2548 

1033 วานิช สายสุวรรณ การเลิกจา้ง 2548 
1034 ปุณรัตน์ เป้าเป่ียมทรัพย ์ ปัญหาทางกฎหมายในการใหสิ้นเช่ือของธนาคารพาณิชย ์ 2548 
1035 ขวญัจรี ศิรินคร การประกอบธุรกิจนายประกนัอาชีพท่ีมีผลกระทบต่อการขอปล่อย

ชัว่คราวในชั้นศาล 
2548 

1036 นภชาสรณ์ เหล่าพลประทีป ผลกระทบของแผนฟ้ืนฟกิูจการลูกหน้ีท่ีมีต่อประโยชน์ของเจา้หน้ี 2548 
1037 นภดล ไตลงัคะ แนวทางแก้ไขดุลพินิจของพนักงานอัยการในการออกคาํสั่งฟ้อง 

หรือไม่ฟ้องตามมาตรา 143 ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
2548 

1038 วสนัต ์สิงห์ดา การรับฟังคาํรับสารภาพเป็นพยานหลกัฐานในคดีอาญา 2548 
1039 อุบลรักษ ์ศิริกลุ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์: ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กและ

เยาวชน 
2548 

1040 ปรณต สุวรรณมาลา อํานาจหน้าท่ีของผู ้ว่าราชการจังหวดัตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

2548 

1041 คมกฤช วชัรบุตร ปัญหาการอนุวติัพระราชบัญญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 
2535 ตามอนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงชนิดพนัธ์ุสัตว์
ป่าและพืชป่าท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ (CITES) 

2548 
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1042 ศุภชยั ศรีศกัด์ิ ปัญหาการอนุวตัรกฎหมายไทยเพ่ือต่อตา้นองคก์รอาชญากรรมตาม
อนุสญัญาสหประชาชาติเพ่ือต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติท่ีจดัตั้งใน
ลกัษณะองคก์รปี ค.ศ. 2000 

2548 

1043 ประเสริฐ บวัขาว ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายลงโทษผูก้ระทาํผิดกฎหมายจราจร 2548 
1044 ไพศาล มะยงค ์ มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองและบังคับพยาน

บุคคลในการสอบสวนดาํเนินคดีอาญา 
2548 

1045 โกวทิ พวงจิตร การเพ่ิมความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

2548 

1046 จิรักษา ทองมา ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 
2546 

2548 

1047 อนุรักษ ์ตั้งปณิธานนท ์ ผลกระทบในทางกฎหมายในการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2548 

1048 พิศณุ ชยัสิทธ์ิ การใชใ้บกาํกบัภาษีปลอมหรือท่ีออกโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 2548 
1049 จกัรี กาญจนะโกมล มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมสารพิษอนัตรายในพืชผกัผลไม้

ตามพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2544 
2548 

1050 สุรศกัด์ิ พงษสิ์ทธิศกัด์ิ ผลกระทบการเป็นนิติบุคคลของโรงเรียนเอกชน ตาม พ.ร.บ. 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

2548 

1051 สมทรง จนัทวงศ ์ กระบวนการพิสูจน์สิทธิในทรัพยสิ์นท่ีไม่เก่ียวเน่ืองกบัการกระทาํ
ความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดตาม พ.ร.บ. มาตรการปราบปรามผูก้ระทาํ
ความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ. 2534 

2548 

1052 สุรพงษ ์ชา้งเขียว ปัญหากฎหมายเก่ียวกบักองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ 2548 
1053 ชูเกียรติ สมสร้อย ปัญหาทางกฎหมายในการตรวจสอบการใชดุ้ลพินิจของพนักงาน

สอบสวน 
2548 

1054 รัฐพล ขวญัอน้อินทร์ การออกเสียงประชามติของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 

2548 

1055 นนัทวฒัน์ ทาชาด ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพบุคลากรทางการศึกษา 2548 
1056 นิภาพร ทิพวนั ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ตาํบล 
2548 

1057 พฒันชยั ทองมา ขอ้ตกลงในสัญญาจาํนองระหวา่งผูบ้ริโภคกบัสถาบนัการเงิน ตาม
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยขอ้สญัญาท่ีไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 

2548 

1058 ลกัษณา ศิริช่ืนวจิิตร การกระจายอํานาจการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2548 

1059 พิภพ ยงยทุธวชิยั การคาํนวณภาษีโรงเรือนและท่ีดินจากฐานภาษีท่ีคิดจากค่ารายปี 2548 
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1060 ณภทัร แสงเมือง ปัญหากฎหมายในการบงัคบัใชต้ามพระราชบญัญติัคุม้ครองพยานใน
คดีอาญา พ.ศ. 2546 

2548 

1061 อุดม ตน้เพชร ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการงบประมาณของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2548 

1062 คมกริช ผโลศิลป์ ปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโฆษณาขายบา้นจดัสรร 2548 
1063 สยาม วฒิุสาร ปัญหาในการวินิจฉัยคดีพิพาทเก่ียวกบัการกระทาํละเมิดและความ

รับผิดอย่างอ่ืนของฝ่ายปกครองตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แห่ง
พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542 

2548 

1064 สืบสกลุ ลีนิวา การคุม้ครองสิทธิของบุคคลในการคืนอสังหาริมทรัพยท่ี์มิไดใ้ชต้าม
วตัถุประสงคใ์นการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย ์

2548 

1065 อาํนาจ เท่ียงธรรม ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน: 
ศึกษากรณีเมืองพทัยา 

2548 

1066 จีรศีกด์ิ ปัทมะทิน ปัญหาการดาํเนินการสอบสวนพิจารณาทณัฑ์วินยัขา้ราชการตาํรวจ 
ศึกษากรณี:พนักงานสอบสวน ตามพระราชบญัญติัตาํรวจแห่งชาติ 
พ.ศ. 2547 

2548 

1067 ไพศาล จูอาภรณ์ มาตรการทางกฎหมายในการกระจายอาํนาจขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน:ศึกษากรณีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

2548 

1068 บท นามบุตร ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการร้องทุกขแ์ละการบริหารจดัการศาสน
สมบติัวดัของเจา้อาวาส ตามพ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และ (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2535 

2548 

1069 นิสิต อนนัตรักษ ์ ปัญหาการใชอ้นุญาโตตุลาการในสญัญาสมัปทานบริการสาธารณะ 2548 
1070 บณัฑิต เรืองศรี ปัญหากฎหมายสิทธิของชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิมในการมีส่วนร่วมและ

การใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน 
2548 

1071 สุรชยั พนัธุมาศ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร: ศึกษา
เฉพาะกรณีปัญหาการพิจารณาคดีเลือกตั้ง 

2548 

1072 กฤษณพล วฒิุจนัทร์ ปัญหาการเวนคืนอสังหาริมทรัพย:์ ศึกษาเฉพาะกรณีการโตแ้ยง้
คัด ค้า น ก า ร กํา ห น ด ร า ค า อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ห รื อ ค่ า ท ด แ ท น
อสังหาริมทรัพยท่ี์ถูกเวนคืน ตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเวนคืน
อสงัหาริมทรัพย ์พ.ศ. 2530 

2548 

1073 ทรรศนะ ทองมัน่ ห ลัก ค ว า ม ช อ บ ด้ ว ย ก ฎ ห ม า ย รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ข อ ง ข้อ บั ง คับ
กระทรวงกลาโหมวา่ดว้ยการสารวตัรทหาร พ.ศ. 2519: ศึกษากรณี
จบักมุตรวจคน้ และควบคุมตวั 

2548 
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1074 รพีพรรณ แพง่กลุ ปัญหาการตรวจสอบการใชเ้งินของรัฐตามพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน 

2548 

1075 ธงชยั อ่ิมเจริญ ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบการดําเนินการของ
คณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรมท่ีมิไดอ้ยูใ่นอาํนาจศาลปกครอง 

2548 

1076 อนนัต ์ฮีสวสัด์ิ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2548 
1077 ปรัชญา อุลนรุต ผลกระทบของโรงเรียนนิติบุคคลจากปัญหาการถ่ายโอนการศึกษา 2548 
1078 สมเกียรติ ทองใบใหญ่ การคุม้ครองพยานบุคคลตาม พ.ร.บ. คุม้ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 

2546 ศึกษากรณี: สาํนกังานคุม้ครองพยาน 
2548 

1079 สุรเชษฐ ์จนัทร์แสงศรี อยัการกบัการสอบสวนคดีพิเศษ 2548 
1080 เลอเกียรติ เหลืองดาํรงค์

พนัธ ์
ปัญหาการบงัคบัใชป้ระมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยล์กัษณะเช่าซ้ือ 2548 

1081 อวยชยั ทองหาร ผลกระทบของการฟ้ืนฟกิูจการลูกหน้ีต่อประมวลรัษฎากร 2548 
1082 พงษศ์กัด์ิ ศรีสุขคาํ พยานหลกัฐานท่ีไดม้าจากการล่อใหก้ระทาํความผิด 2548 
1083 ปณิธิ สมประสงค ์ ความรับผิดของผูผ้ลิตในความเสียหายอนัเน่ืองมาจากสินคา้ท่ีขาด

ความปลอดภยั 
2548 

1084 สญัชยั จุลมนต ์ ปัญหาการออกหนงัสือแสดงสิทธิในท่ีดิน: ศึกษากรณีโครงการบ่อ
บาํบดันํ้ าเสียคลองด่าน จงัหวดัสมุทรปราการ 

2548 

1085 สุภารี บุญนฤธี ปัญหาการใหสิ้ทธิแก่ประชาชนในการเสนอกฎหมาย 2548 
1086 นฤพนธ์ แกว้เทศ ปัญหากฎหมายในการดํา เ นินการทางวินัยแก่ผู ้ต้องขังตาม

พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 
2548 

1087 ษิทธา มีชอบธรรม มาตรการทางกฎหมายในการจดัเก็บค่าตอบแทนในการใชง้านส่ิง
บนัทึกเสียง 

2548 

1088 รุจยากร จนัทบุรี ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการทุเลาการเสียภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร 

2548 

1089 สุภาพร ฤทยัเป่ียมสุข ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสัญชาติเฉพาะบุตรคนต่างดา้ว
ในประเทศไทย 

2548 

1090 เลิศศกัด์ิ สุธรรมพร มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน
ประเทศไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีขอ้มูลของคนไขใ้นโรงพยาบาล 

2548 

1091 หน่ึงฉตัร ฤาชุตกลุ ผลกระทบต่อกฎหมายสิทธิบัตรของไทยในกรณีเข้าเป็นภาคี
สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบตัรหรือ Patent Cooperation 
treaty (PCT) 

2548 

1092 โพชฌงค ์พรหมขนัธ ์ กระบวนการดาํเนินการทางวนิยัขา้ราชการตาํรวจ 2548 
1093 ดิเรก จนัทรธิมา ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการประนอมหน้ีก่อนลม้ละลาย 2548 
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1094 อนุรักษ ์เสียงหวาน ปัญหาการคุม้ครองสิทธิของบุคคลท่ีสามซ่ึงได้รับผลกระทบจาก
คาํสั่งทางปกครอง: ศึกษาเฉพาะตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 

2548 

1095 ธีรยทุธ ดวงศรี มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู ้ลงทุนในหลักทรัพย์ของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2548 

1096 วทิยา ธราพร มาตรการทางอาญาในการดาํเนินคดีละเมิดลิขสิทธ์ิ: ศึกษากรณีธุรกิจ
ซีดี 

2548 

1097 ขนิษฐา โชติจนัทร์ ปัญหาในทางกฎหมายกรณีการขงัผูต้อ้งหาและจาํเลยระหว่างการ
ดาํเนินคดีอาญา 

2548 

1098 เสสารัช ปราโมช ณ อยธุยา การเลิกจา้งท่ีไม่เป็นธรรม 2548 
1099 นุสรา จงปล้ืมปิติ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์:  ศึกษาเฉพาะกรณีค่าทดแทน

อสงัหาริมทรัพย ์
2548 

1100 บุณณฤทธ์ิ จ้ินสุริวงษ ์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการโฆษณาขายยาทาง
อินเตอร์เน็ต 

2548 

1101 ณฐัพงศ ์บุญทองคง ปัญหาเร่ืองอายคุวามฟ้องคดีรับขนของทางทะเลตามพระราชบญัญติั
การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 

2548 

1102 เฉลิมศกัด์ิ กาญจนศิราธิป ปัญหาการทาํความตกลงเขตการคา้เสรีกบัผลกระทบต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 

2548 

1103 สมชยั วงศน์วชาต ปัญหาในการบังคบัหลกัประกนั: ศึกษาเฉพาะกรณี ตามพระราช
กาํหนดบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย 

2548 

1104 ศกัด์ิดา หาเรือนจกัร์ มาตรการในการปราบปรามการคา้ยาเสพติดในทะเลไทย 2548 
1105 กมลวนั จงสงวน ปัญหาการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน:  ศึกษากรณีเคร่ืองจักรท่ีไม่

สามารถจาํนองได ้
2548 

1106 สุธาสินี บุตรเนียร มาตรการตอบแทนความเสียหายแก่ผูเ้สียหายในคดีอาญา 2548 
1107 สุรเชษฐ ์เกษรคุปต ์ การคุม้ครองแรงงานนอกระบบ 2548 
1108 พนิดา บาํรุง การต่อรองคาํรับสารภาพกบับทบาทของพนกังานอยัการ 2548 
1109 ชลธิฌา แสงอุทยั ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจสนามบิน 2548 
1110 คคันนัต ์ทองศรี ปัญหาในทางกฎหมายเก่ียวกบัการนัง่พิจารณาคดีครบองคค์ณะและ

การพิจารณาคดีต่อเน่ือง 
2548 

1111 อรรี ชาญศกัด์ิวานิช ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองการแสวงหาประโยชน์ใน
ลกัษณะพิเศษของตวับุคคลท่ีมีช่ือเสียง 

2548 

1112 นวรัตน์ ชวนะโชติ ปัญหาภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากดอกเบ้ียกูย้มืเพ่ือการลงทุนของบริษทั
ขา้มชาติ 

2548 
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1113 สุภาวดี โตรัตนคุนต ์ ปัญหาและอุปสรรคสาํคญัในการฟ้ืนฟกิูจการของลูกหน้ี 2548 
1114 ปิยะวรรณ สรวยสุวรรณ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูเ้อาประกนัชีวิตแบบสะสม

ทรัพย ์
2548 

1115 เลิศศกัด์ิ สุวรรณนาคร ปัญหาการเปิดเสรีทางการคา้ในรูปแบบทวิภาคีท่ีมีผลกระทบต่อ
ผูผ้ลิตสินคา้เกษตรในประเทศไทย: ศึกษากรณีไทย-จีน 

2548 

1116 มณเฑียร ปัญควณิช การกนัผูต้อ้งหาเป็นพยาน 2548 
1117 กฤษฎา ศิริสวสัด์ิ กระบวนการวนิยัขา้ราชการครู 2548 
1118 นิวฒัน์ ววูงศ ์ มาตรการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 2548 
1119 สมาน พรหมมาก ผลกระทบจากความรับผิดในหน้ีภาษีอากรคา้งของทายาท 2548 
1120 จิรัฏฐ ์อินทร์ปรุง ความไม่เสมอภาคระหว่างชายหญิงในเหตุฟ้องหย่าตามประมวล

กฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1516(1) 
2548 

1121 ดุสิต ศุภสาร ปัญหาสภาพบงัคบัของความผิดลหุโทษ 2548 
1122 สุวทิย ์ศรีวงษา กระบวนการสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีมี

ผลกระทบต่อพยาน 
2548 

1123 ธนภทัร รัตนประสงค ์ ผลกระทบดา้นกฎหมายของนายอาํเภอต่อการบริหารงานของผูว้่า
ราชการจงัหวดัแบบบูรณาการ (CEO) 

2548 

1124 เกียรติศกัด์ิ ยงูทอง ปัญหาการใชดุ้ลพินิจปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจาํเลย 2548 
1125 เทียนชยั ชาญจึงถาวร สิทธิการตายโดยสงบกบัปัญหาความรับผิดของแพทย ์ 2548 
1126 วรีะพนัธ์ สิงห์วจิารณ์ ปัญหากรรมสิทธ์ิและสิทธิครอบครอง 2548 
1127 มานิตตา สิงห์วจิารณ์ ปัญหาการออกหนงัสือแสดงสิทธิในท่ีดิน 2548 
1128 สุเมธ คาํมุง ปัญหามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการลงโทษการละเมิดลิขสิทธ์ิ 2548 
1129 สุทธิเกียรติ มาจาก ปัญหากฎหมายในความผิดฐานข่มขืนกระทาํชาํเรา 2548 
1130 วราพร พรรณราย ปัญหาในทางกฎหมายเก่ียวกบักระบวนการขายทอดตลาดของเจ้า

พนกังานบงัคบัคดี 
2548 

1131 กรพนม อิสระทะ ปัญหากฎหมายในการกาํกบัดูแลเทศบาล 2548 
1132 สุรัตน์ ศมศานต์ิ ปัญหาการรังวดัและทาํแผนท่ีโฉนดท่ีดิน 2548 
1133 สุรักษ ์ชุณหโสภาค มาตรการทางกฎหมายในการพฒันาระบบการระงบัขอ้พิพาทโดยวิธี

อนุญาโตตุลาการในประเทศไทย 
2548 

1134 รุ่งรัศมี พงศพ์ชัราพนัธ์ุ ปัญหาในการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 
2530 

2548 

1135 ชูวงค ์กองหลา้ มาตรการทางกฎหมายเพ่ือกาํหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
ประเมินราคาทรัพยสิ์นในประเทศไทย 

2548 

1136 โกศล สุริยะวภิาดา การดาํเนินคดีส่ิงแวดลอ้มโดยพนกังานอยัการ 2548 
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1137 สุวทิย ์ชลกลุจนา มาตรการทางกฎหมายในการให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมดูแล
รักษาอุทยานแห่งชาติ 

2548 

1138 นิยม ต่อโชติ การควบคุมการใช้ท่ีชายฝ่ังทะเล: ศึกษาเฉพาะกรณีการใช้ท่ีของ
เอกชน 

2548 

1139 สุพร ส่งเสริมสกลุ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการประกนัสังคม: ศึกษากรณีสิทธิ
ประโยชน์ท่ีใหแ้ก่ประชาชน 

2548 

1140 พรรณิภา วิชิตะกลุ ความสาํคญัของการสอบสวนต่อกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 2548 
1141 พรพรรณ มกรกิจวบูิลย ์ การใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการในการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง

ผูต้อ้งหาในคดีอาญา 
2548 

1142 ณฐัวฒิุ มงักรก่ิง ปัญหากระบวนการยติุธรรมทางอาญาในการเขา้มอบตวัของเด็กและ
เยาวชนตามพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 

2548 

1143 ธวชัชยั พนัธุชาติ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการทาํวิสามญัฆาตกรรมของ
เจา้พนกังานตาํรวจ 

2548 

1144 รุ่งทิพย ์เล่ียวชวลิต ผลของการกาํหนดให้ถือเอาเงินไดพึ้งประเมินของภริยาเป็นเงินได้
ของสามี 

2548 

1145 นิพนธ์ อินแนน บทบาทของทนายความเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิของบุคคลตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

2548 

1146 อาํไพ สอนจิตร ปัญหากฎหมายในการผอ่นชาํระหน้ีภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2548 
1147 ลดัดาวลัย ์ชูสาย การบงัคบัทางปกครองตามกฎหมายวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง 2548 
1148 ทศันะ ศรีปัตตา การฟ้องคดีสญัญารับทุนตามพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและ

วธีิพิจารณาคดีปกครอง พทุธศกัราช 2542 
2548 

1149 ชินวฒัน์ สิงหะ ความรับผิดของบรรณาธิการหนงัสือพิมพต์ามพ.ร.บ. การพิมพ ์พ.ศ. 
2484 

2548 

1150 ปัญญา ปานแสง อาํนาจของผูว้า่ราชการจงัหวดัในการกาํกบัดูแลเทศบาล 2548 
1151 นงนาฎ ลือตระกลู การลงโทษทนายความตามพระราชบญัญติัทนายความ 2548 
1152 ศุภชยั เจริญรุ่งเรือง ความรับผิดทางอาญาของผูป้กครอง ในการกระทาํความผิดของเด็ก

ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 
2548 

1153 เดชา บุญอินทร์ ปัญหาทางกฎหมายของบุคคลผูท่ี้ไม่มีหน้าท่ีตอ้งเสียภาษี ศึกษา
เฉพาะกรณีภาษีสรรพสามิต 

2548 

1154 วนัเฉลิม เพง่พินิจ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน ศึกษา
กรณีคณะกรรมการพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 

2548 

1155 วสุิทธ์ิ ขวญัเงิน การถ่ายโอนอาํนาจทางการศึกษา 2548 
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1156 อนุชาติ ชยัมงคล การกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ศึกษากรณี: 
ความเป็นอิสระในการปกครองตนเองของ อบต. 

2548 

1157 อภิชาติ บวบขม ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการอนุญาโตตุลาการในสัญญาทาง
ปกครองศึกษากรณี การขอคุม้ครองชัว่คราว 

2548 

1158 สมพร สินธุรักษ ์ ปัญหาของหลกัเกณฑป์ระกนัความเป็นธรรมหรือมาตรฐานในการ
ปฏิบติัราชการทางปกครอง 

2548 

1159 สุทิน ทิพยรั์ตน ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิผูต้อ้งขงั 2548 
1160 กฤษฎากรณ์ ยงูทอง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัขั้นตอนการกาํหนดค่าทดแทนในการเวนคืน

ท่ีดิน 
2548 

1161 ชาติชาย นาคะสุวรรณ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค "อาหารเสริม" 
กบัความรับผิดทางละเมิด 

2548 

1162 ผดุง กลุทอง กระบวนการยุติธรรมในการให้ความคุ้มครองสวสัดิภาพบุคคล 
(ศึกษากรณีความรุนแรงในครอบครัว) 

2548 

1163 วโิรจน์ สตัยชิติ การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้าํนาจของนายกเทศมนตรี 2548 
1164 ชุติพงษ ์นานาพร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการพิสูจน์สัญชาติไทยให้แก่บุคคลบนพ้ืนท่ี

สูง 
2548 

1165 เลอสรร สุวรรณนาคร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการทาํงานของคนต่างดา้วในประเทศไทย 2548 
1166 วรชาย สูตรสุคนธ์ การคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหา 2548 
1167 พีระ อคัรวตัร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการหลุดพน้จากการลม้ละลาย 2548 
1168 สิทธิศกัด์ิ เตมียศิลปิน ปัญหาเก่ียวกบัการสอบสวนคดีพิเศษ 2548 
1169 มาลาวรรณ สุวรรณรัตน์ ปัญหาการบงัคบัชาํระหน้ีจากหลกัประกันซ่ึงเป็นสิทธิการเช่าของ

ธนาคารพาณิชย ์
2548 

1170 มณชยั บุญหงษท์อง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมท่ี
ดาํเนินธุรกิจการคา้และบริการท่ีผิดกฎหมาย 

2548 

1171 ศุภชยั ล่ิมถาวรศิริพงศ ์ สิทธิและความรับผิดของธนาคารในการส่งเช็คไปเรียกเก็บเงิน 2548 
1172 มารุต แกว้ประเสริฐ ปัญหาเก่ียวกบัพยานหลกัฐานในชั้นพนกังานสอบสวน 2548 
1173 ธนะพงษ ์ธนะโสภณ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน:ศึกษาเฉพาะกรณีกาํหนดความผิดฐานลกัลอบหนีศุลกากร
เป็นความผิดมูลฐาน 

2548 

1174 กิตติพงศ ์แทรกสุข ปัญหาในทางกฎหมายเก่ียวกบัการขงัจาํเลยภายหลงัจากศาลพิพากษา
ยกฟ้องแต่โจทกอุ์ทธรณ์หรือฎีกา 

2548 

1175 ชชัวาลย ์ผลดีนานา การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล 

2548 
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1176 กฤษณพงศ ์คงแกว้ ปัญหาเก่ียวกบัการใชดุ้ลพินิจลงโทษทางวนิยัขา้ราชการครู 2548 
1177 สราวธุ พรหมอกัษร มาตรการควบ คุมพฤติก รรมท างการค้า ท่ีไ ม่ เ ป็นธรรมตา ม

พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2542 
2548 

1178 อนิรุจน์ คงทรัพย ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัอายคุวามของคดีอาญา: ศึกษากรณีความผิด
ต่อชีวติร่างกาย และการฉอ้โกงประชาชน 

2548 

1179 ภุคจิรา เตชเอกรัตน ์ ปัญหาการจดัเก็บภาษีเงินไดผู้มิ้ไดเ้ป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทย 2548 
1180 อภิวฒัน์ สนิทนวน ความรับผิดทางอาญาของลูกจา้งฐานลกัทรัพยน์ายจา้ง 2548 
1181 ปิยะ บุญชู ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการแข่งขนัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรมในธุรกิจ

คา้ปลีก 
2548 

1182 อวยชยั เบ็ญจะมโน มาตรการทางกฎหมายในการให้อาํนาจศาล เพื่อคุม้ครองเด็กและ
เยาวชนในการดาํเนินกระบวนการพิจารณาคดีอาญา 

2548 

1183 ณรณฤทธ์ิ ภูแกว้ การบงัคบัใชม้าตรการบนัทึกคะแนน อบรม ทดสอบผูข้บัข่ีท่ีกระทาํ
ผิดและการพกัใชใ้บอนุญาตขบัขี่ 

2548 

1184 ณฐัวฒิุ อินทรกาํแหง การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมภายในบริเวณทะเลอาณา
เขต 

2548 

1185 บุญเลิศ แกว้เยื้อง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการอนุญาตเปิดบ่อนชนไก่ 2548 
1186 วสนัต ์ขาวสบาย ปัญหากฎหมายในการจดัการของกลางของพนกังานสอบสวน ตาม

พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
2548 

1187 ณฐัภูมิ สุทธกลุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการกระจายอาํนาจบริหารงานบุคคลตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2547: ศึกษาเฉพาะกรณีสภามหาวทิยาลยัราชภฏั 

2548 

1188 ชชัชยั เพชรอาํพร ปัญหากฎหมายของพนกังานตาํรวจในการดาํเนินคดีคอร์รัปชัน่ 2548 
1189 ศรายทุธ ฉตัรวริิยาวงศ ์ ปัญหามาตรการกฎหมายเก่ียวกับการปิดฉลากสินค้าดัดแปลง

พนัธุกรรม 
2548 

1190 อิศเรศ ปราโมช ณ อยธุยา การคุม้ครองผูซ้ื้อบา้นจดัสรรในดา้นสญัญา 2548 
1191 สิทธิรักษ ์ดว้งศรีทอง ปัญหาทางกฎหมายในการกาํหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการรักษา

ความลบัทางการคา้: ศึกษาเฉพาะกรณีมาตรการท่ีเหมาะสมในการ
รักษาความลบัทางการคา้ระหวา่งนายจา้งลูกจา้ง 

2548 

1192 ธีรวฒัน์ รุ่งอมรศิริ ปัญหาทางกฎหมายของไทยจากการปฏิบัติตามสนธิสัญญาความ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัทางอาญาระหวา่งไทยกบัสหรัฐอเมริกา 

2548 

1193 สมเกียรติ ถนอมกิตติ แนวทางการพฒันาเพ่ือแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิใน
ท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

2548 

1194 สิทธิศกัด์ิ นาคหฤทยั ปัญหากฎหมายฟ้ืนฟกิูจการท่ีมีผลกระทบต่อเจา้หน้ีไม่มีประกนั 2548 
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1195 โอฬาร เกษตรสาระ ความชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญในการจัดทําความตกลงเขต
การคา้เสรี (F.T.A.) 

2548 

1196 โอภาส วงษค์าํหาญ มาตรการทางกฎหมายในการพฒันารูปแบบการสอบสวนเพื่อนาํมา
ประยกุตใ์ชใ้นการสอบสวนคดีอาญา 

2548 

1197 จิราภรณ์ ณ พทัลุง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการขายทอดตลาดตามคาํสัง่ศาล 2548 
1198 พรเทพ ทวกีาญจน ์ ปัญหาทางกฎหมายในการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการจดัสรรท่ีดิน 

พ.ศ. 2543 
2548 

1199 สิริรัตน์ พีระพรเลิศ มาตรการทาํงานบริการสงัคมแทนการบงัคบัค่าปรับ 2548 
1200 หยดยอ้ย ดาํเนินสดวก ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัระบบวนิยัขา้ราชการพลเรือน 2548 
1201 อรุณ สงัขท์อง ปัญหาทางกฎหมายในการดาํเนินการวินัยทางงบประมาณและการ

คลงัในระบบการตรวจเงินแผน่ดิน 
2548 

1202 ศีตภาน์ุ นนทบงกช การบงัคบัใชก้ฎหมายในการปราบปรามองคก์รอาชญากรรมยาเสพ
ติด 

2548 

1203 ทว ีและลํ้าเลิศ ปัญหาการติดตามพยานบุคคลในคดีอาญา 2548 
1204 ศกัดา ดอกแกว้ ผลกระทบการออกนอกระบบของมหาวทิยาลยั 2548 
1205 เกียรติชาย ผิวเวยีง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัอาํนาจศาลขดักนั 2548 
1206 สนัทตั ชาญธวชัชยั ปัญหาจากมาตรการกาํหนดท่ีว่างด้านหลงัอาคารตึกแถวและห้อง

แถวตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารในกรุงเทพมหานคร 
2548 

1207 สุริยาภรณ์ โพธ์ิอ่ิม ปัญหาทางกฎหมายในการดาํเนินการทางวินยั กรณีความผิดอนัเป็น
เหตุใหเ้สียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง 

2548 

1208 อนุกลู สุนทรพงษ ์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมวนิยัเก่ียวกบัการทุจริตตอ่หนา้ท่ี
ราชการของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2548 

1209 ศกัด์ิชยั เขม็ทอง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการสนบัสนุนและควบคุมพรรคการเมือง 2548 
1210 ถาวร จิรยวุฒันกลุ ผลกระทบของมาตรการควบคุมให้มีและใชก้บัการพกพาอาวุธปืน 

ตามพระราชบัญญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน ดอกไมเ้พลิง ส่ิง
เทียมอาวธุปืน พ.ศ. 2490 ท่ีมีต่อประชาชน 

2548 

1211 จิราวฒิุ มหาชานิกะ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัการบุกรุกท่ีชายตล่ิง 2548 
1212 ณภาวรรณ ปัญจะพรสุข ผลกระทบของการระงบัขอ้พิพาทดว้ยวธีิการไกล่เกล่ียท่ีมีต่อคู่ความ: 

ศึกษากรณีศาลแพง่ 
2548 

1213 อาํไพพร รักเผื่อน ปัญหาทางกฎหมายการจดัตั้งเป็นนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 2548 
1214 เขม็ชาติ แสนฟอง ปัญหาขอ้สัญญาอนุญาโตตุลาการในทางสัญญาทางปกครองของ

ประเทศไทย 
2548 

1215 บณัฑิต แสงรัตนายนต ์ มาตรการทางกฎหมายในการแกปั้ญหาการกระทาํผิดกฎจราจร 2548 
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1216 สุเมธ รอยกลุเจริญ ปัญหาทางกฎหมายในการบงัคบัตามคาํสัง่ทางปกครอง 2548 
1217 กมลพร รักชาติ ปัญหาท่ีนาํพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 

2542 มาใชใ้นการดาํเนินคดีทุจริตของผูบ้ริหารสถาบนัการเงินท่ีอยู่
ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 

2548 

1218 วเิชียร ตรีอุดม การบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการลกัลอบคา้นํ้ ามนัเช้ือเพลิงหลบหนี
ภาษี 

2548 

1219 ณฐัธิดา ประณุทนรพาล ปัญหาการประนอมหน้ีก่อนลม้ละลาย 2548 
1220 ทวศีกัด์ิ วงษบุ์ญเพง็ ปัญหาทางกฎหมายในการบงัคบัใชโ้ทษปรับหลงัศาลมีคาํพิพากษา

คดียาเสพติด 
2548 

1221 ณรงค ์พลมาตร์ ปัญหาการรับสารภาพในคดีอาญาท่ีมีอตัราโทษจาํคุกอยา่งตํ่าตํ่ากว่า
หา้ปี 

2548 

1222 วเิชียร จนัทร์ประเสริฐ ปัญหาทางกฎหมายในความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 

2548 

1223 พชัรา อกัษรชาติ ปัญหาการถ่ายโอนกาํไรของกลุ่มบริษทัในเครือ 2548 
1224 นุชนารถ เกษตรสาระ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของจาํเลยและผูต้อ้งขงั

หญิงท่ีตั้งครรภ ์
2548 

1225 ธีรนยั ไอยรากาญจนกลุ ปัญหาอนุญาโตตุลาการกบัสญัญาทางปกครอง 2548 
1226 มนตสิ์ริ วะนา ปัญหาทางกฎหมายในการดาํเนินคดีอาญากบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐในการ

ทุจริตศึกษากรณีบทบาทคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ 

2548 

1227 สุธีร์ ตั้งสถิตย ์ ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540:ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล 

2548 

1228 ปรีชา เจียมพิริยะ ปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 57 แห่ง
พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

2548 

1229 วภิาวรรณ เตียวสกลุ ปัญหาโทษทางอาญากับการรอการลงโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 56 

2548 

1230 สถิตย ์ศรีสงคราม ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรป่าไม ้ 2548 
1231 จุลดา จรลี ปัญหาการเขา้ช่ือเสนอกฎหมายโดยประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 
2548 

1232 กลุธนิต มงคลสวสัด์ิ ปัญหาฐานความผิดกบัการใชม้าตรการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพ
ติด 

2548 

1233 ยงยทุธ โสพลิา ปัญหาและผลกระทบการนั่งพิจารณาคดีต่อเน่ืองของศาลต่อผู ้
พิพากษาท่ีนัง่พิจารณาคดี 

2548 
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1234 พิเศษ หมุนสิงห์ ปัญหาการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของจาํเลยท่ีไม่ไดรั้บการประกนั
ตวัในคดีอาญา 

2548 

1235 ไพฑูรย ์พรหมสอน ผลกระทบของกฎหมายเก่ียวกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีผล
ต่อบทบาทหนา้ท่ีของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 

2548 

1236 ธนบตัร สงัวรณ์ ปัญหาอายคุวามและการร้องทุกขใ์นคดีความผิดอนัยอมความได ้ 2548 
1237 โกวทิย ์สืบเหล่า ปัญหาการใชอ้าํนาจตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงินพ.ศ. 2542 
2548 

1238 เทวนิทร์ ทองเถาว ์ ปัญหาของศาลรัฐธรรมนูญ 2548 
1239 เนติวฒิุ อมัไพพนัธ์ การสนบัสนุนทางการเงินแก่พรรคการเมืองโดยรัฐ 2548 
1240 ภาณุพงศ ์เทศวงศ ์ การจาํกดัสิทธิของประชาชนผูท่ี้ไม่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 2548 
1241 กฤษดาคม ดีพลงาม การดําเนินคดีปกครองเก่ียวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
2548 

1242 นฐัพงษ ์พลศรีเมือง มาตรการทางกฎหมายในการถอดถอนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลและนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2548 

1243 จรัญ จุนนั บทบาทและอาํนาจหนา้ท่ีของผูว้า่ราชการจงัหวดัแบบบูรณาการเพ่ือ
การพฒันากบัการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน 

2548 

1244 สมศิลป์ สูนานนท ์ ปัญหาการตรวจพยานหลกัฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาท่ีแกไ้ขใหม่ (ฉบบัท่ี 22) พทุธศกัราช 2547 

2548 

1245 เทวราช เอ้ือวงษป์ระเสริฐ ปัญหาการดาํเนินคดีกบัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยอายตุั้งแต่สิบแปดปีข้ึนไป
ในความผิดตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 

2548 

1246 ฐิติวชัร์ ศิริพร ปัญหาท่ีมาและอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2548 
1247 ธรรมชาติ บวังาม ปัญหาการบงัคบัคดีแพง่ ศึกษากรณียดึ อายดัทรัพย ์ 2548 
1248 คมกฤช มาธฤทธ์ิ ปัญหาในการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่า

ทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จาํเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544: ศึกษาเฉพาะ
กรณีค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จาํเลยในคดีอาญา 

2548 

1249 เจษฎา คาํภกัดี ปัญหาการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวล
รัษฎากร 

2548 

1250 อนุชา ธารรักษ ์ ปัญหาการจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 2548 
1251 ตระการ ถนอมพนัธ ์ ปัญหาธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก ์ 2548 
1252 เกียรติศกัด์ิ กอมณี ปัญหาและผลกระทบของการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบบัท่ี 22) พ.ศ. 2547 ศึกษากรณีการสอบสวน 
2548 

1253 ธีรศกัด์ิ แกว้สุข ปัญหาการบงัคบัคดีแพง่ศึกษากรณี ขบัไล่ ร้ือถอน 2548 
1254 ขนัทอง อินทร์หา ปัญหาเก่ียวกบัวทิยชุุมชน 2548 
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1255 วรวฒัน์ เงินหม่ืน ปัญหาการปราบปรามผูก้ระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติด 2548 
1256 พิทกัษช์ยั การะเกษ มาตรการควบคุมจักรยานยนต์รับจ้างตามพระราชบัญญติัรถยนต ์

(ฉบบัท่ี 13) พ.ศ. 2547 
2548 

1257 สมชยั นิลจนัทร์ ปัญหาการสอบสวนผูต้อ้งหาเด็กและเยาวชนในคดีอาญา 2548 
1258 เยีย่ม ฤทธ์ินํ้ าคาํ สิทธิของจาํเลยในกระบวนวธีิพิจารณาคดีในศาลทหาร 2548 
1259 ปรีชา เนติวชัรเวช ผลกระทบของการแกไ้ขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(ฉบบัท่ี 22)พ.ศ. 2547: ศึกษาเฉพาะกรณีการจบักมุ 
2548 

1260 ประยทุธ คาํอินทร์ มาตรการทางกฎหมายในการใหค้วามคุม้ครองคนหางาน 2548 
1261 บุญถ่ิน สร้อยคาํ ปัญหาการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร 2548 
1262 ธวชัชยั เท่ียงธรรม ปัญหาการจดัเก็บภาษีระหวา่งสามีและภริยาตามมาตรา 57 ตรี แห่ง

ประมวลรัษฎากร 
2548 

1263 กลุชาติ โชติชูตระกลู ปัญหาการเร่งรัดหน้ีภาษีอากรในการฟ้ืนฟกิูจการ 2548 
1264 นิติธรรม ทองดี ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายขอ้มูลข่าวสารของราชการ ศึกษากรณี

ผลกระทบต่อแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย ์
2548 

1265 อุไรวรรณ กลุศรีวนรัตน์ มาตรการทางกฎหมายในการซ้ือขายอวยัวะ (ไต) 2548 
1266 เจษฎา พรหมมา ปัญหาทางกฎหมายของพนักงานฝ่ายปกครองตามพระราชบญัญติั

ลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ. 2457 
2548 

1267 สาํเริง วงศค์าํพนัธ ์ ปัญหากฎหมายในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามผงัเมืองรวม 2548 
1268 สุระภพ พิมพเ์ขตต ์ ปัญหาการถ่ายโอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 
2548 

1269 กริช เกียรติสุรนนท ์ ปัญหาของผูพ้ิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว 2548 
1270 ธนวรรณ ชาญกลา้ ปัญหาในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
2548 

1271 เยาวเรศ สวยคา้ขา้ว การบังคบัใช้พระราชบัญญติัป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เก่ียวกบัการริบทรัพยท์างแพง่ 

2548 

1272 ชายชาตรี โพธ์ิศรี ปัญหาการบังคบัใช้มาตรการบังคบัทางปกครองของเจ้าพนักงาน
ทอ้งถ่ินในการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร โดย
ฝ่าฝืนบทบญัญติัของพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

2548 

1273 กริชชยั ศิลปรายะ การกํากับดูแลของผู ้ว่าราชการจังหวดัต่อองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

2548 

1274 จเร ไขแสง ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ วา่ดว้ยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พุทธศกัราช 
2541 

2548 
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1275 พลกฤต สุภาพรหม ปัญหาการบงัคบัใช้พระราชบัญญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 
ต่อผูเ้สียหาย 

2548 

1276 กลัยาณี สุเวทเวทิน ปัญหาและผลกระทบการขอรับเงินช่วยเหลือเ บ้ืองต้นท่ีมีต่อ
ผูรั้บบริการและทายาทตามกฎหมายหลกัประกนัสุขภาพ 

2548 

1277 ไพบูลย ์ชมาฤกษ ์ ปัญหาการตีความตามมาตรา 1336 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยไ์ม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

2548 

1278 พรทิพย ์บุตรภกัด์ิ ปัญหาและผลกระทบกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท์ ในการคุม
ประพฤติเด็กและเยาวชน 

2548 

1279 วจิิตร ศรีมะเรือง ปัญหาการฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการทาํละเมิดของ
หน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหใ้ชอ้าํนาจทางปกครองหรือให้ดาํเนิน
กิจการทางปกครอง 

2548 

1280 พิเชษฐ ์นามศิริ ปัญหาและมาตรการเพิกถอนสิทธ์ิในท่ีดิน 2548 
1281 อาํนาจ เหลก็ดี ปัญหาการสอบสวนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง

ราชการ 
2548 

1282 สุวทิย ์บุญกาญจน ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการทุจริตของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 2548 
1283 เช่ียวชาญ ศิริศกัด์ิเสนา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของพระภิกษุท่ีไดม้าระหวา่งอยูใ่น

สมณเพศตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1623 
2548 

1284 จรัลรัตน์ เรืองชาติ ปัญหาการใชบ้งัคบักฎหมายคุม้ครองแรงงานท่ีมีต่อลูกจา้งท่ีทาํงาน
บา้น 

2548 

1285 ชนินทร์ เตาเงิน การกนัผูต้อ้งหาเป็นพยานในการพิจารณาคดี 2548 
1286 เผชิญลาภ อินทรจนัทร์ ปัญหากฎหมายการกระจายอํานาจบริหารขององค์กรเทศบาล

เก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
2548 

1287 วชัรี หาทองคาํ ปัญหากฎหมายว่าด้วยวินัยและการอุทธรณ์ดุลพินิจการสั่งลงโทษ
ของผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 

2548 

1288 ทวศีกัด์ิ โสมณี การชัง่นํ้ าหนกัพยานหลกัฐานของศาลในคดีอาญา: ศึกษากรณีจาํเลย
ไม่ยืน่บญัชีระบุพยาน 

2548 

1289 ชาญชยั พีระภาณุรักษ ์ สิทธิเลือกตั้งของผูต้อ้งคุมขงั 2548 
1290 ขตัติยาพร ครองยทุธ ความผิดอนัยอมความได:้ ศึกษากรณีความผิดฐานข่มขืนกระทาํชาํเรา 2548 
1291 เสฎฐวฒิุ ลาผา่น การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัจราจรทางบกในการจดัระเบียบจราจร 2548 
1292 เจริญ สารคาํ การหา้มมิใหรั้บฟังคาํรับสารภาพในชั้นจบักมุเป็นพยานหลกัฐาน 2548 
1293 จารุตม ์ไขแสง ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478: 

ศึกษากรณีบ่อนการพนนั 
2548 

1294 อรรถพร ไชยณรงค ์ การขายทอดตลาดอสงัหาริมทรัพยข์องเจา้พนกังานบงัคบัคดี 2548 
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1295 วฒันชยั พทุธบุญ มาตรการในการกํากับดูแลเทศบาลด้านการเงิน การคลังของ
กระทรวงมหาดไทย 

2548 

1296 มาโนช สุตญัตั้งใจ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการออกเอกสารสิทธ์ิตามมาตรา 59 ทวิ แห่ง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

2548 

1297 วสิิทธ์ิ ศกัด์ิสิงห์ การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ต่อผูป้กครอง 2548 
1298 พลายชุมพล เฉลิมศรี การสอบสวนคดีท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 2548 
1299 สหรัฐ โนทะยะ การสอบสวนทางวินัยขา้ราชการท่ีทุจริตต่อหน้าท่ีของหน่วยงาน

ราชการ 
2548 

1300 ศุภวชัร ศกัดา ปัญหาการบงัคบัใชม้าตรา 58 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินต่อการถือ
ครองท่ีดิน 

2548 

1301 สญัญา ด่านวนัดี ผลกระทบของบุคคลสองสญัชาติท่ีมีต่อกฎหมายแรงงาน 2548 
1302 จตุรงค ์ส่งศรี ปัญหาการฟ้องคดีละเมิดทางปกครองของเจ้าหน้าท่ีของรัฐโดย

ผูเ้สียหาย 
2548 

1303 นิรันดร พรหมดี ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญติัหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. 2545 

2548 

1304 ศกัด์ิสิทธ์ิ อ่อนพนัธ์ ปัญหากฎหมายท่ีเกิดจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 

2548 

1305 อิทธิพนั ปัญญาสาร ก า ร ใ ช้อํา น า จ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง ผู ้บั ง คับ บัญ ช า ต า ม
พระราชบญัญติัตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 

2548 

1306 สรเดช ชายผา ปัญหาดา้นกฎหมายอนัเกิดจากการเป็นโรงเรียนนิติบุคคล 2548 
1307 กมลพร สุรินทร์ศิริรัฐ ปัญหากฎหมายในการจ่ายค่าเสียหายตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 
2548 

1308 นิพทัธ์ แซ่เฮง้ ปัญหาการเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินโดยผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 2548 
1309 สุเทพ ลาภเหลือ ปัญหาการกาํหนดราคาค่าทดแทนท่ีดินเพ่ือชลประทาน 2548 
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1310 ศกัด์ิเลิศ วฒันะคุม้ ความรับผิดของหน่วยงานทางปกครอง: ศึกษากรณีความรับผิดก่อน
สญัญาในสญัญาทางปกครอง 

2549 

1311 ศิรินทิพย ์ สิงห์โต มาตรการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งของกรมสรรพากร 2549 
1312 พนัชานนท ์ มีนา การคุม้ครองผูต้อ้งหาและจาํเลยในกระบวนยติุธรรมทางอาญา 2549 
1313 เพ่ิมพร ดาํรงเกียรติ การต่อรองคาํรับสารภาพในคดียาเสพติด 2549 
1314 จตุพร สมมารถ การคุม้ครองพยานบุคคลซ่ึงเป็นเด็กในคดีอาญา 2549 
1315 ชนิดา พลูผล การคุม้ครองสิทธิเด็ก: ศึกษากรณีเด็กถูกจบักุมตามพระราชบญัญติั

จัดตั้ งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2534 

2549 

1316 เทพสุ ขนุศิริยะ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามการก่อการร้าย
ตามพระราชกาํหนดแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2546 
และพระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2546 

2549 

1317 อกนิษฐ ์สุขเกษี ปัญหาเก่ียวกบัการดาํเนินการตรวจสอบสืบสวนของเจา้หนา้ท่ีตรวจ
เงินแผน่ดิน 

2549 

1318 วนัรว ีรังษี สิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพ 2549 
1319 อภิชาติ เจริญใจ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัสถานบริการในการกาํหนดเขตพ้ืนท่ีเพ่ือ

การอนุญาต 
2549 

1320 พงษไ์ท จุฑาเกต ุ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัราคาศุลกากรท่ีผูซ้ื้อมีความสัมพนัธ์กบั
ผูข้าย 

2549 

1321 วชิยั วชันะจาํนงค ์ ปัญหาการบงัคบัใชม้าตรการชะลอการฟ้องตามร่างพระราชบญัญติั
ชะลอการฟ้อง พ.ศ. ... 

2549 

1322 ปฏิพทัธ์ ภู่งาม ปัญหาทางกฎหมายในการนาํสิทธิเรียกร้องไปเป็นหลกัประกนัการ
ชาํระหน้ี 

2549 

1323 สุเทพ โพธิวงัตระกลู ปัญหาการบงัคบัใชรั้ฐธรรมนูญ กรณีท่ีบทบญัญติัวา่ "ทั้งน้ีเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายบญัญติั" 

2549 

1324 ลดัดาวลัย ์สมบูรณ์กิจชยั การปฏิรูปกระบวนการนิติบญัญติัของรัฐสภาไทย 2549 
1325 ธวชัชยั รัมณะกจัจะ ความผิดฐานลักทรัพย์: ศึกษาการเอาไปซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์

หมายเลขบตัรเครดิต หมายเลขบตัรเติมเงิน 
2549 

1326 มณัฑนา คงวดัใหม่ มาตรการทางกฎหมายในการบงัคบัคดีเพ่ือเรียกค่าอุปการะเล้ียงดู 2549 
1327 อญัญารัตน์ อุฬารพนชัยผล มาตรการทางกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาเฉพาะกรณีการฉ้อโกง

ผูบ้ริโภคทางอินเตอร์เน็ต 
2549 

1328 ภาคภูมิ ธรรมอารักษ ์ การรอการลงโทษ: ศึกษากรณีบุคคลกระทาํความผิดกฎหมายอาญา 2549 
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1329 กลุวดี กลุโชติ หลกัการต่อรองการรับสารภาพกบักระบวนการยุติธรรมทางอาญา: 
ศึกษาตามร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความร่วมมือของผู ้กระทํา
ความผิดในคดีอาญา พ.ศ. ... 

2549 

1330 สิรพล หวานมาก การ เ พิ กถอน คําสั่ ง ทางปก ครอง ตามป ระมวล รัษฎา กรขอ ง
กรมสรรพากรศึกษาเฉพาะการเพิกถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

2549 

1331 สากล รัตนคามินี การเบ่ียงผูก้ระทาํความผิดทางอาญาโดยกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์  :  ศึกษาเฉพาะกรณี  การประนอมข้อพิพาทโดย
คณะกรรมการหมู่บา้น 

2549 

1332 สุจิรา เจริญทรง หลกัเกณฑก์ารกาํหนดอายคุวามฟ้องในคดีอาญา 2549 
1333 อฏัฐา คา้เจริญ การถอนสภาพสิทธิในท่ีดิน: ศึกษาเฉพาะกรณีการกาํหนดเขตท่ีดินท่ี

จะเวนคืนและส่วนท่ีเหลือจากการเวนคืน 
2549 

1334 ธารีมาศ สาระสมบติั การคุม้ครองผูเ้สียหายในคดีความผิดเก่ียวกบัเพศตามกระบวนการ
ยติุธรรมทางอาญา 

2549 

1335 ศรีพิทยา นวลนิรันดร์ ผลกระทบของการใช้พระราชบัญญติัป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินกบัสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามบทบญัญติัของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 2540 

2549 

1336 ฉตัรชยั ศุภการ การยกเลิกและเพิกถอนคาํสั่งทางปกครอง ศึกษากรณีคาํสั่งเพิกถอน
โฉนดท่ีดินและหนงัสือรับรองการทาํประโยชน์ 

2549 

1337 ชยัรัตน์ พกุพิกลุ สิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐด้วยการจัดทนายความให้ของ
ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญา 

2549 

1338 ธนาพมัน์ ล้ีรัตน์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภค ศึกษาเฉพาะกรณี: 
ปัญหาการบงัคบัใชต้ามพระราชบญัญติัการจดัสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 

2549 

1339 ชยัวฒัน์ อนนัตพนัธ์ ปัญหาทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการ
คา้ประเวณีเด็ก 

2549 

1340 ชชัชาย เมืองเงิน ปัญหาการบงัคบัใชห้ลกัสุจริตอยา่งยิ่งภายหลงัเกิดสัญญาประกนัภยั
ทางทะเลตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

2549 

1341 พรรณภา เผา่จินดา การมีส่วนร่วมของประชาชนในกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม ศึกษาเฉพาะ
กรณีกระบวนการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

2549 

1342 พร้อมมิตร โล่สิริลกัษณ์ การดกัฟังทางโทรศพัทแ์ละการรับฟังพยานหลกัฐานท่ีไดจ้ากการดกั
ฟัง 

2549 

1343 ทศพล รัตนวจิิตร ปัญหาการบงัคบัตามอาํนาจหนา้ท่ีของกรรมาธิการวฒิุสภา 2549 
1344 มงคล ศิริจนัทร์รัตนา การดาํเนินคดีอาญากบัผูล้ะเมิดลิขสิทธ์ิ 2549 
1345 จีราวรรณ พทุธวรคุณ การเปล่ียนแปลงคาํวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ 2549 
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1346 วรศกัด์ิ ศุนะนนัทน ์ ปัญหาในกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของลูกหน้ีท่ีเป็นบุคคล
ธรรมดาตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย พทุธศกัราช 2483 

2549 

1347 อภิราม จนัทรจรัส การปล่อยชัว่คราวโดยวธีิการเพ่ือความปลอดภยั 2549 
1348 อรรคริน ลทัธศกัด์ิศิริ การจํากัดเสรีภาพของประชาชนในการชุมนุมสาธารณะตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 44: ศึกษากรณี
การชุมนุมในภาวะปกติ 

2549 

1349 คมสรร สิมสา การดาํเนินการทางวินยักบัขา้ราชการพลเรือน ตามพระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 

2549 

1350 สิทธิโชค เดชภิบาล มาตรการทางกฎหมายในการจัดการและคุ้มครองท่ีดินสาธารณ
สมบติัของแผน่ดินในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (ศึกษากรณีท่ีดิน
สาํหรับพลเมืองใชร่้วมกนั) 

2549 

1351 วชัรพงษ ์เลิศวฒิุ พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542ศึกษากรณีอายุความในการฟ้องคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทาง
ปกครอง 

2549 

1352 บุญชู จนัทร์วงศ ์ กา ร ค วบ คุ ม กา ร กร ะ ทําท าง ป กค ร อ ง ข อ ง ส ภา วิช า ชี พต า ม
พระราชบญัญติัวชิาชีพ พ.ศ. 2547 

2549 

1353 ปกรณ์ ธรรมโรจน ์ มาตรการคุม้ครองชาวนาในธุรกิจรับซ้ือขา้วเปลือก 2549 
1354 จุเลียบ ชูเสือหึง ปัญหาการคน้ในท่ีรโหฐาน 2549 
1355 สมศกัด์ิ เรืองลาภขจรชยั ปัญหากฎหมายในการปราบปรามองคก์รอาชญากรรมยาเสพติด 2549 
1356 ถวลิ คงศรีรอด ปัญหาการคุม้ครองพยานบุคคลในคดีอาญา 2549 
1357 สิทธิศกัด์ิ จนัทร์ศรี ปัญหากฎหมายในการดาํเนินการทางวินยัขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
2549 

1358 ปิติพงษ ์บวัไชยา ปัญหากฎหมายในการเสนอราคาในการจดัซ้ือจดัจา้งต่อหน่วยงาน
ของรัฐศึกษากรณีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2549 

1359 ชวลิต ขามชู ผลกระทบการจดัรูปท่ีดินเพ่ือพฒันาพ้ืนท่ีท่ีมีต่อท่ีดินของวดั 2549 
1360 นิยดุา เปาะทอง การขอปล่อยชัว่คราวโดยการประกนัดว้ยบุคคล 2549 
1361 จิรเดช ประเสริฐศรี ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงินพ.ศ. 2542 
2549 

1362 สราวธุ โฆษิตธนสาร ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองคนหางาน 2549 
1363 ไชยรัตน์ รังษา มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของผูป่้วยทางจิต 2549 
1364 พีรพล ศรีกมล ปัญหาการออกโฉนดท่ีดินท่ีมีผลกระทบต่อหลกัการคุม้ครองสิทธิใน

ท่ีดินของผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
2549 



 มหาวทิยาลัยรามค าแหง (สารนิพนธ์) 403 

   
  ล าดับ                 ช่ือผู้แต่ง                                                     ช่ือเร่ือง                                                   ปีเผยแพร่   
  (No.)                 (Author)                                                     (Title)                                                     (Year) 

 

1365 สนัติ กลางหลา้ การถอดถอนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือนายก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโดยประชาชน 

2549 

1366 อญัญา มธุรเมธา อํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแลรักษา
โบราณสถาน 

2549 

1367 ธร ศรีกู่กาสิงห์ การกระทาํความผิดเก่ียวกบัขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 2549 
1368 ธีระพงษ ์วงศส์ายตา ปัญหาทางกฎหมายในการทาํกิจการนอกเขตขององค์การบริหาร

ส่วนตาํบล 
2549 

1369 มงคล นกชยัภูมิ ปัญหาการจาํกดัสิทธิการเบิกเงินค่าเช่าบา้นขา้ราชการ 2549 
1370 ประเสริฐ ศรีส่อง ทนายความกบัการคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชน 2549 
1371 กริช สินธุศิริ สถานะทางกฎหมายของตาํแหน่งอาจารยม์หาวิทยาลยัในกาํกบัของ

รัฐ: ศึกษากรณีมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2549 

1372 อจัฉรา สีหานู ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจการให้สินเช่ือส่วน
บุคคล 

2549 

1373 คม บูรณวรศิลป์ การประนีประนอมยอมความและการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในคดี
ปกครอง: ศึกษาเฉพาะกรณี คดีพิพาทเก่ียวกบัการกระทาํละเมิดความ
รับผิดอยา่งอ่ืน และสญัญาทางปกครอง ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง 

2549 

1374 เกษม ศรีกระทุม ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา: ศึกษา
กรณีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2549 

1375 ธนะ ชามะรัตน์ ปัญหากฎหมายในการบงัคบัคดีปกครอง 2549 
1376 อาํไภย เจริญศรี การรอการลงโทษบุคคลธรรมดาในความผิดอาญา 2549 
1377 พิเชษฐ ์แกว้ไธสง ปัญหากฎหมายในการลงโทษทางวนิยัขา้ราชการตาํรวจ 2549 
1378 ไพชยนต ์วงศว์ฒิุโท ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมสถานบริการ  ตาม

พระราชบญัญติัสถานบริการ พ.ศ. 2509 
2549 

1379 ธนูศิลป์ เสนะไพรวรรณ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการกลัน่สุราพ้ืนบา้นของชุมชน 2549 
1380 มานิต สิทธิไพร ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการสอบสวนเด็กหรือเยาวชน 2549 
1381 อมรินทร์ แสงโสภาพรรณ ปัญหาเก่ียวกบัการอุทธรณ์คาํสั่งทางปกครองภายในฝ่ายปกครอง: 

ศึกษากรณีตามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 

2549 

1382 เนาวรัตน์ สงัคมกาํแหง ปัญหาสัญญาทางปกครองท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระทาํต่อหน่วยงาน
ของรัฐ 

2549 

1383 ศุภศิษย ์กอผจญ ปัญหาเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีของผูว้า่ราชการจงัหวดั: กรณีศึกษาดา้น
การบริหารงานบุคคล 

2549 

1384 วทิยา ธารชยั การกระจายอาํนาจดา้นการจดัการศึกษาใหแ้ก่เทศบาล 2549 
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1385 ปรางครั์ตน์ แขกเพง็ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเ ก่ียวกับสิทธิในส่ิงแวดล้อมของ
ประชาชนตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม 

2549 

1386 นิคม ศรีอดุม การใชอ้าํนาจดุลพินิจในการออกคาํสั่งทางปกครองเพ่ือลงโทษทาง
วนิยัต่อขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2549 

1387 อิศรา รัตตศิริ ปัญหาทางกฎหมายในการพิจารณาลงโทษทางวินยัต่อขา้ราชการพล
เรือน 

2549 

1388 คมสนั เหลืองทองคาํ การระงับขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ: ศึกษากรณีคู่สัญญาทาง
ปกครอง 

2549 

1389 ประชา เตง็เจริญกลุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับค่าทดแทนความเสียหายผู ้บริสุทธ์ิท่ีถูก
ดาํเนินคดีโดยรัฐ 

2549 

1390 ทรงเดช วนัสุนทะ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการคุม้ครองลิขสิทธ์ิเพลงและการละเมิด
ลิขสิทธ์ิ 

2549 

1391 มานิตย ์โสดา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการจดัการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาํบล 

2549 

1392 อนุชา วงษบ์ณัฑิตย ์ ปัญหาอุปสรรคของกระบวนวธีิพิจารณาคดีปกครองท่ีมีต่อการแกไ้ข
เยยีวยาความเสียหายใหแ้ก่ผูฟ้้องคดี 

2549 

1393 สุวนยั ทะคาํสอน ปัญหาทางกฎหมายของสัญญารับทุนของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

2549 

1394 สุชาติ กิจจงเจริญยิง่ ปัญหาทางกฎหมายในทางวิธีพิจารณาความของผูเ้สียหายในคดี
ส่ิงแวดลอ้มจากมลพิษ 

2549 

1395 สุทิน รจนาสม การจดัเก็บภาษีอากรกบัธุรกิจนอกระบบ กรณีเงินกูน้อกระบบ 2549 
1396 จรัญ อุปรัง ผลกระทบของระเบียบการสอบสวนต่อการดําเนินคดีอาญาของ

พนกังานสอบสวน 
2549 

1397 จิระศกัด์ิ นนัทะเสนา ผลกระทบของระบบการส่งคาํคู่ความและเอกสารในคดีของศาล
ยติุธรรมต่อกระบวนการพิจารณาของศาล 

2549 

1398 ชยัยทุธ บุตรจนัทร์ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัการหลีกเล่ียงภาษีสุรา 2549 
1399 ชาํนาญ มีนิยม มาตรการทางกฎหมายในการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ 2549 
1400 ประเสริฐ ภูสดสูง ปัญหาทาง กฎหมาย เ ก่ียวกับ บัตรประจําตัวประ ชาชนแบ บ

อเนกประสงค ์
2549 

1401 อภิชาต ภูเกิดพิมพ ์ ปัญหาทางกฎหมายในการปกครองทอ้งท่ีระดบัหมู่บา้น 2549 
1402 นิธิพล เช้ือแสดง ปัญหาวา่ดว้ยความรับผิดทางแพง่ของพนกังานรัฐวสิาหกิจ 2549 
1403 วรัิตน์ สีดาคุณ ผลกระทบของพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 (ท่ีแกไ้ข

ใหม่)ท่ีมีต่อการปฏิบติังานของผูพิ้พากษา 
2549 
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1404 สมัพนัธ์ ประทุมเวยีง มาตรการในการคุม้ครองพยานในคดีอาญากบัผลกระทบสิทธิพยาน
บุคคลตามรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2540 

2549 

1405 ศุภโชค สงัขวณิช การบงัคบัทางปกครองกรณีชาํระเงินตามคาํสัง่ 2549 
1406 ประสงค ์พลทะจกัร ผลกระทบต่อการจัดการมธัยมศึกษาตามพระราชบัญญติัระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
2549 

1407 อภิชาติ ใจสะอาด ความรับผิดในผลิตภณัฑ ์: ศึกษากรณีผลิตภณัฑร์ถยนต ์ 2549 
1408 วชิิต วรรณพฤกษ ์ การดาํเนินคดีอาญาตามบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากร 2549 
1409 ณฐัชญา พลศกัด์ิ การควบคุมการตราขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 2549 
1410 วรรณวรางค ์ศุทธชยั ระบบการดาํเนินคดีอาญาผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 2549 
1411 ลิขิต ศกนุะสิงห์ ปัญหาการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายในขอ้พิพาทเก่ียวกบั

การพสัดุขั้นตอนก่อนการทาํสญัญา 
2549 

1412 ทรงชยั ศิริไพบูลย ์ การจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากการขายอสงัหาริมทรัพยข์อง
เจา้พนกังานบงัคบัคดี 

2549 

1413 ปัญญานนัท ์คาํศรีระภาพ ปัญหาทางกฎหมายขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการจดัหาแหล่ง
นํ้ าเพ่ือการเกษตรกรรม 

2549 

1414 สนิตย ์จองโพธ์ิ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการกระทํา
ความผิดทางเพศต่อเด็ก 

2549 

1415 ยทุธนา โงชาฤทธ์ิ การบงัคบัทางปกครองต่อเอกชนผูรั้บคาํสัง่ทางปกครอง 2549 
1416 สุปรียา ชุนสนิท การหา้มรับฟังคาํรับสารภาพในชั้นจบักมุเป็นพยานหลกัฐาน 2549 
1417 สุรทศ วฒันพนัธ์ุ ปัญหาทางกฎหมายของ ส.ค. 1 ท่ีมีต่อการถือครองท่ีดิน 2549 
1418 ชล รักษาภกัดี มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามการคา้มนุษย ์ 2549 
1419 รัตนาภรณ์ ชมดง การกระจายการถือครองท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 2549 
1420 เฉลิมขวญั วชิรรัตนาปรัชญ ์ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ศึกษาเฉพาะกรณี

อาํนาจหนา้ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการจดัทาํรายงาน
เสนอความเห็นเพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

2549 

1421 ศิริศกัด์ิ ไวยวธุ อายคุวามทางสญัญาปกครอง 2549 
1422 กิตติศกัด์ิ จรอนนัต ์ การสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดั 2549 
1423 ถนดั มว้นโคกสูง บทบาททางกฎหมายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการส่งเสริม 

สนบัสนุนและคุม้ครองระบบสหกรณ์ 
2549 

1424 เด่ียว อ่างสุพรรณ ความซํ้ าซ้อนในอาํนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตาํบลกับ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

2549 

1425 วรวฒิุ ด่านซา้ย การยึดและอายดัทรัพย์สินของผู ้คงค้างภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร 

2549 
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1426 อระพิณ นนัทะเสนา ปัญหาการปล่อยชัว่คราวในชั้นศาลของเด็กและเยาวชนในคดีอาญา 2549 
1427 ธนัยพงศ ์เจียมทอง ปัญหาทางกฎหมายในการพกัการลงโทษนกัโทษเด็ดขาด 2549 
1428 ทินกร ตุงคโสภา เขตอาํนาจศาลปกครอง: ศึกษาเฉพาะกรณี คดีพิพาทเก่ียวกบัการ

กระทาํละเมิดตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) 
2549 

1429 ปรเมศวร์ อินทรกาํแหง การอาํนวยความยติุธรรมทางอาญาในศาลเยาวชนและครอบครัวกบั
กระบวนการฟ้องคดีดว้ยวาจา 

2549 

1430 วรุิฬห์ สวา่งพลกรัง คําสั่งทางปกครองท่ีมีผลกระทบต่อคําสั่งไม่รับอายดัท่ีดินตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 83 

2549 

1431 วษิณุ โคตรพจน ์ การป้องกนัและปราบปรามการโจรกรรมรถยนตแ์ละจกัรยานยนต ์ 2549 
1432 มนตรี ภูมิรัตนประพิณ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540: ศึกษากรณี

การจาํกดัเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพตามคาํ
วนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ 

2549 

1433 สุจรรยา ศิวารัตน ์ ปัญหาการบงัคบัใช้กฎหมายในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง 

2549 

1434 พฒันา คูศรีพิทกัษ ์ การเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 2549 
1435 อคัรบุตร อคัรสุขบุตร มาตรการในการคุม้ครองเด็กจากธุรกิจเกมส์ออนไลน์ 2549 
1436 ภสุ โคตรศรี การควบคุมจริยธรรมทนายความขอแรง 2549 
1437 ชุมพร ทพัซา้ย มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษทางวินยัของขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
2549 

1438 ศิริศกัด์ิ จิระวฒันาสมกลุ ปัญหาเก่ียวกบับทบญัญติัของกฎหมายตามพระราชบญัญติัป้องกนั
และปราบปรามการคา้ประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 8 กบัประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 276 และมาตรา 277 

2549 

1439 ไพศาล ถูสมบติั มาตรการบงัคบัทางปกครอง ศึกษากรณี: พระราชบญัญติัความรับผิด
ทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี 

2549 

1440 รตินาถ ยิง่สกลุ ปัญหาการใชอ้าํนาจของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2549 
1441 เมธี ชยัสิทธ์ิ การอุทธรณ์คาํพิพากษาหรือคาํสัง่ของศาลปกครองชั้นตน้ 2549 
1442 อุดร มีกง ปัญหาในการจบักมุ ควบคุมตวัผูต้อ้งหาในชั้นเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 2549 
1443 พรพิมล พิมพแ์กว้ การหักค่าลดหยอ่นตามประมวลรัษฎากร ศึกษาเฉพาะเงินไดบุ้คคล

ธรรมดาตามมาตรา 47 
2549 

1444 ณรงค ์บึงมุม การเปรียบเทียบคดีอาญาในหนา้ท่ีพนกังานสอบสวน 2549 
1445 สุพรรษา ทิพยธ์าตุภกัดี ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายสถานบริการ 2549 
1446 รัฐปัทม ์มูลไชยสุข การจดทะเบียนตามคาํสั่งศาลตามประมวลกฎหมายท่ีดินมาตรา 72 

ศึกษากรณีสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
2549 
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1447 สงวนวฒิุ วาทโยธา การยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามมาตรา 81/1 แห่งประมวลรัษฎากร 2549 
1448 รัตติกร นนยะโส ปัญหาอาํนาจของเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบญัญติัควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 
2549 

1449 พิเชษฐ ์แน่นอุดร ปัญหาทางกฎหมายในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตาํบล 

2549 

1450 ปริพฒัน์ สมบตัรธีระ การทุเลาการบงัคบัตามกฎหรือคาํสัง่ทางปกครอง 2549 
1451 มงคล มองเพช็ร ความรับผิดของผูจ้าํนองทรัพยสิ์นต่อธนาคารพาณิชย ์ 2549 
1452 ปิยะพร เจริญพร ผลกระทบของกฎหมายวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองต่อกฎหมาย

ภาษีอากร 
2549 

1453 อาํนาจ วรรณชาติ ปัญหาเก่ียวกบัสวสัดิการแรงงานของลูกจา้งตามกฎหมายคุม้ครอง
แรงงาน 

2549 

1454 ปาพจน์ สีทองเพีย ปัญหาการสอบสวนเด็กตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา: ศึกษาเฉพาะกรณีท่ีเด็กเป็นผูต้อ้งหา 

2549 

1455 บรรจบ ทว้มวงษ ์ มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินคดีอาญาตามประมวล
รัษฎากร 

2549 

1456 สุทนต ์กลา้การขาย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์: ศึกษาเฉพาะกรณีการหม่ินประมาท
ดว้ยการแพร่ภาพและส่ือลามกผ่านทางอินเทอร์เน็ต กรณีผูก้ระทาํ
ความผิดอยูต่่างประเทศ 

2549 

1457 ยคุลธร อ่าวลึกนอ้ย ปัญหาการจาํกดัสิทธิของจาํเลยท่ีจะไดรั้บการจดัหาทนายให้โดยศาล
ทหาร 

2549 

1458 ณรงค ์จิตร์สงวน พระราชบญัญติัการพนัน พ.ศ. 2478: ศึกษาเฉพาะกรณีปัญหาการ
พนนับอลทางอินเทอร์เน็ต 

2549 

1459 สุพล ถ่ินถลาง ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัสุรา พ.ศ. 2493 2549 
1460 สมบูรณ์ ลิขิตาภิวฒัน์ มาตรการพกัชาํระหน้ีท่ีมีผลกระทบต่อเจา้หน้ี 2549 
1461 พิริยะ พฒันสุขวสนัต ์ การโอนสิทธิในความลบัทางการคา้ ศึกษากรณีควบหา้งหุน้ส่วน 2549 
1462 ศศิโสม จาดบรรเทิง อายคุวามในคดีอาญา: ศึกษาเฉพาะความผิดฐานฉอ้โกงประชาชน 2549 
1463 ประสงค ์ทองสมอาง ปัญหาการรอการลงโทษหรือรอการกาํหนดโทษ 2549 
1464 ศรวชิา กฤตธิการ สิทธิหน้าท่ีและความรับผิดเพ่ือละเมิดของบิดาท่ีไม่ชอบด้วย

กฎหมาย 
2549 

1465 มาลี วรีะพงศ ์ ปัญหาการนาํท่ีดินประเภท ส.ค. 1 ไปจาํนองประกนัหน้ีกบัการแปลง
สินทรัพยเ์ป็นทุน 

2549 

1466 วชัระ ยวงทอง ปัญหาการคุ้มครองสิทธิสตรีในคดีความผิดเก่ียวกับเพศ ตาม
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

2549 
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1467 พิชญา ตงักบดี ปัญหาการปล่อยชัว่คราวในชั้นสอบสวน 2549 
1468 อุกฤต เพช็รพยาบาล อาํนาจการจับของเจ้าพนักงานตาํรวจ: ศึกษากรณีการจบัโดยไม่มี

หมาย 
2549 

1469 ยงยทุธ องอาจ สิทธิของเด็กในกระบวนการสอบสวนคดีอาญา:  ศึกษากรณีเด็ก
กระทาํความผิดพระราชบญัญติัจราจรทางบกท่ีมีโทษปรับ 

2549 

1470 ทรงพนัธ์ ศรีชยนัดร ปัญหาการเลือกปฏิบติัต่อบุคคลท่ีอยูใ่นอาํนาจศาลทหาร: ศึกษากรณี
สิทธิในการมีทนายความของจาํเลยในศาลอาญาศึก 

2549 

1471 ชาคร ญตัติพร การออกกฎหมายลาํดับรองของฝ่ายบริหารท่ีมีผลกระทบต่อการ
บงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 

2549 

1472 ไมตรี พฒันสุขวสนัต ์ ผลทางกฎหมายของความไม่สอดคลอ้งกนัของความผิดเก่ียวกบัเพศ
กบัความผิดฐานพรากผูเ้ยาว ์

2549 

1473 บงัอร จงเลิศตระกลู ปัญหาเก่ียวกบัความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 224 ของการจดัทาํ
ความตกลงการคา้เสรีของไทยกบัออสเตรเลีย 

2549 

1474 สิทธิพร พลสอน ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการบรรยายคาํฟ้องท่ีมีผลกระทบต่อ
หลกัการพิพากษาไม่เกินคาํขอ 

2549 

1475 ชุมพล พลูเกษม ปัญหาการบงัคบัตรวจแอลกอฮอลใ์นกรณีผูข้บัขี่รถเมาสุรา 2549 
1476 ณฐัสิทธ์ิ สวนอนนัตภูมิ ปัญหาสถานะการเงินของลูกหน้ีท่ีเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟกิูจการ 2549 
1477 พิเชฐ ศรมยรุา การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในชั้นพนักงาน

สอบสวน:ศึกษาเฉพาะกรณีคดีอุบติัเหตุจราจรทางบก 
2549 

1478 กิจจา ชยัเพชรโยธิน การใชดุ้ลพินิจของพนักงานสอบสวนในการเปรียบเทียบปรับตาม
พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 

2549 

1479 วรวฒิุ รัตนมุง ปัญหาเก่ียวกับสิทธิท่ีจะได้รับการปล่อยชัว่คราวของผูต้อ้งหาและ
จาํเลยท่ีอยูใ่นกระบวนการยติุธรรมทหารในเวลาปกติ 

2549 

1480 สมฤทยั พรหมเก้ือ การรักษาสถานท่ีเกิดเหตุในคดีท่ีมีความตายเกิดข้ึน 2549 
1481 กาํพล เบ็ญจมาศ การหลบเล่ียงกฎหมายเพ่ือการถือครองท่ีดินของคนต่างดา้ว 2549 
1482 นุชชลี ล้ิมนพคุณ การคุม้ครองสิทธิของบุตรนอกสมรส 2549 
1483 สุรชาติ บุญมามอญ ปัญหาในการยกเลิกความผิดทางอาญาเก่ียวกบัการใชเ้ช็ค 2549 
1484 กฤษดา ภูวรักษ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินคดีแพง่เก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา 2549 
1485 ณรงคช์ยั ขาํชุ่ม การบังคบัใช้พระราชบัญญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 

2545 
2549 

1486 สหดล วฒิุปวฒัน ์ ปัญหาเก่ียวกบัการบงัคบัคดีภาษีในเขตอาํนาจศาลปกครอง 2549 
1487 ฟารุค มณีวงศ ์ ปัญหากฎหมายตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 

2535 
2549 
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1488 ศมบวร เงินดี ปัญหากฎหมายในการขอรับชาํระหน้ีในคดีลม้ละลาย 2549 
1489 ณรงค ์โชคประจกัษช์ดั ปัญหากฎหมายเ ก่ียวกับความรับผิดชอบในการบํา รุง รักษา

สาธารณูปโภคตามพระราชบญัญติัการจดัสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 
2549 

1490 คาํปัน ศรีนอ้ยขาว ปัญหากฎหมายในการตรวจสอบการใช้อาํนาจคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 

2549 

1491 อมรพนัธ์ุ นิตยะภูติ มาตรการทางกฎหมายของสถาบนัประกนัเงินฝากในการตรวจสอบ
และการแกไ้ขปัญหาสถาบนัการเงิน 

2549 

1492 อุษรากร เตียวเิศษ การกาํหนดค่าเสียหายในความรับผิดก่อนสญัญา 2549 
1493 เสนีย ์สม้เขียวหวาน ความชอบด้วยกฎหมายในการตราพระราชกําหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
2549 

1494 อาคม ทองศิริ ปัญหาการบงัคบัคดีตามพระราชบญัญติัจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

2549 

1495 ประเสริฐ ไพรโสภา ปัญหาการใชบ้ทบญัญติักฎหมายวธีิพิจารณาคดีมโนสาเร่และคดีไม่มี
ขอ้ยุง่ยาก 

2549 

1496 ศิริพงศ ์กิติวงศไ์พศาล การเลิกสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพยแ์ละขอ้สญัญาท่ีไม่เป็นธรรม 2549 
1497 ประหยดั เสนวรัิช การควบคุมการใชอ้าํนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2549 
1498 บงกช สืบเสาะ ปัญหาทางกฎหมายในการขอคุ้มครองชั่วคราว ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254(3): ศึกษาเฉพาะกรณีการ
อายดัท่ีดิน 

2549 

1499 เจริญพร สุวรรณโชติ ความรับผิดของกรรมการบริษทัภายใตห้ลกัการไม่คาํนึงถึงสภาพนิติ
บุคคลของบริษทัจาํกดั 

2549 

1500 ไพฑูรย ์บาํรุงกฤษฎา ปัญหากฎหมายการบริหารงานในขณะไม่มีนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาํบล 

2549 

1501 ประณฐัวฒิุ คชภูมิ ปัญหาของกฎหมายจาํนอง จาํนาํ และขายฝากในไทย 2549 
1502 ศราวธุ มโนธรรม การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล: ศึกษากรณีการจบัโดยไม่มี

หมายจบัของตาํรวจ 
2549 

1503 ณฎัฐพ์ล อคัรพลศานต ์ ปั ญ ห า ก ฎ ห ม า ย วิ ธี พิ จ า ร ณ า ค ว า ม อ า ญ า ใ น ก า ร ค้น แ ล ะ ยึ ด
พยานหลกัฐานทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

2549 

1504 อนุวฒัน์ มณฑาทอง มาตรการยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนตาม
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

2549 

1505 สมเกียรติ วริิยะสุนทรวงศ ์ อาํนาจของพนักงานเจา้หน้าท่ีในการปราบปรามผูก้ระทาํความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ โดยศึกษาจากร่างพระราชบญัญติัว่าดว้ยการ
กระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ... 

2549 
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1506 บุญสืบ ศิริ ปัญหาการใชห้ลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราว 2549 
1507 อนุกลู สวนสุข การคุม้ครองสิทธิเด็กระหวา่งสอบสวนคดีอาญา 2549 
1508 ศิรสิทธ์ิ เลิศดว้ยลาภ ปัญหาทางกฎหมายในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ

หน้ีสินของผูด้ ํารงตาํแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 295 แห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 

2549 

1509 ปรานพร ม่ิงมาศ ปัญหาเก่ียวกบัการจาํกดัสิทธิในการประกอบอาชีพของคนพิการใน
หน่วยงานรัฐวสิาหกิจและองคก์ารมหาชน 

2549 

1510 รัชนีกร บุญพิทกัษ ์ การคุม้ครองสิทธิของลูกจา้ง: ศึกษากรณีการระงบัขอ้พิพาทแรงงาน 2549 
1511 มานะ วรีะอาชากลุ ศึกษากรณีปัญหากฎหมายเก่ียวกับอาํนาจการดาํเนินคดีอาญาของ

พนกังานอยัการ 
2549 

1512 บุญรุ่ง เสืองามเอ่ียม การดาํเนินการทางวินัยของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติต่อขา้ราชการพลเรือนสามญั 

2549 

1513 เกรียงไกร พฒันสุขวสนัต ์ เขตอาํนาจศาลเหนือขอ้พิพาททางพาณิชยผ์า่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2549 
1514 ปริญดา อจัฉราวรรณ มาตรการในการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิดโดยไม่ใชเ้รือนจาํ 2549 
1515 ปรเมศวร์ รัตนะพีระพงศ ์ แนวทางเพื่อลดปัญหาการทุจริตในการบงัคบัใชก้ฎหมายจราจรทาง

บก 
2549 

1516 ธีรวฒิุ สุวรรณ การใชห้ลกัสุจริตในการตีความสญัญาทางแพง่ 2549 
1517 กฤตย ์วรัตพงศ ์ ปัญหาการป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณีของหญิงและเด็ก

ตามกฎหมายไทย 
2549 

1518 พิชญารัตน์ ศรีคะชินทร์ ปัญ หา กา ร บัง คับ หลัก ปร ะกัน ใน กิจ กา ร ล้ม ละ ลา ย ตา มร่ า ง
พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. ... 

2549 

1519 สุวนัดี โพธ์ิวจิิตร ปัญหาทางกฎหมายของการผสมเทียมโดยให้หญิงอ่ืนรับตั้งครรภ์
แทน 

2549 

1520 สายสมร สกลุรัตนะ ปัญหาการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ศึกษากรณี การหักลดหยอ่น
ภาษี 

2549 

1521 ณฐัวฒิุ จิระสนัติมโน การบังคบัใช้พระราชบัญญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 
2545 

2549 

1522 ฉตัรชยั กรพกุกะณะ ปัญหาช่องว่างของกฎหมายเลือกตั้ งกรณีมีผู ้ละเมิดต่อหลักการ
ลงคะแนนเลือกตั้ง 

2549 

1523 บทัมา กนัตสุข ความรับผิดของสายการบินของไทยในการขนส่งทางอากาศระหวา่ง
ประเทศ 

2549 

1524 สุรชยั สายชมภู มาตรการทางกฎหมายเอาผิดต่อผูไ้ดไ้ปซ่ึงการบริการของผูอ่ื้นโดยมิ
ชอบ 

2549 
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1525 กิตติพงศ ์จุลโทชยั ปัญหาการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาระหวา่งสามีภริยา 2549 
1526 พทุธ พทุธิจุน ปัญหาการใชพ้ยานหลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในความผิดต่อชีวิต

และร่างกาย 
2549 

1527 สาํเริง ประเสริฐศกัด์ิ ปัญหาคุณสมบติัผูพิ้พากษาศาลยติุธรรมชั้นตน้ 2549 
1528 สง่า เอ่ียมงาม ปัญหาการดาํเนินคดีการทุจริตคอร์รัปชั่นของผูด้าํรงตาํแหน่งทาง

การเมืองและเจา้หนา้ท่ีของรัฐโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
2549 

1529 อธัยา พลกนิษฐ ์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสตรีท่ีไดรั้บความรุนแรงใน
ครอบครัว 

2549 

1530 โกสินทร์ ธาราศกัด์ิ ปัญหาท่ีมาและบทบาทอาํนาจหนา้ท่ีของสมาชิกวฒิุสภา 2549 
1531 อญัญาว ีอ้ึงบริบูรณ์ไพศาล ปัญหาความไม่เสมอภาคในการทํางานตามกฎหมายว่าด้วยการ

คุม้ครองแรงงาน: ศึกษากรณีการคุม้ครองแรงงานหญิง 
2549 

1532 พิชญ โชติชูตระกลู ปัญหาระบบผูพ้ิพากษาอาวโุส 2549 
1533 โชติระพี เอ้ืออารีตระกลู ละเมิดอาํนาจศาล 2549 
1534 พรนิภา นามเมือง มาตรการทางกฎหมายท่ีคุม้ครองบุคลากรทางการแพทย์เก่ียวกับ

ผูป่้วยโรคเอดส์ 
2549 

1535 คณิต คงช่วย ปั ญ ห า ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถ่ิ น ต า ม
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 

2549 

1536 ขนบ สมคะเนย ์ ปัญหากฎหมายการเล่นแชร์ต่อสถาบนัการเงินไทย 2549 
1537 กมล บุญมีสุข ปัญหาการรับสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัการชาํระ

หน้ีของธนาคารพาณิชย ์
2549 

1538 จิรัชชยั ศุภวรัิชบญัชา ปัญหาการเรียกค่าสินไหมทดแทนในความรับผิดทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ี 

2549 

1539 ศิริรัตน์ จินดาราศรี ปัญหาการดาํเนินคดีอาญาในความผิดฐานหม่ินประมาทบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

2549 

1540 ราตรี สมคัรปัณณะ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับความเป็นนายจ้างในการจ้างเหมาค่าแรง
พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินของบริษัทการบินไทย  จํากัด 
(มหาชน) 

2549 

1541 ถิรมนสั เองศิลป์ ปัญหาการแสวงหาพยานหลกัฐานในกระบวนการไต่สวนขอ้เท็จจริง
ตามพ.ร.บ.  ป.ป.ช.  พ.ศ. 2542 

2549 

1542 อรรณพ สุขสมยั มาตรการทางกฎหมายในการออกใบอนุ ญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม 

2549 

1543 นภวรรณ ชลพินทุว์สุิทธ์ิ ปัญหาในการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัว่าดว้ยความผิดในการเสนอ
ราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 

2549 
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1544 สมภพ พวงจินดา การจดัทนายความใหแ้ก่ผูต้อ้งหาในคดีอาญาโดยรัฐ 2549 
1545 สุเทพ ชนะบวรสกลุ ปัญหาการถ่ายโอนการจดัการศึกษาใหท้อ้งถ่ิน 2549 
1546 สุรสีห์ หุ่นกิตติเวชกลุ การฟ้องเจ้าหน้าท่ีของรัฐในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 157 โดยผูเ้สียหาย 
2549 

1547 ไพรวลัย ์จนัทรสิทธิผล ผลกระทบจากการยกเลิกโทษทางอาญาของพระราชบญัญติัว่าดว้ย
ความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค พ.ศ. 2534 

2549 

1548 สุวฒันา แสงอุไร บทบาทของพนักงานอยัการในการคุม้ครองพยานในคดีอาญาตาม
ระเบียบสาํนกัอยัการสูงสุดวา่ดว้ยการคุม้ครองพยานในคดีอาญาของ
พนกังานอยัการ พ.ศ. 2547 

2549 

1549 สมชาย พกุพิบูลย ์ ปัญหาความเสียเปรียบทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการมีคู่
สมรส 

2549 

1550 เทวฤทธ์ิ โชติชมภูพงษ ์ การพิสูจน์สถานะบุคคลของคนไร้สญัชาติ 2549 
1551 พนัธ์พิศ สายโยธา การคุ้มครองสิทธิผูต้ ้องหาท่ีเป็นเด็กและเยาวชนในชั้นพนักงาน

สอบสวน 
2549 

1552 กริชศกัด์ิ ดิลกพรหิรัณย ์ ปัญหาทางกฎหมายในการดาํเนินคดีอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กรณีเจา้หนา้ท่ีของรัฐกระทาํความผิดต่อตาํแหน่งหนา้ท่ีราชการ 

2549 

1553 ณฐั แสงสายณัห์ การกระทาํความผิดกรณีการล่วงละเมิดขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์ 2549 
1554 บุญชาญ โพธ์ิอุไร การประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดินของกรุงเทพมหานคร 2549 
1555 วศิน อุสนัโน กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากบัการบงัคบัใชก้ฎหมายยอ้นหลงั: 

ศึกษาเฉพาะกรณีการให้ค ํารับสารภาพในชั้ นจับกุมตาม ป.วิ.อ. 
มาตรา 84 วรรคส่ี 

2549 

1556 ทินภทัร อุปราสิทธ์ิ ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 

2549 

1557 จิระนนัท ์เพชรแกว้กลุ การกนัผูต้อ้งหาเป็นพยานในคดีอาญา 2549 
1558 ธวฒัชยั พลายดว้ง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัอาํนาจศาลในการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหา

หรือจาํเลยในคดีอาญาก่อนการพิจารณาคดี 
2549 

1559 มนตช์ยั เพง็คลา้ย ปัญหาเก่ียวกบัการเร่งรัดภาษีอากรคา้งของบริษทัจาํกดั 2549 
1560 อิทธิพล เอกอุรุ มาตรการดา้นกฎหมายในการควบคุมสินคา้อญัมณีในประเทศไทย 2549 
1561 อุษณา วนิิจเขตคาํณวน ปัญหาการใหค้วามคุม้ครองประกนัสงัคมท่ีมีต่อผูรั้บงานไปทาํท่ีบา้น 2549 
1562 นิพนธ์ วงศรั์ตน ์ อาํนาจหน้าท่ีผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภา: ศึกษาผลกระทบของ

การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยผูต้รวจการ
แผน่ดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542 

2549 

1563 นราวรัชย ์บุญยรัตพนัธ์ุ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัโทษปรับ 2549 
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1564 ปัญญา กางกรณ์ ปัญหากฎหมายส่งเสริมและจดัสวสัดิการสังคม ศึกษาเฉพาะกรณี
ผูสู้งอายผุูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและผูด้อ้ยโอกาส 

2549 

1565 เจต จึงประเสริญศรี ปัญห ากา รมี ส่วน ร่วม ของ ปร ะชา ชนต ามก ฎห มาย เ ก่ีย วกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม: ศึกษากรณีการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม 

2549 

1566 วทิยา โคตรวงศ ์ ปัญหากฎ หมายเ ก่ียวกับข้อกําหน ดวิ ธี พิจา รณาคดี ของศา ล
รัฐธรรมนูญ 

2549 

1567 รัฐธรรมนูญ เพชรมณี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัเขตอาํนาจศาลเหนือคดีพิพาทเก่ียวกับ
สิทธิในท่ีดิน 

2549 

1568 ดาราพร อมรไกรสีห์ ปัญหาเก่ียวกับความรับผิดทางอาญาเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธ์
ระหวา่งบุคคลในครอบครัว 

2549 

1569 รุ่งธรรม เปรมมางกรู ปัญหาทางกฎหมายในกระบวนการตรากฎหมาย: ศึกษากรณีเฉพาะ
การพิจารณาในชั้นรัฐสภา 

2549 

1570 ธนพล โกมารกลุ ณ นคร แนวทางการจดัตั้งศาลวนิยัทางงบประมาณและการคลงั 2549 
1571 พิบูลย ์วฑิูรยปั์ญญากลุ ความรับผิดทางอาญาของผูท้าํแผนและผูบ้ริหารแผนตามกฎหมาย

ฟ้ืนฟกิูจการ 
2549 

1572 จกัรกริสน์ ลีฬหาลํ้าเลิศ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัใชสิ้ทธิของผูไ้ดรั้บอนุญาตให้
ใชสิ้ทธิ:ศึกษาเฉพาะกรณีการละเมิดสิทธิในสิทธิบตัร 

2549 

1573 สุนทร ธรรมเสมอ การริบทรัพย์ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด 

2549 

1574 สมยศ เล้ียงบาํรุง การจดัการทรัพยสิ์นของลูกหน้ีในคดีลม้ละลาย ศึกษากรณี  "ผูมี้
อาํนาจจดัการทรัพยสิ์นของลูกหน้ี" 

2549 

1575 ธนวรรณ สูญทุกข ์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมส่ือมวลชนเก่ียวกบัการเผยแพร่
ข่าวเด็กและเยาวชน 

2549 

1576 บูลยสิ์ริ อญัชนานนัท ์ บทบาทท่ีปรึกษากฎหมายเก่ียวกับการคุม้ครองสิทธิของเด็กหรือ
เยาวชนท่ีตอ้งหาวา่กระทาํความผิด 

2549 

1577 วรินทร์ ทองใหญ่ ปัญหาการถ่วงดุลอาํนาจในระบบรัฐสภา :  ศึกษากรณีการเขา้ช่ือ
เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไวว้างใจ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพ.ศ.2540 

2549 

1578 อุดม พิพยส์มบติับุญ ปํญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้เมืองผิดกฎหมาย 2549 
1579 กิตติธชั เกียรติโสภณ ปัญห ากฎ หมา ยเ ก่ี ยวกับกา รขอ รับค่ า เ สียหา ย เ บ้ื องต้นขอ ง

ผูป้ระสบภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผู ้ประสบภยัจากรถ พ.ศ.
2535 

2549 
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1580 เกียรติฐนนัดร์ ตวัตั้ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 : ศึกษาเฉพาะ
กรณีอาํนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวนิิจฉยัอาํนาจหนา้ท่ี
ของรัฐสภา 

2549 

1581 วนัชยั ชูทอง อํานาจการพิจารณาคดีอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร 

2549 

1582 พฒัน์วภิา อานญัจวณิชย ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความผิดฐานหม่ินประมาท : ศึกษาเฉพาะ
กรณีความผิดท่ีกระทาํโดยหนงัสือพิมพ ์

2549 

1583 ศุภกญัญา จนัทร์เจริญสุข การหม่ินประมาทบนเครือข่ายอินเตอร์เนต ศึกษากรณีความรับผิด
ของผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต 

2549 

1584 ณรงคช์ยั หิรัญรัตน ์ ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติขายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 : ศึกษาเฉพาะกรณีการประกอบธุรกิจขาย
ตรง 

2549 

1585 ประทุมทิพย ์หนูทอง ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการระงับขอ้พิพาทโดยอนุโตตุลาการใน
สญัญาทางปกครองของไทย 

2549 

1586 วรานุช ภูวรักษ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการพิจารณาคดีอันเก่ียวด้วยความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน 

2549 

1587 ทศพล เลก็ท่าไม ้ มาตรการแกไ้ขปัญหาในการดาํเนินคดีการคา้มนุษยโ์ดยเฉพาะหญิง
และเด็ก 

2549 

1588 สุทธิกานต ์นาคะเสถียร ปั ญ ห า ข้อ ต ก ล ง เ ข ต ก า ร ค้า เ ส รี  :  ศึ ก ษ า เ ฉ พ า ะ ก ร ณี ไ ท ย  - 
สหรัฐอเมริกา 

2549 

1589 อิสรพงษ ์อิศรพนัธ์ุ ปัญหาทางกฎหมายในการตรวจสอบทรัพยสิ์น และการร้องขอให้
ทรัพยสิ์นตกเป็นตามกฎหมาย ป.ป.ช. 

2549 

1590 กนิษฐ ์วงศบุ์ญมาก ปัญหาความไม่เป็นธรรมในทางกฎหมายเก่ียวกบัการลงโทษทางวนิยั
ศึกษาเฉพาะกรณี : การลงโทษทางวินัยพนักงานรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายเอกชน 

2549 

1591 ปองสุข วรีะอาชากลุ การคุม้ครองสิทธิเด็กท่ีถูกล่วงเกินทางเพศจากบุคคลในครอบครัว 2549 
1592 วฒิุวฒัจ ์จรัณยานนท ์ อาํนาจศาลปกครองในคดีพิพาทท่ีมีประเด็นเก่ียวพนักนักบัอาํนาจ

ของศาลยติุธรรม 
2549 

1593 ธงชยั ธรรมวชิิต การใชดุ้ลพินิจอยัการสูงสุดกรณีสั่งไม่ฟ้องคดีไม่เป็นประโยชน์แก่
สาธารณชน 

2549 

1594 จิระชยั โตสุวรรณ ปํญหาเก่ียวกับของตอ้งห้ามและของตอ้งจาํกดัในพระราชบัญญติั
ศุลกากร พ.ศ. 2469 

2549 

1595 วมิล สุขเก้ือ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการขายฝากอสงัหาริมทรัพย ์ 2549 
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1596 ธนวฒัน์ สนิทศกัด์ิดี อาํนาจหนา้ท่ีของ ป.ป.ช. ในการต่อตา้นการทุจริต 2549 
1597 กิตติ สนทอง บทบาทอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในการป้องกัน 
ส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมศึกษาเฉพาะกรณี : การ
ควบคุมการปล่อยท้ิงนํ้ าเสีย 

2549 

1598 ชยัธร หตัถกรรม ปัญหาการช้ีขาดเขตอํานาจศาลยุติธรรมและศาลปกครองของ
คณะกรรมการวนิิจฉยัช้ีขาดอาํนาจระหวา่งศาล 

2549 

1599 ประสงค ์ กลุโภคิน ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติั ค่าตอบแทนผูเ้สียหาย และค่า
ทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จาํเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 

2549 

1600 ไพโรจน์ นิกรประเสริฐ ปัญหาเก่ียวกบัการสรรหาและอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 

2549 

1601 ยว้น ขาวขาํ พระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 : วิเคราะห์กรณีการกระจายอาํนาจการบริหารและการจัด
การศึกษา 

2549 

1602 จกัรพนัธ์ จนัทรภูมิ ปัญหาการดูแลรักษาคุม้ครองป้องกันท่ีดินอนัเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผน่ดิน 

2549 

1603 อาํพล ชาํนาญไพร การไม่ยอมรับฟังคาํใหก้ารรับสารภาพ ของผูต้อ้งหาในชั้นจบักมุ 2549 
1604 อุกฤษฏ ์อินทร์ยิม้ ปัญหาอาํนาจหนา้ท่ีและการควบคุมกรรมการบริษทัจาํกดั 2549 
1605 นนัธิดา พิมพิสนฑ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัใชส้ัญญาบญัชีเดินสะพดัและบตัร

เครดิต 
2549 

1606 ชญานิษฐ ์สุกมุลจนัทร์ ปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวกบัการแปรรูปรัฐวสิาหกิจไทย 2549 
1607 พลัลภ มีเพียร ปัญหาการกระจายอาํนาจด้านสาธารณสุขในการควบคุมป้องกัน

โรคติดต่อตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ.2523 ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2549 

1608 วสนัต ์ หงษท์อง ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการกระทาํความผิดในความเสียหายท่ีเกิด
จากสินคา้ไม่ปลอดภยัเฉพาะกรณีสินคา้รถยนต ์

2549 

1609 ณฐัพร ศิริฤทธ์ิ ปัญหาการซ้ีอขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายในตามพระราชบญัญติั
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

2549 

1610 ศิริชยั สิทธิโอภานนัท ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัมาตรการการควบคุมการกระทาํทางปกครอง
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2549 

1611 สินเธาว ์สวา่งฉาย ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอาญาของทหารเ รือไทยในการ
ปราบปรามการกระทาํความผิดในทะเลไทย 

2549 

1612 จิระเดช พลูสุข ปัญหาในความรับผิดของลูกหน้ีร่วม 2549 
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1613 นริสา ทองประไพ กฎหมายท่ีใช้ในการจัดการสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สําหรับ
พลเมืองใชป้ระโยชน์ร่วมกนั 

2549 

1614 ปราโมทย ์จารุนิล หลกัประกนัสิทธิเสรีภาพของจาํเลยในคดีอาญา : ศึกษากรณีการห้าม
มีทนายความแกค้ดีแทนจาํเลย 

2549 

1615 นิภาพร ละมัง่ทอง การใช้พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินในการ
ปล่อยเงินกูน้อกระบบ 

2549 

1616 ทนงศกัด์ิ เพช็รประกอบ อาํนาจหนา้ท่ีของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยต์ามกฎหมายลม้ละลาย 2549 
1617 บณัฑูรย ์ ไพบูลย ์ ความรับผิดของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าในมูลละเมิดกรณีทํา

สญัญาอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้ 
2549 

1618 สุรเชษฐ ์จีนสุข การนับอายุความ หรือระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเก่ียวกับการ
กระทาํละเมิด ต่อศาลปกครองของไทย 

2549 

1619 ธนศกัด ์โกษาผล ปัญห าการ สอ บสวน ความ ผิด ตามพระ ราชบัญญัติ ศุ ลกากร
พทุธศกัราช 2469 

2549 

1620 ชุมพล ศิริครินทร์ ปัญหาเขตอาํนาจศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองในการตรวจสอบ
การใชอ้าํนาจขององคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเฉพาะกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2549 

1621 กญัชลี นาคะเกศ พระราชบัญญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่
จาํเลยในคดีอาญาพ.ศ.2544 : ศึกษาเฉพาะกรณีฐานความผิดและ
ค่าตอบแทนผูเ้สียหาย 

2549 

1622 สหสั คนัธอุลิส พระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 ศึกษาเฉพาะกรณีการ
ฟ้ืนฟกิูจการของลูกหน้ี 

2549 

1623 มะลิวรรรณ วสุิทธิศกัด์ิ มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 2549 
1624 เสนีย ์เจริญสุข ขอ้มูลเวชระเบียนของแพทย ์: ศึกษากรณีสิทธิของแพทยแ์ละผูป่้วย 2549 
1625 อนุชา อ่วมเจริญ ปัญหาการคุม้ครองสิทธิคนพิการ 2549 
1626 จกัรพงษ ์กงัวานโสภณ การกนัผูร่้วมกระทาํความผิดเป็นพยานในคดีอาญา 2549 
1627 ทรงชยั ภู่พงศ ์ ปัญหาการคุม้ครองผูเ้สียหายในคดีในคดีข่มขืนกระทาํชาํเรา : ศึกษา

มาตรการทางกฎหมายในการสอบสวนของเจา้พนกังาน 
2549 

1628 พรชยั ไพศาลสุขอนนัต ์ ปัญหาขอ้กฎหมายจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 : ศึกษา
เฉพาะกรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

2549 

1629 ภานุพนัธ์ สุภจัจาภิชยั ความรับผิดทางอาญาเก่ียวกบัการจารกรรมขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 2549 
1630 ขนบนาฎ หมิดปน ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการขดัขวางกระบวนการยติุธรรม : ศึกษา

กรณีท่ีมีผลกระทบต่ออนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือการต่อต้าน
องคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ ขอ้ 23 

2549 
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1631 สยาม นิลวฒัน์ ปัญหาทางกฎหมายในการกาํหนดคุณสมบติัของผูมี้สิทธิสมคัรเป็น
สมาชิกสภานิติบญัญติั 

2549 

1632 วนิดา วฒันไพลิน ปัญหากฎหมายเก่ียวกับพระราชบัญญติัว่าด้วยขอ้สัญญาท่ีไม่เป็น
ธรรมพ.ศ.2540 : ศึกษาเฉพาะปัญหาแนวทางในการวนิิจฉยัความเป็น
ธรรม 

2549 

1633 สาํราญ ปัญญามิตร พระราชบญัญติัศุลกากร พุทธศกัราช 2469 กรณีศึกษา เร่ืองตวัแทน
ออกของ 

2549 

1634 สุเมธ สุขเก้ือ การเดินสํารวจออกหนังสือสิทธิในท่ีดินตามมาตรา 58 ทวิ แห่ง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

2549 

1635 ปริญญา ณ พทัลุง มาตรการบงัคบัใชข้อ้กฎหมายคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี 2549 
1636 ประณฐัดา ไชยกาญจน์ การชะลอการฟ้อง 2549 
1637 ชาคริต ช่ืนอารมณ์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้ง

ของรัฐ  ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535 
2549 

1638 เมืองราย คณินคุณานนต ์ การฟ้องเพิกถอนคาํสัง่ทางปกครองต่อศาลปกครอง 2549 
1639 ศุรัตตา วงศอ์ยู ่ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของจาํเลยในคดีอาญาซ่ึง

ไม่ไดเ้ป็นผูก้ระทาํความผิด 
2549 

1640 ปรีชา ป่ินอาํพล ปัญหาทางกฎหมายในการดาํเนินการกบัทรัพยสิ์นของกลางในคดียา
เสพติด 

2549 

1641 พชัรี ไชยเรืองกิตติ กระบวนการเขา้ช่ือเสนอกฎหมายโดยประชาชน 2549 
1642 สมบูรณ์ ปล้ืมรุ่งเรือง ปัญหาการโอนให้อสังหาริมทรัพย ์; ศึกษาเฉพาะกรณี การจด

ทะเบียนค่าธรรมเนียม และภาษีอากร 
2549 

1643 วจิิตรา บวัเทพ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองคนชราจากการใชค้วามรุนแรง
ในครอบครัว 

2549 

1644 บณัฑิต นิติชยัพฒัน ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการชาํระหน้ีเงินกูย้ืมดว้ยการโอนเงิน
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

2549 

1645 ธีรเดช เลิศภูวงศ ์ ปํญหากฎหมายเก่ียวกับการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพตามพระ
ราชกาํหนดบริษทับริหารสินทรัพย ์ พ.ศ.2541 ศึกษากรณีบริษทั
บริหารสินทรัพยข์องรัฐ 

2549 

1646 วรีะ โหระโช ปัญหาการจดัเก็บภาษีอากรจากลูกหน้ีท่ีถูกฟ้ืนฟกิูจการ 2549 
1647 ณฐัภูมิ แสงหิรัญ การบงัคบัจดัเก็บหน้ีภาษีอากรจากนิติบุคคลประเภท "บริษทัจาํกดั" 2549 
1648 ปุยชรัสม์ิ วราพงศพิ์ศาล อาํนาจของศาลในการสรรหาและควบคุมตรวจสอบการใชอ้าํนาจ  

ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
2549 

1649 สุพรรณา ล้ิมถาวรวงศ ์ กระบวนการแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟเูด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ 2549 
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1650 ธีระพล เลก็กระจ่าง ปัญหาท างกฎ หมาย ในกา รป้องกันและ ปราบ ปราม องค์ก ร
อาชญากรรมยาเสพติดในประเทศไทย 

2549 

1651 สญัลกัษณ์ โรจน์นิรภยั ปัญหาการคุม้ครองผูบ้ริโภคในสญัญาซ้ือขายบา้นพร้อมท่ีดิน 2549 
1652 สุริยนัต ์อรัญตุก ปัญหาการหลีกเล่ียงภาษีมูลค่าเพ่ิม 2549 
1653 นิพธัธรา เหลืองอ่อน ละเมิดกบัความเสียหายอยา่งอ่ืนท่ีไม่เป็นตวัเงิน 2549 
1654 สุพิชฌาย ์มลิทอง ปัญหาทางกฎหมายในการร้ือฟ้ืนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม่ 2549 
1655 ปาริชาติ ภู่เอม ปัญหาในการจดัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากบริษทัต่างประเทศ 2549 
1656 สิริพนัธ์ พนัธ์ุพิพฒัน์ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา :  ศึกษากรณีมาตรการในการ

ประนอมขอ้พิพาททางอาญา 
2549 

1657 เสริมสุข ขวญัปัญญา การคุม้ครองพยานบุคคลในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 2549 
1658 รัฐธรรม ชวนเชย ปัญหาสถานะของสํานักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยก์บัการ

ตรวจสอบของสาํนกังานตรวจเงินแผน่ดิน 
2549 

1659 ศุภพล รัตนากร ปัญหาการล่วงละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลจากคอมพิวเตอร์ 2549 
1660 อนุชา หวัใจแกว้ มาตรการในการควบคุมตรวจสอบการใชดุ้ลพินิจในการสั่งคดีของ

พนกังานอยัการ 
2549 

1661 พบพร พนักะรัด ปัญหาการฟ้องคดีของพนกังานรัฐวสิาหกิจกบัองคก์ร 2549 
1662 นนัทวรรรณ ธนาวนิช ปัญหาเก่ียวกบัการไม่มีอาํนาจสอบสวนของพนกังานอยัการ 2549 
1663 ยวุรินทร์ เศรษฐพงษช์ยั ปัญหาขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํสญัญายมื 2549 
1664 อาวธุ แดงบรรจง ขอ้จาํกดัอาํนาจอธิบดีกรมศุลกากรหรือผูท่ี้อธิการบดีกรมศุลกากรได้

มอบหมาย มาตรา112 เบญจ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร 
พทุธศกัราช 2469 

2549 

1665 อภิชาต กมลธรรม ความรับผิดของผูค้ ํ้าประกนัในคดีฟ้ืนฟกิูจการของลูกหน้ี 2549 
1666 อาสา จนัทรมรณี ปัญหาขอ้กฎหมายในการพฒันานิคมอุตสาหกรรม 2549 
1667 เจริญ จนัทวลิาส ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการกระทาํของรัฐบาลโดยรัฐบาล 2549 
1668 สมนึก คูหาทอง อาํนาจหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีในการตรวจคน้และจบักมุ 2549 
1669 ปภสัณา โนมพรรณ ปัญหาการลงโทษทางวินัยของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
2549 

1670 นิพนธ์ เอ่ียมพงษไ์พบูลย ์ การกาํจดัมูลฝอยชุมชน 2549 
1671 อุบล ฤทธ์ิเพชร การพิจารณาใหสิ้ทธิทาํเหมืองแร่ 2549 
1672 สญัญา กลบักลาย การชาํระหน้ีของผูค้ ํ้าประกนัในคดีลม้ละลาย 2549 
1673 วรรณรัตน์ ชลวชิิต ปัญหาเก่ียวกบัคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนตามพระราชบญัญติั

จดัตั้งศาลเยาวชน และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ.2534 

2549 
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1674 นุกลู เอียดชูทอง ปัญหาของผูมี้ส่วนไดเ้สียในการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมาย
วธีิพิจารณาความแพง่ 

2549 

1675 ชาญยทุธ  พงศหิ์รัญ การคุมประพฤติผูก้ระทาํความผิดอาญาในระหว่างรอการกาํหนด
โทษหรือรอการลงโทษ 

2549 

1676 พศุตม ์แววฒิุนนัท ์ ปัญหาในการดาํเนินคดีปกครองของพนกังานอยัการ 2549 
1677 แกว้ใจ ฉตัรพรจรัส ปัญหาของการทาํแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมาย 2549 
1678 วยิะดา เอกวริิยะกิจ ปัญหาการจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญติัคุม้ครองแรงงานพ.ศ.

2541 
2549 

1679 วชัรา ผากาํเนิด มาตรการทางกฎหมายในการแสวงหาพยานหลกัฐานในคดีอาญา
ศึกษาในกรณีพยานบอกเล่า 

2549 

1680 นิติ ขนุทรมาลี ปัญหามาตรการทางกฎหมายตามพระราชบญัญติัคุม้ครองพยานใน
คดีอาญา พ.ศ.2546 

2549 

1681 สุรพงษ ์ตระกลพร มาตรการทางกฎหมายในการคน้ในท่ีรโหฐาน 2549 
1682 ดารารัตน์ พิทธยาพิทกัษ ์ ปัญหาการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวฒิุสภา 2549 
1683 ธานินทร์ กิจนนัทคุณ ปัญหาการควบคุมผูป้ระกอบอาชีพหนังสือพิมพ์ :  ศึกษากรณี

ผลกระทบทางกฎหมายในการประกอบอาชีพ 
2549 

1684 วชิยั กล่ินหอม ปัญหาทางกฎหมายเคร่ืองหมายการคา้ในรูปของกล่ินและเสียง 2549 
1685 อรอุษา สอนโกศล ระบบผูพ้ิพากษาอาวโุสในการพิจารณาคดีในประเทศไทย 2549 
1686 สมเกียรติ พางาม ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัผูเ้สียหายคดีปกครอง 2549 
1687 อาํนาจ โชติพงศแ์สงศรีมา ปัญหาการประกอบธุรกิจบริการทางกฎหมายภายใตค้วามตกลงเปิด

เสรีการคา้บริการ 
2549 

1688 ประกิต ฉายแสง ปัญหากฎหมายหมู่บา้นจดัสรร : ศึกษาเฉพาะกรณีความรับผิดทาง
แพง่ของคณะกรรมการหมู่บา้นจดัสรรต่อบุคคลภายนอก 

2549 

1689 พรเทพ เตียเจริญวรรธน ์ ปัญหาความรับผิดของการมีเพศสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลในครอบครัว
เดียวกนั 

2549 

1690 ดารุณี สวา่งวฒันานุทศัน ์ ปัญหาการอนุวตัรกฎหมายไทยกรณีการฉ้อราษฎร์บังหลวงตาม
อนุสญัญาสหประชาชาติ เพ่ือต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติท่ีจดัตั้งใน
ลกัษณะท่ีเป็นองคก์ร ค.ศ.2000 

2549 

1691 ศุภรัตน์ จนัทร์นามวงศ ์ ปัญหาการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเก่ียวกบัการขายหุ้นส่วน
ตามมาตรา 40 (4) (ช) ประมวลรัษฎากร 

2549 

1692 วฒิุ วงษส์วสัด์ิ การใชอ้าํนาจในการยึด หรืออายดัทรัพยสิ์นของผูเ้สียภาษีเก่ียวกบั
ภาษีอากรคา้ง 

2549 

1693 อดิศร อุ่นรุ่งเรือง ปัญหาและอุปสรรคในการริบทรัพยสิ์นนอกราชอาณาจกัร 2549 
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1694 ชยนัต ์สีเก๋ียง ปัญหาเก่ียวกบัการกระทาํความผิดของขา้ราชการตาํรวจในคดียาเสพ
ติด 

2549 

1695 วสุ การกลาง ปัญหาความรับผิดทางแพง่ในการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน 2549 
1696 วรีะพงศ ์หลีเจริญ ปัญหาการยบุสภาในประเทศไทย 2549 
1697 วรัญญา ชินวงศ ์ การคุม้ครองเด็กผูเ้สียหายจากการล่วงละเมิดทางเพศโดยสาํคญัผิดใน

อาย ุ
2549 

1698 วลยัรัตน์ เอกมณี สิทธิของผูใ้ชอ้สังหาริมทรัพยโ์ดยสุจริตจากการขายทอดตลาดตาม
คาํสัง่ศาลหรือคาํสัง่เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์

2549 

1699 ววิทิย ์ชูเกิด มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการประกนัคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 

2549 

1700 ศุภกร กาญจนถาวร ปัญหาการควบคุมการทุจริตการเลือกตั้งโดยการตรวจสอบค่าใชจ่้าย
การเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ตามกฎหมาย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภา 

2549 

1701 พธูทิพย ์สวา่ง การใหค้วามคุม้ครองกลไกทางเทคโนโลยเีพ่ือปกป้องงานลิขสิทธ์ิ 2549 
1702 ณฏัฐพร ไผป่ระดิษฐ ์ ปัญหาความรับผิดชอบทางอาญาของผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต ในการ

เผยแพร่ส่ือลามกอนาจาร 
2549 

1703 วโิรจน ์ ล้ีกลุ ปัญหาการดาํเนินคดีและการขอรับค่าทดแทนของผูมี้อาํนาจจดัการ
แทนผูเ้สียหาย  ท่ีตายก่อนร้องทุกข ์

2549 

1704 ไพศาล  สีนาคลว้น การจดัเก็บภาษีทอ้งถ่ิน : ศึกษากรณีปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัภาษี
บาํรุงทอ้งท่ีและภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

2549 

1705 ธิดารัตน์ พิชญดุล การไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางอาญาเชิงสมานฉนัท ์ 2549 
1706 นํ้าเพชร ภกัดีโต มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดจาก

สินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 
2549 

1707 รุ่งศกัด์ิ สาตราวาหะ การช่วยเหลือและคุม้ครองสิทธิผูเ้สียหายในคดีอาญากรณีศึกษา : 
ผูเ้สียหายเด็กในความผิดทางเพศ 

2549 

1708 วลัยลิ์กา  แขง็ขนั ปัญหากฎหมายการกําหนดประเภทเงินได้ตามมาตรา 40 แห่ง
ประมวลรัษฎากร 

2549 

1709 ศกัด์ิกานต ์ ลิขิตวรนิตย ์ ปัญหาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเน่ืองมาจากการได้รับ
สารพิษท่ีร่ัวไหล 

2549 

1710 พวงชมพู  โชตินุชิต มาตรการทางกฎหมายท่ีเอ้ือต่อการปรับปรุงการบริหารงานธุรการ
ศาลยติุธรรม 

2549 

1711 เอก  จามวฒันกิตต ์ ปัญหาเก่ียวกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ งของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 

2549 
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1712 ยทุธศกัด์ิ  สมัปะชาโน มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมคุม้ครองบุคคลวกิลจริต 2549 
1713 วสนัต ์ ปฐมพงศไ์พบูลย ์ ปัญหาเก่ียวกบัการบงัคบัใช ้พ.ร.บ.คุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ศึกษา

เฉพาะกรณีการส่งเสริมและควบคุมความประพฤตินักเรียนและ
นกัศึกษา 

2549 

1714 สมโชค  ศรีถาวร ปัญหาการดาํเนินคดีแพง่ใหก้บัรัฐของพนกังานอยัการ 2549 
1715 อนุชิต  คชมิตร มาตรการทางกฎหมายในความผิดทางอาญาเก่ียวกบัศพ 2549 
1716 อนุชิต  พนูสิทธิโชค ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษากรณี พ.ร.บ.

ทุนรัฐวสิาหกิจพ.ศ. 2542 มาตรา 28 
2549 

1717 สุภิญญา  อุตสาหะ การควบรวมกิจการ 2549 
1718 ขจายศิริ  บวักระจาย ปัญหาทางกฎหมายการประกอบอาชีพของคนพิการ 2549 
1719 สิริชยั  ปริชเจริญวนิตย ์ ปัญหาในการลงโทษตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 2549 
1720 นิติธรรม  แกว้เถ่ือน การดาํเนินการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นตาม พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงินพ.ศ.2542 
2549 

1721 มณฑยา  โตสุวรรณ การคุม้ครองสิทธิและความรับผิดทางอาญาของบุคคลท่ีจิตไม่ปกติ 2549 
1722 สมัฤทธ์ิ  ยางงาม ปัญหาทางกฎหมายในการคาํนวณหักค่าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดา 
2549 

1723 ณฐันิช  รัตนภูมิ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินคดีความผิดฐานสมคบ ตาม 
พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพ
ติด พ.ศ. 2534 

2549 

1724 วรัิตน์  วรรณสูตร อํานาจสอบสวนของพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

2549 

1725 พีระดล  จงเจริญรัตน ์ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบันํ้ ามนัโครงการประมง(นํ้ ามนัเขียว-
นํ้ามนัม่วง) 

2549 

1726 นภดล  รัตนเสถียร การเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของโรงเรียนศึกษาเฉพาะ
กรณีอาํนาจการบริหารตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

2549 

1727 ธเนศ  ศิริพล องคก์รและกระบวนการท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 

2549 

1728 ยิง่ลกัษณ์  แสงอร่าม องค์กรในการพิจารณาคําอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองท่ีมีผลกับ
นกัศึกษาในมหาวทิยาลยัของรัฐ 

2549 
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1729 อรวรรณ พนัธ์ุสุขผล บทบาทและอาํนาจหนา้ท่ีของพนกังานอยัการในการชนัสูตรพลิกศพ
ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

2550 

1730 ภวติรา ช่ืนสวสัด์ิ ปัญหากฎหมายภาษีสรรพสามิตเก่ียวกบัการโทรคมนาคม 2550 
1731 เพญ็สินี ศรจิตติวรรณ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูป้ระกอบอาชีพอิสระขบัรถ

รับจา้งศึกษากรณีแท็กซ่ี 
2550 

1732 ชนาภา ด่านระหาร มาตรการทางกฎหมายในความคุม้ครองแรงงานในธุรกิจสนามกอลฟ์ 2550 
1733 สิริลกัษณ์ คลา้ยสงัข ์ ปัญหาการใชดุ้ลพินิจในการดาํเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการ 2550 
1734 ยิง่ยศ รอดวฒันกลุ ปัญหาทางกฎหมายในการจดัหาทนายความโดยรัฐ 2550 
1735 เกียรติศกัด์ิ หิรัญพฒันกลุ ความเหมาะสมในการระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญา

ทางปกครองของไทย 
2550 

1736 อภิชยั จนัทภาโส ปัญหาความเป็นพนกังานของเจา้อาวาส 2550 
1737 นิกร  แกว้เทวา ปัญหาทางกฎหมายในการไดม้าซ่ึงท่ีดินของการนิคมอุตสาหกรรม 2550 
1738 พชัรินทร์ เกษมวลิาวณัย ์ มาตรการควบคุมตรวจสอบการใชอ้าํนาจของเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน

ตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
2550 

1739 องัคนา ทองประดิษฐ ์ การนาํกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทม์าใชใ้นโรงเรียน 2550 
1740 เบญจมาศ ศิริตระกลูนนัท ์ หลกัการคุม้ครองสิทธิเด็กท่ีเกิดจากการใชเ้ทคโนโลยีช่วยการเจริญ

พนัธ์ุ 
2550 

1741 บุญเชิด สุขอภิรมย ์ ปัญหากฎหมายในการดําเนินทางวินัยขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเฉพาะกรณีความผิดวินัยฐานคัดลอกผลงานทาง
วชิาการเพื่อเสนอขอมีหรือเล่ือนวทิยฐานะ 

2550 

1742 ญาณิศา ธรรมิกสกลุ ปัญหากฎหมายในการบงัคบัคดีเก่ียวกบัการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 2550 
1743 ธญัลกัษณ์ คูรัตน์ชชัวาล มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองแรงงานบางช่วงเวลา 2550 
1744 คนึงนุช ทศไพรินทร์ มาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการคา้หญิงและเด็ก 2550 
1745 วชัระ ดวงเดือน ปัญหาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายคุม้ครองผูป้ระสบภยั 

จากรถยนต์ :  ศึกษากรณีค่าสินไหมทดแทนส่วนเกินค่าเสียหาย 
เบ้ืองตน้ 

2550 

1746 องัคาร อยูข่าํ การสอบสวนอุบติัเหตุของอากาศยานพลเรือน : ศึกษากรณีปัญหา 
กฎหมายเก่ียวกบัการสอบสวนอุบติัเหตุการณ์ร้ายแรงของประเทศ
ไทย 

2550 

1747 พิมพว์ภิา พิชิตพล ปัญหาทางกฎหมายในการพิจารณาคดีของศาลทหาร 2550 
1748 สุภานนัต ์สุวรรณโชติ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูซ้ื้อจากการรอนสิทธิ 2550 
1749 ศุภรัศม์ิ เลิศไชยรัตน ์ ปัญหาการใชป้ระโยชน์ในดินแดนปลอดภาษีและจากอนุสัญญาเพื่อ 

การเวน้ การเก็บภาษีซอ้นของบริษทัขา้มชาติในประเทศท่ีสาม 
2550 
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1750 สุวรรณา ปรมีศนาภรณ์ มาตรการในการป้องกนัมิใหธ้นาคารตกเป็นเคร่ืองมือในการฟอกเงิน 
และสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

2550 

1751 ไชโย สาํเนียงงาม ปั ญ ห า คํา สั่ ง ป ก ค ร อ ง ใ น ก า ร อ นุ ญ า ต ใ ห้ ค น ต่ า ง ด้า ว อ ยู่ ใ น
ราชอาณาจกัรไทยเป็นการชัว่คราว 

2550 

1752 ชนสัถา จาตุรวทิย ์ ปัญหาการให้ความคุม้ครองเด็กจากความรุนแรงในครอบครัวโดย 
กระบวนการยติุธรรม 

2550 

1753 ธิรดา ธุวะนุติ ความเป็นอิสระจากอาณัติของพรรคการเมืองในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ 

2550 

1754 เทอดพงษ ์กาศเรือนแกว้ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเช่าซ้ือใหเ้กิดความเป็นธรรม 2550 
1755 สาํราญ บวัมาก บทบาทและอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการบาํรุง

และส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรตามพ.ร.บ.สภาตาํบลและ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.2537 

2550 

1756 กิตติพร วงษบุ์ญ กระบวนพิจารณาท่ีกระทบสิทธิของผูฟ้้องคดีในศาลปกครองกรณี
เขตอาํนาจศาล 

2550 

1757 วราภา สิงห์กลุ การคุม้ครองสิทธิประโยชน์สมาชิกสนามกอลฟ์ 2550 
1758 วสนัต ์บูรณ์เจริญ มาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินท่ีมีผลกระทบ

ต่อสิทธิเสรีภาพของผูถู้กกล่าวหา 
2550 

1759 เสริมศกัด์ิ มยัญะกิต ปัญหาการจดัเก็บภาษีอากร จากการตีความคาํวา่ "ตวัแทนนิติบุคคล
ต่างประเทศในการประกอบกิจการในประเทศไทย" 

2550 

1760 ชนินทร์ ติชาวนั ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการจาํกดัสิทธิคนพิการในการประกอบ
อาชีพ 

2550 

1761 วรรณาภรณ์ โภคภิรมย ์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 2550 
1762 ธนะพงศ ์สนัธนะวบูิลย ์ ปัญหาขอบเขตความรับผิดของกรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษัท

จาํกดัอนัมีต่อบุคคลภายนอก 
2550 

1763 เยาวพา กองเกต ุ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัเสรีภาพการเสนอข่าวของส่ือมวลชนและ
การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

2550 

1764 ศิริลกัษณ์ รอดสวสัด์ิ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการตรวจสอบคาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ
ในสญัญาทางปกครอง 

2550 

1765 ณรงค ์จิตราภรณ์ ปัญหาทางกฎหมายของกระบวนการระงบัขอ้พิพาทในคดีแรงงาน 2550 
1766 ภรัณยา ถนอมแกว้ ปัญหาในการจดัเก็บเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม ตาม พ.ร.บ.

ประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 
2550 

1767 พรชยั ภูมิบรรเจิด ปัญหาการจดัตั้งนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 2550 
1768 ธิดารัตน์ ทรงสตัยานุรักษ ์ มาตรการทางกฎหมายของไทยเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้ว 2550 
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1769 อมฤต วะสมบติั อาํนาจของพนักงานอยัการในการชันสูตรพลิกศพอนัเกิดจากการ
วสิามญัฆาตกรรม 

2550 

1770 พงศธ์ร ศิริรัตน ์ การละเมิดลิขสิทธ์ิกับมาตรฐานการกาํหนดค่าเสียหายในงานส่ิง
บนัทึกเสียง 

2550 

1771 โกวทิย ์ปิยะวทิยว์นิช ปัญหาทางกฎหมายของการดาํเนินคดีอาญากบัผูด้าํรงตาํแหน่งทาง
การเมือง 

2550 

1772 อิทธิพล ศมัภูพนัธ์ุ ปัญหากฎหมายในการใช้สิทธิลาจากตําแหน่งของพนักงาน
รัฐวสิาหกิจ 

2550 

1773 จินดา วฒันวกิยก์รรม ์ มาตรการกฎหมายในการดาํเนินการต่อผูติ้ดยาเสพติดในระบบบงัคบั
บาํบดั 

2550 

1774 ศรีเสาวลกัษณ์ สุขพิศาล ผลกระทบจากปัญหาการผกูพนัราคาในการขายทอดตลาดทรัพยข์อง
เจา้พนักงานบงัคบัคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 309 ทว ิ

2550 

1775 ณฐัสนัต ์จนัทเตมีย ์ การกาํกบัดูแลการบริหารงานบุคคลดา้นวินยัและการอุทธรณ์โดยรัฐ
ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร 

2550 

1776 ศิริชยั วจีสจัจะ มาตรการทางกฎหมายท่ีจะนาํอนุสัญญาว่าดว้ยลกัษณะทางแพ่งใน
การลกัพาเด็กขา้มชาติ พ.ศ.1980 ( Convention on the Civil Aspects  
of internation )มาบงัคบัใชใ้นประเทศไทย 

2550 

1777 วมิลศิริ ปรังพนัธ ์ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ : ศึกษาเฉพาะกรณี การเผยแพร่ภาพ
และส่ือลามกผา่นทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

2550 

1778 รัตนา เวทวฒันาพิบูล การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท   คดีความผิดอาญาแผน่ดินในชั้นศาล 2550 
1779 ชยัวฒัน์ วชิรัคกลุ ปัญหาทางกฎหมายในการจดัการสุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบั 

ท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา และกิจการแพปลา 
2550 

1780 กวสิรา จนัทร์แสงศรี ขยะอวกาศ 2550 
1781 เฉลิมวลี อศัวเสนา ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดของผูแ้ทนนิติบุคคลในการ

ลงลายมือช่ือในตัว๋เงิน 
2550 

1782 ชินวฒัน์ อินทปัญญ ์ ปัญหาเก่ียวกบัให้สิทธิประโยชน์ดา้นภาษีอากรของกิจการท่ีไดรั้บ
ส่งเสริมการลงทุน กรณีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

2550 

1783 พนิดา ขนุอ่อน ปัญหาการใชสิ้ทธิในเคร่ืองหมายการคา้เป็นหลกัประกนัหน้ี 2550 
1784 ปิยะ ลือเดชกลุ วิธีพิจารณาสอบสวนและการแก้ไขปัญหาให้กับผู ้ร้องเรียนของ

ผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภา 
2550 

1785 อภิสิทธ์ิ  วริะมิตรชยั การประกนัภยัอิสรภาพ 2550 
1786 เพญ็ศรี สินธุเสน ความรับผิดทางอาญาเก่ียวกบัเช็ค 2550 
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1787 สมชาย เชาวนะ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมจริยธรรมของผูด้าํรงตาํแหน่ง
ทางการเมืองของไทย 

2550 

1788 ยรรยง สุดศรี มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมแกไ้ขปัญหาจราจร 2550 
1789 สมภพ  ศรีภกัดี ปัญหาทางกฎหมายเ ก่ียวกับการ เพิกถอนการได้มาโดยการ

ครอบครองปรปักษ ์
2550 

1790 อานนท ์ปราการรัตน ์ ปัญหาและอุปสรรคในการอาํนวยความยุติธรรมในคดีอาญาของ
พนกังานอยัการ 

2550 

1791 วญิํู มธุโรรส มาตรการทางกฎหมายกับการป้องกันและปราบปรามองค์กร
อาชญากรรมยาเสพติด 

2550 

1792 จิราพร คงทวศีกัด์ิ การจาํกดัสิทธิอุทธรณ์ ฎีกาในคดีแพ่ง ศึกษาเฉพาะกรณี การลด
ปริมาณคดีในศาลสูง 

2550 

1793 บุญช่ืน ถึงรัตน ์ ปัญหาและแนวทางแกไ้ขเก่ียวกบัการครอบงาํกิจการโดยคนต่างดา้ว
ในประเทศไทย 

2550 

1794 ชลาลยั สุขดี ปัญหาการใชอ้าํนาจของฝ่ายบริหารในการยบุสภา 2550 
1795 วนัพธุ อศัวตุมางกรุ ปัญหาข้อกฎหมายเ ก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตาม

พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย ์พ.ศ.2530 
2550 

1796 นฤภร จนัทรักษ ์ ปัญหาการบังคับคดีกับทรัพย์อันเป็นหลักประกันตามประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 

2550 

1797 มานะ เกียรติเชิดแสงสุข มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ทองคาํ 2550 
1798 เศกชยั เช้ือฟัก ปัญหาความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัความ

รับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ.2539 
2550 

1799 ณฐัเชษฐ ์บรรติวรทยั การปล่อยชัว่คราวโดยไม่มีประกนั 2550 
1800 กลุธิดา เสือคาํ การควบคุมการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน ตามกฎหมายปฏิรูปท่ีดินเพื่อ

เกษตรกรรม 
2550 

1801 ชาตรี เหลืองเรือง ปัญหาการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีภรรยาตาม
ประมวลรัษฎากร 

2550 

1802 เกียรศกัด์ิ ตั้งปรัชญากลู บทบาทอาํนาจหนา้ท่ี  และการบริหารงานสอบสวน 2550 
1803 ฉตัรชยั ไทรโชต สิทธิของคู่ความในการอุทธรณ์และฎีกาคดีอาญา 2550 
1804 ชิตพงศ ์ บุญประถมัภ ์ ปัญหาทางกฎหมายในการสอบสวนคดีพิเศษ 2550 
1805 สุธิรา  โสภณไพศาลกิจ การพิทกัษท์รัพยช์ัว่คราวตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ.2483 2550 
1806 พิเนศ  รุจิภกัด์ิ ปัญหาความไม่เสมอภาคของกฎหมายอนัมีผลกระทบต่อเด็กและ

เยาวชนศึกษากรณีพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
และวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 

2550 
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1807 บรรพต  วภูิภิญโญ ปัญหากฎหมายของสัญญาขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์

2550 

1808 วฒิุชยั   หม่ืนพนัธ์ชู มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมบริษทัประกนัภยัของกรมการ
ประกนัภยั  :  ศึกษาเฉพาะกรณีประกนัวนิาศภยัรถยนต ์

2550 

1809 อคัรเดช  คนซ่ือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังทะเล 2550 
1810 นิศากร  เกษมศกัด์ิโกศล การจ่ายเงินสินบนและรางวลัให้แก่เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน  ตาม 

พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 
2550 

1811 อดล  ไตรรงคท์อง การดาํเนินคดีอาญากบัเด็กและเยาวชน : ศึกษาปัญหากรณีเด็กและ 
เยาวชน กระทาํผิดเพียงเลก็นอ้ย 

2550 

1812 พรทิพา  จนัทร กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินศึกษาเฉพาะ
กรณีความผิดฐานฟอกเงิน 

2550 

1813 กรภทัร  สิงหะพนัธ์ มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานในสถานบริการ
โรงงานและภตัตาคาร 

2550 

1814 นิรุท  สุขพอ่คา้ การคุม้ครองสิทธิของคู่กรณีท่ีไดรั้บผลกระทบจากคาํสัง่ทางปกครอง
โดยองคก์รภายในฝ่ายปกครอง 

2550 

1815 สุจิตรา  พรหมเกิด ปัญหาการคุม้ครองสิทธิของผูป่้วยทางจิตในการดาํเนินคดีอาญา 2550 
1816 ทวชั  ศุภวรรณธนะกลุ การเพิกถอนคาํสั่งทางปกครองโดยฝ่ายปกครอง : ศึกษากรณีการ

คุม้ครองสิทธิของบุคคลท่ีได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนโฉนด
ท่ีดินตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

2550 

1817 กิจจา  ทา้วสกลุ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายของ
บุคคลธรรมดา 

2550 

1818 ปิยะพงษ ์  วานิช พระราชบญัญติัการทาํงานคนต่างดา้ว  พ.ศ.2521  ศึกษาเฉพาะกรณี
แรงงานประมงทะเล 

2550 

1819 ปิยเกียรติ  สาวกินัย ์ มาตรการทางกฎหมายท่ีใช้ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานภาชนะ
บรรจุภณัฑ ์

2550 

1820 ดุษฎี  ศรีสมบูรณ์ การระงบัขอ้พิพาทแรงงานท่ีตกลงกนัไม่ได ้ ตามพระราชบญัญติั
แรงงานสมัพนัธ์  พ.ศ.2518 

2550 

1821 เอกลกัษณ์ หะยบืีอราเฮง ปัญหาความรับผิดของผูจ้าํนองตามขอ้ตกลงต่อท้ายสัญญาจาํนอง
ของสถาบนัการเงินกบักฎหมายขอ้สญัญาท่ีไม่เป็นธรรม 

2550 

1822 วรีะนุช  มีชยัรัตน์ วนิยัทางงบประมาณและการคลงั : ศึกษาปัญหาทางกฎหมาย ทฤษฎี
โครงสร้าง และรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีจะตั้งศาลวินยัทางงบประมาณ
และการคลงัประเทศไทย 

2550 

1823 ลดาวลัย ์ อริยสิทธ์ิ กระบวนการยติุขอ้พิพาทก่อนการพิจารณาคดีแพง่ 2550 
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1824 กิจสมัพนัธ์ ชาติมนตรี มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองธุรกิจคา้ปลีกของไทยจากการ
เปิดเสรีทางการคา้ 

2550 

1825 สมใจ เลิศพิทยานูกลู ปัญหาทางกฎหมายในการดําเนินกระบวนพิจารณาเก่ียวกับการ
คุม้ครองชัว่คราวและการบงัคบัตามคาํวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ 

2550 

1826 ณฐักร ยกชู ปัญหากฎหมายเก่ียวกบักระบวนยติุธรรมทางอาญาของบุคคลผูป่้วย
ทางจิต 

2550 

1827 เจษฎา ชาํนาญป่า รูปแบบของวฒิุสภาท่ีเหมาะสมสาํหรับประเทศไทย 2550 
1828 นิเวศน์ อินทร์เหมือน ปัญหาขอ้กฎหมายของการนับระยะเวลาหรืออายุความการฟ้องคดี

ปกครองของศาลปกครองเก่ียวกบัสญัญาทางปกครอง 
2550 

1829 วรัญญา เกิดเอ่ียม ปัญหาทางกฎหมายการควบคุมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 2550 
1830 พงศธร ศรีอกัขรกลุ มาตรการบังคับทางปกครอง ศึกษาเร่ืองการยึดทรัพย์ของฝ่าย

ปกครอง ตามพ.ร.บ.วธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
2550 

1831 กิต์ิ ประสมศกัด์ิ ปัญหาการบังคบัใช้มาตรการทางกฎหมายในการปราบปราบการ
กระทาํอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

2550 

1832 กมลชยั จารุบริสุทธิคุณ ปัญหาการดาํเนินคดีแพง่  กรณีส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ 2550 
1833 กษิด์ิเดช เรืองสวา่ง อาํนาจหน้าท่ีของพนักงานอยัการในการมีส่วนเขา้ร่วมทาํสัญญา

ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน : ศึกษาเฉพาะกรณีสัญญา
สมัปทาน 

2550 

1834 ประเสริฐ ตุรัมย ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการคา้มนุษย ์: ศึกษาเฉพาะกรณีการคา้
สตรีและเด็กเพื่อการคา้ประเวณี 

2550 

1835 พนัตรี ทรงพล บวัทอง ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากอง
ประจาํการ (การเกณฑท์หาร) 

2550 

1836 สุภาริณีย ์จนัทร์แกว้เดช มาตรการทางกฎหมายในการนําการควบคุมประพฤติผู ้กระทํา
ความผิดทางอาญามาใชใ้นชั้นก่อนฟ้องคดี 

2550 

1837 บุญเพช็ร์ กมลวฒิุพงศ ์ มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามการฟอกเงินขา้มชาติโดย
ผา่นระบบสถาบนัการเงิน 

2550 

1838 ปริญญาส   สวสัด์ิดวง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศ
ไทย 

2550 

1839 วรวรรณ หงษเ์ทียมทอง ผลกระทบของกรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียนต่อ
กฎหมาย :  ศึกษาเฉพาะกรณีการเขา้มาประกอบธุรกิจและการ
ประกอบอาชีพของคนต่างดา้วสาขาบริการวชิาชีพในประเทศไทย 

2550 

1840 อภิรัตน์ วฒันาพทุธากร ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการใชอ้าํนาจของนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล 

2550 
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1841 เจตนิพิฐ เบญจกลุ ปัญหากฎหมายในพระราชบญัญติัซีดี พ.ศ.2548 ศึกษาเฉพาะกรณี : 
เจา้ของลิขสิทธ์ิแจง้ต่อเจา้หนา้ท่ีเพ่ือขอรับเคร่ืองหมายตลอดถึงผลท่ี
มีต่อการป้องปรามการละเมิดลิขสิทธ์ิและการจดัเก็บภาษีอากร 

2550 

1842 อนุพร อรุณรัตน ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินคดีแบบกลุ่มในคดีปกครอง 2550 
1843 สมรักษ ์ เกษแกว้ ปัญหาการเล่ียงภาษีนํ้ ามันเช้ือเพลิงท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจนํ้ ามัน 

เช้ือเพลิง 
2550 

1844 กรุณา การุณ กฎหมายในการอนุรักษ์และจัดการรักษาป่าชายเลนกบัการมีส่วน
ร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชน 

2550 

1845 จกัรินทร์ สมมติ ปัญหาทางกฎหมายในการนําเอาทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เป็น
หลกัประกนัการชาํระหน้ี : ศึกษาเฉพาะกรณีเคร่ืองหมายการคา้ 

2550 

1846 วรพนธ์ หิรัญรัตนา ความรับผิดทางแพง่ของผูบุ้กรุกทาํลายทรัพยากรป่าไม ้ 2550 
1847 ทิชากร เกตุป่ากะพ้ี ปัญหาขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกขอ้บญัญติัองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล 
2550 

1848 สาโรจน์ มีผล ปัญหาขอ้กฎหมายในการเร่งรัดภาษีอากรคา้งตามประมวลรัษฎากร 2550 
1849 สมบติั ชูยิม้ ปัญหาทางกฎหมายการกาํหนดค่าใชจ่้ายการบริหารงานบุคคลของ

องคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน ศึกษากรณีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
2550 

1850 นงนภา   กรธีระภทัร์ ปัญหาการบงัคบัโทษปรับในคดียาเสพติด 2550 
1851 พิจิตร กรมประสิทธ์ิ ปัญหาการใชอ้าํนาจสอบสวนของพนกังานสอบสวนในการแสวงหา

พยานหลกัฐาน 
2550 

1852 วเินตร แกว้ลุ่มใหญ่ ปัญหาการตรวจสอบคณะกรรมการเลือกตั้งโดยศาลปกครอง 2550 
1853 มานพ น่ิมทบัทิม ปัญหาขอ้กฎหมายตามระเบียบนายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
2550 

1854 เถลิงศกัด์ิ  แสบงบาล ปัญหาข้อกฎหมายอํานาจฟ้องคดีอาญาของผู ้เ สียหายและของ
พนกังานอยัการ 

2550 

1855 รัตนกลุ สงัขศิลา ปัญหาขอ้กฎหมายกรณีการไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งอายดัทรัพยสิ์นตาม
ประมวลรัษฎากร 

2550 

1856 ธรรมนูญ อกัษรวงศ ์ ปัญหาขอ้กฎหมายในการดาํเนินการทางวนิยัของพนกังานส่วนตาํบล 2550 
1857 คถาวธุ สุดตลอด การคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาและจาํเลย  ตามรัฐธรรมนูญฉบับ

พุทธศักราช 2540 กับปัญหาการไม่รับสํานวนการสอบสวนของ
พนกังานอยัการ 

2550 

1858 ธีระชาติ  ปางววิฬุห์รักษ ์ ปัญหาการดาํเนินการเพื่อคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหายในความผิดมูล
ฐานตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ศึกษาเฉพาะ
กรณีความผิดมูลฐานตาม ม. 3(3) 

2550 
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1859 สุวฒันา  กาญจนแกว้ ปัญหาเก่ียวกบัการถอดถอนบุคคลออกจากตาํแหน่งตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช 2540 

2550 

1860 ประเสริฐ จนัทร์เจริญ ปัญหาขอ้กฎหมายกรณีการไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งอายดัทรัพยสิ์นตาม
ประมวลรัษฎากร 

2550 

1861 ธณพงษ ์จรรยาพิพฒัน ์ การริบทรัพยท่ี์เก่ียวเน่ืองกบัการกระทาํความผิด : ศึกษาเฉพาะกรณี
การกระทาํความผิดมูลฐานยาเสพติด 

2550 

1862 ภานุวฒัน์ เสริมนิภารัตน์ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัใบกาํกบัภาษีปลอม หรือท่ีไม่ชอบดว้ย
กฎหมาย 

2550 

1863 บรรจง อินกลํ่า ปัญหาการรับภาระภาษีค้างชําระของผูรั้บโอนทรัพย์สิน  ตาม
พระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.2475 

2550 

1864 นภสร สุ่มทอง ปัญหาขอ้กฎหมายในการใหสิ้ทธิเลือกเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 2550 
1865 สรศกัด์ิ  ไทพาณิชย ์ ปัญหาขอ้กฎหมายกรณีผูสู้ร้าคาคนเดิมไม่ชาํระค่าซ้ือทรัพยใ์นส่วนท่ี

ขาด 
2550 

1866 อจัฉรา   หนุมาศ ปัญหาการคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชนถูกจับและควบคุมตวัตาม
กระบวนการยติุธรรมทางอาญา 

2550 

1867 ศุภลกัษณ์   คงขาว สิทธิและเสรีภาพของส่ือมวลชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทยพทุธศกัราช  2540 : ศึกษากรณีส่ือหนงัสือพิมพแ์ละโทรทศัน์ 

2550 

1868 ณฐกฤต   ทองสวา่งรัตน ์ การฟ้ืนฟกิูจการในชั้นศาลของกิจการร่วมคา้ตามประมวลรัษฎากร 2550 
1869 อานุภาพ   หอมจนัทร์ ปัญหาทางกฎหมายในการจ่ายค่าตอบแทนผูเ้สียหาย  ค่าทดแทนและ 

ค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายในคดีอาญา   พ.ศ.2544 

2550 

1870 สมหญิง  ผายรัศมี ปัญหาการตีความกฎหมายตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยั
จากรถ  พ.ศ.2535 

2550 

1871 ทรงพล  อวนกล่ิน ปัญหาทางกฎหมายในการนาํวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่มาใชบ้งัคบัใน
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

2550 

1872 พิทกัษ ์ แกว้รอด ปัญหาการตีความสญัญาต่างตอบแทนพิเศษยิง่กวา่สญัญาเช่าธรรมดา 2550 
1873 ชวลิต  จิระชนากลุ การนําหลักสมคบกันกระทําความผิดมาใช้ในการป้องกันและ

ปราบปรามการคา้นํ้ ามนัเถ่ือน 
2550 

1874 อมรรัตน ์ ขอนสกั ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัใช ้พ.ร.บ. การสอบสวนคดี 
พิเศษ พ.ศ.2547 : ศึกษากรณีการใชอ้าํนาจสืบสวนของพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ 

2550 

1875 พรทิพย ์ วงศผ์ดุง การคุม้ครองสิทธิผูเ้สียหายเด็กจากส่ือโทรทศัน์ ศึกษากรณีเด็กถูก 
กระทาํในคดีความผิดทางเพศ 

2550 
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1876 อธิษฐาน   บุณยประสพ ความผิดมูลฐานตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงินพ.ศ.2542  : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดเก่ียวกบัการหลีกเล่ียง
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

2550 

1877 พิมพภ์ทัร  สุวรรณจนัทร์ มาตรการในการแกไ้ขปัญหาผูเ้สพยาเสพติดใหโ้ทษ 2550 
1878 อรอุมา  ซิบยก ปัญหาการดําเนินการทางวินัยของข้าราชการตํารวจกรณีผู ้ถูก

กล่าวหาออกจากราชการ 
2550 

1879 ธีรเดช  จนัทรัตน ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินคดีในศาลภาษีอากร 2550 
1880 ดรุณพร  รักธรรม ปัญหาทางกฎหมายในการบงัคบัใชผ้งัเมืองรวมตามพระราชบญัญติั

การผงัเมือง พ.ศ.2518 
2550 

1881 ชยัยศ จิโน การคุม้ครองสิทธิของคู่ความจากการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในชั้นศาล 2550 
1882 สมศกัด์ิ  พว่งพีอภิชยั การคุม้ครองสิทธิเด็ก  กรณีเป็นผูเ้สียหายในคดีอาญา  : ศึกษาเฉพาะ

กรณีความผิดเก่ียวกบัเพศ 
2550 

1883 นพดล  คงเพชรศกัด์ิ มาตรการบงัคบัชาํระภาษีอากรตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร : 
ศึกษาเฉพาะกรณีการอายดัสิทธิเรียกร้องบญัชีเงินฝาก 

2550 

1884 เดชา   คาํชม มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการดูแลรักษาและจดัการศาสนสมบติั
ของวดัในพระพทุธศาสนา 

2550 

1885 นพดล  เจริญทรัพย ์ การคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาและจาํเลยในคดีอาญาในการไดรั้บค่า
ทดแทนอนัเน่ืองมาจากผูต้อ้งหาและจาํเลยไม่ไดก้ระทาํผิด 

2550 

1886 ศิริรัตน ์  ภาคธรรม ปัญหาทางกฎหมายจากการไม่มาใหถ้อ้ยคาํพยานตามหมายเรียกของ
พนกังานคุมประพฤติ 

2550 

1887 อิทธิพฒัน์ ทบัเพช็ร ผลกระทบสิทธิของผู ้ต้องหากับความเห็นแยง้คําสั่งไม่ฟ้องของ
พนกังานอยัการ 

2550 

1888 สมพงษ ์ ศรีธูป อาํนาจของพนกังานอยัการในการชนัสูตรพลิกศพ 2550 
1889 ยทุธชยั  หทยัวรรธน ์ มาตรการทางกฎหมายท่ีบญัญติัอาํนาจหนา้ท่ีของกาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น 

ฯตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี  พ.ศ.2457 
2550 

1890 จงกลณี  รักการคา้ ปัญหาบทบาทอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมาธิการสภา 2550 
1891 จุติพร  อภิสิทธ์ิศกัด์ิ มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับความรับผิดทางละเมิดของ

สถานบริการของรัฐอนัเน่ืองมาจากรักษาพยาบาล 
2550 

1892 ชยัพร  ควรอกัษร ปัญหาเก่ียวกบัการคืนของกลางในคดีอาญา 2550 
1893 ธวชั   ฝ้ายเทศ ปัญหาการจัดการศึกษาภาคบังคับของรัฐตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545 
2550 

1894 ยทุธพงษ ์ เพชรวเิศษ มาตรการทางกฎหมายในการครอบครองปรปักษ ์: ศึกษาเฉพาะกรณี
การครอบครองปรปักษอ์าคารชุดโดยคนต่างดา้ว 

2550 
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1895 สุกิจ  นาพกุ การโอนคดีอนัเน่ืองมาจากการกระทาํความผิดทางอาญาของเด็กและ
เยาวชน ตามมาตรา 61 วรรคสองแห่งพระราชบญัญติัจดัตั้ งศาล
เยาวชนและครอบครัวฯ 

2550 

1896 มลัลิกา  เพชรวเิศษ การคุม้ครองเจา้หน้ีเป็นผูสุ้จริตในคดีลม้ละลายตามพระราชบญัญติั
ลม้ละลายพ.ศ.2483 

2550 

1897 เจตจนัทร์  องักลุดี บทบาทอาํนาจหน้าท่ีในการตราขอ้บญัญติัของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารจงัหวดัตามพระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  พ.ศ.
2540 

2550 

1898 วรทศัน ์ จาดฤทธ์ิ การใช้สิทธิขอข้ึนทะเบียนคุ้มครองผลผลิตทางการเกษตรตาม 
พ.ร.บ. คุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  พ.ศ. 2546 

2550 

1899 สุชิน  รอดกาํเหนิด มาตรการทางกฎหมายในการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  : ศึกษา 
กรณีมหาวทิยาลยัราชภฏั 

2550 

1900 ประเสริฐ กองเกียรติเจริญ ผลกระทบต่อการสอบสวนคดีอาญาจากการคุม้ครองสิทธิผูต้อ้งหา
ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

2550 

1901 สารสิทธ์ิ พวงไพบูลย ์ การคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหายในคดีอาญาของพนกังานอยัการ 2550 
1902 เกรียงศกัด์ิ  เท่ียงธรรมโม การจดัเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ  จากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ 2550 
1903 รุ่งเรือง   เถ่ือนโต อายคุวามในคดีอาญา  : ศึกษาเฉพาะกรณีการกระทาํความผิดฐาน

ทุจริตต่อหนา้ท่ี 
2550 

1904 นคร  บวบขม ปัญหาในการทาํกิจการนอกเขตและการทาํการร่วมกบับุคคลอ่ืนตาม
สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  พ.ศ. 2537 

2550 

1905 สมบติั  ธนะศรีสืบวงศ ์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรรท่ีดิน พ.ศ.
2543 

2550 

1906 สมชาย   คชไกร ผลกระทบต่อสิทธิของผูต้อ้งหาในคดีอาญา 2550 
1907 อิสสริยะ  ไชยทิพย ์ อาํนาจของเจา้พนักงานบงัคบัคดีในการรายงานศาลขออนุญาตขาย

ทอดตลาดหลกัทรัพยต์ามประมวลกฎหมายวธีีพิจารณาความแพง่ 
2550 

1908 ศิริมิตร  บุญมูล อาํนาจในการควบคุมตรวจสอบคาํสั่งทางปกครอง : ศึกษากรณีการ
ดาํเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบ
ขา้ราชการฝ่ายตุลาการ 

2550 

1909 ศิลป์ชยั   ศิวารมณ์ มาตรการทางกฎหมายในการสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดาํริศึกษาเฉพาะกรณี  :  กฎหมายการปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรม 

2550 

1910 รัศมีเพญ็  บุญเนตร การปล่อยตัวชั่วคราวโดยกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพเป็น
หลกัประกนั 

2550 
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1911 ปราณี   ศิวารมณ์ การเขา้สู่ตาํแหน่งผูแ้ทนคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 

2550 

1912 พิเชษฐ  ดีมี ปัญหาการดาํเนินคดีของกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 2550 
1913 ทรงพล  สงวนจิตร ความคาบเก่ียวในความผิดฐานข่มขืน  พยายามข่มขืนและกระทาํ

อนาจาร 
2550 

1914 เสกสรร   วทิยารุ่งเรือง ปัญหาเก่ียวกบัสิทธิของผูท้รงสิทธิบัตรการประดิษฐ์ตาม พ.ร.บ.
สิทธิบตัร  พ.ศ. 2522 

2550 

1915 สุธน    เชยกาํแหง มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นและเงินท่ีไดม้าจากการคา้
ยาเสพติดตามพ.ร.บ.  ปปง.  พ.ศ.  2542 

2550 

1916 มนตทิ์พย ์ชลนาคเกษม ปัญหากฎหมายเก่ียวกับอาํนาจผูค้วบคุมอากาศยานพลเรือนตาม
อนุสญัญากรุงโตเกียว  ค.ศ. 1963 

2550 

1917 จุฬาพงษ ์รัตนตรัยวงศ ์ ผลกระทบของผูต้อ้งหา  จาํเลยและผูท่ี้เก่ียวขอ้งจากการริบทรัพยใ์น
คดียาเสพติด 

2550 

1918 จารุวรรณ พวงศรี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัท่ีดินท่ีมีหนงัสือรับรองการทาํประโยชน์ 2550 
1919 กิตติ กิตติวรวฒัน์ การจาํกัดสิทธิอุทธรณ์ ฎีกาในคดีอาญา ศึกษาเฉพาะกรณี การลด

ปริมาณคดีในศาลสูง 
2550 

1920 วฒิุชยั วงศเ์มธีสุเมธ รูปแบบท่ีเหมาะสมในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดย
การตั้งกระทูถ้ามของฝ่ายนิติบญัญติั 

2550 

1921 นิยม ไชยคงทอง ปัญหาทางกฎหมายของคณะกรรมการสรรหาองคก์รอิสระ 2550 
1922 สุดารัตน์ เพง็คํ่า เสรีภาพในการดาํเนินการของพรรคการเมืองไทย 2550 
1923 สมฤทยั อาํพนัทอง ปัญหากฎหมายการหมั้น 2550 
1924 วรวฒิุ เบญจาธิกลุ การควบคุมตรวจสอบการใชดุ้ลพินิจของเจา้พนักงานจราจร  ตาม  

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 
2550 

1925 พงษพ์นัธ์ุ จุลอดุง ปัญหาเก่ียวกบัการดาํเนินคดีคุม้ครองผูบ้ริโภค 2550 
1926 สุรินทร์ สุขเก้ือ ปัญหาทางกฎหมายในการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของผูมี้คู่

สมรส 
2550 

1927 นราภทัร ปราบปราม ปัญหาการออกคาํสัง่ทางปกครองโดยสภาสถาปนิกท่ีมีผลกระทบต่อ
ผูป้ระกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

2550 

1928 ธาํรงค ์พดูดี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัสิทธิของผูรั้บจาํนองเหนือสงัหาริมทรัพย์
ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์  มาตรา  703 

2550 

1929 บนัดล  สุยะเพ้ียง ปัญหาทางกฎหมายเ ก่ียวกับการทําวิสามัญฆาตกรรมและการ
คุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

2550 
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1930 สุรชยั การุณ ปัญหาในวิ ธีการคุมประพฤติและการบริการสังคมมาใช้ใน
กระบวนการยติุธรรมทหาร 

2550 

1931 เพียงพิศ   ผลตาล การระงบัขอ้พิพาทโดยการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 2550 
1932 ประภาส  ผลแกว้ ผลกระทบต่อชนกลุ่มน้อยจากการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัคนเขา้

เมืองพ.ศ.  2522  มาตรา  57 
2550 

1933 สาเรศ    ชาญเช่ียว เอกสิทธ์ิของพยานผูป้ระกอบวชิาชีพผูส่ื้อข่าว 2550 
1934 สมัพนัธ์   ทองนอ้ย การบอกกล่าวล่วงหนา้เพ่ือเลิกสญัญาจา้งแรงงาน 2550 
1935 ชวนนัต ์ ม่วงมิตร การรักษาพยานหลกัฐานท่ีเป็นของกลางในคดีอาญาของพนักงาน

สอบสวน 
2550 

1936 จิรชาติ  ศรีเพง็ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกับกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีเด็กและ 
และเยาวชนท่ีมีต่อสิทธิเด็กในการตั้งท่ีปรึกษากฎหมาย และการใช้
สิทธิอุทธรณ์ 

2550 

1937 ศิรินทิพย ์ไทพาณิชย ์ ปัญหาการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรมในธุรกิจคา้ปลีก 2550 
1938 เสถียร  แกว้เรียง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการจบัโดยไม่มีหมายจบั 2550 
1939 ปิยะ  ภูมิประเสริฐโชค ปัญหาทางกฎหมายการดาํเนินคดีอาญาผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง

ในชั้นพนกังานอยัการ 
2550 

1940 วพิาภรณ์  มีมัง่ ปัญหาขอ้กฎหมายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสามีและ
ภรรยา 

2550 

1941 จกัรเพชร  โชติสกลุ ปัญหาขอ้กฎหมายการควบคุมตวัตามพระราชบญัญติัป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด   พทุธศกัราช  2519 

2550 

1942 ชยนนัท ์ เครือพานิช ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัโรงงาน  พ.ศ. 2535 2550 
1943 ธรรมจกัร  กศุลรัตน ์ การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการกระทาํอนั

เป็นโจรสลดั  พ.ศ.   2534 
2550 

1944 ศิวกร  ชูสกลุ ปัญหาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าเคร่ืองด่ืมจากเคร่ืองขาย 
เคร่ืองด่ืม 

2550 

1945 โชดก  ทองหาร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัเทศบาล  : ศึกษา
กรณีอาํนาจกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 

2550 

1946 กลัยาณี  สุขเนียม ปัญหาทางกฎหมายในความผิดฐานข่มขืนกระทาํชาํเรา 2550 
1947 เอนก  ดาดว้ง ปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่ในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 2550 
1948 สมคิด  วเิศษพานิช การบงัคบัจดัเก็บภาษีสรรพสามิตบริการอาบนํ้ าหรืออบตวัและนวด  

จากสถานบริการสปา 
2550 

1949 ชวลิต  นกัระนาด ปัญหาทางกฎหมายตามบทบัญญติัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยพ.ศ. 2540กรณีการควบคุมฝ่ายบริหารโดยฝ่ายนิติบญัญติั 

2550 
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1950 นนัทวนั  แสงอรุณ ปัญหาขอ้กฎหมายการคาํนวณภาษีเงินไดท่ี้เกิดข้ึนในต่างประเทศ 
โดยไม่ไดน้าํเงินไดเ้ขา้ประเทศไทยภายในปีภาษีเดียวกบัปีท่ีเกิดเงิน
ได ้

2550 

1951 จิระเดช  ทพัพจิรเดช ปัญหาขอ้กฎหมายภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของสามีภริยา 2550 
1952 เสถียร เม่นบางผึ้ง ปัญหาขอ้กฎหมายในการคุม้ครองพยานบุคคลในคดีการเลือกตั้ง 2550 
1953 พิเชษฐ ์ประทุมศิริ ปัญหาข้อกฎหมายท่ีเ ก่ียวข้องกับการทุจริตภาษีมูลค่าเ พ่ิมตาม

ประมวลรัษฎากร 
2550 

1954 มีชยั คาํเพญ็ ปัญหาขอ้กฎหมายในการคุม้ครองพยานบุคคลในคดีอาญา 2550 
1955 จารุวรรณ ทองทา ปัญหาขอ้กฎหมายการออกโฉนดท่ีดินกรณีครอบครองหลงัประมวล

กฎหมายท่ีดินใชบ้งัคบั 
2550 

1956 อิทธิพล  นาคามดี ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการส่งตวัผูต้อ้งหาไปตรวจพิสูจน์การเสพ
หรือการติดยาเสพติด 

2550 

1957 วรกฤต วรรณรัตน์ ปัญหาขอ้กฎหมายการโอนคดีตามพระธรรมนูญศาลยติุธรรม 2550 
1958 ขวญัอบุล  จินารัตน ์ ปัญหาการอุทธรณ์การประเมินภาษี 2550 
1959 ทวศีกัด์ิ  งามดี ปัญหาการรับฟังพยานหลกัฐานท่ีไดจ้ากผูต้อ้งหา : ศึกษากรณีการ

ตรวจแอลกอฮอลใ์นคดีจราจร 
2550 

1960 จกัรกฤษณ์ อินทร์สิงห์ ปัญหาทางกฎหมายของผลของคําสั่งทางปกครองท่ีมิชอบด้วย
กฎหมายตามพระราชบัญญติัวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 

2550 

1961 วรัิช บวักลม ปัญหาขอ้กฎหมายในการจดัเก็บภาษีเงินไดข้องแพทย ์ 2550 
1962 ศิริเพชร ยอดอุดม ปัญหาข้อกฎห มายเ ก่ียวกับการข อใช้แ ละกา รถอน สภาพ ท่ี

สาธารณประโยชน์โดยทบวงการเมือง 
2550 

1963 สุภาพ บวัดี ปัญหาขอ้กฎหมายของการสอบสวนในคดีวสิามญัฆาตกรรม 2550 
1964 เมตตา ทา้วสกลุ ปัญหาการใชสิ้ทธิอุทธรณ์ ฎีกาในคดีอาญาของเด็กและเยาวชนตาม

พ.ร.บ.จดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 
2550 

1965 ฐากร  เกิดอินทร์ ปัญหาในการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินคา้แบตเตอร่ี 2550 
1966 ธีระโชติ  ยอดไกรศรี ปัญหากฎหมายในการติดตามพยานบุคคลมาเบิกความชั้นศาลใน

คดีอาญา 
2550 

1967 ธนิต ดวงเงิน การใช้ดุลพินิจในการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

2550 

1968 สุรินทร์  เหมือนฤทธ์ิ ปัญหาการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสถานบริการ 
พ.ศ.2509 

2550 

1969 สุพจน์  นวรัตนารมย ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัอาํนาจการจบัของเจา้พนกังานตาํรวจ 2550 
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1970 ปรีดา บุญทน ปัญหาทางกฎหมายกรณีการกนัผูต้อ้งหาเป็นพยาน 2550 
1971 นิภทัร์ มีมุสิทธ์ิ ปัญหาการใช้ดุลพินิจเปรียบเทียบคดีอาญาและคดีจราจรของ

พนกังานสอบสวน 
2550 

1972 สกล  แสงอรุณ ปัญหาการซ้ือท่ีดินจากการครอบครองปรปักษ ์ 2550 
1973 พจนาถ ปัญญาศิลป์ ปัญหาของนายกเทศมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้ งโดยตรงของ

ประชาชน 
2550 

1974 นงเยาว ์มูลเครือคาํ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบังานคุมประพฤติ ศึกษาเฉพาะกรณีการ 
ทาํงานบริการสงัคม 

2550 

1975 ธีรรัตน์  ใจโปร่ง การพิจารณาคดีต่อเน่ืองมีผลกระทบต่อผูป้ระกอบวชิาชีพทนายความ 2550 
1976 รัชดา บวัพนัธ์ ผลกระทบดา้นภาษีอากรจากการโอนอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างสามี

ภริยา 
2550 

1977 ธวชัชยั  รุ่งอรุณ ปัญหาการบงัคบัใชอ้นุสญัญาสหประชาชาติเพ่ือต่อตา้นอาชญากรรม
ขา้มชาติจดัตั้งในลกัษณะองคก์ร ค.ศ.2000 ขอ้ 23  

2550 

1978 วชิยั เช้ือพิสุทธ์ิกลุ ปัญหาการฟ้องคดีปกครอง 2550 
1979 พิเชฐ โพธ์ิทองมา ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัป่าไมท่ี้มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไม ้
2550 

1980 นิทศัน์ เจียมศรีพงษ ์ ปัญหาของกฎหมายภาษีการโอนทรัพยสิ์นแบบใหเ้ปล่าในประเทศ 2550 
1981 เบญจมาศ เจวประเสริฐ

พนัธ์ุ 
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผยแพร่ส่ือลามกเด็กทาง
อินเตอร์เน็ต 

2550 

1982 จกัรพงษ ์ป้องแสนกิจ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคารพ.ศ.
2522 

2550 

1983 วรีะ  ยีแ่พร ปัญหาเก่ียวกับอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตาม 
พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ิน พ.ศ.
2545 

2550 

1984 ไพฑูรย ์ชนะชู ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินงานของสหกรณ์ 2550 
1985 สมศกัด์ิ  สงัขน์อ้ย ผลกระทบทางกฎหมาย :  ศึกษากรณีพนักงานสอบสวนไม่รวบรวม

พยานหลกัฐานฝ่ายผูถู้กกล่าวหา 
2550 

1986 อุบลพร  ทลัวลัล์ิ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน : ศึกษา
กรณีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน
ทอ้งถ่ิน 

2550 

1987 สานนท ์ เพชรขาวช่วย การป้องกนัโดยชอบดว้ยกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีการป้องกนัการ
ใชสิ้ทธิป้องกนัภยนัตรายในเคหสถานไวล่้วงหนา้ 

2550 

1988 ธญันพ  ศรีสมัพทุธ ผลกระทบจากการพิจารณาคดีต่อเน่ืองต่ออาชีพทนายความ 2550 
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1989 สมควร  รัสมโน ผลกระทบของผูจ้าํนองท่ีตอ้งรับผิดเกินกวา่กฎหมายบญัญติั : ศึกษา
กรณีสญัญาจาํนอง ของ ธ.ก.ส. 

2550 

1990 ยทุธเกียรต์ิ วงศช่์วย การเพ่ิมฐานความผิดในคดีอนัยอมความได ้: ศึกษากรณีความผิดฐาน
ลกัทรัพยจ์าํนวนเลก็นอ้ยประมาททาํใหผู้อ่ื้นบาดเจ็บ การพรากผูเ้ยาว์
และทาํร้ายร่างกายกรณีมีความสมัพนัธ์ส่วนตวั 

2550 

1991 งามพล บุญล่ิมเตง็ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัมนุษย ์ 2550 
1992 วรรษชล  ชมัภูชนะ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับประกันการชาํระหน้ีและการบังคบัคดี : 

ศึกษา กรณีเคร่ืองหมายการคา้ 
2550 

1993 กศุล  ชูคง ปัญหากฎหมายสาธารณสุขในการป้องกันและการควบคุมเหตุ
รําคาญ 

2550 

1994 บุญส่ง  สนทมิโน ปัญหาขอ้กฎหมายของสญัญาขายฝากศึกษากรณีท่ีดินเกษตรกรรม 2550 
1995 ขนิษฐา  รัฐกาญจน์ การชดเชยค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายในคดีอาญา 2550 
1996 พงษศ์กัด์ิ  วชิยัดิษฐ ์ ปัญหาการบังคบัใช้พระราชบัญญติัว่าด้วยขอ้สัญญาไม่เป็นธรรม  

กรณีสญัญาสาํเร็จรูป 
2550 

1997 สุรพงษ ์อมัพนัธ์ศิริรัตน์ การคุม้ครองพยานบุคคลในคดีอาญา 2550 
1998 มานะ  ศิริกลุ การใชดุ้ลยพินิจในการลงโทษทางวนิยัของผูบ้งัคบับญัชาตาม พ.ร.บ.

การเคหะแห่งชาติพ.ศ.2537 
2550 

1999 สุรศกัด์ิ  เพชรเครือ ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองเด็กพทุธศกัราช 2546 2550 
2000 ปัญญาพล  มากสาขา การเรียกร้องในค่าสินไหมทดแทนจากอุบัติเหตุรถโดยสารประจาํ

ทาง 
2550 

2001 เนตรชนก  นนทะเสน ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายป้องกนัการผกูขาด 2550 
2002 ประกาศ  เอียดคลา้ย ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายจราจรบนทางหลวง 2550 
2003 อุทยั  เพญ็สุขสนัต ์ การสมรสของคนรักเพศเดียวกนั 2550 
2004 มานิตย ์ บุญรักษ ์ การใชอ้าํนาจการสอบสวนของพนกังานสอบสวน 2550 
2005 ธนกร  ขวญัทอง ปัญหาเก่ียวกบัการสอบสวนผูเ้สียหาย  พยาน  และผูต้อ้งหาเด็ก 2550 
2006 เพญ็ศกัด์ิ  แกว้พา ปัญหาการสอบสวนผูต้อ้งหาเด็ก  ในคดีท่ีสามารถเปรียบเทียบปรับ

ได ้
2550 

2007 สุภทัร  คชเชน ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค 2550 
2008 สนัติรักษ ์สญัพิบูลย ์ มาตรการตรวจสอบการใชอ้าํนาจหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนใน

การสอบสวนคดีอาญา 
2550 

2009 ปริเชตฐ ์มงัสาทอง ปัญหากฎหมายการซ้ือขายวตัถุมงคล 2550 
2010 ไชยนัต ์ รัตนพงษ ์ ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัสถานบริการ พ.ศ. 2509 แกไ้ข

เพ่ิมเติม ( ฉบบัท่ี4 )  พ.ศ.2546 
2550 
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2011 อิทธิศกัด์ิ  มีลาภ ความรับผิดทางละเมิดของขา้ราชการทหาร 2550 
2012 ยภุาวดี  สถิตยก์ลุทอง ปัญหาการใชดุ้ลยพินิจในการสัง่คดีของพนกังานอยัการ 2550 
2013 สุนทร ปราบเขต ปัญหาการบงัคบัใชพ้.ร.ก.แผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 
2550 

2014 สุรศกัด์ิ  ล่ิมพาณิชย ์ ปัญหาการบงัคบัคดีปกครองตาม พ.ร.บ.จดัตั้งและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 

2550 

2015 อบัดุลการีม  อสัมาแอ การบงัคบัใช ้พ.ร.บ.การบริหารองคก์รศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 2550 
2016 บรรพต  มณีโชติ การเพ่ิมความผิดมูลฐานในกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงิน 
2550 

2017 เรือง  เผือกคง ปัญหาการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญา
ของทนายความ 

2550 

2018 เอกดนยั  มณีฉาย ปัญหาขอ้กฎหมายท่ีจาํกดัอาํนาจการบริหารงานของนายกเทศมนตรี 2550 
2019 พิเชษฐ ์ พลดี สัญญากู้ยืมเงินธนาคารอันมีกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ธนาคาร

พาณิชยเ์ป็นผูรั้บผลประโยชน์ 
2550 

2020 โกวทิย ์ เหมทานนท ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา  : 
ศึกษาเฉพาะกรณีการเรียกค่าสินไหมทดแทนของผูเ้สียหาย 

2550 

2021 ณฐกร  จนัทร์สุขศรี การศึกษาภาคบงัคบัตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545 2550 
2022 วรีศกัด์ิ  คุม้ไพรันต ์ ปัญหาการคุม้ครองสิทธิของผูซ้ื้อทรัพย ์ กรณีศาลมีคาํสั่งให้เพิกถอน 

การขายทอดตลาด 
2550 

2023 สมโชค ศรีนิรัตน ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการใชเ้งินอิเล็กทรอนิกส์โดยบุคคลภายนอก
ท่ีปราศจากอาํนาจศึกษากรณี  : บตัรเดบิต 

2550 

2024 ราเชนทร์ กลางสวสัด์ิ ปัญหาการคุ้มครองสิทธิประชาชนในการดําเนินคดีท่ีกฎหมาย
บัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของพนักงานอัยการตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์

2550 

2025 กฤษณา เล่ียมวไิลรัตน์ ผลกระทบของการแยกระบบการสอบสวนระหว่างพนักงานอยัการ
กบั พนกังานตาํรวจ 

2550 

2026 ประภาส บุญโยม ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการออกหมายจาํคุกเม่ือคดีถึงท่ีสุด 2550 
2027 กฤตภทัร จนัทร์ช่ืน ปัญหากฎหมายในการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน: ศึกษาเฉพาะ

กรณีในเขตเทศบาล 
2550 

2028 ทวนทอง  ทองอ่อน มาตรการทางกฎหมายในการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 2550 
2029 ปรวร์ี  หนูเพช็ร ปัญหาทางกฎหมายของระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการอายดั

ทรัพยสิ์นตามประมวลรัษฎากร : ศึกษากรณีปัญหาการอายดัเงินคํ้า
ประกนั เพ่ือความชาํรุดบกพร่อง 

2550 
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2030 สุนทร  แกว้ศรีอ่อน ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาพ้ืนฐาน 

2550 

2031 ประจกัษ ์รอดการทุกข ์ การสอบสวนเด็กในคดีอาญา : ศึกษากรณีปัญหาและอุปสรรค
เก่ียวกบัการสอบสวนในคดีอาญาของพนกังานสอบสวน 

2550 

2032 บุญมี ศิริปาลกะ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการประกอบอาชีพของส่ือมวลชน : ศึกษา
กรณีปาปารัซซ่ี 

2550 

2033 ธีรภทัร ตรีเภรี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูเ้สียหายและพยานท่ีเป็น
เด็ก 

2550 

2034 วไิลภรณ์ กรรไพเราะ ปัญหาการดาํเนินคดีอาญาของผูเ้สียหายเก่ียวกับความผิดอนัยอม
ความได ้

2550 

2035 ปริณดา แสงอุไร ผลกระทบจากการเป็นมหาวทิยาลยัในกาํกบั 2550 
2036 จุรีรัตน์ หนูคง ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ของเจา้ 

พนกังานทอ้งถ่ินศึกษากรณี : เทศบาลตาํบล 
2550 

2037 เดชา สุวรรณกิจ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัความผิดฐานก่อการร้าย : ศึกษากรณี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

2550 

2038 วรนิตย ์ ชาํนาญเหนาะ การพิจารณาคดีครอบครัวและมรดกตามกฎหมายอิสลาม 2550 
2039 วรากรณ์ ขาํเวช การเรียกเก็บดอกเบ้ียของสถาบนัการเงิน 2550 
2040 อภิชาต  โกศล การกระทาํใหผู้ป่้วยท่ีส้ินหวงัตายอยา่งสงบ 2550 
2041 ชาํนาญ  คงชู การบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการเก็บรักษาของกลาง 2550 
2042 รุจน์ กศุลรักษ ์ การเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนกบัความรับผิดในทางแพง่ 2550 
2043 พิณนภสั  สุขขาว ปัญหากฎหมายในการปรับโครงสร้างหน้ีของธนาคารพาณิชย ์ 2550 
2044 นิภาภรณ์ พลเดช ปัญหาการห้ามออกโฉนดท่ีดินตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 43( พ.ศ. 

2537 )ออกตาม  ความในพระราชบญัญติัให้ใชป้ระมวลกฎหมาย
ท่ีดิน 

2550 

2045 มะริสา โยธาการ ปัญหาการใช้ดุลพิ นิจในการกําหนดค่ าทดแทนการเวนคืน
อสงัหาริมทรัพย ์

2550 

2046 พิพฒัน์ เพชรศรี ปัญหากฎหมายเก่ีวกบัการชนัสูตรพลิกศพในคดีวสิามญัฆาตกรรม 2550 
2047 อภิรักษ ์ไพบูลย ์ ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน

ทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2543 
2550 

2048 ศรีสุข ทองหวัน่ การยกเลิกการพิจารณาท่ีมิชอบในคดีอาญา 2550 
2049 สุจารีย ์เด่นดวง ปัญหาความรับผิดของผูถื้อหุน้และกรรมการบริษทัจาํกดัภาษี 2550 
2050 ธีรพฒัน์ สุขสุวรรณ์ ปัญหาการบังคบัใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานตาํรวจเก่ียวกับการ

สอบสวนคดีอาญา 
2550 
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2051 กิติศกัด์ิ  หายณรงค ์ ปัญหาในการพิจารณาคดีปกครองของตุลาการศาลปกครอง 2550 
2052 พิชิต เบญระเหม ปัญหาการสัง่ยดึหรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูต้อ้งรับ

ผิดเสียภาษีอากร 
2550 

2053 สมศกัด์ิ เขม็ขาว ปัญหาสภาพเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาของรัฐต่อการจดัศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

2550 

2054 สมพร ปุจฉากาญจน ์ การดูแลรักษาท่ีดินของรัฐศึกษาเฉพาะท่ีดินท่ีอยูใ่นความครอบครอง
ดูแลและใชป้ระโยชน์ของกองทพับก 

2550 

2055 พิสิฐ  กาญจนะภงัคะ การไกล่เกล่ียทางอาญาในชั้นอยัการ 2550 
2056 มนสั วชิชุปกรณ์ ปัญหาการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   ศึกษาเฉพาะ

กรณีองคก์รบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
2550 

2057 วรโชค วาจาสุจริต ปัญหาการตรวจคน้ยานพาหนะของเจา้พนกังานตาํรวจ 2550 
2058 ทวศีกัด์ิ เจริญรูป ปัญหาทางกฎหมายตามพระราชบญัญติักองทุนหมู่บา้นและชุมชน

เมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 
2550 

2059 สุรินทร์ แนมไสย องคป์ระกอบและคุณสมบติัของคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. ประกอบ
รัฐธรรมนูญ ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ.2542 

2550 

2060 จุลจิรา ศิริพทิยา ปัญหาการยกเวน้ภาษีเงินได ้ตาม ม. 42 (10 )  แห่งประมวลรัษฎากร 2550 
2061 สมพงค ์วงคแ์กว้ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการจับและควบคุมตัวผู ้ท่ีต้องสงสัยใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน 
2550 

2062 วชิรา  ช่ืนภกัดี ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการวินิจฉัยสั่งการของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

2550 

2063 อรวรรณ พนัธ์ุเปร่ือง ปัญหาทางกฎหมายของระบบงานกรรมาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 2550 
2064 กฤษฎา บวัทอง ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการจัดการเลือกตั้ งผูบ้ริหารท้องถ่ินหรือ

สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 
2550 

2065 ก่ิงกมล พรหมหิตร ปัญหาการนาํทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ี 2550 
2066 กมลวรรณ นาคพิน ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการถือครองท่ีดินของคนต่างดา้ว 2550 
2067 ดิลก  ณ พทัลุง ปัญหากฎหมายในการกาํหนดค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

ตามพระราชบญัญติัเวนคืนอสงัหาริมทรัพย ์พ.ศ.2530 
2550 

2068 ดาํรง ปุราชะโก มาตรการคุม้ครองผูต้อ้งขงักรณีศึกษาการลดวนัตอ้งโทษจาํคุก - การ
รักษาพยาบาล  เบ้ืองตน้ 

2550 

2069 สิทธิพงศ ์จินตธรรม บทบาทของพนกังานสอบสวนในการอาํนวยความยติุธรรมทางอาญา 2550 
2070 ชยัพจน์ จรูญพงศ ์ ปัญหาการใช้อาํนาจของเจ้าหน้าท่ีในการใช้มาตรการบังคับทาง

ปกครอง 
2550 

2071 เมธสิทธ์ิ มธุรส กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทใ์นชั้นตาํรวจ 2550 
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2072 ประโยก กลุเจริญ สิทธิในการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามกฎหมาย
ประกนัสงัคม 

2550 

2073 ธรรมศกัด์ิ  ชนะสงคราม ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตาม
คาํพิพากษาของเจา้พนกังานบงัคบัคดี 

2550 

2074 ลดัดาวลัย ์แกว้ประเสริฐ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา 2550 
2075 ชนญัธิดา นนัทะเสน ปัญหาการใชสิ้ทธิโดยไม่สุจริตในคดีแพง่ 2550 
2076 ยทุธนา แสงสวา่ง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูเ้ช่าซ้ือศึกษาเฉพาะกรณีตาม

ประกาศของกรรมการวา่ดว้ยสญัญาเร่ืองให้ธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต ์และ
รถจกัรยานยนตเ์ป็นธุรกิจท่ีควบคุมสญัญา พ.ศ. 2543 

2550 

2077 ณฐักฤช มุสิกะโสภณ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัเด็กท่ีเกิดจากการตั้งครรภแ์ทน 2550 
2078 วรัฏฐา ววิธิคุณ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ฝ่ายขา้งนอ้ยใน

การควบคุม การบริหารงานของบริษทัจาํกดั 
2550 

2079 พิษณุ ผาสุกมโน ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการลงโทษในความผิดตามประมวลรัษฎากร 2550 
2080 สหสั โหรวชิิต ปัญหากฎหมายเ ก่ียวกับสัญญาประกันของกลางชั้ นพนักงาน

สอบสวน 
2550 

2081 ปรัชญา กอ้นจนัทร์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการให้ขา้ราชการอุทธรณ์ด้วยตนเองของ
เจา้หนา้ท่ีรัฐ 

2550 

2082 อุทยัวรรณ สถานานนท ์ ปัญหากฎหมายในการรวบรวมและรับฟังพยานหลักฐานในคดี 
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

2550 

2083 อาณพ ขาํสอางค ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการกระทาํความผิดของผูท่ี้ขบัข่ียานพาหนะ
ในขณะมึนเมา 

2550 

2084 เดชาวธุ ฟุ้ งลดัดา ปั ญ ห า ก ฎ ห ม า ย เ ก่ี ย ว กับ ก า ร รั ก ษ า ค วา ม ป ล อ ด ภัย ส ถ า บัน
พระมหากษตัริย ์

2550 

2085 กิตติพงศ ์ทวผีลโชค ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองบุคคลผูต้อ้งรับโทษทางอาญา
โดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดซ่ึงตนมิไดก้ระทาํความผิด 

2550 

2086 ณฐัพฒัน์ พดัทอง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการตราพระราชบญัญติั : ศึกษาวิเคราะห์
เฉพาะกรณีสภาผูแ้ทนราษฎร 

2550 

2087 ไพโรจน์ หมอนสวสัด์ิ ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจสปาของประเทศไทย 2550 
2088 ศกัด์ิชยั ปุสะธมัโช ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินคดีทางอาญากรณีการหลีกเล่ียง

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
2550 

2089 คงกระพนั  เกษทอง ปัญหาการดําเนินคดีอาญาผูทุ้จริตโดยใช้พระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดเก่ียวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2542 : ศึกษา
กรณีเทศบาลตาํบล 

2550 
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2090 ธนพล บุญจิรโชติ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการสืบพยานเด็กท่ีเป็นผูเ้สียหายในคดีอาญา 2550 
2091 พลพฒัน์ เสาวภานนัท ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการวางแผนการใชดิ้นและการอนุรักษ์ดิน

และนํ้ าตามพ.ร.บ. พฒันาท่ีดิน  พ.ศ.2526 
2550 

2092 สีหพงษ ์วงษว์รแสง ปัญหาทางกฎหมายในการพิสูจน์ความรับผิดในความเสียหายคดี
ผูบ้ริโภค 

2550 

2093 เอกอนงค ์บวัมาศ ปั ญ ห า ท า ง ก ฎ ห ม า ย ท่ี มี ผ ล ต่ อ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร บัง คับ ใ ช้
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.  2543 

2550 

2094 ภานุพงศ ์แกว้ละเอียด ปัญหากฎหมายเก่ียวกับค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ ้มครอง
แรงงานพ.ศ. 2541 (ในส่วนของการเลิกจา้ง) 

2550 

2095 อาํนวย ยติุธรรม ปัญหากฎหมายตาม พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผูเ้สียหายค่าทดแทนและ
ค่าใชจ่้ายแก่จาํเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 

2550 

2096 สงวนศรี ทองแกว้ ปัญหาข้อกฎหมายอายุความสะดุดหยุดอยู่ในคดีอาญาศึกษาคดี
ธนาคารกรุงเทพพาณิชยก์าร ( B.B.C.) 

2550 

2097 อุเทน แกว้จนัทอน ปัญหาทางกฎหมายการริบทรัพยสิ์นในคดียาเสพติด 2550 
2098 สานนท ์ บวัพรหม ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายครอบครองปรปักษ ์ 2550 
2099 วสนัต ์หาญณรงค ์ ปัญหาเก่ียวกบัสภาพบงัคบัของประมวลกฎหมายอาญาความผิดฐาน

ทาํแทง้ 
2550 

2100 ชะลอ ดุลยพชัร์ ปัญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือ - จัดจา้ง  ขององค์การ
บริหารส่วนตาํบล 

2550 

2101 ธีรภทัร์ เหมลา ปัญหาเก่ียวกับการเปิดเผยพยานหลักฐานก่อนการสืบพยานใน
คดีอาญาตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

2550 

2102 จิราวฒัน ์  คงมนต ์ มาตรการคุม้ครองบุคคลภายนอกผูซ้ื้อท่ีดินโดยสุจริตศึกษากรณีการ
ขายท่ีดินซ่ึงไดม้าโดยการครอบครองปรปักษ ์

2550 

2103 ชูพนัธ์ุ  เพญ็สุวรรณ ปัญหาทางกฎหมายในการดาํเนินคดีอาญาของคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามทุจริตแห่งชาติ กรณีเจา้หนา้ท่ีของรัฐกระทาํความผิด
ต่อตาํแหน่งหนา้ท่ีราชการ 

2550 

2104 ทศันยั ทัง่ทอง ผลกระทบเก่ียวกับการประเมินราคาทรัพย์สินและราคาขาย
ทอดตลาด 

2550 

2105 บงัอร สิทธิเลิศ ปัญหากฎหมายกบัการใชค้วามรุนแรงระหวา่งสามีภริยา 2550 
2106 รุ่งสวา่ง  เพง็แจ่ม ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายการดูหม่ินต่อบุคคลซ่ึงอยู่ห่างโดย

ระยะทาง 
2550 

2107 นคร ชมบุญ ปัญหาการใชอ้าํนาจของเจา้พนกังานบงัคบัคดีในการขายทอดตลาด
อสงัหาริมทรัพย ์

2550 
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2108 กิตินนัต ์นาคสุทธ์ิ มาตรการทางกฎหมายควบคุมกิจการวทิยกุระจายเสียง 2550 
2109 ชยัรัตน์ แซ่ด่าน ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต ์ 2550 
2110 สกลุชาย ศรีพิทูลพาทย ์ การถ่ายโอนการบงัคบัคดีแพง่ใหเ้อกชน 2550 
2111 กมลฉตัร จกัรางกรู การเรียกเก็บดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารพาณิชย ์และสถาบนัการเงินท่ี 

ไม่ใช่ ธนาคาร  ( Non - bank ) 
2550 

2112 ขจิตร วรทตั ผลทางกฎหมายของสัญญาระหว่าง กทช. กบั เอกชนท่ีเขา้ร่วมงาน
และลงทุนเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของหน่วยงานของรัฐ 

2550 

2113 กรภพ ตรีรัตนนุกลู ปัญหาในการนาํโทษทางอาญามาใชแ้ก่นิติบุคคล 2550 
2114 นารีนุช  กลัน่แกว้ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการตรวจสอบอาคาร 2550 
2115 ณรงค ์เยท่าพดู ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2550 
2116 เทพธวชั  รุจิราภา ปัญหาการจดัประเภทและการชัง่นํ้ าหนกัพยานหลกัฐานท่ีเป็นขอ้มูล

อิเลก็ทรอนิกส์ตามพ.ร.บ.วา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
2550 

2117 ดรุณี  ฉ่ิงกงัวานชยั ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความผิดและการดาํเนินคดีอาญาสิทธิบตัร 2550 
2118 สุขชยั  วรีวฒัน์นภากลู ปัญหาทางกฎหมายและการบงัคบัใชข้องสญัญาก่อนสมรส 2550 
2119 นิติธร เดชระพีร์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการไดม้าและการรับฟังพยานหลกัฐานทาง

นิติวทิยาศาสตร์ 
2550 

2120 กฤษณา ไทยทอง ปัญหาอาํนาจหนา้ท่ีของแพทยสภาในคดีฟ้องแพทย ์ 2550 
2121 กณัตนา สิริเจริญทรัพย ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการขอและการใหฟ้ื้นฟกิูจการ 2550 
2122 สุวทิย ์เทพรินทร์ ปัญหาการริบทรัพยต์ามพ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผูก้ระทาํ

ผิดเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ.  2534 
2550 

2123 ไวพจน์ ผลวฒันะ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองพยานในคดีเลือกตั้ง 2550 
2124 วลัลพ     ศรีวลิยั ผลกระทบต่อเจา้ของรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลจากการท่ีกฎหมายใช้

นํ้ าหนกัรถเป็นเกณฑแ์บ่งแยกการจดทะเบียน 
2550 

2125 กมัพล  ทรัพยป์รุง การเสียภาษีธุรกิจจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์ป็นทางค้าหรือหา
กาํไร 

2550 

2126 ฐาปวฒัน์ ชูทอง ปัญหาทางกฎหมายท่ีมีผลต่อการดาํเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการ 2550 
2127 สมพงษ ์ พึ่งแยม้ ปัญหาการนาํมาตรการทางอาญามาบงัคบัในคดีส่ิงแวดลอ้ม 2550 
2128 ภาสกร  สิทธิบุศย ์ ปัญหากฎหมายในการควบคุมธุรกิจการสร้างอาคารชุด 2550 
2129 ศุภชั ศุทธภาโกเศศ การดาํเนินคดีและการบงัคบัโทษกบัผูป่้วยวกิลจริตในคดีอาญา 2550 
2130 งามเพญ็ ภิบาลชนม ์ ปัญหาการใช้สิทธิรับชําระหน้ีภาษีอากรร่วมกับเจ้าหน้ีอ่ืนของ

กรมสรรพากร 
2550 

2131 สมชาย  แก่นสุวรรณ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการร้องเรียนและการคดัคา้นการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

2550 
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2132 ภูมิวฒัน์ รัตนผล การดาํเนินคดีอาญาผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง ตามมาตรา 14 (3)  
แห่งพ.ร.บ.วา่ดว้ย ความผิดเก่ียวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของ 
รัฐพ.ศ. 2541 (ในส่วนของการเลิกจา้ง) 

2550 

2133 สมมาตร  จาํปาดะ ปัญหาผูรั้บสมคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บผลกระทบ 
จากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

2550 

2134 คมัภีร์ ธิราวทิย ์ ปัญหาเก่ียวกบับทบาทและอาํนาจของเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยใ์น
พระราชบญัญติั 

2550 

2135 บุญธรรม  กอเซ็ม ปัญหาการแบ่งขายอสังหาริมทรัพยติ์ดจาํนองในการขายทอดตลาด 
ตามป.วแิพง่ ม. 309(2) 

2550 

2136 ฐิติรัตน ์  ชลายน บทบาทอํานาจหน้า ท่ีตามกฎหมายของพนักงานอัยการใ น
กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์

2550 

2137 ณพวรรษ ทองนาค ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการสืบพยานล่วงหนา้ตามมาตรา 237 ทว ิ
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

2550 

2138 สรนนัท ์วฒันพานิช อาํนาจของรัฐมนตรีในการพิจารณาอุทธรณ์คาํสั่งทางปกครอง : 
ศึกษาเฉพาะกรณี กรุงเทพมหานคร 

2550 

2139 กิตติภพ   อรรถพร การปรับโครงสร้างหน้ีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย.... 

2550 

2140 รุจน ์ เสาวภานนัท ์ ความรับผิดทางอาญาของผูบ้ริหารบริษทัจาํกดั 2550 
2141 ธนพนธ์  ชูชยานนท ์ การนาํความลบัทางการคา้ไปเป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ี 2550 
2142 สิทธิเกษม  สวสัด์ิชาติ ปัณหาการดาํเนินคดีและการคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหายท่ีตายก่อน 

ร้องทุกข:์ ศึกษาเฉพาะ กรณีความผิดฐานฉอ้โกง และยกัยอก 
2550 

2143 ประสิทธ์ิ ขนัซา้ย ปัญหาการสอบสวนด้วยเทคนิคพิเศษตามพระราชบัญญัติการ
สอบสวนพิเศษ  พ.ศ.2547 

2550 

2144 อภิชยั  หม่ืนพนัชู วธีิการชัว่คราวก่อนการพิพากษาคดีปกครอง 2550 
2145 ศิริรัตน ์  นอ้มนาํทรัพย ์ ปัญหาการพิจารณาคดีภาษีอากรภายใตร้ะบบศาลยติุธรรม 2550 
2146 จตุรงค ์ผสมสุทธิสิน ปัญหากฎหมายในการประกอบธุรกิจพลงังาน 2550 
2147 ไพโรจน์ พากเพียร สิทธิ และเสรีภาพของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอนั

เน่ืองมาจาก การบังคบัใชพ้ระราชบญัญติัระเบียบราชการครูและ
บุคลากรทางการศีกษา 

2550 

2148 พรสกาวสวรรค ์บุญลือ มาตรการทางกฎหมายในการแกปั้ญหาการประกอบธุรกิจของคน
ต่างดา้ว 

2550 

2149 ปิยาสุข ตนับวัคล่ี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการสนับสนุนการเงินให้แก่พรรคการเมือง 
โดยรัฐ 

2550 
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2150 สงัเวยีน เกตุศร อายุความสัญญาทางปกครองต ามคําวิ นิจฉัยช้ีขาดของศาลมี
ผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณีของการเคหะ
แห่งชาติ 

2550 

2151 ดรุณี    แสงสง่าศรี มาตรการริบทรัพยสิ์นในคดียาเสพติด 2550 
2152 สุขเกษม สาํราญปภสัสร บทบาทในการกาํกับดูแลการจัดทาํขอ้บัญญติังบประมาณรายจ่าย

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2550 

2153 ณฏัฐกร คงเดชา พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย ์พ.ศ.2530 ในส่วน
ท่ีเก่ียวกบัการอุทธรณ์เงินค่าทดแทนท่ีมีผลกระทบต่อผูถู้กเวนคืน 

2550 

2154 ฉตัธิชยั รอดสุทธ์ิ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํ 
ผิดอาญา 

2550 

2155 อนนั ช่วยนึก มาตรการทางกฎหมายในเร่ืองขอ้มูลส่วนบุคคล 2550 
2156 กระยาทิพย ์กาญจนกนัติกลุ การรับช่วงสิทธิของผูค้ ํ้าประกนัในคดีลม้ละลายและคดีฟ้ืนฟกิูจการ 2550 
2157 วภิาช อมัพรกล่ินแกว้ ปัญหาทางกฎหมายในการใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาของ

พนกังานอยัการ 
2550 

2158 สุทธิพนัธ์ กนัทะวงศ ์ ปัญหาทางกฎหมายความรับผิดทางแพง่ของกรรมการบริษทัมหาชน 2550 
2159 ณรงคเ์กีตรติ สจัจะไทย มาตรการทางกฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 2550 
2160 จิตติ ญาณปัญญา ความชอบดว้ยกฎหมายของกฎหมายตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 2550 
2161 อธิป เกิดในมงคล ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
2550 

2162 อนุชยั ศรีขจรลาภ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการประกอบกิจการวทิยโุทรทศัน์ 2550 
2163 สมมาต ขนุเศษฐ การใชอ้าํนาจของพนกังานตรวจแรงงาน 2550 
2164 บุญธรรม  รุ่งเรือง มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัอาวุธปืนตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนพ.ศ. 

2490 
2550 

2165 สิรศิษฏ ์ชูรอด มาตรการทางกฎหมายในการจดัหาทนายความให้แก่ผูต้อ้งหาหรือ
จาํเลยในคดีอาญา 

2550 

2166 วรพร รัตนมุง มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บความเสียหาย 
จากการใชสิ้นคา้ชาํรุดบกพร่อง 

2550 

2167 สุวชิชน์ ศิลาทอง ปัญหาเ ก่ียวกับการขัดกันของผลประโยชน์ของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 

2550 

2168 เอกพล จ๋ิวหนองโพธ์ิ ปัญหาการบังคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการสอบสวนคดีพิเศษ ตาม
พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 

2550 

2169 สมคิด   อโศกสกลุ ปัญหาการตรวจสอบการคลงัส่วนท้องถ่ิน : ศึกษากรณีองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัพ.ศ. 2546 

2550 
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2170 วานิช ทองเกต ุ ปัญหามาตรการทางกฎหมายของศาลในการดาํเนินคดีมโนสาเร่ 2550 
2171 พสักร เพชรในหิน ปัญหาและอุปสรรคในการคุม้ครองพยานตาม พ.ร.บ. คุม้ครองใน

คดีอาญา 
2550 

2172 รุ่งรัตน ์ มุ่งขนัติวงศากลุ ปัญหาเก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยั 
จากการชดใชค้่าสินไหมทดแทนการประกนัวนิาศภยั 

2550 

2173 เสกสรร เสนาชู ปัญหาองค์คณะผูพิ้พากษาสมทบคดีแรงงานต่อการพิจารณาและ
พิพากษาคดี 

2550 

2174 พสิษฐ ์นนัทราช ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตาม พ.ร.บ. ทุน
รัฐวสิาหกิจพ.ศ. 2542 

2550 

2175 สายยนต ์สระทองโฉม ปัญหาเก่ียวกับอาํนาจตามกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการกํากับดูแลวิชาชีพ
ประเมินทรัพย ์

2550 

2176 เวสสนัดร์ วทิยศิริ การบงัคบัคดีตาม ป.ว.ิแพง่ โดยภาคเอกชน 2550 
2177 ฐนภทัร บุญช่วย ปัญหาการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยพสัดุขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 
2538 

2550 

2178 กิตติ บริสุทธ์ิ ปัญหาทางกฎหมายในการดาํเนินคดีสัญญาทางปกครอง : กรณีการ
ลาศึกษาของขา้ราชการ 

2550 

2179 ปนดัดา อิสเฮาะ การบงัคบัใช ้พ.ร.บ. ว่าดว้ยการใชก้ฎหมายอิสลามในเขตจงัหวดั
ปัตตานี  นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 ในประเทศไทย 

2550 

2180 ปกครอง สิงหโอภาส ปัญหามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูส้มคัรสมาชิก
ทอ้งถ่ิน 

2550 

2181 ประหยดั ดีอ่อง ปัญหาการเขา้เมืองโดยชอบดว้ยกฎหมาย 2550 
2182 ลดาวลัย ์ตั้งเจริญกิจกลุ ปัญหากฎหมายการให้ยกเวน้ภาษีเงินได ้: ศึกษากรณีเงินไดท่ี้ไดรั้บ

การอุปการะหนา้ท่ีธรรมจรรยา  การรับมรดก หรือการใหโ้ดยเสน่หา 
2550 

2183 เจริญ บุรินทร์โกษฐ ์ การลงโทษทางวินยัตาม พ.ร.บ. ตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547   ท่ีมี
ผลกระทบต่อขา้ราชการตาํรวจ 

2550 

2184 อาจารี ชุมมานนท ์ ปัญหาการตรวจเงินแผ่นดินตามพ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย
การตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีแจง้ผลและการบงัคบั
ใหเ้ป็นไปตามผลการตรวจสอบ 

2550 

2185 สาวติรี ตรีวนิชยก์ลุ อํ า น า จ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ป รั บ ค ดี ท่ี อ ยู่ ใ น อํ า น า จ ห น้ า ท่ี ข อ ง
กรุงเทพมหานคร ตาม ม.90แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528 

2550 
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2186 ปรัชญา จนัทร์สุข ปัญหาทางกฎหมายในการตรวจสอบสินค้าละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของกรมศุลกากร 

2550 

2187 อาํนาจ  กระต่ายทอง หนา้ท่ีของไวยาวจักรในการดูแล จกัการทรัพยสิ์นศาสนสมบติัของ
วดั  ตามพ.ร.บ. คณะสงฆ ์(ฉบบัท่ี 2)   พ.ศ. 2535 

2550 

2188 พิสณัห์ ศรีสุจริต ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัค่าทดแทนจากการใชท่ี้ดินตาม พ.ร.บ.  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2511 

2550 

2189 วนัชนะ ปฐมศิริ ปัญหาทางกฎหมายของพนกังานอยัการในการสั่งให้มีการสอบสวน 
เพ่ิมเติมในคดีอาญาตามป.วอิาญา ม. 143 

2550 

2190 อดุลย ์เครือรัตน ์ ปัญหาทางกฎหมายในการฟ้ืนฟูกิจการ ตาม พ.ร.บ. ลม้ละลาย พ.ศ. 
2483เฉพาะกรณีการพกับงัคบัชาํระหน้ีตาม ม. 90/12 

2550 

2191 บุญชยั สุขศรีมงคล การนาํสิทธิการเช่ามาใชเ้ป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ี 2550 
2192 เพียงจิตต ์คลา้ยสวน ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอยา่งอ่ืนอนัมิใช่ตวัเงิน 2550 
2193 ขจร ยิง่ดาํนุ่น ปัญหาการบงัคบัใชโ้ทษปรับในคดียาเสพติด 2550 
2194 ศุภวร์ี เกล้ียงจนัทร์ การคุม้ครองสิทธิผูแ้ปลงเพศ 2550 
2195 อรรถกร รัตนพนัธ์ุ ปัญหาในการพิจารณารับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้กรณีนาํส่วน

ซ่ึงนายทะเบียนมีคําสั่งให้แสดงปฏิเสธสิทธิไวแ้ล้วมาใช้ขอจด
ทะเบียน 

2550 

2196 นาฏนภา ป้อมสกลุ ผลกระทบของกฎหมายการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ของ 
พนกังานบงัคบัคดีทีมีต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

2550 

2197 ชชัวาล วริิยะเขตต ์ ความผิดฐานข่มขืนกระทาํชาํเรา : ศึกษากรณีตามร่างพระราชบญัญติั
แกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัท่ี ...)  พ.ศ.... 

2550 

2198 อดุลย ์พวงกนก มาตรการทางกฎหมายในการจาํกดัขอบเขตการแบ่งแยกการกระทาํ
ทางกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 

2550 

2199 ไพรรักษ ์สุขพอ่คา้ ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของผูซ้ื้ออสังหาริมทรัพย์
จากการขายทอดตลาด 

2550 

2200 ปุณณภา เจริญวรรณ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเร่งรัดหน้ีภาษีอากรกบับริษทัจาํกดั 2550 
2201 พงศป์ระเทศ จนัทร์แกว้ สภาพปัญหาทางกฎหมายของสญัญาขายฝาก 2550 
2202 วรัิช ธญัญากร ปัญหาองคก์รทางตุลาการและวิธีพิจารณาความอธิกรณ์ ตาม พ.ร.บ. 

คณะสงฆ ์
2550 

2203 ธาตรี ศรีสุภาพ กระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ์ไทยศึกษาเฉพาะกรณี   การ
ดาํเนินคดีกบัพระภิกษุสงฆผ์ูต้อ้งปาราชิก 

2550 

2204 ชวนะ ทองนุ่น ปัญหาทางกฎหมายของการกําหนดคุณสมบัติผูส้มคัรรับเลือกตั้ ง 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

2550 
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2205 จารุ เพช็รปาน มาตรการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาในการสอบสวนคดีอาญา 2550 
2206 ทวศีกัด์ิ ศรีวเิชียร ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการออกหนงัสือแสดงกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน

ในเขตป่าไม ้และเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ( สปก.) 
2550 

2207 พรสกัก ์ทกัษธ์รรม ดุลพินิจการกาํหนดความรับผิดทางแพง่ในคดีส่ิงแวดลอ้ม 2550 
2208 จีราวชั มากยงค ์ ปัญหาความไม่เป็นอิสระของศาลทหาร 2550 
2209 เฉลิมพล บุรินทร์พงษ ์ ปัญหาทางกฎหมายในความเป็นอิสระขององค์การบริหารส่วน

จงัหวดั 
2550 

2210 ชูศกัด์ิ เดชดี ปัญหาทางกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดั 2550 
2211 วฒันะ ทองสุข พระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 

2541ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัระบบรัฐสภา 
2550 

2212 ศิริพร สุดแสง ปัญหาวธีิพิจารณาคดีภาษีอากรกรณียืน่แบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต 2550 
2213 ชาญพิชิต หงษส่ี์ การใชแ้นวทางอ่ืนแทนค่าปรับ 2550 
2214 นภดล ธานีรัตน์ ปัญหาและอุปสรรคของโทษริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมาย

อาญาและการยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นตาม พ.ร.บ.  มาตรการในการ
ปราบปรามผูก้ระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติด 

2550 

2215 สมพร พิมสาร มาตรการทางกฎหมายท่ีมีผลต่อการจดัการป่าชุมชน 2550 
2216 กฤตนนั ไชยานนท ์ ปัญหาการเพิกถอนสั่งทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมาย   โดย

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครอง  : ศึกษาเฉพาะกรณีการออกหนงัสือแสดง
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

2550 

2217 พรชยั บุญถนอม ผลกระทบของการไม่มีส่วนร่วมในการสอบสวนท่ีมีต่อการดาํเนิน
คดีอาญาของพนกังานอยัการ 

2550 

2218 วาสนา ภทัรนนัทกลุ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัสถานะบุคคลของชาวไทยภูเขา 2550 
2219 สุรศกัด์ิ สลีสองสม การพิจารณาคดีท่ีรวดเร็วและเป็นธรรมในกฎหมายท่ีเก่ียวกับการ

สอบสวน 
2550 

2220 พีรสณัฑ ์เอ่ียมทศ ผลกระทบจากคาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุดต่อการคืนของกลาง 2550 
2221 ชาญชยั ศรีหาวงษ ์ ปัญหาทางกฎหมายเ ก่ียวกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีของ 

ขา้ราชการพลเรือน 
2550 

2222 สุรเศรษฐ ์เจิมรอด มาตรการบงัคบัของฝ่ายปกครอง 2550 
2223 วญิาดา ละอองศิริวงศ ์ การหักลดหย่อนค่าอุปการะเล้ียงดูมารดาตามมาตรา 47(1)(ญ) แห่ง

ประมวลรัษฎากร 
2550 

2224 เฉลิมพล สุมโนพรหม เปรียบเทียบปัญหาขอ้กฎหมายในกรณีภาครัฐหรือภาคเอกชนเป็นผู ้
ฟ้องคดีปกครองต่อศาลปกครอง 

2550 

2225 ชยัวฒิุ อนนัตวริิยพนัธ์ การใหค้วามคุม้ครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย 2550 
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2226 แพรวตา ธนพนัธ์ุ ปัญหาการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทาง
ปกครอง 

2550 

2227 สมพิศ    อาชาทองสุข การกระทาํอนัไม่เป็นธรรมในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 2550 
2228 สมพล  พงษพ์ิพฒัน ์ มาตรการกฎหมายในการควบคุมการทุจริตการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน 2550 
2229 พชัราภรณ์    ขดัศิริ ปัญหากฎหมายในการป้องกนัแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมือง 2550 
2230 รุจิรา     จิรจรูญจิตต ์ ปัญหาการฟ้ืนฟกิูจการของลูกหน้ีในคดีลม้ละลาย 2550 
2231 วรวฒิุ   ชยัวฒิุ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูซ้ื้อรถยนตใ์หม่ 2550 
2232 สุดกมล   ทนทาน ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัผลกระทบจากคาํสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดใน

คดีลม้ละลาย 
2550 

2233 สุภาวดี   อินทร์ทอง ปัญหาและอุปสรรคการดาํเนินคดีปกครองของพนักงานอยัการใน
ศาลปกครอง 

2550 

2234 ธารา   เตชะสหะพฒันา อาํนาจหน้าท่ีของเจา้พนักงานฝ่ายปกครองส่วนทอ้งถ่ินเมืองพทัยา 
ตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

2550 

2235 บนัลือศกัด์ิ   พรมโสภา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการจัดเก็บขอ้มูลเครดิต ตาม พ.ร.บ. การ
ประกอบธุรกิจขอ้มูลเครดิต พ.ศ. 2545 

2550 

2236 ผณินทรา  แสงดีจริง วธีิปฏิบติัราชการทางปกครองท่ีเก่ียวกบักฎหมายวา่ดว้ยสัญชาติเพ่ือ
คุม้ครองชนกลุ่มน้อย ตามคาํพิพากษาและคาํสั่งของศาลปกครอง
ไทย 

2550 

2237 ตระการ  พนัธ์ุขะวงศ ์ ปัญหาในการชนัสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความ
อาญา 

2550 

2238 บุญเรือง  ลีลาวจิิตรเศรษฐ ์ ปัญหาวิธีพิจารณาคดีในศาลภาษีอากร : ศึกษาเปรียบเทียบกบัวิธี
พิจารณาคดีในศาลปกครอง 

2550 

2239 ยติุธรรม   ปัทมะ ปัญหาในกระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภา ภายใตรั้ฐธรรมนูญ 
พ.ศ.2540 

2550 

2240 สนัน่   สมสวย ปัญหากฎหมายในการใชก้รมธรรมป์ระกนัภยัอิสรภาพเพ่ือขอปล่อย
ตวัชัว่คราวในคดีอาญา 

2550 

2241 ภาวกิา  ตะวนัอาํไพ ปัญหาการฟ้ืนฟกิูจการท่ีมีผลกระทบต่อหน้ีภาษีอากรคา้ง 2550 
2242 อภิชิต  ทองประสม การใช้อาํนาจทางปกครองของเจา้หน้าท่ีของรัฐ : ศึกษากรณีการ

แกไ้ขความเสียหายก่อนฟ้องคดีปกครอง 
2550 

2243 เกียรติวสุิทธ์ิ เพช็รหม่ืนไวย ปัญหาเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีผูอ้าํนวยการเขต 2550 
2244 ขจร  ฮวบเจริญ การกําหนดความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีความผิดเก่ียวกบัการ
ปลอมหนงัสือเดินทาง 

2550 
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2245 สืบสกลุ  สวา่งสุรีย ์ การเสียภาษีเงินไดจ้ากการจาํหน่ายวตัถุมงคล ศึกษากรณี : ศึกษา
กรณี การจาํหน่ายองคพ์อ่จตุรคามรามเทพ 

2550 

2246 อาํนาจ  นาคาํ ปัญหาการจัดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติ
บุคคลตามประมวลรัษฎากรมาตรา 56 วรรคสอง 

2550 

2247 สุวรรณา  โปริสวาณิชย ์ การประนอมหน้ีก่อนลม้ละลาย : ศึกษากรณีหน้ีภาษีอากรคา้ง 2550 
2248 ขณิษฐา  บุญทอง ปัญหาการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการซ้ือขายสินคา้และบริการผ่าน

ระบบอินเตอร์เน็ต 
2550 

2249 ชยัวฒัน์  วารีสดใส ปัญหาในการดาํเนินคดีกบัผูติ้ดยาเสพติด ตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 

2550 

2250 เทพวลัย ์ นาคประเสริฐ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการนาํค่าเสียหายในเชิงลงโทษมาใชก้บั
กรณีการละเมิดทางเพศ 

2550 

2251 วรากลุ  โกมโลทก ปัญหาเก่ียวกบัการเลือกตั้งของเทศบาล : ศึกษาการบงัคบัใช ้พ.ร.บ.
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.2545 

2550 

2252 นฤดม   คาดสนิท ปัญหาทางกฎหมายในการส่งหนังสือตามมาตรา 8 แห่งประมวล
รัษฎากร 

2550 

2253 วโิรจน์ สพัพญัํูวทิย ์ ปัญหาทางกฎหมายและอุปสรรคในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในศาล 2550 
2254 นภณฐั    อุ่นสกลุ ปัญหาเก่ียวกบัการออกเสียงประชามติคร้ังแรกในประเทศไทย 2550 
2255 ธิติมา   กลางทพั ปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งของเทศบาล ศึกษาเฉพาะกรณีการประมูล

ดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-auction) 
2550 

2256 วชรพล    ถึงทรัพย ์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมพิษทางนํ้ าจากชุมชน 2550 
2257 ภาณุมาศ วราหะไพฑูรย ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรกับการเป็น

สมาชิกพรรคการเมือง 
2550 

2258 ตะวนั   ประทกัษนุ์กลู ปัญหาการจดัตั้งพรรคการเมือง : ศึกษากรณีการใชช่ื้อเหมือนกับ
พรรคการเมืองท่ีถูกยบุ 

2550 

2259 นริศา   ปานสอาด กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทใ์นงานคุมประพฤติ 2550 
2260 นพปฎล   โพโสภา ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัใช ้พ.ร.บ. การสอบสวนคดี

พิเศษพ.ศ.2547 
2550 

2261 กิตตินนัท ์ ขวญัคง คดีปกครองเก่ียวกบัวนิยัขา้ราชการ 2550 
2262 มลธิรา   น่ิงนอ้ย ปัญหาเสรีภาพการจดัตั้ง การดาํเนินกิจการและการรวมพรรคการ 

เมืองท่ีไม่สอดคลอ้งกบัระบอบประชาธิปไตย 
2550 

2263 สุวดิษฐ ์ รักษบ์างแหลม การนาํกระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทมาใชโ้ดยทนายความ 2550 
2264 อนนัต ์เปาะทองคาํ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูเ้สพ

ยาเสพติด  พ.ศ. 2545 
2550 
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2265 สมภพ   ทิมฤกษ ์ มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษทางอาญาต่อนิติบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2550 

2266 ชานนท ์  แก่นสวาท ปัญหาเก่ียวกับแรงงานหญิงและค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติ
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

2550 

2267 สรายธุ   สวนสาํราญ ปัญหาการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตหรือร่ํารวยผิดปกติของผู ้
ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง 

2550 

2268 ทศพร  ศรีวเิชียร ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมมลพิษทางนํ้ าจากอุตสาหกรรม 2550 
2269 ศกัดา เช้ือประทุม ปัญหาอาํนาจหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา : ศึกษากรณีการขอออกหมายคน้ 
2550 

2270 ชินกฤต ศรีรุ่งนภาพร ปัญหาผูบ้ริหาร หรือผูมี้หน้าท่ีกระทาํหรือยินยอมให้ผูอ่ื้นกระทาํ
ความผิดเก่ียวกับบัญชีหรือเอกสารตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

2550 

2271 บุญญา บุญญานุพงศ ์ สิทธิของเจา้หน้ีในการไดรั้บชาํระหน้ีในกรณีหน้ีท่ีเกิดข้ึนระหว่าง
ศาลมีคาํสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและก่อนมีคาํสั่งเห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟู
กิจการ 

2550 

2272 รังสรรค ์ โมขสุข ปัญหาเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีตามมาตรา 42  แห่ง
ประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481 

2550 

2273 สุชิน   นาคเงิน ปัญหาเก่ียวกบัการดาํเนินการทางวินยัและการลงโทษขา้ราชการพล
เรือนในสถาบนัอุดมศึกษาในการกระทาํความผิดเก่ียวกบัเพศ 

2550 

2274 วชัรพงษ ์ จาวรุ่งวณิชสกลุ ปัญหาความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ 2550 
2275 อนุสรณ์   ปิตกาญจนกลุ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติ  

มาตรการในการปราบปรามผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ.
2534 

2550 

2276 ชาลี   ช่ืนอุไทย ปัญหาการเพิกถอนโฉนดท่ีดินท่ีออกไปโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายกบั 
ขั้นตอนและระยะเวลาการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ 
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

2550 

2277 สุรศกัด์ิ  ลีลาเลิศสุริยะ ปัญหาการคุ้มครองสิทธิเด็กตามกระบวนการยุติธรรมในชั้ น
สอบสวน 

2550 

2278 ธีรวฒิุ  เกตุพนัธ์ุ ผลกระทบของระยะเวลาการควบคุมตวัผูต้อ้งหาท่ีมีต่อการสัง่คดีของ
พนกังานอยัการในกรณีส่งสาํนวนล่าชา้ 

2550 

2279 ขวญัชยั  อนนัทานนท ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบันิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 2550 
2280 สมบูรณ์  รัตนวงศพ์ิบูลย ์ ปัญหาการจดัเก็บภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัการซ้ือขายหุน้ 2550 
2281 ปิยะ  พดูคล่อง ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายต่อผูก้ระทาํผิดกฎหมายควบคุมอาคาร 2550 
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2282 อนุกร ดิลกหตัถการ ปัญหากฎหมายในการนาํส่วนควบมาจาํนองเป็นหลกัประกนั 2550 
2283 บุญยิง่ ไชยมงคล ปัญหากฎหมายในการจา้งแรงงานแบบเหมาค่าแรง 2550 
2284 อภิวฒัน์ สจัจกลุ มาตรการทางกฎหมายในการจัดเก็บภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วน

สามญัและคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล 
2550 

2285 ชนะชน ประดิษฐกลุ ปัญหาบงัคบัคดีในชั้นศาลกรณีใชบุ้คคลเป็นหลกัประกนัในคดีอาญา 2550 
2286 หสัดินทร์ แสนสระดี เขตอาํนาจศาลในความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็คตาม พ.ร.บ. วา่ดว้ย

ความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค พ.ศ. 2534 
2550 

2287 แถมพร สิงเสนา ปัญหาการประเมินราคาทางศุลกากร 2550 
2288 สมยศ แยม้โสพิศ ผลกระทบของการวางแผนภาษีอากร : ศึกษากรณีการวางแผนภาษี

เงินไดบุ้คคลธรรมดา 
2550 

2289 กนกพล สมวงศ ์ ผลกระทบทางกฎหมายของการบังคบัใช้กฎหมายประกันสังคม : 
ประโยชน์ทดแทนกรณีวา่งงาน 

2550 

2290 วจิิตร สมวงศ ์ การรับฟังส่ือบนัทึกเสียงและภาพเป็นพยานหลกัฐานในคดีแพง่ 2550 
2291 สุภกิจ คงสบูรณ์ ปัญหาการตรวจสอบสืบสวนตามกฎหมายตรวจเงินแผน่ดิน 2550 
2292 วงพงศ ์มีคุณเอ่ียม อาํนาจสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษของ

พนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
2550 

2293 แสงศกัดา พทุธสวสัด์ิ ปัญหาการกาํหนดลกัษณะภาระในอสังหาริมทรัพย ์ตาม  พ.ร.บ. วา่
ดว้ยการจดัหาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ.2540 

2550 

2294 กมลณิชา กิจตนัขจร ปัญหากฎหมายการคน้ในท่ีรโหฐานโดยความยนิยอมของผูถู้กคน้ 2550 
2295 พฒันา เจย้จู ปัญหาการตรวจสอบองคก์รสูงสุดเก่ียวกบัวินยัทางงบประมาณและ

การคลงั 
2550 

2296 อรัญ สถิตเศรษฐ ์ ปัญหาการออกคาํสั่งให้นายกเทศมนตรีชําระค่าสินไหมทดแทน 
กรณีการกระทาํละเมิดต่อเทศบาล 

2550 

2297 มนตพิ์ศ สาทรสมัฤทธ์ิผล การตรวจสอบการสัง่ไม่ฟ้องคดีอาญาของพนกังานอยัการ 2550 
2298 ชาญชยั จรูญเกียรติกาํจร ปัญหาทางกฎหมายเร่ืองการคุม้ครองชัว่คราวก่อนมีคาํพิพากษา 2550 
2299 พฒันชยั สจัจากลุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัผลกระทบอนัเกิดจากการทดลองมนุษย ์ 2550 
2300 จรินทร์ ศรีสุข ปัญหาเก่ียวกบัการบงัคบัทางปกครองตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบติัราชการ

ทางปกครอง พ.ศ.2534 
2550 

2301 ณฏัฐพล ถว้นถวลิ ปัญหาเก่ียวกบัอาํนาจในการกาํกบัดูแลของผูว้่าราชการจงัหวดัและ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย : ตามพระราชบญัญติัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 

2550 

2302 ลือศกัด์ิ อนุศิลป์ ปัญหาเก่ียวกบัการชะลอฟ้องความผิดอาญาท่ีอยู่ในอาํนาจของศาล
แขวงของพนกังานสอบสวน 

2550 
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2303 ลพบุรี โยธาศิริ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการปลูกสร้างส่ิงล่วงลํ้าลาํนํ้ าตาม พ.ร.บ. การ
เดินเรือในน่านนํ้ าไทย พ.ศ.2546 

2550 

2304 เจิดจนัทร์ แกว้อาํไพ ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในคดีอาญา 2550 
2305 ธีระชยั ระยะปูโล การคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาและจาํเลยในคดีอาญา : ศึกษากรณีคดี

เยาวชนและครอบครัว 
2550 

2306 ธีรภทัร์ ชยัเฉลิมปรีชา ปัญหาของการเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายของบุคคลธรรมดาตาม 
พ.ร.บ.ลม้ละลาย พ.ศ. 2483 

2550 

2307 ชนินทพ์ล ปทุมารักษ ์ การดาํเนินคดีอาญากบัผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 2550 
2308 นิรมล แกว้ท่าไม ้ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความผิดมูลฐานการลกัลอบหนีศุลกากรตาม

กฎหมายฟอกเงิน 
2550 

2309 ปฐพล รัตนพนัธ ์ การลงโทษนิติบุคคลโดยวธีิคุมประพฤติ 2550 
2310 อปัสร มณีรอด มาตรการป้องกนัธุรกิจการคา้หญิงและเด็ก 2550 
2311 จราวฒิุ อาํนกัมณี การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสัญญา : ศึกษากรณีปัญหาการบงัคบัใช้

ประกาศคณะกรรมการว่าดว้ยสัญญาเร่ืองให้ธุรกิจขายห้องชุดเป็น
ธุรกิจท่ีควบคุมสญัญา  พ.ศ. 2543 

2550 

2312 เอนก คาํชุ่ม การบงัคบัชาํระหน้ีจากกองมรดกของพระภิกษุ 2550 
2313 สรัล ปล้ืมเจริญ การคุม้ครองสิทธิและการดาํเนินคดีแพง่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญาของ

ผู ้เสียหาย 
2550 

2314 เดช คุม้พนัธ ์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองพยานในคดีอาญา 2550 
2315 ธนกรณ์ พนูภิญโญศกัด์ิ สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 2550 
2316 อารักษ ์รัตนบุรี ปัญหาและอุปสรรคการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการปฏิรูปท่ีดิน

เพื่อเกษตรกรรม 
2550 

2317 ฉตัรวชิญ ์รองเมือง การคุม้ครองบุคคลในชั้นไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญา 2550 
2318 ปาณฏัฐภู์ฒิ อคัรเดชะนนท ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวน 2550 
2319 ดุษฏี อู่วงศ ์ เปรียบเทียบการคุม้ครองชัว่คราวในคดีปกครองประเทศฝร่ังเศสกบั 

ประเทศไทย 
2550 

2320 ชยั รตะโรจนานนท ์ ผลกระทบของการไดม้าซ่ึงทรัพยจ์ากการครอบครองปรปักษ ์ 2550 
2321 มนูญ ววิรรณ ปัญหากฎหมายในการบริหารงานบุคคลของพนกังานส่วนตาํบล 2550 
2322 ภูษิต ร่มไทร การใชอ้าํนาจรัฐในการแสวงหาพยานหลกัฐานจากร่างกาย 2550 
2323 ปรีชา เพช็รรัตน ์ ปัญหาการกนัผูต้อ้งหาเป็นพยานในคดีอาญา 2550 
2324 พนัธณี ทองพร้อม ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการนําคดีท่ีผูก้ระทําผิดเป็นเด็กและ

เยาวชนศึกษาออกจาก การทาํความเห็นไม่ฟ้องของกระบวนการ
ยติุธรรมทางศาล  : เฉพาะกรณีของผูอ้าํนวยการสถานพินิจ 

2550 
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2325 ชนะชยั ไมส้นธ์ิ ปัญหาคดีส่ิงแวดลอ้มในกรณีการชดเชยความเสียหาย 2550 
2326 สนัน่   นนัตา ปัญหาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี 2550 
2327 สุรัติ  ธิราวทิย ์ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิของบุตรนอกสมรส 2550 
2328 สุชาติ กวีวชัรวรรณ ปัญหากฎหมายอาคารชุดในการจดัการนิติบุคคลอาคารชุด 2550 
2329 ทวศีกัด์ิ   สุขชุ่ม อาํนาจฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้ม 2550 
2330 นุสิทธ์ิ  อนุสรณ์ การับฟังคาํสารภาพในชั้นจบักุมหรือมอบตวัตามประมวลกฎหมาย

วธีิพิจารณาความอาญา ม. 84 วรรคทา้ย 
2550 

2331 ชุติมนต ์  ธรรมขนัธ ์ ปัญหาจากการบงัคบัใช ้พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ.
2545 

2550 

2332 กริชชยั   เช้ือชมภู การหา้มรับฟังคาํสารภาพในชั้นจบักมุ 2550 
2333 มนสั   ฉนัทะ ปัญหาการใช ้พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กบัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินศึกษากรณี : เทศบาลตาํบล 
2550 

2334 วรุิน์   สุวรรณทา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งท่ี 2550 
2335 ณฐัพงศ ์อูปป้อ ผลกระทบการคุม้ครองเด็กและเยาวชนในคดีอาญาท่ีมีต่อตาํรวจ 2550 
2336 วรีวฒัน์   เช้ือเยน็ ปัญหาการบังคบัใช้กฎหมายในการปฏิบัติหน้าท่ีของอาสาสมคัร

ตาํรวจบา้น 
2550 

2337 ธีระ บุญแฝง อาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการกาํกบัดูแลโรงงาน
อุตสาหกรรม 

2550 

2338 บรรชร เกตุเทียน ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ต่อผูข้บั
ข่ีรถขณะเมาสุรา 

2550 

2339 ปัทมภ์รณ์  จิตรัสสะ การคุม้ครองผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ใน
โรงพยาบาลชุมชน 

2550 

2340 ธนายทุธ  ยศเรืองศกัด์ิ ผลกระทบของความเป็นนิติบุคคลของสถานท่ีจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานต่อการบริหารการศึกษา 

2550 

2341 ชุติเดช   กอนวงษ ์ การลดปริมาณคดีอาญาข้ึนสู่ศาล   ศึกษากรณีการชะลอฟ้อง 2550 
2342 ณฐจร  กอนวงษ ์ มาตรการทางกฎหมายในการรองรับสิทธิการตายของผูป่้วย 2550 
2343 ไพบูลย ์จาดโต ปัญหาทางกฎหมายในการรวบรวมพยานหลักฐาน ทางนิ ติ

วทิยาศาสตร์ในส่วนเก่ียวกบัตวัผูต้อ้งหา 
2550 

2344 สุรชยั  เหตหุาก มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองเจา้พนกังานของรัฐ  : ศึกษา
กรณีการป้องกนัของเจา้พนกังานตาํรวจ 

2550 

2345 ญาณิน   นาคธรณินทร์ ปัญหาทางกฎหมายในการขอรับชาํระหน้ีในคดีลม้ละลาย 2550 
2346 ภูมิ  เพียรเลิศ ปัญหาการคุม้ครองลิขสิทธ์ิงานเผยแพร่เสียงแพร่ภาพและงานอ่ืนท่ี

นาํมาแพร่เสียงแพร่ภาพ 
2550 
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2347 สมพงค ์ ศิริชา ปัญหากฎหมายการกระทาํความผิดในคดีละเมิดลิขสิทธ์ิตาม พร.บ.
ลิขสิทธ์ิ 2537 

2550 

2348 เพญ็ศรี  ทองมุสิทธ์ิ ปัญหาการบังคับข้อกฎหมายปฏิรูปท่ีดินอันเ น่ืองมาจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐ 

2550 

2349 จารุวรรณ   มากยงค ์ บทบาทผูอ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ตาม พ.รบ. ป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือนพ.ศ. 2522 ศึกษากรณีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2550 

2350 สุวรรณ์   แท่นพิทกัษ ์ ปัญหากฎหมายในการชนัสูตรพลิกศพของพนกังานสอบสวน 2550 
2351 ปรากร  จนัทร์แกว้ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัผูข้บัข่ีรถประมาท 2550 
2352 ปัญญา  แดงมูล การใชดุ้ลพินิจในการคน้ของเจา้หน้าท่ีตาํรวจตาม พ.ร.บ.  ป้องกนั

และปราบปรามยาเสพติด  พ.ศ.2519 
2550 

2353 เกวลิน   กลูณาวงศ ์ การบงัคบัใช ้พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ.2545 ท่ี
กระทบสิทธิของผูต้อ้งหา 

2550 

2354 อรรยา  วชิระชาติ การกาํหนดโทษลหุโทษ 2550 
2355 พฒันา  มาละใจ ปัญหาการกาํกบัดูแลการกระทาํขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัโดย

รัฐ 
2550 

2356 วรียทุธ  คาํวงษา ผลกระทบจากการริบทรัพย์ท่ี พิสูจน์ได้ว่าได้มาโดยชอบด้วย
กฎหมาย 

2550 

2357 ธงชยั  กรรณิกา การเก็บรักษาของกลางของตาํรวจ 2550 
2358 วรราช  วรีวงศต์ระกลู ปัญหาสิทธิครอบครองในหนงัสือรับรองการทาํประโยชน์ น.ส.3 ก. 2550 
2359 จารุณี  ลีรพนัธ์ุ มาตรการในการถ่วงดุลอาํนาจระหวา่งฝ่ายนิติบญัญติัและฝ่ายบริหาร

ของไทย 
2550 

2360 มนสั   ฉนัทะ มาตรการเร่งรัดจดัเก็บภาษีคา้งของกรมสรรพากร 2550 
2361 อาํนวย  ตนัติพิริยาภรณ์ ปัญหาทางกฎหมายในการจดัเก็บสรรพสามิตในสินคา้สุรา 2550 
2362 สืบศกัด์ิ ปัญโญ มาตรการควบคุมการใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการก่อสร้างอาคาร 2550 
2363 ยรรยง  ลีรพนัธ์ุ การบงัคบัใช ้พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 2550 
2364 ชาญวทิย ์นูนทะธรรม การบงัคบัใชพ้.ร.บ.ระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา

พ.ศ. 2547 
2550 

2365 สมชาย  ติไชย ปัญหาเก่ียวกบัการใชอ้าํนาจของผูว้า่ราชการจงัหวดั ตาม ม.145 ป.วิ
อาญา 

2550 

2366 ธนาวฒิุ   สุขคลุม การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของธนาคารพาณิชย ์ 2550 
2367 บุญศรี   สุวรรณวงศ ์ การใช้ดุลพิ นิจในการลงโทษทางวินัยข้าราชการตํารวจของ

ผูบ้งัคบับญัชา 
2550 

2368 สมรรถชยั  สุวรรณรงค ์ ปัญหาการยดึสงัหาริมทรัพยใ์นการบงัคบัคดีแพง่ 2550 
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2369 กนกพร   สุนทรวภิาต สภาพบงัคบัทางกฎหมายของขอ้ตกลงในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของ
ศูนยด์าํรงธรรม 

2550 

2370 พรพจน ์ ระบอบ มาตรการในการบงัคบัใชพ้.ร.บ ฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 2550 
2371 อารยาภรณ์  ปันสุวงค ์ สิทธิส่วนบุคคลกบัการถูกแอบถ่ายแลว้เผยแพร่ 2550 
2372 พลกฤต   สิริวฒันาวงศ ์ ปัญหาในทางกฎหมายเก่ียวกับผู ้ท่ีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดตาม

กฎหมายฟอกเงิน 
2550 

2373 นรศกัด์ิ  สุขสมบูรณ์ ปัญหาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน : ศึกษากรณี
เทศบาล 

2550 

2374 ธนกฤต   สุริยะ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบักองทุนหมู่บา้น 2550 
2375 จิรชยา   สุขสาร ปั ญ ห า ท า ง ก ฎ ห ม า ย เ ก่ี ย ว กับ สัญ ญ า ล า ไ ป ศึ ก ษ า ต่ อ แ ล ะ รั บ

ทุนการศึกษาของราชการ 
2550 

2376 อุทยั  ศิริ กฎหมายคุม้ครองพยานในคดีอาญา 2550 
2377 ยรรยง  ลีรพนัธ์ุ ปัญหาการรับฟังขอ้เท็จจริงคดีแพง่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา 2550 
2378 กิตติพงษ ์ ยศศรี มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตการ 

ประมูลงานดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
2550 

2379 สมชยั  บรรจง ปัญหาการนาํกฎหมายอาญาฐานลกัทรัพยไ์ปใชก้บักรณีการลกัขอ้มูล 
อิเลก็ทรอนิกส์ 

2550 

2380 สมร   ขาวเหลือง มาตรการการแกไ้ขปัญหามลพิษทางเสียง 2550 
2381 ภิญโญ  พวัศรีพนัธ์ุ ปัญหาของการกระจายอาํนาจตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนและขั้นตอน

กระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีผลกระทบต่อ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2550 

2382 สุภลกัษณ์  ใจอินทร์ การนาํสารสนเทศมาใชเ้ป็นพยานในคดีแพง่ 2550 
2383 สมัพนัธ์  เจริญพนัธ ์ มาตรการการบังคับใช้ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนใน

สถาบนัอุดมศึกษาพ.ศ. 2537 
2550 

2384 นพภณ  สวนพล ู การฟ้องศาลปกครองเก่ียวกบัการออกคาํสัง่ทางปกครองของตาํรวจ 2550 
2385 วาทิต  ฟักแกว้ ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2550 
2386 ศรัญญา  คงเมือง การคุม้ครองลูกจา้งของกิจการแสวงหากาํไรในทางเศรษฐกิจภายใต้

พ.ร.บ.เงินทดแทน  พ.ศ. 2537 
2550 

2387 อาํนาจ  บุญนนท ์ ปัญหาการจดัเก็บภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 2550 
2388 จุลชาติ  คงเจริญสุข ปัญหาทางกฎหมายกรณีท่ีทหารกระทาํผิดอาญา 2550 
2389 นภสัมนท ์ วฒิุ ปัญหาทางกฎหมายคนต่างดา้วถือครองกรรมสิทธ์ิรถจกัรยานยนต ์ : 

ศึกษากรณีคนต่างดา้วเขา้เมืองไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
2550 

2390 เจนิตา  นรินทร์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการใชใ้บกาํกบัภาษีปลอม 2550 
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2391 กานตเ์ทว ีกนัทะวงค ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการนาํกระบวนการยติุธรรมสมานฉนัท์มาใช้
ในขั้นตอนการสืบและพินิจของพนกังานคุมประพฤติ 

2550 

2392 อชิตพล  มุขแกว้ ปัญหาเก่ียวกับความล่าช้าในการดาํเนินกระบวนการพิจารณาคดี
ลม้ละลายตามพ.ร.บ. ลม้ละลาย (ฉบบัท่ี 7 )  พ.ศ. 2547 

2550 

2393 ชชัชวลิต  ตาจุมปา ปัญหาการป้องกนัโดยชอบดว้ยกฎหมาย : ศึกษากรณีการป้องกนัไว้
ล่วงหนา้ 

2550 

2394 สุนทรา  พลไตร ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการหกักลบลบหน้ีในคดีลม้ละลาย 2550 
2395 ศุภวรรณ สนัป่าแกว้ ปัญหาการดาํเนินการทางวนิยัของพนกังานเทศบาล 2550 
2396 นิล  พนัธ์ุคงช่ืน ขอ้จาํกดัทางกฎหมายในการสืบพยานพิสูจน์ความจริงในคดีข่มขืน

กระทาํชาํเรา 
2550 

2397 ณฐัวฒิุ  ภทัราคม ปัญหาในทางกฎหมายในการดาํเนินคดีส่ิงแวดลอ้ม 2550 
2398 ดาํรงคศ์กัด์ิ  พกุกะจนัทร ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาขั้นพ้ืน 

ฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนของรัฐบาล 
2550 

2399 อิสรพงษ ์ ประรังม่วง ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการห้ามโอนสิทธิในท่ีดินตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน 

2550 

2400 ชานน  โลห์ตระกลู ปัญหาการรับฟังพยานหลกัฐานท่ีเกิดข้ึนหรือได้มาโดยมิชอบดว้ย
กฎหมายในคดีอาญา 

2550 

2401 อรรถโยธิน พลนอก ปัญหาทางกฎหมายในการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย 

2550 

2402 ชาญวทิย ์ ธรรมรัต มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิแรงงานต่างดา้ว 2550 
2403 สุกิจจา  วานิชพงษพ์นัธ์ุ ปัญหาและผลกระทบจากกฎหมายในระบบประกนัสงัคม 2550 
2404 เบญจพฒัน ์ เตชวรีพงศ ์ ผลกระทบต่อหลกักฎหมายอาญาในการแกไ้ขกฎหมายให้ชายและ

หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั 
2550 

2405 วทิวสั  พรหมจกัร์ มาตรการแกไ้ขการใชอ้าํนาจซํ้ าซอ้นขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
และ องคก์รส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 

2550 

2406 องัคารรัตน ์ บุญธรรม ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการเพ่ิมฐานความผิดอนัยอมความได ้ : 
ศึกษากรณีความผิดฐานลกัทรัพย ์

2550 

2407 ประภาพร  แสงบุญเรือง ปัญหามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองพนัธ์ุพืช........ 2550 
2408 ชาํนญันุช  พิมพิสุทธ์ิ การใหส้ญัชาติไทยแก่คนต่างดา้วท่ีเขา้เมืองโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 2550 
2409 พีระพล  คดบวั การดาํเนินคดีแพง่แบบกลุ่มในคดีคุม้ครองผูบ้ริโภค 2550 
2410 อญัญา  พว่งภิญโญ ดุลพินิจทางปกครอง 2550 
2411 สุกิจ   มีประไพ การริบทรัพยสิ์น ตาม พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผูก้ระทาํ

ความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ. 2534 
2550 
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2412 อจัฉรา  ภิรมยก์ลุ ปัญหาทางกฎหมายในการดาํเนินคดีคุม้ครองผูบ้ริโภค 2550 
2413 วรีะชน  กญัญาโภค มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสถานบริการ 2550 
2414 กาญจนุรัตน ์ ไมรินทร์ ปัญหาการคุม้ครองตามกฎหมายในกรณีตัว๋เงินมีการแกไ้ขเปล่ียน 

แปลงขอ้ความสาํคญั 
2550 

2415 นฐัพร  ทา้วคาํพ ุ มาตรการป้องกนัการบุกรุกท่ีสาธารณะภายใตก้ารกาํกบัดูแลขององค ์ 
การบริหารส่วนตาํบล 

2550 

2416 ปริญญา  เชาวลิตถวลิ มาตรการบงัคบัในความผิดฐานละเมิดอาํนาจศาล 2550 
2417 วรรณวรางค ์ ยวงคาํ ผลกระทบของนโยบายการพกัชาํระหน้ีเกษตรกรท่ีมีต่อกระบวนการ

วธีิพิจารณาคดีแพง่ 
2550 

2418 ทรงศิลป์  ภิรมยก์ลุ ผล ก ร ะ ท บ ข อ ง ก า ร ร้ อ ง เ พิ ก ถอ น ก า ร ข า ย ท อ ด ต ล า ด ท่ี มี ต่ อ
กระบวนการบงัคบัคดี 

2550 

2419 จตุรงค ์ เช้ือเมืองพาน การกาํหนดค่าทดแทนอสังหาริมทรัพยท่ี์ถูกเวนคืนเพ่ือก่อสร้างทาง
หลวงแผน่ดิน 

2550 

2420 สุรศกัด์ิ  ดวงแข ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัขอ้ยกเวน้การจดัเก็บภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน 

2550 

2421 กิตติกาญจน์ ผดุงศิลป์
ไพโรจน ์

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตทาง
ทะเบียนและบตัรประจาํตวัประชาชน 

2550 

2422 เลอศกัด์ิ  จนัธิมา บทบาทของพนกังานสอบสวนท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิผูต้อ้งหา 2550 
2423 ชญานี  หวลทรง ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการขออนุญาตขายทอดตลาดทรัพย์และ

ประเมินราคาทรัพยท่ี์ขายทอดตลาด 
2550 

2424 ชยัวทิย ์ อรรถานนท ์ การใชดุ้ลพินิจในการขายทอดตลาด 2550 
2425 กฤตพล  จารุรัชตเมธา ปัญหาในทางกฎหมายเก่ียวกบับทบาทในการสอบสวนของพนกังาน

สอบสวนฝ่ายปกครองในคดีอาญา 
2550 

2426 มาโนช  สายจีน มาตรการทางกฎหมายและการลงโทษการทําอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ 

2550 

2427 จุมพล   สุขมัน่ ปัญหาทางกฎหมายสืบเน่ืองจากคาํสัง่คาํร้องขอเพิกถอนการขายทอด 
ตลาด 

2550 

2428 ศิรินทร์ทิพย ์ เลิศจิราการ ปัญหาภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหัก ณ ท่ีจ่าย ประเภทเงินเดือนจาก 
การบงัคบัใชม้าตรา 50 (1) แห่งประมวลรัษฎากร 

2550 

2429 ศกัดา  สกลุโกศล ปัญหาขอ้กฎหมายอาํนาจฟ้องคดีอาญาของผูเ้สียหาย ท่ีมีผลกระทบ
ต่อการดาํเนินคดีอาญาโดยรัฐ 

2550 

2430 โยธิน  วลิาวณัย ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัคดีพรากผูเ้ยาวเ์พ่ือการอนาจารในมาตรา 
319 

2550 
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2431 จิตรภาณุ  ทองผิว ปัญหาข้อกฎหมายการตรวจสอบความรับผิดทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ีเทศบาลการเก่ียวกบัความตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี
วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์ การปฏิบติัรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี พ.ศ.  
2539 

2550 

2432 รังสรรค ์ เจริญทรัพย ์ ปัญหาการกาํหนดอายขุั้นตํ่าในการจา้งแรงงานเด็ก 2550 
2433 เสริมพร  พรหมศรี ปัญหาทางกฎหมายในการมีส่วนร่วมของชุมชนเก่ียวกบัการรักษา

ส่ิงแวดลอ้มตาม พ.ร.บ.  ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ศึกษาเฉพาะกรณีการกาํจดัขยะมูลฝอยและวตัถุ
ท่ีเป็นพิษอนัตราย 

2550 

2434 สานิต  ธนทว ี มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการริบทรัพยสิ์นในคดียาเสพติด 2550 
2435 ลลิตพรรณ  จรรยสื์บศรี การเรียกหลกัประกนัจากลูกจา้งท่ีเล่ียงหรือขดัต่อ พ.ร.บ.คุม้ครอง

แรงงาน 
2550 

2436 ธนกร  ขนัซา้ย ปัญหาการบงัคบัใชพ้.ร.บ. อาวธุปืน พ.ศ 2490 : ศึกษาเฉพาะกรณี
การขออนุญาตใหมี้และใชอ้าวธุปืน และการขออนุญาตมีอาวธุปืนติด
ตวั 

2550 

2437 สุทธิพนัธ์  รัตนรังสรรค ์ การบงัคบัขอ้กฎหมายควบคุมอาคารใหมี้ประสิทธิภาพ 2550 
2438 ทองสุข  กิติคาํ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารงานระหวา่ง

ผูใ้หญ่บา้นกาํนนัและ อบต.และเทศบาลตาํบล 
2550 

2439 เดชชาติ  ศุภจรูญทรัพย ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู ้ติดยาเสพติด 
ศึกษาเฉพาะกรณี : ผูต้อ้งหาอยู่ในระหวา่งถูกดาํเนินคดีในความผิด
ฐานอ่ืน 

2550 

2440 สุธิดา  ป้อมสถิตย ์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบธุรกิจคา้ปลีกของ
บริษทัต่างชาติในประเทศไทย 

2550 

2441 อินทิรา  ศรีสมยั ปัญหาขอ้สญัญาท่ีไม่เป็นธรรมของบตัรเครดิต 2550 
2442 ชิตชนก  ชุมพล ปัญหาการบงัคบัคดีทรัพยสิ์นท่ีติดจาํนองบุคคลภายนอก 2550 
2443 สงัเวยีน  อินตากลู ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการแต่งตั้ งโยกย้ายและการเล่ือน

ตาํแหน่งของตาํรวจ 
2550 

2444 ปัณณวฒัน์  บุญอินทร์ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการใชอ้าํนาจปกครองในกรณีการรับเด็ก
เป็นบุตรบุญธรรม 

2550 

2445 คมสนั  สโรบล ปัญหากฎหมายผูใ้ชแ้รงงานนอกระบบตามกฎหมายประกนัสงัคม 2550 
2446 สมพร   ปานพรหม ปัญหาของกฎหมายกรณีการถอนคําร้องทุกข์ในชั้ นพนักงาน

สอบสวนในคดีซ่ึงมิใช่ความผิดต่อส่วนตวั 
2550 

2447 ชนาธิป  ดีนํ้ าจืด ปัญหาขอ้กฎหมายการจดัเก็บภาษีป้ายของเทศบาล 2550 
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2448 กฤศญา  ปิตุจาตุรนต ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองเหยื่ออาชญากรรมในการ
สืบพยานคดีความผิดเก่ียวกบัเพศ 

2550 

2449 ผอ่งศรี  หน่อคาํ ปัญหากฎหมายในการจดัทนายความให้แก่ผูต้อ้งหาในคดีอาญาโดย
รัฐ 

2550 

2450 ก่ิงกมล  พิริยะอานนัต ์ ปัญหาทางกฎหมายการฟอกเงินกรณีผูบ้ริหารสถาบนัการเงินกระทาํ
การทุจริต 

2550 

2451 ทิพรว ี รัตนรังสรรค ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการอุทธรณ์คาํสั่งปกครองท่ีวินิจฉัยให้
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพน้จากตาํแหน่ง 

2550 

2452 ธิดารัตน์  นิลคง ปัญหาทางกฎหมายการบงัคบัใช้เคร่ืองพนัธนาการแก่ผูต้อ้งขงัหญิง
ตามกฎหมายราชทณัฑ ์

2550 

2453 จาตุรงค ์ นาสมใจ ปัญหาการแบ่งส่วนราชการของสํานักงานราชเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎรในการสนบัสนุนกระบวนการนิติบญัญติัตามพ.ร.บ. จดั
ระเบียบปฏิบติัการราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2518 

2550 

2454 สุชาติ  ภูมิภาค การปลดจากลม้ละลายของบุคคลธรรมดาโดยผลของกฎหมาย 2550 
2455 นภฑกร  พงศคุ์ณ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการวสิามญัฆาตกรรมของเจา้พนกังานตาํรวจ 2550 
2456 ปรีชา  แยม้ศรี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการรับรองบุตร 2550 
2457 หฤทยั ประพทุธนิติสาร ปัญหาเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีสุรากลัน่ชุมชน 2550 
2458 ฉตัรยาภรณ์  คาํผยุ การคุม้ครองผูเ้ช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในฐานะผูบ้ริโภค: ศึกษากรณี 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีไม่ปลอดภยั 
2550 

2459 เทียมศกัด์ิ  มุกดารักษ ์ ปัญหาขอ้กาํหนดของสัญญาวา่จะไม่จาํหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระ
ผกูพนัในทรัพยสิ์นของลูกหน้ีธนาคารไทยพาณิชย.์...... 

2550 

2460 สุชาดา คุระวรรณ ปัญหาข้อสัญญาท่ีไม่ เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจให้ เ ช่า
อสงัหาริมทรัพย ์:  กรณีศึกษาสญัญาเช่าท่ีอยูอ่าศยั 

2550 

2461 นิมิต   พฤฒิสตัตยากลู ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัเบ้ียปรับ 2550 
2462 เชวง  จนัทร์วงษ ์ ปัญหาความรับผิดชอบของผูพ้ิพากษาในการใชอ้าํนาจตุลาการ  : 

ศึกษาเฉพาะกรณี ความรับผิดทางแพง่ 
2550 

2463 เกียรติพิทกัษ ์ เกียรติองักรู ปัญหาอายคุวามในการดาํเนินการทางวนิยัขา้ราชการพลเรือน 2550 
2464 สมพล  ศรีเสน ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต ้

พ.ร.บ.วา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
2550 

2465 สหพล  สงัขเ์มฆ บทบาทอาํนาจหน้าท่ีและการเข้าสู่ตาํแหน่งกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ตามพ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 

2550 

2466 นิรันดร์  คิดบรรจง มาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบการวิสามัญฆาตกรรม
เน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานตาํรวจ 

2550 
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2467 สุรินทร์ เครือหงส์ ปัญหากฎหมาย :  ความซํ้ าซ้อนในอาํนาจหน้าท่ีของพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษและกรรมการ  ป.ป.ช. 

2550 

2468 มารุต  พงษช์ยัศรี ปัญหาการไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพยโ์ดยพินยักรรม 2550 
2469 วราพร   ณ  ป้อมเพชร ความรับผิดทางอาญาของผูรั้บทรัพยสิ์นในการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน 2550 
2470 ชิษณุพงศ ์พรมมีเดช การใชดุ้ลยพินิจของพนกังานสอบสวนในการรับฟังพยานหลกัฐาน

ในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีชั้นสอบสวน 
2550 

2471 วนัชาติ  หลอดทอง ปัญหาความยนิยอมของผูป้กครองใหเ้ด็กประพฤติตนไม่สมควรกรณี
ความรับผิดทางอาญาตามพ.ร.บ.คุม้ครองเด็ก พ.ศ.2546 

2550 

2472 จารึก   อน้อารี การคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีการ
ควบคุมตวัในชั้นสอบสวน 

2550 

2473 ยทุธพงษ ์ นิธิธนพงศ ์ ปัญหากฎหมายการฟ้องคดีปกครองของบุคคลท่ีสามตามพ.ร.บ . 
ควบคุมอาคาร 

2550 

2474 นิวตัร ทตัจาํนงค ์ ปัญหาความรับผิดฐานสมคบตามพ.ร.บ.มาตรการในการปราบปราม
ผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด  พ.ศ. 2534 

2550 

2475 วทิยพฤษ ์ ภวจิตตทาน ปัญหาเหตุทางกฎหมายในการใหลู้กหน้ีตกเป็นบุคคลลม้ละลาย 2550 
2476 ถาวร  สุวรรณสกนธ์ การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัทหารตามพ.ร.บ.เรือนจาํทหาร พ.ศ.  2479 2550 
2477 ภาคภูมิ  ศรีคาํไทย ปัญหาของกฎหมายคุม้ครองแรงงาน ศึกษากรณีความเสียเปรียบของ

นายจา้ง 
2550 

2478 กฤษฎ์ิ  สุขโสต ปัญหาทางกฎหมายการดาํเนินคดีอาญากบับุคคลวกิลจริต 2550 
2479 สาธิต  กล่อมสวสัด์ิ การเลิกและชาํระบญัชีหา้งหุน้ส่วนและบริษทั 2550 
2480 อรชยั  กมุจนัทึก การบงัคบัใชก้ฎหมายในการให้ความคุม้ครองสิทธิและอาํนาจของ

ผูเ้สียหายคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีชั้นสอบสวน 
2550 

2481 สุพจน์  แสงเดช กระบวนการไต่สวนและมาตรการทางกฎหมายของคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ : ศึกษากรณีการไต่สวน
เจา้หนา้ท่ีของรัฐกระทาํความผิดต่อตาํแหน่งหนา้ท่ีราชการ 

2550 

2482 วรีะพนัธ์  ลอยมา ปัญหาการจา้งงานคนพิการ : ศึกษากฎหมายการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการ 

2550 

2483 อนุชิต บุญเกล้ียง ปัญหาการอุทธรณ์คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉยัขอ้พิพาท 2550 
2484 นคร   สายยศ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบักระบวนการออกหมายคน้ 2550 
2485 สมสินธ์  สุดสายธรรม สญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 2550 
2486 เอกวทิย ์  เถาวจ์นัทร์ ปัญหาของกฎหมายเก่ียวกับการจัดสวสัดิการกองทุนเงินทดแทน

ใหแ้ก่ ผูใ้ชแ้รงงานตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 
2550 

2487 ชุติมา  โชติกาํจร การจดัเก็บภาษีสรรพสามิตตามพ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 2550 
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2488 ปรีชา  สิงหพนัธ์ุ ปัญหาการขาดนดัคดีอาญาท่ีอยัการเป็นโจทก ์ 2550 
2489 พิพฒัน์  เพญ็ภาค การอุทธรณ์กรณีคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ  มีมติช้ีมูลความผิดวินยัตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวา่
ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

2550 

2490 ภทัระ   เจริญมี อาํนาจหน้าท่ีของผูพ้ิพากษาในการรับฟังพยานหลักฐานท่ีได้ใน
คดีอาญา  : ศึกษากรณีการคน้ 

2550 

2491 รวนิทร  พวงนดัดา ปัญหาการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนผูต้อ้งขงัและการใชอ้าํนาจหน้าท่ี
ของเจา้หนา้ท่ี พนกังานเรือนจาํ 

2550 

2492 เนติภูมิ  ภูเมฆ การดาํเนินคดีภาษีอากรท่ีมีโทษทางอาญาตามประมวลรัษฎากร  :  
ศึกษาเฉพาะกรณี ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

2550 

2493 ยทุธพงษ ์ นิธิธนพงศ ์ การคุม้ครองผูต้อ้งหาและจาํเลยในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 2550 
2494 ประชาพฒัน ์ วจันะรัตน ์ ผลกระทบของการประกาศใชก้ฎอยัการศึกกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย 2550 
2495 ศกัด์ิชยั  มูลชอบ ปัญหาของกฎหมายในการชนัสูตรพลิกศพในคดีวสิามญั 2550 
2496 ศิวะวฒิุ  ศรีสตัยากลุ สญัญาต่างตอบแทนยิง่กวา่การเช่า 2550 
2497 สิทธิพงศ ์  ธนาศุภวฒัน์ ปัญหากฎหมายและผลกระทบในการจดัตั้งสถานคาสิโนในประเทศ

ไทย 
2550 

2498 ปริญญา  กฤษณา ปัญหาในการทาํสญัญาซ้ือขายสินคา้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2550 
2499 เอกชยั   สุวรรณโชติ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบับตัรอิเล็กทรอนิกส์ : ศึกษาเฉพาะกรณี

ความผิดทางอาญา 
2550 

2500 วรียทุธ  สุขเก้ือ การคุม้ครองผูบ้ริโภคกรณีการโฆษณาเคร่ืองสาํอางค ์ 2550 
2501 ลลิต  กีรติยติุ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัสถานะและสิทธิของบุตรนอกสมรส 2550 
2502 สุรศกัด์ิ   มีวริิยกลุ การตรวจพิสูจน์ความเมาในผูข้บัขี่รถในทาง 2550 
2503 นนทารมณ์  ธรรมธาราณา ความรับผิดของสายการบิน : ศึกษากรณีการทาํรหัสเท่ียวบินร่วมกนั

ของสายการบิน  (Codeshare) 
2550 

2504 วจิารณ์  เสนสกลุ การส่งเสริมเอกชนปลูกสร้างสวนป่าเพ่ือการคา้พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 
2535 

2550 

2505 สิทธิศกัด์ิ   อุดมชยัรัตน์ การนาํการหกักลบลบหน้ีมาใชใ้นกฎหมายลม้ละลาย 2550 
2506 ชชัวาล  อนุสนธิวงษ ์ ปัญหาในการมีพ.ร.บ.ประกนัภยัทางทะเลสาํหรับประเทศไทย 2550 
2507 ปรีชญา  บุสจะ ปัญหาการคุม้ครองสิทธิในงานของผูมี้อาชีพเดินแบบ : ศึกษากรณี

กฎหมายลิขสิทธ์ิ 
2550 

2508 อคัรพล  หร่ิงรอด ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อลูกหน้ีและเจา้หน้ีจาํนอง กรณีปลดลูกหน้ี
จากการลม้ละลายตามพ.ร.บ. ลม้ละลาย (ฉบบัท่ี 7 )  พ.ศ. 2547 

2550 

2509 วสนัต ์ มีวงษ ์ ปัญหาทางกฎหมายในการใชอ้าํนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2550 
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2510 เอกวฒิุ   จรูญวทิยา การใชก้ฎหมายของผูพ้ิพากษาศึกษากรณี : การใชดุ้ลพินิจในการ
ลงโทษและกาํหนดโทษ 

2550 

2511 วโิรจน ์   อุทยั ปัญหาสิทธิและความรับผิดชอบของลูกหน้ีร่วมและผูค้ ํ้ าประกนัใน
คดีลม้ละลาย 

2550 

2512 ชูศกัด์ิ  เดชดี ปัญหาทางกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดั 2550 
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2513 เจริญศกัด์ิ  ไชยสงเมือง ปัญหาในการจดัซ้ือจดัจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 2551 
2514 ณฐันนัท ์ แสงจนัทร์มณี ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองลูกจา้งท่ีถูกเลิกจา้งเน่ืองจากธุรกิจ

นายจา้งลม้ละลาย 
2551 

2515 นราวฒัน์  กาศโอสถ ความคุม้ครองแก่ลูกจา้งถูกเลิกจา้งจากปัญหาทางเศรษฐกิจ 2551 
2516 สุนนัทินิ  มากชนบท การระงับข้อพิพาททางอาญาด้วยวิธีไกล่เกล่ียในชั้ นพนักงาน

สอบสวน 
2551 

2517 เจษฎจุ์ฑา  รอดคะเชนทร์ ปัญหาการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากการซ้ือหุ้นนอกตลาด
หลกัทรัพย ์

2551 

2518 ชริตา  อโนมาศ การบงัคบัใชก้ฎหมายการคน้หาและช่วยเหลือผูป้ระสบภยัทางทะเล 2551 
2519 นทัธพงศ ์ เก่งเขตสกิจ ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.

2546 : ศึกษากรณีการคุม้ครองพยานบุคคลในคดีพิเศษ 
2551 

2520 ไพโรจน์  ธูปไทย ปัญหาการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจดัเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ 2551 
2521 ราตรี  ช่วยพนงั ปัญหาการบงัคบัโทษปรับทางอาญา 2551 
2522 วรวทิย ์ จิตสมัฤทธ์ิ มาตรการควบคุมเกมออนไลน์ 2551 
2523 วฑิรูย ์ มุขสิกรัตน์ ผลกระทบของกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจต่อการแปรรูป

รัฐวสิาหกิจ 
2551 

2524 วลิาวลัย ์ คลา้ยทอง การเยยีวยาความเสียหายจากการผิดสญัญาทางปกครองของรัฐ 2551 
2525 วรีศกัด์ิ  มาลีถาวร ปัญหากฎหมายในการประกาศเอกราชฝ่ายเดียวของรัฐ 2551 
2526 สกณุา  วงศกิ์จเจริญสุข บทบาทของพนกังานอยัการในการกลัน่กรองคดีอาญาก่อนข้ึนศาล: 

ศึกษากรณีการไกล่เกล่ียทางอาญา (Mediation Penal) 
2551 

2527 สมมาตร  วงษดี์ ปัญหาทางกฎหมายในการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา : ศึกษา
เฉพาะกรณีเงินไดข้องทนายความ 

2551 

2528 สิริวรรณ  ทวกิีตติกลุ ปัญหาทางกฎหมายในการประชุมคณะกรรมการบริษทัจาํกดั 2551 
2529 สุรีพร  สีลาชม ปัญหาเก่ียวกบัสิทธิท่ีตายตามพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.

2550 
2551 

2530 เสฏฐวฒิุ  ยะก๊บ ปัญหากฎหมายในการใหคุ้ม้ครองผูป้ระกนัตนภาคสมคัรใจ 2551 
2531 อนุพงษ ์ ชาํนาญการ ปัญหากฎหมายในการควบคุมและกาํกบัดูแลผูท้าํหน้าท่ีเลขานุการ

บริษทัมหาชนจาํกดั 
2551 

2532 อุทยั  แกว้สมนึกสกลุ ปัญหาทางกฎหมายของการอนุญาตคา้ท่ีดินตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน 

2551 

2533 อุทยัวรรณ  ติปะวาโร ปัญหาอาํนาจจดัการแทนผูเ้สียหายซ่ึงเป็นผูเ้ยาวอ์ายกุว่าสิบห้าปีใน
คดีความผิดเก่ียวกบัเพศท่ียอมความไดใ้นประมวลกฎหมายอาญา 

2551 

2534 อุษา  ไชยกิตติรุ่งโรจน ์ ปัญหาการประกอบธุรกิจลีสซ่ิงของไทย 2551 
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2535 สกลชยั อิสระเสนารักษ ์ การใชดุ้ลพินิจของพนกังานอยัการในการสัง่ไม่ฟ้องคดีอาญา 2551 
2536 ไสว  คาํเจริญ ปัญหาท่ีมาของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ  แห่งราชอาณาจกัร

ไทย พ.ศ. 2550 
2551 

2537 ฤทธ์ิรงค ์ ทิพรส ปัญหากฎหมายเก่ียวกับสิทธิหน้าท่ีของนายจ้าง ลูกจ้างและแนว
ปฏิบติัของพนกังานตรวจแรงงานตาม  พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 

2551 

2538 ดลฤดี  แกว้นาค ปัญหากฎหมายในการตรวจสอบถ่วงดุลในชั้นสอบสวน 2551 
2539 ฐิตาภา  ธรรมิกสกลุ ปัญหากฎหมายในสัญญาก่อสร้างขนาดใหญ่ : ศึกษากรณี สัญญา

กิจการร่วมคา้( Joint Venture )  และกลุ่มธุรกิจ (Consortium) 
2551 

2540 แสนยากร  เดชกลัยา การตรวจสอบอาํนาจของผูซ่ึ้งเป็นเจา้หนา้ท่ีเวนคืนโรงเรือนหรือส่ิง
ปลูกสร้างอยา่งอ่ืนส่วนท่ีเหลือ 

2551 

2541 พิทกัษ ์ม่ิงขวญั ปัญหาการกนัผูต้อ้งหาเป็นพยานในคดีอาญา 2551 
2542 ปราการ  แดงประดบั ภาระหนา้ท่ีและความรับผิดของบุคคลตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการ

กระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
2551 

2543 พิเชษฐ ์พลดาหาญ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
วฒิุสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 

2551 

2544 เกรียงไกร  สุขเสถียร การกาํกบัดูแลองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการ
กระจายอาํนาจ 

2551 

2545 กิตติศกัด์ิ  อุ่นแกว้ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัวนิยัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2551 
2546 ณิชาพฒัน์ ไกรนรา การใชดุ้ลพินิจของศาลในการออกหมายคน้ 2551 
2547 รัชนีวรรณ  จนัทวงศ ์ การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้กับการกระทํา

ความผิดฐานทาํร้ายร่างกายตามมาตรา 295 แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา 

2551 

2548 รัชดาภรณ์ เอ่ียมอนนัต ์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของเด็กท่ีเกิดจากการให้
หญิงอ่ืนตั้งครรภแ์ทน 

2551 

2549 อนงค ์แกว้บนัดิษฐ การคุม้ครองสิทธิของบุคคลท่ีสามท่ีถูกกระทบสิทธิจากคาํสั่งทาง
ปกครอง 

2551 

2550 จิระศกัด์ิ จัน่บาํรุง WTO กับกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐอเมริกากับ
ผลกระทบการส่งสินคา้ทางเรือของไทยทางตูสิ้นคา้ (คอนเทนเนอร์ ) 

2551 

2551 อุไรรัตน ์ คุม้หอยกนั การนาํกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉันท์มาใชก้บักรณีผูป้กครอง
กระทาํทารุณกรรมเด็ก 

2551 

2552 ณฐัพล สุวรรณประเสริฐ ผลกระทบจากการเสียภาษีซํ้ าซ้อนตามกฎหมายของเจ้าของ
อสงัหาริมทรัพย ์

2551 
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2553 อศัวนิ  ยิง่วริิยะ ปัญหาการกาํกบัดูแลสถาบนัการเงินโดยธนาคารแห่งชาติ 2551 
2554 อมัรัตน์ วะสมบติั ปัญหาเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวนในการรวบรวม

พยานหลกัฐานคดีอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
2551 

2555 ชยัวฒัน์  วยัวฒิุเวท ปัญหากฎหมายเก่ียวกับ การใช้หลักประกัน แปลงเป็นทุนหรือ
หลกัทรัพยโ์ดยไม่ตอ้งส่งมอบการครอบครอง : ศึกษาเฉพาะกรณี
รถยนตใ์ชแ้ลว้ 

2551 

2556 ศุภกร พลกลุ มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาผูเ้สียสิทธิโดยคาํสั่งปกครอง
ศึกษากรณีผูมี้สญัชาติไทยถูกจาํหน่ายช่ือจากทะเบียนราษฎร 

2551 

2557 สถิตยพ์ร ศรีกนั ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสภาผู ้แทนราษฎรตาม
กฎหมาย 

2551 

2558 วรเกียรติ นวลสุวรรณ สภาพบงัคบัของกฎหมายท่ีมีผลยอ้นหลงั 2551 
2559 วชัรากรณ์ มรรควนิ การให้ความคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายคุ้มครอง

แรงงาน 
2551 

2560 จินดา แขกปัญญา แนวทางการนําเอาวิธีการเพื่อความปลอดภยัมาใช้ในกับผูก้ระทํา
ความผิดต่อส่ิงแวดลอ้ม 

2551 

2561 สมฤทยั คะชา สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรายงานผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

2551 

2562 ศกัรินทร์ ยศยิง่ กระบวนการยติุธรรมกบัการแกไ้ขปัญหาเยาวชนกระทาํผิด ศึกษา
กรณีการนาํวธีิการประชุมกลุ่มครอบครัวมาใช ้

2551 

2563 อชัญาภรณ์ ศิริ มาตรการทางกฎหมายในการบงัคบัโทษปรับ 2551 
2564 ธนาชยั นิติสโมสร การช่วยเหลือและคุม้ครองสิทธิผูเ้สียหายในคดีอาญา กรณีศึกษา 

ผูเ้สียหายเด็กในความผิดทางเพศ 
2551 

2565 อรพิมล สุขชยั ปัญหากฎหมายในการปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด 2551 
2566 ระเด่น  โพธ์ิเมือง ปัญหาทางกฎหมายของพนักงานฝ่ายปกครองเพื่อยุติขอ้พิพาทใน

ระดบัอาํเภอ 
2551 

2567 ทรงศกัด์ิ มีตา ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัจดัระเบียบบริหารหมู่บา้นอาสา
พฒันาและป้องกนัตนเอง พ.ศ. 2522 

2551 

2568 อดุลยคุปต ์ ทองจีน ปัญหาความเป็นอิสระของพนักงานอัยการในการพิจารณาสั่ง
คดีอาญา 

2551 

2569 วโิรจน ์ รูปสมศรี ปัญหาอาํนาจศาลปกครองเก่ียวกับอาํนาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงาน
ตาํรวจในคดีอาญา 

2551 

2570 ปรัชญา  ปิยะวงษ ์ ปัญหาอุปสรรคทางกฎหมายการเขา้สู่ตาํแหน่ง และบทบาทอาํนาจ
หนา้ท่ีของกาํนนัผูใ้หญ่บา้น 

2551 
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2571 ประสิทธ์ิ วงษา ปัญหาการดาํเนินคดียาเสพติดกบักระบวนการยติุธรรมของไทย 2551 
2572 พวงผการ์  กลางท่าไค ่ มาตรการทางกฎหมายในการแกไ้ขหลกัเกณฑร์อการลงโทษ ศึกษา

เฉพาะกรณีศาลสัง่สืบเสาะและพินิจจาํเลย 
2551 

2573 สมาน  จนัทร์เศียร ปัญหาทางกฎหมายในการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัเรือนจาํทหาร 
พ.ศ. 2479 

2551 

2574 สมพงษ ์ พรสุพรรณวงศ ์ ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัขอ้สัญญาท่ีไม่เป็นธรรม พ.ศ. 
2540 ศึกษากรณีปัญหาเร่ืองสัญญาขายฝาก เช่าซ้ือ บตัรเครดิตและ
ขอ้จาํกดัความรับผิดในสญัญา 

2551 

2575 สามารถ  ปลิวมา ปัญหาทางกฎหมายในการออกคาํสั่งทางปกครองเพ่ือปิดและเพิก
ถอนใบอนุญาตตามพระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 

2551 

2576 เสถียงพงศ ์ 
บารมีธรรมสรณกลุ 

ปัญหากฎหมายในการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารประกาศกฎอยัการศึก 2551 

2577 อภิรตี  ภานุมาศ ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับบําบัด ผู ้ติด ยา เสพติ ดตาม
พระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 

2551 

2578 ยทุธนา  เมฆประภา ปัญหาเก่ียวกบัอาํนาจท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการดาํเนินการของบริษทั
จาํกดัตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

2551 

2579 เจนวทิย ์ สงัขะเลขา ปั ญ ห า ท า ง ก ฎ ห ม า ย ข อ ง อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ตํา บ ล ต า ม
พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2551 

2580 ทศพล  สมวนัดี ปัญหาสิทธิเด็กในการสอบสวนคดีอาญาเก่ียวกบัเด็กและเยาวชนของ
พนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

2551 

2581 มาลายทุธ  คชัมาตย ์ ปัญ หา ท าง ก ฎห ม าย ข อง ก าร เ ปิด เ ผย ข้อ มู ล ส่วน บุค ค ลต า ม
พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ 

2551 

2582 ไพศาล  สุปิยะไพศาล ปัญหาของการออกเอกสารสิทธิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  
พ.ศ. 2497 

2551 

2583 วรรณฤดี  เมืองอินทร์ ปั ญ ห า ท า ง ก ฎ ห ม า ย เ ก่ี ย ว กับ สิ ท ธิ ก า ร ต า ย ข อ ง ผู ้ ป่ ว ย ต า ม
พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ  พทุธศกัราช  2550 

2551 

2584 พรานภิมล  รัตนอุไร ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัตามพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  พ.ศ. 2540 ท่ี
มีผลกระทบต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 

2551 

2585 สุกฤษฏ์ิ  มธุปนนัทวสนัต ์ ปัญหาการแสวงหาพยานหลกัฐานโดยมิชอบโดยการล่อให้กระทาํ
ความผิด 

2551 

2586 สมยศ  แสงพลอย ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัโรงแรม พ.ศ. 2547 กบัสถานท่ี
พกัท่ีไม่เป็นโรงแรม 

2551 



 มหาวทิยาลัยรามค าแหง (สารนิพนธ์) 467 

   
  ล าดับ                 ช่ือผู้แต่ง                                                     ช่ือเร่ือง                                                   ปีเผยแพร่   
  (No.)                 (Author)                                                     (Title)                                                     (Year) 

 

2587 เกียรติสกัด์ิ  จนัทรวงศ ์ ปัญหาในการบงัคบัใชก้ฎหมายประกนัภยัทางทะเล 2551 
2588 ไชยวฒัน์  นนัทสงัข ์ ปัญหาการแสวงหาขอ้เท็จจริงในคดีปกครองเก่ียวกับส่ิงแวดลอ้ม 

การสาธารณสุข และเหตุเดือดร้อนรําคาญ 
2551 

2589 จิราศกัด์ิ  บวัทอง การนํามาตรการอ่ืนมาทดแทนการกักขงัแทนค่าปรับในโทษทาง
อาญา 

2551 

2590 สมชยั  ยทุธพงศาพิทกัษ ์ มาตรการทางกฎหมายในการแกไ้ข พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผูเ้สียหาย
และค่าตอบแทนและค่าใชจ่้ายแก่จาํเลยในคดีอาญา 

2551 

2591 ชานนท ์ เทียมเมือง ปัญหาในการจดัหาทนายความเพื่อคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาหรือ
จาํเลยในคดีอาญา 

2551 

2592 สิริโฉม    พรหมโฉม อายคุวามในคดีอาญาท่ีเก่ียวกบัคดีอุกฉกรรจแ์ละคดีอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ 

2551 

2593 ยาใจ  พงศว์รินทร์ ปัญหาทางกฎหมายเ ก่ียวกับการระงับข้อพิพาทแรงงานตาม
พระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ.  2518  ศึกษากรณีการระงบัขอ้
พิพาทโดยบงัคบั 

2551 

2594 สิทธิศกัด์ิ  วริิยะหิรัญ
ไพบูลย ์

ปัญหาทางกฎหมายในการหลบหลีกภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 2551 

2595 กิติ  วงษก์หุลาบ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการสนับสนุนทางการเงินแก่พรรค
การเมืองโดยรัฐ 

2551 

2596 ฐิติพงศ ์ เกยานนท ์ ผลกระทบของสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากร
พนัธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตรต่อประเทศไทย 

2551 

2597 อารี  หว้ยลึก ปัญหาเก่ียวกบัการลงโทษเม่ือมีการละเมิดสิทธ์ิโดยการบรรเลงหรือ
การขบัร้องเพลงและการเผยแพร่งานดนตรีกรรมต่อสาธารณชน : 
ศึกษากรณีการนาํโทษทางอาญามาใชบ้งัคบัใช ้

2551 

2598 เนติ  วงษก์หุลาบ เสรีภาพในการชุมนุมกบัการปฏิบติัหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจใน
การควบคุมผูชุ้มนุมในท่ีสาธารณะ 

2551 

2599 ศุภชยั  ช่ืนชม ปัญหาทางกฎหมายและการใช้อาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 

2551 

2600 จินตนา เทียมเมือง ปัญ ห า ใ น ก า ร ควบ คุ ม ก า ร ทุ จ ริต เ ก่ี ย วกับ ก าร อ อ ก ใ บ กํา กับ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร 

2551 

2601 ผดุงศกัด์ิ   จุลพนัธ์ ปัญหาการนาํกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทม์าใชก้บัมาตรา  63  
แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2534 

2551 
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2602 กานต ์ วรรณวตั ปัญหาการบอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์ม. 574 

2551 

2603 แจง้วลิน   จนัทสิงห์ บทบาทของพรรคการเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พ.ศ. 2550 

2551 

2604 จตุพล   เจริญร่ืน กระบวนการยุติธรรมกับมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครอง
สวสัดิภาพคู่สมรสท่ีไดรั้บความรุนแรงในครอบครัว 

2551 

2605 จกัรพนัธ์  หม่ืนชมภู ปัญหาเก่ียวกับการยึดและอายดัทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรตาม
ประมวลรัษฎากร 

2551 

2606 ปรัชญา   วงษา มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสารพิษตกคา้งในสินคา้พืชผกั
และผลไม ้

2551 

2607 อนนต ์ แสงอารยะกลุ ความเป็นอิสระในการใชดุ้ลพินิจของพนกังานอยัการ 2551 
2608 สุวฒัน์  เสาวรัญ มาตรการทางกฎหมายในการทบทวนแกไ้ขคาํพิพากษาของศาลฎีกา

แผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 
2551 

2609 ภูมิรพ ี สวสัดิผล ผลกระทบจากเขตเศรษฐกิจจาํเพาะท่ีมีต่อประเทศไทย 2551 
2610 มงคล  ลุง้ใส ้ การใหค้วามคุม้ครองผูเ้สียหายท่ีเป็นสตรีในความผิดเก่ียวกบัเพศตาม

กระบวนการยติุธรรมทางอาญา 
2551 

2611 อนุสรณ์  เมืองจีน ปัญหาทางกฎหมายในการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว : ศึกษา
กรณีธุรกิจการบินพาณิชยภ์ายในประเทศ 

2551 

2612 ธราธร   จิตมหาวงศ ์ การใชดุ้ลพินิจของพนกังานอยัการในการสัง่คดีอาญา 2551 
2613 จุฑามาศ   พรหมอินทร์ ปัญหาทางกฎหมายในการกาํหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราว 2551 
2614 จกัรพงศ ์ บุ่งทวย การคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชนในการกาํหนดเกณฑอ์ายุท่ีตอ้งรับ

ผิดทางอาญา 
2551 

2615 พทัธ์ธิรา  คาํสอ้ม เสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญกบัความรับผิดทางอาญา 2551 
2616 กมลรัตน์  สุวรรณหิตาธร มาตรการทางกฎหมายในการโอนจ่ายประโยชน์ทดแทนตาม

กฎหมายประกนัสงัคมไปสู่บริษทัประกนัภยั 
2551 

2617 นรสิงห์   อินทร์ถา การเรียกค่าตอบแทนและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายของจําเลยใน
คดีอาญา 

2551 

2618 อมรรัตน ์ ปิยะดาํรง ปัญหาขอ้กฎหมายกบัการอุทธรณ์คาํพิพากษาหรือคาํสัง่ศาลปกครอง
ชั้นตน้ 

2551 

2619 ธวลัรัตน์  ชินณะราศรี ปัญหาการคดัคา้นการยดึทรัพยแ์ละการจาํหน่ายทรัพยสิ์นของลูกหน้ี
ในคดีลม้ละลาย 

2551 

2620 ชยพล  ขนอม ปัญหาการจดัสรรท่ีดินตามพระราชบญัญติัการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  
2543 

2551 
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2621 จกัรกฤษณ์  ประจนัพล ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองผูรั้บงานไปทาํท่ีบา้น 2551 
2622 ชยัยทุธ์  เจริญวชัรตานนท ์ อาํนาจในการสอบสวนคดีอาญาของพนกังานสอบสวนและพนกังาน

อยัการ 
2551 

2623 สุปรียา  วฒันการุณ ปัญหากฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภค  : ศึกษากรณีการจาํหน่ายยา
ปลอม 

2551 

2624 สุดชาย   ชาญณรงค ์ ปัญหาขอ้กฎหมายของระยะเวลาการฟ้องคดีตามพระราชบญัญติัตาม
มาตรา  51  แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครอง ฯ : ศึกษาเฉพาะ
กรณีพิพาทเก่ียวกบัสญัญาทางปกครอง 

2551 

2625 ธนภทัร  ศรุตานนท ์ ปัญหาข้อกฎหมายในการคิดดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมของผู ้
ประกอบธุรกิจสินเช่ือบตัรเครดิตท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน 

2551 

2626 วฒิุพงษ ์ ธรรมสาร ปัญหาการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรมกบัผลกระทบต่อสิทธิใน
ท่ีดินของประชาชนตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ี ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

2551 

2627 ธานี   เกษจุโลม ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมสถานบริการตาม พ.ร.บ.  
สถานบริการพ.ศ. 2509 

2551 

2628 พีรดา  จนัทร์เกษร ปัญหาทางกฎหมายเ ก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตาม
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย ์พ.ศ. 2530 

2551 

2629 ชชัวรรณ   ลีฬหาวฒิุ ปัญหาการละเมิดสิทธิผูบ้ริโภคดา้นอสงัหาริมทรัพย ์: ศึกษากรณีการ
ปลูกสร้างบา้นจดัสรรโดยไม่ไดม้าตรฐาน 

2551 

2630 ทรงวฒิุ  ดวงกลาง มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองคนต่างด้าว ซ่ึงอยู่ใน
ราชอาณาจกัรเกินกวา่เวลาท่ีไดรั้บอนุญาตหรือการอนุญาตส้ินสุดลง 

2551 

2631 เอกพงษ ์ อินวเิชียร ปัญหาการไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของผู ้ให้ข้อมูล
เก่ียวกบัการทุจริตคอรัปชัน่ 

2551 

2632 นาฏอนงค ์ ศุภธนโชติ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัมาตรการคุม้ครองผูซ้ื้อห้องชุดในอาคารชุด
ตามคาํพรรณนา 

2551 

2633 จิรัฏฐ ์ หิรัญรัตนา ปัญหาขอ้กฎหมายการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในกรณีสญัญาสาํเร็จรูป 2551 
2634 สุวทิย ์ เปร่ืองธรรมกลุ ผลกระทบทางกฎหมายต่ออาํนาจหนา้ท่ีของโรงเรียนนิติบุคคล เม่ือ

โอนมาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2551 

2635 พิศิษฐ ์ กนิษฐสุต ปัญหาการขนส่งผูโ้ดยสารรถตูโ้ดยสาร 2551 
2636 ปริญดา  พฒันเมฆา ความผิดฐานดูหม่ินซ่ึงหนา้โดยใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร 2551 
2637 วจิิตฐ ์ บุญพรม ปัญหาการนาํกระบวนการยติุธรรมทางอาญาเชิงสมานฉันท์ไปใชก้บั

ความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์
2551 

2638 คุณาณชั  จนัทรสมบติั ปัญหากฎหมายในการดาํเนินการทางวนิยัขา้ราชการพลเรือน 2551 
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2639 วรีะยทุธ  สุโขยะชยั ปัญหาขอ้มูลกฎหมายเก่ียวกบัการก่อการร้ายและความมัน่คงของ
ประเทศไทย 

2551 

2640 รัฐระว ี ไชยชนะ ปัญหาและอุปสรรคการบงัคับใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองพยานใน
คดีอาญา พ.ศ. 2546 

2551 

2641 ธาํรง   ปาระมี ปัญหาการฟ้องคดีปกครอง 2551 
2642 ปิยะพร  ศรีวชิา ปัญหากฎหมายเก่ียวกับท่ีมาและอาํนาจหน้าท่ีของสมาชิกวุฒิสภา

ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2550 
2551 

2643 นุชนารถ ขนัธ์ดวง ปัญหาทางกฎหมายของการรับตั้งครรภแ์ทนตามร่างพระราชบญัญติั
รับตั้งครรภแ์ทน   พ.ศ. ....... 

2551 

2644 ณฐักลุ  หาญประโคน ปัญหาการลงโทษประหารชีวติตามกฎหมาย 2551 
2645 เลิศชยั  เลิศประวติั ปัญหาการฟ้ืนฟกิูจการของลูกหน้ีท่ีเป็นสถาบนัการเงิน 2551 
2646 ธงชยั  พรหมมากลุ ปัญหาการใช้อาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
2551 

2647 สุรเชษฐ ์ หนูพริก ปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2551 

2648 ชดาทิพ  ชูจิตร ปัญหาการกาํหนดวงเงินประกนัตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญา  
ในชั้นสอบสวนและชั้นศาล 

2551 

2649 วรนฐัย ์ รักสุจริตโยธิน การเพิกถอนการขายทอดตลาดหลกัทรัพยต์ามคาํสั่งศาล  ศึกษากรณี
การกาํหนดราคาสมควรขายอสังหาริมทรัพยข์องเจา้พนกังานบงัคบั
คดี 

2551 

2650 ชยัสิทธ์ิ  สิทธ์ิศกัด์ิ ปัญหากฎหมายคาํวนิิจฉยัช้ีขาดคณะตุลาการรัฐธรรมนูญคดียบุพรรค
การเมือง : พรรคไทยรักไทย 

2551 

2651 อรพิมล  สุขชยั ปัญหากฎหมายในการปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด 2551 
2652 อุทิศ เนะอ่อน ปัญหาขอ้กฎหมายในเร่ืองอายุความร้องทุกข์เก่ียวกับความผิดทาง

เพศท่ีกระทาํต่อผูเ้ยาว ์
2551 

2653 ดาวรุ่ง นาวกิ การลงโทษผูก้ระทาํผิดตามพ.ร.บ.วา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบั
การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 

2551 

2654 นิตยา วลิาจนัทร์ มาตรการการป้องกนัปัญหาคนต่างดา้วท่ีมีลกัษณะตอ้งห้ามเขา้มาใน
ราชอาณาจกัรตาม พ.ร.บ. คนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 

2551 

2655 กมลวรรณ พรหมแกว้ ปัญหาเก่ียวกับความผิดข่มขืนกระทาํชาํเราตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

2551 

2656 วริยาภรณ์ พงษว์ราพฒัน์ ปัญหาเก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเล่นแชร์ ตาม 
พ.ร.บ.การเล่นแชร์ พ.ศ. 2543 

2551 
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2657 วฒันศกัด์ิ มุ่งกิจการดี ปัญหาท่ีมาของวฒิุสภาในระบบรัฐสภา 2551 
2658 ชาตรี พินใย การเพิกถอนใบอนุญาตและอุทธรณ์คาํสั่งสถานพยาบาลเอกชนตาม 

พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
2551 

2659 พนรัตน์ สุวรรณสายะ กฎหมายการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ศึกษาเฉพาะกรณีสิทธิของ
เกษตรกรท่ีไดรั้บท่ีดินจากการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

2551 

2660 สุกญัญา บุตรสีทดั ปัญหาการคน้ในท่ีรโหฐาน การจบั และการควบคุมตวัผูต้อ้งหาคดียา
เสพติดของเจา้พนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

2551 

2661 ณฐัพงศ ์จอมพิพฒัพงศ ์ ปัญหากระบวนการฟ้ืนฟกิูจการลูกหน้ีวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มตามพ.ร.บ.ลม้ละลาย พ.ศ. 2483 

2551 

2662 สุภาวดี พิพฒัน์วรกลุ ปัญหาการให้ความคุม้ครองแรงงานลูกจ้างตาม  พ.ร.บ.คุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 

2551 

2663 วจิิตรา พีรฉตัรวฒิุกลุ ปัญหามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัผูป้ระเมินวินาศภยั ตาม พ.ร.บ.
ประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2551 

2551 

2664 มุจรินทร์ สิงห์ธนะ ปัญหาการลงโทษทางวินัยอยา่งร้ายแรงฐานกระทาํการอนัไดช่ื้อว่า
เป็นผูป้ระพฤติชัว่อย่างร้ายแรงตาม พ.ร.บ.ระเบียบขา้ราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 

2551 

2665 สมทรง บุตรโต การประนอมหน้ีก่อนลม้ละลายของบุคคลธรรมดา 2551 
2666 ภทัรวดี   ไชยยะ ปัญหาการหย่าภายหลงัท่ีศาลมีคาํพิพากษาฝ่ายเดียวกรณีจาํเลยขาด

นดัยืน่คาํใหก้ารเล่นแชร์ พ.ศ. 2543 
2551 

2667 พฒิุพงษ ์ภู่เพียนเลิศ การเจรจาต่อรองคาํรับสารภาพของผูต้อ้งหาในชั้นสอบสวน 2551 
2668 สมัมนา แกว้มาก การประมูลและการขายทอดตลาดของกลางในคดีอาญา 2551 
2669 กนกกาญจน์ โพธ์ิหว ี การโอนความเส่ียงภยัในสญัญาซ้ือขาย 2551 
2670 ยพุา พ่ึงตน ปัญหาการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 
2551 

2671 สรรเพชญ ตรีเทพ ปัญหาความเป็นอิสระในการพิจารณาสัง่คดีของพนกังานอยัการ 2551 
2672 วรนุช คงเพช็ร ปัญหาทางกฎหมายในการเปล่ียนแปลงสถานภาพของสถาบนัราช

ภฏัเป็นมหาวทิยาลยั 
2551 

2673 สิวะรัฐ พฤกษไ์พบูลย ์ ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของเจา้ของเคร่ืองหมายท่ีมี
ช่ือเสียงแพร่หลายทัว่ไป มาตรการทางกฎหมายในประเทศไทย 

2551 

2674 ธนพฒัน์ บุญแสง ปัญหาการยึดอสังหาริมทรัพย์ประเภทส่ิงปลูกสร้างและการขาย
ทอดตลาดทรัพยข์องลูกหน้ีตามคาํพิพากษา 

2551 

2675 ภูมิสิริ พินประเสริฐ ปัญหาทางกฎหมายสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา :  ศึกษาเฉพาะ
กรณีมหาวทิยาลยับูรพา 

2551 
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2676 สถิตย ์คงเนียม ปัญหาการสอบสวนคดีอาญาโดยเจา้พนกังานตาํรวจ 2551 
2677 อภิชาต  ทิพยรั์ตน ์ ปัญหาการให้ความคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถตาม พ.ร.บ.คุม้ครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 
2551 

2678 สุชาดา มณีสุธรรม ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดชอบทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ี 

2551 

2679 กญัจน์ณฏัฐ ์อินทร์หา การคุม้ครองผูบ้ริโภคในการทาํสญัญาเช่าซ้ือ 2551 
2680 สุภาว ีอปัมรกงั ปัญหาการคืนเงินภาษีอากร 2551 
2681 จนัทร์เพญ็ ตระกลุผิว ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการดาํเนินการทางวินัยขา้ราชการพล

เรือน 
2551 

2682 จิตตพงค ์สระชิต มาตรการทางอาญาของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับส่ิงแวดลอ้มในการ
ดาํเนินคดีกบัผูป้ระกอบการเหมืองแร่ 

2551 

2683 ภวตั ธนากรวริิยะ มาตรการลงโทษเพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระทาํความผิด
เก่ียวกบั "วตัถุระเบิด" 

2551 

2684 สราวธุ ชุติกาํจร ปัญหาการไม่รับฟังคาํสารภาพของผูถู้กจบัในชั้นจบักมุ 2551 
2685 ปาลชนิด วรวงศ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการรับซ้ือของเก่ากรณีเป็นทรัพยสิ์นของทาง

ราชการ 
2551 

2686 ประสิทธ์ วงษก์าฬสินธ์ุ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจการเช่าซ้ือรถยนต ์ 2551 
2687 จีระ พฒันวรชยัศรี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัสิทธิในการโอนท่ีดินมือเปล่าท่ีมีหนงัสือ

รับรองการทาํประโยชน์ 
2551 

2688 อโนทยั โยธินไทย มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการใช้อาํนาจของนิติบุคคล
อาคารชุด 

2551 

2689 ศกัด์ิชยั เคารพาพงษ ์ การออกหนงัสือแสดงสิทธิในท่ีดินในเขตป่าไม ้ 2551 
2690 บุญช่วย ขาวอุไร มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองลูกจา้งกรณีเลิกจา้ง 2551 
2691 ยศพล นรศิริกลุ ปัญหาทางกฎหมายการประวิงคดีในขั้นตอนการขายทอดตลาด

ทรัพยสิ์น 
2551 

2692 ธงชยั รับรอง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัท่ีดินท่ีถูกทอดท้ิงไม่ทาํประโยชน์หรือ
ปล่อยให้เป็นท่ีรกร้างวา่งเปล่าให้ตกเป็นของรัฐตามมาตรา 6 แห่ง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

2551 

2693 ปฏิมา ท่าทราย ปัญหากฎหมายในระบบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบั
ท่ีดิน 

2551 

2694 เอกลกัษณ์ ใจคลาย ปัญหาการเร่งรัดเงินสมทบของการจา้งตามกฎหมายประกนัสงัคม 2551 
2695 นิรมล ขวญัสกลุ ปัญหาการได้มาซ่ึงสมาชิกภาพวุฒิสมาชิกตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทยพ.ศ. 2550 
2551 
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2696 ยศกฤต ชูศรี ปัญหาการออกโฉนดท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 2551 
2697 สุรศกัด์ิ วงศหิ์นอ่อน ปัญหาการจัดเก็บภาษีอากรคา้งกับบริษทัท่ีจดทะเบียนเลิกและจด

ทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชี 
2551 

2698 บุญเชิด จนัทร์มณี ปัญหาเก่ียวกับการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในคดีอาญาในชั้นพนักงาน
สอบสวน 

2551 

2699 สุรศกัด์ิ ธรรมสิทธ์ิ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการหลุดพน้จากการลม้ละลายตาม พ.ร.บ.
ลม้ละลาย( ฉบบัท่ี 7 ) พ.ศ. 2547 

2551 

2700 อฐั พงศศ์รีโรจน ์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งขงั 2551 
2701 ชิต ใจช่ืน ปัญหาและอุปสรรคจากการใชม้าตรการสมคบตาม พ.ร.บ.มาตรการ

ในการปราบปรามผูก้ระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ. 2534 
2551 

2702 ปัญญา คาํไทรแกว้ ปัญหาเก่ียวกบัมาตรการคุม้ครองพยานบุคคลในคดีอาญา 2551 
2703 สนัชยั อนุบณัฑิตกลุ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการขอรับชาํระหน้ีในคดีลม้ละลาย 2551 
2704 วสุิทธ์ิ สิตงันนัท ์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรรตาม พ.ร.บ.

การจดัสรรท่ีดินพ.ศ. 2543 
2551 

2705 วรรณพร ปุ่นอุดม ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัคาํสัง่โยกยา้ยขา้ราชการ 2551 
2706 ลกัขณา ดวงตาทิพย ์ ปัญหาการพิจารณาเง่ือนไขการฟ้องคดีละเมิดอันเกิดจากคําสั่ง

ปกครอง 
2551 

2707 ทองศูนย ์อุ่นวงค ์ ปัญหาอาํนาจสืบสวนตาม พ.ร.บ.วธีิพิจารณาคดีคาํสัง่ทางปกครอง 2551 
2708 ภานุ บูชา ปัญหากฎหมายในการเยยีวยาความเสียหายแก่จาํเลยในคดีอาญา 2551 
2709 เทพจิตร วณีะคุปต ์ มาตรการต่อรองคํารับสารภาพในคดีอาญาทหารฐานความผิด

เก่ียวกบัยาเสพติด 
2551 

2710 พชัราวลยั ศุภภะ ความรับผิดตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 

2551 

2711 วนีสั แสงสุด ปัญหามาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหาย : 
ศึกษาเฉพาะกรณีการเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีแพ่งเก่ียวเน่ือง
คดีอาญา 

2551 

2712 มาณพ พงษพ์นัธ์ การนาํกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทม์าใชก้บัการฟ้องอาญาต่อ
แพทย ์

2551 

2713 มานพ บวัทอง ปัญหาพยานหลกัฐานท่ีตอ้งหา้มตามกฎหมายมิใหรั้บฟังในคดีอาญา 2551 
2714 ประจกัษ ์ดอกพฒุ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสตรี ตาม  พ.ร.บ.คุม้ครอง

ผูถู้กกระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
2551 

2715 นรวชิญ ์หลา้แหล่ง มาตรการเยียวยาขา้ราชการ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีชนะคดี ศึกษา
กรณีศาลปกครองเพิกถอนคาํสัง่เก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

2551 
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2716 ธนธรณ์ สุขอร่าม ปัญหาความรับผิดของกรรมการบริษทัมหาชน 2551 
2717 ชลชั วงษว์ฑิิต ปัญหากฎหมายหน้ีกองทุนเงินกูย้มืเพ่ือการศึกษา 2551 
2718 ปรีชญา ทินอ้ยสกลุ ปัญหาการบงัคบัใชร้ะเบียบสํานกัทะเบียนกลางวา่ดว้ยการพิจารณา

ลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพ้ืนท่ีสูง 
พ.ศ. 2543 

2551 

2719 กานดิศ ศิริสานต ์ องคก์รควบคุมจรรยาบรรณขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 2551 
2720 บรรจง สนัคามิน ปัญหาการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารโรงเรียนนิติบุคคล 2551 
2721 อร่าม พรหมเทศ ปัญหากฎหมายในการวินิจฉัยให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
2551 

2722 พิมลวรรณ มีเป้ิน มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการหลีกเล่ียงการเสียภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน 

2551 

2723 ธนิศร์ กฤษณะบาํรุง ปัญหาอํานาจห น้า ท่ีขอ งพนัก งานอัย การ เ ก่ี ยวกับก าร ฟ้ืน ฟู
สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 

2551 

2724 รังสฤษฏ ์เลิศสวสัด์ิ กระบวนการบาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดภายใต ้พ.ร.บ.  ฟ้ืนฟูผูติ้ดยา
เสพติด พ.ศ. 2545 

2551 

2725 แสงอรุณ วพิฒัโสภาภรณ์ ปัญหากฎหมายในกระบวนการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ 2551 
2726 นรรัตน์ โพธ์ิเอม ปัญ ห า ข้อ ก ฎ ห มา ย ท่ี ส่ง ผ ล ก ระ ท บ ต่ อค วา มเ ป็ น อิ สร ะ ข อ ง

มหาวทิยาลยัของรัฐท่ีเป็นส่วนราชการ 
2551 

2727 สุนทร ชยัรัตน ์ การใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชน 

2551 

2728 มนตรี ภู่เกต ุ มาตรการทางกฎหมายในการถ่ายโอนการกาํกับดูแลสถานีอนามยั
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2551 

2729 สมเกียรติ เอมเปีย สิทธิในการดาํเนินคดีของผูติ้ดยาเสพติดในท่ีดิน ส.ป.ก. 2551 
2730 สุรินทร์ แกว้มณี ปัญหาการบงัคบัใชพ้.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.

2546 : ศึกษากรณีการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วชิาชีพครู 

2551 

2731 ฐิติกร สารสุวรรณ ปัญหากฎหมายสัญญาของรัฐตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 

2551 

2732 สาวติรี ศรีธนวบุิญชยั ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัท่ีราชพสัดุโดยกรมธนารักษ ์ 2551 
2733 พวงเพญ็ สีมาขจร การจัดการท่ีดินสาธารณประโยชน์ในเขตองค์กรการบริหารส่วน

ตาํบล 
2551 

2734 จุฑามณี ทองทวสิีทธ์ิ ปัญหาการบงัคบัใช้ พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี 
พ.ศ. 2539 

2551 
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2735 มนวณ์ี มะโน ปัญหาเก่ียวกบัรายไดแ้ละงบประมาณของสภาทนายความ 2551 
2736 ภชัญกานต ์อํ่าทิม ปัญหากฎหมายการเรียกคืนท่ีดินท่ีถูกเวนคืนของประชาชนภายใต้

สิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
2551 

2737 วราภรณ์ เรือนยศ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัวธีิการคุมประพฤติ 2551 
2738 เดชา มาฉิม ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภาตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย 
2551 

2739 ชูเกียรติ นํ้ าเงิน ปัญหากฎหมายในการส่งเสริมความรู้และความเจริญก้าวหน้าใน
หนา้ท่ีราชการ 

2551 

2740 เสง่ียม วรสา ปัญหาการคน้ของเจา้พนกังานฝ่ายปกครองหรือปกครอง 2551 
2741 วงคช์ญพจน์ พรหมศิลา ปัญหาขอ้กฎหมายการรับผิดทางคดีอาญาของบิดามารดาจากการ

กระทาํของผูเ้ยาวต์าม พ.ร.บ. คุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 
2551 

2742 สุทธิใจ  อินทภิรมย ์ มาตรการคุม้ครองทนายความในคดีละเมิดอาํนาจศาล 2551 
2743 กฤษฎา  มาลาหอม ปัญหาการนาํสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นหลกัประกนั 2551 
2744 อรพิน  มาลาหอม ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินคดีต่อผูก้ระทาํผิดเก่ียวกบัแรงงาน

ต่างดา้วผิดกฎหมาย 
2551 

2745 นุกลู ตนัตราจิณ ปัญหาทางกฎหมายในการแปรรูปการรถไฟแห่งประเทศไทยตาม
พระราชบญัญติัทุนรัฐวสิาหกิจ 

2551 

2746 เคลียวพนัธ์  ศิลาหลกั ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายในการพกัการลงโทษนกัโทษเดด็ขาดใน
ประเทศไทย 

2551 

2747 ฐิติวฒัน์  ด่านสวา่ง ปัญหาทางกฎหมายในการจัดทําแผนพฒันาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั 

2551 

2748 สราวธุ  กนกฉนัท ์ ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ ้มครอง
ผูถู้กกระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

2551 

2749 เดือนวไิล  อู่ทรัพย ์ ปัญหาการให้หลกัประกนัความยติุธรรมในกระบวนการดาํเนินการ
ทางวนิยัตามกฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 

2551 

2750 โสภา  หอยสงัข ์ ปัญหาการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของเจา้พนกังานบงัคบัคดี 2551 
2751 เฉลิมพล  ศรีตระกลู ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน

บุคคลส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ. 2542  ศึกษากรณีเทศบาล 
2551 

2752 แสวง  สิริเขมากร ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายกบัเจา้หน้าท่ีผูก้ระทาํผิดจากการตรวจ
เงินแผน่ดิน 

2551 

2753 ปรีชา  กล่ินนอ้ย ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายจราจรทางบก : ศึกษากรณีผูข้บัข่ีรถไม่
ยอมทดสอบความเมาสุรา 

2551 

2754 สุนิษา  สายนอ้ย ปัญหาความรับผิดจากการรักษาท่ีผิดพลาดของแพทย ์ 2551 



 มหาวทิยาลัยรามค าแหง (สารนิพนธ์) 476 

   
  ล าดับ                 ช่ือผู้แต่ง                                                     ช่ือเร่ือง                                                   ปีเผยแพร่   
  (No.)                 (Author)                                                     (Title)                                                     (Year) 

 

2755 พรรนวภิา  ทิมวฒันา ปัญหาในการเก็บค่าธรรมเนียมภาษีอากรสาํหรับการโอนกรรมสิทธ์ิ
ท่ีดินประเภทใหโ้ดยเสน่หาและโดยมรดก 

2551 

2756 นิติกาญจน ์ วงคค์รองศกัด์ิ ปัญหาทางกฎหมายในการดาํเนินคดีอาญา   ในศาลแขวงของ
พนกังานอยัการ 

2551 

2757 เดชา  ยามา มาตรการทางกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเขา้สู่ตาํแหน่งผูพิ้พากษา
ศาลยุติธรรมและตุลาการศาลปกครองของผู ้ประกอบวิชาชีพ
ทนายความ 

2551 

2758 พิชยั  วบูิลยว์ฒันกลุ ปัญหาการดาํเนินคดีของผูมี้อาํนาจจดัการแทนผูเ้สียหายท่ีตายก่อน
การร้องทุกขใ์นคดีความผิดฐานฉอ้โกง 

2551 

2759 เสกวทิย ์ รัตนโรจน ์ ปัญหาอายคุวามการร้องทุกขใ์นความผิดฐานข่มขืนกระทาํชาํเรา 2551 
2760 ยอดฉตัร์  จนัทร์ศรี ปัญหาการออกอากาศและการบงัคบัใช้ขอ้บัญญติัองค์การบริหาร

ส่วนตาํบล 
2551 

2761 ประเสริฐ  ทองใบ ปัญหาการใช้สิทธิของประชาชนและหน้าท่ีของรัฐตามกฎหมาย
หลกัประกนัสุขภาพ 

2551 

2762 ปาริชาติ  สายจนัดี มาตรการบังคับใช้กฎหมายในการกาํหนดคุณสมบัติผูเ้ข้ารับการ
ตรวจพิสูจน์หรือผูเ้ขา้รับการฟ้ืนสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 

2551 

2763 นิพิษฐ ์ เฉลิมทรัพย ์ ศึกษาปัญหาการปล่อยตัวชั่วคราวผู ้ต้องหาโดยใช้บุคคลเป็น
หลกัประกนั 

2551 

2764 ลิขิต  ฟักธรรม ปัญหากฎหมายในการลงโทษและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 2551 
2765 อนนัตย์ศ  นิลโชติ มาตรการทางกฎหมายในการช่วยเหลือจาํเลยผูย้ากไร้ซ่ึงถูกคุมขงั

ระหวา่งอุทธรณ์กรณีศาลพิพากษายกฟ้อง 
2551 

2766 กาํพล  โมลยัรักษ ์ ปัญหากฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามคา้สัตวป่์าชนิดท่ีใช้
เป็นอาหารและสวนสตัวส์าธารณะ 

2551 

2767 สุภาวรรณ  ศรีไตรรัตน ์ ความรับผิดชอบทางละเมิดของพนกังานรัฐวสิาหกิจเอกชน 2551 
2768 วกิรม  กว้นเผา่ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 2551 
2769 ภาคิน  ทินอ้ยสกลุ ปัญหาการจบัผูต้อ้งหาโดยมีหมายจบั 2551 
2770 วนัศิริ  ประสารพนัธ์ุ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบักระบวนการฟ้ืนฟกิูจการ 2551 
2771 เอนก จนัทร์ศร ปัญหากฎหมายในการแสวงหาพยานหลกัฐานจากร่างกายมนุษย ์ 2551 
2772 สุพจน์  ทวงที การทาํไมล้ม้ขอนนอนไพรหรือยนืตน้ตายในท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ 2551 
2773 จิรชาติ  หลิมศิริวงศ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการพิจารณาและสืบพยานในคดีอาญาท่ีตอ้ง

ทาํโดยเปิดเผยต่อหนา้จาํเลย 
2551 

2774 อมรฤทธ์ิ  ผอ่งศรีสุข ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัระยะเวลาการควบคุมตวัผูก้ระทาํความผิดใน
ชั้นพนกังานอยัการ 

2551 
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2775 ชาญชยั  หาแกว้ การคุม้ครองสิทธิผูต้อ้งหาในชั้นพนกังานสอบสวน 2551 
2776 กิตติ  ธงจิตติพงศ ์ ปัญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการยุบพรรคการเมืองและการ

พิสูจน์ความผิดในคดียบุพรรคการเมือง 
2551 

2777 ชชัวาล ขนัสาลี ปัญหาของการคุ้มครองลูกหน้ีตามคาํพิพากษาจากกระบวนการ
บงัคบัคดีตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 

2551 

2778 กาํพล  พาหิระ เง่ือนไขการฟ้องสัญญาทางปกครองศึกษากรณีงานก่อสร้างงาน
นโยบายสาธารณะ 

2551 

2779 ศิริชยั  บวัเผือก ปัญหากระบวนการคดัคา้นการขายทอดตลาดของเจา้พนกังานบงัคบั
คดี 

2551 

2780 ธนากร  ช่ืนครอบ ปัญหาการคุ้มครองพยานบุคคลท่ีมาให้ถ้อ ยคํา เ ป็นพยานต่อ
คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2551 

2781 วทิยา ทองสุคนธ ์ ปัญหาในการเพิกถอนการยึดและการขายทอดตลาดส่ิงปลูกสร้าง
และทรัพยสิ์นต่างๆในส่ิงปลูกสร้าง 

2551 

2782 พรพจน ์ จุลขนัธ ์ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นมลพิษอนัเกิด
จากวสัดุเหลือใชจ้ากอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ ์ : ศึกษากรณีธุรกิจงาน
พิมพข์นาดเลก็ 

2551 

2783 ปิยนนัทน ์ คุม้เมฆ ปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร 

2551 

2784 คมสนั  ศรียะวงษ ์ มาตรการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของผูต้อ้งหาและจาํเลยในคดี
ความผิดท่ีเก่ียวกบัคดียาเสพติด 

2551 

2785 กิตติกร  ทองไหล ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัค่าตอบแทนและค่าทดแทนและ
ค่าใชจ่้ายแก่จาํเลยในคดีอาญา 

2551 

2786 จินตนา  รุ้งอรุณ ปั ญ ห า ก ฎ ห ม า ย ก า ร จัด ตั้ ง นิ ติ บุ ค ค ล ห มู่ บ้ า น จั ด ส ร ร ต า ม
พระราชบญัญติัการจดัสรรท่ีดิน พ.ศ.2543 

2551 

2787 ก่ิงดาว  เพียชยั ปัญหาทางกฎหมายลม้ละลายเก่ียวกบัการคุม้ครองลูกหน้ีนิติบุคคล
ประเภทหา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

2551 

2788 นุศรา  กล่ินกระจาย กฎหมายเก่ียวกบัการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเงินไดค้่าตอบแทนเวนคืน
อสังหาริมทรัพยท่ี์ผูข้ายมีไวใ้นการประกอบกิจการของนิติบุคคล 
ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 

2551 

2789 ปกิตตา  สุวรรณวฒันา มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและป้องกนัศตัรูพืช 2551 
2790 สญัญา ชาญกลู คดีวสิามญัฆาตกรรม 2551 
2791 ทนงศกัด์ิ ศิริวฒัน ์ ปัญหาทางกฎหมายในการรับรองสิทธิของบุคคลแปลงเพศ 2551 
2792 เกษม ศุภสิทธ์ิ ปัญหาทางกฎหมายในการพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้ม 2551 
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2793 ชยัภูมิ ชนะภยั มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและป้องกนัการละเมิดลิขสิทธ์ิ
ของเวบ็ไซตใ์หบ้ริการรับฝากบนัทึกขอ้มูล 

2551 

2794 อนุสรณ์ นาคินทร์ ปัญหาการไต่สวนมูลฟ้องในกรณีท่ีราษฎรเป็นโจทก ์ 2551 
2795 กิจชยั บุญปู่ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก่อนประกาศ

ผลการเลือกตั้ง 
2551 

2796 ณรงคช์าญ ผลดีนานา ปัญหาการบงัคบัใชร้ะเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  พ.ศ.2538 

2551 

2797 ประยทุธ์ เกินวงศ ์ ผลกระทบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 ท่ีมีต่อ
พนกังานสอบสวนในการออกหมายจบั 

2551 

2798 ประธาน เป่ียมป่ินวงศ ์ ปัญหาทางกฎหมายของการเป็นบุคคลลม้ละลาย : ศึกษากรณีการพน้
จากตาํแหน่งของขา้ราชการ 

2551 

2799 พีระ สีปานเงิน การกระจายอาํนาจดา้นสาธารณสุขส่ิงแวดลอ้มแก่องคก์ารปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 : ศึกษา
กรณีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2551 

2800 ศุภลกัษณ์ แพทยรั์กษา ผลกระทบต่อเขตอาํนาจศาลจากการประกาศใชพ้ระราชกาํหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 

2551 

2801 ปรีชา จะบงั หลักกฎหมายเ ก่ียวกับการใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาของ
พนกังานสอบสวน 

2551 

2802 ฉตัรพฒัน์ ไชสตัย ์ การแจ้งขอ้กล่าวหาของพนักงานสอบสวนท่ีมีผลกระทบต่อหลัก
สิทธิมนุษยชน 

2551 

2803 พิชยั ทองสงคราม ปัญหาการคุม้ครองพยานในการดาํเนินการทางวินัยขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

2551 

2804 มนศกัด์ิ สร้อยสิงห์ ปัญหาทางกฎหมายการดาํเนินการทางวินยัเจา้หนา้ท่ีรัฐศึกษากรณี : 
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2551 

2805 บุญชวน ด่านไทยวฒันา มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือ-จดัจา้ง
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2551 

2806 บญัชา โสภาวงค ์ มาตรการทางกฎหมายในการคา้ประเวณี :  ศึกษาผลกระทบต่อ
โสเภณี 

2551 

2807 ไพฑูรย ์สมมาตร์ ปัญหากฎหมายในการฟ้องคดีปกครอง 2551 
2808 เกียรติภูมิ มาละอินทร์ การบงัคบัใชว้ธีิการเพื่อความปลอดภยัตามประมวลกฎหมายอาญา 2551 
2809 อิทธินพ   บวัเผื่อน การตรวจพิสูจน์ผูต้อ้งหาโดยทางวิทยาศาสตร์เพื่อรวบรวมหลกัฐาน

คดีอาญาของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา131/1 

2551 
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2810 ธงศกัด์ิ ดอกจนัทร์ การป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออก กรณีมาตรการทางกฎหมายใน
การป้องกนัควบคุมโรคติดต่อ 

2551 

2811 สุวรรณชยั   พากเพียร ปัญหาการเรียกดอกเบ้ียเงินกูเ้กินอตัราท่ีกฎหมายกาํหนด 2551 
2812 นภดล    สมัทบั สิทธิของจาํเลยชั้นอุทธรณ์ ฎีกา 2551 
2813 อาคม  ศรีพรม ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองแรงงานเด็กในงานเกษตรกรรม

ตาม พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
2551 

2814 อรรถสิทธ์ิ  ครองยทุธ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคในการเช่าซ้ือสินคา้ 2551 
2815 องอาจ  รังศรีศกัด์ิ การระงบัขอ้พิพาทจากขอ้สญัญาท่ีไม่เป็นธรรม 2551 
2816 ชีววีตัน์ หวานอารมย ์ ปัญหาทางกฎหมายในการแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนท่ีผ่าน

กระบวนการการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน 
2551 

2817 ศรัณยพ์งศ ์ จกัษุกรรฐ ผลกระทบของการแกไ้ขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(  ฉบบัท่ี 22 ) พ.ศ. 2547 : ศึกษาเฉพาะกรณีการสอบสวนผูต้อ้งหา 

2551 

2818 บุรีรักษ ์ นามบุรี มาตรการทางกฎหมายวา่ดว้ยการจา้งลูกจา้งในการทาํงานบา้น 2551 
2819 สมควร มุ่งหมาย ปัญหาการหลีกเล่ียงกฎหมายการถือครองท่ีดินของคนต่างดา้ว 2551 
2820 ณฐั  ชยัหาทพั ปัญหาความซํ้ าซ้อนในอาํนาจหน้าท่ีระหว่างองค์การบริหารส่วน

ตาํบล 
2551 

2821 วรีะ  สายลุน ปัญหาทางกฎหมายวา่ดว้ยการจา้งแรงงานและการคุม้ครองคนพิการ
ในการทาํงาน 

2551 

2822 ศกัด์ิศรี  ประครองพนัธ์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากคาํสั่ง
ปกครอง 

2551 

2823 ยิง่ใหญ่  พรมชา ปั ญ ห าการ คุ้ม ค ร อ ง สิท ธิม นุ ษ ย ชน ข อ ง ผู ้ป่ ว ย ท าง จิ ต ใ จ ใ น
กระบวนการยติุธรรมทางอาญา 

2551 

2824 สฤษด์ิ   ก่ิงแสง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 : ศึกษากรณีสิทธิของผูป่้วยใน
การปฏิเสธในการรักษา 

2551 

2825 เกียรติภูมิ  มีธรรม การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน : ศึกษากรณีการดําเนินคดีเด็กและ
เยาวชนกระทาํความผิดทางอาญา 

2551 

2826 อรพนัธ์ ประเสริฐศกัด์ิ ปัญหาการออกหนงัสือสาํคญัแสดงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน : ศึกษากรณีไม่มี
หลกัฐานสาํหรับท่ีดิน 

2551 

2827 มานพ  นิกรพล ผลกระทบของพยานทางนิติวทิยาศาสตร์ท่ีมีต่อการสอบสวน 2551 
2828 พานศึก สมนึก มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองร้านคา้ปลีกขนาดเลก็ 2551 
2829 อุทยั  สุภาพฒัน์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดทางอาญาของแพทย ์: ศึกษากรณี

การกระทาํโดยประมาท 
2551 

2830 อาทิตย ์ บุตรอินทร์ ความรับผิดทางสญัญาและทางละเมิดของทนายความต่อลูกความ 2551 
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2831 ไมรตรี มุลตรีภกัด์ิ การใช้ดุลยพินิจของศาลในการสั่งขงัจาํเลยในระหว่างคดียงัไม่ถึง
ท่ีสุด : ศึกษากรณีศาลชั้นตน้มีคาํพิพากษายกฟ้อง 

2551 

2832 อรรถพงศ ์ กาวาฬ ปัญหาความเป็นกลางของศาลกบัการคน้หาความจริงในคดีอาญา 2551 
2833 ปิยะศกัด์ิ  พนัจาํปา ปัญหาการสมยอมเสนอราคาของผูเ้ขา้ประมูลจดัซ้ือจดัจา้งหน่วยงาน

ของรัฐ : ศึกษากรณีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2551 

2834 มงักร  กวกีรณ์ การตรวจสอบกระบวนการยติุธรรมในชั้นพนกังานสอบสวน 2551 
2835 สุนีย ์ ขาํคม ปัญหาการออกโฉนดท่ีดิน 2551 
2836 คเชนท ์ พนันุมา อาํนาจและการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจในการตรวจค้น

บุคคลในท่ีสาธารณสถาน 
2551 

2837 สุวทิย ์ นามวงษา การคุม้ครองแรงงานต่างดา้ว ตามพระราชบญัญติัการทาํงานของคน
ต่างดา้ว พ.ศ. 2551 

2551 

2838 ระว ี แววศรี การใชบ้งัคบัทางปกครอง : ศึกษากรณีเจา้หนา้ท่ีตอ้งรับผิดชอบชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ 

2551 

2839 ไพบูล  ภูชยัแสง การข่มขืนกระทาํชาํเราระหวา่งสามีภรรยา 2551 
2840 ณฐัวฒิุ  กอมณี ปัญหาการล่อใหก้ระทาํความผิดกบัการละเมิดลิขสิทธ์ิ 2551 
2841 สิรินดัดา  สงัเกตุดี มาตรการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินผา่นสถาบนัการเงิน 2551 
2842 โชคชยั  นิลไชย การไดส้ญัชาติไทย 2551 
2843 สกล  พดัริม ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการกาํหนดความผิด  ตาม พ.ร.บ.วา่ดว้ย

ความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค พ.ศ. 2534 
2551 

2844 ศิริบูรณ์  คูณมี การสืบพยานล่วงหนา้ในคดีอาญา 2551 
2845 กชพล  ศรีลบัศรี ปัญหาทางกฎหมายในการเยียวยาแก่จาํเลยในกระบวนการยติุธรรม

ทางอาญาจากการพิจารณาคดีท่ีผิดพลาด 
2551 

2846 ศรสิทธ์ิ  กนัตา ผลกระทบของมาตรการปล่อยตัวชั่วคราวท่ีมีผลต่อหลักสิทธิ
มนุษยชนในกระบวนการทางอาญา 

2551 

2847 หลกัชยั  ศาสตราธรรม พ.ร.บ.ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ศึกษากรณี : การบงัคบั
ใช ้พ.ร.บ.หอพกั พ.ศ. 2507 

2551 

2848 อรอนงค ์ บุรัสการ สิทธิในการทาํแทง้ของหญิงมีครรภโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 2551 
2849 คมชาติ  ปริโยทยั พ.ร.บ.ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ศึกษากรณี : คาํสั่ง

โยกยา้ยขา้ราชการ 
2551 

2850 ปิยะนาฏ  ทศันวญิํู ปัญหาการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาวสิาหกิจชุมชน 2551 
2851 สุทธนา  เติมจิตร ปัญหาการถ่ายโอนการศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

กรณีศึกษา :  ศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์ในวัดและโรง เ รียน
ประถมศึกษา 

2551 
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2852 สมหมาย กา้นขนุทด ปัญหาเขตอาํนาจศาลปกครอง ศึกษากรณีการกระทาํละเมิดของ
แพทยใ์นโรงพยาบาลของรัฐ 

2551 

2853 ชยัชาญ  พรมสาํลี ปัญหาของพนกังานสอบสวนในการขอผดัฟ้อง ฝากขงั ผูต้อ้งหาตาม 
พ.ร.บ.ฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดพ.ศ.2545 

2551 

2854 พิพฒัน์ พหุลรัตน์พิทกัษ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัอาํนาจพนกังานอยัการในการสัง่ไม่ฟ้อง 2551 
2855 เกียรติประวติั   วโรรส ปัญหาในการดาํเนินคดีอาญาแก่เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานของรัฐ ตาม

พระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผิดเก่ียวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2542 

2551 

2856 สุพิต  ทองทิพย ์ ปัญหาในทางกฎหมายเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ใน
การรวบรวมพยานหลกัฐานจากการตรวจสอบและการทดสอบสาร
เสพติดในร่างกายผูข้บัข่ียานพาหนะ 

2551 

2857 ณฏัฐนนัท ์ วนัไชยธนวงศ ์ ปัญหาทางกฎหมายในการดาํเนินคดีมลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม: ศึกษา
เฉพาะกรณีทางแพง่ 

2551 

2858 พิเชษฐ ์ บุญอาชาทอง ปัญหาเก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเขา้เมืองและ
การทาํงานของคนต่างดา้วในประเทศไทย 

2551 

2859 เอกพงษ ์ พลูสวสัด์ิ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบักระบวนการคดัเลือกตุลาการศาลปกครอง
ไทย 

2551 

2860 อจัฉรา เหลืองสวสัด์ิ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัสถานบริการสปา 2551 
2861 บณัฑิต  เอ่ียมตระกลู ปัญหาความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั 2551 
2862 ณชัชา  ธนทวรัีชต ์ ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรร 2551 
2863 พิชญา  เรืองประไพ ปัญหาในการดาํเนินคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 2551 
2864 กอบชยั  อ่อนนอ้ม ปัญหาและอุปสรรคของการควบคุมและตรวจสอบงานการคลงัของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
2551 

2865 ชินวฒัน์  ตติยะรัตน ์ ปัญหาและผลกระทบกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉันท์ในการจดั
ระเบียบสงัคมเด็กและเยาวชน 

2551 

2866 อภิศกัด์ิ  โสมมา ผลกระทบของการใชร้ถตูโ้ดยสารส่วนบุคคลท่ีมีต่อการขนส่งประจาํ
ทางดว้ยรถโดยสาร 

2551 

2867 อานนท ์ หวานสนิท ปัญหาทางกฎหมายในการนาํบทบญัญติัวา่ดว้ยการบงัคบัคดีประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่มาใชบ้งัคบักบัคดีปกครอง 

2551 

2868 เสกสรร  ตนัเจริญ การกําหนดราคาของการได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์ท่ีใช้ในการ
ชลประทาน 

2551 

2869 วนัชยั  ทิพยช์ยั ปัญหาการแต่งตั้งนายทะเบียนราษฎรตาม พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร 2551 
2870 ฉตัรพงษ ์ สมสะอาด การเปิดเผยพยานหลกัฐานก่อนการสืบพยานในคดีอาญา 2551 
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2871 สามารถ  สมสุข ปัญหาการดาํเนินการทางวินยัขา้ราชการครู  ศึกษา : กรณีการสั่งพกั
ราชการและการให้ออกจากราชการไวก่้อนตาม พ.ร.บ. ระเบียบ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 ( ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 
2551 

2551 

2872 ณฐัวนิ  โฉมศรี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมรถยนต์โดยสารประจาํทาง
ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 

2551 

2873 ประโยชน ์ มณีรัตน ์ ผลกระทบของ พ.ร.บ.ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 ท่ีมีต่อกระบวนการอุทธรณ์และร้องทุกข ์

2551 

2874 พิทกัษ ์ สร้อยศรีหา ปัญหาการพิสูจน์ความเป็นบุตรและระยะเวลาการฟ้องคดีขอให้รับ
เด็กเป็นบุตร 

2551 

2875 ทิวากร พิมพภู์มี การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทคดีทางอาญาในอาํนาจพนกังานสอบสวน 2551 
2876 สุบรร  พิมพช์ยัศรี มาตรการเบ่ียงคดีเด็กโดยพนกังานสอบสวน 2551 
2877 สมชาติ  วงศธ์ราธร ปัญหากฎหมายในการคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชนโดยทนายความ 

กรณีศึกษา : ในชั้นสอบสวนและชั้นศาล 
2551 

2878 ศกัดา  ไชยเสริฐ เร่ืองปัญหาการฟ้องคดีปกครอง ศึกษากรณีการนับอายุความของ
สญัญาทางปกครอง 

2551 

2879 ไพจิตตรี  เจริญทรัพย ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับสถานภาพของบุตรท่ีเกิดจากการตั้งครรภ์
แทน 

2551 

2880 รัชนีกร   พงศเ์มธินทร์ การคุม้ครองผูซ้ื้อจากการขายทอดตลาด 2551 
2881 วสนัต ์ อ้ึงเจริญธนกิจ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัสิทธิการตายโดยสงบ 2551 
2882 อาํนวย  ทองนอ้ย ปัญหาสถานภาพทางกฎหมายของพนักงานมหาวิทยาลยั :  ศึกษา

กรณีของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
2551 

2883 ขรรคไ์ชย  ทนัธิมา ปัญหาทางกฎหมายในการใชอ้าํนาจกาํกบัดูแลองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินศึกษากรณี : องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2551 

2884 มรุต  ทองโสม ปัญหาการยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในค่าชดเชยการเลิกจา้ง
ลูกจา้ง 

2551 

2885 ฉตัรชยั  ส่ือสนัติสุข ปัญหากฎหมายร้องขดัทรัพย ์ 2551 
2886 ไอศูรย ์ ไชยณรงค ์ ปัญหาการรับฟังพยานท่ีไดม้าโดยมิชอบ ศึกษากรณี : การใชดุ้ลพินิจ

ของศาลตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา  มาตรา 226/1 
2551 

2887 ณรงค ์ ระฆงัทอง ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการซ้ือขายรถยนต์
ใชแ้ลว้ 

2551 

2888 เจียมพิทกัษ ์ สาเทศ ปัญหาเก่ียวกบัการจัดสรรท่ีดินตาม พ.ร.บ.การจดัสรรท่ีดิน พ.ศ. 
2543 

2551 
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2889 ดวงนภา  สีเน ปัญหาการล่อใหก้ระทาํความผิดกบัคดีละเมิดลิขสิทธ์ิ 2551 
2890 สมเกียรติ  ไตรสรณปัญญา ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับผลกระทบจากสัญญาขายฝากท่ีมีต่อ

คู่สญัญาและบุคคลภายนอก 
2551 

2891 ศศิธร  วงศบุ์ญ ผลกระทบขอ้ตกลงยินยอมให้ผูรั้บจาํนองบงัคบัชาํระหน้ีมากกว่า
จาํนองท่ีมีผลต่อคู่สญัญาและบุคคลภายนอก 

2551 

2892 สมรรถวร์ี  ดวงศรี มาตรการทางกฎหมายในการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งใหใ้บแดง 

2551 

2893 นิภานนัท ์ ทยติุธร การใชม้าตรการชะลอการฟ้องของพนกังานอยัการในคดีอาญา 2551 
2894 ชาญชยั  อกัโข ปัญหาทางกฎหมายในการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินของเทศบาล 2551 
2895 รณพงษ ์ จรสาย ปัญหาในการสอบสวนเด็กในคดีอาญา 2551 
2896 นิรมิต  สุจารี กฎหมายเก่ียวกบัการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 2551 
2897 ชยัวฒัน์  หทัยานนัท ์ ปัญหาการประกันตนของผูป้ระกอบอาชีพอิสระตาม พ.ร.บ.

ประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 
2551 

2898 ทิพดล  สาํราญร่ืน อาํนาจของพนักงานสอบสวนในการเรียกบุคคลมาเป็นพยานใน
คดีอาญา 

2551 

2899 ไพจิตร  พึ่งภพ การบงัคบัใชก้ฎหมายการจดัสรรท่ีดินตาม พ.ร.บ.การจดัสรร พ.ศ. 
2543 

2551 

2900 วรวทิย ์ แกว้ลา การมอบอาํนาจให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอนุญาตให้ก่อสร้าง
ส่ิงล่วงลํ้าลาํนํ้ าตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านนํ้ าไทย พ.ศ. 2456 

2551 

2901 ณรงค ์ อินทร์จนัทร์ ปัญหากฎหมายการกระจายอาํนาจการจดัการศึกษาสู่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ( กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ) 

2551 

2902 ทิพวรรณ  มีวนัดี ปัญหากฎหมายของผูซ้ื้อทรัพยภ์ายหลงัศาลมีคาํสั่งเพิกถอนการขาย
ทอดตลาด 

2551 

2903 พิเชษฐ ์ ฉิมขนัธ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัมาตรฐานในการปล่อยชัว่คราวในกระบวน
ยติุธรรม 

2551 

2904 อนุชา  ระพิทยพ์นัธ ์ ปัญหาในทางกฎหมายเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พิทกัษรั์กษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

2551 

2905 ชชัวาล  ชระธีระคุปต ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีเงินไดจ้ากการจาํหน่ายวตัถุ
มงคล 

2551 

2906 พชัรพร  ชยัวรัิตนะ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับเด็กติดผูต้อ้งขงัและเด็กติดครรภ์ผูต้อ้งขัง
หญิงตามพ.ร.บ.ราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 

2551 

2907 คมกฤษ  จารุกขมูล ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากความรับผิดชอบใน
ผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตสินคา้และบริการ 

2551 
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2908 พีระพงษ ์ เครือรัตน ์ ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองคนวกิลจริต 2551 
2909 วรีะพงษ ์ วรรณทอง ปัญหาการใชสิ้ทธิฟ้องคดีของผูเ้สียหายตามพระราชบญัญติัความรับ

ผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 
2551 

2910 นิยม  สมบติัวงศ ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยพสัดุ 

2551 

2911 วรจกัร์  วรรณศรี ปัญหาทางกฎหมายต่อการออกเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2550 

2551 

2912 อคัรพล   สุพร มาตรการทางกฎหมายในการแกปั้ญหาการจดัเก็บภาษีขององค์กร
บริหารส่วนจงัหวดั 

2551 

2913 อภิรักษ ์ บูรรุ่งโรจน ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัปืนอดัลมเบา ตามพระราชบญัญติัอาวุธ
ปืนฯ พ.ศ. 2490 

2551 

2914 ไพจิตร สาระถี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในคดีครอบครัว
ในศาลเยาวชนและครอบครัว 

2551 

2915 ศกัด์ิสิทธ์ิ  นามผา ปัญหากฎหมายในการกาํกบัดูแลเทศบาลด้านการเงินการคลงัตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

2551 

2916 ณฐักร  บุษราคมั ปัญหากฎหมายของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉินพ.ศ.2546 

2551 

2917 ชยัยา สาระไชย ปัญหาทางกฎหมายตามพระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั  พ.ศ. 
2545 

2551 

2918 อาํนาจ  นามวไิล ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีมีผลกระทบ
ต่อสิทธิทางการเมืองของบุคคล 

2551 

2919 สิทธิ  วชัรกิตติ ปัญหาทางกฎหมายตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

2551 

2920 วรีะ  พลเศษ ปัญหาของบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ 2550 ท่ีขัดต่อหลักการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา 

2551 

2921 ดนยั  ทองคาํ ปัญหากฎหมายลกัษณะพยานในคดีอาญา 2551 
2922 กิตติภฎั ยนืยาว ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการตรวจคน้ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 2551 
2923 ประสิทธ์ิ คณาศรี ปัญหาเก่ียวกบัความรับผิดตามพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิด

ของเจา้หนา้ท่ี 
2551 

2924 บณัฑิต คอมแพงจนัทร์ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการอายดัสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหน้ี 2551 
2925 ฉตัรณรงค ์ วงศพ์นารัตน ์ ปัญหาทางกฎหมายในการดาํเนินการทางวินยัของขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

2551 
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2926 โอกาส  สอนโห ปัญหากฎหมายทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ป้องกนัและปราบปรามการคา้หญิงและเด็กพ.ศ. 2540 

2551 

2927 สรวศิ งามพินิจ ปัญหาและผลกระทบทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติ ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 

2551 

2928 วรีะพงษ ์ หารธงไชย ปัญหาในการดําเนินคดีอาญาซํ้ าในชั้ นเจ้าพนักงานผู ้มีอ ํานาจ
สอบสวนคดีอาญา 

2551 

2929 เทอดธรรม นครไทย ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

2551 

2930 ปิยะฉตัร ศรีนอ้ย ปัญหาทางกฎหมายในการจดัสรรท่ีทาํกินบริเวณเขตป่าสงวน ตาม
พระราชบญัญติัการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2518 

2551 

2931 ปัณณพร อะโน ปัญหาขอ้กฎหมายในการจดัทาํงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล 

2551 

2932 บพิธ สรสิทธ์ิ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองเยยีวยาผูท่ี้ไดรั้บความเสียหาย
จากการรับบริการทางแพทย์ของรัฐตามพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 

2551 

2933 ชลพงศ ์อารมยดี์ การนาํวธีิการคุมประพฤติมาใชเ้สริมกบัการลงโทษปรับผูก้ระทาํผิด
กฎหมายจราจร 

2551 

2934 สุกิจ ชาลีเครือ ปัญหาขอ้กฎหมายของการกระจายอาํนาจในองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน : ศึกษากรณีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสระแกว้ในเขตพ้ืนท่ี
ตลาดโรงเกลือ 

2551 

2935 สุรศกัด์ิ แสนพรหม ปัญหาขอ้กฎหมายกบัการสอบสวนผูถู้กกล่าวหา และพยานตามกฎ 
ก.พ. ฉบบัท่ี 18 (พ.ศ. 2540) วา่ดว้ยการสอบสวนพิจารณา 

2551 

2936 สุพจน์ นาสถิตย ์ ปัญหาขอ้กฎหมายกรณีวสิามญัฆาตกรรม 2551 
2937 อคัรภพ เทียมสิงห์ ปัญหาการกาํกบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ศึกษากรณีองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั 
2551 

2938 ธนชาติ นิติธรรกลุ ปัญหาขอ้กฎหมายในการเสนอความเห็นสั่งไม่ฟ้อง กรณีเด็กหรือ
เยาวชนกระทาํผิด 

2551 

2939 สมัฤทธ์ิ พนัธะไชย ปัญหาขอ้กฎหมาย กรณีการจดัการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่กิจการ
ขนาดยอ่มตามประมวลรัษฎากร 

2551 

2940 เนตรระหงษ ์เสียงลํ้า ปัญหาขอ้กฎหมายในการบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคล 

2551 

2941 ธมลพรรณ ชาบวั ปัญหาข้อกฎหมายในการบังคับคดีกรณียึดและขายทอดตลาด
สงัหาริมทรัพยป์ระเภทส่ิงปลูกสร้าง 

2551 
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2942 วลัลภ จนัทรินทรากร ปัญหาขอ้กฎหมายในการสัง่ฟ้องคดีโดยพนกังานสอบสวน 2551 
2943 ประครองศกัด์ิ ขนัเพียแกว้ ปัญหาขอ้กฎหมายของพระราชบญัญติัสตัวพ์าหนะ พ.ศ. 2548 2551 
2944 ปฐว ีโครตแสง ปัญหาข้อกฎหมายการลงโทษทางวินัยข้าราชกา รตํารวจตาม

พระราชบญัญติัตาํรวจแห่งชาติ 
2551 

2945 ฤาชยั พนัธ์ุโพธ์ิ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัอายคุวามในการจดัเก็บภาษีอากรคา้ง 2551 
2946 ธนศกัด์ิ ศรีหาจกัร ปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับการสอบสวนพยานเด็กตาม กฎ ก.พ. 

ฉบบัท่ี 18 (พ.ศ. 2540) วา่ดว้ยการสอบสวนพิจารณา 
2551 

2947 วชัรินทร์ ทบัทิมจินต ์ ปัญหากฎหมายผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัการดาํเนินการทางวินยั : ศึกษา
กรณีตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี 

2551 

2948 มานพ มัน่ยิง่ ปัญหาขอ้กฎหมายการคา้หญิงและเด็ก 2551 
2949 จิรชาติ  ร่มสายหยดุ การคุ้มครองสิทธิของคนต่างด้าวในการส่งกลับออกไปนอก

ราชอาณาจกัรตามพ.ร.บ.คนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 
2551 

2950 กานตร์ว ี มีลาภ บทกาํหนดโทษคดีละเมิดลิขสิทธ์ิ : ศึกษาเฉพาะกรณีบทกาํหนดโทษ
ทางอาญา 

2551 

2951 ธีรภาพ  ธิราวทิย ์ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัสิทธิของชายหญิงท่ีอยู่ร่วมกนัโดย
มิไดส้มรส 

2551 

2952 มนสั ประทุมพิทกัด์ิ ปัญหากฎหมายของสัญญาทางปกครองตามพระราชบญัญติัจัดตั้ง
ศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 

2551 

2953 ประการพิมพ ์ตั้งรัตนโชติ ปัญหาการหลีกเล่ียงกฎหมายเพื่อให้ไดสิ้ทธิการถือการครอบครอง
ท่ีดินในประเทศไทยของคนต่างดา้ว 

2551 

2954 รุ่งโรจน ์ ปะนะภูเต สิทธิของคนแปลงเพศ  ศึกษาผลกระทบการมีครอบครัว 2551 
2955 กรกมล  รมยานนท ์ ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิและเยียวยาผูเ้สียหายตาม 

พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 
พ.ศ. 2551 

2551 

2956 สุวทิย ์ อ่ิมเตม็ ปัญหาทางกฎหมายวา่ดว้ยการดาํเนินการทางวนิยัของขา้ราชการครู 2551 
2957 ณฐักานต ์ช่วยบาํรุง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการใช้แรงงานของลูกจ้างซ่ึงทํางาน

เก่ียวกบังานบา้นอนัมิไดมี้การประกอบธุรกิจรวมอยูด่ว้ย 
2551 

2958 วรา พงษศิ์ริ ปัญหาทางกฎหมายในการบงัคบัใช้ พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยา
เสพติด พ.ศ. 2545 

2551 

2959 สมพร  สงัขเ์งิน ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัเขตอาํนาจศาลปกครอง 2551 
2960 กิตติพนัธ์  ใจดี ปัญหาการหลบหลีกภาษีนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรของนิติ

บุคคลไทย 
2551 

2961 สุภาพรรณ  บูรณะ ปัญหาการฟ้องและการพิจารณาคดีภาษีอากรในประเทศไทย 2551 
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2962 สุนทรี  สุวรมงคล ผลกระทบจากการใชก้ฎหมายประกนัสังคม : ศึกษากรณีนายจา้งไม่
ปฏิบติัตามมาตรา 34 และมาตรา 44 

2551 

2963 วรีะ  วสุิทธิรัตนกลุ มาตรการบังคับทางปกครองเก่ียวกับการร้ือถอนอาคารของเจ้า
พนกังานทอ้งถ่ินตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

2551 

2964 ประพฒัน ์ ชูพทุธพงษ ์ ปัญหาการบังคบัใช้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับมาตรการการนําคาํรับ
สารภาพของผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดมาใชใ้นการขยาย
การจบักุม : ศึกษาเปรียบเทียบกบักระบวนการการต่อรองคาํรับ
สารภาพในต่างประเทศ 

2551 

2965 เกรียงศกัด์ิ  สุวรรณศรี มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐตาม พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกนัและปราม
ปราบการทุจริต พ.ศ. 2551 

2551 

2966 พนมวสัส์   วฒุาพานิชย ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบั พ.ร.บ.การร้ือฟ้ืนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม่ 
พ.ศ. 2526 

2551 

2967 ผอ่งศรี  ไทรศรีคาํ ปัญหาทางกฎหมายในการรับสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เป็น
ประกนัของธนาคารโดยวธีิการโอนสิทธิเรียกร้อง 

2551 

2968 ปริญญา  สายสุพรรณ์ ปัญหาทางกฎหมายในการเยยีวยาแก่จาํเลยในการพิจารณาคดีอาญาท่ี
ผิดพลาด 

2551 

2969 บริสุทธ์ิ  วงศอิ์นทร์อยู ่ ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการร้ือฟ้ืนคดีอาญาข้ึนพิจารณา
ใหม่ตามพ.ร.บ.การร้ือฟ้ืนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526 

2551 

2970 อเนก  เดชมณี ปัญหาความซํ้ าซอ้นในอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
กบัองคก์รการปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 

2551 

2971 นาตยา  แสงสุกวาว ปัญหาทางกฎหมายในการใช้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองตาม 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมืองพ.ศ. 2550 

2551 

2972 ปริฉตัร  ภูจิตร ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัสิทธิและสวสัดิการของพนกังานราชการ
ในสถาบนัอุดมศึกษา 

2551 

2973 เดชา  อุปรี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างตาม  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2551 

2974 มีชยั  สุวรรณไตร ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการพนนัตาม พ.ร.บ.การพนนั พ.ศ. 2478 2551 
2975 พิชิตชยั  สุขพนัธ์ มาตรการบงัคบัใช ้พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 2551 
2976 ประชานาถ  ทาบรรหาร มาตรการทางกฎหมายในการยบุพรรคการเมือง 2551 
2977 ทองพลู  แสงคาํ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบับทบาทอาํนาจหนา้ท่ีของมหาเถรสมาคม

ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ ์พ.ศ.2505 
2551 

2978 กรองแกว้  ธญัญลาภ ปัญหาการบงัคบัใช ้พ.ร.บ.สภาองคก์รชุมชน  พ.ศ. 2551 2551 
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2979 สุดี  พนัธ์หมุด ปัญหาทางกฎหมายในการใชอ้าํนาจของนายอาํเภอในการกาํกบัดูแล
การบริหารส่วนตาํบล 

2551 

2980 เอ้ือการย ์ บุตรโพธ์ิศรี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัท่ีมาและอาํนาจหนา้ท่ีของวฒิุสภา 2551 
2981 ทรงพล  ธญัญลาภ ปัญหาทางกฎหมายในการสอบปากคาํเด็กตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา 
2551 

2982 ยทุธศาสตร์  ราชคาํ กฎหมายกาํกบัดูแลเทศบาลของราชการส่วนกลางท่ีก่อให้เกิดปัญหา
ต่อเทศบาล 

2551 

2983 ทวศีกัด์ิ  ประทุม ปัญหากฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของบุตรนอกสมรส 2551 
2984 สุรพงษ ์ แสนแกว้ ปัญหาการจดัเก็บและการประเมินภาษีเงินไดจ้ากผูถึ้งแก่ความตายใน

ระหวา่งปีภาษีตามประมวลรัษฎากร 
2551 

2985 กาญจนา  รัตนสิทธิกรกลุ มาตรการทางกฎหมายในการบงัคบัโทษปรับในคดีอาญา 2551 
2986 นิพนธ์  กลัยาเรือน ปัญหาและผลกระทบทางกฎหมายกรณีท่ีมาและอาํนาจหน้าท่ีของ

วฒิุสภาตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2550 
2551 

2987 จนัทร์ศรี  คาํพล ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัสิทธิของผูเ้สียหาย 2551 
2988 ทองพนัธ ์ พรมจนัทร์ การเพ่ิมฐานความผิดท่ียอมความได ้ 2551 
2989 วรชยั  รัตนมาลี ปัญหาการใหถื้อเอาเงินไดพ้ึงประเมินของภรรยาเป็นเงินไดข้องสามี

ศึกษากรณีเงินไดพ้ึงประเมินตาม มาตรา 40 (1) (2) 
2551 

2990 ปฏิภาณ   ภกัดีไทย ปัญหาขอ้กฎหมายในการบงัคบัคดีของศาลยติุธรรมและศาลปกครอง 2551 
2991 เสกสรร  สุตะโคตร ปัญหาการกาํกบัดูแลของนายอาํเภอตามพระราชบญัญติัสภาตาํบล

และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 
2551 

2992 อรรถพงศ ์ แสนอุบล ปัญหาผูมี้อาํนาจจัดการแทนผูเ้สียหาย  ศึกษากรณีฉ้อโกงและ 
ความผิดทางเพศท่ีกระทาํต่อผูเ้ยาว ์

2551 

2993 ทศวรรษ  หะไว การขายทอดตลาดคร้ังใหม่ไดร้าคาตํ่ากว่าคร้ังก่อนและการกระทาํ
โดยหลงของเจา้พนกังานบงัคบัคดี 

2551 

2994 พงษศ์กัด์ิ  บุญใหญ่ การขงัจาํเลยระหวา่งอุทธรณ์หรือฎีกาในกรณีศาลพิพากษายกฟ้อง 2551 
2995 อาํนาจ  กล่อมจิต มาตรการทางกฎหมายของรัฐในการแกไ้ขปัญหาท่ีดินตาม พ.ร.บ.

การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 
2551 

2996 ชยัสิทธ์ิ   นาชยัเพชร ปัญหาการใชอ้าํนาจของผูว้า่ราชการจงัหวดัในการกาํกบัดูแลเทศบาล 2551 
2997 วรีวฒิุ  วฒิุวรีกลุ ปัญหาการอายดัเงินคํ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญา 2551 
2998 สงัคม  หรหมจนัทร์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการคุม้ครองพยานบุคคลในคดีอาญาตาม 

พ.ร.บ. คุม้ครองพยานบุคคลในคดีอาญา พ.ศ. 2546 
2551 

2999 เฉลิมชยั  เฉลิมชาติ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการเบิกค่าเช่าบา้นตาม พ.ร.ก. ค่าเช่าบา้น
ขา้ราชการ พ.ศ. 2547 

2551 
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3000 นนัทวฒิุ  สุชสวา่ง ปัญหาวา่ดว้ยมาตรการบงัคบัทางปกครองของรัฐวสิาหกิจ 2551 
3001 สุพตัตรา   แสนอุบล ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัดุลพินิจดาํเนินการทางวินยัขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
2551 

3002 ทรงศกัด์ิ  หีบสมัฤทธ์ิ ผลกระทบในการควบคุมผูร้อการตรวจพิสูจน์โดยใชเ้รือนจาํตาม 
พ.ร.บ.ฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 

2551 

3003 โยธิน  ชลวรีะวงศ ์ ความซบัซอ้นของอาํนาจทางกฎหมายท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

2551 

3004 ธนารัตน์  อนุวฒัน์ปรีชา ปัญหาทางกฎหมายในการกาํกบัดูแลบริษทัมหาชนจาํกดัตาม พ.ร.บ. 
บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2553 

2551 

3005 เอ้ือมพร  สัง่สินทรัพย ์ ปัญหาทางกฎหมายในการแยกอาํนาจการสอบสวนกบัการฟ้องร้อง 2551 
3006 ทรงชยั  กานตด์า ผลกระทบของการแทรกแซงการสอบสวนอุบติัเหตุอากาศยานพล

เรือนท่ีมีต่อ พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 
2551 

3007 อาํพล  เลาหะเกษมงาม มาตรการทางกฎหมายสร้างความเป็นธรรมธุรกิจคา้ปลีกส่ง 2551 
3008 กสุุมา  วสุวานิช มาตรการบงัคบัใชก้ฎหมายต่อการทาํผิดหลกัทรัพย ์: ศึกษากรณีท่ี

เป็นคดีพิเศษ 
2551 

3009 พชัรมยั  วฒิุภาพรกลุ ปัญหาทางกฎหมายในการถือครองท่ีดินของรัฐ 2551 
3010 จกัรภพ  วรีาภรณ์ประสิทธ์ิ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์น เงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงิน

ของลูกหน้ีท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความรับผิดชอบแห่งการบงัคบัคดีแพง่ 
2551 

3011 ภคัภณ  สุขสวสัด์ิ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่ 2551 
3012 ชลธิชา  ดาวเรือง ปัญหาสภาพบงัคบัทางกฎหมายตามมาตรา 53 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการ
ไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ. 2550 

2551 

3013 ภาษิตา  ขนัสุวรรณ ปัญหาทางกฎหมายของ พ.ร.บ. ว่าดว้ยการกระทาํความผิดก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

2551 

3014 เทพนม   ศรีวะรมย ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัค่าสิทธิตามมาตรา 40 (3)  แห่งประมวล
รัษฎากร 

2551 

3015 ไพสิฐ  สุดจิตต ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบั พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการ
ตรวจเงินแผน่ดิน  พ.ศ. 2542 

2551 

3016 รชต  ปัญญาคาม ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบักระบวนการสอบสวนของผูต้รวจการ
แผน่ดิน 

2551 

3017 วชัรี  ศรแกว้ ปัญหาสิทธิและโอกาสทางการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 

2551 
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3018 ณรงค ์ อาษา กระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั้ นการพิจารณาของศาลในคดี
ส่ิงแวดลอ้ม 

2551 

3019 พิชญามณฑ ์ แสนสุข ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัสญัญาสาํเร็จรูปสาํหรับธุรกิจแฟรนไซส์ 2551 
3020 ภรณี  พิทกัษค์ณารักษ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัเซลลต์น้กาํเนิดของมนุษย ์( Stem  cell ) 2551 
3021 บณัฑิต  รัศสุวรรณ์ ปัญหาการเลิกจา้งและผลทางกฎหมายแรงงาน 2551 
3022 ศุขโข  สืบสุข สิทธิท่ีไดรั้บค่าตอบแทน  และค่าทดแทนความเสียหายของผูเ้สียหาย

และจาํเลยในคดีอาญาโดยรัฐ 
2551 

3023 อภิญญา  เอ่ียมอาํภา การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ 

2551 

3024 จกัริน  กระแสมุข ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัผูต้รวจการแผน่ดิน 2551 
3025 ณฐัพล ยิง่กลา้ ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการตรา  พ.ร.บ.ของสภา

ผูแ้ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พศ. 2550 
2551 

3026 ชมพนุูช  สุวรรณ ปัญหาทางกฎหมาย พ.ร.บ.คุม้ครองผูถู้กกระทาํดว้ยความรุนแรงใน
ครอบครัวพ.ศ. 2550 : ศึกษากรณีความรุนแรงในครอบครัวต่อผูห้ญิง 

2551 

3027 อภิชฎา  พาณิชปฐม กาํหนดระยะเวลาใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาทางปกครองในการ
ระงบัขอ้พิพาทวธีิการทางอนุญาโตตุลาการ 

2551 

3028 พีระพงษ ์ ศรียะพนัธ ์ ปัญหาในทางกฎหมายเก่ียวกับการชันสูตรศพผู ้ท่ีนับถือศาสนา
อิสลามในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2551 

3029 อภิสิทธ์ิ  สารภี ปัญหากฎหมายในการแสวงหาพยานหลักฐานในคดีอาญาทาง
โทรคมนาคมชั้นสืบสวนสอบสวน 

2551 

3030 พลาพรรณ   คาํพรรณ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัลายมือช่ือทางอิเลก็ทรอนิกส์ในนิติกรรม
สญัญา 

2551 

3031 ไตรรงค ์ โตกระแส ปัญหาท่ีเกิดจากท่ีมาสมาชิกวุฒิสภาประเภทสรรหากับอาํนาจของ
วฒิุสภาในการถอดถอนผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 

2551 

3032 รัชดาวรรณ  สุขประสงค ์ ปัญหาทางกฎหมายในการดาํเนินการเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์เก่ียวกบั
การปฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2551 

3033 ขวญัชยั  หนูรุ่ง การตรวจสอบพยานหลกัฐานก่อนการสืบพยานในคดีอาญา 2551 
3034 ณฏัฐกานต ์เวชพนัธ์ การบังคบัคดีแก่ทรัพยสิ์นและภริยาตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 

บรรพ 5 
2551 

3035 พิษณุ  พรานพนสั แนวทางการไกล่เกล่ียข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวนเพ่ือลด
ปริมาณคดีเขา้สู่กระบวนการยติุธรรม 

2551 

3036 ดิเรก  แกว้ปลาด การใชดุ้ลพินิจในการกาํหนดโทษกรณีประมาททางอาญา 2551 
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3037 ปราโมทย ์ อินทร์พรหม แนวทางการแกไ้ขปัญหาการใชห้นงัสือรับรองของบริษทัประกนัภยั
ในการประกนัภยัอิสรภาพ 

2551 

3038 มานะ  สิมมา ปัญหาทางใชอ้าํนาจสอบสวนของพนกังานฝ่ายปกครอง 2551 
3039 สุวมิล  สายสุวรรณ การอาศยักฎหมายขายตรงกระทาํความผิดของแชร์ลูกโซ่ 2551 
3040 เอกภาณุวชิญ ์จารุรัตน์จามร ปัญหาการใชดุ้ลพินิจของศาลในการรอการลงโทษ 2551 
3041 ชยตุ  ภิญโญธนาชยั การออกประกาศกระทรวงการคลงัลดอตัราอากรให้มีผลยอ้นหลงั:  

ศึกษากรณีกรมศุลกากร 
2551 

3042 ธนกฤต  ล้ินทอง ปัญหาเก่ียวกบัการเปรียบเทียบระงบัคดีตามกฎหมายศุลกากร 2551 
3043 นิรุตต์ิ  ใจแปลง คาํสารภาพของผูต้อ้งหาชั้นสอบสวนในคดีอาญาท่ีมีโทษขั้นตํ่าไม่ถึง

หา้ปี 
2551 

3044 ไพรัช  นุกลุกิจ ปัญหาเก่ียวกบัตวัแทนเสนอขายประกนัชีวติ 2551 
3045 พิชยะกิตต์ิ พิณแพทย ์ ปัญหาการตรวจสอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจ

เงินแผน่ดินพ.ศ. 2542 : ศึกษาเฉพาะกรณีการตรวจสอบสืบสวน 
2551 

3046 สกล  อยูว่ทิยา ปัญหาภาระภาษีท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมการขาย 2551 
3047 สมภพ  สุทนต ์ การพน้จากการลม้ละลายของบุคคลธรรมดา 2551 
3048 อนนัต ์  สิทธ์ิฤทธ์ิ ปัญหาในการดาํเนินคดีความผิดฐานหลีกเล่ียงภาษีศุลกากร 2551 
3049 ชาํนญั  ศิริรักษ ์ ปัญหาการคุม้ครองลูกจา้งรับเหมาค่าแรง 2551 
3050 สุขชยั  วรีวฒัน์นภากลู มาตรการทางกฎหมายเพ่ือปราบปรามการคอรัปชัน่ในประเทศไทย

ศึกษาเฉพาะการใหห้รือรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา 
2551 

3051 แสงเพชร  สานนท ์ ปัญหาทางกฎหมายในการรวบรวมพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์
ตามมาตรฐาน 131/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

2551 

3052 นวกมล  จีราคม อาํนาจปกครองบุตรท่ีเกิดจากการใหห้ญิงอ่ืนตั้งครรภแ์ทน 2551 
3053 อภิชาติ  วงศปั์ญญา ปัญหากฎหมายเก่ียวกับกระบวนการทางวินัยของพนักงานส่วน

ตาํบล 
2551 

3054 สถิต  นิตยวนั การนาํวธีิพิจารณาความแพง่มาใชบ้งัคบัในวธีิพิจารณาความอาญา 2551 
3055 นพมาศ  ทบัทิมทอง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ้ือรถยนตร์ะหวา่งผูเ้ช่าซ้ือกบั

สถาบนัการเงิน 
2551 

3056 สมมาส  สาํราญรัตน์ ปัญหากฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมการคา้
มนุษยข์า้มชาติ 

2551 

3057 รัฐศรัณย ์ พงษสุ์ขเวชกลุ ปัญหาทางกฎหมายภาษีทรัพยสิ์นของไทย 2551 
3058 อุษา  รุ่งแสง การเยยีวยาความเสียหายของจาํเลยจากการถูกดาํเนินคดีอาญา 2551 
3059 อญัชญั  ยติุธรรม ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเรียกดอกเบ้ียเกินอตัรา 2551 
3060 ปาลิดา  จิรทิพย ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองช่ือทางการคา้ 2551 
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3061 สุพรรณ เก้ือสุข ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายกองทุนฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร 2551 
3062 สรวศิ  เกียรติศรีสิริ สภาพบงัคบักฎหมายเก่ียวกบัการยบุพรรคการเมืองของไทย 2551 
3063 ปราณี  พลูศิลป์ ปัญหาในการคาํนวณภาษีในการซ้ือขายสินคา้ผ่อนชาํระ เช่าซ้ือ 

ลิสซ่ิง 
2551 

3064 สมหมาย  ตุม้ทอง การกาํกบัดูแลองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 2551 
3065 เทวนิทร์  เกษตระกลู ปัญหาการใชแ้ละการตีความขอ้บงัคบัการประชุมสภา 2551 
3066 ธวชัชยั  บูรณะบญัญติั การบงัคบัใช ้พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 2551 
3067 สุรีรัตน์  ศรีรักษา สิทธิผูค้ ํ้าประกนั 2551 
3068 ธญัลกัษณ์  แกว้ปานกนั ปัญหาการใช้ดุลพินิจในการปล่อยชั่วคราวเด็กและเยาวชนของ

ผูอ้าํนวยการสถานพินิจ 
2551 

3069 มานน  อนรรฆเดช การบริการสาธารณะของเทศบาล 2551 
3070 อนุวฒัน ์ แกว้ดวงเลก็ ปัญหาการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาจาํเลยคดีอาญาในศาลทหาร 2551 
3071 พิเชฐพงศ ์ สวา่งจนัทร์ การตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้งของส่วนราชการไทยโดยสาํนกังาน

ตรวจเงินแผน่ดิน 
2551 

3072 ทิชาภณ  รัตนถิตะกลู ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการซ้ือขายรถยนตมื์อสองท่ีมีผลกระทบต่อ
ผูบ้ริโภค 

2551 

3073 ภิสิทธ์ิ  สารภี ปัญหากฎหมายในการแสวงหาพยานหลักฐานในคดีอาญาทาง
โทรคมนาคมชั้นสืบสวน 

2551 

3074 อศัวนิ  ยิง่วริิยะ ปัญหาการกาํกบัดูแลสถาบนัการเงินโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 2551 
3075 ยติวตัร  มนตริวตั ปัญหาขอ้กฎหมายการริบทรัพยต์ามกฎหมายศุลกากร 2551 
3076 บุณยนุช  สุวรรณทองคาํ ปัญหาขอ้กฎหมายปัญหาขอ้กฎหมายการอุทธรณ์การประเมินภาษี

อากร 
2551 

3077 กมลทิพย ์ สทา้นไผท ปัญหาขอ้กฎหมายวา่ดว้ยอาวธุปืนและการตรวจพิสูจน์หลกัฐาน 2551 
3078 ณพวฒัน์ ประสาทเขตการ ปัญหาขอ้กฎหมายการจาํกดัสิทธิของผูเ้สียหายซ่ึงมิไดเ้ป็นบุคคลท่ีอยู่

ในอาํนาจศาลทหาร 
2551 

3079 กฤดพิสิฐ  สุขกิจพงษ ์ ปัญหาขอ้กฎหมายกรณีการช้ีมูลความผิดทางวินยัของคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

2551 

3080 วาณี  วรรณกลาง ปัญหาขอ้กฎหมายการทาํนิติกรรมสญัญาทางอิเลก็ทรอนิกส์ 2551 
3081 พทัธนนัท ์ ภคัศุภากร มาตรการทางกฎหมายท่ีใชแ้กปั้ญหาในการใชสิ้ทธิเลือกเสียภาษีเงิน

ไดบุ้คคลธรรมดาตามมาตรา (48 (4) และ (5) 
2551 

3082 วดี วรรณกลาง ปัญหาขอ้กฎหมายการใชอ้ตัราแลกเปล่ียนตามประมวลรัษฎากร 2551 
3083 แกว้กลัยา ศรีธาตุ ปัญหาขอ้กฎหมายระยะเวลาการอุทธรณ์ ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการ

เวนคืนอสงัหาริมทรัพย ์พ.ศ.2530 
2551 
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3084 เสถียร ดีเลิศประดิษฐ ์ ปัญหากฎหมายการยดึทรัพยสิ์นภายในระยะเวลาบงัคบัคดี 2551 
3085 ปานวาด  พรหมคุปต ์ ปัญหาข้อกฎหมายในการรับเงินจากการขายทอดตลาดของเจ้า

พนกังานบงัคบัคดี 
2551 

3086 ชานนท ์ สุขเสริม การใหสิ้ทธิหญิงมีครรภท์าํแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 2551 
3087 ธนภูมิ  มาประเสริฐ ปัญหาการบังคับใช้ในการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามพ.ร.บ.

กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 
2551 

3088 กูเ้กียรติ  รุจิเรข ปัญหาในการบงัคบัใชก้ฎหมายอาคารชุด 2551 
3089 ปัญญา  บรรจงศิลป์ มาตรการทางกฎหมายในการจดัการขยะมูลฝอยขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 
2551 

3090 สราวธุ  อภิชยัชูพงษ ์ ปัญหาการขายทอดตลาดท่ีถูกเพิกถอนการขายตามประมวลกฎหมาย
วธีิพิจารณาความแพง่มาตรา 309 ทว ิ

2551 

3091 ปวณีา  จ่ายประหยดั การถูกจาํกดัสิทธิการฟ้องคดีอาญาในศาลทหาร 2551 
3092 ทรงศกัด์ิ  จนัทภูมิ ผลกระทบจากการบงัคบัใชป้ระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ต่อการสอบสวน 
2551 

3093 มณเฑียร  อรรถกสิกิจ ปัญหาของสถานภาพบังคบัและความรับผิดชอบ  ของเจ้าหน้าท่ี
หน่วยรับตรวจสอบตามกฎหมายการตรวจเงินแผน่ดิน 

2551 

3094 วฒิุไกร  วงษก์อบศิลป์ ปัญหาอาํนาจการตรวจสอบสืบสวนของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบตาม
กฎหมายตรวจเงินแผน่ดิน 

2551 

3095 ฉลอง  เลก็นอ้ย ปัญหาการบงัคบัใชพ้.ร.บ.การเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 2551 
3096 เดือนพิไล  แจ่มจิตร ปัญหาการปราบปรามทางกฎหมายในการก่อความไม่สงบด้วย

ระเบิดแสวงเคร่ืองในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
2551 

3097 ธนเดช   บุญสนัเทียะ ผลกระทบของการใชใ้บกาํกบัภาษีปลอมท่ีมีผลต่อการจดัเก็บภาษี
อากร 

2551 

3098 รัตนกร  สุคนธพนัธ์ุ ปัญหาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้า ท่ีกรณีการรวบรวม
ทรัพยสิ์นภายหลงัจากลูกหน้ีปลดลม้ละลาย 

2551 

3099 เศกสรรค ์ กองหิน ผลกระทบจากการสอบสวนคดีใหม่ท่ีมีต่อกระบวนการยติุธรรมทาง
อาญา 

2551 

3100 ดุสิต  เมธาประดิษฐสกลุ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของผูต้อ้งหามิให้
รับสารภาพโดยไม่สมคัรใจ 

2551 

3101 อาธร  ล้ีจินดา ผลกระทบของการเพิกถอนการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยโ์ดย
คาํสัง่ศาลท่ีมีต่อผูซ้ื้อทรัพยสิ์น 

2551 

3102 อนุภาพ  ชูศกัด์ิ ปัญหาการซ้ือขายท่ีดินจัดสรรพร้อมส่ิงปลูกสร้างตามพ.ร.บ.การ
จดัสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 

2551 
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3103 ชาญชยั  ทยัสุวรรณ์ การบงัคบัโทษตามคาํพิพากษาของศาลทหาร 2551 
3104 กลัยา อินทรสาร การบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นท่ีศาลมีคาํสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
2551 

3105 สุรเชษฐ ์ไขโพธ์ิ ปัญหากฎหมายการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึง
กรรมสิทธ์ิหรือสิทธ์ิในท่ีดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมของเกษตรกร 

2551 

3106 ภาคภูมิ  ไตรศิริวาณิชย ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัสิทธิครอบครองในท่ิดินของรัฐ 2551 
3107 เศรษฐิชยั  สมบุตร การคุม้ครองสิทธิของผูรั้บจาํนองอสงัหาริมทรัพยเ์ก่ียวกบัการร้องขอ

กนัส่วน 
2551 

3108 ศกัด์ิชยั  กิตติวฒัน์ ปัญหาขอ้กฎหมายการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร 2551 
3109 ยทุธศกัด์ิ  ขนานชี การรับผิดทางกฎหมายในบริษทัจาํกดัของกรรมการและบุคคลท่ีใช้

ความเป็นนิติบุคคลของบริษทัโดยไม่สุจริต 
2551 

3110 ตรีวทิย ์ นนัทนพงศ ์ ปัญหาการออกโฉนดท่ีดินท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิของผู ้มีสิทธิ
ครอบครองท่ีดิน : ศึกษาเฉพาะกรณีประกาศเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

2551 

3111 บณัฑิต  ธีระกลุ มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหามลพิษท่ีเกิดจากการ
เดินเรือในน่านนํ้ าไทย 

2551 

3112 อนุพงษ ์ ล้ิมศิริ ปัญหาการรวบรวมพยานหลกัฐานของพนกังานสอบสวน 2551 
3113 ทีฑทศัน ์ ทีฑทรรศนกลุ ปัญหาการควบคุมฝ่ายปกครองตามพระราชกําหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
2551 

3114 ปุญญดาพฒัน์ บุญส่ง
สิริวฒัน์ 

ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของผูซ้ื้ออสังหาริมทรัพย์
จากการขายทอดตลาด 

2551 

3115 สุกญญา ชะเอม ปัญหามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับสัญญาสัมปทานบริการ
สาธารณะ 

2551 

3116 เสกสรร รอดสุวรรณ ผลกระทบทางกฎหมายคาํนาํหน้านามหญิงตามพระราชบญัญติัคาํ
หนา้นามหญิง พ.ศ.2551 

2551 

3117 บุญส่ง กางการ ปัญหาการใช้กฎหมายคุม้ครองเด็กท่ีถูกประทุษร้ายทางเพศ โดย
บุคคลภายในครอบครัว 

2551 

3118 ทรงศกัด์ิ  ปติตงัโค ปัญหาการใชก้ฎหมายคุม้ครองเด็กท่ีถูกจบักมุก่อนเขา้สู่กระบวนการ
สอบสวน 

2551 

3119 นรวทิย ์สนอุป ปัญหาการบงัคบัคดีตามคาํพิพากษาหรือศาลปกครอง 2551 
3120 อดิเทพ  บวักระสินธ์ุ การปลดหน้ีจากการลม้ละลายตามกฎหมายลม้ละลาย: ศึกษากรณี

อาํนาจเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์
2551 

3121 ปฐม สุวรรณโณ ปัญหาในการเรียกค่าจา้งวา่ความตามสญัญาวา่ความของทนายความ 2551 
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3122 ปฐม  นาคเสง่ียม ผลกระทบของพยานหลกัฐานใหม่ต่อการสอบสวนซํ้ าและการฟ้อง
ซํ้ า 

2551 

3123 สุจริยา  จิรธรรม การบังคับใช้กฎหมายการเ งินการคลังตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 :  ศึกษากรณีตามมาตรา 170 เงินได้
ของหน่วยงานรัฐท่ีไม่ตอ้งนาํส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดิน 

2551 

3124 อดุลย ์สุนทราวงศ ์ ปั ญ ห า ก า ร ไ ด้ม า ข อ ง สม า ชิก วุ ฒิ สภา ต า ม รั ฐ ธร ร ม นู ญ แ ห่ ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 

2551 

3125 เมธินี ธีรนิพทัธ์ มาตรการความรับผิดทางกฎหมายอาญาเก่ียวกบับตัรเครดิต 2551 
3126 รุ่ง  ศรีวงศ ์ ปัญหาความล่าชา้ในการขายทอดตลาดทรัพยข์องเจา้พนกังานบงัคบั

คดี 
2551 

3127 มหเศรษฐ ์อ้ึงธนาภูมิธรรม ปัญหาการชนัสูตรพลิกศพชาวไทยมุสลิมตามกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

2551 

3128 พทัธเนติห์  สุขะพิสิษฐ ์ ผลกระทบจากการปฏิรูปโครงสร้างศาลยติุธรรม ปี 2543 2551 
3129 สลิลรัตน์  อจัฉริยวนิช ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิรูปคณะกรรมการความมั่นคงแห่ง

สหประชาชาติ 
2551 

3130 จตุราภรณ์  รอดเกล้ียง การขอรับชาํระหน้ีในคดีลม้ละลาย ศึกษากรณีอาํนาจเจา้พนกังาน
พิทกัษท์รัพย ์

2551 

3131 สรัษนนัท ์ โลมจะโบก ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการตั้งครรภแ์ทน 2551 
3132 อรรถพล  โมพ้ิมพ ์ สภาพบุคคลขององคก์ารระหว่างประเทศท่ีเกิดจากปฏิญญา ศึกษา

กรณีของอาเซียน 
2551 

3133 นุชจรี  วงศช์ยัพรพงษ ์ มาตรการในการลดหรือเลิกการปล่อยสารมลพิษจากการผลิตโดยไม่
จงใจของอนุสญัญาสตอกโฮลม์วา่ดว้ยสารมลพิษท่ีตกคา้งยาวนาน 

2551 

3134 วภิาพร  อุตส่าห์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการบังคบัจาํนองล่าช้า : ศึกษากรณีการ
ประวงิการบงัคบัคดี 

2551 

3135 ฉตัรทิพย ์ อณติัวงศ ์ ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายการดําเนินคดีอาญาของผู ้ดํารง
ตาํแหน่งทางการเมือง 

2551 

3136 กานตสิ์นี  ทิพยม์ณเฑียร การใหค้วามช่วยเหลือบุคคลวกิลจริตในกระบวนการยติุธรรม 2551 
3137 เอกพนัธ ์ ช่างหลกั ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ต่อ

ประเทศไทย 
2551 

3138 สมบูรณ์  วฒิุพนัธ์ุ ผลกระทบทางกฎหมายของขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีของไทยต่อการ
นาํเขา้สินคา้พืชผกัผลไม ้

2551 

3139 รววีรรณ  พินิจรัมย ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัคดีปกครองท่ีมีปรากฏอยู่ในกฎหมาย
อาญา 

2551 
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3140 มหนัตโ์ชค  แฉลม้เขตต ์ ปัญหาการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากสญัญาของสถาบนัการเงิน 2551 
3141 สรศกัด์ิ  อนนัตสมบูรณ์ ปัญหาการเขา้สู่ตาํแหน่งตุลาการศาลทหาร : ศึกษากรณีการกาํหนด

คุณสมบติัตุลาการพระธรรมนูญและองคก์ารในการคดัเลือกตุลาการ
พระธรรมนูญ 

2551 

3142 เสวก  วงษสุ์ทิน ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการทาํนิติกรรมของบุคคลท่ีจิตฟ่ันเฟือนท่ี
ศาลยงัมิไดส้ัง่ใหเ้ป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 

2551 

3143 กลัยากร  เถียรทว ี ปัญหาการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม 
พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านนํ้ าไทย พ.ศ. 2456 

2551 

3144 เฉลิมพล  เรืองรัตนภูมิ ปัญหาการทาํงานล่วงเวลาของพนกังานขบัรถในธุรกิจการขนส่ง 2551 
3145 ศรีบุญเรือง  พฒันสุขศิริ ปัญหาการทาํความเห็นไม่ฟ้องคดีเด็กหรือเยาวชนตาม พ.ร.บ.จดัตั้ง

ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2534 

2551 

3146 สุพิชชา  กฤษวงศ ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการจาํหน่ายสุรา 2551 
3147 อุราวรรณ  ไกรนรา การคุม้ครองผูซ้ื้อในสญัญาขายผอ่นส่งในรูปแบบของการใหสิ้นเช่ือ 2551 
3148 ฐปพน  อาํนวยสมบติั ปัญหาทางกฎหมายอนัเกิดจากการขายตรงและตลาดแบบตรง ตาม 

พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 
2551 

3149 วรการ  ศิริมงัฆศรี ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองและจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพในเขตอุทยานแห่งชาติ 

2551 

3150 กสุุมาวดี  สุดาวรรณ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัลูกจา้งทาํงานบา้น 2551 
3151 ทศัน์มน  สงคแ์กว้ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวใน

ประเทศไทย 
2551 

3152 จนัทรา  ศิลาเวยีง การกาํหนดค่าสินไหมทดแทนในคดีส่ิงแวดลอ้ม 2551 
3153 รัชนียาภรณ์  ใจเขียว ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการเปิดเสรีการคา้ปลีกของคนต่างดา้วใน

ประเทศไทยต่อการอยูร่่วมกนัของธุรกิจการคา้ปลีกขนาดใหญ่และ
ขนาดเลก็ 

2551 

3154 ชยัเลิศ  ลีลาเกรียงศกัด์ิ ปัญหาเก่ียวกบัการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในการจดัซ้ือจดัจา้ง
โดยรัฐของประเทศไทย 

2551 

3155 ศกัดา  อุ่นทา้ว ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคในสญัญาซ้ือขายอาคาร
ชุด 

2551 

3156 ภิญรดา  หินใหญ่ ปัญหาความรับผิดอนัเกิดจากการใชย้า : ศึกษาเฉพาะกรณีร้านขายยา
และเภสชักร 

2551 

3157 กฤต  รัตนคามินี การพัฒนาระบบพรรคการเมืองไทยศึกษาเฉพาะกรณี :  การ
สนบัสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ 

2551 
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3158 จกัริน  พลายชุมพล ปัญหาการบงัคบัใช ้พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 : 
ศึกษาเฉพาะกรณีตลาดแบบตรง 

2551 

3159 นุชรี  สุตมาตย ์ ปัญหาการใชสิ้ทธิหกัลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส
ตามประมวลรัษฎากร 

2551 

3160 บุษกร  วทิยานุกรณ์ ปัญหาการจา้งงานและคุม้ครองแรงงานพิการ 2551 
3161 เนตินยั  แกว้เกิดเคน มาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินท่ีใชก้บัสถาบนั

การเงินและผูป้ระกอบวชิาชีพท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน 
2551 

3162 อนุรักษ ์ สินชะวา ปัญหาทางกฎหมายในการบงัคบัใช ้พ.ร.บ.วา่ดว้ยขอ้สัญญาท่ีไม่เป็น
ธรรม 

2551 

3163 ดุจดวง  วริิยะวารี ปัญหาความรับผิดของกรรมการบริษทัตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์ กฎหมายอาญาพ.ร.บ.ลม้ละลาย พ.ศ. 2483ท่ีเก่ียวกับ
หลกัการไม่คาํนึงถึงสภาพนิติบุคคล 

2551 

3164 ภูมิ  กนัภูมิ ปัญหาการเรียกคืนเงินภาษีอากรท่ีเกินคืนไป 2551 
3165 กรวฒัน์  ธนมิตรามณี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการใชแ้รงงานเด็ก 2551 
3166 ภาคภูมิ  ภู่พนัธ์ศรี ปัญหาอาํนาจศาลในการบงัคบัคดีและการขายทอดตลาด 2551 
3167 รัชพงษ ์ หม่ืนธรรม ปัญหากฎหมายเก่ียวกับอายุความในคดีอาญา : ศึกษากรณีการ

หลบหนีจากกระบวนการความยติุธรรม 
2551 

3168 ชนาภา  พรหมวหิาร ปัญหาการถือหุน้แทนธนาคารพาณิชย ์ 2551 
3169 ดาราวรรณ  ปักกาสงั ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัหลกัการส้ินไปซ่ึงสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้

และการนาํเขา้ซอ้นซ่ึงสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ 
2551 

3170 พรชยั  จาํรูญพาณิชยก์ลุ ปัญหาทางกฎหมายในการบงัคบัใช ้ พ.ร.บ.ขา้ราชการพลเรือนกบั
ข้าราชการสํานักงานตรวจเ งินแผ่นดินเ ก่ียวกับวินัยและการ
ดาํเนินการทางวินัยตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ดว้ยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543 

2551 

3171 ธาริณี  ล่ิมจุฬารัตน ์ มาตรการทางกฎหมายและการปฏิบัติของประเทศไทยต่อการให้
สัตยาบนัอนุสัญญาองค์การแรงงานระหวา่งประเทศฉบบัท่ี111 ว่า
ดว้ยการเลือกปฏิบติัในการจา้งแรงงานและอาชีพ ค.ศ.1958 

2551 

3172 คุณากร  วรวทิยรั์ตนกลุ ปัญหาทางกฎหมายการคุม้ครองงานอนัมีลิขสิทธ์ิจากการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

2551 

3173 อภิรักษ ์ แสนปากดี มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิผู ้ต้องหาต่อการ
ดาํเนินการในท่ีสาธารณะของเจา้พนกังานสอบสวน 

2551 

3174 ธนิต  จตุรทิพประดบั ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคในธุรกิจขาย
ตรง 

2551 
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3175 กอบบุญ  แกว้เกิดเคน มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองแรงงานนอกระบบ :  ศึกษา
กรณีการรับงานไปทาํท่ีบา้น 

2551 

3176 อมรพรรณ หน่องพงษ ์ มาตรการขององค์การการค้าโลกต่อการติดฉลากสินค้าตัดแต่ง
พนัธุกรรม 

2551 

3177 ปริญญา  จิยะจนัทน ์ ผลกระทบของศาลอาญาระหวา่งประเทศต่อประเทศไทย 2551 
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3178 อภิญญา  แนงแหยม สญัญาพสัดุกบัสญัญาทางปกครองของไทยเปรียบเทียบฝร่ังเศส  2552 
3179 ชชัชาดา  สุวรรณจินดา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการระงบัขอ้พิพาทโดยการไกล่เกล่ียในธุรกิจ

ประกนัวนิาศภยั 
2552 

3180 มานสั  สมสวย การนํามาตรการในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้
แกปั้ญหาการฟ้องบุคลากรทางการแพทย ์

2552 

3181 ทรงพล  กาญจนสุธา การระงับขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาระหว่างรัฐกับ
เอกชน 

2552 

3182 พชรวรรณ  ศรีจาํนงค ์ ปัญหาเก่ียวกบัการตั้งอนุญาโตตุลาการในกรณีท่ีรัฐเป็นคู่สญัญา 2552 
3183 คุณานนท ์ พลกิจ ปัญหาทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทจากสัญญาระหว่างผู ้

ประกอบธุรกิจกบัรัฐวสิาหกิจโดยอนุญาโตตุลาการ 
2552 

3184 ธวชัชยั วรรณทอง ปัญหาทางกฎหมายในเร่ืองเขตอาํนาจศาลคุม้ครองชัว่คราวของศาล
ปกครอง 

2552 

3185 สมเกียรติ ชยัวรีสกลุ ปัญหาทางปกครองของระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 

2552 

3186 นริศรา ไกรราช มาตรการทางกฎหมายควบคุมสญัญาเช่าท่ีพกัอาศยั 2552 
3187 อมรรัตน์ กนัไชย ปัญหาการเรียกใหห้น่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐรับผิดชอบ

ใชค้่าสินไหมทดแทน 
2552 

3188 มณฑาทิพย ์ กรีมหา ปัญหากระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภาไทย 2552 
3189 สุธรรม ชมภู ปัญหาการระงบัขอ้พิพาทสัญญาทางปกครอง : ศึกษากรณีสัญญาไอ

ทีว ี
2552 

3190 ไพโรจน์ ศิริเพชร ปัญหาการออกเสียงประชามติตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 2552 
3191 กลัยา ไวเมธี มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการก่อสร้างอาคารธุรกิจปลีก

ขนาดใหญ่ 
2552 

3192 สงวนพงษ ์คาํบุบผา ปัญหากฎหมายในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากห้าง
หุ้นส่วนสามญัท่ีมิใช่นิติบุคคล ศึกษากรณีเงินไดจ้ากการประกอบ
อาชีพอิสระ 

2552 

3193 รักษช์ยตุม ์สายพร้อมญาติ การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทคดีจราจรในชั้นพนกังานสอบสวน 2552 
3194 สถิรภาค อ่อวเิชียร บทบาทของพนักงานอยัการในการคุม้ครองสิทธิเด็กในคดีข่มขืน

กระทาํชาํเรา 
2552 

3195 กชพงษ ์บริสุทธ์ิ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทคดีอาญาโดยการ 
เพ่ิมฐานความผิดอนัยอมความได ้: ศึกษากรณี ความผิดฐานทาํร้าย
ร่างกาย กรณีมีความสัมพนัธ์ส่วนตวั การพรากผูเ้ยาว ์ความผิดฐาน
ลกัทรัพยจ์าํนวนเลก็นอ้ย 

2552 
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3196 ธเนศ ถ่ินขนอน เปรียบเทียบเหตุแห่งการเพิกถอนคาํสัง่ทางปกครองของศาลปกครอง 
ฝร่ังเศส เยอรมนั และไทย เก่ียวกบัความเรียบร้อยของประชาชน 

2552 

3197 รณยทุธ โสภาวนสั ผลกระทบของการแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาว่าดว้ยการ
ข่มขืนกระทาํชาํเรา พ.ศ. 2550 (ฉบบัท่ี 19 ) 

2552 

3198 อรรถพล กองชยั การแยง้ไม่ฟ้องคดีอาญาของพนกังานอยัการโดยผูเ้สียหาย 2552 
3199 ธรรมรัตน์ รัตนพนัธ ์ กระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : ศึกษาเฉพาะกรณีการกระทํา

ความผิดโดยประมาทเป็นเหตุให้ผูอ่ื้นได้รับอันตรายแก่ชีวิตหรือ
ไดรั้บอนัตรายสาหสัตามประมวลกฎหมายอาญา 

2552 

3200 วศิรุต จิณแพทย ์ การคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการซ้ือสินคา้บนอินเตอร์เน็ต 2552 
3201 ยวุดี แตศิ้ริ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการให้สินเช่ือของสถาบัน

การเงิน 
2552 

3202 ชยพล ย ัง่ยนื มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผูบ้ริโภคจากการทาํสัญญาซ้ือ
ขายทางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

2552 

3203 กนกวรรณ ถินปวติั ปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจศลัยกรรมความงาม 2552 
3204 สุชาติ วรรณเมืองเก่า มาตรการใหค้วามช่วยเหลือแก่บุคคลท่ีตกเป็นเหยือ่การคา้มนุษยต์าม

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551 
2552 

3205 สุรีรัตน์ จ้ินอ่ิม ปัญหาการใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองในการยึด อายดั และการ
ขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

2552 

3206 สนัติ นกับุญ การควบคุมความชอบดว้ยกฎหมายของคาํสั่งทางปกครอง : ศึกษา
กร ณีค วา ม ไม่ มี ส่วน ไ ด้ เ สีย ใ น ก ร ะบ วน ก า ร อ อก คํา สั่ ง ต า ม
พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการ พ.ศ. 2539 

2552 

3207 จนัทร์จิรา วานิช ปัญหาขอ้กฎหมายในการสลายการชุมนุม : ศึกษากรณีสิทธิเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญกบัการกระทาํฝ่ายปกครอง 

2552 

3208 นพพล สมิตพกุนะ มาตรการทางกฎหมายท่ีใชเ้ป็นกลไกในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหวา่งอาเซียนกบัสหภาพยโุรป 

2552 

3209 จกัรภพ บุญรัศมี ผลกระทบต่อการไม่ไดใ้ชสิ้ทธิในการนาํเสนอพยานหลกัฐานของ
จาํเลยในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง 

2552 

3210 อภิชาต เพชรรัตน์ การเยียวยาแกไ้ขการผิดสัญญาตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ย
สญัญาซ้ือขายสินคา้ระหวา่งประเทศ ค.ศ. 1980 : ศึกษาเฉพาะการลด
ราคา 

2552 

3211 พชัรี สุชาติพงค ์ ปัญหาในการตราพระราชบญัญติัของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

2552 

3212 วรศกัด์ิ สุวรรณโณ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัท่ีดินสาํนกัสงฆแ์ละท่ีพกัสงฆ์ 2552 
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3213 วนัศิริ ปิยธรรมวงศ ์ แนวทางในการกําหนดให้ความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐเป็นความผิดมูลฐานในกฎหมายฟอกเงิน 

2552 

3214 วทิยา พลอยเพช็ร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัสญัญาพนกังานจา้ง : ศึกษากรณีการถ่ายโอน
ศูนยอ์บรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตาํบล 

2552 

3215 เกริกไกร  นรภาร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการฟ้องคดีอาญาของผูเ้สียหาย
โดยพนกังานอยัการ 

2552 

3216 ทวศีกัด์ิ  ตั้งตรงไพโรจน ์ ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2551 : ศึกษาเฉพาะกรณีการเขา้สู่ตาํแหน่งของ
คณะกรรมการธุรกรรม 

2552 

3217 สุพิทย ์ไสวงาม ปัญหาเก่ียวกบัหนงัสือสาํคญัสาํหรับท่ีหลวง 2552 
3218 ณรงคฤ์ทธ์ิ  แสงชาติ เปรียบเทียบความรับผิดในคดีละเมิดลิขสิทธ์ิเพลงและภาพยนตร์ 2552 
3219 ประพฒัน์ ช่อกระถิน ปัญหาทางกฎหมายจากการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัความรับผิดทาง

ละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 
2552 

3220 จุฬาพร อินทบั ปัญหากฎหมายจากการจดัตั้งสหภาพแรงงานของลูกจา้งภาคเอกชน
ตามพระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. 2518 

2552 

3221 กฤติพงศ ์ชนาชน ปัญหาเอกสิทธ์ิการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร 2552 
3222 ระว ีศรีเทพ บทบาทขององคก์ารพฒันาเอกชนในการพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มตามรัฐธรรมนูญ 
2552 

3223 ดุสิต ฉิมพนัธ์ุทวสุีทธ์ิ ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทัมหาชนท่ีรัฐวสิาหกิจถือหุน้ 2552 
3224 พิษณุ ทูลธรรม ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการออกโฉนดท่ีดิน : ศึกษากรณีโฉนดท่ีดิน

ท่ีออกตาม มาตรา 58 ตรี แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
2552 

3225 ชาญชยั ไกรเสน ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการดาํรงตาํแหน่งของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 2552 
3226 สุพจน์ ใยแกว้ ปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวกบัการเช่าและการลงทุนในท่ีราชพสัดุ 2552 
3227 ปทิตตา สิริภาพโสภณ การนาํระบบไต่สวนมาใชใ้นการดาํเนินคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่ง

ทางการเมือง 
2552 

3228 วชิาญ ศรีสิงห์ อาํนาจพิจารณาและวินิจฉัยคุณสมบติัของผูรั้บเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

2552 

3229 ณยศ  วจิารณ์ภูธร มาตรการทางกฎหมายในการดาํเนินการกบัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การก่อการร้าย 

2552 

3230 นนัทิดา วงษน์าป่า ปัญหาการควบคุมและการตรวจสอบการกระทาํทางปกครองท่ีอยูใ่น
อาํนาจศาลปกครอง : ศึกษาตามพระราชบญัญติัการรักษาความมัน่คง
ภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 

2552 
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3231 สุรศกัด์ิ   โยธา ปัญหาในการดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

2552 

3232 สงัเวยีน เทพผา ปัญหาทางกฎหมายในการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 

2552 

3233 รังสิยา จุลมนต ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการออกเอกสารสิทธิทับท่ีสาธารณ
สมบติัของแผน่ดิน 

2552 

3234 ศศิธร บูรณากาญจน ์ ปัญหาเก่ียวกับการทาํธุรกิจในทางการศึกษาของคนต่างดา้วระดับ
มธัยมศึกษา : ศึกษาพนัธกรณีตามขอ้ตกลง GAT 

2552 

3235 ภทัรินทร  ช่ืนสุวรรณ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการแกไ้ขหน้ีบุคคลธรรมดาท่ีไม่อยู่ใน
สถานะใชห้น้ีได ้ : ศึกษากรณีการทาํสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี
กบัสถาบนัการเงิน 

2552 

3236 วรีะยทุธ แสงไกร ปัญหาการคุม้ครองผูบ้ริโภคในฉลากสินคา้ 2552 
3237 สมนึก สนัติมาลยั ผลกระทบของบทบัญญติัประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

มาตรา 309 ทว ิวรรคแรก : กรณีการขายทอดตลาดอสงัหาริมทรัพย ์
2552 

3238 ปัญญา แตงฮ่อ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการลงโทษทางวินยัขา้ราชการตาํรวจ : 
ศึกษา กรณีการดาํเนินการทางวินยัจากการช้ีมูลของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช.และผูบ้งัคบับญัชา 

2552 

3239 ประพาฬรัศมี  ประยรูหงษ ์ ปัญหาในการนาํลิขสิทธ์ิมาเป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ี 2552 
3240 สุราครั์ตน ์ บุญสรรค ์ ปัญหาทางกฎหมายขององค์กรอิสระตามรัฐธร รมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทยพ.ศ.2550 
2552 

3241 อจัฉรีย ์ลิมปิชยั ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัวดั 2552 
3242 ธนรัช   อร่ามเรืองกลุ มาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมในการกําหนดให้การทํางาน

บริการสงัคม เป็นมาตรการลงโทษ 
2552 

3243 วมิลวรรณ  อาภสัสระนนท ์ ปัญหาทางกฎหมายในการจดัสวสัดิการผูสู้งอาย ุ 2552 
3244 ดวงพร  ขลายแยม้ การชดใชค้วามเสียหายโดยรัฐภายใตอ้นุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ย

การต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติท่ีจดัตั้งในลกัษณะองคก์ร ค.ศ.2000 
2552 

3245 ภูริพฒัน์  ชุ่มธรรม ปัญหาในการบงัคบัคดีของเจา้หน้ีตามคาํพิพากษา: ศึกษากรณีหน้ี
ตามคาํพิพากษาเป็นหน้ีมีหลกัประกนั 

2552 

3246 รุ่งโรจน ์ เรืองปราชญ ์ ปัญหาทางกฎหมายเ ก่ียวกับการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติ
วทิยาศาสตร์ ในคดีความผดิต่อชีวติและร่างกาย 

2552 

3247 พนูศรี พงศเ์พชรดิถ ปัญหาการละเมิดอาํนาจศาลในประเทศไทย 2552 
3248 สุทธินนัท ์พรรณพะงาพนัธ์ุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมธุรกิจฟิตเนส 2552 
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3249 สรนิตย ์มีเดชา ปัญหาทางกฎหมายในการจ่ายค่าตอบแทน ตามพระราชบัญญติั
ค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาํเลยใน
คดีอาญา พ.ศ.2544 

2552 

3250 จุรีพร กงนอก ปัญหาการคุม้ครองแรงงานท่ีทาํงานในสถานบริการ 2552 
3251 สมหมาย  ใจสวา่ง ปัญหาทางกฎหมายและผลกระทบการยบุพรรคการเมือง 2552 
3252 ณรงคว์ทิย ์ วรวงศ ์ ปัญหาการส้ินสภาพ การเลิกและการยุบพรรคการเมืองตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเ มือง  
พทุธศกัราช 2550 

2552 

3253 คมกริช  ดิษฐเจริญ การใช้มาตรการบังคบัทางอาญากับผูก้ระทาํความผิดทางเพศท่ีมี
ความผิดปกติทางเพศ 

2552 

3254 อนนท ์ ทองสมัฤทธ์ิ ปั ญ ห า ก า ร ฟ้ อ ง ค ดี ต่ อ ศ า ล ป ก ค ร อ ง เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร เ ว น คื น
อสงัหาริมทรัพย ์

2552 

3255 ศกิมินาภรณ์  สุวรรณรงค ์ ปัญหาการยบุพรรคการเมืองไทย 2552 
3256 ช่อประดิษฐ ์ เนียมประดิษฐ ์ การคุม้ครองสิทธิของผูคุ้มขงัในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 2552 
3257 จารุณี  กิจตระกลู ปัญหาขอ้กฎหมายของการขอให้พิจารณาใหม่ในชั้นเจา้หน้าท่ีฝ่าย

ปกครอง ตามพระราชบญัญติัวธีิการปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 

2552 

3258 ภิญโญ  คูวฒันาเสนีย ์ การเขา้มาทาํงานในประเทศไทยของคนต่างดา้วในดา้นการศึกษา 2552 
3259 ผสุดี  มณีรอด ปัญหาการดาํเนินกระบวนการพิจารณาในศาลรัฐธรรมนูญ 2552 
3260 กรองกมล  สนัตจิตร ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองผูเ้สียหายตามพระราชบัญญัติ

ความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 
2551 

2552 

3261 วภิาวี  พิกลุงาม การนาํวธีิการกนัตวัผูร่้วมกระทาํความผิดเป็นพยานมาปรับใชก้บัการ
สืบสวนและสอบสวนของคณะกรรมการการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ป.ป.ท.) 

2552 

3262 มิรันทร์รัช  ชิตถุง ก า ร แ ก้ไ ข ท บ ท ว น ม ติ ช้ี มู ล ค ว า ม ผิ ด ท า ง วิ นั ย ร้ า ย แ ร ง ข อ ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

2552 

3263 ณฐัวฒิุ  ขวญัสิริโสภา ปัญหาทางกฎหมายในการกําหนดค่าสินไหมทดแทนกรณีความ
เสียหายทางจิตใจ 

2552 

3264 อภิชาติ  ปุญญะฐิติ ปัญหาข้อกฎหมายเ ก่ียวกับความรับผิดของส่ือมวลชนในการ
นาํเสนอขอ้มูล ข่าวสารท่ีกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล 

2552 

3265 ไพบูลย ์ คาํโนนม่วง ปัญหาการคุ้มครองผู ้บริโภคด้านการขายตรงจากการพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ทางอินเตอร์เน็ต 

2552 
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3266 วฑูิรย ์ สุขประดิษฐ ์ การคุม้ครองพยานเด็กในการใหป้ากคาํในชั้นพนกังานสอบสวน 2552 
3267 นภาวรรณ  ลบับวังาม ปัญหาการจ่ายค่าทดแทนแก่ผูต้อ้งหาและจาํเลยในกรณีท่ีมิไดก้ระทาํ

ความผิด 
2552 

3268 บวร  เพ่ิมพนู แนวทางในการเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดในสัญญาเช่าเรือเดินสมุทรเพ่ือ
กาํหนดระยะเวลา (Time Chart-party ) สาํหรับประเทศไทย 

2552 

3269 ปรัชญา  สุราวธุ ปัญหาขอ้กฎหมายกรณีการทาํแผนประกอบคาํรับสารภาพ 2552 
3270 อรุณ วอ่งไว มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดทางแพ่งของแพทยใ์นการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีแพทย ์
2552 

3271 นริตา  นาคบาตร ปัญหาทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองแก่ศิลปวฒันธรรม
พ้ืนบา้นไทย 

2552 

3272 วรรณภา  รุจิเสถียร ปัญหาทางกฎหมายในการปราบปรามอาชญากรรมในลักษณะ
องคก์ร :  ศึกษาปัญหาการไดรั้บความร่วมมือจากผูร่้วมกระทาํผิดใน
องค์กรอาชญากรรมท่ีให้ขอ้มูลอนัสําคญัและเป็นประโยชน์ในการ
ปราบปรามองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ 

2552 

3273 กชกร  พว่งกลดั ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการอนุญาตใหใ้ชท้างเทา้ในการประกอบ
ธุรกิจโดยแปลงเป็นทุน 

2552 

3274 วรรณนิศา   โตอดิเทพย ์ ปัญหาเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษี และการหกัลดหยอ่น
ค่าอุปการะเล้ียงดูบิดามารดา 

2552 

3275 พรพิมล  สวสัดิผล ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายในความผิดเก่ียวกบัการเผยแพร่หรือส่ง
ต่อภาพลามกทางอินเทอร์เน็ต 

2552 

3276 ณฐัพงษ ์จนัทสุทธิบวร การจ่ายค่าชดเชยและประโยชน์ทดแทนกรณีวา่งงาน 2552 
3277 ศิริพฒัน ์ บุญมี ปัญหากฎหมายในการทําหน้าท่ีอนุญาโตตุลาการของพนักงาน

อยัการ 
2552 

3278 อานนท ์ ปิยะมิตร ปัญหาในการกาํกับดูแลและควบคุมผูป้ระกอบธุรกิจสินเช่ือส่วน
บุคคลท่ีมิใช่สถาบนัการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย 

2552 

3279 จิระศกัด์ิ  สุวรรณมณี การขาดนดัของอยัการซ่ึงเป็นโจทกใ์นคดีอาญา 2552 
3280 ชญาดา  รักษว์งศ ์ ปัญหาทางกฎหมายในการร้ือฟ้ืนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม่ 2552 
3281 นนิชรา โคตรมณี มาตรการกํากับดูแลการทําสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู ้ทรง

สิทธิบตัร 
2552 

3282 ทวศีกัด์ิ  ชูทอง มาตรการบงัคบัทางปกครองในความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐ 

2552 

3283 ทิวากร  พนาวลัยส์มบติั การปรับโครงสร้างหน้ีตาม พระราชกาํหนดบรรษทัสินทรัพยไ์ทย 
พ.ศ. 2544 : ศึกษากรณีการยืน่คาํร้องต่อศาลเพ่ือพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด 

2552 
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3284 ศิรินทิพย ์ ดวงสุวรรณ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการประกอบุรกิจสินเช่ือและการติดตามการ
ทวงหน้ีของสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร (Non-bank) 

2552 

3285 อานนัท ์ วชิเศรษฐสมิต ปัญหาการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นฉลาก 2552 
3286 พชัรียา  เหมวรุิฬห์ ปัญหาการใชอ้าํนาจของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายการฟอกเงิน 2552 
3287 กสุุมาลย ์ ลากลู ปัญหาการทาํสาํนวนคดัคา้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 2552 
3288 ศศิกานต ์ บางสมบุญ ปัญหาการคุม้ครองสิทธิผูใ้ชบ้ตัรเครดิต 2552 
3289 ชูชาติ  ณ  ระนอง ปัญหากฎหมายของรัฐในการอาํนวยความเป็นธรรมในการไดม้าซ่ึง

อวยัวะ : ศึกษากรณีการปลูกถ่ายอวยัวะ 
2552 

3290 พิสุทธ์ิ ภูทองโปร่ง ศึกษาเปรียบเทียบปัญหากระบวนการออกกฎหมายในระบบรัฐสภา
กบัระบบเผด็จการทหารไทย 

2552 

3291 ปิยะรัตน์ ทองแกว้ ปัญหาการอุทธรณ์ตามพระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่า
ทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จาํเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 

2552 

3292 ต่อตระกลู จุลมณี ปัญหาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในการ
เขา้ช่ือเพ่ือเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน : ศึกษากรณีเทศบาลตาํบล 

2552 

3293 เกาศลัย ์ แกว้ยิง่ยงค ์ มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีอาญาของผู ้
ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง 

2552 

3294 ชาญวทิย ์บุตรสีทดั มาตรการทางกฎหมายของชุมชนท้องถ่ินในการบํารุง รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมกรณีศึกษา  การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไมใ้นชุมชนทอ้งถ่ิน 

2552 

3295 จิณห์จุฑาดา  ชินธนาชยั
โรจน ์

การร่วมลงทุนระหว่างมหาวิทยาลยัของรัฐกบัเอกชนในกิจการเชิง
พาณิชย ์

2552 

3296 ภูมิชยั  วเิศษสา การประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้านตาม
พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ. 2457 

2552 

3297 ยอดขวญั วเิศษศรี บทบาทและหนา้ท่ีของทนายความในคดีปกครอง 2552 
3298 สุภา  วงศปั์ญญา หลกัการประกนัการชาํระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2552 
3299 สุมิตร  นนัสถิตย ์ ความรับผิดทางอาญาของบิดา มารดา หรือ ผูป้กครอง  ในการกระทาํ

ความผิดของเด็กและเยาวชน 
2552 

3300 ตฤณ  แม่นมาตย ์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองโบราณสถาน  โบราณวตัถุ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2552 

3301 พิกลุทอง  นาสมตรึก มาตรการทางกฎหมายในการดาํเนินการทางวินยั ขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีการล่วงละเมิดทางเพศต่อ
ผูเ้รียนหรือนกัศึกษา 
 

2552 
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3302 ธนวตัร  คาํอน้ มาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบติัหนา้ท่ี
ทนายความ 

2552 

3303 สุขสิริโสภณ  นิสยนัต ์ อาํนาจหน้าท่ีของสรรพากรในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมและการ
ควบคุม ตรวจสอบใบกาํกบัภาษีตามประมวลรัษฎากร 

2552 

3304 ประยงค ์ สีลาพล การทาํกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาํบล ตามมาตรา 73
พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 : 
ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดหาแหล่งนํ้ า เ พ่ือการอุปโภคบริโภค
การเกษตร 

2552 

3305 นนัทนา  ศิริชาติ ปัญหามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
ตามพระราชบญัญติัวธีิการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 

2552 

3306 สุรศกัด์ิ  บางสมบุญ สิทธิของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในการดาํเนินตามพระราชบญัญติัวิธี
พิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 

2552 

3307 ไพสิทธ์ิ  นาคอรุณรัตน ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัระยะเวลาการควบคุมและฝากขงัผูต้อ้งหาใน
ชั้นพนกังานสอบสวน 

2552 

3308 เลิศชาย  บรรหาร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีรัฐ 2552 
3309 กฤษกรณ์  สุขสวสัด์ิ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการออก การแกไ้ขหรือเพิกถอนเอกสารสิทธิ

ในท่ีดิน 
2552 

3310 ประหยดั  ธงชยั ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางแพ่งของพนกังาน
ฝ่ายปกครอง 

2552 

3311 นฏัฐวฒิุ  แกว้ผลึก พระราชบญัญติัว่าดว้ยความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 : 
ศึกษาเฉพาะกรณีการรวบรวม การรับฟัง  และการชั่งนํ้ าหนัก
พยานหลกัฐานทางคอมพิวเตอร์ 

2552 

3312 วาสนา  อุดมวรชาติ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์ 2552 
3313 จตุรงค ์ ประดิษฐ ์ มาตรการทางกฎหมายท่ีบญัญติัความรับผิดทางละเมิดจากการกระทาํ

ของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 
2552 

3314 อดิศกัด์ิ   จนัทไทย ปัญหาอาํนาจหน้าท่ีในการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั 

2552 

3315 วนิิช  โสภาพล การออกใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพของแพทยสภาตาม
พระราชบญัญติัวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 

2552 

3316 สุพรรณษา  ทศแกว้ มาตรการทางกฎหมายการคุม้ครองแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีการ
ออกขอ้บงัคบัการทาํงานโดยใหห้กัค่าตอบแทนการทาํงาน 

2552 

3317 อคัรฤทธ์ิ  พิกลุหอม อาํนาจหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองในการรับรองขอ้มูลเอกสาร
และขอ้มูลบุคคล 

2552 
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3318 ชาญชยั  ทองมา สิทธิในการปฏิเสธการรักษาล่วงหนา้ของผูป่้วย  ตามพระราชบญัญติั
สุขภาพแห่งชาติ พทุธศกัราช 2550 

2552 

3319 อภิสณัห์  พรพิจิตรทรัพย ์ ปัญหาความรับผิดชอบของผูป้ระกอบการตาม พ.ร.บ.ความรับผิดต่อ
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 

2552 

3320 พศิน  มูลคาํ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคสินเช่ือส่วนบุคคล : 
ศึกษากรณีสินเช่ือส่วนบุคคลนอกสถาบนัการเงิน 

2552 

3321 พรเทพ  ธรรมสถิตยพ์ร ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัลกัษณะของกฎ และผลทางกฎหมายของ 
การเพิกถอนกฎของศาลปกครองไทย 

2552 

3322 สมชยั  พลายดว้ง พระราชบัญญติัป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : 
ศึกษาเฉพาะกรณีการกระทาํความผิดมูลฐานนอกราชอาณาจกัรและ
การดาํเนินการเก่ียวกบัทรัพยสิ์น ตามมาตรา 51 

2552 

3323 ธนัยากร  ปราบุตร ปัญหาเก่ียวกบัการใชอ้าํนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2552 
3324 สนัติสุข  โมฬา ปัญหากฎหมายในการคุม้ครองแรงงาน 2552 
3325 อคัรวนิท ์ วนัทะมาตร์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมธุรกิจสถานบริการ ผูใ้ชแ้ละผู ้

บริการ 
2552 

3326 เอกชยั ทิพนสั มาตรการทางกฎหมายในการขอคุม้ครองชัว่คราวในการอายดัท่ีดิน
ตามมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

2552 

3327 พีรดา กนัติยานารา ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัการก่อใหเ้กิดมลพิษ
ทางนํ้ า 

2552 

3328 นิรพล แสนบุญเรือง มาตรการทางกฎหมายการป้องกันและควบคุมการปาราชิกของ
พระภิกษุสงฆ ์

2552 

3329 พิชต อวนพล การทาํไมใ้นเขตควบคุมการแปรรูปไม ้ 2552 
3330 ภูมิชน วฒันะ ปัญหาการบงัคบัคดีปกครอง : ศึกษาเฉพาะกรณี การฟ้องคดีปกครอง

ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (2) แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครอง
และวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

2552 

3331 พทุธา  ศรีเกิน ผลกระทบการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นตามกฎหมายหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติท่ีมีต่อผูเ้สียหายและแพทย ์

2552 

3332 ศุภชยั ฉตัรจรัสกลู ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัพยานบุคคลท่ีเป็นผูร่้วมกระทาํความผิด 2552 
3333 จรูญ  นาคเสน ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดทางอาญาของบุคคลวกิลจริต 2552 
3334 ชยธร ไชยวเิศษ ปัญหากฎหมายในการจาํกดัสิทธิประโยชน์ ของลูกจา้งชัว่คราวใน

ส่วนราชการ 
2552 

3335 ณฐัพล  สง่าวงษ ์ ผลกระทบความรับผิดของกรรมการบริษัทร่วมกับบริษัทท่ีมีต่อ
คู่สญัญา 

2552 
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3336 อวรุิทธ์  มาดี ปัญหากฎหมายในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 2552 
3337 พงษนิ์รันดร์  อุทยักนั ปัญหากฎหมายในการสรรหา คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํ

จงัหวดั 
2552 

3338 ขวญักมล  คล่องแคล่ว ปัญหาในการฟ้องคดีใบแดง 2552 
3339 อาณติั  สีหวฒันะ ผลกระทบจากการยดึทรัพยจ์าํเลยท่ีมีต่อผูเ้สียกรรมสิทธ์ิรวม 2552 
3340 พาณี  มีโชค ผลกระทบของกฎหมายคาํนาํหน้าหญิงท่ีมีต่อหลกัความเสมอภาค

และการทาํนิติกรรม 
2552 

3341 พชัราภรณ์ จงัพล ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายลา้งมลทิน 2552 
3342 ศิริพงษ ์นิตยกมลพนัธ์ุ ผลกระทบของการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทท่ีมีต่อการดาํเนินคดีอาญาฐาน

หม่ินประมาท 
2552 

3343 วษิณุ  บาคาล ปัญหาการดาํเนินคดีตามกฎหมายวา่ดว้ยความรับผิดต่อความเสียหาย
ท่ีเกิดจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 

2552 

3344 นนัทาภา เขาวงศท์อง ปัญหาตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยัจากรถ พ.ศ. 2535
ในความรับผิดเพื่อละเมิด 

2552 

3345 โชคดี ภูเตา้ทอง ปัญหาทางกฎหมายในการส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและการพน้จากตาํแหน่งของนายกองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 

2552 

3346 สมุทร  สีดาราช การใชสิ้ทธิของผูเ้สียหายในความรับผิดเพื่อละเมิดของเจา้หนา้ท่ีรัฐ 2552 
3347 ปิยะวรรณ์  ทองแถม ปัญหากฎหมายในการออกคาํสัง่ลงโทษทางวนิยั ขององคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัภายใตก้ารกาํกบัดูแลของราชการส่วนภูมิภาค 
2552 

3348 วชัรากร  ฉนัทะ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการพน้จากตาํแหน่งผูบ้ริหารท้องถ่ินตาม
หลกักระจายอาํนาจสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2552 

3349 วรีวฒิุ เฉวยีงวาศ ปัญหาความชอบธรรมตามหลักกฎหมายมหาชน  ในการจ่าย
ค่าชดเชยใหก้บั ผูบุ้กรุกท่ีดินของรัฐ 

2552 

3350 วศิิษฐ ์ วชิาสี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัวา่ดว้ยความรับ
ผิดอนัเกิดจากเช็ค พ.ศ. 2534 

2552 

3351 ภาสกร  เนียมประดิษฐ ์ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายการผงัเมืองท่ีมีต่อธุรกิจการคา้ปลีก 2552 
3352 ดรุณี  ลามะให ปัญหากฎหมายของพนักงานสอบสวนในการตรวจพิสูจน์นิติ

วทิยาศาสตร์ 
2552 

3353 สวสัด์ิ  ศรีแสนยง ปัญหากฎหมายการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองตน้จากกองทุนทดแทน ตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

2552 

3354 ชยันาท วนัทอง ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายการฟอกเงิน กรณีความผิดมูลฐานตาม
กฎหมายเลือกตั้ง 

2552 



 มหาวทิยาลัยรามค าแหง (สารนิพนธ์) 509 

   
  ล าดับ                 ช่ือผู้แต่ง                                                     ช่ือเร่ือง                                                   ปีเผยแพร่   
  (No.)                 (Author)                                                     (Title)                                                     (Year) 

 

3355 ต่อศกัด์ิ โสดามรรค ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการปราบปรามยาเสพติดใหโ้ทษ 2552 
3356 อภิรักษ ์ พนูวฒันานุกลู ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินการทางวินัยขา้ราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
2552 

3357 สุริยา ปัญญจิตร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัพนกังานมหาวทิยาลยัของรัฐ 2552 
3358 ชยัรัตน์ จนัทะอุ่มเหมา้ ปัญหาเก่ียวกับการใช้อํานาจของผู ้พิพากษาศาลชั้ นต้นในการ

พิจารณาพิพากษาคดี 
2552 

3359 เชิดวงศ ์บวัเบิก ปัญหาสิทธิทางกฎหมายและการใช้ประโยชน์เก่ียวกับไมท่ี้อยู่ใน
ท่ีดินของเอกชน 

2552 

3360 วชัรินทร์ ชมภูโคตร ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการเงินการคลงัขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล 

2552 

3361 ยทุธชยั บุญพนัธ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบังานอนัมีลิขสิทธ์ิ ประเภทดนตรีกรรม 2552 
3362 มโนสิทธ์ิ  พิทกัษว์าณิชย ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี

ปกครอง 
2552 

3363 จิรสุดา ไชยทุม ปัญหาทางกฎหมายการปลอมบตัรเครดิต 2552 
3364 กฤษณชยั สุขทัว่ ปัญหาคุณสมบติัผูพ้ิพากษา ผูพ้ิพากษาสมทบ ท่ีปรึกษากฎหมายตาม

พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 
2552 

3365 ประพนธ์ ภูจอมนิล ปัญหากฎหมายจากบทนิยามคาํวา่กระทาํชาํเราตามประมวลกฎหมาย
อาญาฐานข่มขืนกระทาํชาํเราท่ีแกไ้ขใหม่ 

2552 

3366 ปวณีา ละทยันิล ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 2552 
3367 ไศลโสภิน ภิรมยไ์กรภกัด์ิ การตรวจสอบอาํนาจฝ่ายบริหารโดยฝ่ายตุลาการ 2552 
3368 บงัอร หาญวงษา มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหายหรือพยานท่ี

มีจิตบกพร่อง ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
2552 

3369 พงษศ์กัด์ิ นาคประดา ปัญหาทางกฎหมายในการนาํพระราชกาํหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาใช้แก้ไขสถานการณ์ชุมนุม
เรียกร้องในท่ีสาธารณะ 

2552 

3370 บุญส่ง วรสิงห์ ปัญหาการสอบสวนและการรับฟังพยานหลกัฐานอนัเกิดจากการ
กระทาํโดย มิชอบดว้ยกฎหมายของพนกังานสอบสวน 

2552 

3371 สุรวตัร คาํพรมมาภิรักษ ์ ปัญหาความรับผิดทางอาญาของเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 73  มาตรา 74 ( แกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี 21 พ.ศ. 2551 ) 

2552 

3372 ร่มไทร ดอนแกว้บวั ปัญหาการตรวจสอบการตราเทศบัญญติัโดยผูก้าํกับดูแลและศาล
ปกครอง 

2552 

3373 ลลันา ภูสุวรรณ อาํนาจการใชดุ้ลพินิจออกคาํสัง่ทางปกครอง เพ่ือลงโทษทางวินยัต่อ
ขา้ราชการตาํรวจตามพระราชบญัญติัตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 

2552 
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3374 พงษเ์ทพ ไพบูลยอ์ุดมการณ์ มาตรการทางกฎหมายในการกระทาํกิจการร่วมกนัระหวา่งองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานของ
รัฐ 

2552 

3375 ศกัด์ิฏา เจนจดัการ ปัญหาทางกฎหมายในการดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ี เก่ียวกับการ
บงัคบัทางปกครอง 

2552 

3376 ภานุพงศ ์เจริญสวา่ง ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองสิทธิผูใ้ช้บริการและผูใ้ห้บริการ
อินเทอร์ เ น็ตตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิด เ ก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ 

2552 

3377 นฤมล เมนไธสง ปัญหาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐกรณี
เจา้หนา้ท่ีกระทาํละเมิด 

2552 

3378 อภิวฒัน์  ขานวงศ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการลงโทษกกัขงัแทนค่าปรับ 2552 
3379  ปฎิวติั  เรียบร้อย ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราว 2552 
3380 สมศกัด์ิ  พทุธคาํ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบับทบาทหน่วยงานของรัฐในกรณีละเมิดของ

เจา้หนา้ท่ี 
2552 

3381 ณฐัพงศ ์ เมฆมธัยนัธ์ มาตรการป้องกนัและปราบปรามธุรกิจการคา้ประเวณี 2552 
3382 บณัฑิต  ขนัเงิน มาตรการคุม้ครองผูบ้ริโภคเก่ียวกบัความผิดในผลิตภณัฑ ์ 2552 
3383 ปรววรณ  ประสงคศิ์ลป์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมผูต้อ้งหาท่ีอยูใ่นอาํนาจศาลทหาร 2552 
3384 ฐิติกร ปรีพลู ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมอาวุธปืนและส่ิงเทียมอาวธุปืนท่ี

นาํมาใชก้บัยทุธกีฬา 
2552 

3385 พงศปิ์ยะ ยอดสุรางค ์ ปัญหาบังคบัใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 
2522 กรณีศึกษา : " ผูข้บัขี่ขบัรถในขณะเมาสุรา " มาตรา 43 (2) 

2552 

3386 บุญรวย  โพธากาญ ปัญหาขอ้กฎหมาย ส.ป.ก.เก่ียวกบัเกษตรกรการโอนและการตกทอด 2552 
3387 กิติพงศ ์ สถาพร ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในการประเมินภาษีอากรตามประมวล

รัษฎากร 
2552 

3388 ธนกิจ  สิทธิพราหมณ์ ปัญหาขอ้กฎหมายการเสนอเร่ืองความผิดและการบงัคบัใชร้ะเบียบ
วนิยัทางงบประมาณและการคลงั พ.ศ.2544 

2552 

3389 ภานุวฒัน์  ปานแกว้ ปัญหาขอ้กฎหมายจากพระราชบญัญติัคาํนาํหนา้นามหญิง 2552 
3390 อภินนัท ์ นวลสุวรรณ์ ความประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงของเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติั

ความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ.2539 
2552 

3391 เผา่พงศ ์ เอกสายธาร ปัญหาการรับเร่ืองร้องเรียน และวธีิพิจารณาสอบสวนเร่ืองร้องเรียน 2552 
3392 ฐิตินนัท ์ สิงหา ปัญหาการดําเนินคดีผูบ้ริโภคตามพระราชบัญญติัวิธีพิจารณาคดี

ผูบ้ริโภคพ.ศ.2551 มาตรา 44ในมหาวิทยาลยั : ศึกษาเฉพาะกรณี
ลูกจา้งประเภทพนกังานมหาวทิยาลยั 

2552 
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3393 ธีระวฒิุ  วชิรมโนวาทย ์ ปัญหากฎหมายในการจดัสิทธิประโยชน์และสวสัดิการของลูกจา้ง
ในมหาวิทยาลัย : ศึกษาเฉพาะกรณีลูกจ้างประเภทพนักงาน
มหาวทิยาลยั 

2552 

3394 วรีะศกัด์ิ  สาระชาติ การแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบัการเลือกตั้ง 2552 
3395 มะนพ มะโรตระกลู อาํนาจของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายป้องกนัและปราบปราม

ยาเสพติดใหโ้ทษ 
2552 

3396 สมถวลิ  ธรรมอมรกลุ ปัญหาทางกฎหมายในการตีความค่าสิทธิตามประมวลรัษฎากร 
มาตรา 40(3) 

2552 

3397 กรวภิา  สุขวลัลิ การคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภคจากธุรกิจขายตรง และตลาดแบบตรง 2552 
3398 สุกญัญา  ถนอมกล่อม มาตรการทางกฎหมายเพื่อการยอมรับเทคโนโลยีในการประชุม

คณะกรรมการบริษทั และการมีมติเวยีน 
2552 

3399 ชีระวทิย ์ อคัรพรพฒัน ์ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดหาทนายความให้แก่ผูต้อ้งหาหรือ
จาํเลยในคดีอาญาโดยรัฐ 

2552 

3400 ภาสกร  ดมหอม ปัญหาการเช่าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ตามพระราชบญัญติัการเช่าท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 

2552 

3401 ศรัยกร  แยม้ละออ มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของ
ผูต้อ้งหาและจาํเลย กรณีทนายความขอแรงในกระบวนการยติุธรรม
ทางอาญา 

2552 

3402 รณิดา  ถิรปาลวฒัน ์ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและการคา้อวยัวะมนุษยเ์พ่ือ
การปลูกถ่าย 

2552 

3403 รังสรรค ์ มีไพฑูรย ์ มาตรการบังคับทางปกครองกับความรับผิดทางละเ มิดของ
เจา้หนา้ท่ี :ศึกษากรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

2552 

3404 ไพศิษฐ ์ ตรีสรณาคม การดําเนินตามคาํซัดทอดของผูต้ ้องหาในคดีอาญาตามกฎหมาย
พยานปัจจุบนั 

2552 

3405 ยพุยงค ์ วงิวร ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิด
จากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 ศึกษากรณี : การเยียวยาแก่
ผูเ้สียหาย 

2552 

3406 เถกิงเกียรติ  จทัร์พลู ปัญหาการใชบ้นัทึกถอ้ยคาํแทนการซักถามพยานต่อหนา้ศาลในคดี
แพง่ 

2552 

3407 สมภพ  โชติวงษ ์ ปัญหาในการกกักนัผูร่้วมกระทาํความผิดไวเ้ป็นพยานในคดีอาญา 2552 
3408 กิตติศกัด์ิ  จุลสาํรวล การนาํท่ีดินท่ีไดม้าจากการเวนคืนไปใชป้ระโยชน์เพื่อการอ่ืน 2552 
3409 ปิยรัตน ์ คาํอรรถ การลงโทษทางอาญาต่อนิติบุคคล : ศึกษากรณีตามคาํพิพากษาท่ี

เก่ียวขอ้ง 
2552 
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3410 นวลพร  เวชสุวรรณรักษ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการทาํแทง้ 2552 
3411 ยงยทุธ  หม่ืนโฮง้ ปัญหาการจดัเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์ป็น

ทางการคา้หรือหากาํไร ตามหมวด 5 แห่งประมวลรัษฎากร 
2552 

3412 กรณิกา  โลหะชาตินนัท ์ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 2552 
3413 กิมาณีย ์ สุทธิพนัธ์ มาตรการทางกฎหมายและแนวทางจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

ของสามีและภริยา 
2552 

3414 ชยัชนะ  พวงมณี การบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองพยานในคดียาเสพติด 2552 
3415 ภสัพร  บูรณะวงศ ์ ปัญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัสิทธิการขอรายไดผู้ป่้วยส้ินหวงั 2552 
3416 พศิน  เน่ืองชมภู สิทธิของผูต้อ้งหาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา 
2552 

3417 ณรงคศ์กัด์ิ  ทองสุข ปัญหาการวินิจฉัยความไม่เป็นธรรมในสัญญา  ศึกษากรณี
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยขอ้สญัญาท่ีไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 

2552 

3418 สมลกัษณ์  วรินทรนุวตัร ปัญหาทางกฎหมาย การคิดอตัราดอกเบ้ีย : กรณีศึกษาสินเช่ือส่วน
บุคคลผา่นบตัรเครดิต 

2552 

3419 อารีย ์ จนัทร์นาลเว ปัญหาทางกฎหมายและอุปสรรคของกระบวนการพิจารณาคดี
ส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทย 

2552 

3420 วโิรจน ์ หอมหวาน ปัญหากฎหมาย สิทธิการมีทนายความของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในชั้น
สอบสวน 

2552 

3421 ณฐัพงษ ์ สุขนนัทพสั ปัญหาการปล่อยชัว่คราวของศาลทหาร 2552 
3422 ไพโรจน ์ ฉนัทวฒิุ ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัห้ามนาํของท่ีมีการแสดงกาํเนิด

เป็นเท็จเขา้มา พ.ศ. 2481 
2552 

3423 พิพฒัน์  พิบูลย ์ มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสืบพยานเด็กในคดีอาญา 2552 
3424 สรกฤช  มูลมงคล ปัญหาการคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภคตามพระราชบญัญติัวธีิพิจารณา

คดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 
2552 

3425 ชชัชยั  แสงมณี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการจบักรณีการกระทาํความผิดซ่ึงหนา้ 2552 
3426 สนัติภาพ  อินอิว มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการคา้ปลีกขนาดใหญ่จากการ

เปิดการคา้เสรี 
2552 

3427 ชยัทตั  คาํอุย้ การกาํจดัขยะของเสียออกจากโรงงานอุตสาหกรรม 2552 
3428 บรรจง  ยวงใย มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมความชอบดว้ยกฎหมายในการ

กระทาํของเจา้หนา้ท่ีรัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณีการกระทาํของเจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายทหาร 

2552 

3429 เฉลิมวงศ ์ รัตนูปถมัภ ์ อํานาจของพนักงานสอบสวนกับการคุ้มครองพยานบุคคลใน
คดีอาญา 

2552 
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3430 สมเด็จ  สุขการ การใชสิ้ทธิฟ้องคดีอาญาความผิดต่อรับของผูเ้สียหาย 2552 
3431 วราทิพย ์ณวพินัธ์ ความรับผิดทางอาญาเก่ียวกบัการใชเ้ช็ค 2552 
3432 สมศกัด์ิ  กลบัรอด อาํนาจหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวน ในการทาํแผนประทุษกรรม 2552 
3433 นริศรา  อภยัรัตน ์ การจดัเก็บภาษีอากรวสิาหกิจชุมชนตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2551 2552 
3434 เฉลิมชยั  บุญศิริ การคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนซ่ึงตกเป็นผูต้อ้งหาในคดีอาญา

ตามพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 

2552 

3435 ฐิติวฒัน์  รุจิธรรมดาํรง กา รบัง คับ ใ ช้พ ร ะร า ชบัญ ญัติ ก าร รั กษ า ควา มมั่น คง ภาย ใ น
ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 

2552 

3436 เปรม  คุม้ยิม้ การกาํจัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามพระราชบญัญติัการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

2552 

3437 เสกสิทธ์ิ  สุวรรณฤทธ์ิ การคุ้มครองสิทธิผู ้ต้องหาศึกษาเฉพาะกรณีการแจ้งข้อหาของ
พนักงานสอบสวน ตามมาตรา 134 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

2552 

3438 ชชัชาญช์  ศรีรัตน ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคในการซ้ือขายรถยนตท่ี์
ใชแ้ลว้ 

2552 

3439 ภทัรียา  ศรีระสนัต ์ มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมการโฆษณาอาหาร
กบัผูบ้ริโภคกลุ่มเด็ก 

2552 

3440 อมรศกัด์ิ  จนัทร์ปาน มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบนาํ
นํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีออกนอกระบบ 

2552 

3441 จกัรกฤช ณ นคร อาํนาจสอบสวนตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามยาเสพ
ติด พ.ศ. 2519 กบัหลกัสิทธิมนุษยชน 

2552 

3442 อภิชาต  ไชยฤทธ์ิ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัหลีกเล่ียงการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเขา้กองประจาํการ 

2552 

3443 ไชยวฒิุ  วรรณุรักษ ์ มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุม้ครองและพิทักษ์สิทธิผู ้
กล่าวหาในคดีมรรยาททนายความ 

2552 

3444 อโนทยั  เกตตะพนัธ์ุ ปัญหากระบวนการออกคาํสัง่ลงโทษทางวนิยัของขา้ราชการตาํรวจ 2552 
3445 ศุภกฤษณ์  เกล้ียงจนัทร์ ปัญหาตามความผิดทางละเมิดของบิดามารดาในกรณีท่ีบุตรผูเ้ยาว์

กระทาํละเมิด 
2552 

3446 สรศกัด์ิ  วงศน์อ้ย ปัญหาการบงัคบัชาํระภาษีคา้งตามพระราชบญัญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2527 

2552 

3447 เกียรติจกัรภพ  พทุธกลู มาตรการควบคุมผูด้าํรงตาํแหน่งระดบัสูง กรณีการกระทาํท่ีเป็นการ
ขดักนัแห่งผลประโยชน์ 

2552 
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3448 ณฐักิตต์ิ  กิตติพนสันนัท ์ ปัญหาการร้องเพิกถอนการขายทอดตลาด : ศึกษาเฉพาะกรณีเหตุ
แห่งการขายทอดตลาดตํ่ากวา่ราคาท่ีสมควรขาย ตามมาตรา 309 ทว ิ

2552 

3449 จรัส  จรัสแสงไพบูลย ์ ปัญหากฎหมายการดาํเนินการทางวนิยัแก่พนกังานเทศบาล 2552 
3450 เกรียงศกัด์ิ  เตียเจริญวรรธน ์ ปัญหาสิทธิของบุตรนอกสมรสท่ีบิดาไดรั้บรองแลว้โดยพฤติการณ์ 2552 
3451 ธชัชยั  โรจนวรรางกรู มาตรการเก่ียวกบัการลงโทษผูก้ระทาํความผิดทางเพศตามประมวล

กฎหมายอาญา 
2552 

3452 ประยรู  จนัทรชิต ปัญหาการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมาย กรณีการ
นาํสืบถึงความเป็นบิดาของบุตร 

2552 

3453 ธีระยทุธ  ฤทธิวงศ ์ ปัญหาเก่ียวกบัสิทธิของผูเ้สียหายในศาลทหาร เวลาปกติ และเวลาไม่
ปกติ 

2552 

3454 เสถียร  สิงห์สุข มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการจราจรบนทางหลวง 2552 
3455 ทรงไทย  วทิวฒิุศกัด์ิ การนาํการดาํเนินคดีแบบกลุ่มมาใชใ้นประเทศไทย : ศึกษากรณี

บทบาทของทนายความ 
2552 

3456 พิศิษฐ ์ วริิยะพาณิชย ์ ปัญหาเก่ียวกบัอายคุวามในคดีอาญา 2552 
3457 เจษฎา  จอมคาํสิงห์ การใช้ดุลยพินิจกําหนดทรัพย์สินท่ีไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการ

บงัคบัคดีท่ีมีต่อเจา้หน้ี และลูกหน้ี 
2552 

3458 สมชยั  ชยัวงษ ์ ปัญหาเก่ียวกบัการชดใชค้่าเสียหายของผูถู้กเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง : 
ศึกษากรณีการเลือกตั้งส่วนทอ้งถ่ิน 

2552 

3459 ธิติมา  เอ่ียมรักษา ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาด
จากการยดึอสงัหาริมทรัพยผ์ิดแปลง 

2552 

3460 ปิยะวรรณ  สุขขา ปัญหาการเบ่ียงเบนคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยติุธรรม 2552 
3461 ศกัด์ิสิทธ์ิ  ตรีโรจน์พฒิุพงศ ์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกู้

ของธนาคารพาณิชย ์
2552 

3462 ธีรเวศม ์ ฉากไธสง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการเวนคืนท่ีดินของรัฐ 2552 
3463 นจัพร   ขามโนนวดั ปัญหาความซํ้ าซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวดักับเทศบาล

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล และเมืองพทัยา 
2552 

3464 ณฐัวคิม  วรรณุรักษ ์ มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติหน้า ท่ี
ทนายความขอแรง 

2552 

3465 อิทธิพล  บุญพินิจ ปัญหาการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาในการทาํแผนประทุษกรรม
ประกอบคาํรับสารภาพ 

2552 

3466 ศิริธรรม  นาควรรณ ปัญหาการคุม้ครองสิทธิและการเยียวยาผูถู้กคุมขงัโดยไม่ชอบดว้ย
กฎหมาย 

2552 

3467 พงษฐ์กิตต ์ แกว้ประสงค ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบักระบวนพิจารณาคดีในศาลภาษีอากร 2552 
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3468 โสภา  มุขมณเฑียร ปัญหา "พยานหลกัฐานใหม่" ตามพระราชบญัญติัร้ือฟ้ืนคดีอาญาข้ึน
พิจารณาใหม่พทุธศกัราช 2526 

2552 

3469 สุรพล  นาชยั ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินการทางวินัยขา้ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

2552 

3470 วริษฐา  ขนัโคกกรวด ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2552 

3471 สุทธิชยั  คลอ้สวสัด์ิ ปัญหาความรับผิดส่วนของผูซ้ื้อทรัพยจ์ากการขายทอดตลาด 2552 
3472 จิรพา  ตรีโรจน์พฒิุพงศ ์ ปัญหาเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีมรดก 2552 
3473 พีรพงศ ์ ธนโพธ์ิชยักลุ ปัญหาเก่ียวกบัการสอบสวนพยานหลกัฐานทางนิติวทิยาศาสตร์ 2552 
3474 ไกรเดช  คงสนิท ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัสิทธิจราจลในศาลทหาร 2552 
3475 รณชยั  คีรีเพช็ร ปัญหาเก่ียวกบัการแสวงหาพยานหลกัฐานจากตวัผูถู้กกล่าวหา 2552 
3476 ปารเมศ  แสงสวา่ง ปัญหาเก่ียวกบัความรับผิดของหน่วยงานของรัฐ และเจา้หน้าท่ีใน

ความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี 
2552 

3477 ไพโรจน์ พนงั นิตินนัท ์ อาํนาจองค์กรอยัการและพนักงานอยัการในการใชดุ้ลยพินิจสั่งไม่
ฟ้องคดีอาญา 

2552 

3478 วฒันา  ช่วยศรีนวล มาตรการในการคุม้ครองสิทธิของผูต้ ้องหาในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
คดีอาญา 

2552 

3479 วรยทุธ  วฒิุงาม มาตรการทางกฎหมายในการคน้เคหสถานโดยไม่มีหมายคน้ของ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

2552 

3480 ตระกลู  หนูนิล ปัญหากฎหมายในการเลือกผูใ้หญ่บา้นท่ีขดักบัหลกัการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

2552 

3481 อดุล  ใจแขง็ การใช้อํานาจการจับกุมของเจ้าพนักงานท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน 

2552 

3482 ศลทร  คงหวาน ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองบุคคลวิกลจริตในกระบวนการ
พิจารณาคดีอาญาศึกษากรณีตามพระราชบญัญติัสุขภาพจิต 

2552 

3483 วชัรชยั  แสงอุไร ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูเ้ช่าซ้ือตามพระราชบญัญติั
วา่ดว้ยขอ้สญัญาท่ีไม่เป็นธรรมพ.ศ.2540 

2552 

3484 อมรเทพ  เกตุแกว้ ปัญหากฎหมายในการคุม้ครองความเช่ือโดยสุจริต กรณียกเลิกหรือ
เพิกถอนคาํสัง่ทางปกครอง 

2552 

3485 วนิยั  ชุมสวสัด์ิ ปัญหาคุณสมบัติของทนายความขอแรง  การจ่ายเงินรางวลัและ
ค่าใช้จ่ายแก่ทนายความขอแรงอันส่งผลกระทบต่อกระบวนการ
ยติุธรรมทางอาญา 

2552 

3486 กฤษดา  วบูิลยพ์งศ ์ บทบาทอยัการในการควบคุมการสอบสวนคดีอาญา 2552 
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3487 ธญัญา  สงัขศิ์ลป์ชยั กระบวนการตรวจสอบความจริงกับการแยกอาํนาจการสอบสวน
และการฟ้องคดีออกจากกนั 

2552 

3488 ศุภลกัษณ์  หสันนัท ์ พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 :ศึกษาเฉพาะกรณีอาคาร
ชุมนุมคน 

2552 

3489 ธนวฒัน์  อุดมรุ่งเรืองกิจ ปัญหาเก่ียวกบัการพิจารณาคดีต่อเน่ืองและครบองค์คณะต่ออาชีพ
ทนายความ 

2552 

3490 ธีรพงศ ์ ไกรนรา ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมและการอนุรักษท์รัพยากรประมง
ทะเล 

2552 

3491 ทศพร  จิดาวรรณ ปัญหาการดําเนินคดีของผู ้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ ้มครอง
ผูบ้ริโภคกบัการดาํเนินคดีแบบกลุ่ม 

2552 

3492 อรุณ  บุญคล่อง ปัญหาและความเหมาะสมของการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สถาบนัการเงินท่ีเป็นธนาคารพาณิชย ์

2552 

3493 สุรินทร์  ทองแท่น ปัญหาการบงัคบัใชม้าตรการทางอาญาตามพระราชบญัญติัส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 

2552 

3494 วรีะศกัด์ิ  พรหมแกว้ ปัญหาและอุปสรรคการออกหนงัสือแสดงสิทธิในท่ีดินตามมาตรา58 
(ตรี)ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

2552 

3495 ศกัด์ิชยั  บุญรอดรักษ ์ ปัญหาการคุม้ครองสิทธิในคดีความผิดต่อส่วนตวัเม่ือผูเ้สียหายถึงแก่
ความตายก่อนร้องทุกข ์

2552 

3496 สนธยา  แสงศรี ปัญหาความซํ้ าซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลกับองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั 

2552 

3497 วไิลลกัษณ์  รุ่งเลิศกสิกิจ ปัญหากฎหมายในการดาํเนินการทางวินยัพนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน:ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล 

2552 

3498 ทศัน์ลกัษณ์  ปัณณภคนนัท ์ การคุม้ครองสิทธิเหยือ่อาชญากรรม:ศึกษากรณีผูเ้สียหายในคดีอาญา 2552 
3499 ธนโชติ  สุวรรณกลาง ปัญหาทางกฎหมายในการใชอ้าํนาจของเจา้พนกังานท่ีดินในการออก

เอกสารสิทธิและการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน 

2552 

3500 สมคิด  เจียมรัตนศรี ปัญหาการสันนิษฐานตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 :ศึกษา
กรณีการฟ้องร้องตามมาตรา62 

2552 

3501 พลอย  แดงประดบั ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายต่อการทํางานอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายของคนต่างดา้วในประเทศไทย 

2552 

3502 จิตติมา  จาํปาทอง ปัญหาการคุม้ครองดา้นสวสัดิการของผูสู้งอายใุนประเทศไทย 2552 
3503 สุทธิพงศ ์ ประเสริฐสม มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุม้ครองขอ้มูลอนัมีลิขสิทธ์ิ

จากการโอนถ่ายขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 
2552 
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3504 ดวงเดือน  สุทธาชีพ จริยธรรมในการดาํเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการ 2552 
3505 พชัรินทร์  สุวรรณโคดม ปัญหาการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมของธุรกรรมพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 2552 
3506 สวสัด์ิ  เยน็ประสิทธ์ิ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลท่ีศาล

นาํมาใชใ้นการวนิิจฉยัคดี 
2552 

3507 ชลอ  บุพฤทธ์ิ ปัญหาการควบคุมการเช่าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม :ศึกษาเฉพาะกรณี
การเช่าท่ีนาตามพระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.
2524 

2552 

3508 วรุฒม ์ พานิชพนัธ ์ ปัญหาและอุปสรรคการส่งผูร้้ายขา้มแดน กรณีอาํนาจหน้าท่ีของผู ้
ป ร ะ ส า น ง า น ก ล า ง แ ล ะ ก ร ณี ค ว า ม ผิ ด ท า ง ก า ร เ มื อ ง ต า ม
พระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ.2551 

2552 

3509 ปรางทิพย ์ หวงัสมนึก ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐ 

2552 

3510 บณัฑิต  ขวาโยธา ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2552 
3511 พิษณุ  วอ่งไว มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดการขยะเทคโนโลยีของ

ประเทศไทย 
2552 

3512 อนนท ์ เมฆศรี ปัญหาการกาํหนดโทษทางอาญาว่าดว้ยความผิดอนัเกิดจากการใช้
เช็ค 

2552 

3513 ฤชุบดี  สอนนาํ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัพยานเด็กในคดีอาญา 2552 
3514 นิติวฒิุ  อุทปา ปัญหาในทางกฎหมายเก่ียวกบัผูข้บัข่ีรถเมาสุรา 2552 
3515 สรรวชัญ ์ บุญเตม็ ปัญหาการดําเนินคดีการกระทําทางปกครองของกรมสรรพากร

เก่ียวกบัหน้ีภาษีอากร 
2552 

3516 นิภาภทัร  ศรีสุวรรณ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู ้เ สียหายตาม
พระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหาย และค่าทดแทน และค่าใชจ่้าย
แก่จาํเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 

2552 

3517 จนัทนา  เจริญบุญ ปัญหาเขตอาํนาจศาลท่ีเก่ียวกบัสญัญาทางปกครอง 2552 
3518 ธีรญา  พนัเทศ ปัญห าทา งกฎ หมา ยใน การ อุทธรณ์คําสั่ ง ทาง ปกค รอง ตา ม 

พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
2552 

3519 อุมาพร  กาฬแสน ปัญหาการอายดัเงินเดือนลูกจา้งเอกชน 2552 
3520 พิทกัษ ์ ธรรมะ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบับทบาทของทนายความในความผิดอาญา 2552 
3521 ปาริชาต  ชาญประเสริฐ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบับทบาทของราชการส่วนกลาง และส่วน

ภูมิภาคในการกาํกบัดูแลการบริหารงานของเทศบาล 
2552 

3522 วชัรินทร์  ชมพโูครต ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการเงินการคลงัขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล 

2552 
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3523 สุลีพร  สีลาชม ปัญหาเก่ียวกับสิทธิท่ีจะตายตามพระราชบัญญติัสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ.2550 

2552 

3524 มงคล  คมัภิรานนท ์ ความรับผิดของนิติบุคคลในรูปบริษทัจาํกดัท่ีมีหน้ีภาษีอากรคา้ง 2552 
3525 เจตรินทร์  พนัจะโปะ ปัญหาทางกฎหมายการดาํเนินคดีคดีอาญากบัเด็กและเยาวชน ศึกษา

เฉพาะกรณีการดาํเนินการสอบสวนในชั้นพนกังานสอบสวน 
2552 

3526 จีรวรรณ  บุญศรี ปัญหาสถานะทางกฎหมายการดาํเนินคดีอาญาของสาํนกังานจดัรูป
ท่ีดินกลางและอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการจดัรูปท่ีดิน 

2552 

3527 พงษเ์ทพ  มุสิเกตุ ปัญหาขอ้ขดัขอ้งเร่ืองอาํนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ระหวา่งพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจ 
พ.ศ.2542กบัประกาศคณะกรรมการกระจายอาํนาจฯ พ.ศ.2546 

2552 

3528 อภิชาติ  โคเวยีง ปัญหากฎหมายเลือกตั้งท้องถ่ินในการสรรหาผูด้าํเนินการจัดการ
เลือกตั้งทอ้งถ่ินและการนบัคะแนนเลือกตั้งทอ้งถ่ิน 

2552 

3529 เชิดกาํพล  พลเรือง ปัญหาทางกฎหมายตามพระราชบญัญติัการกระทาํความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ.2550 

2552 

3530 โกสินทร์  คงเสือ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูถื้อสิทธิในท่ีดินท่ีมีเอกสาร 
ภ.บ.ท.5 

2552 

3531 อภิชาติ  สุพร มาตรการทางกฎหมายในการดาํเนินการดา้นภาษีก่อนบริษทัร้าง 2552 
3532 จีรพนัธ ์ ภูครองเพชร ปัญหาทางกฎหมายในการจดัสรรงบประมาณของมหาวิทยาลยัใน

กาํกบั 
2552 

3533 สุทธิศกัด์ิ  โฆษิตบนัสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัการสาธารณสุขใน
กิจการท่ีเป็นอนัตรายอยา่งร้ายแรงต่อสุขภาพ 

2552 

3534 คมศร  สีจองแสง มาตรการคุม้ครองผูถู้กเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการถูกเรียกให้ชดใช้
ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง 

2552 

3535 อนงค ์ สิทธิมาตย ์ ปัญหาการออกคาํสั่งทางปกครองเก่ียวกับความรับผิดทางวินัยท่ีมี
ผลกระทบต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

2552 

3536 สกนุา  ทิพยรั์ตน ์ ปัญหาการใชสิ้ทธิชุมนุมทางการเมือง 2552 
3537 ภทัรพร  อุทยัธรรม ปัญหากฎหมายในการพิจารณาความผิดของอาจารยม์หาวิทยาลยัท่ี

ล่วงละเมิดทางเพศต่อนกัศึกษา 
2552 

3538 พฒัวรินทร์                       
ยอดพรหมมินทร์ 

ปัญหากฎหมายภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดากรณีมีคู่สมรส 2552 

3539 ไพฑูรย ์ บุญลํ้า ความชอบด้วยกฎหมายปกครองของคาํสั่งลงโทษทนายความตาม
พระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2538 กรณีละเมิดอาํนาจศาล 

2552 

3540 อโนทยั  อดิสร ปัญหากฎหมายธุรกิจขายตรงแอบแฝงแชร์ลูกโซ่ 2552 
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3541 กาญจนาถ  ธีรศานต ์ การบังคบัใช้กฎหมายเก่ียวกับการให้กู้ยืมเงินกองทุนพฒันาฝีมือ
แรงงาน 

2552 

3542 ชนิดาภา  บุญลอ้ม การเยียวยาความเสียหายต่อจิตใจตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค 

2552 

3543 ป่ินนภา  เดชเดโช การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ.
2545: ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กและเยาวชน 

2552 

3544 จารุณี  พงเพช็ร การจดัการทรัพยสิ์นของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยภ์ายหลงัลูกหน้ีถูก
ปลดจากลม้ละลาย 

2552 

3545 อญัญารัตน ์ โกละกะ การช้ีมูลความผิดทางวินัยของคณะกรรมการ ป.ป.ท.ต่อการ
ดาํเนินการวนิยัขา้ราชการ 

2552 

3546 ณฐัพงศ ์ ยวุนิชยากลุ ปัญหาอาํนาจการสอบสวนคดีอาญาระหว่างพนักงานสอบสวนกบั
พนกังานอยัการ 

2552 

3547 ณฐัจกัษณ์  บุญศกัด์ิเลิศ ปัญหาเก่ียวกบัการทาํแทง้ 2552 
3548 ไมตรี  ศิริสมพล ปัญหาทางกฎหมายของการบงัคบัคดีทรัพยสิ์นของลูกหน้ีจากการ

ขายทอดตลาด 
2552 

3549 พินิจ  เกิดผล การตรวจสอบทางกฎหมายภายหลงัการวสิามญัฆาตกรรม 2552 
3550 หทยัชนก  วงศธ์รรมกลู มาตรการทางกฎหมายในการกาํกบัดูแลการติดตามทวงถามหน้ีของ

สถาบันการเงิน และผูป้ระกอบธุรกิจให้สินเช่ือท่ีไม่ใช่สถาบัน
การเงิน 

2552 

3551 ณฏัฐก์นก  เหลือง
พฤกษชาติ 

ปัญหากรณีบุคคลภายนอกจาํนองทรัพยสิ์นเพ่ือประกนัการชาํระหน้ี
ของบุคคลอ่ืน 

2552 

3552 ปกาศิต  พรหมป่ินชมพ ู ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัอายุความในคดีอาญา :ศึกษาเฉพาะกรณี
อาชญากรรมการคา้มนุษย ์

2552 

3553 อรุณ  ชยักลุ ปัญหาเก่ียวกบัการพิจารณาคดีผูบ้ริโภค 2552 
3554 สุรินทร์  เจียรนยัหยก ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้งัคบับญัชาในการสั่ง

พกัราชการออกจากราชการและกลบัเขา้รับราชการ 
2552 

3555 ศศิปรียา  ตรีสุคนธรัตน ์ ปัญหาเก่ียวกบัการเปรียบเทียบระงบัคดีตามกฎหมายศุลกากร 2552 
3556 จนัทนา  ลภักตัโร ปัญหาโทษปรับในประเทศไทย 2552 
3557 ปิยะนุช  บงัไสย ์ มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผูบ้ริโภคจากการโฆษณา

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 
2552 

3558 สมหมาย  รักษชู์ช่ืน การสอบสวนเด็กและเยาวชนในคดีอาญา 2552 
3559 ชนิดาภา  แกว้กระจาย มาตรการบังคบัทางปกครองตามพระราชบัญญติัความรับผิดทาง

ละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ.2539 :ศึกษาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2552 
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3560 ชยัฤทธ์ิ  ดิษฐรักษ ์ ปัญหาการรับฟังพยานบอกเล่าในคดีอาญา 2552 
3561 อธิวฒิุ  ไวยกาญจน์ การรับฟังพยานหลกัฐาน ศึกษาเฉพาะกรณีการรับฟังพยานหลกัฐาน

ตามมาตรา226/1 แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
2552 

3562 วรีศกัด์ิ  พลการ ปัญหาทางปฏิบติัในการจบับุคคลผูก้ระทาํความผิดซ่ึงหน้าโดยเจ้า
พนกังานตาํรวจเม่ือศาลยงัไม่ไดมี้คาํสั่งหรือออกหมายจบั ตามป.วิ
อาญา 

2552 

3563 วจัวทิ  อารีรักษ ์ การจดัเก็บสรรพสามิตจากผูป้ระกอบการสปา 2552 
3564 กรกชวรรณ  ณ นคร การฟ้องเรียกค่าเสียหายและการบงัคบัคดีกบัรัฐในคดีปกครอง 2552 
3565 กิจจา  คุม้แกว้ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายสหกรณ์ พ.ศ.2542 2552 
3566 สมโชค  เสนา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคดัเลือกกาํนนั 2552 
3567 สุริยนต ์ วมิลเมือง ปัญหาการรับฟังพยานหลกัฐานท่ีไดจ้ากการก่อให้กระทาํความผิด

โดยเจา้พนกังานตามพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ 
2552 

3568 วชิยั  วฒันกลู การควบคุมสมาชิกสภาและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินกรณีท่ีมีส่วนไดเ้สียใน
การทาํสญัญา 

2552 

3569 สมยั  จะเรียมพนัธ์ ปั ญ ห า เ ก่ี ย ว กั บ สิ ท ธิ ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง บุ ค ค ล พ้ื น ท่ี สู ง ต า ม
พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ.2551 

2552 

3570 จนัทร์เพญ็  ขวญัใจ บทบาทของทนายความในกระบวนการยติุธรรม 2552 
3571 อภิชาติ  สุเมธีวรศกัด์ิ ปัญหาการลดหน้ีภาษีอากรในคดีฟ้ืนฟกิูจการตามประมวลรัษฎากร 2552 
3572 เริงชยั  วรีะพงศ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับอายุความคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทาง

การเมือง 
2552 

3573 สุวชิา  จามพฒัน ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการใช้คาํนําหน้านามของหญิงไทยท่ี
สมรสแลว้ 

2552 

3574 อมรรัตน ์ ชา้วกลาง ปัญหาเก่ียวกบัสิทธิของผูเ้สียหายจากการกระทาํความผิดฐานข่มขืน
กระทาํชาํเรา 

2552 

3575 มโน  สุวรรณชนะ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการจราจรทางบก 2552 
3576 สมพร  พนัธ์ุทิพยแ์พทย ์ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาภาคบงัคบั 2552 
3577 นพดล  ทดัระเบียบ ปัญหาการดาํเนินคดีอาญาในความผิดตามพระราชบัญญติัคุม้ครอง

แรงงานพ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 
2552 

3578 อุรสา  พิมพการ ปัญหากฎหมายในการจดัการดูแลส่ิงแวดลอ้มขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบล 

2552 

3579 ประยรู  บุญทอย การขอคืนภาษีโดยทุจริตในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม 2552 
3580 ชวลิต  หวงัท่ีชอบ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัสภาพบงัคบัผลประชามติของเทศบาล 2552 
3581 วนัดี  วาตะ ปัญหาการเร่งรัดภาษีอากรคา้งกรณียดึหรืออายดัทรัพยสิ์น 2552 
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3582 ธนิต  แท่นปาน ปั ญ ห า ก ฎ ห ม า ย ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ดํา เ นิ น ก า ร ท า ง วิ นั ย ต า ม
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2552 

3583 ประสงค ์ งามดี ปัญหาทางกฎหมายในการกระจายอาํนาจดา้นรายไดจ้ากการคลงัสู่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2552 

3584 กมลโรจน ์ กญุชร ณ อยธุยา ปัญหาทางกฎหมายของผูมี้สิทธิฟ้องคดีปกครอง 2552 
3585 ทิพยน์รา  มุกดารักษ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการแข่งขนัทางการคา้ 2552 
3586 บุญลือ  เรืองโรจน ์ ปั ญ ห าท าง กฎ ห ม าย ข อ ง การ คุ้ม ค ร อ ง เ ด็ กใ น ค ดี อ าญ าต า ม

พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 

2552 

3587 ปุณยนุช  มีกาํลงั การส่งเสริมการลงทุนภายใตพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.
2520ศึกษาเปรียบเทียบมาตรการภาษีของไทยและเวยีดนาม 

2552 

3588 สุชาติชนะ  สุระประเสริฐ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการใหกู้ย้มืเพ่ือการคา้ 2552 
3589 ณฐัวฒิุ  สตัยาภิวฒัน์ ปัญหาระบบการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. 
2552 

3590 กิตติภูมิ  เอกสิงห์ชยั ปัญหากฎหมายเก่ียวกับอํานาจหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนกับ
พนกังานอยัการในการกลัน่กรองคดีอาญาชั้นก่อนฟ้อง 

2552 

3591 วชิยั  วนัทะมาตร์ ปัญหากระบวนพิจารณาในศาลปกครอง ศึกษากรณีบทบาทอาํนาจ
หนา้ท่ีของตุลาการเจา้ของสาํนวน 

2552 

3592 ณฐัพล  แกว้ขนุทด ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองแรงงานศึกษากรณีการเลิกจา้ง
ไม่เป็นธรรม 

2552 

3593 สริโยธิน  พนูมัน่ ปัญหาการทดแทนหลกัประกันในการปล่อยชัว่คราวดว้ยความผิด
ฐานขดัขวางกระบวนการยติุธรรม 

2552 

3594 ไพฑูรย ์ ถนกัหมอ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 2552 
3595 ธนากร  โพธิโต ปัญหาในทางจดัเก็บภาษีสุราขาวสาํหรับโรงงานสุรากลัน่ชุมชนและ

โรงงานสุรากลัน่ขนาดใหญ่ 
2552 

3596 เสนีย ์ สร้อยสงค ์ การตรวจพยานหลกัฐานก่อนการสืบพยานในคดีอาญา 2552 
3597 ปวณีา  ธีระปราบภยั ปัญหาทางกฎหมายในการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2552 

3598 พงษธ์ร  โปนกแกว้ ปัญหาโทษปรับในกระบวนการยติุธรรมไทย 2552 
3599 อาลีญา  รามศิริ ปัญหาในการดาํเนินการทางวินยัของพนกังานองคก์ารปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน: ศึกษากรณีพนกังานเทศบาล 
2552 

3600 สจัจพงศ ์ พฒันสุขวสนัต ์ ปัญหาเก่ียวกบัการชนัสูตรพลิกศพคดีวสิามญัฆาตกรรม 2552 
3601 สมศกัด์ิ  บาํรุงแควน้ การยืน่ขอเป็นบุคคลลม้ละลาย ศึกษากรณีบุคคลธรรมดาลม้ละลาย 2552 
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3602 เอกนะ  คาํทอง ปัญหากฎห มายของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในการจัดการ
สาธารณูปโภค 

2552 

3603 องอาจ  เจ๊ะยะหลี มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการกระทําทุจริตของผูเ้อา
ประกนัในธุรกิจประกนัภยั 

2552 

3604 ธีรพงษ ์ หนูไชยแกว้ มาตรการทางกฎหมายในการจดัเก็บภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนของ
เทศบาล:ศึกษาเฉพาะกรณีท่ีเก่ียวกบัเทศบาล 

2552 

3605 ประเสริฐ  แจมิตร มาตรการทางกฎหมายในการดาํเนินคดีการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภค 2552 
3606 จรัญ  ศรีสุข การเพ่ิมฐานความผิดของจาํเลยในคดีอาญากรณีหลบหนีระหว่าง

ปล่อยตวัชัว่คราว 
2552 

3607 สิริพร  จโนภาส การให้สิทธิแก่ผู ้ประกอบกิจการรายเดียวและห้างหุ้นส่วนซ่ึงมี
หน้ีสินลน้พน้ตวัเป็นการชัว่คราวไดป้ระโยชน์จากสภาวะพกัชาํระ
หน้ีในคดีฟ้ืนฟกิูจการ 

2552 

3608 อภิชญา  ดาํสร ผลกระทบจากการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค  
พ.ศ.2551 ศึกษากรณีประเภทคดีผูบ้ริโภคและเขตอาํนาจศาล 

2552 

3609 บาํรุง  เจริญพจน ์ ปัญหาเหตุทางกฎหมายการยบุพรรคการเมือง 2552 
3610 อิทธิพรพงศ ์ สมบติัสวสัด์ิ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการสหกรณ์ออมทรัพย ์ 2552 
3611 ประเวช  วรรณวสิิทธ์ิ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการดูแลและคุม้ครองป้องกนัท่ีดินอนั

เป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดิน :ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วน
ตาํบล 

2552 

3612 งามพล  รักไทย ปัญหากฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาองค์การบริหารส่วน
ตาํบล 

2552 

3613 ธนะพล  ประดุจจกัราผล ผลกระทบการประกาศเขตปฏิรูปท่ีดินท่ีมีต่อสิทธิของประชาชนใน
การออกเอกสารสิทธิท่ีดิน 

2552 

3614 โสภิตา  ไมท้รัพย ์ ปัญหาการการลม้ละลายของไทยกบับทบาทของเจา้พนกังานพิทกัษ์
ทรัพยใ์นฐานะผูค้วบคุมกาํกบัดูแล 

2552 

3615 วฒิุไกร  ฐาปนพฒัน ์ ปัญหาการให้หญิงอ่ืนตั้งครรภแ์ทนโดยใชเ้ทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พนัธ์ุ 

2552 

3616 เถลิงศกัด์ิ  ตระกลูหวงัวรีะ ปัญหากฎหมายในการบงัคบัจาํนองของธนาคารพาณิชย ์ 2552 
3617 รัชนีกร  นงคะวาส ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความผิดฐานสามีข่มขืนกระทาํชาํเราภริยาตน 2552 
3618 ชลายทุธ  นงคะวาส ปัญหาการบงัคบัใชเ้ก่ียวกบัการชุมนุม 2552 
3619 จรูญ  สุขประเสริฐ ปัญหาเก่ียวกบัการใชเ้ช็คตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผิดอนัเกิด

จากการใชเ้ช็ค พ.ศ.2534 
2552 

3620 สุธิดา  จ๋ิวบาํรุง ปัญหาการสืบเสาะและพินิจของพนกังานคุมประพฤติ 2552 
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3621 พงษศ์กัด์ิ  ฤทธ์ิศรไกร ปัญหาเก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายฟอกเงินท่ีมีต่อเจา้หน้ีของทรัพย์
ท่ีถูกยดึและอายดั 

2552 

3622 รัตนมณี  บุญยนื มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจดัการทรัพยสิ์นดอ้ยคุณภาพ
ของบริษทับริหารสินทรัพยก์รุงเทพพาณิชยจ์าํกดั 

2552 

3623 กญัญา  อรชุน ปัญหาอาํนาจศาลปกครองในคดีพิพาทเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
พนกังานตรวจแรงงาน 

2552 

3624 ภูวดล  เรืองอนนัต ์ ปัญหาและผลกระทบในการสอบสวนคดีอาญาของฝ่ายปกครอง 2552 
3625 จตุพล  นิลพรหม ปัญหาทางกฎหมายในคดีพิพาทเก่ียวกบัการสัญญาทางปกครอง : 

ศึกษากรณีความหมายของสญัญาทางปกครอง 
2552 

3626 เกรียงไกร  อน้บู่ ปัญหาการกําหนดระยะเวลาในการจัดทําคาํสั่งทางปกครองตาม
พระราชบญัญติัสถานบริการ พ.ศ.2509 

2552 

3627 สมนึก  งอยไธสง การจดัการและการใชท่ี้ดินอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดินเพ่ือ
ประโยชน์ในราชการตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

2552 

3628 ชายณรงค ์ เพชรหนองชุม ปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการท้ิงร้างท่ีดินของเอกชน ศึกษา
เฉพาะกรณีการเช่าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

2552 

3629 นิพนธ์  อินทรกาํแหง ปัญหาการรับฟังถอ้ยคาํรับสารภาพชั้นจับกุมของผูถู้กจับกุมเป็น
พยานหลกัฐาน 

2552 

3630 ปิยะนนัท ์ ใจสูงเนิน มาตรการทางกฎหมายในการจดัการของเรืออนัตรายในชุมชนภายใต้
การกาํกบัดูแลของราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

2552 

3631 พชัรี  อ่อนนอ้ม การปล่อยชัว่คราวโดยไม่มีหลกัประกนั 2552 
3632 ประกายศกัด์ิ  พิมพม์าก การป้องกัน และปราบปรามการสมยอมในการเสนอราคาต่อ

หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญติัว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการ
เสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 

2552 

3633 ดุษณี  บุญอ่ิม ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

2552 

3634 ธวชัชยั  แสงอรุณ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการเพิกถอนการขายทอดตลาดของเจ้า
พนกังานบงัคบัคดี 

2552 

3635 สนัทตั  นาคสมัฤทธ์ิ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการทาํแทง้ 2552 
3636 เรวดี  บณัฑิต ผลกระทบของพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ท่ีมีต่อการ

บริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
2552 

3637 พรพิมล  ยะโลมพนัธ์ุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว 2552 
3638 จตุพล  ศรีบุรมย ์ ปัญหาการวินิจฉัยช้ีขาดขอ้พิพาทเก่ียวกบัสัญญาอนุญาโตตุลาการท่ี

อยูใ่นอาํนาจศาลปกครอง 
2552 
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3639 ชยัวฒิุ  เกียรติกอ้งกาํจาย ปัญหาเก่ียวกบัเง่ือนไขและสิทธิในการร้องขอให้ร้ือฟ้ืนคดีอาญาข้ึน
พิจารณาคดีใหม่ 

2552 

3640 สุวภิา  มีชาํนาญ ปัญหาของผูมี้อาํนาจจดัการแทนผูเ้สียหายท่ีถึงแก่ความตายก่อน 2552 
3641 อดุลย ์ สุนทราวงศ ์ ปัญหาในทางกฎหมายเก่ียวกับสิทธิของประชาชนในการชุมนุม

เรียกร้องสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 2550 
2552 

3642 กนกวรรณ  ตะเภาพงษ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นตามคาํสั่งศาลใน
คดีแพง่โดยเจา้พนกังานบงัคบัคดี 

2552 

3643 ณฐัวฒิุ  บุญสิงห์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองพยานในคดีอาญา 2552 
3644 ภานรินทร์  เพชรทอง การจดัตั้งนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรตามพระราชบญัญติัจดัสรรท่ีดิน 

พ.ศ.2543 
2552 

3645 กิตติศกัด์ิ  ปุสวสัด์ิ การระงับขอ้พิพาทในคดีส่ิงแวดล้อมในศาลตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 

2552 

3646 ชาญ  ช่ืนหทยั มาตรการทางกฎหมายกบัการแกปั้ญหาคนขอทานในสงัคมไทย 2552 
3647 สนธยา  รัตนธารส ปัญหากฎหมายกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวน 2552 
3648 วจิกัร์  แสงของยาง ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบัญญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการ 
2552 

3649 เบญจพร  ศรีนนัทวงศ ์ ปัญหาความเหมาะสมในการใชค้่าสินไหมทดแทนในคดีอาญา 2552 
3650 พนาฆร  พรพิพิธ ปัญหาทางกฎหมายในการปฏิบติังานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 
2552 

3651 รจนา  เทียบรัตน ์ การตายอยา่งมีศกัด์ิศรี 2552 
3652 ประภาพิมพ ์ พนูขาํ มาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญติัประกอบ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 
2552 

3653 ภาวนา  งามสุทธิ พระราชบญัญติัศุลกากร พ.ศ.2469 ศึกษากรณีสินคา้ผา่นแดน 2552 
3654 วศิิษฐ ์ พลบม่วง การอาํพรางและการครอบครองยาเสพติดภายใตก้ารควบคุมของเจา้

พนกังานตามพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดียาเสพติด 
2552 

3655 ธีรวฒัน์  ธนญัชยั สิทธิการมีทนายความของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญา 2552 
3656 ทศันียว์รรณ  ฉนัทพิริยกลุ สถานะทางกฎหมายและการคุม้ครองสิทธิของพนกังานมหาวิทยาลยั

ในมหาวทิยาลยัราชภฏั 
2552 

3657 กฤติกร  กสิกรูพงศ ์ ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานทอ้งถ่ินศึกษา
กรณี" การถอดถอนผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน" 

2552 

3658 อรรถพล  ดวงรักษา ปัญหาความรับผิดทางอาญาของกรรมการบริษทัจาํกดั 2552 
3659 เชษฐ  แตงนารา ปัญหาการใช้อํานาจพนักงานสอบสวนในการดําเนินคดีอาญา

ความผิดเก่ียวกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
2552 
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3660 มโนภทัร  นารถศิลป์ ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

2552 

3661 เดชา  อุบลพงษ ์ ปัญหาทางกฎหมายในการหา้มมิใหรั้บฟังคาํรับสารภาพ 2552 
3662 วรพจน ์ มณีโชติ การดาํเนินคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 2552 
3663 ธีรพงษ ์ พร้ิงกลาง พระราชบัญญัติอาคารชุด  พ.ศ.2522:ศึกษาวิเคราะห์เฉพาะกรณี

เจา้ของร่วมตอ้งรับผิดในมูลละเมิดต่อบุคคลภายนอก 
2552 

3664 พชัราวลยั  นิลวงศ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัพยานหลกัฐานในคดีความผิดเก่ียวกบัเพศ 2552 
3665 รติกร  ประภากร มาตรการในการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัขายตรงและตลาดแบบตรง

พ.ศ.2545 : ศึกษากรณีเฉพาะการขายตรง 
2552 

3666 จารุวรรณ  ครุสาตะ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินคดีละเมิดลิขสิทธ์ิของพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ 

2552 

3667 เกตะวร์ี  จนัทร์สวา่ง ปัญหาเก่ียวกบัการเรียกค่าสินไหมทดแทนของผูเ้สียหายในคดีอาญา 2552 
3668 อภิสิทธ์ิ  หม่ืนทสั มาตรการบงัคบัใชก้ฎหมายสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า 2552 
3669 รจนา  สุขสวา่ง ปัญหาท่ีเกิดจากการแก้ไขหรือเพิกถอนโฉนดท่ีดินหรือหนังสือ

รับรองการทําประโยชน์ท่ีออกโดยคลาดเคล่ือนหรือไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 

2552 

3670 จุฑามาศ  กฤษณะพนัธ์ มาตรการทางกฎหมายในการบังคบัใชพ้ระราชบญัญติัผูถู้กกระทาํ
ดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

2552 

3671 วทูิร  นอ้ยนํ้ าคาํ ปัญหาการสัง่ใหน้ายกเทศมนตรีพน้จากตาํแหน่งตามมาตรา 73 แห่ง
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 

2552 

3672 ทรงกลด  เกริกกฤตยา ปัญหาการคุ้มครองผู ้บริโภคด้านโฆษณาตามพร ะราชบัญญัติ
คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ.2522 

2552 

3673 ธีรสิทธ์ิ  สุริยนัชยัเจริญ การคุม้ครองผูบ้ริโภคจากธุรกิจขายตรง : ศึกษากรณีการประกอบ
ธุรกิจประกนัชีวติ 

2552 

3674 วจันา  ป้อมแดง ปัญหาทางกฎหมายการทาํสญัญาซ้ือขายทางอินเตอร์เน็ต 2552 
3675 ป้องเกียรติ  ธายะพนัธ์ ปัญหากฎหมายในการกระทาํแก่อากาศยานในระหว่างบริการการ

เดินอากาศ 
2552 

3676 พนม  พลโฮม ปัญหาความซํ้ าซ้อนกันในอาํนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินศึกษาเฉพาะอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักบั
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2552 

3677 ชาญศกัด์ิ  พรหมบุตร ปัญหาการบงัคบัจดัเก็บหน้ีภาษีอากรของนิติบุคคลประเภทบริษทั
จาํกดั 

2552 

3678 ดาํรง  ปานแกว้ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการทอดท้ิงผูสู้งอาย ุ 2552 
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3679 วรีพงศ ์ อยูบุ่ญยนื ปัญหาการตรวจและเปิดเผยพยานหลกัฐานก่อนวนันดัสืบพยานตาม
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

2552 

3680 วราวฒิุ  สุธีรวรกลุ ผลของคาํสัง่วธีิการชัว่คราวก่อนการพิพากษาในคดีปกครอง 2552 
3681 วชิยา  คูณศรีสุข ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการดาํรงตาํแหน่งของกาํนนัผูใ้หญ่บา้น 2552 
3682 พฒันา  แทนพลกรัง มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองแรงงานภาคเกษตร 2552 
3683 มารินี  คงปราบ ปัญหาทางกฎหมายในการดูแลรักษาท่ีดินสาธารณสมบัติของ

แผน่ดินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2552 

3684 นิชาพิชญ ์ รักษาภกัดี ปัญหาการปรับปรุงระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 2552 
3685 ธวชัชยั  แสงสุข ปัญหาทางกฎหมายการใชอ้าํนาจดุลยพินิจของผูบ้งัคบับญัชาในการ

พิจารณาความผิดและสั่งลงโทษทางวินยัขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

2552 

3686 มาริสา  ยนตพิ์ทกัษกิ์จ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์

2552 

3687 ชมพนุูช  ปานทบั การจาํกดัสิทธิอุทธรณ์ของจาํเลยในคดีอาญา 2552 
3688 อรนิตย ์ เหลืองโรจนกลุ ปัญหาขอ้กฎหมายการตรวจและเปิดเผยพยานหลกัฐานในคดีอาญา 2552 
3689 กมลทิพย ์ ทองพิชยั ปัญหาขอ้กฎหมายการจดัเก็บภาษีมรดกกบัประเทศไทย 2552 
3690 หาญณรงค ์                                 

ศรีอรุณพรรณรา 
ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัอายคุวามในคดีอาญา ศึกษากรณีผูก้ระทาํ
ความผิดหลบหนีออกนอกราชอาณาจกัร 

2552 

3691 จกัรินทร์  นาคพิน ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการรวบรวมพยานหลกัฐานของพนักงาน
สอบสวนในการตรวจพิสูจน์บุคคลทางวทิยาศาสตร์ 

2552 

3692 กณัจนะ  พทุธิพงษ ์ ปัญหาทางกฎหมายของผูป่้วยท่ีส้ินหวงั 2552 
3693 อรณุชา  สนส่ง มาตรการทางกฎหมายในการรักษาความปลอดภยัในเขตสนามบิน 2552 
3694 ยภุาวดี  มีแสง ปัญหากฎหมายในการใช้ดุลยพินิจของผูมี้อาํนาจสั่งให้ออกจาก

ราชการกรณีมีมลทินมวัหมอง 
2552 

3695 สุทิน  คาํวชิยั ปัญหาขอ้กฎหมายของการรับฟังพยานบอกเล่าในคดีอาญา 2552 
3696 มรกต  สายทอง ปั ญ ห า ท า ง ก ฎ ห ม า ย เ ก่ี ย ว กั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

วทิยกุระจายเสียงวทิยโุทรคมนาคมและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
2552 

3697 หรรษลกัษณ์  รุ่งอุทยั มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของผู ้เ สียหายตาม
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 

2552 

3698 จกัรี  กรรณลา ปัญหาหลกักฎหมายในการเปล่ียนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วน
ตาํบลข้ึนเป็นเทศบาล 

2552 

3699 สมคิด  การุญภาสกร ปัญหาขอ้กฎหมายท่ีเอ้ือต่อการทุจริตเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2552 
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3700 เครือวลัย ์ คงปลอดเคราะห์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบักิจการกระจายเสียงวทิยชุุมชน 2552 
3701 จิรโรจน ์ สีสนั ปัญหาการจดทะเบียนช่ือเคร่ืองหมายการคา้และช่ือทางการคา้โดยใช้

ช่ือเดียวกนั 
2552 

3702 เฉลิมชยั  ปุญญะประสิทธ์ิ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดของลูกหน้ีหลายคนตามกฎหมาย
ตัว๋เงิน 

2552 

3703 อนนัตช์ยั  เมธีกสิพิพฒัน์ ปัญหาทางกฎหมายในการบงัคบัใชก้ารประกนัภยัภาคบงัคบั 2552 
3704 นิสา  จตุรพรสวสัด์ิ ปัญหาการคุม้ครองสิทธิผูสู้งอาย ุ 2552 
3705 เอกราช  เอมอาํไพ ปัญหาขอ้กฎหมายการเรียกดอกเบ้ียบตัรเครดิต 2552 
3706 ชนกพร  สุมนะเศรษฐกลุ ปัญหาข้อกฎหมายในการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดจากการขาย

ทอดตลาดตามคาํสัง่ศาล 
2552 

3707 อภิวฒัน์  ฉนัโชคดี ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัความผิดลหุโทษ : ศึกษากรณีความผิด
เก่ียวกบัร่างกาย 

2552 

3708 อาํพนัธ์  นวมนอ้ย การคุม้ครองพยานในคดีอาญาตามพระราชบญัญติัคุม้ครองพยานใน
คดีอาญา พ.ศ. 2546 

2552 

3709 เกรียงศกัด์ิ  พินธุสรศรี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัในการขอสิทธิบตัรการประดิษฐ ์ 2552 
3710 รวพีร  ช้ีทางดี ปัญหาการถือครองท่ีดินของคนต่างดา้วในประเทศไทย 2552 
3711 พรเทพ  จนัทร์กิตติมา ปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิศึกษาเฉพาะกรณีบทลงโทษทางกฎหมาย 2552 
3712 ภาณุพงศ ์ เถ่ือนสนัเทียะ ปัญหากฎหมายในการเขา้สู่ระบบการลม้ละลาย 2552 
3713 ชญาดา  ชูจนัทร์ มาตรการทางกฎหมายในการดาํเนินการกบัการคา้มนุษยใ์นประเทศ

ไทย 
2552 

3714 พรชุลีย ์ คชพนัธ์ุ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิส่วนตวัในกรณีถูกแอบ
ถ่ายโดยมิชอบ 

2552 

3715 สุทธินี  เมธีประภา ปัญหาเก่ียวกับสิทธิของบุตรนอกสมรสตามกฎหมายของประเทศ
ไทยเปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศ 

2552 

3716 นพดล  สีหบุตร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัคาํสัง่แต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการ 2552 
3717 ประมวล  แสงแกว้ศรี ปัญหาเก่ียวกับกฎหมายภาษีโรงเรือนและท่ีดิน กรณีจัดเก็บภาษี

โรงเรือนและท่ีดินประเภทอาคารชุด 
2552 

3718 โฆษณี  กาํลงัศิลป์ ปัญห าก ารร วบ รวมพย าน หลักฐา นใ นคดี ความ ผิด เ ก่ีย วกับ
คอมพิวเตอร์ 

2552 

3719 ไพจิตร  อนุรักษ ์ ปัญหาขอ้กฎหมายในการคุม้ครองเด็กถูกทอดท้ิงในประเทศไทย 2552 
3720 ก่อเกียรติ  ทองนุ่น ปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชกําหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีกระทบต่อการบงัคบัใชใ้นการแกไ้ขปัญหาการ
ก่อเหตุความไม่สงบในเขตทอ้งท่ีจ.นราธิวาส ปัตตานี และยะลา 

2552 
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3721 กมล  แจวเจริญ ปัญหาขอ้กฎหมายในการบงัคบัคดีตามคาํพิพากษาของศาลปกครอง
กบัฝ่ายปกครอง 

2552 

3722 ชวลิต  เจริญพร ปัญหาความรับผิดของแพทยเ์น่ืองจากการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 2552 
3723 พรทิพย ์ ล.วรีะพรรค การสอบสวนร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กับ

พนกังานอยัการตามพระราชบญัญติัการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 
2552 

3724 ชาลิสา  แสงสวา่ง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูซ้ื้อผอ่นส่ง 2552 
3725 ธนะศกัด์ิ  นามวงศ ์ ปัญหาการบงัคบัคดีของนายประกนัในคดีอาญา 2552 
3726 ปภพ  โฉมไธสง มาตรการการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีธนาคารของรัฐศึกษากรณี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
2552 

3727 สมภพ  สนองฝัน ความรับผิดฐานรับของโจร: ศึกษากรณีการนาํทรัพยก์ลบัคืนให้แก่
เจา้ของ 

2552 

3728 พทุธรักษ ์ อารยะรังษี ผลกระทบของการรับฟังพยานหลกัฐานในคดีอาญาท่ีได้มาโดยมิ
ชอบท่ีมีต่อหลกัความยติุธรรม 

2552 

3729 ณภทัร  องัสุทสั ปัญหาในการออกคาํสั่งเรียกให้เจา้หน้าท่ีชดใชค้่าสินไหมทดแทน
จากการกระทาํละเมิด 

2552 

3730 ปิยคัพฒัน ์ สุขสาร ศาลรัฐธรรมนูญกบัการยบุพรรคการเมือง 2552 
3731 สินชาย  คุม้ศรีวงษ ์ ปัญหาและอุปสรรคในการบงัคบัคดีแพง่ภาคเอกชน 2552 
3732 กมลชยั  ทบัเท่ียง ปัญหาการบงัคบัคดีในกรณีการชาํระหน้ีกองทุนกูย้มืเพ่ือการศึกษา 2552 
3733 ฐิราพชัร  เกษมปาน มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัพ.ร.บ.การทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ.

2551 
2552 

3734 สุวฒัน์  รุ่งทรัพยส์มบติั ปัญหาทางกฎหมายกรณีการมีเพศสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกภายใน
ครอบครัว 

2552 

3735 สุนิสา  เพชรกลบั มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองพยานผูข้อให้ขอ้มูลการทุจริต
ต่อทางราชการ 

2552 

3736 อวยพร  ชินบุตร ปัญหาการใชดุ้ลยพินิจสัง่คดีของพนกังานอยัการในคดีเยาวชน 2552 
3737 วทิยา  ทิพยพ์าวลัย ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการลวงผูต้อ้งหาหรือจาํเลย และการ

ชดเชยความเสียหายของเหยือ่อาชญากรรม 
2552 

3738 วราพร  เลิศชูมงคล ปัญหาเก่ียวกบัการจดัประเภทเงินไดพึ้งประเมินการหกัค่าใชจ่้ายและ
การบรรเทาภาระภาษี 

2552 

3739 กาํพล  หงิมดี ปัญหาทางกฎหมายจากการกระทําของลูกหน้ีท่ีมีผลกระทบต่อ
กิจการและทรัพยสิ์นของลูกหน้ีในคดีลม้ละลาย 

2552 

3740 อนุรัญ  โมรารัตน ์ มาตรการคุ้มครองผูเ้สียหายความผิดทางเพศในกระบวนการวิธี
พิจารณาความอาญา 

2552 
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3741 สุพฒัน์  ไพศาลธีรเดช ค่าเสียหายเชิงลงโทษและการเยยีวยาผูเ้สียหาย 2552 
3742 รัฐเกต ุ ใจจริง ปัญหาข้อกฎหมายการจํากัดสิทธิของผูเ้สียหายในคดีอาญาตาม

พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 
2552 

3743 ธนปรัชญ ์ คงปาน ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการ
ตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ.2532 

2552 

3744 นงนุช  อนุรักษช์นะชยั พรบ.วา่ดว้ยความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค พ.ศ. 2534: ศึกษากรณีการ
ชาํระภาษีอากรดว้ยเช็คสัง่จ่ายกรมสรรพากร 

2552 

3745 สิริพร  บุญเพง็ ปัญหาการดาํเนินคดีอาญากบัเด็กและเยาวชนตามพระราชบญัญติั
จัดตั้ งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2534 

2552 

3746 สิริพรรณ  ศรีนวล มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามองคก์รอาชญากรรมและผูมี้
อิทธิพล 

2552 

3747 วรีพงศ ์ ดว้งพิบูลย ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพท่ีดินอนัเป็นสาธารณ
สมบติัของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใชร่้วมกนัตาม พ.ร.บ.การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2552 

2552 

3748 พิสิทธ์ิ  ศรีวรานนัท ์ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการโฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยาย
เสียงตาม พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยายเสียง พ.ศ. 
2493 

2552 

3749 ประมาขวญั  ใชเ้จริญพงศ ์ ปัญหาขอ้กฎหมายในการกาํหนดความผิดฐานลกัทรัพยเ์ป็นความผิด
อนัยอมความได ้

2552 

3750 คาํมูล  คาํภกัดี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับท่ีมาและอํานาจหน้าท่ีของสมาชิก
วฒิุสภา 

2552 

3751 อธิภทัร  พกุเศรษฐี ปัญหาการใชอ้าํนาจของคณะกรรมาธิการรัฐสภากรณีมีคาํสั่งเรียก
บุคคลเอกสาร และบนัทึกต่างๆจากบุคคลภายนอก 

2552 

3752 สุเทน  สุขเม่า ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการยบุพรรคการเมือง 2552 
3753 ศิริพร  มะลิทอง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 2552 
3754 อาคนัตุกะ  อนุพนัธ ์ ปัญหาเก่ียวกบัการดาํเนินการทางวนิยัขา้ราชการพลเรือน 2552 
3755 สิทธิชยั  อศัวยนืยง ปัญหาในทางกฎหมายเก่ียวกบัการประกนัสงัคม 2552 
3756 ศุภกิต  เริงณรงค ์ ปัญหาการเลือกตั้ งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ งท้องถ่ินหรือ

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.2545 
2552 

3757 ณรงค ์ อภิรักษอ์โนทยั ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายจราจรและวธีิพิจารณาคดีจราจร 2552 
3758 ชานุโชค  สืบคา้ ปัญหากฎหมายในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังานตาํรวจเก่ียวกบั

การควบคุมผูชุ้มนุม 
2552 
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3759 จกัรชยั  ระหา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน 

2552 

3760 พสักร  พาณิชเลิศ ปัญหาทางกฎหมายในการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีอากร 2552 
3761 สุรเทพ  เหมรัตนานนท ์ บทบาทอาํนาจหน้าท่ีของทนายความในการคุม้ครองผูบ้ริโภคตาม

พระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ.2551 
2552 

3762 อชัฌาส์  อ่อนศรีแกว้ อาํนาจในการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบญัญติัจราจรทางบกพ.ศ.
2522 

2552 

3763 วนิยั  ทิพยสุ์วรรณ การใชดุ้ลยพินิจของพนกังานอยัการในการสัง่คดีอาญา 2552 
3764 เสกศกัด์ิ  อินตะ๊อุดม ปัญหาทางกฎหมายในการเยียวยาแก่จาํเลยในกระบวนการยติุธรรม

ทางอาญาจากการพิจารณาคดีท่ีผิดพลาด 
2552 

3765 โอภาส  ประทุมคาํ สภาพปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

2552 

3766 เบญญาภา  ตูเ้ชียงเพง็ ปัญหาการดาํเนินคดีแบบกลุ่มในคดีแพ่งตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม: 
ศึกษากรณีผูเ้สียหายซ่ึงเป็นเอกชนเป็นผูฟ้้องคดี 

2552 

3767 พรประสิทธ์ิ  มาละมยั ปัญหากฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของบุคคลในการออกหมายจบั 2552 
3768 รณรงค ์ พิกลุทอง อาํนาจของพนกังานอยัการในการสั่งคดี : ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กและ

เยาวชนกระทาํผิดอาญา 
2552 

3769 อร่าม  รัตนโชติ ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 2552 
3770 สมบติั  อรรถพิมล ปัญหาการบงัคบัใชต้ามกฎหมายวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 2552 
3771 เสาวนีย ์ ทิพยสุ์วรรณ การคุม้ครองสิทธิของผูป่้วย 2552 
3772 วจิิตรา  งามสุข ปัญหาเขตอาํนาจศาลเก่ียวกบัการกระทาํละเมิดทางปกครอง 2552 
3773 ฐาน์วลิญัช์  คาํนึงเนตร มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผูจ้ ัดการมรดกและคุม้ครอง

สิทธิของทนายความ 
2552 

3774 อินผล  อะทะยศ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการยึดและการจาํหน่ายทรัพยสิ์นของลูกหน้ี
โดยเจา้พนกังานบงัคบัคดี 

2552 

3775 สญัญา  โสภา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจาํคุก: 
ศึกษากรณีมาตรฐานขั้นตํ่าขององคก์ารสหประชาชาติ 

2552 

3776 พรพิมล  ทศพร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการรับตั้งครรภแ์ทน 2552 
3777 อมรรัตน ์ สายเช้ือ อํานาจของพนักงานศุลกากรในการยึดและริบของกลางอัน

เน่ืองมาจากความผิดฐานรับซ้ือสินคา้ลกัลอบหนีศุลกากรตามมาตรา 
27(ทว)ิ พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2496 

2552 

3778 วชิาญ  สุทธิแพทย ์ ผลกระทบจากการเพิกถอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 2552 
3779 สิทธิโชค  ล้ิมสุวฒัน์ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัการปนเป้ือนสารพิษในอาหาร 2552 
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3780 ตอ้งจิตร  ธรรมดล ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการยืน่และตรวจสอบบญัชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหน้ีสินของผู ้ดํารงตาํแหน่งทางการเมืองตลอดจน
มาตรการในการลงโทษตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่
ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

2552 

3781 จิรัฎโชติ  คงศรีวรกลุชยั ปัญหาการคดัคา้นการเลือกตั้งการวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสัง่ใหมี้การเลือกตั้งใหม่ 

2552 

3782 ฐิติมาพร  พิมพเ์จริญ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัคดีปกครอง 2552 
3783 ลกัษมี  ศรีภาคี ปัญหาทางกฎหมายในการให้สิท ธิประโยชน์แก่ผู ้ประกอบ

อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม กรณีเคร่ืองหมายการคา้แสดงการเสียภาษี
คงเหลือเพียงการหยดุผลิต 

2552 

3784 ธวชัชยั  อินสะโร การกําหนดค่าสินไหมทดแทนท่ีรัฐต้องรับผิดในคดีละเมิดทาง
ปกครอง 

2552 

3785 ชชัมาลย ์ กีรติภูมิธรรม มาตรการทางกฎหมายในการสร้างความสมดุลระหวา่งผูใ้ชสิ้ทธิกบั
ธุรกิจของผูผ้ลิตงานลิขสิทธ์ิในงานดนตรีกรรม 

2552 

3786 สุรชา  ทองมณี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัมติคณะรัฐมนตรี 2552 
3787 อรุณ  จิตตกลู ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดทางอาญาของพระภิกษุสงฆ ์ 2552 
3788 นิติญะ  เง้ืองาม ปัญหาสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างบ้านระหว่างผูรั้บเหมาก่อสร้างกับ

ผูบ้ริโภค 
2552 

3789 เรียม  จามิกรณ์ ปัญหากฎหมายเ ก่ียวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของ
ผูเ้สียหายในคดีแพง่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา 

2552 

3790 คฑาวฒิุ  ปานเอียด ปัญหากฎหมายเก่ียวกับความรับผิดฐานข่มขืนกระทําชําเราตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

2552 

3791 อนญัชนา  เรืองศรี ปัญหาการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากสามีภริยา 2552 
3792 เจษฎ ์ มากวรพนัธ์ุ อายคุวามการดาํเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงิน 2552 
3793 สิริรัต  เหมทานนท ์ มาตรการคุ้มครองและเยียวยาความเสียหายของผูซ้ื้อทรัพย์โดย

สุจริต : กรณีศาลมีคาํสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดของเจา้พนกังาน
บงัคบัคดี 

2552 

3794 อานิก  อินคาํ ปัญหาการกาํหนดใหค้วามผิดฐานละเมิดลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญติั
ละเมิดลิขสิทธ์ิพ.ศ. 2537 เป็นความผิดยอมความได ้

2552 

3795 โชติพงศ ์ วงศภ์คัไพบูลย ์ ปัญหามาตรการบงัคบัคดีแพง่ในการขายทอดตลาด 2552 
3796 รหทั  อิงคว์กิรม ปัญหาท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองลูกจา้งตามกฎหมายแรงงาน : ศึกษา

กรณีการคุม้ครองลูกจา้งจากการกระทาํอนัไม่เป็นธรรม 
2552 

3797 บญัชา  เอมเปีย วเิคราะห์ปัญหาการนาํสืบพยานบุคคลในศาล 2552 
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3798 วกินัยา สุขสุมิตร เร่ิมก่อกลุ ปัญหาของรัฐวสิาหกิจท่ีแปรรูปเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั : ศึกษากรณี
บริษทัทีโอทีจาํกดั (มหาชน) 

2552 

3799 กญัญาวร์ี  พชร ปัญหาเก่ียวกบัสิทธิของลูกจา้งในการควบรวมกิจการของบริษทั 2552 
3800 เยีย่มยทุธ  แสงเสน้ ปัญหาการรวบรวมประวติัหรือภูมิหลังของผูก้ระทําความผิดใน

คดีอาญา 
2552 

3801 ชาย  โสภา มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและเยียวยาความเสียหาย
ทางการเงิน: ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารพาณิชยไ์ทย 

2552 

3802 จิรัฏฐ ์ เสรีกลุ การใชแ้ละการตีความสญัญาทางปกครอง : ศึกษากรณีคาํวนิิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าท่ีระหว่างศาลและศาล
ปกครอง 

2552 

3803 นาวนิ  วงัคีรี ปัญหาเสรีภาพในการชุมนุมโด ยสงบตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยพ.ศ. 2550 

2552 

3804 สหภูมิ  ชมพธูวชัสถิต ปัญหาทางกฎหมายในการสร้างหลกัประกนัรายไดข้องผูสู้งอาย ุ 2552 
3805 เทียนทิพย ์ ทองพนงั ปัญหาทางกฎหมายการใชอ้สังหาริมทรัพยไ์ม่ตรงตามวตัถุประสงค์

แห่งการเวนคืน: ศึกษาเฉพาะกรณีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย 

2552 

3806 วรีภทัร  ภูมิถาวร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรนํ้ าในชุมชนเมือง 2552 
3807 นาตยา  ทองสุก ปัญหาทางกฎหมายในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของศาลยติุธรรม 2552 
3808 กณุปรีญา  โสดา สิทธิชุมชนในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 2552 
3809 กนัตภณ  ดีทองอ่อน ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการนาํวิธีการต่อรองคาํรับสารภาพมาใชใ้น

คดียาเสพติด 
2552 

3810 มาลิน  ถนอมสตัย ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัพยานผูเ้ช่ียวชาญในคดีแพง่ 2552 
3811 พิพฒัน์  แกว้หานาม มาตรการบังคับทางปกครองกรณีคําสั่งทางปกครองกําหนดให้

เจา้หนา้ท่ีชาํระเงินและหน่วยงานของรัฐไดช้าํระแทน 
2552 

3812 สุพจน์  สีมนัตธรรมกลุ ผลกระทบของการบงัคบัใชก้ฎหมายต่อผูถู้กดาํเนินคดียาเสพติดท่ีมี
กาํหนดโทษสูง 

2552 

3813 สุวรรณา  งามธนวโรทยั ปัญหาความผิดเก่ียวกับเพศฐานข่มขืนกระทาํชําเราตามประมวล
กฎหมายอาญา 

2552 

3814 พิชยั  ฉิมขนัธ ์ ความรับผิดของแพทยใ์นการกระทาํโดยประมาททางอาญา 2552 
3815 สุขเกษม  แพร่งผกัแวน่ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับท่ีดินประเภทมีหนังสือรับรองการทาํ

ประโยชน์ 
2552 

3816 ชนะชยั  ลาภูมมา มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ใน
การอายดัเงินปันผลเฉล่ียคืนและค่าหุน้ของสหกรณ์ 

2552 



 มหาวทิยาลัยรามค าแหง (สารนิพนธ์) 533 

   
  ล าดับ                 ช่ือผู้แต่ง                                                     ช่ือเร่ือง                                                   ปีเผยแพร่   
  (No.)                 (Author)                                                     (Title)                                                     (Year) 

 

3817 จิราภรณ์  ธิติชยัวรากลุ ปัญหาเก่ียวกบักฎหมายประกอบธุรกิจของคนต่างดา้วท่ีมีผลต่อนัก
ลงทุนต่างชาติในประเทศไทย 

2552 

3818 จิราพร พุม่ดอกไม ้ ปัญหากฎหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจดัทาํผงั
เมืองรวม 

2552 

3819 ราเมศ  ชนะศุภกาญจน ์ สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม :ศึกษากรณีปัญหาทางกฎหมายกบั
การปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 

2552 

3820 รังสรรค ์ วงศป์ระยรู ปัญหาภาระการพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีส่ิงแวดลอ้ม 2552 
3821 สุพตัรา  ญาณปัญญา การสั่งไม่รับคาํฟ้องของศาลปกครอง ศึกษาเฉพาะกรณีเง่ือนไขใน

การฟ้องคดีปกครอง 
2552 

3822 นิพนธ์  พลเดช การกันคดีอาญาออกจากกระบวนการยุติธรรมในชั้ นพนักงาน
สอบสวน 

2552 

3823 วรพงษ ์ พาอ่อนตา ปัญหาขอ้สญัญาท่ีไม่เป็นธรรม : ศึกษากรณีสญัญาบตัรเครดิต 2552 
3824 นิคม  ปริมาส ปัญหาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนผูเ้สียหายของพนกังานอยัการ

ในคดีแพง่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 44/1 

2552 

3825 ศิวมิล  แกว้เกตุ ปัญหาการนาํวิธีการลงโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 89/2 มาใชบ้งัคบั 

2552 

3826 อคัรณฏัฐ ์ รัตนอารัยเจริญ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองลูกจา้งเม่ือถูกเลิกจา้ง 2552 
3827 พฒันพงศ ์ ชลิตรังษิยานนท ์ ปัญหาการชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศ

ภยั 
2552 

3828 สุวจิกัขณ์  แกว้นิรมิต มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกองทุนประกนัวินาศภยัตาม
พระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2551 

2552 

3829 ไตรรงค ์ ตนัทสุข ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 : ศึกษากรณีผู ้
ซ้ือ และผูส้นบัสนุนการละเมิดลิขสิทธ์ิ 

2552 

3830 ขวญัชญา  เบญจธิวฒัน ์ การไกล่เกล่ียในศาลฎีกา 2552 
3831 ภาสุรี  หลิมวานิช ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการนําหลักความรับผิดเด็ดขาดมาใช้กับ

ความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา 
2552 

3832 เชษฐ ์ สุขสมเกษม ปัญหาทางกฎหมายในคดีหม่ินประมาทกับสิทธิเสรีภาพของ
ส่ือมวลชน 

2552 

3833 สุรชาติ  สุธรรมมา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัพยานผูเ้ช่ียวชาญในคดีอาญา 2552 
3834 วฒันจกัร  มัง่นอ้ย การจดัเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายอสังหาริมทรัพยท่ี์ไม่ใช่เป็น

ทางการคา้หรือหากาํไร 
2552 

3835 อจัฉรา  สุขสมเกษม ปัญหาการพิจารณาพิพากษาคดีภาษีอากรท่ีมีโทษทางอาญา 2552 
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3836 นุชนพิน  สบายจิตร ปัญหากฎหมายเก่ียวกับอํานาจของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

2552 

3837 พลกฤษณ์  อินทะสระ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบเขา้
เมืองของคนต่างด้าวท่ีมาก่ออาชญากรรมในประเทศไทยตาม
พระราชบญัญติัคนเขา้เมืองพ.ศ. 2522 

2552 

3838 ภทัร  พรหมเมศ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการกาํหนดโทษอาญาฐานละเมิดลิขสิทธ์ิ
และสิทธิของผูถู้กล่อใหก้ระทาํความผิดในคดีละเมิดลิขสิทธ์ิ 

2552 

3839 อรวรรณ  พลูมณี ปัญหากฎหมายในการฟ้องคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มจากการ
กระทาํละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

2552 

3840 กิตติกลุ  แพมงคล ปัญหาทางกฎหมายในการไต่สวนมูลฟ้อง 2552 
3841 เฉลิมชยั  กอ้งกงัวาฬโชค การรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามพระราชบัญญัติ

ประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 
2552 

3842 สุกญัญา  บุญอารียศิ์ริชยั ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัผูป้ระกนัภยัจากรถ พ.ศ.2535 2552 
3843 เกรียงไกร  ไตรเสรีรัตน ์ ปัญหาค่าตอบแทนพิเศษนอกจากค่าจา้งตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง

แรงงานพ.ศ. 2541 
2552 

3844 มาสพร  อภิภูติกลุ สัญญากู้ยืมเ งินด่วนท่ีไม่ใช่สถาบันการเ งินภายใต้กํากับของ
กระทรวงการคลงั 

2552 

3845 นุชจรี  งามลาํยวง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว 2552 
3846 กญัญณชั  บุญแสง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการยกเลิกโทษประหารชีวติ 2552 
3847 ธวชัชยั  อินสะโร มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมความปลอดภยัของอาหาร 2552 
3848 โสมสินี  บุนนาค ปัญหาการตีความพระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ 2552 
3849 นํ้าผึ้ง  ศรีสวสัด์ิ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองแรงงานนอกระบบ 2552 
3850 สิทธิพร  สุริวงค ์ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายส่ิงแวดลอ้ม 2552 
3851 เบญริสา  เฉลียวบุญ ปัญหาเก่ียวกบัอาํนาจเจา้พนกังานตาํรวจในการคน้ 2552 
3852 จิรัฐติกร  โพธ์ิสวสัด์ิ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิของบุคคลธรรมดาในการฟ้องคดี

ต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
2552 

3853 องอาจ  บุญระมาตร การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัท่ีมีผลกระทบหลกัสิทธิมนุษยชน 2552 
3854 ยทุธนา  พฒันพงศ ์ ปัญหาการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 2552 
3855 วสนัต ์ จนัทร์อินทร์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการใชพ้ยานหลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ใน

คดีอาญา 
2552 

3856 วรเทพ  ยกุตานนท ์ ปัญหาการชาํระหน้ีของลูกหน้ีประเภทบริษทัจาํกดั 2552 
3857 อาํนวยศิลป์  มานะงาน ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายกรณีการดาํเนินการทางวินยัและการให้

กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นพน้จากตาํแหน่ง 
2552 
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3858 ชยัยทุธ  ผิวเกล้ียง การเพ่ิมฐานความผิดอนัยอมความไดใ้นกฎหมายไทย : ศึกษาเฉพาะ
กรณีความผิดฐานทําร้ายร่างกายผู ้อ่ืน ความผิดอันเกิดจากความ
ประมาท ท่ีมีอตัราโทษอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี และความผิดฐานลกั
ทรัพย ์

2552 

3859 ยนต ์ จนัทวงศา ปัญหาอายคุวามล่วงเลยการลงโทษ 2552 
3860 สมนึก  สุภคัไพบูลยผ์ล ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายฟอกเงินในความผิดมูลฐานเก่ียวกบัยา

เสพติด 
2552 

3861 สรศกัด์ิ  มัน่ศิลป์ ปัญหาการออกเ สียงประชามติของประชาชนตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 

2552 

3862 ธวชัชยั  แตงหนู สิทธิของจาํเลยในคดีอาญา :  ศึกษากรณีทนายความท่ีศาลตั้งให้
ตามป.วอิาญา ม.173 

2552 

3863 สมคิด  เอ่ียมชงั ปัญหาเก่ียวกบัสิทธิผูต้อ้งขงั 2552 
3864 กมัพล  หลดัเกล้ียง ปัญหากฎหมายเก่ียวกับระเบียบประเพณีทางการคา้และหลกัการ

ปฏิบติัของสญัญาเลตเตอร์ออฟเครดิต 
2552 

3865 โชคดี  แทรกสุข การฟ้องคดีอาญาแผน่ดินของผูเ้สียหายและพนกังานอยัการ 2552 
3866 วรชาติ  เกล้ียงแกว้ การส่งประเด็นให้ศาลอ่ืนสืบพยานแทนในคดีอาญากบัการอาํนวย

ความยติุธรรม 
2552 

3867 อภิสิทธ์ิ เพชรรัตน์ การนาํพยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์มาใชใ้นคดีอาญา 2552 
3868 กมล  ธรรมพิทกัษ ์ ปัญหาการควบคุมวธีิปฏิบติัทางปกครองเก่ียวกบัพระราชบญัญติัวนิยั

ทหาร 
2552 

3869 รัฐวชิญ ์ จารุธนาปิติโรจน ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิของผูเ้อาประกนัวนิาศภยั 2552 
3870 สญัญา  แกว้อนนัต ์ การสืบสวนสอบสวนและการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ งในการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
2552 

3871 สถาพร  จิตติมณี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน : ศึกษากรณีการ
ปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั 

2552 

3872 จิตรกรณ์  มีสายญาติ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิผูต้อ้งขงัหญิง : ศึกษา
กรณีสุขอนามยัและการตั้งครรภ ์

2552 

3873 ไชยทุธ  สวนแกว้ การคุม้ครองสิทธิของผูถู้กวสิามญัฆาตกรรม 2552 
3874 สายนัต ์ จนัทมาศ กระบวนการสอบสวนคดีอาญาท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน 
2552 

3875 กิตติพฒัน ์ หนูรุ่ง มาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบและเก็บรักษาพยานวตัถุใน
กระบวนการยติุธรรมทางอาญา 

2552 

3876 ณฐัชนิกา  จิตตณ์รงค ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิโดยมิชอบของผูท้รงสิทธิบตัรยา 2552 
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3877 นิธิพฒัน์  รัตนบุรี ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตาํบล 

2552 

3878 เทียมพชัร์  บุญกลู การบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นทรัพยสิ์น 2552 
3879 เสาวลกัษณ์  สงัขน์อ้ย ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดทะเบียนสมรสซอ้นและการอยูก่นั

ฉนัสามีภริยากบัผูอ่ื้นขณะมีคู่สมรส 
2552 

3880 ณรงค ์ พิณใหม่ ปัญหากฎหมายในการอุทธรณ์คาํสัง่ทางปกครอง 2552 
3881 ศกัดินนท ์ รูปหุ่น ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการออกโฉนดท่ีดิน 2552 
3882 สุวฒัน์  เพียรสุวรรณ ปัญหาการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ 2552 
3883 องัคณา  มิตรสุวรรณ ปัญหาการบงัคบัใชพ้.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 

2551 
2552 

3884 ณฐันนัท ์ โชคเจริญทรัพย ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการอุทธรณ์ ฎีกา คาํพิพากษาในคดีอาญา 2552 
3885 ภิญโญ  โมกขมรรคกลุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการใชว้ธีิการชัว่คราวก่อนพิพากษา 2552 
3886 ภทัราวดี  ชินชนะ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเขา้ช่ือเสนอกฎหมายโดยประชาชน 2552 
3887 สินีรัตน ์ ศรีสุวรรณาภรณ์ ปัญหาการรับฟังบนัทึกถอ้ยคาํแทนการซกัถามพยานในคดีแพ่งตาม

มาตรา 120/1 
2552 

3888 ภูริวจัน์  ปุณยวฒิุปรีดา มาตรการภาษีสรรพสามิตท่ีใชจ้ัดเก็บภาษีนํ้ ามนัใช้แลว้และนํ้ ามนั
ผสมนํ้ า 

2552 

3889 กฤษณา  บุรีวงษ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับหลกัการส้ินสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
ศึกษาเฉาะกรณีพ.ร.บ. สิทธิบตัร พ.ศ. 2522 

2552 

3890 เกียรติศกัด์ิ  ศรีเจริญ อาํนาจหนา้ท่ีของพนกังานอยัการตามพ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปราม
การคา้มนุษยพ์.ศ. 2551 

2552 

3891 สุวรรณา  กลูมนุญ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการนาํเงินตราต่างประเทศออกไปนอก
หรือเข้ามาในประเทศศึกษาเฉพาะกรณีความผิดตามกฎหมาย
ศุลกากร 

2552 

3892 วชิรวทิย ์ โพธ์ิขาว การขอคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร 2552 
3893 สุรเสกข ์ วรรณศิลป์ การนําการดําเนินคดีแบบกลุ่มมาใช้กับคดีคุ ้มครองผู ้บริโภค 

กรณีศึกษา : พ.ร.บ.วธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 
2552 

3894 จุฑามาศ  บุญดา สิทธิชุมชนในการคุม้ครองศิลปวฒันธรรมพ้ืนบา้น 2552 
3895 ภูยศ  จนัทสีหราช ปัญหาเร่ืองเขตอาํนาจศาลกบัการพิพาทคดีของศาลปกครองไทย 2552 
3896 ชยัรัตน์  ชูผกา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการแยกสัญญาทางปกครองกบัสัญญาทาง

แพง่: ศึกษาเฉพาะกรณีสญัญาจดัซ้ือและจดัจา้งพสัดุของฝ่ายปกครอง 
2552 

3897 จิตลดา  กนัเจียก ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัอาํนาจพนกังานสอบสวนในการตรวจพิสูจน์
พยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ในคดีอาญา 

2552 
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3898 สุกญัญา  นวลน่ิม การพิจารณาค่าสินไหมทดแทนในชั้นหน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ. 
ความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี 

2552 

3899 สุมลทา  ธรรมวศิาล มาตรการบังคับทางปกครองกรณีเจ้าหน้าท่ีกระทาํละเมิดในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีต่อหน่วยงานของรัฐ 

2552 

3900 พทัธกฤษฏ์ิ  เพียรอนุกลู การคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหา และจาํเลยซ่ึงเป็นผูป่้วยจิตเวชใน
คดีอาญาศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยและสหราช
อาณาจกัร 

2552 

3901 สุวฒัน์  ยอดหวาน การระงับข้อพิพาทสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ ตาม พ.ร.บ.คุ ้มครอง
ผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 

2552 

3902 ภานุพงศ ์ ล้ิมโฆษิต ปัญหาการหลีกเล่ียงภาษีอากรของตวัการไม่เปิดเผยช่ือในการเร่งรัด
ภาษีอากรคา้ง 

2552 

3903 ไพโรจน ์ นิยมเดชา พ.ร.บ.คุม้ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 : ศึกษากรณีปัญหา
อุปสรรคในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

2552 

3904 ณฐัพล  ตรีขจรเกียรติ อาํนาจของเจา้พนกังานในความผิดเก่ียวกบัการก่อการร้ายในประเทศ
ไทย : ศึกษากรณีอาํนาจจบักมุควบคุมตวัและคน้ 

2552 

3905 ลญัชกร  สุมงคล กฎหมายเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิผูบ้ริโภค 2552 
3906 จารุวรรณ  งามวริิยะวงศ ์ การกาํหนดค่าสินไหมทดแทนทางจิตใจ 2552 
3907 สุรัฐ  ศิลากลุ ปัญหากฎหมายการคุม้ครองคนหางานกรณีไปทาํงานในต่างประเทศ

ตาม พ.ร.บ.จดัหางานและคุม้ครองคนหางาน พ.ศ. 2528 
2552 

3908 อนุชา  ธรรมชาติ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัเหตุเดือดร้อนรําคาญ 2552 
3909 ทวเีกียรติ  เลาหะวลีสนัต ์ ปัญหาขอ้กฎหมายในการบงัคบัใชเ้ก่ียวกบัธุรกิจสปา 2552 
3910 อรวรรณ  แคลว้บาล ปัญหาข้อกฎหมายการจับโดยราษฎรกรณีความผิ ดซ่ึงหน้าคดี                  

ยาเสพติด 
2552 

3911 พรเทพ  สุทธิช่วย ปัญหาขอ้กฎหมายท่ีใชใ้นการลงโทษนกัศึกษาท่ีก่อการทะเลาะวิวาท 
ศึกษากรณี : การทะเลาะววิาทวทิยาลยัเทคนิคชุมพร 

2552 

3912 ธานี  สมณะ สิทธิของผูซ้ื้อรถยนตใ์หม่ท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมาย 2552 
3913 ศุภฤกษ ์ กาญจนวจิิตร มาตรการภายหลงัการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน

ของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 
2552 

3914 ธญัญวฒัน์  ตั้งพงษาพนัธ์ุ มาตรการบงัคบัใชก้ฎหมายในสัญญาให้บริการโทรคมนาคม ศึกษา
กรณีสญัญาใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

2552 

3915 มธุรส  วจิกัษณาบดี การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้กับความรับผิด
อาญาฐานประมาทเป็นเหตุใหผู้อ่ื้นถึงแก่ความตายในชั้นศาล 

2552 

3916 สุขมุาล  ตรีขจรเกียรติ ความรับผิดทางละเมิดของผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 2552 
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3917 นํ้าฝน  สงวนสตัย ์ ปัญหาการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยใ์นสัญญาซ้ือขาย
ระหวา่งประเทศ 

2552 

3918 รุ่งโรจน ์ ตงัอาํนวย ปัญหาขอ้กฎหมายการทาํแผนประทุษกรรมประกอบคาํรับสารภาพ
ของผูต้อ้งหา 

2552 

3919 ณฐัวฒิุ  สุดทาง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการฟ้องและการชดเชยเยยีวยาความเสียหาย 2552 
3920 ภรณนิภา  จนัทร์อาภาส ปัญหาทางกฎหมายในการจัดเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วน

จงัหวดั(นํ้ามนั) ศึกษากรณี : องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 
2552 

3921 นิพนธ์  เลก็ใบ ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมคนขอทาน 2552 
3922 รุ่งฤดี  ทองทพั ปัญหาการอุทธรณ์คาํสัง่ระหวา่งพิจารณาในคดีอาญา 2552 
3923 พรเมษา  พนัธ์ุนอ้ย ปัญหาการละเมิดพระธรรมวินัยอาบัติปาราชิกของพระภิกษุสงฆ์ 

ศึกษาเฉพาะกรณี :ละเมิดพระธรรมวนิยัขอ้เสพเมถุนและขอ้อวดอตุต
ริมนุสสธรรม 

2552 

3924 รววีรรณ  กล่ินขจร ปัญหาการจัดเก็บภาษีท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตาํบลตาม
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 

2552 

3925 ปิยะฉตัร  พว่งพงษ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับแรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 

2552 

3926 สุทธิศกัด์ิ  จ้ิวจนัทร์ ปัญหาทางกฎหมายในการดําเนินคดีบังคบัจํานองตามพ.ร.บ.จด
ทะเบียนเคร่ืองจกัรพ.ศ. 2514 

2552 

3927 พฒันะ  ศรีภกัดี ท่ีมาและอาํนาจหนา้ท่ีของวฒิุสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พ.ศ.2550 

2552 

3928 อภิญญา  ศิริพงษเ์วคิน การร้ือฟ้ืนคดีอาญาข้ึนมาใหม่ 2552 
3929 นิศาชล  พรมดี การใชดุ้ลยพินิจของศาลในการสัง่พิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด 2552 
3930 จาริณี  มิยาซิเกะ มาตรการทางกฎหมายการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ 2552 
3931 เทวนิทร์  ชาญกลา้ ปัญหาอยัการไม่รับสาํนวนการสอบสวนท่ีพนกังานสอบสวนทาํการ

สอบสวนเสร็จส้ินแลว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 142 

2552 

3932 ปิยพงศ ์ มานะพิทกัษ ์ การคุม้ครองผูเ้ช่าซ้ือ: ศึกษาเฉพาะกรณีการเช่าซ้ือท่ีมีลกัษณะคลา้ย
การใหสิ้นเช่ือ 

2552 

3933 อรชุมา  ธรรมกามี ปัญหาการคุม้ครองเคร่ืองหมายการคา้ 2552 
3934 ดุลยธรรม  ระวงัดี มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัท

มหาชนจาํกดั : ศึกษากรณีของบริษทัท่าอากาศยานจาํกดั (มหาชน) 
2552 

3935 ศุภกร  เจนอนุศาสตร์ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัแรงงานต่างดา้วท่ีลกัลอบเขา้
เมืองโดยผิดกฎหมาย 

2552 
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3936 วลยัอร  เสนะเกต ุ ปัญหาความไม่เป็นธรรมในการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย ์ 2552 
3937 ฉตัรชยั  ภูเจริญ ปัญหาทางกฎหมายในการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขาย

อสงัหาริมทรัพยเ์ป็นทางการคา้หรือหากาํไรตามประมวลรัษฎากร 
2552 

3938 อนุพงศ ์ วงศภ์กัดี ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ.  2551 : 
ศึกษากรณีการฟ้องคดีผูบ้ริโภค 

2552 

3939 ณฐพรรษ  โตหม่ืนไว ปัญหาทุจริตเก่ียวกบัการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตาํบลและสมาชิก
สภาเทศบาลตาํบล 

2552 

3940 เดชา  เชยคาํแหง ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสัญญา ศึกษากรณี
สญัญาเช่าซ้ือรถยนตห์รือรถจกัรยานยนตต์ามสญัญาสาํเร็จรูป 

2552 

3941 วนิดา  สุวรรณบริบาล ปัญหาการบงัคบัใชพ้.ร.บ.ฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 2552 
3942 ปฏิญญา  สนัติชาติงาม ปัญหาการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 2552 
3943 พรธิมา  นามวงศ ์ ปัญหาการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 2552 
3944 รัตนา  แคลว้กลาง ปัญหากฎหมายในการกําหนดค่าสินไหมทดแทนในคดีละเมิด : 

ศึกษากรณีความเสียหายอยา่งอ่ืนอนัมิใช่ตวัเงิน 
2552 

3945 ถนอมศกัด์ิ  ขนัธ์ใกล ้ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการนํากระบวนการยุติธรรมชุมชนเชิง
สมานฉนัทม์าใชแ้กปั้ญหาการกระทาํความผิดของเด็กและเยาวชน 

2552 

3946 ลชัชานนท ์ ทองโปร่ง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัมาตรการในการลงโทษทางวินัยขา้ราชการ
พลเรือนสามญั 

2552 

3947 ววิฒัน์  ทองนพคุณ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน : 
ศึกษาเฉพาะกรณีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2552 

3948 พงษศ์กัด์ิ  มงคลประเสริฐ ปัญหาทางกฎหมายในการจดัสวสัดิการใหแ้ก่ลูกจา้ง 2552 
3949 มานนท ์ ซิลพรมราช ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการอาํนวยความยติุธรรมทางอาญาของ

พนกังานสอบสวน 
2552 

3950 ธีทตั  นรเชษฐเ์ดชา ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการยึด อายดั และริบทรัพย์สินตาม
พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพ
ติด พ.ศ.2534 : ศึกษาเฉพาะกรณีการยึด อายดั และริบรถยนตท่ี์อยู่
ระหวา่งสญัญาเช่าซ้ือของจาํเลยในคดียาเสพติด 

2552 

3951 ปิติรัตน ์ แยม้ตระกลู ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการจาํกัดสิทธิและเสรีภาพการประกอบ
วชิาชีพผูติ้ดต่อผูล้งทุนในบริษทัหลกัทรัพยภ์ายหลงัพน้สภาพการจา้ง 

2552 

3952 นนัทะกา  กาญจนพนงั ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการจดัตั้งนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 2552 
3953 สุชาดา  คุณเลก็สม ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 2552 
3954 ธีระพล  คู่คิด ปัญหากฎหมายการบงัคบัคดีปกครองเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล

ภาครัฐ 
2552 
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3955 สิทธิกลุ  คาํตา ปัญหากฎหมายในการนําระบบคุมประพฤติผูก้ระทาํความผิดทาง
อาญามาใชใ้นชั้นก่อนฟ้องคดี 

2552 

3956 มงคล  ทองแกมแกว้ ปัญหาการใหค้วามคุม้ครองแรงงานท่ีถูกเลิกจา้ง 2552 
3957 สกักพงศ ์ เริงรณอาษา ปัญหาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 

2550 ในเร่ืองการจดัทาํหนงัสือสญัญาระหวา่งประเทศ 
2552 

3958 องักรู  วงศใ์หญ่ ปัญหาการพิจารณาคดีแบบต่อเน่ืองท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการ
ยติุธรรม ศึกษากรณีท่ีมีผลกระทบในชั้นพิจารณาคดี 

2552 

3959 สนธยา  ทองดี ปัญหาการควบคุมตรวจสอบการกระทําของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งโดยองคก์รศาล 

2552 

3960 กิตติ  โพธิสวสัด์ิ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัใชท่ี้ดินถูกทอดท้ิงไม่ทาํประโยชน์
ของเอกชน 

2552 

3961 ฑิฆมัพร  เปรมวไิลศกัด์ิ ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองลูกจ้างท่ีทํางานผ่านบริษัท
รับเหมาช่วง ตาม พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

2552 

3962 รุ่งฤดี  ใบบง้ ปัญหาทางกฎหมายในการป้องกนัการละเมิดลิขสิทธ์ิในรูปผลิตภณัฑ์
ซีดี 

2552 

3963 ฐิระกานต ์ ดิฐวญิํู ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิประโยชน์ของเกษตรกร 2552 
3964 สยาม  ปกแกว้ ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองผู ้บริโภคจากสินค้าท่ีอาจ

ก่อใหเ้กิดอนัตรายตาม พ.ร.บ.คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ.2522 
2552 

3965 ทบทวน  ชาํนาญคา้ ปัญหาทางกฎหมายในการดาํเนินการทางวินยัของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

2552 

3966 โศจิ  ศิริโพธ์ิ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมบริษทัจดัหางานศึกษากรณี : 
การคุม้ครองและจดัส่งคนงานไปทาํงานในต่างประเทศ 

2552 

3967 ดร  งามธุระ ปัญหาการส้ินสุดสมาชิกสภาทอ้งถ่ินตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิก
สภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

2552 

3968 ไตรทิพย ์ ชาญณรงค ์ ค่าเสียหายเชิงลงโทษในคดีละเมิดลิขสิทธ์ิ 2552 
3969 เบญจมาศ  แกว้ฉีด มาตรการเสริมในการบงัคบัโทษปรับในคดีอาญา 2552 
3970 สุดจิตต ์ ขาวเรือง มาตรการทางกฎหมายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2552 
3971 บุญเจือ  ศรีทองฉิม ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัหาทนายความให้กบัผูต้อ้งหาและ

จาํเลยในคดีอาญาโดยรัฐ 
2552 

3972 ปิยณฐั  ปัญญาสวสัด์ิ ปัญหาทางกฎหมายในการยึดหรืออายดัทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการ
กระทาํความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 

2552 
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3973 สุวฒัน์  ป่ินแกว้ การ ดํา เ นิ น การ ท า ง วินัย ข้าร าชการ พ ล เ รื อ น สามัญ ต าม ม ติ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

2552 

3974 อมรวฒัน์  ปานดี ปัญหาทางกฎหมายในการดาํเนินคดีความผิดเก่ียวกบังานภาพยนตร์
ในชั้นสอบสวน 

2552 

3975 ณฐัวฒิุ  ปฐมสิทธาภิรักษ ์ การเพ่ิมโทษเพราะกระทาํความผิดอีกตามประมวลกฎหมายอาญา 2552 
3976 โรจน์สกลุ  วงศว์านิช ปัญหากฎหมายเก่ียวกบั พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

จากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ.2551 : ศึกษากรณีกระแสไฟฟ้า 
2552 

3977 ธนภรณ์  แสงทอง บทบาทของพนักงานอยัการในกระบวนการยติุธรรม  ศึกษาเฉพาะ
กรณีการควบคุมการฟ้องคดีอาญาแผน่ดินของผูเ้สียหาย 

2552 

3978 สุวจิกัขณ์  มงคลเสาวณิต ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัวิธีการเพ่ือความปลอดภยัตามประมวล
กฎหมายอาญา 

2552 

3979 สิทธิ  งามลาํยวง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัอายคุวามในคดีอาญา 2552 
3980 ชวลิต  แซ่เอียว ความจาํเป็นในการสืบพยานประกอบคาํรับสารภาพตามฟ้องของ

จาํเลย : ศึกษาเฉพาะกรณีตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 
2550 

2552 

3981 เชาวลิต  โพนตุแสง ปัญหาทางกฎหมายในการดาํเนินคดีอาญาเก่ียวกับยาเสพติดตาม
พระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 

2552 

3982 สุธน  ธีรพงษกร ปัญหาทางกฎหมายในการต่อรองคาํรับสารภาพ 2552 
3983 กมลวรรณ  บรรลือหาญ การคุม้ครองผูมี้ความผิดปกติทางจิต  ศึกษากรณีพระราชบัญญติั

สุขภาพจิต พ.ศ.2551 
2552 

3984 สุรินทร์  อินทรัตน ์ ปัญหาเขตอาํนาจศาลปกครองในการฟ้องคดีท่ีมีขอ้พิพาทเก่ียวกับ
กระบวนการยติุธรรมทางอาญา 

2552 

3985 โอภาส  แสงแกว้ มาตรการในการควบคุมและคุม้ครองแรงงานต่างดา้ว :ศึกษากรณี
สิทธิการทาํงานของแรงงานต่างดา้ว 

2552 

3986 เสกสนัต ์ คงคืน อาํนาจพนักงานสอบสวนในการควบคุมผูต้อ้งหา : ศึกษากรณีตาม
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ม. 134 

2552 

3987 อญัญาณี  นวลร่ืน ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับนิติบุคคลต่างด้าวตามพระราชบญัญติั
การประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 

2552 

3988 ปุณฑริกา  วงศาโรจน ์ การดาํเนินคดีกบัผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองศึกษาเฉพาะกรณี : 
จาํเลยไม่มาศาลในวนันดัสอบคาํใหก้ารและการอุทธรณ์คาํพิพากษา 

2552 

3989 ศลินดา  กลัน่กล่ินหอม ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัท่ีปรึกษากฎหมายตามพระราชบญัญติัจดัตั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ.2534 

2552 
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3990 เฉียงตะวนั  ยอดดาํเนิน ปัญหาทางกฎหมายในความผิดฐานข่มขืนกระทาํชาํเรา 2552 
3991 ณรงคฤ์ทธ์ิ  พราหมณ์ภู่ มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาวธุปืนศึกษาเฉพาะกรณีสิทธิ

ของเอกชนเก่ียวกบัอาวธุปืน 
2552 

3992 องัคณา  พรมรุ่ง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการโอนสิทธิเรียกร้อง : ศึกษากรณีการ
แปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

2552 

3993 ทิพวรรณ  ขตัติโยทยัวงศ ์ มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษผู ้กระทําความผิดกฎหมาย
จราจรและการชะลอฟ้อง 

2552 

3994 อตินาฏ  คุม้สนิท ปัญหาการจ่ายค่าเสียหายตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยั
จากรถพ.ศ.2535 : ศึกษากรณีเหตุสุดวิสัยความประมาทของ
ผูป้ระสบภยัและสตัวท่ี์ไม่มีเจา้ของ 

2552 

3995 เกรียงไกร  พิกลุแยม้ การบญัญติัให้ความผิดตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. 2550 และพระราชบญัญติัป้องกันและปราบปราม
การคา้มนุษย ์พ.ศ.2551 เป็นความผิดตามพระราชบญัญติัป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

2552 

3996 สมเกียรติ  เจือจนัทร์ดี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการรับฟังคาํรับสารภาพของผูต้อ้งหา
ตามมาตรา 84 วรรคทา้ย แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

2552 

3997 มณีรัตน์  แสงสุวรรณนุกลู มาตรการลงโทษผูฝ่้าฝืนต่อวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งป่าชุมชน 2552 
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3998 ชาญ  ชุมภูชนะภยั การออกหมายจบัตามรัฐธรรมนูญท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของตาํรวจ 

2553 

3999 อมัพร  สิงห์ทอง ปัญหาขอ้กฎหมายเหตุฟ้องหยา่โรคติดต่อและเหตุร้ายแรง 2553 
4000 เทียบ  สมภาร การรับฟังคาํเบิกความของพยานอ่ืนดว้ยจากโทรทศัน์วงจรปิด 2553 
4001 เมลดา  เจริญดาชยั ปัญหาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญา ศึกษากรณีท่ี

จาํเลยและผูเ้สียหายเป็นเด็กและเยาวชน 
2553 

4002 อุทิศ  จอมสวรรค ์ ปัญหาขอ้กฎหมายการยกเวน้ค่าฤชาธรรมเนียมในคดีแพ่งเก่ียวเน่ือง
กบัคดีอาญากรณีชดใชค้่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้สียหาย 

2553 

4003 กญัญาภคั  อินทรวงส์สกัด์ิ ปัญหาขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการไดส้ญัชาติในประเทศไทย 2553 
4004 พฒันา  มะลิดิน ปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการ

พสัดุ พ.ศ. 2535 
2553 

4005 เทพพนม  ข่มอาวธุ ปัญหาความไม่เหมาะสมในการดาํเนินการทางวนิยัทหาร 2553 
4006 พฤทธ์ิ  พรหมขาม ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการไดท่ี้ดินของวดั 2553 
4007 เสกสรรค ์   จิณะเสน ปัญหาการลงโทษประหารชีวติในความผิดก่อการร้าย 2553 
4008 เสกสรรค ์ มะโนเกต ุ ปัญหาการสอบสวนเด็กและเยาวชนของพนักงานสอบสวนตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 20)
พ.ศ. 2542 

2553 

4009 ก่ิงกานต ์ ชุมภูชนะภยั ปัญหาทางกฎหมายท่ีใหอ้าํนาจถอดถอนนายกเทศมนตรี 2553 
4010 สุพจน์  ตุย้แยง้ ปัญหาการปล่อยชัว่คราวในชั้นสอบสวน 2553 
4011 นาวนิ  สมหมาย ปัญหาการรับฟังพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวกบัคาํรับสารภาพของผูต้อ้งหา

ในชั้นจบักมุ 
2553 

4012 รัฐภูมิ  ราชกิจ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการจดัตั้งและการดาํเนินกิจการของพรรค
การเมือง 

2553 

4013 รุ่งโรจน ์ บุษบก ปัญหาขอ้กฎหมายท่ีซํ้ าซ้อนของนิติบุคคลในองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินระหวา่งองค์การบริหารส่วนจงัหวดักบัองค์การบริหารส่วน
ตาํบล 

2553 

4014 วรกิจ  อุ่ยอุทยั มาตรการควบคุมความรับผิดของส่ือหนงัสือพิมพใ์นการเสนอข่าว 2553 
4015 อรรณพ  กาวกิลุ ปัญหาการอุทธรณ์วนิยัตาํรวจ 2553 
4016 ประพนัธ ์ ทะรินทร์ ปัญหาการดาํเนินคดียาเสพติดในชั้นจบักมุ 2553 
4017 สายสมร  ทิพยโ์พธ์ิ ปัญหาขอ้กฎหมายการดาํรงตาํแหน่งกาํนันผูใ้หญ่บา้นตามลกัษณะ

ปกครองทอ้งท่ี 
2553 

4018 กรรณิการ์  คาํปาเช้ือ ปัญ ห า ข้อ ก ฎห ม า ย ก า ร เ พ่ิ ม ป ร ะ สิทธิภา พ ก า ร ไก ล่ เ ก ล่ี ย ใ น
กระบวนการพิจารณาคดีแพง่ 

2553 
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4019 อนุศกัด์ิ  ช่ืนสมบูรณ์ ปัญหากฎหมายในการสืบพยานคดีอาญาโดยการประชุมทางจอภาพ
(Video  Conference) 

2553 

4020 ธีระชาติ  วเิชียรสุวรรณ์ ปัญหากฎหมายในการสอบสวนคดีพิเศษของพนกังานอยัการ 2553 
4021 วสนัต ์ สุขสวสัด์ิ ปัญหาในการขนส่งสินคา้ถ่ายลาํ: ศึกษากรณีท่าเรือแหลมฉบงั 2553 
4022 นิภาพร  อุดมพงศ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเพิกถอนคาํช้ีแจงของอนุญาโตตุลาการ

ตามพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 
2553 

4023 วไิลพร  หม่ืนสนธิ กฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการลกัลอบคา้สตัวป่์าของไทย 2553 
4024 เลิศศกัด์ิ  เลิศสิทธ์ิสมบูรณ์ ปัญหากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองลูกจ้างบางช่วงเวลา(Part-

Time)ของไทยตามอนุสัญญาฉบับท่ี 175 ว่าด้วยการทาํงานบาง
ช่วงเวลาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 

2553 

4025 อาทร  คาํคง ปัญหาการร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน 2553 
4026 ฉตัรวไิล  อฐันาศ มาตรการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาท่ีเป็นเด็กและเยาวชน : ศึกษากรณี

การปล่อยชัว่คราวในชั้นสถานพินิจ 
2553 

4027 ทศพล  ดว้งมี การคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างกรณีเปล่ียนแปลงตัวนายจ้างตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

2553 

4028 ไพศาล  วนัศุกร์ ปัญหาการรับฟังถอ้ยคาํของบุคคลก่อนเป็นผูต้อ้งหา 2553 
4029 อริสรา  มาพบสุข ปัญหาในการกาํกบัดูแลกิจการโทรคมนาคมไทย : ศึกษากรณีการ

ครอบงาํกิจการโดยคนต่างดา้ว 
2553 

4030 สุทธิชยั  ศรีคาํนวน อาํนาจของพนกังานในการสัง่คดีท่ีไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน 2553 
4031 นาํโชค  ชะนะแกว้ การข่มขืนกระทาํชาํเราบุคคลในครอบครัว 2553 
4032 ณฐัพงศ ์ เงาแสงทิพย ์ ปัญหาขอ้กฎหมายในการใชดุ้ลยพินิจของพนักงานสอบสวนศึกษา

เฉพาะกรณีการมีความเห็นทางคดีในสาํนวนคดีอาญา 
2553 

4033 วรพล  วณิชชานยั ความผิดฐานลกัทรัพย ์: ศึกษากรณีทรัพยน์ั้นมีค่าเลก็นอ้ย 2553 
4034 สุทธาทิพย ์ จีบเรียบ ปัญหาการรายงานธุรกรรมของสถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ย

การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
2553 

4035 วมิล  การินทร์ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมบริษทัจดัส่งแรงงานไทย
ไปทาํงานต่างประเทศ 

2553 

4036 รัตนเดช  พิรุณสาร ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการรับฟังคาํรับสารภาพของผูต้อ้งหาใน
ชั้นจบักมุ 

2553 

4037 เอกชยั  นุ่นทิพย ์ ปั ญ ห า ท่ี ม า แ ล ะ อํา น า จ ห น้ า ท่ี ข อ ง ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลัย ต า ม
พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 

2553 

4038 สิงห์ราม  เทียนสนัเทียะ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการพิจารณาอนุญาตให้สิทธิสํารวจแร่ และ
ทาํเหมืองแร่ 

2553 
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4039 ธนยา  นิวาเวศน ์ ปัญหากระบวนการพิจารณาร่างพระราชบญัญติัโดยวฒิุสภา 2553 
4040 พชัรินทร์  บุญศรี ปัญหาความซํ้ าซ้อนระหว่างคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนกับ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการ
พิจารณาความผิดฐานทุจริตต่อหนา้ท่ีของขา้ราชการพลเรือนสามญั 

2553 

4041 บรรณารักษ ์ สุวณัณปุระ ปัญหากฎหมายในเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในผงัเมืองรวม
ตามพระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2518 

2553 

4042 สุทธิกร  จิตตพ์าณิช ผลกระทบทางกฎหมายต่อการกํากับดูแลและอัตราค่าบริการใน
สญัญาสมัปทานในการใหบ้ริการโทรศพัทเ์ขตนครหลวง 

2553 

4043 นิติศกัด์ิ  มีขวด ปัญหาท่ีมาและวาระการดาํรงตาํแหน่งของผูใ้หญ่บ้านกาํนัน ตาม 
พ.ร.บ.ลกัษณะการปกครองทอ้งท่ี พ.ศ.2457แกไ้ขฉบบัเพ่ิมเติมฉบบั
ท่ี 11 พ.ศ.2551 

2553 

4044 สมนึก  พรหมทตั ปัญหาการพิจารณาลบัหลงัจาํเลยในคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทาง
การเมือง 

2553 

4045 เกรียงชยั  ตนัติพิสิฐกลุ ปัญหาเก่ียวกบัค่าฤชาธรรมเนียม 2553 
4046 สมิทธิกิจ  อินทรหอม ปัญหากฎหมายเ ก่ียวกับการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีอาญาจาก

พยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ 
2553 

4047 ธงชยั  ตระกลูมยัผล ปัญหาการดาํเนินการทางวนิยัของขา้ราชการส่วนตาํบล 2553 
4048 เอกรัตน ์ ชยัศรีสวสัด์ิ มาตรการทางปกครองและทางอาญาในการควบคุมผูป้ระกอบธุรกิจ

จดัสรรท่ีดิน 
2553 

4049 จิติวฒัน ์ องัประยรู ปัญหาการลงโทษทางวินัยของขา้ราชการตาํรวจและขา้ราชการพล
เรือน 

2553 

4050 สมเกียรติ  คาํแสนยศ การบงัคบัใชก้ฎหมายสาธารณสุขขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 2553 
4051 ศิริมงคล  คาํดี ปัญหางบประมาณและภาระหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

หรือองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
2553 

4052 ประดิษฐ ์ นามลกัษณ์ ปัญหาการจดัการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล หรือ
นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

2553 

4053 สมคัร  มาวนิ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายการเขา้เมืองภายใตห้ลกัสิทธิมนุษยชน 2553 
4054 อภิพงษ ์ ศรีสงยาณบุตร ปัญหาความเป็นอิสระในการบริหารส่วนตาํบล : ศึกษากรณีการใช้

อาํนาจของนายอาํเภอ 
2553 

4055 ประนอม  วงศม์า ปัญหากฎหมายดา้นกระบวนการยติุธรรมทางอาญาในการใชอ้าํนาจ
และหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวน 

2553 

4056 สุพิฌาย ์ รักพงษ ์ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายในสญัญากูย้มืเงินอิเลก็ทรอนิกส์ 2553 
4057 ณฐันาฏลดา  ป่ินแจง้ ปัญหาการบงัคบัใชภ้าษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบาํรุงทอ้งท่ีและภาษี 2553 
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ป้ายในเขตเทศบาล 
4058 นิรมล  พรสืบ ปัญหาการใชดุ้ลยพินิจสรรหา บรรจุแต่งตั้งและโยกยา้ยขา้ราชการ

ส่วนทอ้งถ่ินระดบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
2553 

4059 วรีะพนัธ์  สุภาใจ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการทาํสัญญา
สาํเร็จรูป 

2553 

4060 เสกสรร  เสาร์สุวรรณ วิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายไทยและญ่ีปุ่นในปัญหาการถ่ายโอน
ภารกิจใหเ้ทศบาล 

2553 

4061 วรพงศ ์ มนัทเล ปัญหาอาํนาจศาลยุติธรรมในคดีการกระทาํทางปกครองเก่ียวเน่ือง
กบัคดีอาญา 

2553 

4062 นพดล  บั้งเงิน ปัญหาการใชอ้าํนาจขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลและกรมป่าไมใ้น
การดูแลคุม้ครองป่าชุมชน 

2553 

4063 ชยัณรงค ์ ศรีอินทยทุธ ผลกระทบของการเพิกถอนคาํสัง่ทางปกครองของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งท่ีมีต่อหน่วยงานของรัฐ 

2553 

4064 วทิยา  รัตนกาญจนากลุ ปัญหากฎหมายวา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 2553 
4065 กาํจดั  เช้ือเมืองพาน ปัญหากฎหมายเก่ียวกบังบประมาณและการจดัเก็บภาษีขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบล 
2553 

4066 วชิราภรณ์  นนทรีย ์ ปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่ในการจดัซ้ือจดัจา้งขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบล 

2553 

4067 ณชัชา  อวยพร มาตรการทางกฎหมายในการจดัการของเสียอนัตรายจากชุมชน 2553 
4068 สรวชิญ ์ ฐานะธนนิตย ์ มาตรการการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของผูถู้กคุมขงัโดยไม่ชอบดว้ย

กฎหมาย 
2553 

4069 อาสา  เม่นแยม้ ปัญหาการถ่วง ดุลอํานาจนิ ติบัญญัติและอํานาจบริหารตาม
รัฐธรรมนูญ 

2553 

4070 อนุพงษ ์ พรหมใจษา ขอ้สญัญาท่ีไม่เป็นธรรมของสถาบนัการเงิน 2553 
4071 สมฤทธ์ิ  ปงปัญญายนื ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายต่อผูข้บัรถขณะเมาสุรา 2553 
4072 วชิายา  อะโนศกัด์ิ การบาํบดัผูก้ระทาํผิดคดียาเสพติดตามพ.ร.บ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ด

ยาเสพติด พ.ศ.2545 เปรียบเทียบกบัต่างประเทศ 
2553 

4073 ชยัวฒิุ  มีปราชญส์ม ปัญหากฎหมายในการเขา้สู่ตาํแหน่งหรือท่ีมาของกาํนนั 2553 
4074 ณรงค ์ ซาวคาํเขตตต ์ ปัญหากฎหมายในการไดม้าซ่ึงสญัชาติไทยของผูไ้ร้สญัชาติ 2553 
4075 ประนอม  อภิวนั ปัญหากฎหมายการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว 2553 
4076 อรรณพ  รัตนสุภา การระงบัขอ้พิพาทอนัเกิดจากสญัญาขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 2553 
4077 ชวลิต  ทองทา ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิและสิทธิของ

นกัแสดงในงานส่ิงบนัทึกเสียง 
2553 
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4078 กิตติพงศ ์ นิตินนัทิกานต ์ มาตรการในการบงัคบัใชก้ฎหมายต่อผูข้บัรถท่ีฝ่าฝืนสัญญาณจราจร
และเคร่ืองหมายจราจร 

2553 

4079 วนิยั  บุญรัตน ์ ปัญหากฎหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเวนคืน
อสงัหาริมทรัพย ์

2553 

4080 นิลมล  หนูสงัข ์ มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษผูต้อ้งปาราชิก กรณีเสพเมถุน  
และมาตุคาม 

2553 

4081 พรชยั  นราภยั ปัญหาทางกฎหมายในกรณีคนต่างด้าวเข้ามาถือครองท่ีดินใน
รูปแบบการถือแทน 

2553 

4082 อภินนัท ์ เลิศเหล่าสกลุพร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเปิดเผยพยานเอกสารและพยานวตัถุก่อน
สืบพยานในคดีอาญา 

2553 

4083 สนิท  ปัจจายา ปัญหาการคุ้มครองสิทธิผูใ้ห้ถ้อยคาํเก่ียวกับการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต 

2553 

4084 เกษร  ศูนยค์ลา้ย มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูถู้กกระทาํด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว ศึกษากรณีสามีภริยา 

2553 

4085 สุเทพ  นุ่นทอง ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายกบัการชุมนุม 2553 
4086 เทอดศกัด์ิ  เขษมพนัธ ์ การคุม้ครองเคร่ืองหมายการคา้ท่ีเป็นช่ือทางภูมิศาสตร์ 2553 
4087 อนุสรณ์  เจือโร่ง ปัญหาความรับผิดทางอาญาของผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม 2553 
4088 สุเมธ  คูหเพญ็แสง มาตรการชดเชยความเสียหายอนัเกิดจากการใชบ้ริการทางการแพทย ์ 2553 
4089 ประจกัษ ์ สมเช้ือ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายในการถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
2553 

4090 ไพบูลย ์ ระวงั ปัญหาในการกํากับดูแลด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

2553 

4091 นิตญาภรณ์  หนนัคาํ ปัญหาเก่ียวกบัระบบการดาํเนินงานของคณะกรรมาธิการวฒิุสภา 2553 
4092 สญัญา  วชัราทกัษิณ ปัญหาเก่ียวกับอาํนาจหน้าท่ีของพนักงานอัยการในการทาํหน้าท่ี

อนุญาโตตุลาการ 
2553 

4093 นพณฐั  เรืองสอน มาตรการควบคุมการจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลล์ตาม พ.ร.บ.
ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลล ์พ.ศ. 2551 

2553 

4094 นพพร  ขนุคา้ ปัญหาโครงสร้างทางกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญไทย 2553 
4095 อาํนาจ  เวยีงธีรวฒัน์ ปัญหาความซํ้ าซ้อน พ.ร.บ.ลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ.2457 และ 

พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคก์รบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.2537 
2553 

4096 ศิษฎากร  สวสัดี ปัญหาการคุม้ครองลูกจา้งในการบงัคบัชาํระหน้ีแรงงานจากนายจา้ง
ท่ีเป็นบริษทัจาํกดั 

2553 

4097 ธนพล  แสงดว้ง ปัญหาขอ้สญัญาไม่เป็นธรรมกรณีเช่าซ้ือรถยนต ์ 2553 
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4098 ชาตรี  อินทยศ การคุม้ครองสิทธิแรงงานตามกฎหมายแรงงานกรณีศึกษา : แรงงาน
เด็กท่ีทาํงานบางเวลา (part time) 

2553 

4099 ก่ิงเพชร  พนัธ์ประยรู ปัญหาของฝ่ายปกครองในการไกล่เกล่ียและประนอมขอ้พิพาทระดบั
อาํเภอ 

2553 

4100 ปุณณวชิญ ์ ชยัชาญ การสืบพยานล่วงหนา้ในคดีอาญา: ศึกษากรณีปัญหาการสืบลบัหลงั
จาํเลยและปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง 

2553 

4101 สณัหพจน ์ ขสัเกต ุ การใช้อาํนาจบังคบัคดีตามกฎหมายระหว่างศาลกับเจ้าพนักงาน
บงัคบัคดีในการขายทอดตลาด 

2553 

4102 อดุลย ์ รักษาดี ผลกระทบและปัญหาอันเกิดจากการใช้ดุลยพินิจของพนักงาน
สอบสวนในการสั่งให้ผูต้อ้งหาไปศาลเพ่ือขอหมายขงั กรณีตาม
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ม.134 ว.5 

2553 

4103 บุปผา  ต่อเช้ือ ปัญหาการอาํนวยความยุติธรรมในคดีผูบ้ริโภคตามกฎหมายวิธี
พิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ.2551 

2553 

4104 ผล  อินทนิล ปัญหาการประกันตวัผูต้อ้งหาในชั้นจบักุมและผลกระทบต่อสิทธิ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

2553 

4105 ปนดัดา  ประเสริฐสงัข ์ ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมดูแลการบริหารงานของกรรมการ
บริษทัจาํกดั 

2553 

4106 พระศรี  ชุมภู ปัญหาการปกครองคณะสงฆไ์ทยตามพ.ร.บ.คณะสงฆ ์พ.ศ.2505 2553 
4107 วนัชยั  ธนาบริบูรณ์ มาตรการทางกฎหมายในการนาํความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้

กบัความผิดฐานกระทาํโดยประมาทและกระทาํโดยบนัดาลโทสะ 
2553 

4108 พนัธ์ระว ี วงศช์ยั ปัญหาและอุปสรรคของพนกังานสอบสวนในส่วนการใชดุ้ลยพินิจ
ตาม ป.วอิาญา ม.140 และม.142 

2553 

4109 สรัล  ใจเสาร์ดี ปัญหาการจบักมุกรณีความผิดซ่ึงหนา้ 2553 
4110 ปรเมศร์  ศรีธินนท ์ ปัญหาการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 2553 
4111 นฤมล  พรมโวหาร ปัญหาการใชพ้.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 2553 
4112 สมบติั  เพาะจะโป๊ะ คาํรับสารภาพในชั้นจบักมุไม่สามารถใชเ้ป็นพยานหลกัฐาน 2553 
4113 พงษพ์ิชญ ์ ยัง่ยนื การให้ความคุม้ครองและการพิสูจน์ลกัษณะบ่งเฉพาะเคร่ืองหมาย

การคา้รูปร่าง รูปทรงของวตัถุ 
2553 

4114 นพพร  เมืองนาค มาตรการเยียวยาความเสียหายอนัเกิดกบัลูกจา้งในกรณีนายจา้งปิด
กิจการ 

2553 

4115 กรกช  วอ่งไว ปัญหาการจดัตั้งองคก์รอิสระเพ่ือคุม้ครองผูบ้ริโภคตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 

2553 

4116 โกวทิย ์ จกัรสมศกัด์ิ การริบทรัพยสิ์นในคดียาเสพติด 2553 
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4117 เพช็รัตน ์ บุญถนอม การปล่อยชั่วคราว ศึกษากรณี:  การปล่อยชั่วคราวโดยไม่ มี
หลกัประกนั 

2553 

4118 อาทิตยา  เขื่อนเพชร มาตรการในการจัดสวสัดิการให้แก่ลูกจ้างตามพ.ร.บ.คุ ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 

2553 

4119 ธนพล  พวงบุตร ปัญหากฎหมาย พ.ร.บ.ตาํรวจแห่งชาติ 2547 กบัการให้ขา้ราชการ
ตาํรวจออกจากราชการเพราะมีมลทินมวัหมองตาม ม.102 

2553 

4120 นนท ์ แสงมะณี มาตรการทางกฎหมายในการคน้ท่ีรโหฐานของเจา้พนกังานตาํรวจ 2553 
4121 ประจนัทร์  ใจจุลละ อาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัในการ

ดาํเนินคดีคดัคา้นการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน 
2553 

4122 วฒิุภูมิ จิรพงศบ์ณัฑิต มาตรการความรับผิดเก่ียวกับปัญหาข้อกฎหมายอันสืบเน่ืองจาก 
พ.ร.บ.วา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

2553 

4123 ขจรพงศ ์ ศืริมงคล ปัญหาทางกฎหมายของการระเบิดแก่งในแม่นํ้ าโขง 2553 
4124 กฤตนนั  เวยีงคาํ ปัญหาการใช้มาตรการในการยึดทรัพย์ตามพ.ร.บ.ปราบปราม

ผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ.2534 
2553 

4125 ประพนัธ ์ วงศใ์หญ่ ปัญหาการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในชั้นพนกังานสอบสวน 2553 
4126 สุรศกัด์ิ  กลัยาธิ ปัญหาการกกัขงัแทนค่าปรับและการยึดทรัพยสิ์นใชค้่าปรับตามป.วิ

อาญา 
2553 

4127 ประพิศ  ผกามาศ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดการศึกษาภาคบังคับตาม 
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี2)พ.ศ.
2545 และพ.ร.บ.การศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ.2545 

2553 

4128 ธนาวดี  พฒันจรัญ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการแสวงหาขอ้เท็จจริงในคดีปกครอง 2553 
4129 อุสาห์  ชูสินธ ์ ปัญหาการเขา้เป็นหุ้นส่วนหรือผูถื้อหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษทัท่ี

รับสมัปทานจากรัฐของสมาชิกรัฐสภา 
2553 

4130 ประภาพร  สงัขส์ม ปัญหาในการดาํเนินคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มตามกฎหมายวา่
ดว้ยการจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง 

2553 

4131 ศศิพิมพ ์ กรุณี เปรียบเทียบสิทธิของลูกจา้งหญิงมีครรภ ์สามี และบุตร เฉพาะกรณีท่ี
เก่ียวกบัระยะเวลาในการลาคลอด การไดรั้บค่าจา้งในช่วงระยะเวลา
ท่ีลา การไดรั้บประโยชน์ทดแทนต่างๆตามกฎหมายของประเทศไทย
และต่างประเทศ 

2553 

4132 สมิทธิชยั  จนัทร์เพญ็ ปัญหาการจบัและควบคุมผูต้อ้งสงสัยตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 

2553 

4133 พญาวดี  จนัทร์เทวาลิขิต ปัญหาการขอให้ศาลสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพของ
บริษทับริหารสินทรัพยไ์ทย 

2553 
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4134 เบญจมา  ธรฤทธ์ิ ปัญหาเขตอาํนาจศาลยติุธรรมกบัศาลปกครองในคดีเก่ียวกบัท่ีดิน 2553 
4135 วรีะ  เจริญยิง่ ปัญหาเก่ียวกับการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาในคดี

ปกครอง 
2553 

4136 พลสิทธ์ิ  สร้อยทอง ปัญหาการคุม้ครองสิทธิเด็กในคดีความผิดเก่ียวกบัเพศ 2553 
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4137 จีระวฒัน ์ฤทธิรัตน ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการจบักรณีกระทาํความผิดซ่ึงหนา้ 2554 
4138 ทศพล  บริรักษเ์ลิศ ปั ญ ห า การ ร ะ งับ ข้อ พิ พาท ใ น สัญ ญ าท าง ป กค ร อ ง โ ด ย กา ร

อนุญาโตตุลาการตามพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 
2554 

4139 ณนัทิยา  โพธ์ิอ่อน ปัญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทคดีแพง่ 2554 
4140 กรรณิกา สุดาจนัทร์ ปัญหาการจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาํเลยในคดีอาญาตาม

พระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหาย และค่าทดแทน และค่าใชจ่้าย
แก่จาํเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 

2554 

4141 ทศพล ปิตุเตชะ ปัญหาอาํนาจการสอบสวนผูต้อ้งหาของพนกังานสอบสวน 2554 
4142 ภนัฑิลา อนุวฒิุนาวนิ แนวทางในการแก้ไขกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับอนุสัญญา

ต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้ายไร้
มนุษยธรรมหรือท่ีย ํ่ายีศกัด์ิศรี ค.ศ. 1984 : ศึกษาเฉพาะกรณีท่ี
ประเทศไทยแถลงตีความตามประมวลกฎหมายอาญา 

2554 

4143 ณฏัฐพร เพชรสุก มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 2554 
4144 สิทธิภตัร์ พรพิจิตรทรัพย ์ ปัญหาการรับฟังคาํใหก้ารของผูต้อ้งหาในชั้นจบักมุ 2554 
4145 พทัทิรา สวสัดิสาร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการบริโภคยา 2554 
4146 วลิาวณัย ์ฆอ้งส่งเสียง ปัญหาการยึด การอายดั  และการขายทอดตลาดทรัพย์สินตาม

พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
2554 

4147 เจษฎา ปาลิวนิช ปัญหาความเสียหายอยา่งอ่ืนท่ีมิใช่ตวัเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชยว์า่ดว้ยลกัษณะละเมิด 

2554 

4148 รัตน์วภิา อานามวฒัน์ การนาํพระราชบญัญติัวา่ดว้ยขอ้สญัญาท่ีไม่เป็นธรรมมาใชใ้นสัญญา
ประกนัวนิาศภยั 

2554 

4149 ประพล อยูป่าน ปัญหากฎหมายเก่ียวกบันิติกรรมทางปกครองของสภากายภาพบาํบดั 2554 
4150 กฤติน ซอโฉม ความพร้อมในการปฏิบติังานตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความ

อาญาวา่ดว้ยการสอบปากคาํเด็ก 
2554 

4151 วชิยั เหมทานนท ์ ปัญหาการลงโทษวินัยตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน  พ.ศ. 
2541 

2554 

4152 ปิยบุตร กระจ่างทิม ปัญหาการจดัเก็บภาษีอากรคา้ง กรณีการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจด
ทะเบียนและหา้งหุน้ส่วนจาํกดัเป็นบริษทัจาํกดั 

2554 

4153 ชยัเดช เดชบุญ ปัญหากฎหมายในการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญา 2554 
4154 เทพกร อินทกลู ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินการทางวินัยขา้ราชการตาํรวจ : 

ศึกษากรณีการลงโทษทางวนิยั 
2554 

4155 ชยัภทัร นนัทิวฒันาพิบูล ความไม่เป็นธรรมในสัญญาสาํเร็จรูปของสถาบนัการเงิน : ศึกษา
เฉพาะกรณีสญัญาบตัรเครดิต 

2554 
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4156 กรมณี ทองมหา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการทาํแทง้ 2554 
4157 พิริยะพนัธ์ จนัทราวฒิุ มาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์และ

รถจกัรยานยนต ์
2554 

4158 สิทธินนัท ์สิทธิรักษ ์ ปัญหาการวนิิจฉยัขอ้พิพาทเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดย
คณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม 

2554 

4159 ลกัขณา เพชรอาวธุ ปัญหาทางกฎหมายในการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขาย
อสงัหาริมทรัพย ์

2554 

4160 สุทธวทิย ์แสงประสิทธ์ิ ปัญหาการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาและจาํเลยในการปล่อยชัว่คราว
ในศาลทหาร 

2554 

4161 ชณิสรา ดาํคาํ ปัญหาการดําเนินคดีกับผู ้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
ความผิดเก่ียวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 

2554 

4162 เพชรไพลิน เก็บสมบติั ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการนาํหลกัสมคบกนักระทาํความผิดมาใช้
ในการปราบปรามองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติของไทย 

2554 

4163 ภาสกร จิตมัน่ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกับผู ้
ใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

2554 

4164 ธีรวฒัน์ โอษฐสตัย ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวการซ้ือขายสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต 2554 
4165 นดัดา มหาวนา ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการ

ละเมิดลิขสิทธ์ิในงานภาพยนตร์ 
2554 

4166 ภาณุวฒัน์ ณ พทัลุง การลงโทษกกัขงัแทนค่าปรับ 2554 
4167 ปิยรัตน ์พินิจจนัทร์ ปัญหาการคุม้ครองลิขสิทธ์ิของประเทศไทย 2554 
4168 ลลิตา ถีระวฒันาสวสัด์ิ มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานท่ีไปทํางาน

ต่างประเทศ 
2554 

4169 ณฐันนัท ์บุระคาํ การกาํหนดค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการขาดไร้อุปการะในคดีละเมิด 2554 
4170 วชัญะ เรืองปราชญ ์ ปัญหาทางกฎหมายในการอนุญาตให้ใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรกบัธุรกิจ    

แฟรนไชส์ 
2554 

4171 พชัรีภรณ์ พินเมือง การระงบัขอ้พิพาทดว้ยวิธีการอนุญาโตตุลาการโดยสมาคมประกนั
วนิาศภยั 

2554 

4172 สุรีพร เทพทอง ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการผลิตผลิตภณัฑ์
ซีดีในงานภาพยนตร์ และส่ิงบนัทึกเสียง 

2554 

4173 บรรยงชยั มีปาน ปัญหาการบังคับตามข้อตกลงจํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพ
สาํหรับงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความลบัทางการคา้ของนายจา้ง 

2554 

4174 วรารัตน์ ทองบ่อ การคุม้ครองพยาน : ศึกษาเฉพาะกรณีการคุม้ครองพยานผูใ้ห้ขอ้มูล
คดีความผิดเก่ียวกบัการเลือกตั้ง 

2554 
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4175 ธรรมรงคช์ยั วงษส์วสัด์ิ ปัญหาอาํนาจสอบสวนของอยัการสูงสุดตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 20 : ศึกษากรณีความผิดเก่ียวพนักบั
การคา้มนุษยซ่ึ์งไดก้ระทาํลงในราชอาณาจกัร 

2554 

4176 นนัทิยา เรืองจรูญ ปัญหาในการบงัคบัใชป้ระมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 กรณีการ
กระทาํชาํเราเด็กอายไุม่เกินสิบหา้ปีกบัการคุม้ครองสิทธิเด็ก 

2554 

4177 ปิยนุช ถาวโรฤทธ์ิ ปัญหาการดาํเนินคดีริบทรัพยใ์นคดีความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดตาม
พระราชบญัญติัมาตรการในการปราบปรามผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบั
ยาเสพติด พ.ศ. 2534 

2554 

4178 วราวสิ สาระขนัธ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบักระบวนการไกล่เกล่ียในคดีอาญาของไทย : 
ศึกษากรณีความยติุธรรมเชิงสมานฉนัท์ 

2554 

4179 อนุรักษ ์มณี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการบริโภคโทรศพัทมื์อถือ 2554 
4180 จนัอนงค ์ประเจิดชยัวงศ ์ ปัญหาการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งของกรมสรรพากร 2554 
4181 สุกญัฐธ์มาศ กอรักเรือง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการทาํแทง้ของหญิง 2554 
4182 รัชดาภรณ์ โลเกศเสถียร ปัญหากฎหมายในการควบบริษทั 2554 
4183 ปวณีา เรืองพฒุ การจาํคุกเฉพาะวนั 2554 
4184 กิตติภพ ไวยหงษ ์ ผลกระทบของการยกเลิกตราประทบับริษทัลงบนเช็ค 2554 
4185 ชาลินี ศรีดอกจนัทร์ ปัญหาการคุม้ครองผูเ้ช่าซ้ือรถแท็กซ่ีจากสหกรณ์ 2554 
4186 ลทัธวรรณ จิตตวรีะ มาตรการในการควบคุมการทาํปะการังเทียม 2554 
4187 จีราพร รัตนบุญ ปัญหาเก่ียวกบัอายคุวามในคดีอาญา 2554 
4188 บุศราภรณ์ เม่นขาํ ปัญหาเก่ียวกบัการปลดลม้ละลายของลูกหน้ีบุคคลธรรมดา 2554 
4189 วรรณเวช ศรีสวสัด์ิ ปัญหาประสิทธิภาพการรวมตวัเป็นประชาคมของอาเซียน 2554 
4190 ยิง่พร อินทร์ศรีช่ืน ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการล่วงเกินทางเพศ 2554 
4191 พิสิฐ ชุ่มนาเสียว ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัโทษปรับทางอาญาในประเทศไทย  2554 
4192 นนทพงศ ์กิมาคม ปัญหาการขายทอดตลาดอสงัหาริมทรัพยต์ามคาํสัง่ศาล 2554 
4193 วรรณภา ทศันเทพกมล ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองมาตรการทางเทคโนโลยีบน

อินเทอร์เน็ต 
2554 

4194 ปกพงษ ์ไชยะสุชีวะ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายสัญชาติในการลดความไร้สัญญาติใน
ประเทศไทย 

2554 

4195 วนิดา ไชยรบ ปัญหาในการดาํเนินคดีผูบ้ริโภคตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดี
ผูบ้ริโภค 

2554 

4196 นุสร เล่งนอ้ย ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของคณะกรรมการ
ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 
2550 

2554 
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4197 สถาพร วงษสุ์วรรณคูหา ปัญหาทางกฎหมายของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในกฎหมาย
คุม้ครองแรงงาน 

2554 

4198 จิตรภา วรวณิชชา มาตรการทางกฎหมายในกรณีท่ีลูกหน้ีขอเข้า สู่กระบวนการ
ลม้ละลายและฟ้ืนฟกิูจการ 

2554 

4199 เอกลกัษณ์ เอกทตัร ปัญหากฎหมายการดาํเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) ศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ 

2554 

4200 เทอดเกียรติ โนอินทร์ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้าตาม
พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2542 

2554 

4201 ราชาวดี ทัง่ทอง มาตรการกักขงัในสถานท่ีอ่ืนท่ีไม่ใช่เรือนจาํ ศึกษาเปรียบเทียบ
ระหวา่งประเทศไทยกบัสหรัฐอเมริกา 

2554 

4202 เสาวภาคย ์ยนิดี ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายของผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเครดิตท่ีมิใช่
สถาบนัการเงินและท่ีเป็นธนาคารพาณิชย ์

2554 

4203 พชัญสิ์ตา ชุ่มเสนา ปัญหากฎหมายในการควบคุมการวิจัยโดยใช้สัตว์ทดลองใน
หอ้งทดลองวทิยาศาสตร์ของไทย 

2554 

4204 ศลัยาคม ปิตยานนท ์ ปัญหาการใช้อาํนาจของเจา้หน้าท่ีศุลกากรในการกกัสินคา้ละเมิด
สิทธิบตัร ณ จุดนาํเขา้ส่งออก 

2554 

4205 สุทรรศนีย ์สวสัดี การคุม้ครองส่ิงทอลายผา้ไทย : ศึกษากฎหมายส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์
และกฎหมายคุม้ครองภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2554 

4206 ก่ิงแกว้ โตยะวณิช ปัญหาการบังคบัใช้กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ในธุรกิจแฟรน
ไชส์ : เปรียบเทียบกฎหมายไทยและอเมริกา 

2554 

4207 จาํลอง โฆษิตฤทธิพล การรายงานธุรกรรมของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

2554 

4208 ไพศิษฐ ์ชาครานนท ์ การคุม้ครองสิทธิผูเ้สียหายในคดีความผิดเก่ียวกบัเพศ : ศึกษากรณี
การสอบปากคาํเด็ก 

2554 

4209 ศรีประไพร ชุติวรีวฒันากลุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการเรียกคืนสินค้าท่ีอาจเป็นอันตรายต่อ
ผูบ้ริโภคตามพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 

2554 

4210 พบรัตน ์อวคุิณประเสริฐ ปัญหากฎหมายการคุม้ครองงานวรรณกรรมในยคุดิจิตอล  : ศึกษา
กรณีหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Book) 

2554 

4211 สากล ล้ีประกอบบุญ ปัญหาการไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีของนิติบุคคลท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุน 

2554 

4212 สะคราญ ขาวเรือง ปัญหาการละเมิดเคร่ืองหมายการคา้โดยช่ือโดเมน ศึกษาเปรียบเทียบ
พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ. 2534 กับกฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2554 
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4213 ณฏัฐกิติ เศตะพราหมณ์ ปัญหาขอ้กฎหมายตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย
วธีิพิจารณาคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 

2554 

4214 เฉลิมชยั สุวรรณโชติ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามโจรสลดั : ศึกษา
กรณีโจรสลดัโซมาเลีย 

2554 

4215 ชยัณรงค ์บุญสนัต์ิ ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัวา่ดว้ยการให้เอกชนเขา้ร่วมงาน
หรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 

2554 

4216 ชนกนาฏดุษฎี บูรณะภกัดี ปั ญ ห า ก า ร จัด เ ก็ บ ภ า ษี เ งิ น ไ ด้ บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด า จ า ก ก า ร ข า ย
อสงัหาริมทรัพยท่ี์ไม่ตอ้งจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

2554 

4217 สุรชยั จนัทรธาดา มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกาํกับดูแลผูท้ ําแผน หรือ
ผูบ้ริหารแผนในกระบวนการฟ้ืนฟกิูจการ 

2554 

4218 จิตลดา อรัญเวช ปัญหาการเรียกค่าเสียหายจากทรัพยสิ์นของนิติบุคคลในคดีคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค 

2554 

4219 วโิรจน ์จนัทร์ผดุงจิต มาตรการคุม้ครองสิทธิบุคคลธรรมดาในการทุเลาการเสียภาษีอากร
ตามประมวลรัษฎากร 

2554 

4220 ณภทัร จรูณเวชธรรม ปัญหาการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองผูถู้กกระทําด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

2554 

4221 ธิตินนัท ์ฐิตวริิยะ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดชอบในความเสียหายอนัเกิดจาก
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

2554 

4222 อญัชลี สองคาํชุม ปัญหาการคุม้ครองเด็กและเยาวชนตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชน
และครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 : 
ศึกษาเฉพาะกรณีการจบักมุเด็กและการรับฟังถอ้ยคาํในชั้นจบักมุ 

2554 

4223 พิรดีย ์สายชมพู ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของนิติบุคคลหมู่บา้น
จดัสรร : ศึกษากรณีการประชุมและการลงมติท่ีประชุมใหญ่ของ
สมาชิกของนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 

2554 

4224 ภทัร แกว้กระจ่าง ปัญหาการไดม้าซ่ึงสิทธิในท่ีดินอนัมีหนงัสือรับรองการทาํประโยชน์
ระหวา่งผูรั้บโอนโดยขอ้เท็จจริงกบัผูรั้บโอนโดยทางทะเบียน 

2554 

4225 อธัพล สายทว ี ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองผูเ้สียหายในความผิดมูลฐานตาม
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

2554 

4226 ศิวารยา หสัดี การคุม้ครองสิทธิของบุคคลผูถู้กขอใหส่้งขา้มแดน 2554 
4227 สุรีย ์จาํแนกสาร ปัญหากฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของผูซ้ื้อบา้นจดัสรร 2554 
4228 ปัทมาภรณ์ ฉ่ินมณีวงศ ์ ปัญหาการเขา้ถึงยาตามกฎหมายสิทธิบตัร 2554 
4229 อรรถพจน ์แถมใหม่ การกาํหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด 2554 
4230 นิกร พทุธสุภะ ปัญหาการจดัเก็บภาษีเก่ียวกบัการควบรวมกิจการของนิติบุคคล 2554 



 มหาวทิยาลัยรามค าแหง (สารนิพนธ์) 556 

   
  ล าดับ                 ช่ือผู้แต่ง                                                     ช่ือเร่ือง                                                   ปีเผยแพร่   
  (No.)                 (Author)                                                     (Title)                                                     (Year) 

 

4231 ธงชยั สุดใจใหม่ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิคนพิการ 2554 
4232 ปิติภทัร จกัรเพชร ปัญหาเก่ียวกบัการอุทธรณ์ภาษีต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 2554 
4233 อรินวรรณ ปาณินท ์ ปัญหากฎหมายในการควบคุมอาวธุนิวเคลียร์ 2554 
4234 นฤมล โสคติ ปัญหาทางกฎหมายในการสนับสนุนทางการเงินแก่พรรคการเมือง

โดยรัฐ 
2554 

4235 รวนิทร์ พรหมวงศานนท ์ ปัญหาภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกบัการส่งเสริมการลงทุน 2554 
4236 ชนิดา คูศรีพิทกัษ ์ ปัญหาการใชสิ้ทธินดัหยดุงานในการบริการสาธารณะ 2554 
4237 บุษณีย ์พว่งสวสัด์ิ ปัญหาการทาํงานบริการสงัคมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 2554 
4238 ชิดหฤทยั ศรีสง่า ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคในธุรกิจขายตรง 2554 
4239 ปกรณ์ศกัด์ิ มงคลเคหา ปัญหาการกาํกบัดูแลดา้นการคลงัในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 2554 
4240 ดวงทิพย ์พนัธ์ุเจริญ ปัญหามาตรการทางกฎหมายในการใหผู้ผ้ลิตรับผิดในผลิตภณัฑ ์ 2554 
4241 เกียรติศกัด์ิ หลงแสง มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองดูแลสิทธิของผูสู้งอาย ุ 2554 
4242 เกศแกว้ มะลิวลัย ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการกาํหนดชั้นโทษในความผิดฐานลกัทรัพย ์ 2554 
4243 ประภสัสร เวทวงษ ์ การกาํหนดโทษความผิดอาญาฐานหม่ินประมาท 2554 
4244 ชนิดาภา บุญญาภิสมภาร การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทคดีอาญา 2554 
4245 จุลเดช ชลายนเดชะ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดของรัฐท่ีใหก้ารสนบัสนุนการก่อ

การร้าย 
2554 

4246 อนงนุช เออไชยยา ปัญหาการระงบัขอ้พิพาททางภาษีโรงเรือนและท่ีดินในฝ่ายปกครอง 2554 
4247 จุฑาภรณ์ ทองแป้น ปัญหาการจดัเก็บภาษีเงินไดจ้ากเงินปันผล ในกรณีท่ีผูรั้บเป็นนิติ

บุคคล 
2554 

4248 ไพฑูรย ์กล่อมเจริญ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขาย
อสงัหาริมทรัพย ์

2554 

4249 ธรณสั บุญทร มาตรการทางกฎหมายดา้นภาษีอากรในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม 

2554 

4250 พีรพงษ ์หนักลาง ปัญหากฎหมายเก่ียวกับพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

2554 

4251 ณิติมา หวนัประวติั ปัญหาภาษีเก่ียวกบัการโอนทรัพยสิ์นทั้งหมดของนิติบุคคลในการ
ควบรวมกิจการ 

2554 

4252 ชชัสรัญ ราชพลี การจดัหาทนายโดยรัฐกบัการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของผูต้อ้งหาหรือ
จาํเลยในคดีอาญา 

2554 

4253 กฤษฎา กนกวฒันยศ ปั ญ ห า ก ฎ ห ม า ย เ ก่ี ย ว กับ ก า ร ดํา เ นิ น ค ดี ข อ ง ผู ้ เ สี ย ห า ย ต า ม
พระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่
ปลอดภยั 

2554 



 มหาวทิยาลัยรามค าแหง (สารนิพนธ์) 557 

   
  ล าดับ                 ช่ือผู้แต่ง                                                     ช่ือเร่ือง                                                   ปีเผยแพร่   
  (No.)                 (Author)                                                     (Title)                                                     (Year) 

 

4254 วรีวรรณ โพธิอ่อน ปัญหาขอ้กฎหมายการไม่รับหลกัการแห่งร่างเทศบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีของสภาเทศบาล 

2554 

4255 มนสั ไหมอ่อน ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการอุทธรณ์คาํพิพากษาหรือคาํสัง่ของศาล
ปกครองชั้นตน้ต่อศาลปกครองสูงสุด 

2554 

4256 นนัธนา จนัทร์แกว้แร่ ความผิดมูลฐานเก่ียวกบัการฉ้อโกงประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณี
แชร์ลูกโซ่ 

2554 

4257 บญัญติั ทาํของดี ปัญหาความรับผิดของรัฐตามกฎหมายวา่ดว้ยความรับผิดทางละเมิด
ของเจา้หนา้ท่ี 

2554 

4258 สมชยั ไชยบูรณ์ มาตรการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใตก้ารมีผล
บงัคบัใชพ้ระราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 

2554 

4259 ธนพร คมจอหอ ปัญหาการจับกุมและควบคุมผูต้อ้งสงสัยตามพระราชกาํหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

2554 

4260 ธีรยทุธ หวงัผล ปัญหาเก่ียวกบัการจดัซ้ือท่ีดินส่วนท่ีเหลือจากการเวนคืนตาม พ.ร.บ.
วา่ดว้ยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย ์พ.ศ. 2530 

2554 

4261 ปณิธาน ชุมทอง มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างดา้วท่ีไดรั้บ
การผอ่นผนัใหท้าํงานในประเทศไทย 

2554 

4262 สุรินธร ภมรโชคประสพ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายส่ิงแวดล้อมของสหภาพยุโรปท่ี
เ ก่ีย วข้อ งกับกา รจัดกา รซา กผ ลิตภัณฑ์ เค ร่ื องใ ช้ไ ฟฟ้า แล ะ
อิเลก็ทรอนิกส์  

2554 

4263 กญัญก์นิษฐ ์สอนคาํมี ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการจดัการมลพิษหมอกควนัจาก
ไฟป่าขา้มแดนของประเทศไทย 

2554 

4264 เลขวทิย ์สมสุข ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการใหเ้อกชน
เขา้ร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 : ศึกษากรณี
กิจการโทรคมนาคม 

2554 

4265 วรีะชาติ คงศรี ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกับการพน้จากตาํแหน่งของนายกองค์การ
บริหารตาํบล : ศึกษากรณีกระทาํการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย
หรือสวัสดิภาพของประชาชนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือ
ปฏิบติัการไม่ชอบดว้ยอาํนาจหนา้ท่ี 

2554 

4266 ธีรัชสินี สิงห์วงษ ์ ปัญหาการพิจารณาลกัษณะบ่งเฉพาะของเคร่ืองหมายการคา้ท่ีไม่ใช่
รูปแบบดั้งเดิม (Non-Traditional Trademark) 

2554 

4267 กิตติ ชาํนาญเหนาะ ปัญหาความรับผิดทางอาญาตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 : ศึกษา
ฐานความผิดและอตัราโทษ 

2554 



 มหาวทิยาลัยรามค าแหง (สารนิพนธ์) 558 

   
  ล าดับ                 ช่ือผู้แต่ง                                                     ช่ือเร่ือง                                                   ปีเผยแพร่   
  (No.)                 (Author)                                                     (Title)                                                     (Year) 

 

4268 พนูศกัด์ิ พลูสวสัด์ิ ปัญหาขอ้กฎหมายการคุม้ครองเสรีภาพในการชุมนุมในท่ีสาธารณะ 2554 
4269 สญัญา จนัทรัตน ์ ปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับการทุเลาคาํสั่งทางปกครองก่อนการ

พิพากษาคดี 
2554 

4270 ภูริวจัน์ ขจรพงศศ์านต ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอาํนาจหน้าท่ี
ระหวา่งศาล 

2554 

4271 สมชาย ใจเด็ด ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตาม
ขอ้กาํหนดศาลรัฐธรรมนูญ วา่ดว้ยวิธีพิจารณาและการทาํคาํวินิจฉัย 
พทุธศกัราช 2550 

2554 

4272 วลิาสิณี เหมทานนท ์ ปัญหาความรับผิดทางละเมิดของผูป้ระกอบวชิาชีพสถาปนิก 2554 
4273 ศรัณย ์เจริญศรีเมือง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2554 
4274 สรไกร ศรศรี ปัญหามาตรการทางกฎหมายในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 2554 
4275 เกียรติยศ ขวญัเซ่ง ปัญหาในทางกฎหมายเก่ียวกบัการทาํแทง้ 2554 
4276 ชนะ ศรีรอดภยั ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการตรวจพิสูจน์นิติวทิยาศาสตร์ 2554 
4277 อาจหาญ ธิยะใจ ปัญหาท่ีเกิดจากผูมี้อาํนาจจดัการแทนผูเ้สียหายยืน่ฟ้องคดีแลว้ตายลง 2554 
4278 ปวริศา ต่ิงเพชรทองคาํ การบงัคบัใชม้าตรการทางกฎหมายในการขออนุญาตประกอบธุรกิจ

โรงแรม 
2554 

4279 ยทุธวฒัน์ ลือชา ปัญหากฎหมายในการควบคุมส่ือลามกในหนงัสือนิตยสาร 2554 
4280 วราภรณ์ พวงจินดา ปัญหาทางกฎหมายในการระงบัขอ้พิพาทอนัเน่ืองมาจากโดเมนเนม 2554 
4281 ภูมิพนัธ์ ชยัเช้ือ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการจับและควบคุมตัวบุคคลซ่ึงต้อง

สงสยัวา่มีสารเสพติด 
2554 

4282 รสสุคนธ ์อกัษรชู การกระทาํละเมิดในความลบัทางการคา้ : ศึกษาเปรียบเทียบการ
ละเมิดทางแพง่ 

2554 

4283 วทูิน โพธ์ิมนั ปัญหาสญัญาทางปกครองและการบงัคบัตามสญัญาทางปกครอง 2554 
4284 กานตภ์พ ศรียทุธศกัด์ิ ปัญหาการคุม้ครองงานแพร่เสียงแพร่ภาพทางเวบ็ไซต ์(Webcasting) 2554 
4285 ปทิตตา พว่งพี ปัญหาเขตอาํนาจศาลในคดีส่ิงแวดลอ้ม 2554 
4286 ณรงคฤ์ทธ์ิ บุญมี ปัญหาขอ้กฎหมายในการขอร้ือฟ้ืนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม่ 2554 
4287 ดุษฎี ขวญัศรี สญัญาประกนัตวัผูต้อ้งหาในคดีอาญา 2554 
4288 ธนชัพร โอภาสนวคุณ ปัญหาทางกฎหมายตามพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 

2546 
2554 

4289 รัตติยา พนาจนัทร์ ปัญหาการเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาในสภา
ผูแ้ทนราษฎร 

2554 

4290 ณรงคเ์ดช ล้ิมประยรู การริบทรัพยสิ์นของคนไทยท่ีกระทาํผิดนอกราชอาณาจกัรในคดียา
เสพติด 

2554 
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4291 ชยัวฒัน์ ศุกรวรรณ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการยบุพรรคการเมืองของไทย 2554 
4292 สุพตัรา สุขสมาน การบงัคบัโทษปรับ 2554 
4293 นภสัพร ศกัด์ิเดชานนท ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการโฆษณาในทางโทรทศัน์ 2554 
4294 สุทธิรักษ ์อตันวานิช ปัญหาความซํ้ าซอ้นในการทาํหนา้ท่ีขององคก์รกาํกบัดูแลทรัพยากร

ส่ือสาร 
2554 

4295 พงศช์าติ จนัทร์ภกัดี ปัญหาข้อกฎหมายการใช้งานดนตรีกรรมตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 

2554 

4296 ประมวลรัตน ์จินณรงค ์ ปัญหาการบังคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกับการปลูกสร้างป้ายโฆษณาริม
ทางพิเศษ 

2554 

4297 เอเชีย ปัญญาดิษฐวงค ์ ปัญหาเก่ียวกับความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานบังคบัคดีในการ
บงัคบัคดีตามคาํพิพากษาของศาลยติุธรรม 

2554 

4298 นิพนธ์ ทองยนื การคุม้ครองสิทธิผูต้อ้งหาในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีการทาํแผน
ประทุษกรรมประกอบคาํรับสารภาพ 

2554 

4299 รัฐภูมิ คาํศรี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมาธิการสามญั
ประจาํสภาผูแ้ทนราษฎร 

2554 

4300 ปาจรีย ์สุริยาชยัวฒัน์ ปัญหากฎหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลงคะแนนเสียง
เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

2554 

4301 นิพนธ์ เลิศประเสริฐเวช ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 

2554 

4302 สุรพงษ ์ฉิมมณี ปัญหากฎหมายเก่ียวกับมาตรการพิเศษในการคุม้ครองพยานตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 

2554 

4303 นฤวรรณ วนัทโกศรี ปัญหากฎหมายการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรถยนต์ท่ีได้รับความ
เสียหายตามสญัญาประกนัภยั 

2554 

4304 วกิีจ เจา้ดูรี ปัญหาการเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งกรณีมีผู ้ใช้ส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์โดยไม่ชอบ 

2554 

4305 มาลยัพร สิงห์ชะฎา พระราชบญัญติัส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2551 ศึกษาเปรียบเทียบ
สนธิสญัญาแม่แบบวา่ดว้ยการส่งผูร้้ายขา้มแดน 

2554 

4306 สุภารัตน์ ทองขาํ ปั ญ ห า ท า ง ก ฎ ห ม า ย เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร คุ้ม ค ร อ ง ผู ้บ ริ โ ภ ค ต า ม
พระราชบญัญติัขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545  

2554 

4307 ศรินลกัษณ์ เกียรติยศเจริญ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคบตัรเครดิตท่ีออกโดยผู ้
ประกอบธุรกิจบตัรเครดิตท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน (Non-bank) 

2554 

4308 อุกฤษฎ ์ฤทธิศกัด์ิ ปัญหาอาํนาจของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร 

2554 
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4309 ศิวาพร ภู่สอน การกระทาํท่ีเป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กรณีนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรี 

2554 

4310 วรางคณา พิพรรธวงศา วิเคราะห์เปรียบเทียบการบงัคบัใชก้ฎหมายตามพระราชบญัญติัวิธี
พิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 กบัประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง่ 

2554 

4311 ธนบดี เพชรรัตน์ ปัญหาการสอบปากคําเด็กและการสอบสวนเด็กในฐานะท่ีเป็น
ผูเ้สียหาย พยาน ผูต้อ้งหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

2554 

4312 สมัฤทธ์ิ นนัทวดีพิศาล ปัญหาความรับผิดทางอาญาจากการจดัทาํบญัชีไม่ถูกตอ้งตาม พ.ร.บ. 
ธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 

2554 

4313 นวพล กฤตินดัดากลุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการจดัการทรัพยสิ์นของเจา้พนกังานพิทกัษ์
ทรัพยใ์นคดีลม้ละลาย 

2554 

4314 วจิิตรา กล่อมสกลุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารลดความอว้น : 
ศึกษากรณีกาแฟลดความอว้น 

2554 

4315 สุทธาศินี แสงจนัทร์ มาตรการบงัคบัใชว้ิธีการเพื่อความปลอดภยั : ศึกษาเฉพาะกรณีการ
เรียกประกนัทณัฑบ์นและการหา้มการประกอบอาชีพบางอยา่ง 

2554 

4316 เปรมฤดี ชยัเช้ือ ปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั : ศึกษากรณีรถยนต ์

2554 

4317 ซาฮาร่าห์ ปาทาน มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภค : ศึกษาเฉพาะกรณี
ธุรกิจสถานเสริมความงามท่ีไม่ใช่ผูป้ระกอบอาชีพเวชกรรม 

2554 

4318 สุวฒัน์ ณ นคร มาตรการควบคุมตรวจสอบการทาํหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

2554 

4319 ธณิต คลา้ยนิมมาน ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองเคร่ืองหมายการคา้ท่ีไม่สามารถ
สมัผสัไดด้ว้ยตา 

2554 

4320 ชวลิต พว่งเขียว ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการคุม้ครองผูบ้ริโภค : ศึกษากรณี
ตวัแทนประกนัชีวติและบริษทัประกนัชีวติ 

2554 

4321 เกษศิรินธร กนัสาํอางค ์ ปัญหาขอ้กฎหมายการคืนของกลางระหวา่งคดีตามพระราชบญัญติั
ป่าไม ้พทุธศกัราช 2484 : ศึกษากรณีผูไ้ม่รู้เห็นเป็นใจ 

2554 

4322 เทพธน ทรัพยพ์จน ์ มาตรการทางกฎหมายของประชาชนในการชุมนุมในท่ีสาธารณะ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 63 

2554 

4323 อภิเชษฐ ชูเกียรติตกลุ ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

2554 
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4324 สมชาย มีบางยาง ปัญหาในการเรียกค่าวิชาชีพทนายความตามพระราชบัญญัติ 
ทนายความ พ.ศ. 2528 

2554 

4325 ศกัด์ิเพชร ยานะแกว้ ปัญหาการจดัสวสัดิการสงัคมใหผู้สู้งอาย ุ 2554 
4326 สิทธิศกัด์ิ หล๋อโตน ปัญหาขอ้กฎหมายการอุทธรณ์ปัญหาขอ้เท็จจริงในคดีอาญาท่ีมิได้

ยกข้ึนวา่กนัมาแลว้โดยชอบในศาลชั้นตน้ 
2554 

4327 ปิยะศกัด์ิ สามคัคีวรีะวฒันะ ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการ
จดัสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 

2554 

4328 ธนกฤต พชัรวฒันกลู ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายลิขสิทธ์ิในงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ี
ลา้สมยั 

2554 

4329 วลิาวลัย ์จูมัน่ ปัญหาบทบาทอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมาธิการวุฒิสภาตาม
ขอ้บงัคบัการประชุมวฒิุสภา พ.ศ. 2551 

2554 

4330 ณิชชยกานตด์า มาบุญชู ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิด
ในคดีอาญา 

2554 

4331 สินสินี แกว้จร ปัญหาทางกฎหมายในความรับผิดของผูป้ระกอบการในกรณีท่ีสินคา้
ชาํรุดบกพร่อง 

2554 

4332 ทศันีย ์ไมพ้รต มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคนํ้ าด่ืมจากตูน้ํ้ าหยอด
เหรียญ 

2554 

4333 สมลกัษณ์ นนัทโกวฒัน ์ ปัญหาการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง : ศึกษาเฉพาะกรณี
คดีพิพาทเก่ียวกบัอนุญาโตตุลาการในสญัญาทางปกครอง 

2554 

4334 อนุพงษ ์เจริญจึงสนัติ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการคุม้ครองธุรกิจคา้ปลีกของไทยจากนัก
ลงทุนต่างชาติ 

2554 

4335 วรากรณ์ สุขในมณี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการประกอบอาชีพของแรงงานต่างดา้วท่ีมี
ฝีมือในประเทศไทย 

2554 

4336 สุจิรา นาแซง ปัญหากระบวนการพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้มในศาลยติุธรรม 2554 
4337 ธีระ อ่ิมใจ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคในธุรกิจขายตรง 2554 
4338 เจษฎาภรณ์ เทพมณี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดข้องนิติบุคคลต่างประเทศ 2554 
4339 สถาพร นิภาวงศ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการเช่าเรือในกิจการขนส่งสินคา้ระหว่าง

ประเทศ 
2554 

4340 อรนุช ชดัไพบูลย ์ ปัญหาทางกฎหมายในการประกอบธุรกิจโรงแรม 2554 
4341 วสนัตศิ์ริ ทรัพยสิ์รินทร์ มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองลิขสิทธ์ิรูปแบบรายการ

โทรทศัน์ 
2554 

4342 อภิรัฐ จตัุชยั มาตรการเรียกคืนสินค้าท่ีเป็นอันตรายหรืออาจเป็นอันตรายต่อ
ผูบ้ริโภค 

2554 
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4343 ธิดาพร สุวรรณเกษาวงศ ์
กองทิพย ์

อุทธรณ์หรือฎีกาไม่เป็นสาระอนัควรแก่การพิจารณา 2554 

4344 ประเสริฐ มีไพฑูรย ์ มาตรการทางกฎหมายในการจดัการมูลฝอยในเขตเทศบาล 2554 
4345 เอมิกา ชยัสิทธ์ิ ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบธุรกิจบตัรเครดิต 2554 
4346 ศศิชา สทานสตัย ์ ปัญหาการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในคดีแพง่ 2554 
4347 สมศกัด์ิ พรสง่ากลุ ปัญหาในกระบวนการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 2554 
4348 สุภิต บุดดีสี ปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวกบัการควบคุมธุรกิจนาํเท่ียวของประเทศไทย 2554 
4349 มงคล ขมุทอง การคุม้ครองสิทธิเด็กท่ีตอ้งหาวา่กระทาํความผิดในชั้นจบักมุ 2554 
4350 วชัระ พกุะทรัพย ์ ปัญหาคดีลิขสิทธ์ิในประเทศไทย 2554 
4351 ธานิต วงศาโรจน ์ ปัญหาการสัง่คดีและการตรวจสอบการสัง่คดีของพนกังานอยัการ 2554 
4352 นิติวฒิุ ทองคาํ การรับฟังพยานบอกเล่าและพยานหลกัฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ใน

คดีอาญา 
2554 

4353 องัครนาวนิ บุญประสิทธ์ิ มาตรการทางกฎหมายในการดาํเนินการบังคบัใช้พระราชบัญญติั
ฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 

2554 

4354 วพิชัรา หาญอนุรักษ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับมาตรการส่งเสริมธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารและการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

2554 

4355 อารมณ์ ชูทองคาํ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองเด็กและสตรีจากการละเมิด
โดยส่ือมวลชน 

2554 

4356 มนชนก พรหมดวง การละเมิดสิทธิของผูต้อ้งหาโดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐในการแถลงข่าวผล
การจบักมุ 

2554 

4357 โกมินทร์ อินรัสพงศ ์ ปัญหาอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน : ศึกษาเฉพาะ
กรณีการส่งเสริมและจัดการศึกษา การจดัตั้ งสถานพยาบาล การ
ส่งเสริมและแกไ้ขปัญหาการประกอบอาชีพ การกาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลูและการควบคุมนํ้ ามนัเช้ือเพลิง 

2554 

4358 อญัญารัตน ์บวับาล ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิการลาของลูกจา้งรัฐวิสาหกิจเพ่ือ
นดัหยดุงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีการลาป่วยและการลาเพ่ือกิจธุระอนั
จาํเป็น 

2554 

4359 ศุภกร อนุฤทธ์ิ ปั ญ ห า บ ท บัญ ญัติ ข อ ง รั ฐ ธร ร ม นู ญ แ ห่ ง ร า ช อ า ณ า จัก ร ไ ท ย 
พทุธศกัราช 2550 ท่ีไม่สอดคลอ้งต่อการปกครองระบบรัฐสภา ศึกษา
กรณีคณะรัฐมนตรีและพรรคการเมือง 

2554 

4360 ชาํนาญ เดชสุทธ์ิ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองพยานบุคคลในคดีอาญาของไทย
ตามอนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติ
ท่ีจดัตั้งในลกัษณะองคก์ร ค.ศ.2000 

2554 
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4361 ภณัฑิรา นนัตาลิต ปัญหาคุณสมบัติ  บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 
2551 : ศึกษากรณีเลขานุการบริษทัมหาชนจาํกดั 

2554 

4362 รัตนวรรณ แหวนเงิน ปัญหาเก่ียวกบัการยึด อายดัหรือขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้ง
ชาํระภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 

2554 

4363 วนัดี พนาวงศรุ่์งโรจน ์ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและรักษาทรัพยากรป่าไมต้าม
พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

2554 

4364 ชนิตา คงความเจริญ ปัญหาทางกฎหมายในการใชม้าตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญา
ตามพระราชบัญญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

2554 
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4365 ปารมี  บุญแกว้ขวญั การควบคุมการให้เงินอุดหนุนและเงินบริจาคของภาคเอกชนให้แก่
พรรคการเมือง 

2555 

4366 ธนสุภา  กมุารทตั การควบคุมแรงงานต่างดา้วในประเทศไทย 2555 
4367 ปฏิภาณ  ตั้งวจิิตร ก า ร คุ้ม ค ร อ ง เ ส รี ภ า พ ใ น เ ค ห ส ถ า น จ า ก ก า ร ต ร ว จ ค้น ต า ม

พระราชบญัญติัไพ ่พทุธศกัราช 2486 
2555 

4368 วนัรัฐ  สิทธิโอภาสนนัท ์ การควบคุมและการโฆษณาเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางและยา 2555 
4369 จุติพร  ป้อสาย การใชห้มายเลขบตัรเครดิตทางอินเตอร์เน็ตโดยไม่ไดรั้บอนุญาตกบั 

ความรับผิดทางอาญา 
2555 

4370 สุภารัตน์  ลาทาํ การถอดถอนขา้ราชการประจาํระดบัสูงโดยวฒิุสภา 2555 
4371 ณณฐ  อินไหม การเปิดเผยพยานหลกัฐานก่อนการพิจารณาในคดีอาญา 2555 
4372 รพีพรรณ  สุกีธร การปฏิบัติของประเทศไทยในกรณีเขา้เป็นภาคีความตกลงว่าด้วย 

การใชม้าตรการของรัฐเจา้ของท่าเรือในการป้องกนัยบัย ั้ง และขจดั
การทาํการประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม 

2555 

4373 อนวชั  สืบสงัข ์ ก า ร รั บ จํ า นํ า ท รั พ ย์ ท่ี ไ ด้ ม า จ า ก ก า ร ก ร ะ ทํา ค ว า ม ผิ ด ต า ม
พระราชบญัญติัโรงรับจาํนาํ พ.ศ. 2505 

2555 

4374 ชลดา  ศรีนาวา การดาํเนินคดีผูบ้ริโภคกรณีธุรกิจซ้ือขายคอมพิวเตอร์ 2555 
4375 สุริยะ  ดาํช่วย ปัญหาการประกนัสงัคมแรงงานนอกระบบ 2555 
4376 ฐานนัดร  เกษชุมพล ปัญหากฎหมายในการควบคุมการบริหารจัดการบริษทัจาํกัดของ

กรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ 
2555 

4377 มยรุนนัท ์ ธรรมโชติ ปัญหาการร่วมมือระหวา่งองคก์รในการสอบสวนคดีพิเศษ  2555 
4378 พีระวฒัน์  สีล้ินจ่ี ปัญหาการประกันภัยความรับผิดชอบของแพทย์ในโรงพยาบาล

เอกชน 
2555 

4379 ภาณุ  ถิรรุ่งเรือง ปัญหาการนาํขอ้พิพาทในการประเมินภาษีอากรอุทธรณ์ต่อศาลภาษี
อากร 

2555 

4380 นทัวลญัช ์ หงษพ์ิริยะกลุ ปัญหาการใชอ้ากาศยานเป็นหลกัประกนัชาํระหน้ี ศึกษากรณีลูกหน้ี
ล้มละลาย ตามอนุสัญญาว่าด้วยส่วนได้เสียระหว่างประเทศใน
อุปกรณ์เคล่ือนท่ีและพิธีสารต่อท้ายอนุสัญญาว่าด้วยส่วนได้เสีย
ระหวา่งประเทศในอุปกรณ์เคล่ือนท่ีวา่ดว้ยเร่ืองเฉพาะอุปกรณ์อากาศ
ยาน ค.ศ.2001 

2555 

4381 จารุวรรณ  ดาํใหม่ ปัญหาการใช้อํานาจของพนักงานอัยการในการสั่งคดีท่ีไม่เป็น
ประโยชน์แก่สาธารณชนและการตรวจสอบคาํสัง่ 

2555 

4382 นจัจารีย ์ กีรติพรชยั ปัญหาการทาํแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายเก่ียวกบัการตั้งครรภโ์ดย
ใชเ้ทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ุทางการแพทย ์

2555 
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4383 จิตพงศ ์ ชูแสง ปัญหาการถือครองและการกระจายสิทธ์ิในท่ีดินของรัฐจากการ
ปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

2555 

4384 พิมพา  พรหมสวสัด์ิ ปัญหาการดาํเนินการทางวนิยัของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 2555 
4385 บรรเจิด  พวงเงิน ปัญหาการเขา้ใชพ้ื้นท่ีอุทยานแห่งชาติโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 2555 
4386 กนิษฐา  สุขเกษม ปัญหาการใชอ้าํนาจของคณะกรรมาธิการตามพระราชบญัญติัคาํสั่ง

เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา  พ.ศ. 
2554 

2555 

4387 ธีระวฒัน์  พลโลก ปัญหาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคลไม่มีสญัชาติไทย 2555 
4388 จีรพรรณ  นรนุตกลุ ปัญหาการควบคุมธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก ์ 2555 
4389 นลินีวรรณ  ประพนัธา ปัญหาการดาํเนินการทางวินยัและการอุทธรณ์คาํสั่งลงโทษทางวินยั

ของพนกังานราชการ  
2555 

4390 สาธิต  ศิริรัตน ์ ปัญหาการผูกขาดทางการคา้ของผูท้รงสิทธิบตัร :  กรณีศึกษาสิทธิ
ของผูท้รงสิทธิบตัรยา 

2555 

4391 พฤทธ์ิ  บุญจรุงพงษ ์ ปัญหาการบังคับใช้ทางแพ่งตามกฎหมายการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีการบุกรุกท่ีดินท่ีมีพระราชกฤษฎีกา
กาํหนดเขตปฏิรูปท่ีดิน เพ่ือเกษตรกรรมในเขตอาํเภอวงันํ้ าเขียว  
จงัหวดันครราชสีมา 

2555 

4392 ปัทมา  เลิศดิษยวรรณ ปัญหาการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตของสุราแช่ชนิดเบียร์ 2555 
4393 นํ้าทิพย ์ เหล่าจูม ปัญหาการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเร่ืองราวร้องทุกขจ์ากผูบ้ริโภค : ศึกษา

เฉพาะกรณีในชั้นของคณะอนุกรรมการไกล่เกล่ียเร่ืองราวร้องทุกข ์
2555 

4394 เอ้ืออนุช  นิลเนตรสกลุ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจสินเช่ือบุคคลของธนาคาร
พาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) 

2555 

4395 ธีระเดช  แสงพรหม ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก
อาวธุ 

2555 

4396 เรวตัร  ดว้งเรือง ปั ญ ห า กฎ ห ม า ย เ ก่ี ย วกับ ม า ต ร ก า ร กํา กับ ดู แ ล เ ท ศ บ า ล ต า ม
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 

2555 

4397 พงศธร  แสงลี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการประชุมใหญ่ของบริษทัจาํกดั 2555 
4398 ปรียาวดี  ศรีชาย ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัค่าเสียหายทางจิตใจในทางแพง่ 2555 
4399 พงษพ์นัธ ์ เลา้สุวรรณ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสัญญา : ศึกษา

กรณีการทาํสญัญาทางโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
2555 

4400 เกตุวดี  เกษประดิษฐ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคํ้าประกนัในสญัญาเช่าซ้ือธุรกิจรถยนต ์ 2555 
4401 ประภาพร  เชษฐพงศาพนัธ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการส่งข้อความไม่พึงประสงค์ผ่านทาง

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
2555 
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4402 เกณิกา  สุวรรณ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการส่งผูร้้ายขา้มแดนตามพระราชบญัญติัส่ง
ผูร้้ายขา้มแดนพุทธศกัราช 2551 กรณีช่องทางในการส่งคาํร้องขอ 
ขอ้ยกเวน้ของความผิดทางการเมือง และ  ความผิดท่ีร้องขออยู่ใน 
เขตอาํนาจของศาลไทย 

2555 

4403 สาวติรี  ศรีสุราฎร์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูใ้ชบ้ตัรเครดิต 2555 
4404 กอ้งวฒิุ  วรศาสตร์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัทะเบียนอากาศยานของประเทศไทย 2555 
4405 เอกวฒัณ์  สุริยะวจิิตรวงศ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการแปลงสินทรัพยใ์หเ้ป็นทุนจากรถยนต ์ 2555 
4406 ปณษัฐา  หิรัญสาลี ปัญหากฎหมายเร่ืองการควบคุมการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 2555 
4407 เธียรวรรณ  ชุมศรี ปัญหาทางกฎหมายในการเอาผิดต่อผูท่ี้ยุง่เหยงิกบัพยานบุคคล 2555 
4408 เกียรติขจร  เดชรพีกลุ ปัญหากฎหมายในการยกเวน้ค่าฤชาธรรมเนียมคดีแรงงาน 2555 
4409 กนกภทัรพร  คํ่าคูณ ปัญหากฎหมายในการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา 
2555 

4410 ธีรพงษ ์ จุฑาธรรมกลุ ปัญหากฎหมายการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากสญัญาเช่าซ้ือรถยนต ์ 2555 
4411 สมคะเน  พนัธวารี ปัญหาเก่ียวกบัมาตรการคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 2555 
4412 ญาณิศา  โอวาท ปัญหาเก่ียวกบัการชดใชค้่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิด

ของเจา้หนา้ท่ี : ศึกษากรณีกรมศุลกากร 
2555 

4413 นิตยา  ช่ืนเลิศสกลุ ปัญหาความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพ่ือความเสียหายอนัเกิดจากการ
ขนส่งสินคา้อนัตรายทางนํ้ า 

2555 

4414 สุกิจ  โควสุิทธ์ิ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการก่อใหเ้กิดมลพิษทางนํ้ า 2555 
4415 ปาน  แตงอ่อน ปัญหาความไม่สอดคลอ้งในการนาํวธีิพิจารณาความแพง่มาใชบ้งัคบั

ในคดีปกครอง 
2555 

4416 สรธรรศจ ์ เอ่ียมละออ ปัญหาทางกฎหมายของการจดัทาํประชามติในองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

2555 

4417 จุติรัตน ์ วาณิชยสุ์วรรณ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมาย
ของกระบวนการสรรหากรรมการเลือกตั้ งตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

2555 

4418 สุภาวดี  อิสรัมย ์ ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองการทาํงานของผูอ้าํนวยการ ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน 

2555 

4419 ยทุธภูมิ  วรรณวงศ ์ ปัญ ห าท างกฎ หม า ยเ ก่ี ยวกับ กา ร ยุบ สภา ผู ้แท น รา ษ ฎร ต า ม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2550 

2555 

4420 เมสิณี  พลนาว ี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดในสินคา้เพ่ือการบริโภคท่ีไม่
ปลอดภยั 

2555 

4421 ระพีพร  พนัสิท์ิ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองแรงงานเด็กในอู่ซ่อมรถ 2555 
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4422 นฤตเดช  นวนน่ิม ปัญหาทางกฎหมายระหว่างประเทศของหลกัการห้ามผลกัดนักลบั 
ศึกษาเฉพาะกรณีการผลกัดนักลบัชาวมง้ลาวออกนอกราชอาณาจกัร 

2555 

4423 เกตุนภา  มานะสนัติเลิศ ปัญหาภาษีทอ้งถ่ิน  : ศึกษากรณีสนามกอลฟ์ 2555 
4424 นิสิตา  คงแกว้ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัระยะเวลาในการฟ้องคดีปกครอง 2555 
4425 ขจรศกัด์ิ  อรุณแสงสุรีย ์ มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามการก่อการร้ายตาม

อนุสญัญาอาเซียนวา่ดว้ยการต่อตา้นการก่อการร้าย 
2555 

4426 อมรรัฐ  สุธรรมชยั มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการดําเนินคดีผู ้กระทําความผิด
เก่ียวกบัรถยนตบ์รรทุกนํ้ าหนกัเกินอตัรา 

2555 

4427 ภทัรพงศ ์ ศรีเชียงหา มาตรการทางกฎหมายท่ีช่วยใหก้ารพิจารณาคดีรวดเร็วข้ึน 2555 
4428 วฒิุชยั  สุคนัธกลุ มาตรการทางกฎหมายท่ีใชอ้าํนาจพนกังานอยัการในการวินิจฉัยสั่ง

คดีอาญาโดยเท่ียงธรรม 
2555 

4429 กิตติพนัธ์  ปฐมเกียรติ กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค คุม้ครองไดจ้ริงหรือ  2555 
4430 สุวรรณะ  จนัภูถ่ิน การคุม้ครองสิทธิเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาวา่กระทาํความผิดในชั้น

สอบสวน 
2555 

4431 นพพร  โสภา การปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาในชั้นสอบสวน 2555 
4432 นิติยา  จนัทร์แสง กฎหมายอาหารเก่ียวกบักาแฟ 2555 
4433 สมพล  ศรีปัตติวงศ ์ การประกนัตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญา 2555 
4434 ธิยากรณ์  พรมสุรี การฟ้องร้องคดีผูบ้ริโภค 2555 
4435 อนนัท ์ เลิศฤทธ์ิ การตรวจสอบการจับกุมเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและ

ครอบครัว 
2555 

4436 นิเทศ  บุตรเต ค่าชดเชยความเสียหายเบ้ืองต้นลดปัญหาการฟ้องร้องแพทย์ได้
หรือไม่ 

2555 

4437 กฤตฎีกา  แสนบุญศิริ ดุลพินิจสัง่ไม่ฟ้องคดีอาญาของพนกังานอยัการ 2555 
4438 จิรพงษ ์ เอกวรพงศ ์ ทิศทางในการแกไ้ขปัญหาเด็กและเยาวชนสูดดมกาวในสงัคมไทย 2555 
4439 นิติธร  พรมดี ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2555 

4440 สมศกัด์ิ  ชุมพล ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการทาํแทง้ 2555 
4441 ต่อศกัด์ิ  สกณุวฒัน์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับอาํนาจหน้าท่ีนายอาํเภอในการกาํกับดูแล

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2555 

4442 วฒิุพงศ ์ เนติธีรัตน ์ ปัญหาสัญญาจา้งว่าความและการกาํหนดมาตรฐานอตัราค่าจ้างว่า
ความ 

2555 

4443 ศุภชาญ  พนัธ์โสภณ ปัญหาเก่ียวกบัการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรณีเทศบาล 

2555 



 มหาวทิยาลัยรามค าแหง (สารนิพนธ์) 568 

   
  ล าดับ                 ช่ือผู้แต่ง                                                     ช่ือเร่ือง                                                   ปีเผยแพร่   
  (No.)                 (Author)                                                     (Title)                                                     (Year) 

 

 

4444 มงคล  ทองจุ่น ปัญหาและอุปสรรคในการนาํท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติมาดาํเนินการ
ปฏิรูปท่ีดิน 

2555 

4445 บรรพชาติ  พนัธ์โสภณ ปัญหาการหม่ินประมาททางสงัคมออนไลน์ 2555 
4446 จารุบท  สิงห์สาํราญ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการกระทาํผิดของผูบ้ริหารงานบุคคลของ

เทศบาล 
2555 

4447 สมจิตร  เจริญสุข ปัญหาการดาํเนินคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดอาญา 2555 
4448 ชยัวชัร  อาษานอก ปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กในระหว่างรับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2555 

4449 อภิชาต  วฒุาธิวงษ ์ณ 
หนองคาย 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกบักระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉันท์ระหวา่ง
คู่ความ : ศึกษาเฉพาะกรณีระเบียบศาลอาญากรุงเทพใตว้า่ดว้ยแนว
ปฏิบติัในการสมานฉนัทแ์ละสนัติวธีิ พ.ศ. 2551 

2555 

4450 ชยพทัธ์  ยางศรี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

2555 

4451 สมคิด  ช่ืนชม ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการปราบปรามการพนนัออนไลน์ 2555 
4452 เฉลียว  หารโย ปัญหาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วน

ทอ้งถ่ิน 
2555 

4453 ภิญโญ  หลา้คาํภา ปัญหาขอ้กฎหมายการยกเลิกโทษประหารชีวติในประเทศ 2555 
4454 ชาตรี  เลิศอุดมโชค ปัญหาขอ้กฎหมายในการระงบัขอ้พิพาทชุมชนของนายอาํเภอ 2555 
4455 ชนะพล  สุโพเมือง ปัญหาความซํ้ าซ้อนในอํานาจหน้าท่ีของกํานันผู ้ใหญ่บ้านกับ

นายกเทศมนตรี 
2555 

4456 กาํธร  บุตรดี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการผงัเมือง
รวม พ.ศ. 2518 

2555 

4457 กนก  กลายสุข ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้ว กรณีการควบคุมและ
คุม้ครองแรงงานต่างดา้ว 

2555 

4458 ยทุธพล  ไชยอุตม ์ ปัญหาทางกฎหมายท่ีเกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 

2555 

4459 ศรายทุธ  กาํจดัภยั ปัญหารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ศึกษา
เฉพาะกรณี การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตและการได้มาซ่ึงสมาชิก
วฒิุสภา 

2555 

4460 สุรพล  เหงา้พรมมินทร์ ปัญหาการตรวจคน้ในสถานบริการ 2555 
4461 สากล  เจริญภูมิ ปัญหาอาํนาจเจา้พนักงานตาํรวจในการยึดอายดัทรัพยเ์ก่ียวกบัการ

กระทาํผิดในคดียาเสพติด 
2555 

4462 บุญช่วย  นาแพงสอน ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการละเมิดลิขสิทธ์ิ : กรณีเลียนแบบนกัแสดง 2555 
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4463 อจัฉรา  โทบุญ ปัญหาทางกฎหมายการกาํกับดูแลองค์การบริหารส่วนตาํบลตาม
พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 

2555 

4464 อภิวชัร  วรีะกลุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2555 

4465 สมนึก  เหล่าจนัดา ปัญหาขอ้กฎหมายความรับผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน 2555 
4466 จนัทบาล  อายวุฒัน์ ปัญหาขอ้กฎหมายกรณีบตัรประจาํตวัประชาชนเด็ก 2555 
4467 จุฑาภรณ์  อ่อนดีกลุ ราชการจังหวดัในการบริหารงานจังหวดั  และกลุ่มจังหวดัแบบ    

บูรณการ 
2555 

4468 ณฐัภทัร  คาํมา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัมาตรการควบคุมการใชส้ารกาํจดัศตัรูพืช 2555 
4469 กิติพฒัน์  จิระชนะพนัธ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัอาํนาจของเจา้พนักงานตามกฎหมายในการ

ตรวจสอบสภาพส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์ของรถยนต ์ 
2555 

4470 เจษฎา  สิมสวสัด์ิ ปัญหาการคุม้ครองผูบ้ริโภคในภาระการพิสูจน์ความบกพร่องของ
สินคา้ประเภทรถยนตใ์หม่ 

2555 

4471 กฤษฎาพนัธ์  พิมพโ์คตร ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการทาํงานของคนต่างดา้ว 2555 
4472 อภิเชษฐ ์ พรหมมหาราช ปัญหาทางกฎหมายในการใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองเก่ียวกบั

การยดึ อายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของเทศบาล 
2555 

4473 พานิช  อานุภาพประเสริฐ ปัญหาเก่ียวกบัพยานหลกัฐานทางนิติวทิยาศาสตร์ 2555 
4474 ไพโรจน ์ คาํมะตะศิลา ปัญหากฎห มายเ ก่ีย วกับการค วบคุมกา รจําหน่าย เค ร่ือง ด่ื ม

แอลกอฮอล ์
2555 

4475 วรภพ  บุญเลิศ ปัญหาในการกาํหนดมาตรฐานค่าจา้งวา่ความในคดีแพง่ 2555 
4476 แถม  บงแกว้ ปัญหาขอ้กฎหมายอาํนาจการสอบสวนคดีอาญาของตาํรวจตระเวน

ชายแดน 
2555 

4477 ส่งเสริม  จนัดาศรี ปัญหาขอ้กฎหมายการออกและบงัคบัใชข้อ้บญัญติัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั 

2555 

4478 สุรเกียรติ  องัคกลุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการยืน่ขอ้เสนอเพ่ือเป็นผูมี้สิทธิทาํสัญญากบั
หน่วยงานรัฐ : ศึกษากรณีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2555 

4479 เศรษฐวทิย ์ คุณเศรษฐ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคา้ประเวณีในสถานบริการอาบ อบ นวด 2555 
4480 เชิดศกัด์ิ  พิลาวนั มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามหน้ีนอกระบบ 2555 
4481 องักรูณ์  คาํทองสุก ปัญหาข้อกฎหมายการอนุมัติการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ตาม

พระราชบญัญติักองทุนใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษาพ.ศ. 2541 
2555 

4482 ปัญจพล  จาํปานิล โรงเรียนท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคลกบัการจดัหาผลประโยชน์จากท่ีราช
พสัดุ 

2555 
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4483 นริศรา  อภิบาลศรี สิทธิของประชาชนท่ีไดรั้บอนัเน่ืองจากขบวนการของรัฐทาํผิดพลาด 2555 
4484 ยวุชิต  ศรีปัตติวงศ ์ สิทธิการมีทนายความของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในชั้นสอบสวนหรือ

ชั้นพิจารณา 
2555 

4485 นนัทน์ภสั  แกว้มณีชยั อาํนาจในการออกคาํสั่งทางปกครองของนายกเทศมนตรี ตาม
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 

2555 

4486 กิตติคุณ  สิทธ์ิทองหลาง B.B.GUN (BALL BULLEF GUN) ควรมีการควบคุมการใชห้รือไม่ 2555 
4487 อญัชลี  เถาลดัดา ปัญหาการตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศัน์ตามพระราชบญัญติั

ภาพยนตร์และวดิีทศัน์ พ.ศ.2551  
2555 

4488 อจัฉรา  บานแยม้ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธ์ุ ศึกษา
เฉพาะกรณี : การรับตั้งครรภแ์ทน 

2555 

4489 เอกภณ  พทุธิกลุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัรถยนตด์า้นความปลอดภยัจราจร  2555 
4490 กิตติยทุธ  กิตติยทุธโยธิน ปัญหามาตรการการบงัคบัเก่ียวกบัการลงทณัฑ์ตามพระราชบญัญติั

วา่ดว้ยวนิยัทหาร พทุธศกัราช 2476  
2555 

4491 คชาชีพ  บุญญภทัร ปัญหาทางกฎหมายบางประการในการกาํหนดค่าสินไหมทดแทน
เพื่อละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

2555 

4492 ขนิษฐา  คลา้ยฉํ่า ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองพยานในคดีอาญา 2555 
4493 จตุรงค ์ เพ่ิมรุ่งเรือง ปัญหาการคุม้ครองสิทธิของจาํเลยในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง  2555 
4494 ธีระพงษ ์ ซ่ือสตัยบุ์ญ ปัญหาการดาํเนินการทางวนิยัตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการ

พลเรือน พ.ศ.2551 
2555 

4495 นนทวรรณ  ปรียาวงศากลุ ปัญหาการบังคบัใช้กฎหมายของพระราชบญัญติั ความรับผิดต่อ
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ.2551 

2555 

4496 นพพร  ขนุทะ ปัญหาการไต่สวนข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมิใช่ผูด้ ํารง
ตาํแหน่งทางการเมืองตามอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

2555 

4497 ธชัปภา  ทนัธะศิริ ปัญหาสภาพบังคับทางกฎหมายของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ.2542 

2555 

4498 ธนาธิป  คชรัตน ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับความผิดฐานหม่ินประมาทโดยการ
โฆษณาของส่ือมวลชน 

2555 

4499 ธนากร  พรวชิราภา ปัญหาในการดาํเนินคดีส่ิงแวดลอ้ม : ศึกษาประชาชนเรียกร้อง
ค่าเสียหายในคดีส่ิงแวดลอ้ม 

2555 

4500 ณฐัวฒิุ  เจ่ียงเพช็ร ปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวกบัการขายขา้วของชาวนาไทย 2555 
4501 ณฐันยั  ตั้งชูพงศ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ุทางการแพทย ์: 

ศึกษากรณีตวัอ่อนและเด็กท่ีเกิดจากการปฏิสนธินอกร่างกาย  
2555 

4502 ธนชพร  ฤทธิกาญจน ์ ปัญหาของกฎหมายลม้ละลาย ศึกษาเฉพาะกรณีการเร่ิมตน้ลม้ละลาย  2555 
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4503 ณฐักร  จนัทร์หอม ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกับการนําระบบกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์มาใช้กับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนตาม
พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ.2553 

2555 

4504 ณฐักมล  หอสกลุ ปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับการประกันภัยความรับผิดต่อความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการขายสินคา้ไม่ปลอดภยั 

2555 

4505 ฐิติวฒัน์  กองเซ็น ปัญหาเก่ียวกับการได้มาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย    
ราชภฏัราชนครินทร์ 

2555 

4506 กิตติยา  จารุเดชานนท ์ ปัญหาการจ่ายค่าทดแทนในคดีอาญา 2555 
4507 กวนิ  ภู่สุดแสวง ปัญหาการจดัการศึกษาภาคบงัคบัตามพระราชบญัญติัแห่งชาติ พ.ศ.

2542 
2555 

4508 กฤษฎ์ิ  ชูชยั ปัญหาการฟ้องความรับผิดทางละเมิดของแพทย ์ 2555 
4509 กนกพร  จนัทร์สวสัด์ิ ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเคร่ืองหมาย

การคา้ตามพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.2534 
2555 

4510 กมล  ชางประยรู ปัญหากฎหมายของพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภคพ.ศ.2551  2555 
4511 เชาวลิต  ออศิริวกิรณ์ ปัญหาการไม่มีกฎหมายประกนัภยัทางทะเลของประเทศไทย 2555 
4512 ชยัพร  โรจนะสิริ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัหลกัประกนัการชาํระหน้ีของธนาคาร

พาณิชย ์: ศึกษาเฉพาะกรณีการนาํเงินฝากเป็นประกนัการชาํระหน้ี  
2555 

4513 ชไนยพร  ฉตัรภูมิ ปัญหาการพิสูจน์หลกัฐานทางนิติวทิยาศาสตร์ 2555 
4514 ชญาภา  เสกสรรกญุชร ปัญหาองคค์ณะผูพ้ิพากษาและวธีิพิจารณาคดีแรงงาน 2555 
4515 จิดาภา  เรืองเดช ปัญหาทางกฎหมายในการจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งท่ี พ.ศ.2508 2555 
4516 จิราพร  มณฑลทอง ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระทาํผิดดว้ยความ

รุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550  
2555 

4517 นราพฤกษ ์ ภวจิตตทาน ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับสิทธิของผูเ้ช่าทรัพยสิ์นตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์

2555 

4518 นนัทกา  ทองใส ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัคดี ศึกษากรณีศาลมีคาํสั่งเพิก
ถอนการขายทอดตลาด 

2555 

4519 พรพิมล  วชิยัดิษฐ ์ ปัญหาเก่ียวกับการฟ้องบุคคลธรรมดาท่ีมิได้ประกอบธุรกิจให้
ลม้ละลาย 

2555 

4520 นพวร  สิทธิสบาย ปั ญ ห า ก า ร ล ง โ ท ษ ท า ง วิ นั ย แ ล ะ ก า ร อุ ท ธ ร ณ์ ดุ ล พิ นิ จ ต า ม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.2542  

2555 

4521 บรินดา  บุณยรักษ ์ ปัญหาการดาํเนินคดีอาญากบัผูป่้วยจิตเวช 2555 
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4522 นุชจรีย ์ สีเจริญ ปัญหาการดาํเนินการทางวนิยัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

2555 

4523 นิกร  หวงัสุนทรชยั ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายอาวธุปืนส่วนบุคคลตามพระราชบญัญติั
อาวธุปืน เคร่ืองกระสุน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิงและส่ิงเทียมอาวธุ
ปืน พ.ศ.2490  

2555 

4524 สมชาย  พอใชไ้ด ้ ปัญหาทางกฎหมายในการประกอบธุรกิจใหเ้ช่าหอพกัเพ่ืออยูอ่าศยั 2555 
4525 นนัทนาวดี  ภู่สุดแสวง ปัญหาเก่ียวกบัการเยยีวยาความเสียหายจาํเลยในคดีอาญา 2555 
4526 ป่ินนุช  อุชุภาพ ปัญหาการดาํเนินคดีผูบ้ริโภค  2555 
4527 อิทธิพล  ศิริเพชรภทัรกลุ ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกนัการลม้ละลายของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 
2555 

4528 สุรชยั  ช่วยนาค ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีของอยัการในการสืบสวน
คดีอาญา : ศึกษากรณีมาตรา 20 

2555 

4529 อานุภาพ  ศรเพลิง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัสิทธิผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญาใน
การไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐดว้ยการจดัหาทนายความ 

2555 

4530 สุริยา  พฒันโชติ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัเหตุแห่งการทาํแทง้ 2555 
4531 ณฐักฤต  บุญญทลงั ปัญหาเก่ียวกับการให้เอกชนเขา้ร่วมหรือดาํเนินในกิจการของรัฐ 

ตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการให้เอกชนเขา้ร่วมงานหรือดาํเนินการ
ในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535  

2555 

4532 สุรชยั  เทศชับุตร ปัญหาการพฒันาประสิทธิภาพของทนายขอแรงในคดีอาญา  2555 
4533 สมประภา  จนัทนะเสรี ปัญหาการบงัคบัคดีกบัสิทธิในลิขสิทธ์ิในฐานะหลกัประกนัหน้ี 2555 
4534 อคัเณ  ชูบุญ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัโครงสร้างและการบริหารงานของตาํรวจ 2555 
4535 ชชัรินทร์  เจียมพงศไ์พศาล ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัพิจารณาคดีผูบ้ริโภค  2555 
4536 ประวทิย ์ กรรมแต่ง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการใหห้ญิงอ่ืนรับตั้งครรภแ์ทน 2555 
4537 เบญจมาส  ยอดแกว้ ปัญหาและอุปสรรค การบงัคบัใช ้พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยา

เสพติด พ.ศ.2545 
2555 

4538 แรกฝน  ฉตัรแกว้บุญเรือง ปัญหาการกาํหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษ กรณีละเมิดเคร่ืองหมาย
การคา้ 

2555 

4539 ยลภทัร  คิดธรรมรักษา ปัญหากฎหมายการคุม้ครองสิทธิผูเ้สียหายในคดีส่ิงแวดลอ้ม  2555 
4540 ภทัรพงศ ์ โรจนะหสัดิน ปัญหาเก่ียวกบัพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 2555 
4541 เพทาย  วฒันศิริ ปัญหากฎหมายเร่ืองการบงัคบัทางปกครองโดยการยึด  อายดั และ

การขายทอดตลาดทรัพย ์
2555 

4542 พาสนา  แดงพวงไพบูลย ์ ปัญหาการทาํอนุสัญญาอนุญาตให้ใชเ้คร่ืองหมายการคา้ ศึกษากรณี 
การควบคุมคุณภาพสินคา้ 

2555 
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4543 พนูศิริ  คาํมุง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการตรวจคน้ของเจา้พนกังานตาํรวจ 2555 
4544 พศิน  ศรีบุญ ปัญหาการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานในการบังคับใช้กฎหมายท่ี

เก่ียวกบัจราจร  
2555 

4545 พรทิพย ์ ทวมีหาเกียรติ ปัญหาการปลดบุคคลธรรมดาจากการลม้ละลาย 2555 
4546 สุรเดช  พรหมเดชะ ปัญหาท่ีมาของวฒิุสภาแบบสรรหา และบทบาทหนา้ท่ีของวฒิุสภา 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 
2555 

4547 สุพจน์  นาครัตน ์ ปัญหาเก่ียวกบักระบวนพิจารณาของศาลทหาร 2555 
4548 สุทธิพงษ ์ พรหมบุตร ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัร้องเรียนต่อผูต้รวจการแผ่นดินและการ

พิจารณาสอบสวนขอ้เท็จจริงผูต้รวจการแผน่ดิน 
2555 

4549 สิริรัฐ  สร้อยทอง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบับทบาทและอาํนาจหนา้ท่ีของพนกังาน
อยัการในการสอบสวนคดีอาญาบางประเภท 

2555 

4550 สาทิศ  ชูติสูตร ปัญหาทางกฎหมายในการใชบ้งัคบัพระราชบญัญติัประกอบธุรกิจ
ขอ้มูลเครดิต พ.ศ.2545 

2555 

4551 สวรินทร์  นาคพงษ ์ ปัญหาสิทธิผู ้ต้องหาหรือจําเลยท่ี เป็นหญิงในการดําเ นินการ
กระบวนการยติุธรรมทางอาญา 

2555 

4552 สนัติพงศ ์ เกิดมี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเขา้สู่ตาํแหน่งของขา้ราชการตาํรวจ 2555 
4553 สมศรี  ขนัดี ปัญหากฎหมายในการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนมีอํานาจจด

ทะเบียนรับรองบุตรตามมาตรา 1548 
2555 

4554 ศิริรัตน ์ จนัทร์สิวานนท ์ ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.
2546 ภายหลงัคดีถึงท่ีสุด 

2555 

4555 วฒิุชยั  สีละสุนทเลิศ ปัญหาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในขั้นกรรมาธิการของ
วฒิุสภา 

2555 

4556 วรพจน ์ ยวงสุวรรณ ปัญหาพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 : ศึกษากรณีการ
ควบคุมตรวจสอบความปลอดภยัอาคารของกรุงเทพมหานคร  

2555 

4557 วชัรพงษ ์ กอสาลี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการทาํธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 2555 
4558 อนุสรณ์  อจัฉริยะเวชพงศ ์ ปัญหารูปแบบองคก์รและการบริหารสภากาชาดไทย 2555 
4559 ลกัษมณ์ดา  เศรษฐไกรกลุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดทางละเมิดเพ่ือกระทาํของบุคคล

อ่ืน ศึกษากรณี มาตรา 424และมาตรา 430แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์

2555 

4560 ลลิตา  อรรถพิมล ปัญหากฎหมายเก่ียวกบักาํหนดเวลาในการพิจารณาวินิจฉัยประเมิน
อากรศุลกากรของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

2555 

4561 อธิวตัน์  บุญขจาย ปัญหากฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภค จากขอ้ความสั้น (SMS) บน
โทรศพัทมื์อถือ 

2555 
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4562 อดิศร  บุญช่วย ปัญหาการบงัคบัใชค้วามรับผิดทางอาญาฐานฉอ้โกง 2555 
4563 สุริยะ  เพง็สุข ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการรับฟังคาํรับสารภาพของผูต้อ้งหา 2555 
4564 อุดมศกัด์ิ  สุขสง ปัญหาการจาํกดัสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในสถานการณ์ชุมนุม

ของพระราชบญัญติัความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ.2551 
2555 

4565 อาทิภา  เป่ียมวมิล ปัญหาระบบอนุญาโตตุลาการในสญัญาจา้งภาครัฐ 2555 
4566 วมิลรัตน์  สุพรรณวฒันกลุ ปัญหาการคุม้ครองสิทธิของเจา้หน้ีท่ีประกนัในการฟ้ืนฟูกิจการตาม

พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ.2483 
2555 

4567 กาญจน ์ ขวญับวั ปัญหาการจดัการ การควบคุม และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ศึกษา
กรณีธุรกิจคาร์แคร์  

2555 

4568 นพพล  ศิระสุข ปัญหาการจาํนองสิทธิการเช่า ตาม พ.ร.บ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์
เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542  

2555 

4569 วชิชา  ศิริรักษ ์ ปัญหาการใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองในสญัญาทางปกครอง  2555 
4570 ธีรวทิย ์ กลํ่าคาํ ปัญหาการใชห้ลกัประกนัในการปล่อยตวัของศาลทหารเปรียบเทียบ

ศาลยติุธรรม 
2555 

4571 ธนัยช์นก  แสงมณี ปัญหาการดาํเนินคดีอาญาแผน่ดินของพนกังานอยัการ 2555 
4572 อมรเทพ  พิทกัษนิ์ระพนัธ ์ ปัญหาการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีตาํรวจในการจบักุมเด็กหรือ

เยาวชนผู ้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัว พทุธศกัราช 2553 

2555 

4573 สมเจตน ์ ถือแกว้ ปัญหามาตรการกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการลงโทษผูค้รอบครองยาเสพ
ติด และมาตรการเยียวยาผูติ้ดยาเสพติดตามพระราชบัญญติัฟ้ืนฟู
สมรรถภาพยาเสพติด 

2555 

4574 สุวตัร์  ฉิมวยั ปัญหามาตรการบงัคบัทางปกครองของกระทรวงกลาโหม : ศึกษา
กรณีตามมาตรา 57 และมาตรา 58ของพระราชบัญญติัวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พทุธศกัราช 2539  

2555 

4575 เอกบดี  ศรีสุระ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวนตาม
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ.2551  

2555 

4576 ชชัต  กลัยาลอง ปัญหากฎหมายในการบงัคบัใช ้พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537  2555 
4577 วรัิตน์  สาคเรศ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการตรวจสอบเจา้หนา้ท่ีของรัฐเป็นกาํนนั 

ผูใ้หญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการบริหารของ
รัฐวสิาหกิจของผูต้รวจการแผน่ดิน 

2555 

4578 วรียทุธ  โกสุม ปัญหาทางกฎหมายเ ก่ียวกับการลงโทษจําคุกบิดามารดาหรือ
ผูป้กครองเด็กตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ.2546 

2555 

4579 ฐิติวฒิุ  กฤษณะเศรณี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัพระราชบญัญติัโรงรับจาํนาํ พ.ศ.2505 2555 
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4580 กญัจน์นิกข ์ มณีสวสัด์ิ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ 

2555 

4581 อาทิตย ์ ศรีเดช ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาของศาล
ปกครอง 

2555 

4582 วภิารัตน์  สุพรรณวฒันกลุ ปัญหาทางกฎหมายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ี พ.ศ.2539 

2555 

4583 สุวทิย ์ แสวงศรี ปัญหาทางกฎหมาย ในกรณีท่ีประกันวินาศภยัถูกเพิกถอนตาม 
พ.ร.บ.ประกนัวนิาศภยั พ.ศ.2535 

2555 

4584 คนทามาศ  วมุิกตะนนัทน ์ ปั ญ ห า ข อ ง สภา วะ ก า ร พัก ชํา ร ะ ห น้ี ใ น ค ดี ฟ้ื น ฟู กิ จ ก า ร ต า ม
พระราชบญัญติัลม้ละลาย พทุธศกัราช 2483  

2555 

4585 นที  คาํประกอบ ปัญหาการเลิกสญัญาก่อนถึงกาํหนดชาํระหน้ี 2555 
4586 ศิริรรัตน ์ กล่อมสกลุ ปัญหาการวินิจฉัยขอ้พิพาทเก่ียวกบัการบริหารบุคคลภาครัฐ โดย

คณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม 
2555 

4587 ภารดี  เหมือนตราชู ปัญหาอายดัสิทธิเรียกร้องของลูกหน้ีตามคาํพิพากษา 2555 
4588 อนนัต ์ วรสาตร์ ปัญหาการอาํพรางและการครอบครองยาเสพติดของเจา้พนกังานตาม

พระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2550  
2555 

4589 สุพิชญา  คุม้เกณฑ ์ ปัญหาเก่ียวกบัการยอมความในคดีอาญา : ศึกษากรณีความผิดท่ีเกิด
จากการกระทาํของบุคคลในครอบครัวเดียวกนั 

2555 

4590 สุพพตั  ปุยออ๊ต ปัญหาเก่ียวกบับทลงโทษผูก้ระทาํผิดตามพระราชบัญญติัควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 

2555 

4591 พรสวรรค ์ อภิชยัสิริ ปัญหาเก่ียวกบัผลกระทบเก่ียวกบัจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใน
ท่ีดินผ่านระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีจะนาํมาใชใ้นประเทศ
ไทย  

2555 

4592 ศิริศกัด์ิ  เลิศลิมปิยะรัตน ์ ปัญหาขอ้กฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามเด็กและเยาวชน
เ ผ ย แ พ ร่ ส่ื อ ล า ม ก อ น า จ า ร ใ น เ ค รื อ ข่ า ย อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต  ต า ม
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  

2555 

4593 สุวมิล  โชติวชิชา ปัญหาการเรียกเงินภาษีอากรจากผูคื้นภาษีท่ีรับคืนเกินไป  2555 
4594 กนกพชัร  ประณุทนรพาล ปัญหาการกาํหนดเขตผงัเมืองและการควบคุมมลภาวะส่ิงแวดลอ้ม

ของนิคมอุตสาหกรรม  
2555 

4595 จริยา  แสงปานแกว้ ปัญหาการบงัคบัใชป้ระมวลกฎหมายอาญา มาตรา 286 ความผิดฐาน
ดาํรงชีพดว้ยรายไดข้องหญิงซ่ึงคา้ประเวณี 

2555 

4596 ปัญญดา  ดูตะคุ ปัญหาการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัคุม้ครองผู ้ถูกกระทาํดว้ยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550  

2555 
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4597 ณฐัจกัร  บุณยรัตน์ ปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองพยานในคดีอาญา 2555 
4598 ประภาส  ศารทะประภา ปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองลูกหน้ีจากการติดตามทวงหน้ี

อยา่งไม่เป็นธรรม  
2555 

4599 ปรีชา  มหาสิงห์ ปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวกับการได้มาซ่ึงวุฒิสภาจากคณะกรรมการ  
สรรหา 

2555 

4600 อมรเทพ  สิทธิบุศย ์ ปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวกบัการรับฟังพยานหลกัฐานในคดีอาญา ศึกษา
กรณีพยานหลกัฐานท่ีเกิดและไดม้าโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

2555 

4601 ณฐันนัท ์ พืชสิงห์ ปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวกบัการสัง่ไม่ฟ้องคดีอาญาของพนกังานอยัการ 2555 
4602 อรรถวฒิุ  รัตนสุภา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 : ศึกษาท่ีมา คุณสมบติั 

และลกัษณะตอ้งหา้มของสมาชิกวฒิุสภา 
2555 

4603 นิติพนัธ์ุ  ปุตระเศรณี วิ เคราะห์ ปัญหาเ ก่ียวกับความรับผิดของผู ้ประกอบวิชาชีพ
ทนายความ 

2555 

4604 สุวมิล  วฒันวาณิชย ์ วเิคราะห์ปัญหาพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจขอ้มูลเครดิต พ.ศ.
2545  

2555 

4605 นพดล  นนทป์ระเวศน ์ วิเคราะห์ปัญหากฎหมายการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดี
อาญาตามพระราชบัญญติัศาลเยาวชนและครอบครัว พุทธศักราช 
2553 

2555 

4606 สุริยนัต ์ พฒุแกว้ วเิคราะห์ปัญหาการหา้มรับฟังคาํสารภาพของผูต้อ้งหาชั้นจบักมุ 2555 
4607 รัชนีกร  แสงดี ศึกษากฎหมายผูบ้ริโภคกรณีผูป้ระกอบธุรกิจติดป้ายแสดงการลด

ราคา เพ่ือจูงใจผูบ้ริโภคโดยไม่มีการลดราคาสินคา้จริง 
2555 

4608 ภทัรพงค ์ ศรีสุขใส หม่ินประมาทโดยการโฆษณา 2555 
4609 ขวญัชนก  เทพวงศ ์ สิทธิของผูพ้น้โทษ : ศึกษากรณีการเขา้ถึงและเปิดเผยขอ้มูลประวติั

อาชญากรรม 
2555 

4610 ศิริรรัตน ์ บวับางกรูด อายคุวามฟ้องคดีอาญา 2555 
4611 ชลิตา  ผอ่งอกัษร อาํนาจหนา้ท่ีของกรมสรรพสามิตในการควบคุมการบริโภคสุรา ตาม

พระราชบญัญติัสุรา พ.ศ.2493  
2555 

4612 วรภทัร  ภมรศิริ อาํนาจและหนา้ท่ีทาํการสอบสวนของพนกังานคดีพิเศษ 2555 
4613 ดุสิต  เพชรพิรุณ อาํนาจหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจรัฐสภา 2555 
4614 จรินทร  มลิฉาย ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัจาํนอง 2555 
4615 สมใจ ณ วาโย ปัญหาการสอบสวนดาํเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และพิจารณา

อุทธรณ์ ตามพระราชบัญญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 

2555 

4616 ธีระพร ศกัด์ิศรี ปัญหาเก่ียวกบัการฟ้ืนฟผููติ้ดยาเสพติด 2555 
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4617 รพีพรรณ  ชุมธรรม ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเปล่ียนคาํนาํหนา้นาม ของหญิงซ่ึงสมรส
แลว้ 

2555 

4618 เพญ็ศรี  เลิศวชิยัวรางกรู ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินการทางวินยัตามพระราชบญัญติั
ตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 

2555 

4619 กงกฤช  ทองนุ่น ปัญหาการใชสิ้ทธิเสรีภาพในการชุมนุมในพ้ืนท่ีสาธารณะ 2555 
4620 เกียรติพงศ ์ อมรศกัด์ิ ปัญหากฎหมายท่ีมีผลกระทบต่ออาํนาจหนา้ท่ีของเจา้พนกังานคดีใน

การคุม้ครองผูบ้ริโภค 
2555 

4621 ยงยทุธ  จริงบาํรุง ปัญหามาตรการลงโทษผูก้ระทาํผิดกฎหมายจราจร 2555 
4622 ชุมศรี  จนัทรมาศ ปั ญ ห า เ ก่ี ย ว กับ ก า ร ดํา เ นิ น ค ดี อ า ญ า แ ก่ เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น ท่ี

คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดมีคาํวินิจฉัยให้ส่ง
ตวักลบัมาดาํเนินคดี 

2555 

4623 ชยัศกัด์ิ  คงฤทธ์ิ ปัญหาความผิดในทางละเมิดของแพทยใ์นฐานะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 2555 
4624 นนัทภ์สั  นิระโส ปัญหาเก่ียวกับการบงัคบัใชพ้ระราชกาํหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
2555 

4625 พรรณิการ์  พนัธ์จินา ปัญหาการใชก้ฎหมายตามพระราชบญัญติัคาํนาํหนา้นามหญิง 2555 
4626 อวยพร  เรืองโรจน ์ ปัญหาคุม้ครองสิทธิผูเ้ช่าซ้ือ 2555 
4627 วนัชยั  รักสวสัด์ิ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองพยานในคดีอาญา 2555 
4628 สุจินดา  เหมือนมาศ ปัญหาเก่ียวกบัการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 2555 
4629 โชติเชาวน์  อินทรโชติ ปัญหาเก่ียวกบัการอุทธรณ์ฎีกาคาํพิพากษาหรือคาํสัง่ 2555 
4630 วชัระ  ยอดทอง ปัญหาการจดทะเบียนเพ่ือคุม้ครองกรรมสิทธ์ิและป้องกนัการลกัสตัว์

พาหนะ 
2555 

4631 สิวะพงศ ์ ศรีจาํนง ปัญหาการอุทธรณ์คาํพิพากษาหรือคาํสัง่ต่อศาลปกครองสูงสุด 2555 
4632 ไกรลาส  หนูดาษ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมความชอบดว้ยกฎหมายของ

การกระทาํทางปกครอง: ศึกษาเฉพาะกรณีหน่วยงานทางปกครอง
ออกคาํสัง่เรียกใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐคืนเงินท่ีไดรั้บจากทางราชการไป
โดยไม่มีสิทธิ 

2555 

4633 อารีย ์ สุริยะจนัทร์ มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของลูกหน้ีจากการ     
ทวงหน้ี 

2555 

4634 เนตรนภา  เสวกพรม มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญติัศาล
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 

2555 

4635 เด่นทยา  วุน่แกว้ อาํนาจหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีอาํนาจ
หนา้ท่ีของผูว้า่ราชการจงัหวดั 

2555 

4636 ดนุพงษ ์ ยอดสาร ปัญหาความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี 2555 
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4637 จนัทร์  ไชยมงคล ปัญหาความรับผิดในการประกอบวชิาชีพการพยาบาล 2555 
4638 พิชิต  ปินตาพฒุ ปัญหาการบงัคบัใช้กฎหมายในชั้นการจับกุมเด็กและเยาวชนตาม

พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553 

2555 

4639 พิศิษฐ ์ ไตรทิพจรัสพงศ ์ ปัญหาการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจกรณีการจบักุมเด็กหรือ
เยาวชนตามพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553 

2555 

4640 เดชาวตั  ภทัรรัตชานนท ์ สิทธิของขา้ราชการตาํรวจเม่ือถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช.ช้ีมูลความผิด
วนิยั 

2555 

4641 วรา  บุญพนัธ ์ การขยายระยะเวลาอุทธรณ์คาํพิพากษาหรือคาํสั่งต่อศาลปกครอง
สูงสุด 

2555 

4642 วรีะวฒัน์  ขนุไชยทนั การคุ้มครองและเยียวยาผูเ้สียหายในคดีข่มขืนกระทําชําเราตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 วรรคหน่ึง ประกอบมาตรา 281  

2555 

4643 ยทุธการ  นิลเพชร การบงัคบัใชก้ฎหมาย ศึกษากรณี การกนัตวัผูต้อ้งหาเป็นพยาน  2555 
4644 อินทุกานต ์ ปานรังศรี การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2550 : ศึกษากรณีการออกหมายจบั 
2555 

4645 กฤษฎา  อภินวถาวรกุล การคุม้ครองสิทธิของผูถู้กกล่าวหาท่ีเป็นบุคคลพิการในการดาํเนิน
กระบวนการยติุธรรมทางอาญา 

2555 

4646 กามารูเตน็  อุเซ็ง กระบวนการเขา้สู่ตาํแหน่งของผูป้ระกอบวชิาชีพทนายความ 2555 
4647 ชญัภคั  หสัรังษี การคุม้ครองสิทธิผูเ้สียหายหรือพยานท่ีเป็นเด็กเก่ียวกบัการสืบพยาน

ในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 
2555 

4648 บณัฑิต  ผลิผล การจดัเก็บพยานหลกัฐานในคดียาเสพติด 2555 
4649 ประสาน  บุษราคมั การกาํกบัดูแลการปฏิบติัหนา้ท่ีของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 2555 
4650 เสริม ปันตะ๊ ปัญหาการเรียกให้เจา้หนา้ท่ีชดใชค้่าสินไหมทดแทน ตามมาตรา 12 

แห่งพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ.2539 
2555 

4651 อดุล  ทองมาก ปัญหาสิทธิไดรั้บค่าเช่าและค่าเช่าซ้ือท่ีอยูอ่าศยัของขา้ราชการ 2555 
4652 ประไพพรรณ  รัตนะ ปัญหาการนํามาตรการพิเศษมาใช้แทนการดําเนินคดีอาญาตาม

มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจกัร พ.ศ.2551 

2555 

4653 สญัญวณ์ี  สาสุธรรม ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของทนายความในคดี
ปกครอง 

2555 

4654 ภูธเรศ  คงเอียด ปัญหากฎหมายเ ก่ียวกับอํานา จในการดํา เ นินคดีอาญาขอ ง
คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

2555 
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4655 เชาวลิต  อุ่ยประภสัสร ปัญหาขอ้กฎหมายในการใชม้าตรการบงัคบัทางปกครอง โดยวิธีการ
ยึด อายดั และขายทอดตลาดทรัพยสิ์นศึกษากรณีกระทรวงกลาโหม
เป็นผูท้าํคาํสัง่ทางปกครอง 

2555 

4656 นิติวฒัน ์ โสมสง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับสัญญากู้ยืมเงินท่ีไม่เป็นธรรมของ
ธนาคารพาณิชย ์

2555 

4657 ชินะกานต ์ ธรรมจินโน ปัญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการพิจารณาคดีผูบ้ริโภคในประเทศ
ไทย 

2555 

4658 สุดเขต  สหนนัทรายทุธ ปัญหาและสาเหตุท่ีศาลยกฟ้องคดีอาญาท่ีพนกังานอยัการเป็นโจทก ์ 2555 
4659 ขนิษฐา  เจริญวฒันา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัโทษปรับในความผิดลหุโทษ : ศึกษากรณี

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 102 มาตรา 371 มาตรา 376 มาตรา 
391 

2555 

4660 ชยัสิทธ์ิ  วงับง ปัญหากฎหมายการบงัคบัคดีลหุโทษกบัเด็กและเยาวชน 2555 
4661 ภูมิพงศ ์ ปัญญาพฤกษ ์ ปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งโดยภาครัฐ 2555 
4662 ศกัด์ิสิทธ์ิ  ยกถาวร ปัญหาการใช้เคร่ืองพนัธนาการแก่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยซ่ึงตกเป็น

ผูต้อ้งขงัก่อนศาลมีคาํพิพากษาถึงท่ีสุด 
2555 

4663 พนม  ชูภกัดี ปัญหาการนาํพยานหลกัฐานท่ีไดม้าโดยมิชอบมาใชใ้นการพิจารณา
คดีเด็กและเยาวชน 

2555 

4664 สุวทิย ์ นาคะวจันะ ปัญหาการบงัคบัคดีในคดีลม้ละลาย : ศึกษากรณีบุคคลธรรมดาเป็น
บุคคลลม้ละลาย 

2555 

4665 ปราโมทย ์ พรหมสุทธ์ิ ปัญหาการอุทธรณ์โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

2555 

4666 มาฤทธ์ิ  กาญจนารักษ ์ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ.2546 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 

2555 

4667 สิทธิชยั  แกว้นุกลู ปัญหาการเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีแพง่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา 2555 
4668 ธุวานนท ์ ดวงจกัร์ ปัญหาการคุม้ครองการจา้งแรงงานในงานเกษตรกรรม 2555 
4669 เอกรัตน ์ แพง่เมือง ปัญหากฎหมายการฟ้องหยา่ตามกฎหมาย 2555 
4670 ณฐัวฒิุ  นิตยานนท ์ ปัญหาสิทธิของจําเลยในคดีอาญาศึกษาเฉพาะกรณีท่ีราษฎรเป็น

โจทก ์
2555 

4671 พิเชษฐ ์ ชิตมณี ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการตรวจคน้และการจบักุมโดยมิชอบดว้ย
กฎหมาย 

2555 

4672 ศิวาภรณ์  รสิตานนท ์ ปัญหาทางกฎหมายการคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชนจากส่ิงลามก
ทางส่ืออินเตอร์เน็ต 

2555 

4673 อุกฤษ  แกว้มี ปัญหาการคุม้ครองเด็กและพยานท่ีถูกกระทาํรุนแรงในครอบครัว 2555 
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4674 ณปภชั  สุขเกษม ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีป้าย ตามพระราชบญัญติั
ภาษีป้าย พ.ศ.2510 

2555 

4675 สุรศกัด์ิ  เพชรเล่ียม ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการจดัรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมในประเทศ
ไทย 

2555 

4676 อนนัต ์ จนัทร์คง ปัญหาการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาในคดีอาญา 2555 
4677 กวรัีตน์  เสรีอภิวาสน์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการประเมินราคาทรัพยข์องเจา้พนกังาน

บงัคบัคดี 
2555 

4678 สืบสกลุ  ไวจงเจริญ ปัญหาการยื่นแบบและเสียภาษีอากรของสามีภริยา  ตามประมวล
รัษฎากร มาตรา 57 ตรี และมาตรา 57เบญจ 

2555 

4679 ทศพร  สุทศัน์ ณ อยธุยา ปัญหาการดาํเนินคดีภาษีสรรพสามิตกรณีท่ีเป็นการกระทาํผิดตาม
กฎหมายศุลกากรดว้ย 

2555 

4680 ธนะ  ใจเพช็ร ปัญหาการค้นในท่ีรโหฐานโดยไม่มีหมายค้นและการรับฟัง
พยานหลกัฐานท่ีไดม้าเน่ืองจากการคน้โดยมิชอบ 

2555 

4681 ทวปี  ชยัสิงห์ ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงใน
ราชอาณาจกัร พ.ศ.2551 

2555 

4682 ศิริชยั  กมุารจนัทร์ ปัญหาการมีส่วนร่วมของทนายความในชั้นสอบสวนของผูต้อ้งหาใน
คดีอาญา 

2555 

4683 สมคิด  แกว้นิล ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการฟ้ืนฟกิูจการของลูกหน้ี 2555 
4684 ปรเมษฐ ์ ชมมณี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับบทบาทของทนายความในการมีส่วน

ร่วมในชั้นสอบสวน 
2555 

4685 โกศล  รัตนชยั ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัความผิดส่วนตวั : ศึกษากรณี
ผูเ้สียหายตาย 

2555 

4686 วโรดม  กอ้งสุวรรณคีรี ปัญหาการใชอ้าํนาจของเจา้พนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพ
ติดในการคน้ การจบั และควบคุม 

2555 

4687 รัชอานนท ์ ภูริภากร ปัญหาการร้ือฟ้ืนคดีอาญาข้ึนมาพิจารณาใหม่ 2555 
4688 ยอดเอก  บุญมา ปัญหากฎหมายในการเยียวยาความเสียหายจากสัญญา  ท่ีไม่อาจ

เกิดข้ึนหรือไม่มีผลเป็นสญัญา 
2555 

4689 เอกราช  สุวรรณรัตน์ ปัญหาการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ศึกษา
กรณีเทศบาล 

2555 

4690 พลฎัฐ ์ อนนัตฐ์านิต ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการพนนัของไทย 2555 
4691 กรณทั  เจริญศิลป์ ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวพระราชบัญญัติคุม้ครอง

ผูถู้กกระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
2555 

4692 พายพั  ปากหวาน ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองพยานบุคคลในคดียาเสพติด 2555 
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4693 สุชาติ  ทองสง ปัญหาการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ  ศึกษาเฉพาะกรณี : 
เก่ียวกบักฎหมายวา่ดว้ยการจราจรทางบก 

2555 

4694 ขจรศกัด์ิ  เก้ือมณี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินคดีก่อการร้าย 2555 
4695 สุรวฒิุ  พร้อมพลู ปัญหากฎหมายไทยเก่ียวกับสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานคน

ประจาํเดินเรือทะเล 
2555 

4696 วรัิตน์  จิตตกลุเสนา ปัญหาการแสวงหาขอ้เท็จจริงในกระบวนวธีิพิจารณาคดีปกครอง 2555 
4697 ธีระ  ศรีทา ปัญหาการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของสาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
2555 

4698 วชิิต  อาการักษ ์ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายจราจรในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2555 
4699 ปริศนา  ชีวรุ่งเรืองสกลุ ปัญหาการขยายระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายตามมาตรา 66 แห่ง

พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
2555 

4700 อรวรรณ  ไพลกลาง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการทาํแทง้  2555 
4701 นคร  อุทยาน ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมผูต้อ้งหาและการฝากขงัผูต้อ้งหา

ชั้นพนกังานสอบสวน  
2555 

4702 พิมพช์ยา  วชิรธีรรัฐกิจ ปัญหากฎหมายการแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาจากแพทย์ตาม
พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 

2555 

4703 ธนาวรรธน์  วสิมิตะนนัท ์ ปัญหากฎหมายการสอบปากคาํเด็กในชั้นพนกังานสอบสวน ศึกษา
ในเขตจงัหวดัสงขลา 

2555 

4704 เพียงใจ  ชูมณี ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการดาํเนินคดีเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  

2555 

4705 ภฏั  เดชไชยศรี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร 2555 
4706 ธนา  บุญแมน้ ปัญหาความรับผิดในทางอาญาการคา้ประเวณีของบุคคลต่างดา้ว  2555 
4707 พรรธนภณ  ชูส่งแสง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองพยานในคดีเลือกตั้ง  2555 
4708 สมนึก  ผิวทอง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัเง่ือนไขการฟ้องคดีพิพาททางปกครอง  2555 
4709 ดวงจิตร  พระธาต ุ ปัญหาในทางกฎหมายการทาํงานของคนต่างดา้ว  2555 
4710 อาสา  ตฤตียปุตรานนท ์ ปั ญ ห า ท า ง ก ฎ ห ม า ย เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร เ พิ ก ถ อ น สิ ท ธิ เ ลื อ ก ตั้ ง

กรรมการบริหารพรรคการเมืองยอ้นหลงั  
2555 

4711 พิชญม์าศ  ปะจู ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการหย่าระหว่างสามี ภรรยา ตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 

2555 

4712 ยงยทุธ  ศรีน่ิม สิทธิจาํเลยในการเรียกร้องค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายจากรัฐ  2555 
4713 นนัทาศิริ  บุญสิงห์ ผูมี้สิทธิเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการ

คลงัพิจารณาและโทษวนิยัทางงบประมาณและการคลงั  
2555 

4714 นิยม ร่ืนเริง ผลกระทบของกฎหมายเก่ียวกบัเด็กในคดีอาญาท่ีมีต่อการสอบสวน  2555 
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4715 พฒันาวธุ  องัคะนาวนิ ผลกระทบของการใช้ดุลยพินิจของพนักงานอัยการในการสั่ง
คดีอาญาท่ีมีต่อกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 

2555 

4716 วสิาขา  สุคนธชาติ ผลกระทบของการใชก้ฎหมายชนัสูตรพลิกศพในพ้ืนท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนใต ้ท่ีมีต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ  

2555 

4717 อรรถสิทธ์ิ  ธาพระจนัทร์ ผลคาํสัง่ในการปล่อยชัว่คราวในคดีฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 2555 
4718 ฉตัรไชย  สองเมือง มาตรการระงับขอ้พิพาทนอกเหนือจากการฟ้องคดีในความรับผิด

ของแพทยท่ี์เกิดจากเวชปฏิบติั 
2555 

4719 สุนิสา  ชิวหากาญจน์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและส่งเสริมการทาํประโยชน์
ในท่ีดินท่ีถูกทอดท้ิงใหร้กร้างวา่งเปล่าของไทย  

2555 

4720 ธรรมนอง  บวัคีรี มาตรการในการใช้อํานาจหน้าท่ีของพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตาํรวจตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ.2545  

2555 

4721 บุญขวา่ง  แซ่ตนั มาตรการชะลอการฟ้องกบัการพฒันากระบวนการยติุธรรมของไทย 2555 
4722 สิทธิพร  แช่ม มาตรการทางกฎหมายในการกาํหนดราคาการขายทอดตลาดของเจา้

พนกังานบงัคบัคดี 
2555 

4723 สุมาโนช  ไกรเทพ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและป้องกนัการกระทาํผิดของ
ภิกษุสงฆซ่ึ์งตอ้งปาราชิก 

2555 

4724 กรณ์รัฐ  ตรงชาติ มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมและควบคุมการใช้พลงังาน
นิวเคลียร์ เพื่อการผลิตพลงังานไฟฟ้า 

2555 

4725 วชัรินทร์  นิลสกลุ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการส่งเสริมสวสัดิการของผูป้ระกอบ
วชิาชีพทนายความ 

2555 

4726 รุ่ง  แกว้บวัดี มาตรการดาํเนินการทางวนิยัขา้ราชการตาํรวจ  2555 
4727 เนติศิริ   รอดคาํวงศ ์ การส่งมอบการครอบครองทรัพยสิ์นในการบงัคบัคดี ขบัไล่ล่าชา้

ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 296 จตัวา 
2555 

4728 ธีรัตน์   เรืองสวา่ง การร้องทุกขข์องบุคคลวกิลจริตในความผิดเก่ียวกบัเพศ 2555 
4729 ชยัมงคล  จนัทพรม การบงัคบัใชก้ฎหมายและการดาํเนินคดีผูก้ระทาํผิดจราจร 2555 
4730 ณฐัพงศ ์  ศรีนาค การดําเนินการทางอาญาและการวินัยกับพนักงานของรัฐของ

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
2555 

4731 พิศมยั   บุตรตะกะ การมีส่วนร่วมของประชาชนกบัการปกครองทอ้งถ่ิน ศึกษากรณี 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2555 

4732 พาสินี   สงัขสุ์วรรณ ก า ร ยุบ พ ร ร ค ก า ร เ มื อ ง ต า ม บ ท บัญ ญัติ ใ น รั ฐ ธร ร ม นู ญ แ ห่ ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 :ศึกษากรณีการเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งหวัหนา้พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง 

2555 

4733 ปรานตอ์ธิป   ถงักลุ การดกัฟังโทรศพัทข์องเจา้พนกังานในคดียาเสพติด 2555 
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4734 พจมาลย ์  สุดสนอง การจดัเก็บวตัถุอนัตรายในคลงัสินคา้ทณัฑบ์น ตามพระราชบญัญติั
ศุลกากร พทุธศกัราช 2496 

2555 

4735 นิรมล   ยวุภูมิ การใช้ดุลยพินิจของศาลในการรับฟังพยานหลกัฐานท่ีได้มาโดย      
มิชอบ 

2555 

4736 วบูิลย ์  รูปสูง การคุม้ครองสิทธิของลูกหน้ีจากการขายทอดตลาด 2555 
4737 มุทิตา   สถานนท ์ การใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับเจ้าหน้าท่ีตาํรวจผูก้ระทํา

ละเมิด 
2555 

4738 พิชญพ์ล   ใจกวา้ง การไกล่เกล่ียก่อนฟ้องคดีอาญา 2555 
4739 สายหยดุ   จนัทะบาล การเรียกค่าทดแทนของผูเ้สียหายในคดีอาญา : ศึกษากรณีรู้ตัว

ผูก้ระทาํความผิดแต่จบัตวัไม่ได ้
2555 

4740 วชิร   เขม็พงษ ์ การกระจายถือครองท่ีดินโดยมาตรการการจดัเก็บภาษี 2555 
4741 เกียรติยศ   ฉลานุวตัน ์ การคุม้ครองขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล 2555 
4742 กนัตด์นยั   สร้างตนเอง ก า ร จัด ก า ร ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค แ ล ะ ก า ร บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ ต า ม

พระราชบญัญติัจดัสรรท่ีดิน พ.ศ.2543 
2555 

4743 วทิยา   มานยาซิ การกระทาํความผิดทางอาญาของเยาวชนท่ีบิดามารดาตอ้งร่วมรับผิด
ทางแพง่ 

2555 

4744 อรวรรณ   ศรีกลัยานุกลู การใชดุ้ลยพินิจในการสั่งคดีและการตรวจสอบการใชดุ้ลยพินิจใน
การสัง่คดีของพนกังานอยัการ 

2555 

4745 อภิสรา   คฤโฆษ การลงโทษผูป้ระพฤติผิดมรรยาททนายความตามพระราชบัญญติั
ทนายความ พ.ศ.2528 

2555 

4746 อนงคว์ชิญา   สาริบุตร การบงัคบัใชก้ฎหมายพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้
มนุษย ์พ.ศ. 2551 

2555 

4747 สุภาพร   เสือประสงค ์ การกาํหนดค่าเสียหายลงโทษในคดีละเมิด 2555 
4748 วรวทิย ์  ศรีมนตรี การใหเ้ช่าซ้ือรถยนต ์ 2555 
4749 สุนิสา   หาบสา ขอ้จาํกดัสิทธิของจาํเลยในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง 2555 
4750 กฤษณ์ธเนศ   จนัเทศ การคิดค่าบริการทางการเงินขององคก์รท่ีไม่ใช่สถาบนัทางการเงิน 

(Non - Bank) 
2555 

4751 นุจรี   บุญทว ี ค่าเสียหายเชิงลงโทษในคดีผูบ้ริโภค 2555 
4752 สุชาติ   สงสม ความรับผิดของบิดามารดาจากการกระทาํละเมิดของผูเ้ยาว ์ 2555 
4753 วรันธร   นารีนุช ความรับผิดของบิดามารดาร่วมกบัเด็กตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง

เด็ก พ.ศ. 2546 
2555 

4754 ธีรวฒิุ  หน่วยแกว้ ความรับผิดของผูส้มคัรสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใน
การกระทาํความผิดเก่ียวกบักฎหมายเลือกตั้งส่วนทอ้งถ่ิน 

2555 
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4755 จิรฐา  สมเนตร์ มาตรการทางกฎหมายการกระจายถือครองท่ีดินเพื่อการเกษตร 2555 
4756 ธนกฤต  พรธนาสวสัด์ิ มาตรการทางกฎหมายคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม : ศึกษาเฉพาะกรณี

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
2555 

4757 ชยนิทร์  เพช็ญไพศิษฎ ์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูสู้งอายุในการทาํนิติกรรม
สญัญา 

2555 

4758 จกัราวธุ  มุ่งสิน มาตรการทางกฎหมายการกระทาํความผิดผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 2555 
4759 กนกรัตน ์ โพธ์ิสวสัด์ิ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมการทุจริตขององค์การ

บริหารส่วนตาํบล 
2555 

4760 โกสุมภ ์ จิตตปานพงศ ์ มาตรการการควบคุมแสดงบัญชีรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินโดย
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

2555 

4761 สุนทร  ล้ิมวรรณเสถียร มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 2555 
4762 วาสนา  เชยเชิงวทิย ์ มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาผูก้ระทาํด้วยความรุนแรงใน

ครอบครัว 
2555 

4763 สมชาย  วงศพ์นูสุข มาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของ
พนกังานสอบสวน 

2555 

4764 พิศณุ  วทิยาภรณ์ มาตรการทางอาญาในการลงโทษผูก้ระทาํความผิดท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
ต่อการกระทาํผิดของเด็กตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 

2555 

4765 วชิชุดา  หน่อคาํ บทบาทของสภาทนายความท่ีมีต่อการเขา้ร่วมการสอบสวนผูต้อ้งหา 2555 
4766 ปรียานุช  ประสานพนัธ์ มาตรการควบคุมสถานบริการความงามท่ีมิใช่ผูป้ระกอบวิชาชีพเวช

กรรม 
2555 

4767 บลัลพ  จุฬาพรหมเดช มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับธุรกิจแฟรนไชส์ท่ีเหมาะสมกับ
เมืองไทย 

2555 

4768 ทองอยู ่ ศรีไชยแสง มาตรการทางกฎหมายในการร้องขอความเป็นธรรมต่อพนักงาน
อยัการ 

2555 

4769 หน่ึงฤทยั   ศรีวรัิช ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัคดีวา่ดว้ยการขายทอดตลาด 2555 
4770 ศกัดา  บญัชาพฒันาศกัดา บทบาทของพนกังานอยัการในการแสวงหาขอ้เท็จจริงประกอบการ

ดาํเนินคดีอาญาเก่ียวกบัวธีิการเพ่ือความปลอดภยั 
2555 

4771 
ณฐักานต ์ สายนอ้ย 

บทบาทอาํนาจหน้าท่ีของศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนใต  ้
(ศอ.บต.) 

2555 

4772 สมิง  วงศศิ์ริเนตร บทบาทอาํนาจหนา้ท่ีของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น : ศึกษาเฉพาะกรณีความ
ซํ้ าซอ้นในอาํนาจหนา้ท่ีกบัเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร 

2555 

4773 อาํพนพงศ ์  ชุมสมุทร ปัญหาการใชม้าตรการบงัคบัการปกครองกรณีการชดใชค้่าทดแทน
ตามบทบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ.2539 

2555 



 มหาวทิยาลัยรามค าแหง (สารนิพนธ์) 585 

   
  ล าดับ                 ช่ือผู้แต่ง                                                     ช่ือเร่ือง                                                   ปีเผยแพร่   
  (No.)                 (Author)                                                     (Title)                                                     (Year) 

 

 

4774 สิตานนั  คงขาว บทบาทและการใช้อํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ งตาม
บทบัญญติัมาตรา 239 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช 2550 

2555 

4775 ศุภวสัส์   ตนัติเสถียรชยั ปัญหามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการขายตรง 2555 
4776 เศรษฐพงศ ์  จิตตโ์กมุท ปัญหาเก่ียวกบัความรับผิดของผูป้ระกอบการตามพระราชบญัญติั

ความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ไม่ปลอดภยั พ.ศ.
2551 

2555 

4777 ฉะออ้นสม   กลนัทกพนัธ์ ปัญหาความรับผิดทางอาญากรณีบิดามารดาท้ิงบุตรผูเ้ยาว ์ 2555 
4778 ศกัด์ิสิทธ์ิ   สุวรรณภูสิทธ์ิ ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ

พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542 
2555 

4779 ชยัพร   แดนบรรจง มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมพฒันาฝีมือแรงงานของลูกจา้ง 2555 
4780 วนัเพญ็   พิทกัษ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ในการตั้งระดบัทอ้งถ่ิน 
2555 

4781 พินิจ   อุ่มบางตลาด ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการกําหนดนํ้ าหนักรถยนต์บรรทุกส่วน
บุคคล 

2555 

4782 มชัฌิมา   สุดใจ ปัญหาการนาํรูปแบบผูพิ้พากษาสมทบใชใ้นคดีส่ิงแวดลอ้ม 2555 
4783 นิสากร   กล่ินผกา ปัญหาการนํามาตรการพิ เศษการดํา เ นิ นคดีอาญามาใช้ตาม

พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ.2553 

2555 

4784 มณฑล   สุพรรณเภสชั ปัญหาทางกฎหมายและอุปสรรคการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ.2545 

2555 

4785 ภทัร์หทยั   สงัขวาสี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมส่ิงมีชีวติดดัแปลงพนัธ์ุกรรม 2555 
4786 ภมรรัตน์   อมรศกัด์ิ ปัญหาระบบอุทธรณ์และฎีกาในศาลยติุธรรม 2555 
4787 พีพจน ์  ป่ินทองดี ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายประกนัภยัทางทะเล : ศึกษาหลกัส่วน

ไดเ้สียอนัอาจเอาประกนัภยัทางทะเลได ้
2555 

4788 นิตินยั   ศกัด์ิชยันนัท ์ ปัญหากฎหมายในการคุม้ครองพยานคดีอาญาของกระทรวงกลาโหม 2555 
4789 จกัรกริช   บุบผะศิริ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการยุบพรรคการเมือง กรณีการใชจ่้ายและ

การจดัทาํรายงานการใชเ้งินสนบัสนุนของพรรคการเมือง 
2555 

4790 ปิยะ  นุชพงษ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการฟ้องคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 157 ศึกษากรณีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในมหาวทิยาลยั 

2555 

4791 ประจกัษเ์นตร   เดช
ประพฤติ 

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการร้องขอให้มีการฟ้ืนฟูกิจการของ
ลูกหน้ี 

2555 

4792 พหลวฑัฒ์ิ   อิรทรสมบุญ ปัญหากฎหมายในการจาํนองรถยนตส่์วนบุคคล 2555 
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4793 ธราดอล   จงประดิษฐก์ลุ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการกาํหนดค่าสินไหมทดแทนค่าเสียหาย
ของศาล 

2555 

4794 ชาญณรงค ์  สาํเร็จ ปัญหากระบวนพิจารณาคดีปกครองของตุลาการเจา้ของสาํนวนใน
ศาลปกครองชั้นตน้ 

2555 

4795 จารุวฒัน ์  หรดี ปัญหาการคุม้ครองลิขสิทธ์ิในการบรรยายของผูส้อน 2555 
4796 จณนนัท ์  สงบวั ปัญหาการขอรับชาํระหน้ี ศึกษาเฉพาะกรณีเจา้หน้ีภายในประเทศ

และเจา้หน้ีต่างประเทศในคดีลม้ละลาย 
2555 

4797 โฆษฤทธ์ิ   นาสมใจ ปัญหาการลงโทษในคดียาเสพติด โดยใชบ้ทสนันิษฐานเด็ดขาด 2555 
4798 เทอดภูมิ   งามธุระ ปัญหาการใช้อํานาจในการออกคําสั่งเอกสารหรือบุคคลของ

คณะกรรมาธิการของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา 
2555 

4799 เร่ิมรัฐ   ไพพงษ ์ ปัญหาการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีกระทําละเมิดต่อ
บุคคลภายนอก 

2555 

4800 เสรี   มากยงค ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวการควบคุมการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน 2555 
4801 ภคัฐพ์ิชา   จนัทร์กระจ่าง ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองพยานในคดีอาญาของเจ้า

พนกังานตาํรวจ 
2555 

4802 ปัญญา   ธูปจนัทร์ ปัญหาเก่ียวกับอาํนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการ คน้ จับ 
ควบคุมและปล่อยชัว่คราว 

2555 

4803 ณฐัวฒัน์   วนิิจฉยักลุ ปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้
เอกชนเขา้ร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 : ศึกษา
กรณีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

2555 

4804 วรชิต   บุญส่ง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการอุทธรณ์คาํสั่งของศาลปกครองตาม
พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองพ.ศ.2539 

2555 

4805 ประจาํ   สุขชุม ปัญหาการยุบพรรคการเมือง ตามมาตรา 237 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 

2555 

4806 อาณติั   สีสายชล ปัญหาเก่ียวกบัการกระทาํความผิดของสงฆ์ ศึกษาเฉพาะกรณีการ
เสพเมถุน 

2555 

4807 มนสั   รอดริน ปัญหาการใช้อํานาจของสารวตัรทหารท่ีเก่ียวข้องกระบวนการ
ยติุธรรมทหาร 

2555 

4808 อาํนาจ   นิมากลุ ปัญหาเก่ียวกบัการฟ้ืนฟกิูจการของลูกหน้ีท่ีไม่ใช่นิติบุคคล 2555 
4809 คมกฤษ   สายตา ปัญหาการปฏิบัติตามมติ ท่ีประชุมร่วมกันของประธานสภา

ผูแ้ทนราษฎรและประธานกรรมาธิการสามญัของสภาผูแ้ทนราษฎร
ทุกคณะ 

2555 
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4810 ทวศีกัด์ิ   บุญธรรม ปัญหากฎหมายการยุบพรรคการเ มืองตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 237 วรรค 2 

2555 

4811 ธนัยพร   สอทอง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้ม 2555 
4812 จิตวรรณ์   ระลึก ปั ญ ห า ค ว า ม รั บ ผิ ด ข อ ง นิ ติ บุ ค ค ล อ า ค า ร ชุ ด ต่ อ ผู ้ ซ้ื อ แ ล ะ

บุคคลภายนอกหลงัการรับโอนกรรมสิทธ์ิ 
2555 

4813 จารุกิตต์ิ   ศรีเดช ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมต่างดา้วเขา้เมือง 2555 
4814 ประยทุธ ์  ฉตัรแสงอุทยั ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542 2555 
4815 บุญเกียรติ   เจนบุญลาภ ปัญหาการจดัหาทนายความใหแ้ก่ประชาชนผูมี้อรรถคดีโดยรัฐ 2555 
4816 ชเนศ   พราวนิลมณี ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภคพ.ศ.2551 2555 
4817 ทศันีย ์  ตั้งสุนนัทธ์รรม ปัญหากฎหมายกิจการโทรคมนาคมไทย:ศึกษาเฉพาะกรณี 

“ผลกระทบต่อองคก์รในการบริหารคล่ืนความถ่ี” 
2555 

4818 อารีฟ   มะเกะ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการใช้และการเปล่ียนคาํนําหน้านาม 
และช่ือสกลุของหญิง 

2555 

4819 มงคล   ลาํสีสง ปัญหาในการควบคุมสอบสวนคดีอาญาขององคก์รฝ่ายปกครอง 2555 
4820 ชไมพร   รัชตานนท ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัพยานในการดาํเนินการทางวินยัขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2555 

4821 สวติา   สวสัดิสาร ปัญหาการบังคับกฎหมายว่าด้วยการดักฟังโทรศัพท์  ตาม
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.
2545 

2555 

4822 โสภิตา   บุญประกอบศกัด์ิ ปัญหามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัสภาพบงัคบัแรงงานต่างดา้วท่ี
อยูใ่นราชอาณาจกัรโดยผิดกฎหมาย 

2555 

4823 จิรวรรณ   พวงทิพย ์ ปัญหาการใหค้วามช่วยเหลือผูต้อ้งหาของทนายความในชั้นพนกังาน
สอบสวน ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

2555 

4824 นฤมล   ทองวชัรไพบูลย ์ ปัญหาทางกฎหมายการบริการสาธารณสุข ตามพระราชบัญญติั
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติพทุธศกัราช 2545 

2555 

4825 นพดล   อองละออ ปัญหาการปรับใช้กฎหมายในการใช้สิทธิ เ รียกร้องในธุรกิจ           
แฟ็กเตอริง 

2555 

4826 พชัรายธุ   พงษอ์มพรหม ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัสิทธิทรัพยสิ์นท่ีขายฝาก 2555 
4827 เทิดศกัด์ิ   ดาํเนินยทุธ ปัญหาทางกฎหมายในการปลดลูกหน้ีจากลม้ละลาย 2555 
4828 อิศรา   มรุตณัฑ ์ ปัญหากรณีการระงบัขอ้พิพาทแรงงานโดยสมคัรใจในชั้นผูช้ี้ขาด

ตามพระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธ์ 
2555 

4829 ภทัรกร   สุทธิพนัธ์ ปัญหาการเพิกถอนหรือการแกไ้ขโฉนดท่ีดินหรือหนงัสือรับรองการ
ทาํประโยชน์ท่ีออกโดยคลาดเคล่ือนหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

2555 



 มหาวทิยาลัยรามค าแหง (สารนิพนธ์) 588 

   
  ล าดับ                 ช่ือผู้แต่ง                                                     ช่ือเร่ือง                                                   ปีเผยแพร่   
  (No.)                 (Author)                                                     (Title)                                                     (Year) 

 

 

4830 สุฎีระศกัด์ิ   ปาลี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวการขายฝากอสงัหาริมทรัพย ์ 2555 
4831 สุภาวดี   ประภาการ ปัญหาท่ีมาของสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 
2555 

4832 ศกัด์ิชยั   ธไนสวรรค ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับผูด้ ํารงตาํแหน่งทางการเมืองเป็นเจ้าของ
กิจการหรือหุน้ในกิจการ 

2555 

4833 พีระฉตัร   เจนตระกลู ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการพิจารณาคดีอาญา กรณีจาํเลยหลบหนี 2555 
4834 สุกรี   บุญลือ ปัญหาการกาํหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษในประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชยล์กัษณะละเมิด 
2555 

4835 รัฎฐกร   ฟ้องเสียง ปัญหาการใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองในหน่วยงานของรัฐ 2555 
4836 อภิสิทธ์ิ   นธีนาม ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการใชก้ลฉอ้ฉลของผูซ้ื้อในสญัญาขายฝาก 2555 
4837 อรไท   สุนทรรัตน ์ ปัญหากฎหมายในการรับเงินฝากเป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ีของ

ธนาคารพาณิชย ์
2555 

4838 มนูญ   ดิสโร ปัญหาทางกฎหมายในการตรวจสอบ การจดัจา้งก่อสร้างขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลตามพระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย
การตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ.2542 

2555 

4839 วรวรรณ   ทองทาย ปัญหาในการดาํเนินคดีอาญาในขั้นตอนของพนกังานสอบสวน 2555 
4840 นรณษัฐ ์  ศุภโชคเกษมสนัต ์ ปัญหาในการถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดินในประเทศไทยของคนต่างดา้ว 

ในกรณีสมรสกบัคนไทย 
2555 

4841 พอพล   ปถมสาคร ปัญหาความรับผิดทางอาญาของหญิงผูรั้บตั้งครรภแ์ทนและชายหญิง
ผูรั้บวา่จา้งตั้งครรภแ์ทน 

2555 

4842 ปวตัน์ศกัด์ิ   แนวแห่งธรรม ปัญหาการดาํเนินคดีอาญาแผน่ดินของผูเ้สียหาย 2555 
4843 วสูิตร   ดว้งมาก ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. ใน

การช้ีมูลความผิดทางวนิยัต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  
2555 

4844 ยรุนนัท ์  โพธ์ิสวสัด์ิ ปัญหาทางกฎหมายของพระราชบัญญติัคุม้ครองผูถู้กกระทาํด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550  

2555 

4845 สุธิษา   คาํเหลก็ การคุ้มครองสิทธิของผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้งหรือเคยเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กับ
ผูก้ระทาํความผิดตามพระราชบัญญติัป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ.2542 

2555 

4846 ทกัษพร   เกษตระกลู การดาํเนินการกับทรัพยสิ์นของพนักงานเจ้าหน้าท่ีก่อนมีคาํสั่งยึด
หรืออายดัตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน 

2555 

4847 ภทัรวดี   แกวน่เจริญ ปัญหากระบวนการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม 
พ.ร.บ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

2555 
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4848 ณฎัฐินี   เอ่ียมเอก การใช้ดุลยพินิจของพนักงานอัยการตามพระราชบัญญัติองค์กร
อยัการและพนกังายอยัการ พ.ศ.2553 

2555 

4849 สมชาติ   เกตุพนัธ ์ ปัญหากฎหมายในการเปิดเผยพยานหลกัฐานก่อนการสืบพยาน ตาม
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา 173/1 

2555 

4850 สุรัตน์   แสงเยน็พนัธ์ุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินคดีอาญาเจา้หน้าท่ีของรัฐในศาล
ทหาร ตามพระราชบญัญติัมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551 

2555 

4851 ปาณิศา   ศิลปโอสถ ปัญหาการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญา  2555 
4852 ถนอมวรรณ   เมนะคงคา ปัญหาการนําพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา  

พ.ศ.2551 มาใช้กับการชําระราคาในการช้ือขายสินค้าระหว่าง
ประเทศ 

2555 

4853 ภณ   พทุธิกลุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัรถยนตด์า้นความปลอดภยัในจราจร  2555 
4854 วรียทุธ   จนัทสุวรรณ์ ปัญหาทางกฎหมายในการตั้งครรภแ์ทน 2555 
4855 ณฐัฐาพร   เจตนเสน มาตรการทางอาญาตาม พ.ร.บ.วา่ดว้ยความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค 

พ.ศ.2534 
2555 

4856 ณฏัฐนนัท ์ คงทน การไกล่เกล่ียความผิดท่ีมีโทษทางอาญา  2555 
4857 ราตรี  โชติชาติ การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทศาลเยาวชนและครอบครัว 2555 
4858 ตรัสภณ  ภทัรภรพงศ ์ การคุม้ครองสิทธิของผูก้ระทาํความผิดตาม พ.ร.บ.การรักษาความ

มัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 
2555 

4859 อิทธิกร  แสงหอย การดาํเนินการไกล่เกล่ียคดีในศาลแขวง 2555 
4860 ภาสเชษ  ช่วยมัน่คง การถือกรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพยข์องคนต่างดา้วในประเทศไทย 2555 
4861 ไกรสิงห์  สระโพธิทอง การออกใบอนุญาตใหเ้ล้ียงดูนกปลอดหวัโขน 2555 
4862 อดิศร  ปักเขม็ การใชดุ้ลพินิจในการสัง่คดีอาญาของพนกังานอยัการ 2555 
4863 วลิยัวรรณ์  จนัทร์จาํปา การควบคุมการตั้งสถานบริการซ่ึงจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 2555 
4864 สุวทิย ์ ศิริธรรม การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทชุมชน 2555 
4865 ทวศีกัด์ิ  ยองเข การใชอ้าํนาจป้องกนัของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจในการวสิามญั-ฆาตกรรม 2555 
4866 ประสาร  พยาบาล คดีปกครองกรณีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือ

เจา้หนา้ท่ีของรัฐละเลยต่อหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏิบติั
หรือปฏิบติัหนา้ท่ีล่าชา้พอสมควร 

2555 

4867 คณัชิต  ทา้วสกลุ ความผิดต่อชีวิตร่างกาย ทรัพย ์ลหุโทษ ท่ีเหมาะสมจะเป็นความผิด
อนัยอมความไดต้ามประมวลกฎหมายอาญา 

2555 

4868 อุเทน  สิริภูวดล บทบาทอาํนาจของพนกังานป่าไมใ้นการอนุรักษ ์สงวน คุม้ครอง 
ฟ้ืนฟแูละดูแลอนุรักษรั์กษาทรัพยากรป่าไม ้

2555 
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4869 ธนภทัร  ศรีหอมนวล การรับฟังคาํรับสารภาพของผูต้อ้งหาในชั้นจบักมุ 2555 
4870 ควรคิด  ปรีชา ปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชญากรรมบตัรเครดิต 2555 
4871 ธนกฤต  นาคจารุพงษ ์ ปัญหาการยบุพรรคการเมืองไม่สอดคลอ้งกบัระบอบประชาธิปไตย 2555 
4872 สถิตย ์ แกว้มรกต ปัญหากระบวนการบังคับชําระหน้ีตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทาง

ละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 
2555 

4873 ชนกานต ์ คงดี ปัญหาการรับตั้งครรภแ์ทน 2555 
4874 รังสิวฒิุ  พนูเอียด ปัญหาการรับฟังพยานหลกัฐานสารพนัธุกรรม (DNA) ในการพิสูจน์

ความเป็นบิดาและบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
2555 

4875 เอนก  ศรีมุกข ์ ปัญหาการเลิกสญัญาก่อนถึงกาํหนดชาํระหน้ีของเจา้หน้ี 2555 
4876 สุขอนนัต ์ พรหมศร ปัญหาการใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 
2555 

4877 ประเสริฐ  หลู่สถิตยก์ลุ ปัญหาการกาํหนดอายคุวามฟ้องคดีอาญา 2555 
4878 วภิาวรรณ  เดชเจริญ ปัญหาการดาํเนินคดีแพง่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญาของผูเ้สียหาย 2555 
4879 วโิยค  เอียดคง ปัญหาการใช้กฎหมายของประชาชนในการถอดถอนสมาชิกสภา

ทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
2555 

4880 พระมหานาวนิ  อรุณรัตน ์ ปัญหามาตรการทางกฎหมายเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองการถวายท่ี
ธรณีสงฆใ์หก้บัวดัในพระพทุธศาสนา 

2555 

4881 ภาณุวฒัน์  เพชรโชติ ปัญหาการไม่ขอใชสิ้ทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ตาม พ.ร.บ.
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 

2555 

4882 จารุวรรณ  สุขเก้ือ ปัญหาการคุม้ครองสิทธิของคนพิการ 2555 
4883 ไวพจน์  คงแกว้ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการยบุสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล :

ศึกษากรณีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไม่รับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี 

2555 

4884 อญัญพร  เอ่ียมโสภณ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการควบคุมธุรกิจการเงินท่ีไม่ใช่สถาบัน
การเงิน 

2555 

4885 อุญารัตน ์ พฒัสงค ์ ปัญหาการตรวจสอบการบริหารงานของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินโดยสภา
ทอ้งถ่ิน 

2555 

4886 สริชญา  สุมเจริญ ปัญหาเก่ียวกับการไกล่เกล่ียและประนอมขอ้พิพาททางแพ่งของ
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครอง 

2555 

4887 พฒันพงษ ์ นวลศรี ปัญหากฎหมายกรณีผูเ้สียหายตายก่อนร้องทุกข์ ศึกษากรณี : 
ความผิดฐานข่มขืนกระทาํชาํเรา 

2555 

4888 สุรศกัด์ิ  ยอสินธ์ุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการรอการกําหนดโทษและการรอการ
ลงโทษปรับ 

2555 
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4889 ลือชา  ยอดลํ้า ปัญหาการสืบพยานเด็ก 2555 
4890 วชัรินทร์  คงเพช็ร ปัญหากฎหมายในการจบักมุเด็กและเยาวชน 2555 
4891 สุภาพร  อ่อนเกล้ียง ปัญหาการจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 2555 
4892 สราวธุ  ตาหลวง ปัญหาขอ้กฎหมายในการทาํธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ : ศึกษากรณีการ

ทาํสญัญาทางอิเลก็ทรอนิกส์เชิงพาณิชย ์
2555 

4893 สุเมศ  แซ่อุย้ ปัญหาการยดึ อายดั และขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้งชาํระภาษี
ทอ้งถ่ิน 

2555 

4894 ศกัด์ิสิทธ์ิ  วงศเ์บ้ียสจัจ ์ ปัญหาทางกฎหมายของความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา 2555 
4895 รัตศยา  เจริญผล ปัญหาการใช้ดุลพินิจของพนักงานอยัการในการสั่งไม่ขอริบของ

กลางจากการกระทาํความผิดฐานใชร้ถยนตบ์รรทุกนํ้ าหนกัเกินอตัรา 
2555 

4896 นเรต  อ่อนคง ปัญหามาตรการบังคับคดีว่าด้วยการยึดทรัพยสิ์นของลูกหน้ีภาษี
อากร 

2555 

4897 สุวทิย ์ เพง็ลาํ ปัญหาทางกฎหมายการคุม้ครองผูบ้ริโภค : ศึกษากรณีปุ๋ยชีวภาพ 2555 
4898 ศรีวาริน  หสันนัท ์ ปัญหาทางกฎหมายเ ก่ียวกับการบังคับโทษปรับตามประมวล

กฎหมายอาญา 
2555 

4899 สมศกัด์ิ  ทบัยงั ปัญหากฎหมายในกระบวนการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้างตาม
ประมวลรัษฎากร 

2555 

4900 วชิยั  วชิยานฤพล ปัญหาเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีของอาสาสมคัรตาํรวจบา้น 2555 
4901 เอกวทิย ์ ศรีนุ่น ปัญหาการบงัคบัใชป้ระมวลกฎหมายอาญาทหาร 2555 
4902 สุวทิย ์ ทองสุภา ปัญหาการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาจากการทาํแผนประกอบคาํรับ

สารภาพ 
2555 

4903 สุชารีย ์ หอมหวล ปัญหาการออกโฉนดท่ีดินในเขตป่าสงวน 2555 
4904 นพพร  หนูแกว้ ปัญหาการบงัคบัคดีแพง่ดว้ยวธีิการขายทอดตลาด 2555 
4905 คทาวธุ  รัตนพนัธ ์ ปัญหาท่ีเกิดจากการครอบครองปรปักษอ์สงัหาริมทรัพย ์ 2555 
4906 กิจชะนะรัตน ์ ทิพยรั์ตน ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมมหรสพในเขตเทศบาล 2555 
4907 อภิรดี  กิตติสิทโธ ปัญหาการคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชนในคดีอาญา 2555 
4908 กนกพนัธ ์ ดุษฎี ปัญหาของเทศบญัญติัท่ีออกตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข : 

ศึกษากรณีเทศบาลตาํบลท่าฉาง 
2555 

4909 จิรพฒัน ์ ทองไซร้ ปัญหาในการบงัคบัคดีปกครองของประเทศไทย 2555 
4910 อุดมศกัด์ิ  มาศมาลยั ปัญหากฎหมายในการจบักุมผูก้ระทาํความผิดตาม  พ.ร.บ.มาตรการ

ในการปราบปรามผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ. 2534 
2555 

4911 พรทว ี ธานีรัตน์ ปัญหาท่ีเก่ียวกบัการให้กูย้ืมเงินของสถาบนัการเงินท่ี มิใช่ธนาคาร 
(Non-Bank) 

2555 
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4912 เอกรัตน ์ ปลอดอ่อน มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการจบักมุผูก้ระทาํผิดกฎจราจร 2555 
4913 อภิสรา  ปฐมนุพงศ ์ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัความผิดฐานกระทาํการอนัควรขาย

หนา้ต่อหนา้ธารกาํนลัของเด็กและเยาวชน 
2555 

4914 วเิชียร  เกิดเกล้ียง มาตรการทางกฎหมายในการดาํเนินคดีผูก้ระทาํความผิดกฎหมาย
จราจร กรณีการนาํภาพถ่ายจากกลอ้งวงจรปิดมาเป็นพยานหลกัฐาน 

2555 

4915 สุรศกัด์ิ  สุทธิพิพฒัน์ หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการคดัเลือกบุคคลเขา้เป็นทหารกองประจาํการ 
(ทหารเกณฑ)์  

2555 

4916 มณี  มากขาว อาํนาจหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลองค์การบริหารส่วนตาํบล : ศึกษา
เฉพาะกรณีอาํนาจหนา้ท่ีของนายอาํเภอ 

2555 

4917 กาญชนา  จนัทร์แกว้ อาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการทาํกิจการนอกเขต 2555 
4918 พหล  เกียรติสุขเกษม อาํนาจพนกังานอยัการในการสัง่ไม่ฟ้องคดีอาญา 2555 
4919 อรุณ  นนทะเสน การเพ่ิมฐานความผิดอนัยอมความได ้ 2555 
4920 ภูเบศร์  เขจรลยั การจบักมุผูก้ระทาํความผิดซ่ึงหนา้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา 
2555 

4921 เกียรติศกัด์ิ  เขจรจิตร ขอ้มูลท่ีนับว่าเป็นขอ้มูลท่ีสําคญัและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
ปราบปรามการกระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด ให้โทษตามมาตรา 
100/2 แห่งพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.2522 

2555 

4922 นครินทร์  รอดทิม ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัตั้งนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 2555 
4923 พงษศ์กัด์ิ  ตระการเจริญพร ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร

ส่วนตาํบล 
2555 

4924 กิตติพงษ ์ มณีโชติ ปัญหากฎกระทรวงว่าดว้ยการไกล่เกล่ียและประนอมขอ้พิพาททาง
แพง่ พ.ศ. 2553 

2555 

4925 ภคัวฒัน ์ พรหมแบ่ง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการบริหารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 2555 
4926 สุรชยั  วชัรพาณิชย ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 2555 
4927 สมศกัด์ิ  นาคชยัวฒันา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความผิดในการสวมทะเบียนรถยนต ์ 2555 
4928 ปัจจยั  เนาวรัตน ์ ปัญหากฎหมายการควบคุมการตรวจสอบการดําเนินกิจการตาม

อาํนาจหนา้ท่ีของเทศบาลโดยนายอาํเภอและผูว้า่ราชการจงัหวดั 
2555 

4929 ประภสัสร  กอ้นสนัทดั ปัญหากฎหมายตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ของ
เทศบาล 

2555 

4930 คชาพงศ ์ ขติัสะ ปัญหาเก่ียวกับการใช้อาํนาจของเจ้าพนักงานในการควบคุมและ
สลายการชุมนุมของฝงูชน 

2555 

4931 อรรคพงษ ์ จตุพรม ปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย 2555 
4932 พิชิตชยั  เชิดชู ปัญหาเก่ียวกบัการดาํเนินการทางวนิยัขา้ราชการพลเรือน 2555 
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4933 จตุรวทิย ์ ศรีอุดร ปัญหาเก่ียวกับการฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 

2555 

4934 ประพนัธ ์ ทองจนัทร์ ปัญหาเก่ียวกบัการมีและพกพาอาวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืน 2555 
4935 ภาณุ  จูงสาย ปั ญ ห า ก า ร กํ า ห น ด เ ข ต แ ล ะ ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ป่ า ไ ม้ต า ม

พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
2555 

4936 วทิยา  พลูสวสัด์ิ ปัญหาการครอบครองทําประโยชน์และการได้สิทธิในท่ีดินของ
ประชาชนซ่ึงอยูใ่นเขตป่าสงวน 

2555 

4937 มงคล  ลารินทา ปัญหาการคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนในการดาํเนินคดีอาญา 2555 
4938 คมสนัต ์ สนัติผลธรรม ปัญหาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินขององค์กรการปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 
2555 

4939 ศุภชยั  ช่วยสุวรรณ ปัญหาการจบักมุเด็กและเยาวชนตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

2555 

4940 สุนิภา  พลูสวสัด์ิ ปัญหาการใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองกรณีคาํสั่งทางปกครองท่ี
กาํหนดใหช้าํระเงิน 

2555 

4941 นฤมล  รังสร้อย ปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งขององคก์รบริหารส่วนตาํบล 2555 
4942 เกียรติศกัด์ิ  จนัจะนะ  ปัญหาการดาํเนินคดีในศาลทหาร 2555 
4943 เณริน  จนัทกร ปัญหาการดําเนินการบังคับคดีเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ตามคํา

พิพากษาของศาล 
2555 

4944 เอนก  อุ่นจนัทร์ ปัญหาการดําเนินคดีและอํานาจของพนักงานคุมประพฤติตาม
พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553 

2555 

4945 กลัญาณี  จนัทร์สวา่ง ปัญหาการตีความสญัญาลิสซ่ิงในประเทศไทย 2555 
4946 ดาํรงค ์ ทองลบ ปัญหาการนาํพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 

2554 มาใชก้บัเด็กและเยาวชน 
2555 

4947 โชคชยั  ตั้งรักษาสตัย ์ ปัญหาการนาํมาตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญามาใชบ้งัคบัใน
เด็กและเยาวชน 

2555 

4948 เฉลิมชยั  จรรัตน ์ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายจราจรเร่ืองการขบัรถเร็วเกินอตัราท่ี
กฎหมายกาํหนด 

2555 

4949 สาธิต  วรานนท ์ ปัญหาการบงัคบัหลกัประกนัจาํนองของสถาบนัการเงิน 2555 
4950 วรัญญา  อคันียทุธ ปัญหาการบังคบัใช้กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม: 

ศึกษากรณี การจา้งเหมาบริการนิติกรสาํนกังานอยัการ 
2555 

4951 สุรพิสิฐ  ไหมงาํ ปัญหาการรวบรวมพยานหลกัฐานในคดีอาญากับการตรวจพิสูจน์
หลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ 

2555 
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4952 ทรงศกัด์ิรพี  ทูคาํ ปัญหาการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการไกล่เกล่ียในชั้ นพนักงาน
สอบสวน 

2555 

4953 เกษม  เอ่ียมทศัน ์ ปัญหาการรับจา้งตั้งครรภ ์ 2555 
4954 วชิิต  เอ้ือกมลชาญ ปัญหาการรับฟังพยานหลกัฐานในคดีอาญาของศาลไทย 2555 
4955 พลากร  ปัญญาจนัทร์ ปัญหาการสืบสวนสอบสวนการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน 2555 
4956 กฤชษพ์งษ ์ เกิดสุข ปัญหาการออกโฉนดท่ีดินในเขตท่ีดินของรัฐ 2555 
4957 สมศกัด์ิ  นารอด ปัญหาการจบักมุเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทาํความผิดอาญา 2555 
4958 ปิยะดา  พลอยงาม ปัญหาข้อกฎหมายลักษณะข้อสัญญาไ ม่เ ป็นธรรมในสัญญา      

แฟรนไชส์ 
2555 

4959 ต่อเติม  กณัฑร์าย ปัญหาสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ต.ร.อ.) 2555 
4960 สนัติ  พลูสวสัดิมงคล ปัญหามาตรการกกัขงัแทนค่าปรับ 2555 
4961 เตชิต  วงษบุ์ตร ปัญหาในการรับฟังถอ้ยคาํของผูถู้กจบัในชั้นจบักมุ 2555 
4962 วฒิุพนัธ์ุ  คาํพนัธ์ุ ปัญหานิรโทษกรรมผูก้ระทาํรัฐประหาร ตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 
2555 

4963 วรรณกิจ  บูรณ์เจริญ ปัญหาในกฎหมายไทยท่ีไม่พฒันาใหส้อดคลอ้งกบัอนุสัญญาต่อตา้น
การทรมาน 

2555 

4964 อาคม  ธนามี ปัญหาทนายขอแรงในกระบวนการยุติธรรมท่ีรัฐจดัหาให้แก่จาํเลย
ในคดีอาญา 

2555 

4965 โชคพิทกัษ ์ เครือละมา้ย ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการขายทอดตลาด 2555 
4966 ณรงคศ์กัด์ิ  อิริยกลุ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการค้ามนุษย์และมาตรการในการ

ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์
2555 

4967 ธานุพนัธ์  สุระสะ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการยบุสภาผูแ้ทนราษฎร 2555 
4968 โกมล  รอดบุญมา ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัพระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหาย

และค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จาํเลยในคดีอาญา 2544 
2555 

4969 นาํชยั  ลว้นปิยะกลุ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัอาํนาจและหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวน
ในการดาํเนินคดีเด็กและเยาวชน 

2555 

4970 นฤชยา  ศรีกรองทอง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัมาตรการกกัขงัแทนค่าปรับ 2555 
4971 สุธีรา  ภูมี ปัญหาทางกฎหมายของการรับฟังพยานหลกัฐานในชั้นจบักมุ 2555 
4972 วณฐัพงศ ์ ทิพยไกรศร ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองงานอนัมีลิขสิทธ์ิ 2555 
4973 สีหนาท  เตโช ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตาม 

พระราชบญัญติั ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 
2555 

4974 จารุกิตต์ิ  เอมอ่อน ปัญหาทางกฎหมายในความแตกต่างระหวา่งการดาํเนินคดีอาญาของ
พนกังานอยัการและผูเ้สียหาย 

2555 
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4975 พชัราพรรณ  ชาวเหนือ การดาํเนินการกบัรถติดภาระเช่าซ้ือท่ีตกเป็นของกลางในคดียาเสพ
ติด  

2555 

4976 ประภาน  กปัปะหะ ปัญหาเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญา  2555 
4977 ธนธร  ทาคาํฟ ู บทบาททางกฎหมายของพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ.

2547 ต่อนกัศึกษาในกระบวนการดาํเนินการของมหาวทิยาลยั 
2555 

4978 วรเดช  กอนวงษ ์ บทบาทในการอํานวยความยุติธรรมของพนักงานอัยการตาม
พระราชบญัญติัองคก์รอยัการและพนกังานอยัการ พ.ศ.2553 

2555 

4979 พระสมคิด  ศรีรักษา ปัญหาสิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาล ศึกษากรณีกฎกระทรวงตาม
มาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 

2555 

4980 สุระพงษ ์ โด่งดงั ปัญหากฎหมายเ ก่ียวกับการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและเจ้าของหอพกัในการป้องกันการกระทาํความผิด
กฎหมายหอพกั 

2555 

4981 จรินทร  อนนัต ์ ปัญหาการนํามาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญามาใช้ตาม
พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ.2553 

2555 

4982 จนัทร์จิรา  สุริยาจนัทร์ ปัญหาการใชม้าตรการการควบคุมการถือครองท่ีดินของคนต่างดา้ว : 
ศึกษากรณีการซ้ือท่ีดินของคนสัญชาติไทยท่ีสมรสหรืออยู่กินฉัน
สามีภรรยากบัคนต่างดา้ว 

2555 

4983 กลุชาติ  ศกัดิโยธินธาดา ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการจราจรในความผิดลกัษณะ
เดียวกนั 

2555 

4984 กฤษฎา  งามจิตต ์ ปัญหาผลของคาํสั่งศาลท่ีให้คดีมีมูลย่อมเด็ดขาดในคดีความผิดต่อ
แผน่ดิน  

2555 

4985 กฤษตภาส  อุ่นตะ๊ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการคา้สุนขัเพ่ือการบริโภค  2555 
4986 ปรานิดา  คีรีวรรณ ปัญหากระบวนการคุ้มครองเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด  ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา 
2555 

4987 สุปราณี  สมนา ปัญหาการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัป้องกันและปราบปรามการคา้
มนุษย ์พ.ศ.2551 

2555 

4988 สุทิน  ภูเดช ปัญหาในการขนส่งสินคา้ผา่นแดนและสินคา้ถ่ายลาํ  2555 
4989 สมชาย  ปงลงักา ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา  2555 
4990 เกียรติศกัด์ิ  ศรีคาํ ปัญหาการใชสิ้ทธิในสิทธิบตัรของคู่สมรสภายหลงัการหยา่  2555 
4991 กรรณิการ์  สุทธวงค ์ ปัญหาเก่ียวกบับุคคลผูมี้อาํนาจจดัการแทนผูเ้สียหายดาํเนินคดีอาญา  2555 
4992 กรรณิการ์  ใจต่อ ปัญหาการไดม้าซ่ึงลิขสิทธ์ิในงานสร้างสรรคต์ามสญัญา จา้งแรงงาน 2555 
4993 อุบลวรรณ  เขียวปัญญา ปัญหาการออกเทศบาลบญัญติัเทศบาลท่ีเสนอโดยประชาชน 2555 
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4994 อนุชิต  คาํนา ปัญหาขอ้กฎหมายในการปรามปราบผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพ
ติด  

2555 

4995 ยงยทุธ  ไชยชมภู ปัญหาการริบทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผิดในคดียาเสพติด  2555 
4996 อธิวฒัน์   อินนนัชยั  ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ื ม 

แอลกอฮอล ์พทุธศกัราช 2551 
2555 

4997 ขจร  ปทุมทิพยสิ์ริ ปัญหาการคุม้ครองเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดอาญาในชั้นพนกังาน
สอบสวน 

2555 

4998 ฐปนนท ์ โป่งเส็ง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับผลคาํวินิจฉัยทางคดีวินัย ระหว่าง
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) 
กบัคณะกรรมการขา้ราชการตาํรวจ (ก.ตร.)   

2555 

4999 ถิรวฒิุ  สุทธศิลป์ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดย
ไดรั้บการผอ่นผนัใหท้าํงานในประเทศไทย 

2555 

5000 ถนอม  อุ่นเรือน เปรียบเทียบปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการใชอ้าวธุปืนของ
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจกบัเจา้หนา้ท่ีทหารและเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ ์

2555 

5001 ตรีมูรติ  พิพฒันเศรษฐ ์ ปัญหาทางกฎหมายตามพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 
มาตรา 12 ศึกษากรณีความรับผิดเพื่อละเมิด  ของผูป้ระกอบการ
วชิาชีพเวชกรรม 

2555 

5002 ทรงศกัด์ิ  จนัทาพนู ปัญหากฎหมายเก่ียวกบักองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา  2555 
5003 ชาตรี  เครือเถา ปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินการธุรกิจนาํเท่ียว  2555 
5004 วริศกัด์ิ  กองเพชร ปัญหาทางกฎหมายของการรับตั้งครรภแ์ทน  2555 
5005 มณฑล  จิโนคุณ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษาระดบั อุดมศึกษา 

กรณีศึกษา : พนกังานมหาวทิยาลยัราชภฏั 
2555 

5006 เหมือนจนัทร์   บุญช่วย ปัญหาการไม่ระบุสถานภาพในบัตรประจําตัวประชาชนและ
ทะเบียนบา้น  

2555 

5007 นิรุจน ์ แสนพิศ ปัญหาเก่ียวกบัการชดเชยเงินค่าเสียหายและค่าเงินทดแทนผูเ้สียหาย
และจาํเลยในคดีอาญา  

2555 

5008 ศุภเดช  ไชยเนตรเกษม ปัญหาการกาํหนดมูลฐานความผิดอาญาเก่ียวกบัเพศ ร่างกายและ
ทรัพย ์

2555 

5009 ศกัด์ิชยั  วาสน์เก้ือกลู ปัญหาเก่ียวกบัการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด  2555 
5010 ชวน  สวงิ ปัญหาความผิดทางอาญาท่ีควรจะยอมความได้ ศึกษากรณีเฉพาะ

ความผิดฐานกระทาํโดยประมาทลกัทรัพยแ์ละทาํร้ายร่างกาย 
2555 

5011 จนัทรา  ขสัเกตุ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
พทุธศกัราช 2550 

2555 



 มหาวทิยาลัยรามค าแหง (สารนิพนธ์) 597 

   
  ล าดับ                 ช่ือผู้แต่ง                                                     ช่ือเร่ือง                                                   ปีเผยแพร่   
  (No.)                 (Author)                                                     (Title)                                                     (Year) 

 

 

5012 รุ่ง  สุวรรณฉตัรศิริ มาตรการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจราจรทางบกต่อเด็กและ
เยาวชน 

2555 

5013 สนัน่  พรมมา วิเคราะห์ปัญหาการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทระหวา่งคดีลกัทรัพยแ์ละคดี
ความผิดเก่ียวกบัเพศในชั้นพนกังานสอบสวน  

2555 

5014 พีรพจน ์ ธุระกิจ สรุปความกรณีงานวิจยัเร่ืองปัญหาการบังคบัใช้กฎหมายในพ้ืนท่ี
แนวชายแดน  

2555 
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5015 ธิติพนัธ์  ศุภภาสวฒัน์ ปัญหากฎหมายท่ีเกิดจากกรณีท่ีศาลปกครองเพิกถอนคาํช้ีขาดของ
อนุญาโตตุลาการ 

2556 

5016 ธนา  พนัธุมะบาํรุง กองทุนการออมแห่งชาติกบัการประกนัชราภาพในกลุ่มแรงงานนอก
ระบบ 

2556 

5017 อาภาภรณ์  รุ่งเรืองศุภรัตน์    การบงัคบัใชสิ้ทธิตามสัญญาแฟรนไชส์กรณีโอนสิทธิทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา  

2556 

5018 วโิรจน์  ประพิณจาํรูญ การดาํเนินคดีของสมาคมกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค 2556 

5019 วชัรินทร์  เหรียญหล่อ การระงบัขอ้พิพาทโดยการประนีประนอมยอมความในคดีปกครอง 2556 

5020 ชาญ  จนัทร์แกว้ การกาํหนดคาํบงัคบัคดีปกครอง 2556 

5021 ศกัรนนัท ์ จิรทวสิีงห์ การโอนสิทธิเรียกร้องในสญัญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิตามสิทธิบตัร 2556 

5022 สุเทพ  สกลุหนู การฟ้องคดีปกครอง กรณีนิติกรรมทางปกครองท่ีแยกออกไดจ้าก
สญัญา  

2556 

5023 วรมน  ทวกิีจอนุกลู การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นการโฆษณาแฝง 2556 

5024 องัคณิตา  พฒันเดช การพฒันากฎหมายเก่ียวกบัสวสัดิภาพและสวสัดิการเด็กและเยาวชน
ในประเทศไทย 

2556 

5025 แวนร์  จิตรจารุวงศ ์ การจบักมุเด็กและเยาวชนโดยเจา้พนกังานตามกฎหมาย 2556 

5026 มนเดช  มาแนม ปัญหาการปล่อยชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

2556 

5027 ระวฒัน์  ภูรีเสถียร ปัญหาการได้มาซ่ึงลิขสิทธ์ิในงานท่ีขา้ราชการได้รับอนุมติัให้ไป
ปฏิบติังานเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ทางวชิาการ 

2556 

5028 ภทัฐิรา  พทุธสีมา ปัญหาการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการประกนัภยัรถยนต ์ 2556 

5029 กณัฐิกา  จิตรอรุณ ปัญหาการพิจารณาคดีอาญาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 2556 

5030 สุภาวลัย ์ ไตรสุรัตน์ ปัญหาการจ่ายค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่
จาํเลยในคดีอาญา 

2556 

5031 อจัฉรา  สิวะสุธรรม ปัญหาการบังคบัใช้กฎหมายพิเศษกรณีเด็กและเยาวชนกระทาํผิด
อาญาในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2556 

5032 สุทธิสกัก ์ สารี ปัญหาการใชม้าตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญาก่อนฟ้องตาม
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว  และวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัวพ.ศ. 2553 

2556 

5033 สุรียพ์ร  ตรัยภูมิ ปัญหาการควบบริษทัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยแ์ละ
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  (Amalgamation) 

2556 

5034 อภิรักษ ์ สนธยานนท ์ ปัญหาการใช้สิทธิออกเสียงประชามติและประชาพิจารณ์ของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

2556 



 มหาวทิยาลัยรามค าแหง (สารนิพนธ์) 599 

   
  ล าดับ                 ช่ือผู้แต่ง                                                     ช่ือเร่ือง                                                   ปีเผยแพร่   
  (No.)                 (Author)                                                     (Title)                                                     (Year) 

 

 

5035 อิทธิพล  นอ้ยคาํ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายลา้งมลทิน ศึกษากรณี พระราชบญัญติั
ลา้งมลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 

2556 

5036 ชนญัชิดา  บุญยอด ปัญหาการตีความกฎหมายของข้อยกเวน้ระยะเวลาการฟ้องคดี
ปกครองตามมาตรา 52 วรรคหน่ึง 

2556 

5037 สุดารัตน์  พรวฒันาเจริญ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค 2556 

5038 อมัภา  รัตนศกัดากร ปัญหาการบงัคบัคดีอาญาในการยดึทรัพยแ์ทนค่าปรับ 2556 

5039 กิตต์ิรัฐ  ประเสริฐฤทธ์ิ ปัญหาการจัดทาํบริการสาธารณะด้านสุขภาพภาคประชาชนของ
อาสาสมคัรสาธารณะสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.)  

2556 

5040 กิตติศกัด์ิ  วชิรวทิยา ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ศึกษากรณี องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2556 

5041 สยศ  ดิษฐสาํเริง ปัญหาการคุม้ครองผูบ้ริโภค: ศึกษากรณีเคร่ืองสาํอาง 2556 

5042 เรศวร  วายเุวช ปัญหาการคุม้ครองสิทธิเด็กในการดาํเนินคดีอาญา ศึกษากรณีการ
จบักมุคุมขงัเด็ก 

2556 

5043 สิรวชิญ ์ ไชยนิคม ปัญหาการบงัคบัคดีปกครองเก่ียวกบัการเพิกถอนคาํสั่งทางปกครอง 
ตามมาตรา 72 วรรคหน่ึง (1) แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครอง
และวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

2556 

5044 กศุล  อ่อนวาระ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการแจ้งสิทธิผูต้ ้องหาและการนํา
ผูต้อ้งหาช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบคาํรับสารภาพชั้นสอบสวน 

2556 

5045 ศิลป์ประเสริฐ  คงยงค ์ ปัญหาการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากคู่สมรส 2556 

5046 ไกรยศ  ชยังามจิตร ปัญหาการถือหุ้นแทนคนต่างด้าวตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุน 
วเิคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยกบัสหรัฐอเมริกา 

2556 

5047 เบญจมาศ  แกว้บุญคาํ ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 : 
ศึกษาเฉพาะกรณีรถโดยสารประจาํทาง 

2556 

5048 ธิดารัตน์  กลุฉวะ ปัญหาการจดัเก็บภาษีอากรจากค่าโฆษณาธุรกิจแฟรนไชส์ 2556 

5049 ไกรฤทธ์ิ  มณีราชกิจ ปัญหาการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะในเคร่ืองหมายการค้าของ
คณะกรรมการเคร่ืองหมายการคา้และศาล : ศึกษากรณีเคร่ืองหมาย
ปกตินิยม 

2556 

5050 ปริญญา  สวา่งสินธ์ุ ปัญหาการใช้อาํนาจของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. แห่งพระราชบัญญติั
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 

2556 

5051 สุรัตนา  ทองยาน ปัญหาการบงัคบัใชสิ้ทธิของผูเ้สียหายคดีแพง่เก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา 2556 

5052 ณฏัฐศ์ภาสิทธิ  คาํอินทร์ ปัญหาการเสนอคาํร้องของประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญตาม มาตรา 
212 

2556 
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5053 เพญ็พร  อินทรผล ปัญหาการพิจารณาคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง 2556 

5054 พสิษฐ ์ ลิขิตอคัรนานนท ์ ปัญหาการให้ความคุม้ครองท่ีรวบรวมหรือประกอบเขา้กนัจากงาน
อนัมีลิขสิทธ์ิซ่ึงมีการละเมิดลิขสิทธ์ิบางส่วน 

2556 

5055 จกัรพงศ ์ เห็นพร้อม ปัญหาการนาํพระราชบญัญติัว่าดว้ยความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค 
พ.ศ. 2534 มาใชก้บัการดาํเนินคดีอาญา 

2556 

5056 ศิริกลุ  จุมสุวรรณ์ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การคา้มนุษย ์

2556 

5057 สุพจน์  เศวตอาคเนย ์ ปัญหาการฟ้องเรียกค่าเสียหายอนัเน่ืองมาจากการทาํลายทรัพยากร
ป่าไมต้ามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 
2535 

2556 

5058 วรรณนภา  ทาคาํ ปัญหาเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีจากการส่งสินคา้ไปเพ่ือเป็นตวัอย่าง
หรือเพ่ือการวจิยัโดยเฉพาะในต่างประเทศไปขาย 

2556 

5059 สุจิตรา  อชัฌาพงศ ์ ปัญหาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ตาม
พระราชบัญญติัเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2545 

2556 

5060 ณฐัพ์ิชญ ์ ประกอบชาติ ปัญหาการรับฟังพยานหลกัฐานชั้นจบักมุคดีอาญา 2556 

5061 ณพฒัน์  ปกป้อง ปัญหาการกาํกบัดูแลตามหลกัการกระจายอาํนาจในองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั 

2556 

5062 เนาวรัตน์  ศรีพิโรจน ์ ปัญหาการควบคุมการตรวจสอบการใช้อํานาจโดยตรงตาม
รัฐธรรมนูญของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

2556 

5063 จิราภรณ์  บุญมาก ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการฟ้องคดีผูบ้ริโภค 2556 

5064 ชุติพนัธ์ุ  มาศดิตถ ์ ปัญหากฎหมายในความรับผิดส่วนตวัของกรรมการและบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการบริษทัก่อนลม้ละลาย 

2556 

5065 ระวพีร  ลิปิโรจนพงศ ์ ปัญหาเก่ียวกบัภาษีของหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติ
บุคคล 

2556 

5066 ณรงคช์ยั  ประจกัษว์กิรานต ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจสมุนไพร 2556 

5067 ดนิตา  ศุภรัตนวไิล ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการขนของทางทะเลและระหว่างประเทศ : 
ศึกษากรณีความรับผิดตามขอ้ความในใบตราส่งตามกฎหมายไทย  

2556 

5068 พงศกร  โกมุด ปัญหากฎหมายในการควบคุมสัญญาเช่าซ้ือ : ศึกษากรณีสัญญาเช่า
ซ้ือรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์

2556 

5069 สุภาอร  ภารดรภาพ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการทาํธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศไทย 2556 

5070 อนนัต ์ วริิยะผล ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต : ศึกษา
กรณีการซ้ือขายยาอนัตราย 

2556 
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5071 วรรณิตา  คงทอง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการทาํธุรกิจลิสซ่ิง 2556 

5072 กษมา  ทองอนนัต ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการยืน่คาํขอประนอมหน้ีก่อนลม้ละลายของ
ลูกหน้ีต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์

2556 

5073 สมศกัด์ิ  ดาํอ่อน ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความผิดของผูป้ระกอบการก๊าซรถยนต์ท่ีมี
ต่อผูบ้ริโภค 

2556 

5074 ธนิกา  ผดุงพฒันพงษ ์ ปัญหากฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภค : ศึกษากรณีสินเช่ือบัตร
เครดิต 

2556 

5075 อภนัตรี  ไตรยล์กัษณ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจแพค็เกจทวัร์ 2556 

5076 อาคม  เยน็ทัว่ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการฟ้องคดีผูบ้ริโภคตามพระราชบญัญติัวิธี
พิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551  

2556 

5077 อามาตร์  ยตีาหว ี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นการประกอบธุรกิจ
ขายตรงและตลาดแบบตรง 

2556 

5078 นนัทพทัธ์  อุม้ชู ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัอายคุวามร้องทุกขแ์ละฟ้องร้องในคดีอาญา 2556 

5079 พิมพรรณ  ระงบัทุกข ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการล้มละลายของผู ้ประกอบธุรกิจ
วสิาหกิจรายยอ่ย 

2556 

5080 โกญจนาท  บุตรดีสุวรรณ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นการโฆษณาผ่าน
ส่ือโทรทศัน์ 

2556 

5081 อิศรพงศ ์ โภชนาธาร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินการหอพกัเอกชน 2556 

5082 สรณญัช ์ รัตนถาวร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการประชุมใหญ่และการลงมติท่ีประชุมใหญ่
ของเจา้ของร่วมในนิติบุคคลอาคารชุด 

2556 

5083 ชนิดา  พีระยทุธ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 2556 

5084 ออมสิน  วงส์หงส์เงิน ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการแข่งขนัทางการคา้ของธุรกิจเอกชน 2556 

5085 ทวศีกัด์ิ  จกัรคุม้ ปัญหากฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 2556 

5086 นิสนั  ดลประชา ปัญหากฎหมายในธุรกิจโลจิสติกส์ดา้นพิธีการศุลกากร 2556 

5087 จนัทร์ดี  วงศส์วสัด์ิ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหนา้ 2556 

5088 ณรงคฤ์ทธ์ิ  ศรประสิทธ์ิ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัแรงงานต่างด้าวท่ีเขา้มาทาํงานในประเทศ
ไทยโดยผิดกฎหมาย  

2556 

5089 กาญจนา  สุวรรณมณี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร
ท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 

2556 

5090 ปุณณวชิ  ศรีเจริญ ปัญหากฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม : ศึกษาเฉพาะ
กรณีสญัญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิความลบัทางการคา้ 

2556 

5091 นวลปรางค ์ จิตตธ์รรม ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัสมาคม 2556 
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5092 วรพงศ ์ บุญคง ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการเลิกสัญญาในธุรกิจขายตรงและตลาด
แบบตรง 

2556 

5093 นิภา  คงสมบูรณ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจตาม
พระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535  

2556 

5094 วรณฐั  ศีลพิพฒัน์ ปัญหาทางกฎหมายเ ก่ียวกับการนําคําสามัญมาจดทะเ บียน
เคร่ืองหมายการคา้ 

2556 

5095 นนัทวดี  จนัทร์ศรี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 2556 

5096 มาริษา  ติยะศิริ ปัญหาทางกฎหมายในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก่อนประกาศผลการ
เลือกตั้ง 

2556 

5097 กลา้  ชณัวจิิตร ปัญหาทางกฎหมายในมาตรการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 2556 

5098 เขมจิรา  อินตานนท ์ ปัญหากฎหมายในการควบคุมส่ือเก่ียวกบัการเผยแพร่ข่าวผูเ้สียหาย
ในความผิดเก่ียวกบัเพศ  

2556 

5099 ปรียารัตน์  แทนบุญ ปัญหากฎ หมายเ ก่ี ยวกับก ารกระจ ายการ ถือครอง ท่ี ดิน เ พ่ื อ
เกษตรกรรม 

2556 

5100 สุภชัญา  สุดสุข ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิเรียกร้องของหน่วยงานของ
รัฐกรณีเจา้หนา้ท่ีกระทาํละเมิด 

2556 

5101 ธิดารัตน์  พลเยีย่ม ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ      
พลเรือน พ.ศ. 2551 

2556 

5102 ศุภรัตน์  ช่ืนชลมัพ ู ปัญหาทางกฎหมายในการกาํหนดค่าเสียหายในคดีปกครองเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

2556 

5103 มณีรัตน์  โอวาทวงศ ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยข้าราชการ       
พลเรือนตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

2556 

5104 ธนกฤต  อรัญฤทธ์ิ ปัญหาทางกฎหมายของศาลปกครองท่ีเก่ียวกบัคดีส่ิงแวดลอ้มจาก
มลพิษ 

2556 

5105 กาญจน์สิตา  ชยัณรงค ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับขอ้สัญญาท่ีไม่เป็นธรรมศึกษาเฉพาะ
กรณีสญัญากูย้มืของธนาคารพาณิชย ์

2556 

5106 ฉตัรสุดา  ศิริวงศ ์ ปัญหาทางกฎหมายในการขออนุญาตใชลิ้ขสิทธ์ิกรณีไม่อาจสืบหา
เจา้ของได ้

2556 

5107 วฒิุนนัท ์ ลิกขะไชย ปัญหาทางกฎหมายในการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการสอบสวนคดี
พิเศษ พ.ศ. 2547 วา่ดว้ยการสืบสวนสอบสวนดว้ยเทคนิคพิเศษดว้ย 
“การแฝงตวั” 

2556 

5108 ชยับดินทร์  เจตนะจิตร ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัผูค้ ํ้ าประกนัในกรณีลูกหน้ีชั้นตน้เขา้สู่
กระบวนการฟ้ืนฟกิูจการ  

2556 
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5109 ภทัรพร  ขนาบแกว้ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการคุมความประพฤติเด็กและเยาวชน
ตามพระราชบัญญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

2556 

5110 เกตุโสภา  เจียมพานทอง ปัญหาทางกฎหมายการคุม้ครองการโฆษณาผา่นทางส่ือโทรทศัน์ 2556 

5111 พรรณพิไล  สิริพนัธ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการป้องกนัการผูกขาดทางการคา้ตาม
พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2542  

2556 

5112 ฐิติกร  พทุธมิลินประทีป ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีตรวจสอบ
ดา้นการตรวจเงินแผน่ดิน 

2556 

5113 ศกัด์ิ  ศรีวพิฒัน ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการริบทรัพย์สินท่ีเก่ียวเน่ืองกับการ
กระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณี เงินท่ีมีสิทธิ
ไดรั้บตามสญัญาประกนัชีวติ 

2556 

5114 พิชิต  ชยัวงศ์ ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ศึกษากรณี : วา่ดว้ยการสอบสวน
และจบักมุเปรียบเทียบกบัเจา้พนกังาน ป.ป.ส. 

2556 

5115 ณภทัร  สุวรรณเจริญ ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมเหตุเดือดร้อนรําคาญจากการเล้ียง
แมวและหรือสุนขัจาํนวนมากเกินสมควรในเขตพ้ืนท่ีชุมชนอยูอ่าศยั 

2556 

5116 สุวดี  สุฆระพฒัน์ ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองบุคคลวิกลจริตในกระบวนการ
ดาํเนินคดีอาญา 

2556 

5117 ทศันีย ์ เงินสุข ปัญหาทางกฎหมายในการบังคบัใชพ้ระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

2556 

5118 รวพิรรณ  จินดาดวง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการ
แกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พ.ศ. 2545 

2556 

5119 ภทัรี  จริยเดชากศุล ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการกาํหนดสิทธิในท่ีดินของบุคคลต่าง
ดา้ว 

2556 

5120 สุทธิพงษ ์ อาจวชิยั ปัญหาทางกฎหมายของการสรรหาองคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 

2556 

5121 ฤทธิรอน  ทวทีรัพย ์ ปัญหากฎหมายในการเรียกคืนสินคา้ท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค 
ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 

2556 

5122 อโนชา  ชยัวงศ ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับสถานภาพและผลของ “คําสั่งทาง
ปกครองทัว่ไป” ตามคาํพิพากษาหรือคาํสัง่ของศาลปกครอง 

2556 

5123 วรวทิย ์ วรรณา ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ
ตาํรวจตามพระราชบญัญติัตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 

2556 

5124 ไกรฤกษ ์ ขาวชะอุ่ม ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบักระบวนการไกล่เกล่ียคดีแรงงาน 2556 
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5125 ศิริรัตน์  จุฑาพลพิทกัษ ์ ปัญหาเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีเงินไดจ้ากบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลต่างประเทศท่ีถือวา่ประกอบกิจการในประเทศไทย 

2556 

5126 ปิยาภรณ์  เพชร์หนองชุม ปัญหาทางกฎหมายในการปล่อยตวัจาํเลยซ่ึงเป็นเด็กและเยาวชน
ชัว่คราวก่อนมีคาํพิพากษา 

2556 

5127 ภูเบศร์  นรสิงห์        ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินการส่งตวัผูต้อ้งหาเขา้รับการ
ฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 

2556 

5128 วยิดา  โล่พิทกัษส์นัติ ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองผูเ้สียหายท่ีเกิดจากสินคา้ท่ีไม่
ปลอดภยั : ศึกษากรณีรถยนตติ์ดตั้งก๊าซ 

2556 

5129 ณฐัภาส  สถิตยปิ์ยะรัตน์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาท
เก่ียวกบัการกระทาํละเมิดทางปกครองต่อศาลปกครอง 

2556 

5130 วราวรรณ  ขนานแขง็ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัดุลพินิจของศาลในการใชม้าตรการอ่ืน
แทนการลงโทษปรับ 

2556 

5131 เสาวรส  ป้ันจนัทร์หอม ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัค่าสินไหมทดแทน 2556 

5132 อุบลวรรณ  ยงรัตนกิจ ปัญหาทางกฎหมายในการจัดการกองทรัพยสิ์นของลูกหน้ีในคดี
ลม้ละลาย 

2556 

5133 มณัฑนา  จนัเครือ ปัญหาเก่ียวกบัการแข่งขนัทางการคา้ : ศึกษากรณีการรวมธุรกิจ 2556 

5134 พชัรียา  เผือกสสุัข ปัญหาทางกฎหมายในการฟ้ืนฟกิูจการของลูกหน้ี 2556 

5135 พงศพ์นัธ์ุ  ซาเหลา ปัญหาทางกฎหมายในคดีพิพาทเก่ียวกบัสญัญาสมัปทาน 2556 

5136 คุณวฒิุ  ทองคาํ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2556 

5137 พรทิพา  วรรณพงษ ์ ปัญหาขอ้กฎหมายความรับผิดทางอาญาของเด็กอายไุม่เกิน 10 ปี 2556 

5138 พชัรี  สุขเม่า ปัญหาขอ้กฎหมายการควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดินริมแหล่งนํ้ า
สาธารณะ 

2556 

5139 ยพุดี  ผอ่งศรี ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการยืน่บญัชีระบุพยานในคดีอาญา 2556 

5140 ศิริพร  ผงจาํปา ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการประกันภยัพืชผลทางการเกษตร : 
ศึกษากรณียางพารา 

2556 

5141 องัคณา  โสภณพงศพ์ิพฒัน์ ปั ญ ห า ค ว า ม รั บ ผิ ด ข อ ง ผู ้ส นับ ส นุ น ก า ร ล ะ เ มิ ด ลิ ข สิท ธ์ิบ น
อินเตอร์เน็ต : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายสหรัฐอเมริกากบัไทย 

2556 

5142 วมิลตรา  แจง้จิตร ปัญหาเก่ียวกบัการให้สินบนแก่เจา้พนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

2556 

5143 พิทยาธร  จิตรประทกัษ ์ ปัญหาเก่ียวกบัการพน้จากตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ตามพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 

2556 

5144 ชิตโยธิน  วงศไ์ทย ปัญหาเก่ียวกบัอาํนาจของพนกังานอยัการในกระบวนการยติุธรรม 2556 
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5145 ชาตรี  วดัพว่ง ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกับการคน้หาขอ้มูล ในการ
ระงบัขอ้พิพาทขององคก์ารการคา้โลก 

2556 

5146 ประสิทธ์ิ  อนุกลูวทิยา ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการและการ
กลบัเป็นผูป้ระกนัตน 

2556 

5147 อินทิรา  ญติัมิ ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมมลภาวะจาก
โรงงานอุตสาหกรรม 

2556 

5148 จิระพจน์  ราชสีห์ มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการเขา้ร่วมการสอบสวนคดีพิเศษ
ของพนกังานอยัการ 

2556 

5149 พงศนิ์ธิ  ทองมาก มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการควบคุมการคา้ประเวณี 2556 

5150 สีฟ้า  ชานนท ์ มาตรการทางกฎหมายท่ี เ ก่ียวกับการนํา สิทธิการเ ช่ามาเ ป็น
หลกัประกนัในการชาํระหน้ี 

2556 

5151 พนม  สาทแฟง มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองผูป้ระกอบวิชาชีพเวช
กรรม กรณีผูป่้วยปฏิเสธการรักษา     

2556 

5152 พนมพร  วฒันโยธิน มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการไกล่เกล่ียประนอมขอ้พิพาททาง
อาญาในชั้นพนกังานอยัการ 

2556 

5153 สิงห์พิทกัษ ์ สิงห์เสริมวงษ ์ มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการไกล่เกล่ียประนอมขอ้พิพาททาง
แพง่โดยพนกังานอยัการ 

2556 

5154 นราภรณ์  เจริญสุข มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองคนหางานท่ีแจ้งการ
เดินทางไปทาํงานในต่างประเทศดว้ยตนเอง 

2556 

5155 รัตนาภรณ์  อุ่นพฒันาศิลป์ มาตรการในการลงโทษจาํคุกในสถานท่ีอ่ืนท่ีไม่ใช่เรือนจาํ 2556 

5156 บุบผา  ครุฑบุตร มาตรการในการดาํเนินคดียาเสพติดกรณีผูต้อ้งหาและจาํเลยหลบหนี 2556 

5157 รัตนาภรณ์  ภู่รัตนโอภา มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจดัหาแรงงานไทยไปทาํงานใน
ต่างประเทศ 

2556 

5158 ชญาดา  รัตนมโนรมย ์ มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการไดส้ญัชาติโดยการสมรสของคน
ไร้สญัชาติ 

2556 

5159 เขมสุรีย ์ อนนัตเ์ศวต มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนของผูต้อ้งขงั 2556 

5160 สราญจิต  ย ัง่ยนื ม า ต ร ก า ร ท า ง ก ฎ ห ม า ย ใ น ก า ร เ ข้ า ถึ ง ข้อ มู ล ข่ า ว ส า ร ต า ม
พระราชบญัญติัการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547    

2556 

5161 พยงุ  มะโหฬาร มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองพยานในคดีการดาํเนินการ
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน 

2556 

5162 วไิลวรรณ  เรืองสุวรรณ มาตรการทางกฎหมายในการอุทธรณ์คดีแรงงาน 2556 

5163 สุดยอด  สุขสวา่ง มาตรการทางกฎหมายในการครอบครองอาวธุปืน 2556 
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5164 สุกญัญา  เอ่ียมสอาด มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการถือครองท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 2556 

5165 บุญช่วย  สร้อยทองคาํ มาตรการทางกฎหมายในการไกล่เกล่ียคดีอาญาโดยศาล 2556 

5166 สมนา  นิลเนตร มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการทาํเหมืองแร่ใตท้ะเล 2556 

5167 สุรภา  คาํแขก มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการคา้มนุษยโ์ดยการรับตั้งครรภแ์ทน 2556 

5168 เจตนา  ชมบุญ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมบรรษทัขา้มชาติ 2556 

5169 สุกิจจา  อกัษรพาลี มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัขายตรง
และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 

2556 

5170 ขนิษฐา  กิจเจริญ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการกําหนดอายุความในการฟ้อง
คดีอาญา 

2556 

5171 เอกรัฐ  ทินกรวงศ ์ การเปิดเผยขอ้กล่าวหาในคดีอาญาต่อส่ือมวลชนในระบบกฎหมาย
ไทย 

2556 

5172 จนัทร์เพญ็  ไชยมงคล ปัญหาความรับผิดในการประกอบวชิาชีพการพยาบาล 2556 

5173 ระพีพนัธ ์ ศรีสุข การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้กับการกระทํา
ความผิดอาญาอนัยอมความไม่ได ้ศึกษากรณี: สิทธิของจาํเลยในชั้น
พิจารณา 

2556 

5174 อารีรัตน์  สมานดุษณี การป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณีของหญิงต่างดา้ว 2556 

5175 เรืองรอง  กนัสุมาโส กระบวนการเข้าสู่ตาํแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาํบล 

2556 

5176 ชูชาติ  ใหม่กณุะ การตรวจคน้และเอาผิดผูต้อ้งสงสัยกรณีความผิดในการครอบครอง
ยาเสพติด 

2556 

5177 บรรยาย  แก่นจนัทร์ การป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้ารถยนต์ในเขตพ้ืนท่ี
ชายแดน : ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนไทยกมัพชูา 

2556 

5178 สมัฤทธ์ิ  แดงมนัฮบั การส่งเสริมและสนับสนุนการคา้ในเขตพ้ืนท่ีชายแดน : ศึกษากรณี
ชายแดนไทยกมัพชูา 

2556 

5179 อดิเทพ  ดอกคาํ การเพ่ิมฐานความผิดอนัยอมความได้ : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิด
ฐานทาํร้ายร่างกายผูอ่ื้น ความผิดอนัเกิดจากความประมาท ความผิด
ฐานลกัทรัพยแ์ละรับของโจร 

2556 

5180 เสาวรส  ผดัโพธ์ิ บทบาทอาํนาจหน้าท่ีของสภาทนายความเก่ียวกับสวสัดิการของผู ้
ประกอบวชิาชีพทนายความ 

2556 

5181 พรหมุนี  ศรีสุนนท ์ บทบาทอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลในการจัด
การศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีการจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา 

2556 

5182 พนัธ์ศกัด์ิ  นอ้ยบวัทิพย ์ ปัญหากฎหมายผูมี้อาํนาจจดัการแทนผูเ้สียหายในคดีอาญา 2556 

5183 พสักร  โพธาราม ปัญหากฎหมายการคุม้ครองพยานในคดีอาญา 2556 
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5184 พนม  เทียนทอง ปัญหากฎหมายตามพระราชบญัญติัคาํสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา พ.ศ.2554 

2556 

5185 พฒัทยา  วงศว์านิช ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอลข์องผูข้บัข่ี 2556 

5186 พิมพพิ์สุทธ์ิ  แกว้ดวงใหญ่ ปัญหาเก่ียวกับพระราชบัญญัติคุ ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 
2535 

2556 

5187 บุรัสกร  ลาผา่น ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ.2542 

2556 

5188 บุญรอด  เจริญยิง่ ปัญหากฎหมายในพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ศึกษากรณีการ
สอบสวนและการดาํเนินคดีเด็ก 

2556 

5189 บญัชา  ปานวงษ ์ ปัญหาการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทคดีแพง่ในศาล 2556 

5190 บุญหน่ึง  ใจยิง่ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการออกหนงัสือสาํคญัสาํหรับท่ีหลวง 2556 

5191 มนตรี  แต่งประกอบ ปัญหาการทาํแทง้ตามกฎหมาย 2556 

5192 มนตร์เดช  ภกัดีนอก ปัญหาทางกฎหมายในการยึดอายดัทรัพยสิ์นของผูเ้สียภาษีอากรตาม
ประมวลรัษฎากร 

2556 

5193 มนตรี  ปฏิปักษจ์าํนน ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหา 2556 

5194 ชลิดา  วเิศษวงษา ปัญหาว่าด้วยลักษณะของความผิดฐานข่มขืนกระทําชําเรากรณี
มาตรา 276 

2556 

5195 ชยัภูมินทร์  แยบดี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการพนนั : ศึกษากรณี การพนนัฟุตบอล
บนอินเตอร์เน็ต 

2556 

5196 ชยัรัตน์  สมานรัตน์ ปัญหากฎหมายการจบัในความผิดซ่ึงหนา้ 2556 

5197 ชยัณรงค ์ เกิงรัมย ์ ปัญหาเด็กไร้สญัชาติของไทย 2556 

5198 ชวน  อินรัมย ์ ปัญหากฎหมายในการควบคุมและจดัระเบียบป้ายโฆษณา 2556 

5199 ขวญัหลา้  ไชยพลบาล ปัญหากฎหมายในการใชอ้าํนาจและการบงัคบัใชก้ฎหมายจราจรทาง
บก ศึกษากรณี : การขอตรวจใบอนุญาตขบัขี่ 

2556 

5200 หทยัทิพย ์ สุวะศรี ปัญหาทางกฎหมายในการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 2556 

5201 ณธีพฒัน์  เนติพงศสิ์ริ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์ท่ีออกโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

2556 

5202 ณรณชยั  ภูแกว้ สิทธิขั้นพ้ืนฐานทางการศึกษาของคนพิการตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

2556 

5203 ณฐัวตัร  ศรีจนัทร์ ปัญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัสิทธิและการกระจายการถือครองท่ีดิน 2556 

5204 ณิชวรรณ  หมายมัน่ ปัญหาสิทธิของผูต้อ้งขงัท่ีอยูใ่นเรือนจาํ 2556 

5205 ธนธชั  รุ่งธนเกียรติ ปัญหากฎหมายการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 2556 
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5206 ธนิศร์  จารึกกลาง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการออกหนงัสือแสดงสิทธิในท่ีดิน 2556 

5207 ธีรกลุ  หาญบาง ปัญหากฎหมายเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน ศึกษากรณีสิทธิของผูถู้ก
กล่าวหาในชั้นสอบสวน 

2556 

5208 ทองดี  งามสง่า ปัญหาการบงัคบัจาํนองและจาํนาํรถยนต ์ 2556 

5209 เทวา  ปักการะนงั ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายผงัเมืองกบัการแกไ้ขปัญหานํ้ าท่วม 2556 

5210 เฉลิมเจษฎ ์ สมานุหตัถ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการใชเ้รือสาํหรับการคา้ในน่านนํ้ าไทยเป็น
หลกัประกนัการชาํระหน้ี 

2556 

5211 ปฤษณา  อรรถเวทิน ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการดําเนินการและการลงโทษทางวินัย
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2556 

5212 ปิยณฐั  กองสุข ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัอายคุวามซ่ึงมีผลต่อการฟ้องคดีในการรับขน
ของในทะเล 

2556 

5213 ปิยวรรณ  เสนาเจริญ ปัญหาการใชดุ้ลยพินิจในการสัง่คดีของพนกังานอยัการ 2556 

5214 ปฐมพงษ ์ แสนสุข ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินการทางวินยัขา้ราชการตาํรวจตาม
พระราชบญัญติัตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 

2556 

5215 ประวทิย ์ นามหงษา ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการรวบรวมพยานบุคคลในขั้นตอนการ
สอบสวน 

2556 

5216 วชัรพงศ ์ ดีเสมอ ปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวกบักาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 2556 

5217 วทิยา  สายดวง ปัญหาการถือครองท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 2556 

5218 วรกร  ชาไธสง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการกระทาํผิดฐานฉอ้โกง 2556 

5219 วนัสุข  พิศวง ปั ญ ห า ก ฎ ห ม า ย เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร รั บ ฟั ง พ ย า น ห ลัก ฐ า น  ต า ม
พระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พทุธศกัราช 2522 มาตรา 100/2 กบั
การป้องกนัปราบปรามการกระทาํเก่ียวกบัยาเสพติด 

2556 

5220 วรพิชชา  นาควชัระ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการออกโฉนดท่ีดิน 2556 

5221 วายคุล  จุลทศัน ์ ปัญหาการใชอ้าํนาจพิจารณาการลงโทษทางวินยั ของผูบ้งัคบับญัชา
ในการสั่งลงโทษทางวินัยของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

2556 

5222 เกษมศกัด์ิ  แสนโภชนา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการไม่รับฟังพยานหลกัฐานท่ีได้มาโดยมิ
ชอบ 

2556 

5223 กาญจนา  ไกรการ ปัญหาการนํามาตรการพิ เศษ แทนการดํา เ นินคดีอาญาตาม
พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาใช ้

2556 

5224 กรรณิการ์  พรหมศรี ปัญหาการระงับขอ้พิพาททางเลือกโดยไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในศาล
เยาวชนและครอบครัว 

2556 

5225 โกวทิ  อุ่นจิตต ์ ปัญหากฎหมายการกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 2556 



 มหาวทิยาลัยรามค าแหง (สารนิพนธ์) 609 

   
  ล าดับ                 ช่ือผู้แต่ง                                                     ช่ือเร่ือง                                                   ปีเผยแพร่   
  (No.)                 (Author)                                                     (Title)                                                     (Year) 

 

 

5226 เกียรติภูมิ  ดาํปานดี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาในส่วนของ
การมีส่วนร่วมของทนายความในชั้นสอบสวน 

2556 

5227 พนิดา  บุญเพชร ปัญหาเ ก่ียวกับบทบาทอํานาจหน้าท่ีของฝ่ายปกครองในการ
สอบสวนคดีอาญา 

2556 

5228 พิชยั  มาลาศรี ปัญหาการดาํเนินคดีอาญา ศึกษากรณีปัญหาผูเ้สียหายถึงแก่ความตาย
ก่อนร้องทุกขใ์นคดีความผิดต่อส่วนตวั 

2556 

5229   นคร  เจือจนัทร์ ปัญหากฎหมายในการตรวจสอบการปฏิบติัหนา้ท่ีของนายกองคก์ร
บริหารส่วนตาํบล 

2556 

5230 ฐิติพงศ ์ ถึงดี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการจับในการบังคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวกับ
การควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

2556 

5231 ตรีศกัด์ิ  น่ิมสมบูรณ์ ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัภาพยนตร์และวดีีทศัน์ พ.ศ.2551 2556 

5232 ดาํรง  คงเจริญ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการปลูกและทําไม้หวงห้ามในท่ีดินของ
เอกชน 

2556 

5233 เสาวนีย ์ ธนิตชยัพฒัน์ ปัญหาเก่ียวกบัสิทธิของผูต้อ้งหาในการมีทนายความ 2556 

5234 สมพงษ ์ ชุ่มดี ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการควบคุมวสัดุอุปกรณ์ในการทาํระเบิด
แสวงเคร่ืองท่ีใชใ้นการก่อการร้าย 

2556 

5235 สุขจี  ดีเสมอ ปัญหาการอุทธรณ์คาํสั่งให้ชดใชค้่าสินไหมทดแทน กรณีเจา้หนา้ท่ี
กระทาํละเมิด 

2556 

5236 สุวชิ  ศรีลารัมย ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย 2556 

5237 แสวง  เพง็ศรี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินคดีพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดี
ผูบ้ริโภค พ.ศ.2551 

2556 

5238 สหภาพ  พฒันศิริวงศ ์ ปัญหาการดํา เ นิน การท างวินัย  การอุทธรณ์  ร้ องทุกข์  ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547 

2556 

5239 สิริกญัจน์  ดีลอ้ม ปั ญ ห า ก ฎ ห ม า ย เ ก่ี ย ว กับ ก า ร จัด เ ก็ บ ภ า ษี จ า ก ก า ร ข า ย ฝ า ก
อสงัหาริมทรัพย ์

2556 

5240 สมศกัด์ิ  ยงัคง ปัญหาขอ้กฎหมายการออกโฉนดท่ีดินเฉพาะราย 2556 

5241 สิริพงษ ์ ฤทธ์ิไธสง ปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับการดําเนินคดีเด็กหรือเยาวชนในชั้ น
สอบสวน 

2556 

5242 ศกัด์ิศรี  สุวรรณทอง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการสิทธิผูเ้สียหายในคดีอาญา 2556 

5243 ศุภวชั  ศรีสายชล ปัญหาขอ้กฎหมายของโรงงานไฟฟ้าระบบถ่านหิน 2556 

5244 ศรายทุธ  ซ่ือสตัย ์ ปัญหากฎหมายในกรณีผูเ้สียหายในคดีอาญาตายก่อนร้องทุกข ์หรือ
หลงัร้องทุกข ์

2556 
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5245 ศุพรัตน์  ศาลางาม ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบับทบาทของเทศบาลในการคุม้ครองคน
พิการ 

2556 

5246 จุรี  พฒันศิริวงศ ์ ปัญหาข้อกฎหมายการให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาํบลปฏิบัติ
หนา้ท่ีแทน 

2556 

5247 ศุภกร  อเนกไชยพร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัขอบเขตและมาตรฐานการใช ้บงัคบัอาวธุปืน
ของพนกังานเจา้หนา้ท่ีเรือนจาํ 

2556 

5248 ผสุดี  สุขประเสริฐ ปัญหาทางกฎหมายในการบงัคบัใชสิ้ทธิเหนือสิทธิบตัรยาโดยรัฐ 2556 

5249 ผกาทิพย ์ มูลศาสตรสาทร ปัญหาในการคุม้ครองสิทธิของผูสู้งอายตุามพระราชบญัญติัผูสู้งอาย ุ
พ.ศ.2546 

2556 

5250 อนุชา  จนัทา ปัญหาสิทธิในท่ีดินของเกษตรกรผู ้ได้รับการจัดท่ีดินอันเป็น
กรรมสิทธ์ิของ ส.ป.ก. 

2556 

5251 อริญชยั  นอ้งดี ปัญหาการจบักมุเด็กและเยาวชน 2556 

5252 จาํนง  บุญเยีย่ม ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมการจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 2556 

5253 จิตติมา  ขาํทวพีรหม ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 2556 

5254 จกัรพงศ ์ ทาสุวรรณ ปัญหาการดาํเนินคดีเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาวา่กระทาํความผิดใน
ชั้นสอบสวน 

2556 

5255 จิติวฒันา  สุจิพรหม ปัญหากฎหมายเก่ียวกบับทบาทขององค์การบริหารส่วนตาํบลกับ
ส่ิงแวดลอ้ม ศึกษากรณีการตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล 

2556 

5256 ประทีป  ลาภบุตร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการตกทอดทางมรดกและโอนกรรมสิทธ์ิใน
ท่ีดินท่ีบุคคลไดรั้บโดยการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

2556 

5257 กิตติพศ  พวงศิริ มาตรการทางกฎหมายในการดําเนินกิจการนอกเขตขององค์กร
บริหารส่วนตาํบล: ศึกษากรณีการป้องกนัและบรรเทาอุทกภยั 

2556 

5258 พิชิต  ธนไชยพิชิต มาตราการทางกฎหมายในการส่งเสริมและควบคุมการใชแ้รงงาน
ต่างดา้ว 

2556 

5259 วรชยั  วิชยัรัมย ์ มาตราการทางกฎหมายในการคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

2556 

5260 พิชิต  เฉียบแหลม อาํนาจของพนกังานสอบสวนในการไม่ดาํเนินคดีเน่ืองจากเป็นคดีไม่
มีประโยชน์ 

2556 

5261 ลาวลัย ์ ไกรฤกษ ์ การควบคุมทรัพยสิ์นรอการขายสถาบนัการเงิน 2556 

5262 บบัพา  บุตรช่วง การเขา้ถึงขอ้มูลการตรวจสอบบุคคลลม้ละลาย 2556 

5263 นฤบาล  หารจาํปา การดาํเนินคดีความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูถู้กกระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 

2556 

5264 จกัรพนัธ์  ธินนัท ์ การเขา้มามีส่วนร่วมของผูเ้สียหายในคดีอาญา 2556 
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5265 วราวธุ  ลิขิตชยัศิลป์ การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 2556 

5266 อาณพ  สินทพานนท ์ การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของลูกหน้ี 2556 

5267 อคัรชยั  จนัทร์ขอนแก่น การแสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะรับบริการสาธารณสุข สิทธิการตาย 2556 

5268 สมศกัด์ิ  ตนัต๊ิบ การบงัคบัใชก้ฎหมายของตาํรวจกบัการชุมนุมสาธารณะ 2556 

5269 มยรีุ  ทองมีสุข การออกโฉนดท่ีดินใหแ้ก่ผูมี้สิทธิครอบครองท่ีดิน  2556 

5270 ชาญชญาพชัร์  เทียบรัตน ์ การเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ์ละการเวนคืนอสังหาริมทรัพยใ์ห้เจ้า
ของเดิมหรือทายาทศึกษาเฉพาะกรณี บทบาทอาํนาจหน้าท่ีของ
คณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํจงัหวดั 

2556 

5271 พรวสิาข ์ เอมพาณิช การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิก
วฒิุสภา 

2556 

5272 พรทิพย ์ หมอ้คาํ การคุม้ครองเงินฝากตามพระราชบญัญติัสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 2556 

5273 พิมพศิ์ริ  ทองราช การนาํค่าเสียหายในเชิงลงโทษมาใชใ้นประเทศไทย 2556 

5274 ปรานีญา  พลูจาํหน่าย การคุม้ครองสิทธิผูถู้กกระทาํความรุนแรงในครอบครัว ศึกษาตาม
พระราชบัญญติัคุ ้มครองผูก้ระทําความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.
2550 

2556 

5275 สุจิตรา  แสงสายณัห์ การป้องกนัมิใหผู้ก้ระทาํความผิดอาญาหลบหนีการลงโทษ 2556 

5276 สุธรรม  ป้อมสีทอง ปัญหาการนาํอาวธุปืนปลอมหรือส่ิงเทียมอาวธุไปกระทาํความผิด 2556 

5277 กิตติศกัด์ิ  เปียยก การใช้ดุลพินิจและความเหมาะสมในการรับฟังพยานหลกัฐานท่ี
ไดม้าโดยมิชอบ กรณีผูก้ระทาํการโดยมิชอบอนัเป็นเหตุให้ไดม้าซ่ึง
พยานหลกัฐาน 

2556 

5278 ฐาณุพงศ ์ พงษพ์ฤทธิรัชต ์ การควบคุมงบประมาณองคก์รมหาชน 2556 

5279 เอกสิทธ์ิ  เชาวลิตวงศ ์ การควบคุมและการตรวจสอบค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

2556 

5280 ณฐัพฒัน์  มตัติทานนท ์ ความรับผิดทางแพง่ในปัญหาการนาํเขา้ชนิดพนัธ์ุต่างถ่ิน 2556 

5281 ศศิญดา  บุญญาภทัธสิริ ครอบครองปรปักษสิ์ทธิเหนือกรรมสิทธ์ิ ศึกษากรณีผลกระทบต่อผู ้
ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

2556 

5282 สุวทิย ์ นาสวน บทกาํหนดโทษผูก้ระทาํความผิดเก่ียวขอ้งกบัการพนนัขนัต่อ 2556 

5283 อภินนัท ์ พานพุม่ ปัญหาการกาํหนดทรัพยสิ์นท่ีตอ้งเสียภาษี : ศึกษาเฉพาะกรณีพ้ืนท่ี
สนามกอลฟ์ ขนาดมาตรฐาน  18 หลุม 

2556 

5284 ณฐัวฒัน์  เกตุมุนินทร์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม 2556 

5285 ชนาภยั  น่ิมสุวรรณ ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญติัสถานบริการ 
พ.ศ.2509 

2556 

5286 วรยา  บุญมา ปัญหาความเป็นอิสระขององค์กรอยัการ : ศึกษากรณีขั้นตอนก่อน 2556 
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ฟ้องคดีอาญา 
5287 วาชณี  ยศปัญญา ปัญหาการใช้ดุลพินิจของผู ้บังคับบัญชาในการพิจารณาลงโทษ 

ขา้ราชการตาํรวจกระทาํผิดวนิยั 
2556 

5288 ธนวฒั  พิสิฐจินดา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการกาํหนดความรับผิดเก่ียวกบัศพ 2556 

5289 อารีย ์ สงัขบุ์ญลือ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับสัญญาให้บริการของการไฟฟ้านคร
หลวง 

2556 

5290 แสงรว ี กิจนวม ปัญหาและอุปสรรคในการใชม้าตรการการบงัคบัทางปกครอง ศึกษา
เฉพาะกรณีหน่วยงานของรัฐบังคบัให้เจ้าหน้าท่ีชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน 

2556 

5291 รพีพล  วธุยากร ปัญหาการยบุพรรคการเมืองของประเทศไทย 2556 

5292 อมัรินทร์  สินธ์ุธาราทอง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับความไม่สอดคล้องกันระหว่างการ
ครอบครองท่ีดินตามกฎหมายท่ีดินกบัการไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพย์
หรือทรัพยสิทธิอันเก่ียวด้วยอสังหาริมทรัพยต์าม ป.ป.พ. มาตรา 
1299 วรรคสอง 

2556 

5293 รุ่งทิพย ์ ขวญัมา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัเหตุยกเวน้โทษตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 71 วรรค 1 

2556 

5294 สนัติ  เจริญสุข ปัญหากฎหมายในการรับจาํนาํผลิตผลทางการเกษตร 2556 

5295 ประเสริฐ  รติภูมิ ปัญหาเก่ียวกับการนํารายได้มาหักค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

2556 

5296 เมตตา  เลิศสิน ปัญหาการไกล่เกล่ียเพ่ือเยยีวยาผูเ้สียหายในคดีอาญาของศาลเยาวชน
และครอบครัว 

2556 

5297 วรรษพร  สุขการัณย ์ ปัญหาการปล่อยตวัชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจาํเลยชาวต่างชาติ 2556 

5298 บราลี  ไอยะรา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการสมรสของบุคคลเพศเดียวกนั 2556 

5299 กาญาจนา  ศรีรักษา ปัญหาอาํนาจหนา้ท่ีของเจา้พนักงานในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทดา้น
การประกนัภยัของคณะกรรมการกาํกบั และส่งเสริมประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.) 

2556 

5300 นิตยา  กลา้ถูก ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัออกหนงัสือแสดงสิทธิในท่ีดิน 2556 

5301 วชิรพงศ ์ ศรีเจริญวงศ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
กับหลักธรรมาธิบาล ศึกษากรณีกระบวนการในการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริงก่อนฟ้องของพนกังานสอบสวนและพนกังานอยัการ 

2556 

5302 รพีพร  ผดุงแสง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการขายฝาก 2556 

5303 สุวรียา  ป้ันปาน ปัญ หา กา ร เ รีย กใ ห้ เ จ้า หน้า ท่ี ชด ใช้ค่ า สิน ไห มท ดแ ทน ตา ม
พระราชบญัญติัรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ.2539 

2556 
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5304 กลัยา  แดงอ่อน ปัญหาของทนายความในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย 

2556 

5305 สเจตส์  แสงสุวรรณนุกลู ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายความรับผิดทางละเมิดของผูดู้แลผูไ้ร้
ความสามารถ 

2556 

5306 พนัธิยา  ศรีธนกฤต ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการทาํแทง้ 2556 

5307 จรรยา  พงศเ์ลิศโกศล ปัญหากฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหายในคดีอาญาตาม
พระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใชจ่้าย
ในคดีอาญา พ.ศ.2544 

2556 

5308 ภาคภูมิ  ชินวาสนะกลุ ปัญหาความไม่สอดคลอ้งของพระราชบญัญติัรับขนทางทะเล พ.ศ.
2534 กบักฎหมายระหวา่งประเทศ 

2556 

5309 ณฐัพล  กิตติธญัวงศ ์ ปัญหากฎหมายเ ก่ียวกับการคุ้มครองชีวิตอันเ กิดจากการใช้
เทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ุทางการแพทยโ์ดยการให้หญิงตั้งครรภ์
แทน 

2556 

5310 ชญานุช  บุญสิทธ์ิ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมประชากรสุนขั 2556 

5311 นนัทวทิย ์ จนัทร์สวา่ง ปัญหาอนัเก่ียวกบัวธีิพิจารณาคดีแรงงานในศาลแรงงาน 2556 

5312 สมพร  สุพลสงคราม ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิเด็กซ่ึงเป็นผูต้อ้งหา
ระหวา่งการสอบสวน 

2556 

5313 ปรัชญา  พิชยั ปัญหาการบังคบัจัดเก็บภาษีคา้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ศึกษาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

2556 

5314 ณรงค ์ ประติพนัธ์พงษ ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัค่าเสียหายเชิงลงโทษทางละเมิด 2556 

5315 สุรินทร์  บุญเอก ปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมายในการ
ป้องกนัและปราบปรามการกระทาํอนัเป็นโจรสลดัในพ้ืนท่ีโซมาเลีย
และอ่าวเอเดน 

2556 

5316 จิรวฒัน์  อมราภิรัขิต ปัญหาการบงัคบัทางปกครองโดยการยึดอายดั และขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์นโดยองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2556 

5317 ภิญญาพชัร  วฒันา ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการขายตรง 2556 

5318 สิริขวญั  ทิพยรั์กษาคง ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัสภาพบงัคบัแรงงานต่างดา้วท่ี
เขา้มาโดยผิดกฎหมาย 

2556 

5319 ทะนงศกัด์ิ  ปะสาวะโพธ์ิ ปัญหาในการคาํร้องเรียนค่าสินไหมทดแทนในคดีท่ีพนกังานอยัการ
เป็นโจทก ์

2556 

5320 เกรียงศกัด์ิ  อารีย ์ สิทธิของเจา้หน้ีในการฟ้ืนฟกิูจการของลูกหน้ี เจา้หน้ีภาษีอากร 2556 

5321 รสสุคนธ ์ เจริญมงัษา ปัญหาการบงัคบัใชอ้าํนาจของคณะกรรมการตาํรวจในการพิจารณา
อุทธรณ์คาํสัง่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

2556 
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5322 ขวญัตา  เพง่พิศ ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ ้มครอง
ผูถู้กกระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบครัว 

2556 

5323 จิตภาคน  พนัธ์ุเช้ือ ปัญหาทางกฎหมายในการดาํเนินคดีอาญาของบุคคลวิกลจริตตาม
พระราชบญัญติัสุขภาพจิต พ.ศ.2551 

2556 

5324 ณฐัสิมา  อนนัทนุพงศ ์ ปัญหาการกาํหนดโทษกกัขงัแทนค่าปรับ 2556 

5325 รุ่งวทิย ์ ขวญัมา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัเหตุยกเวน้โทษตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 71 วรรค 1 

2556 

5326 ภทัรา  โอนนพรัตน์พิบูลย ์ ปัญหาการบงัคบัโทษปรับตามประมวลกฎหมายอาญา 2556 

5327 ศิริรัตน์  ไชยโย) ปัญหากฎหมาย : ศึกษากรณีการดาํเนินการตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ.2545 

2556 

5328 ฐิติ  ศรอารา ปัญหาการดาํเนินคดีแรงงานในประเทศไทย 2556 

5329 คุณิตา  สงัขค์ง ปัญหากฎหมายเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพของ
ส่ือมวลชนกบัผูก้ล่าวหาในคดีอาญา : ศึกษากรณีวทิยแุละโทรทศัน์ 

2556 

5330 นภสัรพ ี มาลยัทอง ปัญหาในการประกนัภยัทางการเกษตร 2556 

5331 รัฐพล  สนิท ปัญหาความรับผิดของผูก้ระทาํความผิดฐานกระทาํชาํเราและพราก
ผูเ้ยาวต์ามประมวลกฎหมายอาญา 

2556 

5332 จินดา  ประสิทธ์ิพนัธ์ุ ปัญหาทางกฎหมายจากการไม่ไดส้ัญชาติของผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศ
ไทย 

2556 

5333 สุพจน์  เพง็ประพนัธ ์ ปัญหาในการใชบ้งัคบักฎหมายตามพระราชบญัญติัการจดัสรรท่ีดิน 
พ.ศ.2543 

2556 

5334 กฤษณะ  แกว้เก้ือ ปัญหาการเพิกถอนหรือแก้ไขเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินท่ีออกโดย
คลาดเคล่ือนหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมายตาม มาตรา 60 แห่งประมวล
กฎหมายท่ีดิน 

2556 

5335 ธิติ  อจัจิมารังษี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง คาํ
วนิิจฉยัของผูต้รวจการแผน่ดิน 

2556 

5336 นพดล  พทุเปล่ียน ปัญหาการใชม้าตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญาในศาลเยาวชน
และครอบครัว 

2556 

5337 สยาม  เกษมโชติพนัธ์ุ ปัญหาทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์: ศึกษา
การตั้งครรภโ์ดยอาศยัเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ุทางการแพทย ์

2556 

5338 ฐิติภทัร  นาคประไพ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายในการกูย้มืเงิน 2556 

5339 ศรัณยธ์ร  โศจิพลากลู ปัญหาการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครอง
แรงงานสาํหรับแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองในประเทศไทย 

2556 

5340 พฤติจาพฒัน์  ศรประสิทธ์ิ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัสญัญาประกนัชีวติผูต้อ้งหาและการบงัคบัคดี 2556 
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โดยพนกังานสอบสวนในคดีอาญา 
5341 ปรัชญา  เท่ียงสมพงษ ์ ปัญหามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัมาตรการในการตรวจสอบการ

ใชอ้าํนาจขององคก์รตรวจสอบแผน่ดิน 
2556 

5342 ณรงคช์ยั  สุวรรณโชติ ปัญหาการรับฟังพยานหลักฐานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

2556 

5343 กิตติคุณ  มีนพฒันสนัติ ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจท่องเท่ียว 2556 

5344 พงษจ์รัส  คู่วรัิตน ์ ปัญหาทางกฎหมายในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

2556 

5345 พงษศ์กัด์ิ  นนทโชติ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการทาํแทง้จากการตั้งครรภ์จากการใช้
เทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ุทางการแพทย ์

2556 

5346 ญาณิศา  สินไชย ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ศึกษากรณีการ
กูย้มืและการคํ้าประกนัการกูย้มืของรัฐวสิาหกิจภายหลงัการแปรรูป 

2556 

5347 พงษศ์กัด์ิ  โพธ์ิพุม่ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองพยานเด็กในคดีเด็กใน
คดีอาญา ศึกษากรณีการให้ปากคาํในชั้นพนักงานสอบสวน ตาม
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

2556 

5348 ญาดา  ตนักานนท ์ ปัญหาทางกฎหมายคดีความเก่ียวกบัเพศตามประมวลกฎหมายอาญา 2556 

5349 ธนกร  จิดาเสน ปัญหามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและการใชอ้าํนาจของเจา้
พนกังานทอ้งถ่ินในการบงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมอาหาร 

2556 

5350 นงลกัษณ์  อินทร์สูงเนิน ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองผูบ้ริโภคในสัญญาพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ 

2556 

5351 จิรวรรณ  เฮงศิริ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกับการทุจริตของผูเ้อาประกนัภยัและผูรั้บ 
ประโยชน์เพ่ือรับเงินค่าสินไหมทดแทนตามสญัญาประกนัชีวติ 

2556 

5352 วทิยา  กสิกรชาํนาญกลุ ปัญหาการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ศึกษากรณีการคุม้ครองขอ้มูล 
ส่วนบุคคลของสถาบนัการเงินประเภทธนาคารพาณิชย ์

2556 

5353 มงคล  น่ิมประเสริฐ ปัญหาการวนิิจฉยัตามความเห็นของกระทรวงการคลงั 2556 

5354 ชวลิตา  ประจนับาล ปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวกบัการใชดุ้ลยพินิจในการส่งคดีของพนกังาน
อยัการ 

2556 

5355 ภาณุสิทธิ  ทรัพยป์ระสงค ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการเพิกถอนสิทธิหรือสั่งให้มีการเลือกตั้ ง
ใหม่ภายหลังท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการ
เลือกตั้งใหม่ 

2556 

5356 ปรัชญฌ์านพล  พรกาศศรีนุ ปัญหากฎหมายขออนุญาตการสร้างอาคาร 2556 

5357 เนตินาฎ  ยวงสะอาด ปัญหาการคุม้ครองสิทธิของเด็กท่ีเป็นบุตรนอกสมรส 2556 

5358 ธีรพงศ ์ โภชนาธาร ปัญหาเก่ียวกบัการดาํเนินคดีอาญากบัเด็กและเยาวชนในชั้นพนกังาน 2556 
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สอบสวน 
5359 ประพรชยั  สุขสวา่ง ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิผูเ้สียหาย 2556 

5360 นิพนธ์  พรมขาํ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการประกอบอาชีพผูรั้บผิดการขนส่งสินคา้
ระหวา่งประเทศ 

2556 

5361 เก้ือเบญจขนัธ์  ขวญัเก้ือ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับอาํนาจในการสั่งคดีอาญาของพนักงาน
อยัการ 

2556 

5362 สิวาพร  สมบูรณ์ ปัญหากฎหมายกบัการใชอ้าํนาจฟ้องคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ในกรณีเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

2556 

5363 สุนิษฐา  รุ่งธาราเจริญ ปัญหาการเพิกถอนเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินท่ีถูกทอดท้ิงไม่ทาํประโยชน์
หรือปล่อยท่ีดินใหเ้ป็นท่ีรกร้างวา่งเปล่า 

2556 

5364 วรางคพ์รรณ  ฤทธ์ิช่วย ปัญหาการคุม้ครองผูเ้สียหายตามพระราชบญัญติัความรับผิดความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ.2551 

2556 

5365 วาทิณี  คุมมาริยะ ปัญหาคุณสมบติัผูข้อบวชในพระพทุธศาสนาตามกฎหมายคณะสงฆ์ 2556 

5366 ธนรัตน์  สุกิจจากร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัใช ้พระราชบญัญติัความรับผิดทาง
ละเมิดของเจา้หนา้ท่ี  พ.ศ.2539 

2556 

5367 นภดล  พลเพชร ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2556 

5368 พงศพ์ิทกัษ ์ เทียงคาํ ปัญหาเก่ียวกบัการใชห้ลกัประกนัในการปล่อยตวัชัว่คราวของศาล
ทหารเปรียบเทียบกบัศาลยติุธรรม 

2556 

5369 เติมศกัด์ิ  ปิยงั ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายส่ิงแวดลอ้มบริเวณชุมชนท่ีพกัอาศยัของ
นกนางแอ่น 

2556 

5370 กิตติศกัด์ิ  ทรัพยท์ว ี ปัญหาเก่ียวกับการใช้อาํนาจของรัฐในการป้องกันแก้ไขปัญหา
อุทกภยั 

2556 

5371 กมลวรรณ  คงสวสัด์ิ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการขายทอดตลาดของเจา้พนกังานบงัคบัคดี 2556 

5372 อษัฎาวธุ  สิทธิธีรรัตน์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับความรับผิดของผู ้ลงลายมือช่ือในเช็ค
อิเลก็ทรอนิกส์ 

2556 

5373 วชิรา  ยาวไทยสงค ์ ปัญหาการกาํหนดค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์

2556 

5374 กิตติพงษ ์ กศุลสุวรรณ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินคดีองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ 2556 

5375 เสกสรรค ์ ศรีพฒิุกลุพงษ ์ ปัญหาในขอ้ยกเวน้การหา้มรับฟังพยานหลกัฐานท่ีไดม้าโดยไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมาย 

2556 

5376 ฉตัรพงษ ์ นิยมญาติ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัคดีคา้งการพิจารณาในศาลสูง 2556 

5377 สุภาพร  จนัทร์เมฆ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากธุรกิจขายตรงตาม
พระราชบญัญติัขายตรงและตลาดแบบตรงพ.ศ.2545 

2556 
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5378 ศิริกลุ  งามพรสุขสวสัด์ิ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัใช ้พระราชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 

2556 

5379 พรหมมาตร์  เพ่ิมมณีรัตน ์ ปัญหาเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีบุคคลธรรมดากรณีผูป้ระกอบวชิาชีพ 2556 

5380 ธีรภทัร  สุวรรณรัตน์ ปัญหามาตรการทางกฎหมายในการใชอ้าวธุปืนของเจา้พนกังานท่ีมี
อาํนาจใชอ้าวธุปืนตามกฎหมาย 

2556 

5381 ธนะรักษ ์ อินทรทตั ปัญหากฎหมายเก่ียวกับบทบาทอาํนาจหน้าท่ีของทนายความใน
คดีอาญา 

2556 

5382 ทศันีภรณ์  บุตรภกัดีธรรม การบังคับใช้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 

2556 

5383 ถิรชยั  ทวนุีช การรับฟังพยานหลกัฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 226/1 

2556 

5384 ชยัยะเชนท ์แววร้ังรัตนกลุ การสอบสวนเด็กในคดีอาญา : ศึกษากรณีปัญหาและอุปสรรค
เก่ียวกบัการสอบสวนเด็กในคดีอาญาของพนกังานสอบสวน       

2556 

5385 อยันนัท ์ประยรูหงษ ์ การเวนคืนอสงัหาริมทรัพยใ์หเ้จา้ของเดิมหรือทายาท 2556 

5386 พรรณี วจิินวฒันะ งานแพร่เสียงแพร่ภาพทางอินเตอร์เน็ต 2556 

5387 นารีรัตน์ วาสนารุ่งโรจน ์ ปัญหาขอ้กฎหมายจากการแปรรูปรัฐวสิาหกิจ พ.ศ.2542 : ศึกษากรณี
การประปานครหลวง 

2556 

5388 จิรวฒัน์ ทองยอ้ย ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการทาํแทง้ของประเทศไทย 2556 

5389 ชาํนาญ หีบแกว้ ปัญหาการไต่สวนมูลฟ้องในคดีอาญา : ศึกษากรณีราษฎรเป็นโจทก์
ฟ้องเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

2556 

5390 บุศยา รัตนไพโรจน ์ ปัญหากฎหมายท่ีเกิดจากกรณีการจาํนองรถยนต ์ 2556 

5391 เพ่ิมศกัด์ิ วงศป์ระไพ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการออกเอกสารสิทธ์ิทับซ้อนท่ีสาธารณ
สมบติัของแผน่ดิน 

2556 

5392 รักชาติ วชัรานนท ์ ปัญหาการบริหารหน้ีสาธารณะตามพระราชบญัญติัการบริหารหน้ี
สาธารณะ พ.ศ.2548 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 

2556 

5393 วศิิษฎ ์ศรีประเสริฐ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน : 
ศึกษากรณีคณะกรรมการธุรกรรม 

2556 

5394 สนัติ สุทธิชยั ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินคดีอาญาของพนักงานอยัการใน
ศาลแขวง 

2556 

5395 สุทธิพนัธ์ อิทธิสจัจะกลุ ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ.2542 2556 

5396 สารวร์ี ศรีอรุณ ปัญหากฎหมายเ ก่ียวกับการนําส่งเงินสมทบของนายจ้างตาม
พระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ.2533 

2556 

5397 สาํภรรณ์  โพธ์ิกระจุย ปัญหากฎหมายในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก่อนประกาศผลการ 2556 
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เลือกตั้ง 
5398 อรทยั ปาละศกัด์ิ ปัญหาความผิดอนัยอมความไดก้บัความผิดฐานข่มขืนกระทาํชาํเรา 2556 

5399 เอกสิทธ์ิ จิตรหลงั ปัญหาจากการดาํเนินคดีผูบ้ริโภคโดยผูป้ระกอบธุรกิจ 2556 

5400 เตือนใจ มัน่ใจอารยะ ปัญหาการใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลเมืองพทัยา 2556 

5401 นเรศ บุญเพช็ร ปัญหาเก่ียวกบัการใชอ้าํนาจของรัฐในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
อุทกภยั 

2556 

5402 ธนทั โสมวดี ปัญหาข้อกฎหมายจากเปิดเสรีการบริการและการลงทุนภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2556 

5403 องัสนา เดชะองักรู ปัญหาการออกคาํวนิิจฉยัของสาํนกังาน คปภ. 2556 

5404 ปัญญา สุวมิลธีรบุตร ปัญหาทางกฎหมายท่ีเกิดข้ึนจากสญัญาลิสซ่ิง 2556 

5405 เปรมใจ เกียงเอีย ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดทางแพง่ในการเปิดเผยขอ้มูลของ
บริษทัขอ้มูลเครดิต จาํกดั 

2556 

5406 พลากร ธรรมจงจิตร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย ์ 2556 

5407 พงศนิ์ธิ พนูเกต ุ ปัญหาการสวมตวัทาํบตัรประจาํตวัประชาชน 2556 

5408 พงศธร ไกรสิงห์สม ปัญหากฎหมายในการดาํเนินคดีส่ิงแวดลอ้มในศาลยติุธรรม : ศึกษา
เฉพาะกรณีพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 

2556 

5409 พทัธนนัท ์วงษเ์พช็ร มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภค : ศึกษากรณีสัญญา
ใหบ้ริการท่ีมีการใหช้าํระค่าบริการล่วงหนา้ 

2556 

5410 นิติพนัธ์  ยงัรอด ปัญหากฎหมายเก่ียวกับบทบาทของกรมสอบสวนคดีพิเศษใน
ความผิดเก่ียวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ 

2556 

5411 ชยัยศ พงศเ์จริญเกียรติ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับมาตรการส่งเสริมและควบคุมแรงงานต่าง
ดา้ว 

2556 

5412 เบ็ญจวรรณ  ชินพฒัน ปัญหาการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินของเมืองพทัยา 2556 

5413 สกลเกียรติ  สงัวรกิตติวฒิุ ปัญหากฎหมายในการปราบปรามกระบวนการคา้ไมใ้นลกัษณะท่ี
เป็นองคก์รอาชญากรรม : ศึกษากรณีพระราชบญัญติัป่าไม ้พ.ศ.2484 

2556 

5414 ธีระศกัด์ิ  สีนา ปัญหากฎหมายเร่ืองการใหค้วามคุม้ครองลิขสิทธ์ิในงานภาพยนตร์ : 
ศึกษากรณีการลกัลอบบนัทึกภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 

2556 

5415 ไสว  จิตตโสภาวดี ปัญหาความรับผิดทางอาญาจากการจัดทําบัญชีไม่ถูกต้องตาม
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543 

2556 

5416 ศนัสนีย ์ ด่านกลุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการลงลายมือช่ือในเช็คของผูแ้ทนหรือ
ตวัแทนบริษทัตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

2556 

5417 รพีพทัธ์ หอสุวรรณจิตร ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการบังคบัใช้พระราชบัญญติัคุม้ครอง 2556 
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พนัธ์ุพืช พ.ศ.2542 
5418 จกักฤษณ์ ถาวรวสิิตย ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัสิทธิของขา้ราชการประจาํ : ศึกษากรณีเม่ือ

ถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ช้ีมูลความผิด   
2556 

5419 ชญาดา ศิรินิรันดร์ ปัญหาการดาํเนินคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีผูมี้อาํนาจจดัการแทน
ผูเ้สียหาย   

2556 

5420 สุพจน์ หาญขวา้ง ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกับการกันผูต้อ้งหาไวเ้ป็น
พยาน   

2556 

5421 กลุยาสิริ ณ เชียงใหม่ ปัญหาการบังคบัใช้กฎหมายเก่ียวกับการกระจายอาํนาจและการ
กาํกบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2556 

5422 นิคม คาํนวล ปัญหากฎหมายสิทธิเสรีภาพในการชุมนุม   2556 

5423 ชาตพล มัง่มูล ปัญหาการดาํเนินคดีอาญาชั้นก่อนฟ้อง  2556 

5424 ธวชัชยั  ใบดอกเขม็ ปัญหาการขอออกโฉนดท่ีดินตามมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญติัแกไ้ข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบบัท่ี 11) พ.ศ.2551   

2556 

5425 ธนพล เดชะเรืองศิลป์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการไม่สามารถจดทะเบียนสมรสของคนต่าง
ดา้วไร้สญัชาติท่ีมีถ่ินพาํนกัในประเทศไทย 

2556 

5426 นภดล แกว้กาศ ปัญหากฎหมายการบังคับภาษีโรงเรือนและท่ีดินค้างชําระของ
เทศบาล 

2556 

5427 พรพิมล เชาวส์ถิตกลุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอนัมิใช่
ตวัเงิน 

2556 

5428 กนกวลี ปราบพฒุซา ปัญหาเก่ียวกับข้อยกเวน้การใช้บังคับพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธี
ปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 : ศึกษากรณีขอ้ยกเวน้การใช้
บงัคบัคณะรัฐมนตรี 

2556 

5429 เอ่ียม ร้องเพราะ ปัญหาในบทบญัญติัของกฎหมายจราจรทางบกและการบงัคบัใช ้ 2556 

5430 ปริญญา พยคัฆบุตร ปัญหากฎหมายในการสืบพยานก่อนฟ้องคดีและหลังฟ้องคดีใน
คดีอาญาตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

2556 

5431 ปิยะนนัท ์นนัทการณ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัคณะกรรมการสอบสวนวินัยขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  

2556 

5432 ก่ิงกาญจน์ ช่วยชู ผลกระทบของการละเมิดงานอนัมีลิขสิทธ์ิบนอินเตอร์เน็ตท่ีมีต่อผู ้
ใหบ้ริการสืบคน้ขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต 

2556 

5433 ศุภโชค อตัถศาสตร์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการขอร้ือฟ้ืนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม่ 2556 

5434 สุพจน์ สงัเกตกิจ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการขดุเจาะนํ้ าบาดาล 2556 

5435 เนติกร ยศวฒันะ ปัญหาเ ก่ียวกับการใช้อํานาจของ เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.  ตาม
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 

2556 
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5436 ยศกร พงษต์ุย้ ปัญหาเก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายในส่วนของบทกาํหนดโทษของ
การใชโ้ทรศพัท์เคล่ือนท่ีขณะขบัข่ียานพาหนะ ตาม พ.ร.บ. จราจร
ทางบก พ.ศ.2522 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ.2551 มาตรา 43 (9)  

2556 

5437 ชาญชยั มาแกว้ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองภูมิปัญญาทางแพทยแ์ผนไทย
ตามพ.ร.บ.คุม้ครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ.
2542 : ศึกษาปัญหาการคุม้ครองตาํรับยาแผนไทยของชาติหรือตาํรับ
การแพทยแ์ผนไทยของชาติ 

2556 

5438 ชาญชยั แกว้ประดบั ปัญหาการจัดให้มีประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต 
ร่างกาย และทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอกสาํหรับอาคาร ตามพ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

2556 

5439 องอาจ เศรษฐวงศ ์ ปัญหากฎหมายการใชม้าตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญา ตาม
มาตรา 86 

2556 

5440 กฤติมา บุญธนาวฒัน์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทคดีปกครอง 2556 

5441 ธนัยา รวมชยั  ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
ตาม พ.ร.บ.องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ.2540 

2556 

5442 เอกราช สุขแสง ปัญหาการอุทธรณ์คาํพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรง
ตาํแหน่งทางการเมือง 

2556 

5443 กิจจา ธรรมสถิตวงศ ์ ปัญหาการดาํเนินคดีในความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ. วา่
ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  

2556 

5444 ประสงค ์ชยัตาน ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัสิทธิของผูต้อ้งหาในขณะควบคุมตวัตาม
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา  

2556 

5445 โอฬาร ปัญจขนัธ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัสัญญาทางปกครอง ศึกษาเฉพราะกรณี
สญัญาทางปกครองขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

2556 

5446 อมรรัตน์ บวรธนัยบูรณ์ ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายของคนไร้สญัชาติในประเทศไทย  2556 

5447 ปิยรัตน์ ปันเคหา ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบับทบาทการดาํเนินงานการ
คุม้ครองเด็กในคดีอาญาของพนกังานอยัการ  

2556 

5448 ปัญญา ปัญญาฟ ู ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการดําเนินคดีแรงงานตาม พ.ร.บ. 
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 และ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522  

2556 

5449 ทองสุข  แยม้ประโคน ปัญหาการถอดถอนนายกองคก์รบริหารส่วนตาํบลออกจากตาํแหน่ง  2556 

5450 อดิชาติ  มีสา ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการสอบสวนเด็ก : ศึกษากรณีเด็กเป็น
ผูเ้สียหาย พยาน ผูต้อ้งหา  

2556 

5451 ศรัณย ู นึกชอบ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวน : ศึกษา 2556 
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กรณีตาํรวจ  
5452 สาํราญ  แสงรัมย ์ ปัญหาเก่ียวกบัการสอบสวนคดีเด็กและเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณี

การสอบสวนในชั้นพนกังานสอบสวน  
2556 

5453 สาคร  ปล้ืมรัมย ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการยบุพรรคการเมืองไทย 2556 

5454 พชัรินทร์  ศรีพรหม ปัญ หา ทา ง กฎ หม าย ใ นก าร ป ระ กัน ชํา ร ะห น้ีภาษี อ ากรจ าก
บุคคลภายนอก   

2556 

5455 ประยรู  ป้องสนาม ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการออกโฉนดท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรม  

2556 

5456 วาริน  มาตคาํมี ปัญหาทางกฎหมายในการเพิกถอน แกไ้ข โฉนดท่ีดินตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน  

2556 

5457 ธาํรงค ์ ชาํนิจศิลป์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับความเป็นอิสระของเทศบาลในการ
ใหบ้ริการสาธารณะ  

2556 

5458 สายทิพย ์ สุวรรณสร ปัญหาท่ีมีต่อผูเ้สียหายและผูก้ระทาํผิด ตามมาตรการพิเศษแทนการ
ดาํเนินคดีอาญา ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553   

2556 

5459 ธีระศกัด์ิ  พินิจ ปัญหาบทบาทสภาพทนายความในการช่วยเหลือประชาชน  2556 

5460 นวลนิต  ทิศารัมย ์ ปัญหาบทบาทในการอาํนวยความยติุธรรมของพนกังานอยัการ  2556 

5461 นิวตัน์  หงส์ชูตา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเลือกผูใ้หญ่บา้น  2556 

5462 ปิยะพงศ ์ ประกอบเสริม ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการถอดถอนนายกองคก์รบริหารส่วนตาํบล  2556 

5463 ศิวะ  ภกัดีแกว้ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการใชม้าตรการบงัคบัทางปกครอง  2556 

5464 สุภางค ์ นาคเจริญ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการถอนสภาพท่ีดินอนัเป็นสาธารณสมบติั
ของแผ่นดิน เพ่ือใช้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ ตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน   

2556 

5465 รัชฎาภรณ์  สุวรรณรังสี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการพิจารณาลกัษณะบ่งเฉพาะในเคร่ืองหมาย
การคา้  

2556 

5466 กลัยาณี  มะณีนิล ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการฟ้ืนฟกิูจการของลูกหน้ี  2556 

5467 วเิชียร  พรหนองแสน ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการตรวจวดัแอลกอฮอลผ์ูข้บัข่ี  2556 

5468 ณิชาภา  เกยมณี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมอาคารในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล  

2556 

5469 อิสลมั  ลาภจิตร ปัญหาการกระทาํความผิดทางเพศของเด็กและเยาวชน  2556 

5470 สิริขวญั  พร้ิงไธสง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบับทบาททนายความในกระบวนการยติุธรรม
ทางอาญา  

2556 

5471 คมศกัด์ิ  บุญศรีรัมย ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2556 
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2551  
5472 สุดเฉลียว  สง่าประโคน ปัญหาการยดึ อายดั และขายทอดตลาดทรัพยสิ์นตามพระราชบญัญติั

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
2556 

5473 สมทรง  ศรีพิมาย ปัญหาการยบุพรรคการเมืองและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้า
พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง  

2556 

5474 รอง  จุนถิพงศ ์ ปัญหาการเรียกค่าเสียหายในการจดัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใหม่  

2556 

5475 จนัทร์  ธีระวงศ ์ พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
พ.ศ.2545  

2556 

5476 ชาํนาญ  พลูทวี ปัญหาการกกัขงัแทนค่าปรับ  2556 

5477 วฒิุนนัท ์ จนัทร์นิเวศน ์ ปัญหาการรับฟังพยานหลกัฐานท่ีไดม้าโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย  2556 

5478 โชติวรรธน์  วรรณโกษิตย ์ ปัญหาเก่ียวกับบทลงโทษผูก้ระทาํความผิดพระราชบัญญติัจราจร
ทางบก พ.ศ.2522  

2556 

5479 ชาญชยั  ลีประโคน ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัหนา้ท่ีของตาํรวจต่อผูต้อ้งหาคดีอาญาซ่ึง
เป็นเด็กและเยาวชน  

2556 

5480 ประธูป  พิษณุแสง ปัญหาเก่ียวกบัการดาํเนินการทางวนิยัของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

2556 

5481 ไชยา  สระโสม ปัญหาเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัสมาชิกรัฐสภากรณีกระทาํความผิด
อาญา  

2556 

5482 สาคร  นิลมานะ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพ
เก่ียวกบัการชกมวยไทย ตามพระราชบญัญติักีฬามวย พ.ศ. 2542 

2556 

5483 ศกัด์ิณรงค ์ เจนการ ปัญหาการไต่สวนมูลฟ้องของศาลกรณีราษฎรยื่นฟ้องต่อศาลว่า
ขา้ราชการตาํรวจกระทาํความผิดกฎหมายอาญา 

2556 

5484 สุพจน์  สมตน ปัญหาการบริหารงานของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 2556 

5485 สมชยั  วยัเนตร ปัญหาทางกฎหมายในมาตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดีท่ีอยู่ใน
มาตรา 86 มาตรา 88 และมาตรา90 แห่งพระราชบญัญติัศาลเยาวชน
และครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553   

2556 

5486 วสัวาน  ลิมศุภนาค ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัสถานบริการ ศึกษากรณี สถาน
บริการประเภทท่ี 4 ตามพระราชบญัญติั 

2556 

5487 สมหมาย  สามารถ ปัญหาการกาํกบัดูแลเทศบาลโดยส่วนกลาง  2556 

5488 วรวศิศ ์ พรรณพะงาพนัธ์ุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการแสดงฉลากของผลงานอนัมีลิขสิทธ์ิใน
สินคา้นาํเขา้และส่งออก  

2556 

5489 อธิศกัด์ิ  นาคสินธ์ุ ปัญหาการคุม้ครองพนัธ์ุพืชภายใตก้ฎหมายสิทธิบตัร ศึกษากรณีการ 2556 
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เขา้ร่วมเขตการคา้เสรีไทยกบัสหรัฐอเมริกา 
5490 ธนยันนัท ์ ธรรมกิจวฒัน ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการขอปล่อยชัว่คราว  2556 

5491 ออ้มใจ  รุ่งกลาง ปัญหากฎหมายของพนกังานสอบสวนเก่ียวกบัการคุม้ครองเด็กและ
เยาวชนซ่ึงตกเป็นผูต้อ้งหา  

2556 

5492 สุขมุวงศ ์ สุขศรีวงศ ์ ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมมลพิษท่ี เ กิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรม  

2556 

5493 ยวุดี  ราหา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการบริหารจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
อุทกภยั  

2556 

5494 ภทัรฤทยั  จงไกรจกัร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูถู้กกระทาํดว้ยความรุนแรงใน
ครอบครัว 

2556 

5495 นงลกัษณ์  จาํปาแดง มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู ้บริโภค ศึกษากรณีการ
ติดตามทวงถามหน้ี  

2556 

5496 ปิยลกัษณ์  ตุลารักษ ์ มาตรการทางกฎหมายพกัการลงโทษและการคุมการประพฤติ   2556 

5497 พิชามญ  กลุชยานนท ์ มาตรการป้องกนัการทารุณกรรมสตัวใ์นประเทศไทย 2556 

5498 ปรีชา  แซ่เล่ือง มาตรการในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในการ
ปล่อยตวัชัว่คราว 

2556 

5499 สาธิต  สอนชา สภาพปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายลิขสิทธ์ิของเจา้พนกังานตาํรวจใน
การปราบปรามการละเมิดลิขสิทธ์ิในงานภาพยนตร์ 

2556 

5500 วนัชยั  พิศเพง็กลุวฒัน์ สิทธิในการประกอบอาชีพของผูพ้ิการและการเขา้ถึงสวสัดิการของ
รัฐตามมาตรา 54 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย   

2556 

5501 ทวทีรัพย ์ อรรถเกตุถาวร สิทธิของผูป้ระกันตนในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินตามพระราชบัญญติั
ตามประกนัสงัคม พ.ศ.2533 

2556 

5502 ชรินทร์  ชยักลุพิพฒัน์ สิทธิการร้องทุกขข์องผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ 2556 

5503 สมทบ  วฒันกิจวชิยั อาํนาจหนา้ท่ีของพนกังานอยัการภายหลงัการวสิามญัฆาตกรรม 2556 

5504 ธนภทัร  โตะ๊ถม อาํนาจในการดาํเนินคดีอาญาของอยัการสูงสุด : ศึกษาเฉพาะกรณี
การสัง่ไม่ฟ้องคดีท่ีไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน 

2556 

5505 ญาณกว ี ยศยิง่ อาํนาจหนา้ท่ีในการไต่สวนขอ้เท็จจริงการทุจริตในภาครัฐและการมี
มติช้ีมูลความผิดทางวนิยั ของคณะกรรมการ ป.ป.ท.   

2556 

5506 ยอดรัก  สุขสวา่ง การต่อตา้นการทรมานและการปฏิบติัหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้าย
ไร้มนุษยธรรมหรือทาํลายศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

2556 

5507 บุศรา  ทบัสมทุร มาตราการทางกฎหมายเก่ียวกบัขอ้กาํหนดอายคุวามในการฟ้องคดียา
เสพติด 

2556 

5508 กรแกว้  ประหยดัทรัพย ์ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิผูต้ ้องหาในชั้ น 2556 
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สอบสวน 
5509 ทศพล  รุ่งเรืองศุภรัตน ์ งานออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามพระราชบญัญติั

สิทธิบตัร 
2556 

5510 ศศิวลัย ์ ไตรสุรัตน ์ ปัญหาของกระบวนการยติุธรรมในการชนัสูตรพลิกศพ 2556 

5511 ณฐันนัธน์  วทิยาเกียรติเลิศ ปัญหาคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 2556 

5512 ยทุธนนัท ์ จิรวงศส์วสัด์ิ ปัญหาเก่ียวกบัเพศ กรณีมาตรา 277 ของประมวลกฎหมายอาญา 2556 

5513 นายอาณุภาพ  ฉํ่ามณี   ปัญหาความไม่ชดัเจนเก่ียวกบัประเภทของคาํสั่งของฝ่ายปกครองท่ี
อยู่ในเขตอํานาจศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) แห่ง 
พ.ร.บ.จดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 

2556 

5514 พทัยา  นาคเพช็ร ปัญหาเก่ียวกบัคดีเลือกตั้ง 2556 

5515 นภสินธ์ุ  ภูมี ปัญหามาตรการทางกฎหมายท่ีจะนาํไปใชบ้งัคบักบัผูท่ี้เมาแลว้ขบัข่ี 2556 

5516 ภทัรพงษ ์ ศรีสะอาด ปัญหาระบบไต่สวนในวธีิพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ 2556 

5517 สุเมธ  แสงโพธ์ิ ปัญหาวธีิพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่ง
ทางการเมือง 

2556 

5518 ใหม่  วงศส์ร้างทรัพย ์ ปัญหาหลกัเกณฑก์ารอุทธรณ์ฎีกาของประเทศไทยในปัจจุบนั 2556 

5519 สมชาย  บวัชม ปั ญ ห า อ ง ค์กร ท่ี มี อํา น าจ ส อ บ ส ว น ค ดี อ า ญ า ท่ี เ กิ ด ข้ึ น น อ ก
ราชอาณาจกัรไทย 

2556 

5520 ธวฒัชยั  มิตรสุวรรณ   ความเป็นเอกภาพในการพิจารณาคดีเลือกตั้งทอ้งถ่ินของศาลอุทธรณ์ 2556 

5521 วลัยวุรา  ปล้ืมทรัพย ์ ปฏิรูปท่ีดินแกไ้ขปัญหาการไร้ท่ีดินทาํกินไดจ้ริงหรือ 2556 

5522 บุษยมาศ  ดว้งกลู การคุกคามส่วนบุคคลผา่นทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 2556 

5523 อาภิวฎัฐ ์ คงสุวรรณ์ การดาํเนินคดีอาญาแก่ผูก้ระทาํความผิดตามประมวลรัษฎากร 2556 

5524 มิติ  ถาวรเจริญรักษ ์ การอุทธรณ์ภาษีสรรพสามิตในชั้นฝ่ายปกครอง 2556 

5525 อดิศกัด์ิ  จนัทระ การไม่เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารขององคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ 2556 

5526 จิรพนัธ ์ จนัทรพิทกัษ ์ กฎหมายการใชล้าํนํ้ าระหวา่งประเทศท่ีมิใช่เพ่ือการเดินเรือกบัการ
สร้างเข่ือนประเทศจีนบนแม่นํ้ าโขง 

2556 

5527 ยอดชาย  ไวยเนตร ปัญ หา เ ก่ีย วกับ กา ร ใช้อําน า จวิ นิจ ฉั ยอุ ท ธร ณ์ร้ อ งทุ กข์ข อ ง
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตามพระราชบัญญติัระเบียบ
ขา้ราชการพลเรือน 

2556 

5528 สุรเชษฐ ์ พชรลดัดาวลัย ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจโฆษณา : ศึกษากรณีป้าย
โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

2556 

5529 อทัธ์  สุขจินดา ปัญหากฎหมายและกระบวนการบงัคบัคดีนายประกนั 2556 

5530 ภทัราภรณ์  ทวนินัท ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดของผูป้ระกอบการต่อผูบ้ริโภคท่ี
เกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั: ศึกษากรณีผลิตภณัฑย์า 

2556 
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5531 จีรพนัธ์ุ  คุณเมืองปักษ ์ ปัญหาการรับฟังพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 226/1 

2556 

5532 พนัธ์ุทิพา  พิริยะขจร ปัญหาเ ก่ียวกับการจัดทํา รัฐธรรมนูญและการแก้ไขเ พ่ิมเ ติม
รัฐธรรมนูญของประเทศไทย 

2556 

5533 พานม  ครองชีพ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมาสร้าง
บา้น 

2556 

5534 ประสิทธ์ิ  แสวงทรัพย ์ ปัญหาการปลดจากลม้ละลายของบุคคลธรรมดา 2556 

5535 วลญัชพร  หนูรักษา ปัญหาเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากผูป้ระกอบธุรกิจจาํหน่ายเวช
สาํอางทางอินเตอร์เน็ต 

2556 

5536 เกรียงไกร  มูลภกัดี ปัญหากฎหมายตามประมวลรัษฎากร ศึกษากรณี การหลีกเล่ียง
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

2556 

5537 ธิฌามน  มากดวง ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการอายดัสิทธิเรียกร้อง 2556 

5538 รัฐภูมิ  เตไชกลู ปัญหาการผกูขาดทางการคา้กรณีการทาํเกษตรพนัธะสญัญา 2556 

5539 ธนรัฐ  บุญจนัทร์ ปัญหาทางกฎหมายในการทาํธุรกรรมทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
ศึกษากรณีของการซ้ือประกนัรถยนต ์

2556 

5540 กนัยารัตน์  บุราณเดช ปัญหามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและยุติการชุมนุม
สาธารณะท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย 

2556 

5541 พงศภ์ทัร  เพียงรุ่งโรจน ์ ปัญหาเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีป้ายซ่ึงติดตั้งหรือแสดงไวท่ี้รถยนต์
หรือยานพาหนะอ่ืน 

2556 

5542 ปณิฐญา  จิตตช์นะ ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 

2556 

5543 บุญฤทธ์ิ  เพช็รวศิิษฐ ์ ปัญหาการยบุพรรคการเมือง ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 2556 

5544 กฤษฎา  ศิริปักมานนท ์ ปัญหากฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่
ปลอดภยั ศึกษากรณีเลือดมนุษย ์

2556 

5545 มเหศกัข ์ ซิวสารี ปัญหากฎหมายในการเรียกร้องค่าขาดไร้อุปการะ 2556 

5546 ประสิทธ์ิ  บุดดีสี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการเช่านา ตามพระราชบญัญติั
การเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 

2556 

5547 ณฐัศิณี  เหล่ียมสุทธิพนัธ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการหา้มโอนท่ีดินท่ีรัฐจดัให ้ 2556 

5548 พรรณมณ  สะอาดฤทธ์ิ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัผลการชาํระบญัชีของบริษทั ศึกษาเฉพาะ
กรณีผูช้าํระบญัชีตกเป็นบุคคลลม้ละลาย 

2556 

5549 นารถ  เศรษฐพธ์ู ปัญหาทางกฎหมายของสัญญาร่วมงานระหว่างรัฐกับเอกชนตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการให้เอกชนเขา้ร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการ
ของภาครัฐ พ.ศ. 2535 

2556 
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5550 ประเสริฐ  หอวงัปอ ปัญหาการดาํเนินธุรกิจโรงเรียนเอกชนนอกระบบ กรณีสถาบนัติว 2556 

5551 พสกร  โกวรรธนะกลุ ปัญหาเก่ียวกบัเงินปันผลของบุตรผูเ้ยาวแ์ละการหกัลดหยอ่นของผูมี้
เงินได ้

2556 

5552 ชลภทัร์  เฉลิมสนัต ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการประเมินและการจัดเก็บภาษีบาํรุง
ทอ้งท่ี 

2556 

5553 ภมรศกัด์ิ  เพราะมธุรส ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัตราสารท่ีตอ้งปิดอากรแสตมป์ 2556 

5554 กิตตินาคินข ์ พงษโ์สภิต
ศิลป์ 

ปัญหาการจดัเก็บภาษีป้ายของเจา้พนกังาน 2556 

5555 จีรวฒัน์  โกละกะ ปัญหาขอ้จาํกดัในการนาํคดีข้ึนสู่ศาลอาญาระหวา่งประเทศ 2556 

5556 โสภิตา  คชเสนา ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการใช้สิทธิอธิปไตยของรัฐชายฝ่ังเหนือ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีชีวิตและเสรีภาพในการเดินเรือในเขต
เศรษฐกิจจาํเพาะ 

2556 

5557 ฟิตรา  ดาเดะ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรตาม
ประมวลรัษฎากรในชั้นฝ่ายบริหาร 

2556 

5558 มูฮมัหมดันาซีร  สุหลง ปัญหาวธีิการชัว่คราวก่อนการพิพากษาในคดีปกครอง : ศึกษาเฉพาะ
กรณีการบรรเทาทุกขช์ัว่คราวก่อนการพิพากษา 

2556 

5559 กิตินนัธ์  จนัทร์สืบแถว ปัญหาการปลดจากลม้ละลาย 2556 

5560 พชัรินทร์  ศรีวนารักษ ์ ปัญหาเก่ียวกบัการหักค่าลดหย่อนและการยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา 

2556 

5561 หน่ึงฤทยั  มาลี ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศเก่ียวกบัการลบหลู่ศาสนาและส่ิง
สกัการบูชาทางศาสนา 

2556 

5562 สุชาดา  เซ่ียงฉิน ปัญหาการดาํเนินคดีความเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบญัญติั
วา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

2556 

5563 สุรัช  อาจวงษา ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการจัดท่ีดินสําหรับกิจการอ่ืนท่ีเป็นการ
สนบัสนุนหรือเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรมตาม
พระราชบญัญติัการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม 

2556 

5564 ญฐนน อฐันาค มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิผูเ้สียหายท่ีเป็นผูมี้จิต
บกพร่องในคดีอาญา 

2556 

5565 นพพล  เปียงใจ มาตรการในการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการโทรศพัท์แบบบอกรับ
สมาชิก 

2556 

5566 ณฐัพงษ ์ พลเกษตร มาตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญาสาํหรับเด็กและเยาวชนตาม
พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553 

2556 
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5567 เอกวฒิุพงศ ์ ธาดาจนัทร์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองเกษตรกรผูท้าํเกษตรพนัธะ
สญัญา 

2556 

5568 สุเจตนา  รุจิวณิชยก์ลุ มาตราการทางกฎหมายในการประกันความรับผิดของผูป้ระกอบ
วชิาชีพสถาปนิก 

2556 

5569 พิกลุทอง  คาํสอน มาตรการในการควบคุมและส่งเสริมอาชีพคนขอทาน 2556 

5570 ศรัณยก์ร  มณัฑะชยัโรจน์ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมมลพิษทางนํ้ าใน
คลองชลประทาน 

2556 

5571 นฤทธ์ิ  โสมานนัท ์ หน้าท่ีของรัฐในการจัดหาทนายความให้ผูต้ ้องหาหรือจําเลยใน
คดีอาญา 

2556 

5572 อภนัตรี  แสงอาวธุ ความรับผิดของผูอ้นุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายบริการ 2556 

5573 ดวงกมล  สีตลรัศมี พระราชบญัญติัว่าดว้ยการให้เอกชนเขา้ร่วมงานหรือดาํเนินการใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2535: ศึกษาเฉพาะกรณีการหลีกเล่ียงเง่ือนไขใน
การใหเ้อกชนเขา้ร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ 

2556 

5574 ปัทมาวรรณ  บุญสนอง สิทธิของคู่สมรสในแบบผงัภูมิของวงจรรวม 2556 

5575 เอกภณ  พทุธิกลุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัรถยนตด์า้นความปลอดภยัในการจราจร 2556 

5576 อานุภาพ  เคล่ือนเพชร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค : ศึกษากรณีการฟ้อง
ของสถาบนัการเงิน 

2556 

5577 วชิิต  จนัเจริญ การจดัสวสัดิการสงัคมแก่ผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2556 

5578 ดนยั  นนทะชาติ การบงัคบัคดีโดยวิธีการอายดัทรัพยสิ์น ศึกษาเฉพาะกรณี ลูกหน้ีท่ี
เป็นขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีในหน่วยราชการ 

2556 

5579 ยวุดี  ก่ิงแกว้ ปัญหาเก่ียวกบัการเพิกถอนคาํสัง่ทางปกครองตามพระราชบญัญติัวิธี
ปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

2556 

5580 ธงชยั  พาอ่อนตา ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินการทางวนิยัขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

2556 

5581 วรพงษ ์ จีนบุตร ปัญหาการทําละเมิดของพยาบาลวิชาชีพและและการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนใหก้บัผูป่้วย 

2556 

5582 สาํราญ  สาเลศ ปัญหาการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 2556 

5583 กลไกร  กมลรัตน์ ปัญหาการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง
ศึกษากรณีดาํเนินการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

2556 

5584 เนติกร  ไชยสาร ปัญหาการดาํเนินคดีผูบ้ริโภคในชั้นศาล 2556 

5585 พดัชา  ชาญสอน ปัญหาในการบังคบัใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของเจ้า
พนกังานทอ้งถ่ิน 

2556 
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5586 มยรีุ  สาวิสทัธ์ิ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการจดัหาทนายความขอแรงให้แก่ผูต้อ้งหา
หรือจาํเลยในคดีอาญา 

2556 

5587 พิทกัษ ์ ชมพพ้ืูน ปัญหาการจบักุมเด็ก ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว
และวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

2556 

5588 วรีญา  บาํรุงสวสัด์ิ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการทาํแทง้ 2556 

5589 นิพนธ์  จนัดารักษ ์ ปัญหาขอ้กฎหมายในการนาํมาตรการต่อรองคาํรับสารภาพมาใชใ้น
กระบวนการยติุธรรมทางอาญาของไทย 

2556 

5590 สมชัชา  ประการแกว้ บทความระบบภาษีอากรไทย 2556 

5591 รุ่งทิวา  เก้ือกลู ปัญหาความรับผิดในค่าสินไหมทดแทนกรณีต่างคนต่างทาํละเมิด 2556 

5592 ภูมิกิติ  แกว้มณี ความรับผิดทางอาญาอนัเน่ืองมาจากการกระทาํความผิดของบุคคล
อ่ืน ศึกษากรณี ความรับผิดของบิดามารดาร่วมกบัเด็กและเยาวชน 

2556 

5593 นนทพล  ธรรมปรัชญากลุ หลกักฎหมายทัว่ไปทางปกครอง 2556 

5594 สมัฤทธ์ิ  อินทร์ปาบ ศาลจราจร 2556 

5595 พลพรรค  พรรคพล จุดยนืแห่งความยติุธรรม 2556 

5596 ก่อเกียรติ  ท้ิงแสน มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการออกจากตําแหน่งของกํานัน
ผูใ้หญ่บา้น: ศึกษาตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี มาตรา 
14 (6) 

2556 

5597 ทวศีกัด์ิ  สุรนารถ มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษผูก้ระทาํความผิดในคดียาเสพ
ติด 

2556 

5598 ชยัยพฒัน์  หินนาค มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและดาํเนินการจดัหรือจดัให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภา 

2556 

5599 ศุภกร   เฉียบแหลม การรับฟังส่ือบนัทึกเสียงและภาพเป็นพยานหลกัฐาน 2556 

5600 ณฐัพงษ ์  ศรีพราว การถือครองอสงัหาริมทรัพยข์องบุคคลต่างดา้ว 2556 

5601 ชาญชยั   ธาคุโน การปฎิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ง ชาติ  พุท ธศัก ราช  2542 ฉ บับ แก้ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม  ( ฉบับ ท่ี  3) 
พทุธศกัราช 2553 

2556 

5602 เธียรวรรษ   จาํปานิล การลาออกของนายกเทศมนตรีเพ่ือสมคัรรับเลือกตั้งใหม่ในตาํแหน่ง
เดิม 

2556 

5603 วารุณี   เหล่าสุวรรณ การคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาในการช้ีนาํท่ีเกิดเหตุประกอบคาํรับ
สารภาพ 

2556 

5604 ชชัวาลย ์  ชยัศิลา การควบคุมตรวจสอบสมาชิกสภาเทศบาลกับการมีส่วนได้เสียใน
สญัญาของเทศบาล 

2556 

5605 ศกัสิทธ์ิ   พลบูรณ์ กรณีการคุม้ครองสิทธิของนกัมวยเด็ก 2556 
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5606 เอกราช   คาํสา เขตอาํนาจศาลต่อการละเมิดทางอินเตอร์เน็ต 2556 

5607 กฤศกร   เช้ือสิงห์ แนวทางการแกปั้ญหาการสืบพยานล่วงหนา้ก่อนฟ้องและหลงัฟ้อง
คดีอาญา 

2556 

5608 ปฎิพร   สละสวสัด์ิ บทบาทของพนกังานอยัการในคดีกระทาํความรุนแรงในครอบครัว 2556 

5609 สฤษฎพ์งษ ์  ไพศาล บทบาทอาํนาจหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนในการยึดหรืออายดั
ทรัพยข์องผูต้อ้งหาเก่ียวกบัคดียาเสพติด 

2556 

5610 โกเมนทร์   แกว้ดวงดี ปัญหาทางกฎหมายในกระบวนการปล่อยตวัชัว่คราวของผูต้อ้งหา
หรือจาํเลยในกระบวนการพิจารณาคดีอาญา 

2556 

5611 มานะชยั   ศรีบวัอ่อน ปัญหาการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว 2556 

5612 กฤตยา   กาโยดม ปัญหากฎหมายการลงลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์ในหนงัสือราชการ 2556 

5613 สุมิตร   ยอดมงคล ปัญหาทางกฎหมายในการวสิามญัฆาตกรรม 2556 

5614 พชัรินภรณ์   คนัธบุปผา ปัญหาการใชดุ้ลพินิจพิจารณาไม่ขออนุมติัรองผูว้า่ราชการจงัหวดัใน
การออกโฉนดท่ีดินเฉพาะรายกรณีมีความจาํเป็น 

2556 

5615 วรจกัร์   แซงสีนวล ปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจเลือกทหาร 2556 

5616 นกัปราชญ ์  จ้ีกระโทก ปัญหาในการบัง คับใ ช้พร ะราชบัญญัติการปฏิ รู ป ท่ี ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม 

2556 

5617 ธนัฐกรณ์   นาสมพนัธ์ุ ปัญหากฎหมายในการบังคับใช้ในความรับผิดทางอาญาของ
พระภิกษุ 

2556 

5618 ณรงครั์ชช ์  กาลวบูิลย ์ ปัญหากฎหมายในการรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าพนักงาน
ตาํรวจ 

2556 

5619 อนุสรณ์   ประการแกว้ ปัญหากฎหมายในการขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม 2556 

5620 สนัน่  พาจนัดี ปัญหากฎหมายในเวชปฏิบติัของผูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาล 2556 

5621 วรเชษฐ ์  เพียจนัทร์ ปัญหากฎหมายในการยกเลิกโทษประหารชีวติ 2556 

5622 สมภพ   อาชีวะนนัท ์ ปัญหากฎหมายในการปฏิบติัของเจา้พนกังานตาํรวจต่อเด็กท่ีกระทาํ
ความผิดอาญา 

2556 

5623 นวพล โคตรบุตร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นและการตกทอดแห่งทรัพยสิ์นของ
พระภิกษุ 

2556 

5624 สาวธารินี ศรีหะ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมและลดอุบติัเหตุจราจร 2556 

5625 อุมาพร นนัทกลาง ปัญหากฎหมายการเข้า สู่ระบบและการเป็นสมาชิกภาพตาม
พระราชบญัญติักองทุนการออมแห่งชาติ 

2556 

5626 ธนา ธญัญพนัธ์ ปัญหากฎหมายการทาํไมส้กัไมย้างในท่ีดินเอกชน 2556 

5627 ธนาวธุ แฮนเกต ุ ปัญหากฎหมายในการรอการลงโทษอาญา 2556 

5628 สาวติรี ชุ่มจทันร์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเบิกความต่อหนา้พยานอ่ืน 2556 
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5629 นริศรา อรรคฮาต ปัญหาอาํนาจและหนา้ท่ีของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ศึกษาเฉพาะกรณีของเทศบาล 

2556 

5630 มงคล จนัทรส ปัญหาข้อกฎหมายการร้ือฟ้ืนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม่ การใช้
พยานหลกัฐานทางนิติวทิยาศาสตร์ ในส่วนสารพนัธุกรรม (DNA) 

2556 

5631 เอกชยั คนคม ปัญหาการละเลยหรือล่าชา้ในการสอบสวนคดีอาญา 2556 

5632 ณฐัพิชญ ์กล่อมจนัทร์ ปัญหาพระราชบญัญติัการสอบสวนคดีพิเศษ 2556 

5633 เพญ็ประภา พลสกัขวา ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็น
เทศบาลตาํบล 

2556 

5634 อภิรดี ม่ิงวงศ ์ ปัญหาการจาํหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในรูปแบบของแชร์ลูกโซ่ 2556 

5635 ชาติใหญ่ พทุธวงค ์ ปัญหาทางกฎหมายว่าดว้ยการกาํหนดสิทธิในท่ีดินของคนต่างดา้ว 
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน กบัปัญหาการถือครองท่ีดินของคนสอง
สญัชาติ กรณีหญิงไทยสมรสกบัคนต่างดา้ว 

2556 

5636 วนิิจ ผาโคตร ปัญหาการใช้อํานาจในการปฏิบัติหน้าท่ีของนายทะเบียนและ
เจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัภาพยนตร์และวดีิทศัน์ พ.ศ. 2551 

2556 

5637 อภิญา เจริญสวา่ง ปั ญ ห า ท า ง ก ฎ ห ม า ย เ ก่ี ย ว กับ ก า ร บั ง คับ ท า ง ป ก ค ร อ ง ต า ม
พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

2556 

5638 ชไมพร ไทยดาํรงเดช ปัญหาสิทธิเด็กต่างดา้วท่ีเกิดในประเทศไทย 2556 

5639 สมยั แกว้แก่น ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการชุมนุมสาธารณะ 2556 

5640 อดิเรก อุคาํ ปัญหาการพิสูจน์สิทธิเพื่อการออกเอกสารสิทธิท่ีดิน 2556 

5641 ภคพล แสงวชิยั ปัญหาเก่ียวกบัการใช้อาํนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศึกษา
กรณี ปัญหาการขาดองค์กรตุลาการการคุ้มครองพยานในการ
สืบสวนสอบสวนในการตรวจสอบการใชอ้าํนาจของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งในการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และการเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง 

2556 

5642 สิริญญา หลา้มงคล ปัญหาความรับผิดในกรณีการใชเ้คร่ืองรับสญัญาณดาวเทียมประเภท
ใชก้าร์ดรับส่งขอ้มูลและเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต (Dream Box) 

2556 

5643 อาทร อาจหาญ ปัญหาการจบักุมเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ. 2522 

2556 

5644 ศุภกฤติ  วาโย ปัญหาการรับฟังพยานหลกัฐานในการพิจารณาคดีอาญาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการปฏิบติัหนา้ท่ี 

2556 

5645 อภิชาติ มฆันาโส ปัญหาการพนนับั้งไฟ 2556 

5646 อฐัพล  สานอ้ย ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายในสถาบนัอุดมศึกษา 2556 

5647 อภิสิทธ์ิ  พรหมสุข ปัญหาขอ้กฎหมายการถือครองท่ีดิน กรณีการเสียภาษีบาํรุงทอ้งท่ี 2556 



 มหาวทิยาลัยรามค าแหง (สารนิพนธ์) 631 

   
  ล าดับ                 ช่ือผู้แต่ง                                                     ช่ือเร่ือง                                                   ปีเผยแพร่   
  (No.)                 (Author)                                                     (Title)                                                     (Year) 

 

 

5648 ธนา  ศรีสุนาครัว ปัญหาขอ้กฎหมายของการขอประนอมหน้ีก่อนลม้ละลาย 2556 

5649 รัชนี  พลพิทกัษ ์ ปัญหาเร่ืองความรับผิดชอบทางอาญาของนิติบุคคล 2556 

5650 ธานี  ณ กาฬสินธ์ุ ปัญหาทางกฎหมายในการขายทอดตลาดตามกฎกระทรวง กาํหนด
หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554 

2556 

5651 ถ่ินไทย  ทองชา ปัญหาสิทธิมนุษยชนของผูต้ ้องขงัตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ ์
พทุธศกัราช 2479 

2556 

5652 วสนัต ์ พฒิุสนัติกลุ ปัญหาการควบคุมโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
ดาวเทียม 

2556 

5653 บุญศิลป์  คาํไสล ปัญหากฎหมายในการรับผิดทางอาญาของบิดามารดาจากการกระทาํ
ของบุตรผูเ้ยาว ์

2556 

5654 ปรียา  ยคุนัตวนิชชยั ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัพระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 : ศึกษากรณีความผิดใน
ผลิตภณัฑย์า 

2556 

5655 ศกัด์ิสิทธ์ิ  คาํภกัดี ปัญหากฎหมายการขอไดม้าซ่ึงท่ีดินและสิทธิหนา้ท่ีจดัการทรัพยสิ์น
ของคนไทยท่ีมีคู่สมรสเป็นคนต่างดา้ว 

2556 

5656 กีรติกร  กลดักนัแสง ปัญหาการสอบสวนพยานบุคคลท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน 2556 

5657 ภิญญาพชัญ ์ เพียงแกว้ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเยาวชนจากการพนนัออนไลน์ 2556 

5658 สรรเสริญ  ศรีระพล มาตรการทางกฎหมายในการใหค้วามคุม้ครองสิทธิแก่ผูรั้กร่วมเพศ 2556 

5659 อตันยั  สายรัตน์ มาตรการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัวา่ดว้ยความรับผิดทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ี 

2556 

5660 อุษา  กาญจนวาปสถิตย ์ มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษผู ้ใช้สิทธิผู ้อ่ืนในทะเบียน
ราษฎร 

2556 

5661 วาธิณี  สุภธีระ มาตรการทางกฎหมายในการใชแ้ละการคุม้ครองแรงงานเด็ก 2556 

5662 ดลยา  บุตรโคตร มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเสนอขายกรมธรรมป์ระกนั
ชีวติ 

2556 

5663 อรรถพล  ภูชาดึก มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภค ศึกษาเฉพาะกรณีการ
ระงบัขอ้พิพาท 

2556 

5664 ปรินทร  บะคะ สวสัดิการของผูป้ระกอบวิชาชีพทนายความ : ศึกษาเฉพาะกรณี
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พุทธศักราช 2530 และ
พระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พทุธศกัราช 2545 

2556 

5665 ธนิตย ์ มุงคุณแสน สิทธิของจาํเลยในการนาํเสนอพยานหลกัฐานใหม่ในกระบวนการ
พิจารณาคดีอาญา 

2556 

5666 ธีระชยั  นนพิภกัด์ิ สิทธิของหญิงในการทาํแทง้ 2556 
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5667 อจัฉรา  เลิศพรประสพโชค ศึกษาพระราชบัญญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 : กรณี การจัด
สวสัดิการแรงงาน 

2556 

5668 ยงยทุธ  ภาระพนัธ ์ อาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการก่อตั้งบริษทัจาํกดั
หรือถือหุ้นในบริษัทจํากัด ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 

2556 

5669 อุดร  ยศพล อาํนาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจในการตรวจคน้ผูต้ ้องสงสัยใน
คดีอาญา 

2556 

5670 สาธินี หอมช่ืนชม ม า ต ร ก า ร ท า ง ก ฎ ห ม า ย เ ก่ี ย ว กับ ภ า พ ล า ม ก อ น า จ า ร บ น ส่ื อ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

2557 

5671 กฤษฎา  แสงเจริญทรัพย ์ ปัญหาการปลดจากลม้ละลาย: ศึกษาเฉพาะกรณีหลกัเกณฑท่ี์ศาลจะ
มีคาํสัง่และผลของการปลดจากลม้ละลายโดยคาํสัง่ศาล 

2557 

5672 คมสนั ปานดาํ ปัญหามาตรการทางกฎหมายในการนาํตวัเจา้พนกังานผูก้ระทาํการ
ทรมานมาลงโทษ: ศึกษากรณีตามอนุสญัญาต่อตา้นการทรมาน 

2557 

5673 อตัตพล  นุย้แกว้ สิทธิในการถือครองของบุคคลหรือนิติบุคคลต่างดา้วใน กรรมสิทธ์ิ
อสังหาริมทรัพยต์ามมาตรา 41รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. 2550 

2557 

5674 ชิษณี ควรฤๅชยั ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการโฆษณาเชิญชวนผูสู้งอายใุหเ้ขา้ทาํสัญญา
ประกนัชีวติ 

2557 

5675 ธญัญา ประวงั ปัญหาทางกฎหมายในการให้ความคุม้ครองรูปลกัษณ์โดยรวมของ
ผลิตภณัฑ ์

2557 

5676 สุมนา  ตั้งตระกลู ปัญหาในการยื่นคาํขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ท่ีตอ้งห้ามมิให้
รับจดทะเบียน 

2557 

5677 ธีรภทัร์ ศรีจนัทร์ ปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองชั่วคราวในคดีละเมิด
เคร่ืองหมายการคา้ 

2557 

5678 สุนนัทา วนัเดวา ปัญหาอาํนาจการสอบสวนคดีพิเศษเก่ียวกบัการกระทาํความผิดตาม
กฎหมายลิขสิทธ์ิ 

2557 

5679 ปัญจพร  บุญปลอด ปัญหาในทางกฎหมายเก่ียวกบัการใหค้วามคุม้ครองลิขสิทธ์ิโดยชอบ
ธรรมในการเสนอรายงานข่าวทางส่ือสารมวลชน 

2557 

5680 ธนัยพร  ธนาวฒิุ การคุม้ครองรูปลกัษณ์โดยรวมของเว็บไซต์ (Web Dress) ตาม
กฎหมายเคร่ืองหมายการคา้ 

2557 

5681 วรีะ  โสเจยยะ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการละเมิดเคร่ืองหมายการคา้ผ่าน
อินเทอร์เน็ต 

2557 

5682 เสาวคนธ์  คาํคง มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธ์ิบนเครือข่าย 2557 
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อินเทอร์เน็ต 
5683 วษิณุ  เกิดละเอียด ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการละเมิดลิขสิทธ์ิโดยผูส้ร้างสรรค์ในงาน

ศิลปกรรมของตนเอง 
2557 

5684 ปรีชา  อุทธศรี ปัญหาการกําหนดระยะเวลาร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคา้โดยอา้งวา่ตนมีสิทธิดีกวา่ 

2557 

5685 วรีาภรณ์  ชินวงศ ์ ปัญหาทางกฎหมายเ ก่ียวกับความรับผิดในการอนุญาตให้ใช้
เคร่ืองหมายการคา้กบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

2557 

5686 พรรษปกรณ์ ศรีมา ปัญหาในการนําเอาทรัพยสิ์นทางปัญญามาบังคบัชาํระหน้ีตามคาํ
พิพากษาศึกษาเฉพาะกรณีของลิขสิทธ์ิ 

2557 

5687 นยจุ  ถวยจุกลุ ปัญหาการคุม้ครองสิทธิของประชาชนในการเขา้ถึงบริการสาธารณะ
ศึกษากรณีการรับบริการโทรทศัน์ท่ีให้บริการเป็นการทัว่ไปกบัการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิ 

2557 

5688 กนกวรรณ  น่ิมนนท ์ ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน:ศึกษาเฉพาะกรณีการกาํหนด ลกัษณะของซองบุหร่ีแบบ
เรียบ (Plain Packaging) 

2557 

5689 นิรันดร์  ปันเป็ง ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการใหค้วามคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ 

2557 

5690 พงษส์นัต ์ จารุทโรภาสน์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการบังคบัใช้พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ 
พ.ศ. 2537 : ศึกษาเฉพาะกรณีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระบบ
กาํหนดตาํแหน่งบนโลก  

2557 

5691 ชญานี  ติยานนัท ์ ปัญหาการใชม้าตรการทางเทคโนโลยีในการบริหารสิทธ์ิดิจิตอลกบั
การแข่งขนัทางการคา้ 

2557 

5692 นภสัร  ไพรรุณ ปัญหาการบงัคบัคดีความลบัทางการคา้ 2557 
5693 นริศรา  มงคล ปัญหาการคุม้ครองเซลลต์น้กาํเนิดของมนุษยโ์ดยกฎหมายสิทธิบตัร 2557 
5694 ณฐิัธิดา ชุมภูทอง ปัญหาเก่ียวกับการยึดหรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นตาม

ประมวลรัษฎากร 
2557 

5695 กฤษณ์ ทิพยป์ระภา การดาํเนินคดีอาญาแก่ผูก้ระทาํความผิดตามประมวลรัษฎากร 2557 
5696 ประภสัสร  เอ่ียมชงั ปัญหาเก่ียวกบัการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมใหก้บันกัท่องเท่ียว 2557 
5697 เบญสุภางค ์ ศิริรังสี ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการเสียภาษีจากการจําหน่ายเงิน

กาํไรและการส่งสินคา้ไปเป็นตวัอยา่ง 
2557 

5698 พชัราภรณ์ เรืองรอง ปัญหาการเสียภาษีเงินไดข้องคณะบุคคล 2557 
5699 ภาวณีิ เวทวฒันาพิบูล ปัญหาเก่ียวกับการยกเวน้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวล

รัษฎากร 
2557 
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5700 ปารณีย ์ ขนุวงษ ์ ปัญหาเ ก่ียวกับการคืนภาษีสรรพสามิต :  ศึกษาในกรณีผู ้ส่ ง
สินคา้ออกนอราชอาณาจกัรหรือนาํเขา้ไปในเขตปลอดอากรไม่ใช่ผู ้
ประกอบอุตสาหกรรม 

2557 

5701 อวยพร โสมล ปัญหาเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 2557 
5702 ชโนดม อารีรอบ การจดัเก็บภาษีเงินไดจ้ากธุรกรรมพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในประเทศ

ไทย Problems Collecting Income Taxation of Electronic 
Commerce in Thailand 

2557 

5703 ทิพวลัย ์ ละอองจนัทร์ การพฒันากฎหมายเก่ียวกบัการประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดินโดย
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

2557 

5704 สถาพร  นุย้ผดุ ปัญหาเก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในกรณีธุรกรรมซ้ือขายหุ้น
ในตลาดหลกัทรัพย ์

2557 

5705 ศิวพร ศรีสุข หลกัเกณฑค์ดีอาญาทางภาษีตามประมวลรัษฎากรท่ีมีลกัษณะเป็นคดี
พิเศษตามบญัชีทา้ยพระราชบญัญติัการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 

2557 

5706 ฉตัรธิมา  ยกซ่ิว ปัญหาภาษีอนัเกิดจากการปรับโครงสร้างองคก์รธุรกิจดว้ยการควบ
รวมกิจการ 

2557 

5707 ปวริศา ทอนทอง ปัญหาการขอยกเวน้ ขอให้ปลด ขอลดค่าภาษี และของดเวน้ภาษี 
ตามพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 

2557 

5708 อิธิพงศ ์กาญจนมุสิทธ์ิ ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีตั้ งข้ึนตามกฎหมายของ
ต่างประเทศท่ีถือวา่ประกอบกิจการในประเทศไทย 

2557 

5709 กิตติพงศ ์พนัธ์ศรี ปัญหาการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม:ศึกษากรณีใบกาํกบัภาษีท่ีออกโดย
ไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือใบกาํกบัภาษีปลอม 

2557 

5710 สุพิชฌาย ์ เพชรพิมพพ์นัธ์ุ การพฒันากฎหมายเก่ียวกบัการใชร้ะยะเวลาในการประเมินและการ
อุท ธร ณ์ภา ษี อ ากร ข อ ง กร ม ศุ ล กากร  กร ม สร ร พสามิ ต แ ล ะ
กรมสรรพากร 

2557 

5711 นุจรีย ์ ศรีฟอง ปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากกิจการรับจัดการขนส่งสินคา้
ระหวา่งประเทศทางทะเล 

2557 

5712 อจัฉรา  วกิล การเปรียบเทียบและงดการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร 
พทุธศกัราช 2469 

2557 

5713 วริทธ์ิธร วงัวล ปัญหาการเรียกเก็บเบ้ียปรับ เงินเพ่ิม ของภาษีสรรพากร ภาษีศุลกากร 
และภาษีสรรพสามิต 

2557 

5714 ณชัชา สุวรรณรัตน์ การแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(Securitization) 2557 
5715 ณฐพร  สุขแกว้ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากสญัญาท่ีไม่เป็น

ธรรม 
2557 
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5716 ณฐัเศรษฐ ์คชเดช ปัญหากฎหมายในการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว : ศึกษากรณี
การประกอบธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่ง 

2557 

5717 อรพรรณ  กาญจนสารธนา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการประกอบวชิาชีพวศิวกรรมอาเซียน 2557 
5718 วนัปีติ  ตนัไพบูลย ์ ปัญหาการลงโทษอาญานายจา้งท่ีเป็นนิติบุคคลตามพระราชบญัญติั

คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
2557 

5719 วภิาวรรณ วนพงศทิ์พากร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบักองทุนใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 2557 
5720 อดิศกัด์ิ จนัทรมุณีย ์ ปัญหาการบังคบัใชก้ฎหมายตามพระราชบัญญติัการสอบสวนคดี

พิเศษ 
2557 

5721 จกัรพงษ ์ แกว้มณี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลทางดา้นฉลากยาของ
ผูพ้ิการทางสายตา 

2557 

5722 รัตนา  ววิฒันวชิากลุ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของนิติบุคคลหมู่บา้น
จดัสรร 

2557 

5723 พรพรรณ  เวชไชโย การกาํหนดเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานทาํร้ายร่างกายตามประมวล
กฎหมายอาญา 

2557 

5724 สุภาวดี  สวสัด์ิมงคล ปัญหากฎหมายเก่ียวกับอายุความคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทาง
การเมือง 

2557 

5725 อรอุมา  เพง่พินิจ มาตรการทางกฎหมายคุม้ครองผูใ้ห้บริการทางสาธารณสุขจากการ
กระทําความผิดในทางการปฏิบัติหน้า ท่ีของบุคลากรในทีม
การแพทยใ์นโรงพยาบาลของภาครัฐบาล 

2557 

5726 ปาริฉตัร หตัถปะนิตย ์ ปัญหาทางกฎหมายในการทาํเกษตรพนัธสญัญา 2557 
5727 ภทัรนนัท ์ ก่ิงจนัทร์มล ปัญหาเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีถูกควบคุม

ตวัตามพระราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 

2557 

5728 อญัญรัตน์  แผนกทาน มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของขา้ราชการ 2557 
5729 หฤทยั  เบา้วรรณ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีของพนักงานอยัการในการแก้

ต่างคดีอาญา 
2557 

5730 วนัเพญ็  สินคํ้าคูณ ปัญหาเก่ียวกับการบงัคบัใชพ้ระราชบัญญติัการสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. 2547 

2557 

5731 สุรกานต ์ ผอ่งพฒิุ มาตร กา ร เ ก่ีย วกับจ ริย ธร รม แ ละ มร รย าท ทน าย ความ  ต า ม
พระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 

2557 

5732 วรรษมน สงวนวงษ ์ การคุม้ครองพยานในคดีอาญาโดยใชม้าตรการพิเศษ 2557 
5733 กลุภรณ์  สิมะเชนท ์ ปัญหาอายคุวามในการดาํเนินคดีความผิดต่อส่วนตวั 2557 
5734 เปมิกา สิงห์กลุ ปัญหากฎหมายในการใชสิ้ทธิป้องกนัตนเองตามมาตรา 51 แห่งกฎ 2557 
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บตัรสหประชาชาติ 
5735 กานตร์ว ี เรืองธนสุรีย ์ ปัญหากฎหมายการบริการสปาเพื่อสุขภาพ 2557 
5736 นาํโชค พงศจ์นัทรเสถียร ปัญหาขอ้กฎหมายในการควบคุมคนขอทาน 2557 
5737 สุรงค ์ เริงฤทธ์ิ ปัญหากฎหมายในการป้องกนัและควบคุมคนต่างด้าวเขา้มาโดยมิ

ชอบดว้ยกฎหมาย 
2557 

5738 ศรัณย ู เช้ือนิล ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองพันธ์ุพืชพ้ืนเมืองทั่วไปใน
ประเทศไทย 

2557 

5739 ชลิตา  ธรรมชาติ ปัญหากฎหมายในการควบคุมของเล่นสาํหรับเด็ก 2557 
5740 จิตรกร งามอภิวฒันกิจ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเพิกถอนการขายทอดตลาดตามคาํสั่งศาล

ในคดีแพง่ 
2557 

5741 สุนิดา วฒิุสาร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดการละเมิดลิขสิทธ์ิ 2557 
5742 กนัตภณ นุ่นประสิทธ์ิ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการอุทธรณ์ภาษีตามประมวลรัษฎากรของ

ประเทศไทย 
2557 

5743 ธนดล  โพธาราเจริญ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัหลกัประกนัสุขภาพ 2557 
5744 ธนวรรณ  ถนอมสินรัตน์ ปัญหาทางกฎหมายกรณีการโฆษณาประกนัชีวติ 2557 
5745 รัตนาวดี  ศรีสุข ปั ญ ห า ข้อ ก ฎ ห ม า ย ก า ร รั บ ฟั ง พ ย า น ห ลัก ฐ า น ท า ง เ อ ก ส า ร

อิเลก็ทรอนิกส์ตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 

2557 

5746 บุญญฤทธ์ิ เมืองฮาม ปัญหาขอ้กฎหมายการยืน่รายการเสียภาษีระหวา่งสามีภริยาตามพระ
ราชกาํหนดแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 18) พ.ศ. 2555 
ประกอบกบักรมสรรพากรไดมี้คาํช้ีแจงกรมสรรพากร เร่ือง แนวทาง 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากสามีและภริยา 
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 14 มกราคม 2556 

2557 

5747 ฐปกรณ์   แสนพล มาตรการในการควบคุมการประกอบธุรกิจการเล้ียงนกนางแอ่น 2557 
5748 ปาจารี  ศรีทองใบ ปัญหากฎหมายในการควบคุมอาํนาจการสอบสวนคดีอาญาของ

พนกังานสอบสวน 
2557 

5749 อรรถพล  ปานพรหม ปัญหาการใชดุ้ลพินิจของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจในการนาํตวัผูต้อ้งหาออก
แถลงข่าวต่อส่ือมวลชน 

2557 

5750 มนฑกานต ์เลิศโชติรัตน ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดของสถานบริการออกกาํลงักาย 2557 
5751 เฉลิมพล  เพทายประทาน ปัญหาสิทธิประโยชน์ของบตัรประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (บตัรทอง) 2557 
5752 เนตรนภา  เกิดเป่ียม ปัญหาควบคุมการครอบครองอาวธุปืนตามพระราชบญัญติัอาวธุปืน

ฯ พ.ศ. 2490 
2557 

5753 จิตรลดา  อินไชยา ปัญหาการบงัคบัใชม้าตรการส่งมอบยาเสพติดภายใตก้ารควบคุมกบั 2557 



 มหาวทิยาลัยรามค าแหง (สารนิพนธ์) 637 

   
  ล าดับ                 ช่ือผู้แต่ง                                                     ช่ือเร่ือง                                                   ปีเผยแพร่   
  (No.)                 (Author)                                                     (Title)                                                     (Year) 

 

 

คดียาเสพติดในประเทศไทย 
5754 ณฐัวฒัน์  พนัธ์ุจอ้ย ปัญหาการคุม้ครองแรงงานในระบบเกษตรพนัธะสญัญา 2557 
5755 วษิณุพงศ ์ชุ่มใจ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายจราจรของประเทศไทย 2557 
5756 กิตติศกัด์ิ  เอ้ือกฤดาธิการ สิทธิชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 2557 
5757 จุฑามาศ สุทธิกิตติพงศ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการซ้ือขายและการคุม้ครองผูบ้ริโภคใน

ธุรกิจบา้นจดัสรร 
2557 

5758 ปิยะนุช น่ิมมา มาตรการคุ้มครองสิทธิเด็ก:ศึกษากรณีการกระทําความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 

2557 

5759 จุฑามาศ สอนสิน ปัญหาเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยกรณีให้
สัตยาบนัเขา้ร่วมเป็นภาคีสมาชิกธรรมนูญกรุงโรมวา่ดว้ยศาลอาญา
ระหวา่งประเทศ 

2557 

5760 อุมาพร ยิง่ยง ปัญหาการอา้งความไม่รู้ขอ้เท็จจริงอนัเป็นองค์ประกอบความผิด:
ศึกษาความผิดเก่ียวกบัเพศท่ีกระทาํต่อเด็ก 

2557 

5761 รัตนา ศรียวง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจแฟรนไชส์ 2557 
5762 สุดใจ นุ่นเกต ุ การประนีประนอมขอ้พิพาททางอาญาของคณะกรรมการหมู่บา้น

ตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ. 2475 
2557 

5763 ณฐัริยา สิงห์บาํรุง มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาในคดีอาญา
ท่ีอยูใ่นอาํนาจของศาลแขวง 

2557 

5764 บญัญติั  ฉํ่าแฉลม้ มาตรการทางกฎหมายในการปลดบุคคลธรรมดาให้หลุดพน้จากการ
ลม้ละลาย 

2557 

5765 สุพิชญา  ฤกษดี์ มาตรการทางกฎหมายในการดําเนินคดีผู ้กระทําผิดอาญาของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

2557 

5766 นฤชา  ดาํช่วย มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาทาํงาน
ในประเทศไทย 

2557 

5767 ณรรธวรรญ ประชาชนะชยั มาตรการทางกฎหมายในการฟ้องคดีอาญาโดยผูเ้สียหาย 2557 
5768 มงคล  ทองเน้ือหา้ มาตรการทางกฎหมายในการทําสํานวนสอบสวนของพนักงาน

สอบสวนในความผิดฐานฟอกเงิน 
2557 

5769 วรีะญา  คชบริรักษ ์ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายความมัน่คงในราชอาณาจกัรศึกษากรณี
พระราชบญัญติัการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 

2557 

5770 นภาภรณ์  นนันิยง ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงินของพนักงานเจ้าหน้า ท่ีตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 

2557 

5771 เป่ียมศกัด์ิ  อินทระ ปัญหาการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการจาํหน่ายสินคา้ท่ีไม่เป็นธรรมใน 2557 
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การลดราคาสินคา้ของหา้งสรรพสินคา้ 
5772 รัชนิดา ช่วยเกิด ปัญหาการบงัคบัใชพ้ิธีสารนาโงยาในประเทศไทย 2557 
5773 ชานุวฒั สุทธิมโนรัตน์ ปัญหากฎหมายตามพระราชบญัญติัความร่วมมือระหวา่งประเทศใน

เร่ืองทางอาญา พทุธศกัราช 2535 
2557 

5774 ตอ้งพงศ ์เหลียวตระกลู ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราว 2557 
5775 จนัทิรา  ประไพ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความผิดฐานกระทาํชาํเราเด็กอายไุม่เกินสิบ

หา้ปี 
2557 

5776 จาตุรนต ์ อินทรวชิะ ปัญหากฎหมายการนาํมาตรการแทนการลงโทษจาํคุกมาใชบ้งัคบักบั
ผูสู้งอายใุนคดีอาญา 

2557 

5777 กฤตยชญ ์เชาวสุ์โข ปัญหาเก่ียวกบัความรับผิดและการลงโทษตามพระราชบญัญติัการ
พนนั พ.ศ. 2478 

2557 

5778 สิริเมฆ สวาสด์ิพล ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 2557 
5779 ถนอมขวญั  ทาวฒิุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านโฆษณาธุรกิจ

ท่องเท่ียว 
2557 

5780 ชลพทัธ์ ยาวะประภาษ ปัญหาการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจากการทําธุรกรรมพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ศึกษากรณีสแปมเมล ์ (Spam Mail) 

2557 

5781 ชนนัธร หม่ืนสา มาตรการทางกฎหมายในการกาํกบัดูแลการประกอบธุรกิจขายตรง 2557 
5782 ศิริประภา ภูมิโคกรักษ ์ ปัญหาการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาอาเซียนว่าดว้ยสิทธิ

มนุษยชน 
2557 

5783 อรวรรณ อภิญญาอุปถมัภ ์ การคุม้ครองความปลอดภยัแก่ประชาชนจากภยัอนัตรายท่ีเกิดจาก
บุคคลผูมี้ความผิดปกติทางจิต 

2557 

5784 โชคดี  หอมกระจุย ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัซ้ือโดยรัฐ 2557 
5785 นิภาพร รักษาพล มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการติดตั้งป้ายโฆษณา 2557 
5786 สราญเทพ  แกว้สวสัด์ิ มาตรการทางกฎหมายในการนําวิธีการให้บริการสังคมมาใช้แทน

ค่าปรับหรือกกัขงัแทนค่าปรับ 
2557 

5787 ฑิฆมัพร เทพหนู มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเครดิตเพ่ือการซ้ือ
สินคา้ (Retail Credit) ในสญัญาซ้ือขายผอ่นส่ง 

2557 

5788 ธีรศกัด์ิ กาฬวงศ ์ ปัญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยพยานหลกัฐานก่อนเขา้สู่
กระบวนการสืบพยานในคดีอาญา 

2557 

5789 ปุญญาดา   กล่ินผกา มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการคน้ตวับุคคลหลงัจบัและการนํา
ส่วนประกอบของร่างกายไปตรวจทางนิติวทิยาศาสตร์ 

2557 

5790 ปรางค ์ เพียผือ มาตรการคุม้ครองและป้องกนัผูถู้กกระทาํความรุนแรงในครอบครัว 2557 
5791 ชชันี  กิมติน ปัญหาทางกฎหมายลม้ละลายในกลุ่มบริษทั 2557 



 มหาวทิยาลัยรามค าแหง (สารนิพนธ์) 639 

   
  ล าดับ                 ช่ือผู้แต่ง                                                     ช่ือเร่ือง                                                   ปีเผยแพร่   
  (No.)                 (Author)                                                     (Title)                                                     (Year) 

 

 

5792 ณรงคฤ์ทธ์ิ  พงศพ์รหม ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551 

2557 

5793 ฐิตารีย ์เศรษฐจกัษ ์ ปัญหาการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญา:ศึกษากรณีความผิด
เก่ียวกบัหนงัสือเดินทาง 

2557 

5794 สิริภทัร  สุขคณาภิบาล ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิคนเดินทางหรือแขกอาศยั
ท่ีมาพกัโรงแรม 

2557 

5795 มานิตา  ยอดเมืองเจริญ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการซ้ือขาย
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทางอินเตอร์เน็ต 

2557 

5796 พงษศ์กัด์ิ  ทองอร่าม มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการสืบสวนคดีอาญาโดยวธีิพิเศษ 2557 
5797 วรรณพร เกียรติรัตนชยั ปัญหาทางกฎหมายเ ก่ียวกับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553: 
ศึกษาเฉพาะกรณีการจบัและการสอบสวนเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํ
ความผิด 

2557 

5798 ศรชยั  คุณวจิิตร ปัญหาทางกฎหมายในการสืบสวน สอบสวน และการค้นตาม
พระราชบญัญติัการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 

2557 

5799 แสนเพชร แกว้ขนุราม ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการกาํหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ 
ตามพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 

2557 

5800 จกัริน เพ่ิมสุข ปัญหาการจํากัดสิทธิผูเ้สียหาย: ศึกษาเฉพาะกรณีการอุทธรณ์คาํ
พิพากษาในคดีส่วนแพ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 43 

2557 

5801 เยาวลกัษณ์  ชายเกตุ ปัญหาการดาํเนินคดีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีหรือความผิดต่อ
ตําแหน่งหน้าท่ีราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีในการ
ยติุธรรมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

2557 

5802 ชาญณรงค ์พงศภคั ปัญหาการลงโทษทางอาญาตามพระราชบญัญติักีฬามวย พ.ศ. 2542 2557 
5803 ปุริมจิต ลอยใหม่ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัสญัญาทางปกครอง 2557 
5804 ไพศาล  สุวรรณวงค ์ ปัญหาวธีิพิจารณาความคดีผูบ้ริโภค 2557 
5805 ชนกภทัร  พรมพั้ว ปัญหาเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญา 2557 
5806 วรรษมน บุญเกิด ปัญหาทางกฎหมายของแรงงานต่างดา้วท่ีไดรั้บอนุญาตให้ทาํงานใน

ประเทศไทย 
2557 

5807 จุติ เรืองกาญจนวฒัน ์ พยานหลกัฐานนิติวทิยาศาสตร์ในชั้นพนกังานสอบสวน 2557 
5808 ธนิกานต ์ สุทธิประทีป ปล่อยชั่วคราว : ศึกษากรณีปัญหาข้อขัดข้องเก่ียวกับการปล่อย

ชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญา 
2557 

5809 อธิติ คงสงค ์ ปัญหาการนาํมาตรการสมคบมาใชก้บักฎหมายอาญาของไทย 2557 
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5810 จตุพร ชนะสิทธ์ิ ปัญหาการยุง่เหยงิผูเ้สียหายในความผิดอนัยอมความไดซ่ึ้งกระทบต่อ
กระบวนการยติุธรรมทางอาญาไทย 

2557 

5811 วมิลรัตน์  ธีรวฒันาปกรณ์ ปัญหากฎหมายเ ก่ียวกับการอุทธรณ์ฎีกาในคดีผู ้บริโภค ตาม
พระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 

2557 

5812 สงวนศกัด์ิ  สลีจนัตะ๊ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนของผูต้อ้งขงั 2557 
5813 สดาย ุ ทองพรม ปัญหาการยื่นคําร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนของผู ้เ สียหายใน

คดีอาญาตาม ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 
2557 

5814 พชัรา  ไขแสง มาตรการตามกฎหมายฟอกเงินกับการคุม้ครองสิทธิผูเ้สียหายใน
ความผิดมูลฐานฉอ้โกงประชาชน 

2557 

5815 ทรงชนม ์อนนัตเดชะ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสญัญาเช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 2557 
5816 มนพร ขนัติพิพฒัน ์ การบังคับใช้พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 

ศึกษากรณีการใช ้Sea Waybill 
2557 

5817 จนัทรา  เนียมบุญ มาตรการทางกฎหมายการจดัการโลจิสติกส์ดา้นการขนส่งทางถนน
ดว้ยรถยนต ์

2557 

5818 ไพบูลย ์ชูวฒันกิจ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิของบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพในการยื่นคาํร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือให้มีคาํวินิจฉัย
วา่บทบญัญติัแห่งกฎหมายขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ 

2557 

5819 สมรัก  รามสูต มาตรการทางกฎหมายในการจดัการกบัท่ีดินท่ีไดจ้ากการเวนคืนของ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

2557 

5820 สณัห์พงศ ์ แกว้สงค ์ ปัญหาเก่ียวกบัความรับผิดจากการทาํละเมิดของลูกจา้งรัฐวิสาหกิจท่ี
แปลงสภาพ : ศึกษากรณี บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

2557 

5821 นพดล ชยัดรุณ กรรมสิทธ์ิในอาคารชุด ศึกษาเฉพาะกรณี : จดทะเบียนเลิกอาคารชุด 2557 
5822 ทรงศิริ จุมพล ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค 2557 
5823 ภาณุมาศ หตัถกรรม ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัผูมี้สิทธิฟ้องคดีปกครอง  2557 
5824 ภูชิทย ์นรบตัร ปัญหาทางกฎหมายท่ีเ ก่ียวกับแรงงานข้ามชาติตามกรอบของ

ประชาคมอาเซียน 
2557 

5825 ภาณุวฒัน์  ทุมดี ปัญหาการดาํเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 2557 
5826 ประเสริฐ ภราดรพานิชกลุ ปัญหาการนํากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้ในลกัษณะการ

บญัญติัไวเ้ป็นบทอนุโลมในกฎหมายวธีิพิจารณาคดีปกครอง 
2557 

5827 ดิษยากร รุ่งรักสกลุ ปัญหาการบงัคบัโทษปรับทางปกครองตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 
๒๕๔๔ 

2557 

5828 หิรัญญา  โหงวเกิด ปัญหาการใชเ้สรีภาพในการชุมนุมในประเทศไทย 2557 
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5829 ชุติมา  เหมือนนาค ปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญติัราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และ
ปัญหาขอ้กฎหมายตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพ
ติด พ.ศ.2545 

2557 

5830 วลิาศ ทองเกษม ปัญหาการวนิิจฉยัช้ีขาดขอ้ขดัแยง้เร่ืองเขตอาํนาจศาล 2557 
5831 อาํนาจ  ภู่อินทร์ ปัญหาเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ 2557 
5832 ทศธรรม สุทธิวติต ์ ปัญหาเก่ียวกบัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการชุมนุมและการใช้

กาํลงัในการควบคุมและปราบปราม 
2557 

5833 นนทธ์วชั สิงห์กลุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติการพนัน 
พทุธศกัราช 2478 

2557 

5834 ขนิษฐา ชูตระกลูวงศ ์ ปัญหาการร้องสอดในคดีปกครอง 2557 
5835 ธรรมนูญ คงรัตน ์ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินการกบัทรัพยสิ์นตามกฎหมาย

ฟอกเงิน 
2557 

5836 ธนา  ฉายสุวรรณ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐบาลโดย
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

2557 

5837 ประณต ขอพนูเฉลา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินคดีร้องขอใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของ
แผน่ดินตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

2557 

5838 อาภสัรา  พลอยระยา้ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมผูป้ระกอบธุรกิจในการทาํ
สญัญาลีสซ่ิง 

2557 

5839 พิกลุ  มาตรังษี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับคาํสั่งของหน่วยงานของรัฐท่ีเรียกให้
ชดใชเ้งินและการบงัคบัทางปกครอง ตามพระราชบญัญติัความรับ
ผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 

2557 

5840 รจิต  เกิดกอบ การนํากฎหมายเก่ียวกับการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง่มาใชก้บัคดีปกครอง 

2557 

5841 สายนัต ์แกว้ผอ่ง ปั ญ ห า ก า ร ช ด ใ ช้ ค่ า สิ น ไ ห ม ท ด แ ท น ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ท่ี ต า ม
พระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 

2557 

5842 ธีระพงษ ์ทองทิพย ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการฟ้องในคดีอาญา : กรณีศึกษาการไต่สวน
มูลฟ้อง 

2557 

5843 ชเยส ณ ระนอง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย ์ 2557 
5844 อาริยา สุวรรณโชติ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจการใหบ้ริการรถโดยสารสองชั้น 2557 
5845 นุชนารถ หนูสอน ปัญหาการควบคุมการประกอบวิชาชีพโดยองคก์รวิชาชีพศึกษากรณี

การควบคุมการโฆษณาวชิาชีพ 
2557 

5846 สุพฒัน์พงค ์ พว่งแสง ปัญหาการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด 2557 
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5847 นภาพร  ก่อแกว้ การควบคุมและตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณโดยฝ่ายนิติบญัญติั 2557 
5848 ธนิดา  โพธ์ิปิน ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั 2557 
5849 วนัทนา  รัตนบุรี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล 2557 
5850 อภิภสัร์  ปาสานะเก ปัญหาเก่ียวกบัท่ีมาและอาํนาจหนา้ท่ีสมาชิกวฒิุสภาตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 
2557 

5851 จกัรชยั  ชบา ปัญหาการวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลส้ินสุด : กรณีศึกษามาตรา 47 ตรี แห่งพระราชบญัญติัสภา
ตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 

2557 

5852 ณชัชา  วงศภู่์มณี ปัญหาทางกฎหมายของจาํเลยท่ีมีสิทธิไดรั้บค่าทดแทนและค่าใชจ่้าย
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู ้เสียหายและค่าทดแทนและ
ค่าใชจ่้ายแก่จาํเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 

2557 

5853 สมัพนัธ์  นนทสวสัด์ิศรี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับอํานาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานฝ่าย
ปกครองในการตรวจสอบถ่วงดุลกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 

2557 

5854 เจนจิรา เปียวฒัน ์ ปัญหาการบงัคบัคดีตามคาํบงัคบัของศาลปกครอง 2557 
5855 ปะการัง บาํเพญ็อยู ่ บทบาทของตุลาการผูแ้ถลงคดีในการตรวจสอบและถ่วงดุลอาํนาจ

กบัตุลาการเจา้ของสาํนวนและกบัองคค์ณะพิจารณาพิพากษาคดี 
2557 

5856 ฐิติรัตน์  พลเยีย่ม ปัญหาข้อกฎหมายเ ก่ียวกับวิ ธี พิจารณาคดีปกครองเ ก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้ม 

2557 

5857 นพรัตน์ มรรควนิ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการปลดจากลม้ละลายโดยผลของกฎหมาย 2557 
5858 สายชล  ดงเรืองศรี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวน 2557 
5859 ศิริศกัด์ิ  ศรีวลิยั ปัญหาเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีของเจา้พนักงานตามพระราชบญัญติัว่า

ดว้ยความผิดเก่ียวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 
2557 

5860 ระววีรรณ  วงศาโรจน์ ปัญหากฎหมายอาคารชุด 2557 
5861 อรพนัธ์ุ  เตม็ตามกมล ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัล่ามและผูเ้ช่ียวชาญในศาล 2557 
5862 มนชยั นาํสุข มาตรการทางกฎหมายท่ีนาํไปบงัคบัใชก้บัผูก้ระทาํความผิดฐานคา้

มนุษย ์
2557 

5863 ภานุรุจ  รัฐจกัร มาตรการเก่ียวกบัพระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผิดอนัเกิดจากการใช้
เช็ค พ.ศ.2534 

2557 

5864 ปฐพี  โรจนนกัการ ปัญหาการอาํนวยความยุติธรรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบในการมีความเห็นทางคดีอาญาของพนกังานสอบสวน 

2557 

5865 พิชากร  ครุธเกษ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคในธุรกิจสถานบริการ
ออกกาลงักายท่ีมิใช่ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม (ฟิตเนส) 

2557 

5866 สุภาพร ศรีวฒัน์ ปัญหาการจดัตั้งและบริหารนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 2557 
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5867 ณฐนน อฐันาค มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิผูเ้สียหายท่ีเป็นผูมี้จิต
บกพร่องในคดีอาญา 

2557 

5868 ดุสิต  เลิศวฒันพงศ ์ มาตรการทางกฎหมายในการดาํเนินคดีปกครองของพนกังานอยัการ 2557 
5869 พชรวรรณ  อินบุญสม ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมและป้องกนัมลพิษทางเสียง

จากอากาศยานของประเทศไทย 
2557 

5870 กฤติมา  เท่ียงแท ้ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการริบทรัพยสิ์นผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยา
เสพติดและเก่ียวกบัการปราบปรามการฟอกเงิน 

2557 

5871 เกริกไกร  มณีวรรณ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการอุทธรณ์การประเมินอากรของพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายศุลกากร 

2557 

5872 พงษศ์กัด์ิ  ติ้วพานิช ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัโครงสร้างองคก์รของศาลปกครองและวธีิ
พิจารณาคดีปกครองในชั้นอุทธรณ์ตามพระราชบัญญติัจัดตั้งศาล
ปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

2557 

5873 กนัตวร์ี  พรหมทองรักษ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับค่าตอบแทนผู ้เ สียหาย ค่าทดแทนและ
ค่าใชจ่้ายแก่จาํเลยในคดีอาญา 

2557 

5874 อาทิตย ์ประยรูหงษ ์ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี 2557 
5875 ณิชาภา  สุภาพศิริ มาตรการเยียวยาความเสียหายของนายจ้าง: ศึกษากรณีงานอันมี

ลิขสิทธ์ิท่ีสร้างสรรค์โดยลูกจา้งซ่ึงมิไดท้าํเป็นหนังสือตกลงกนัไว้
เป็นอยา่งอ่ืน 

2557 

5876 วชัรพงศ ์ หล่อหิรัญ ปัญหาการจดัเก็บอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร 2557 
5877 ชยัสิทธ์ิ  สทัธาวรกลุ ปัญหาการระงับข้อพิพาททางภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ศึกษากรณี

เทศบาล 
2557 

5878 ชนินทร์  ศรีอนนัต ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจนาํเขา้รถยนต ์: ศึกษากรณี
ธุรกิจรถยนตจ์ดประกอบ 

2557 

5879 อาํนาจ  เนียมเปีย ปัญหาการควบคุมและคุ้มครองภาพยนตร์และวี ดิทัศน์  ตาม
พระราชบญัญติัภาพยนตร์และวดิีทศัน์ พ.ศ. 2551 

2557 

5880 พทุธิภาส คงเมือง มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูป้ระกอบธุรกิจการคา้กรณี
การลวงขาย 

2557 

5881 พรหมลกัษณ์ ศกัด์ิพิชยั
มงคล 

ผลกระทบของการเจรจาดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาตามความตกลงเขต
การคา้เสรีสหรัฐอเมริกา - ไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีสิทธิบตัร 

2557 

5882 ธญัพร  พนัธรักษ ์ การบริหารจดัการสิทธินกัแสดง 2557 
5883 ธนศกัด์ิ ขจดัมลทิน ปัญหาการเก็บภาษีนํ้ ามนัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 2557 
5884 วนิยั วรวงค ์ ปัญหาเก่ียวกบัการยกเวน้ภาษีป้าย 2557 
5885 วโิรจน์  พงศย์ีห่ลา้ ปัญหาการอุทธรณ์การประเมินภาษีตามประมวลรัษฎากร 2557 
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5886 นราภรณ์  ดอนกลาย ปัญหากฎหมายเก่ียวกบันายจา้งตามสญัญาจา้งเหมาค่าแรง 2557 
5887 ฐศิรกลุ อคัรบวร ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการเคล่ือนยา้ยนักวิชาชีพทันตแพทย์ใน

อาเซียน 
2557 

5888 กนกทิพย ์ มูฮาํหมดักาเซ็ม ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบของ
ประเทศไทย 

2557 

5889 ชุติมา รวบรัด ปัญหาการกาํหนดราคาศุลกากร ตามพระราชบญัญติัศุลกากร พ.ศ. 
2469 

2557 

5890 สุรางคนา สุกโรดม การบงัคบัใชร้ะบบการรับรองถ่ินกาํเนิดสินคา้ดว้ยตนเองภายใตก้ฎ
วา่ดว้ยถ่ินกาํเนิดสินคา้อาเซียน 

2557 

5891 สมศกัด์ิ แสงกาศนีย ์ ปัญหาขอ้กฎหมายการโฆษณาสินคา้เกินความจริงผ่านทางส่ือวิทยุ
และโทรทศัน์ 

2557 

5892 ประภาพรรณ เอ่ียมอนนัต ์ ปัญหากฎหมายในการรับรองรัฐ 2557 
5893 นริศรา นภาวรรณกลุ ปัญหาการเตรียมความพร้อมทางกฎหมายในการสร้างโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์ : ศึกษากรณีประเทศไทย 
2557 

5894 วลัลภ สุมงคล ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการประนอมหน้ีก่อนลม้ละลายบุคคลท่ีเป็น
ขา้ราชการ 

2557 

5895 ณฏัฐก์มล ลือเรีองสุวรรณ์ ปัญหาวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นตน้ในคดีปกครอง
เก่ียวกบัการศึกษาของนกัเรียนและนกัศึกษา 

2557 

5896 พชร รุ่งโรจน์ชยัพร ปัญหาการเรียกให้ผูซ้ื้อทรัพยช์าํระราคาในส่วนท่ีขาดจากการขาย
ทอดตลาด 

2557 

5897 อุดมพร ศรีเทพ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการไต่สวนคาํขอยกเวน้ค่าธรรมเนียม
ศาลในคดีปกครอง 

2557 

5898 จิรัฎฐ ์ พิพิธธราศกัด์ิ ปัญหาทางกฎหมายของคู่สมรสในสิทธิบตัร 2557 
5899 ชลธิชา จนัทร์ผดุงจิต ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจสารป้องกนักาํจดัศตัรูพืช 2557 
5900 พีรวทิย ์สดศิริ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจสถานบริการเสริมความงาม 2557 
5901 วชิํุตร์ จนัทวงศว์ไิล ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจการใหบ้ริการในการออกกาํลงักาย 2557 
5902 ธีร์รัฐ  เปรมอิสระชยักิจ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองงานออกแบบแฟชัน่ (Fashion 

Design) 
2557 

5903 พชัรี  มาตติวงศ ์ ปัญหาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินและภาษีบาํรุงทอ้งท่ี โดย
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2557 

5904 ศุภางคล์กัษณ์ พูร่ะหง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัอากาศยานรัฐ 2557 
5905 วรีะพจน์  บุญยก ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับสิทธิของบุคคลผู ้ไม่มีสถานะทาง

ทะเบียน ศึกษาเฉพาะกรณีบุคคลพ้ืนท่ีสูงกลุ่มชาวไทยภูเขาซ่ึงไร้
2557 
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สญัชาติ 
5906 กิตติศกัด์ิ  สมมาตย ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์และสวสัดิการของขา้ราชการ

ตาํรวจ 
2557 

5907 พรหมภสัสร ภกัดีเทศ
พิทกัษ ์

ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการใช้อนุญาโตตุลาการในการระงับข้อ
พิพาททางธุรกิจ: ศึกษากรณีเอกชนทาํสญัญากบัรัฐ 

2557 

5908 โทศิวะ  กลบัพนัธ ์ ปัญหาการซ้ือขายสินคา้ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 2557 
5909 เอกนยั  พนัธ์นิล มาตรการทางกฎหมายในการกาํหนดค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่

จาํเลยในคดีอาญา 
2557 

5910 นวณฐั แกว้ขวญั ปัญหาการพิจารณาและการสั่งลงโทษทางวินัยของผูบ้ังคบับัญชา
ตามท่ีคณะกรรมการป.ป.ช. ไดมี้มติช้ีมูลฐานความผิด 

2557 

5911 มุทิตา  ชยัชวลิต ปัญหากฎหมายเก่ียวกบับทบาทของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจในการป้องกนั
และปราบปรามการละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ 

2557 

5912 คณนถ  ชนะภกัดี มาตรการทางกฎหมายในการสอบสวนคดีอาญาความผิดตาม
กฎหมายศุลกากร 

2557 

5913 ณฐัชานนัท ์ เจียรพงษ ์ ปัญหาการดาํเนินคดีเก่ียวกบัคาํวนิิจฉยัช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการใน
คดีปกครอง 

2557 

5914 กิดาการ   แสงวทิยานุกลู ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

2557 

5915 สิทธิศกัด์ิ พรหมจนัทร์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับสิทธิของประชาชนในกระบวนการ
ยติุธรรมทางอาญาตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

2557 

5916 สุเมธ  จิตตพงค ์ ปัญหาขอ้กฎหมายตามพระราชบญัญติัธรรมนูญทหาร พ.ศ. 2498: 
ศึกษาเฉพาะกรณีสิทธิของผูเ้สียหายซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไม่อยู่ในอาํนาจ
ศาล 

2557 

5917 อิทธิวตัร  อนนัตอ์ญัญะกร ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการอุทธรณ์ค่าปรับภาษีมูลค่าเ พ่ิมต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

2557 

5918 กมล วทิยาประภากร ปัญหาการพิจารณาคดีของศาลปกครองกรณีคดีหน่วยงานทาง
ปกครอง หรือเจา้หน้าท่ีรัฐ ละเลยต่อหนา้ท่ี หรือปฏิบติัหนา้ท่ีล่าชา้
เกินสมควร 

2557 

5919 จอมพงศ ์อกัษรพนัธ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัสิทธิของจาํเลยให้รัฐใชค้่าทดแทนแก่จาเลย
ในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู ้เสียหาย และค่า
ทดแทน และค่าใชจ่้ายแก่จาํเลยในคดีอาญาพทุธศกัราช 2544 

2557 

5920 ปิยะ  วริิยะสุนทรวงศ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับสิทธิในการอุทธรณ์ ฎีกา และ การลงโทษ
ประหารชีวติของศาลทหาร 

2557 
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5921 ปรมาภรณ์ เสนะกลู ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิ
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ศึกษาเฉพาะกรณีการ
จบักมุและการตรวจสอบการจบัเด็กหรือเยาวชน 

2557 

5922 อภิสิทธ์ิ  มีสีดี ปัญหากฎหมายของทนายขอแรงท่ีรัฐจดัหาใหแ้ก่จาํเลยในคดีอาญา 2557 
5923 นิยม บุญรัศมี ปัญหากฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกรณีสภาและ

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหมดวาระไม่พร้อมกนั 
2557 

5924 อาํนาจ  สิทธิศกัด์ิ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํ
ผิด 

2557 

5925 วริกิจ แกว้นวลจริง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมคนต่างด้าวเข้าเมืองตาม
พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 

2557 

5926 อนุพงศ ์ นาคช่วย มาตรการทางกฎหมายในการจดัเก็บภาษีสุราตามพระราชบญัญติัสุรา 
พ.ศ. 2493 

2557 

5927 สุทิน สาทิพยจ์นัทร์ มาตรการทางกฎหมายในการจดัเก็บภาษียาสูบ ตามพระราชบญัญติั
ยาสูบ พ.ศ. 2509 

2557 

5928 พีรยา  ใจซ่ือ มาตรการกฎหมายเก่ียวกบัการยดึทรัพยข์องเจา้พนกังานบงัคบัคดี 2557 
5929 อรุณ อ่องแกว้ ปัญหาทางกฎหมายตามพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.

2550 
2557 

5930 เสนอ ดินเด็ม มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร 2557 
5931 ปรัชญาภรณ์  ลองพิชยั มาตรการทางกฎหมายในการจดัเก็บภาษีอากรของโรงเรียนกวดวชิา 2557 
5932 งามศิลป์  รองขนุ มาตรการทางกฎหมายในการอุทธรณ์ภาษีตามประมวลรัษฎากร 2557 
5933 จรัญ  ขวญัแกว้ มาตรการทางกฎหมายในการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 
2557 

5934 สมัพนัธ์ อ่อนนอ้ย ปัญหามาตรการทางกฎหมายในการแต่งตั้ งทนายความในคดี
ปกครองศึกษากรณีการมีส่วนร่วมทนายความในคดีปกครอง 

2557 

5935 ธญัญะ  แสงวนัลอย มาตรการทางกฎหมายในการกาํหนดราคาทรัพยสิ์นจากการเวนคืน
อสงัหาริมทรัพยข์องรัฐ 

2557 

5936 สุรเชษฐ  จุลจินดา มาตรการทางกฎหมายในการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินและ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

2557 

5937 ชยัชนะ  สิทธิศกัด์ิ มาตรการทางกฎหมายในการจบักุมและควบคุมตวับุคคลท่ีสงสัยใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตต้ามพระราชกาํหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

2557 

5938 พฤทธ์ิปกรณ์  อฏัฐว์ริิยะกลุ มาตรการในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของผูต้อ้งหาและจาํเลยใน
คดียาเสพติดในพ้ืนท่ีบงัคบัใชพ้ระราชกาํหนดการบริหารราชการใน

2557 
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สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
5939 สมญา จุฬาคา ปัญหาค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายและการคุม้ครองผูบ้ริโภค

ท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 
2557 

5940 สุชาติ  ใบมะหาด ปัญหาการบงัคบัตามพระราชบญัญติัทนายความ  พ.ศ.2528 2557 
5941 โกศล   ปานถาวร ปัญหากฎหมายในการจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งท่ีของ อบต 2557 
5942 กมลพร  จุลวรรณโณ ปัญหากฎหมายเ ก่ียวกับการบังคับทางปกครองตามคําสั่งทาง

ปกครองของเทศบาลท่ีกาํหนดใหช้าํระเงิน 
2557 

5943 กฤษณะ แกว้เกตุ ปัญหากฎหมายในการประกอบอาชีพของคนพิการ 2557 
5944 วริะศกัด์ิ  แกว้บรรจง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินคดีผูบ้ริโภคตามพระราชบญัญติั

วิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภคพ.ศ. 2555: กรณีศึกษาอาํนาจหนา้ท่ีของเจา้
พนกังานคดี 

2557 

5945 คล่อง  เรืองสงัข ์ ปัญหาคุณสมบติัดา้นการศึกษาและการเขา้สู่ตาํแหน่งของกาํนนัและ
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 

2557 

5946 ณธนฏัฐ ์คุม้สุข ปัญหาการกาํกบัดูแลองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 2557 
5947 เตโชทยั  ขนุนดัเชียร ปัญหาเก่ียวกบัการควบคุมตวับุคคลตามกฎหมายการบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉินในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
2557 

5948 อารัก  เสรีรักษ ์ ปัญหาการยบุพรรคการเมืองตามกฎหมายไทย 2557 
5949 ซอ้น  สุขเทพ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 2557 
5950 พรทิพานนัท ์บุญสวา่ง ปัญหาเก่ียวกบัการยึด อายดั และขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้ง

ชาํระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน โดยเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
2557 

5951 จุรีรัตน์  สงสุวรรณ์ ปัญหาการบริหารงานของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 2557 
5952 ชยัชนะ  หลางหวอด ปัญหาการขนส่งสินคา้ผา่นแดนทางบก 2557 
5953 โอฬาร  สุขสาํราญ ปัญหาการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังานเรือนจาํเก่ียวกบัการควบคุม

ผูต้อ้งขงั 
2557 

5954 วฐิฎากรณ์  คงหนู ปัญหาเก่ียวกบัการไต่สวนขอ้เท็จจริงของคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ท.) 

2557 

5955 สมใจ สุขโอ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัผงัเมืองรวม 
พ.ศ. 2518 

2557 

5956 พิมณฐัา  โพธ์ิแกว้ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคในความปลอดภยัของ
สินคา้นาํเขา้จากประเทศสหพนัธรัฐมาเลเซีย 

2557 

5957 เกสรี  ใจเท่ียง ปัญหาทางกฎหมายนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 2557 
5958 ชยพล  กงัพานิช ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติความ

ปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 2554 
2557 



 มหาวทิยาลัยรามค าแหง (สารนิพนธ์) 648 

   
  ล าดับ                 ช่ือผู้แต่ง                                                     ช่ือเร่ือง                                                   ปีเผยแพร่   
  (No.)                 (Author)                                                     (Title)                                                     (Year) 

 

 

5959 ววิธัน์ จุลภกัดี ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการใช้สิทธิและการขอรับชาํระหน้ีของผู ้
ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค  พ.ศ.
2551 

2557 

5960 ศนัสนีย ์ ดว้งแกว้ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการออกโฉนดท่ีดินจากหลกัฐานการแจง้
การครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1) ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

2557 

5961 อารมย ์สมบติัมาก ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการเยียวยาความเสียหายของผูซ่ึ้งได้รับ
ผลกระทบจากการร่ัวไหลของสารกมัมนัตรังสี ตามพระราชบญัญติั
วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 

2557 

5962 ชุตินนัท ์ เทพสุริวงศ ์ ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคใน
ธุรกิจบริการเชิงพาณิชย ์

2557 

5963 ฟารีดา  แวกาจิ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัใชร้ะเบียบสํานักงานอยัการ
สูงสุดวา่ดว้ยการดาํเนินการเก่ียวกบัการบงัคบัคดี พ.ศ.2555 

2557 

5964 ทิวากร  คงเพช็ร ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการจับกุมผู ้ต้องหาในกรณีท่ีไม่มี
หมายจบัในคดีอาญาตามกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

2557 

5965 คณิต  จนัทร์เมือง ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืนวัตถุ
ระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 2490 : ศึกษาเฉพาะ
กรณีการขออนุญาตมีและใชอ้าวุธปืนและการขออนุญาตมีอาวธุปืน
ติดตวั 

2557 

5966 เพญ็วภิา ทองเช้ือ ปัญหาทางกฎหมายในการดําเนินการทางวินัยของพนักงานส่วน
ตาํบล 

2557 

5967 สมชาย จนัยงั ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการจบักุมและการตรวจสอบการจบักุมเด็ก
และเยาวชน 

2557 

5968 ยพุยงค ์  จุลบุษรา ปัญหาการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทคดีอาญา ตามกฎกระทรวงว่าดว้ยการ
ไกล่เกล่ียความผิดท่ีมีโทษทางอาญา พทุธศกัราช 2553 

2557 

5969 วษิณุ สิทธิการิยะวตัร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัสถาบนัผูใ้หญ่บา้นกาํนนัตามพระราชบญัญติั
ลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ. 2457 ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัการพฒันาการ
ปกครองทอ้งถ่ินในระบอบประชาธิปไตย 

2557 

5970 เจตน์สฤษฏ ์ บวัเนียม การชนัสูตรพลิกศพกรณีผูเ้สียชีวตินบัถือศาสนาอิสลาม 2557 
5971 สมศกัด์ิ  ดบัทอง ปัญหาการใชพ้ระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ.2551 2557 
5972 สมหมาย   ปัญจพรอุดมลาภ ปัญหาขอ้กฎหมายของการขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์
2557 

5973 เศรษฐสิทธ์ิ  แกว้คูณเมือง กระบวนการยติุธรรมของศาลทหารในการปล่อยชัว่คราวทหารท่ีตก
เป็นจาํเลย 

2557 
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5974 อาํพล  ชุมช่วย ปัญหาการบริหารงานสถานีขนส่งผูโ้ดยสารขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

2557 

5975 ทศพร  ช่วยภกัดี กระบวนการเขา้สู่ตาํแหน่งของพนกังานอยัการ 2557 
5976 อาดลย ์ พรหมาด มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมผูป้ระกอบวชิาชีพพยาบาล 2557 
5977 ณฐัชานนท ์ ทิพยม์นตรี อาํนาจของอยัการทหารในการสัง่ใหส้อบสวนเพ่ิมเติมในคดีอาญา 2557 
5978 เจษฎา ไวโรจน์พนัธ์ุ ปัญหาทางกฎหมายการแยกสถานท่ีคุมขงัผูต้อ้งโทษในคดียาเสพติด 2557 
5979 เกษม แสงเอ่ียม บทบาทอาํนาจหนา้ท่ีเทศบาลในกิจการเทศพาณิชย ์ 2557 
5980 หฤฑีฐ ์  ศรีเอียด มาตรการทางกฎหมายในการร่วมมือแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างประเทศไทย และสหพันธรัฐ
มาเลเซีย 

2557 

5981 ภทัรพล  ทองอ่อน ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมการดาํเนินกิจการสถานบริการ
ตามพระราชบญัญติัสถานบริการ พ.ศ.2509 

2557 

5982 อนุสรณ์  อินยา มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัสิทธิในสวสัดิการและการคุม้ครอง
สวสัดิภาพของเจา้หนา้ท่ีรัฐในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(จชต.) 

2557 

5983 สมเกียรติ  ค ํ้าชู มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันปราบปรามการโจรกรรม
รถยนตข์า้มชาติในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2557 

5984 สุธาทิพย ์ รังสิโยภาส ปั ญ ห า ท า ง ก ฎ ห ม า ย ใ น ก า ร บัง คับ ใ ช้ก ร ณี ก า ร บุ ก รุ ก ท่ี ดิ น
สาธารณประโยชน์ 

2557 

5985 วณีา  สุวรรณโณ มาตรการบงัคบัการบาํบดัผูติ้ดยาเสพติดตาม พระราชบญัญติัฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดพ.ศ.2545 

2557 

5986 สุรีรัตน์  สุขรุ่ง การดาํเนินการทางวนิยัพนกังานเทศบาล 2557 
5987 ราชนัย ์ ป่ินทองพนัธ์ุ ปัญหาเก่ียวกบัการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค 

พ.ศ. 2551 
2557 

5988 ประยทุธ์  ฉตัรแสงอุทยั ปัญหาการดาํเนินคดีอาญาแผน่ดินของพนกังานอยัการ 2557 
5989 องัสนา  เดชะองักรู ปัญหาการไต่สวนขอ้เท็จจริงเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีมิใช่ผูด้าํรงตาํแหน่ง

ทางการเมืองตามอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช 
2557 

5990 นฤบาล  หารจาํปา ปัญหาการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานในการบังคับใช้กฎหมายท่ี
เก่ียวกบัการจราจร 

2557 

5991 สาํราญ  ละมัง่ทอง ปัญหาเก่ียวกบัการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงินแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2552 

2557 

5992 นิตดา  เพง็มี ปัญหากฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากขอ้ความสั้น (SMS) บน
โทรศพัทมื์อถือ 

2557 

5993 ฐาปนาพร  จงพิพฒัน์วณิช ์ ปัญหาเก่ียวกบัความรับผิดของผูป้ระกอบการตามพระราชบญัญติั 2557 



 มหาวทิยาลัยรามค าแหง (สารนิพนธ์) 650 

   
  ล าดับ                 ช่ือผู้แต่ง                                                     ช่ือเร่ือง                                                   ปีเผยแพร่   
  (No.)                 (Author)                                                     (Title)                                                     (Year) 

 

 

ความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ.
2551 

5994 มะลิไล แกว้มาดีงาม ปัญหาเก่ียวกบัการอายดัเงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหน้ีตาม
คาํพิพากษาในคดีแพง่ 

2557 

5995 วทิวสั  ทศันศร การกาํหนดอายคุวามทางอาญา 2557 
5996 วาสนา ช่วยเมือง ปัญหาการใช้มาตรการคุ้มครองผูถู้กกระทําด้วยความรุนแรงใน

ครอบครัวตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระทาํดว้ยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. 2550 

2557 

5997 พรพิมล กิตติวฒิุกลุ ความรับผิดของส่ือมวลชนจากการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัหรือ
สิทธิส่วนบุคคล จากการแสวงหาและการนาเสนอขอ้มูลข่าวสาร 

2557 

5998 ลกัษณา ขาํนุรักษ ์ ปัญหาทางกฎหมายในการจดัระเบียบองค์กรจดัเก็บค่าตอบแทนใน
งานส่ิงบนัทึกเสียง 

2557 

5999 มณีวรรณ ทองทิพย ์ มาตรการทางกฎหมายการคุ้มครองผูบ้ริโภคในกรณีการชําระค่า
สินค้าและบริการด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้เติมเงินในบัตร
ล่วงหนา้ 

2557 

6000 สุคนธ์ทิพย ์สุขสุอรรถ ปัญหาทางกฎหมายของกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 12 แห่ง
พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550 

2557 

6001 เกียรติชยั เลิศไกร ปัญหาเก่ียวกบัการกาํหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษในคดีละเมิด 2557 
6002 ทนุธรรม  รจิตวานิช ปัญหามาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของแรงงานต่าง

ดา้วท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายแต่ไดรั้บการผอ่นผนัใหท้าํงานในประเทศ
ไทยในการไดรั้บบริการสุขภาพ 

2557 

6003 ชาติชาย แกว้กก สิทธิของจาํเลยในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญา: ศึกษา
เฉพาะคดีอาญาท่ีอยูใ่นอาํนาจศาลแขวง 

2557 

6004 ศิริวลัย ์ ไพบูลยโ์รจน์รุ่ง ปัญหาการพิจารณาวนิยัขา้ราชการพลเรือนสามญั 2557 
6005 นนัมนสั  เพียงล้ิม ปัญหาการบังคบัใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 

2551 
2557 

6006 นุสรี  ธีรวชัรพร ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติว ัตถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ.2518 

2557 

6007 นิยดา ธีรวชัรพร ปัญหาการจดักิจการและทรัพยสิ์นของลูกหน้ีในคดีลม้ละลาย 2557 
6008 ศิริวรรณ  ซ่ือสตัย ์ ปัญหาการบังคบัใชพ้ระราชบัญญติัการประกอบธุรกิจของคนต่าง

ดา้ว พ.ศ. 2542 
2557 

6009 บรรจบ  จนัตาบุญ ปัญหาการบังคบัใชพ้ระราชบญัญติัองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ

2557 
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กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 
6010 ธีรศกัด์ิ  ปานประเสริฐ มาตรการบงัคบัทางกฎหมายเก่ียวกบัการฉ้อฉลของผูเ้อาประกนัภยั

รถยนต ์
2557 

6011 อรจาํรัส  บุญจนัทร์ ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 
2535 

2557 

6012 พนัธพร ชูจนัทร์ ปัญหาเก่ียวกบัการตีความประมวลกฎหมายอาญา 2499 มาตรา 334 
ความผิดฐานลกัทรัพย ์

2557 

6013 ชุติมา ชุ่มธาราธร ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการปลูกถ่ายอวยัวะ 2557 
6014 ชวลิต นํ้ าใจสตัย ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับอาํนาจหน้าท่ีของพนักงานอัยการในการ

สอบสวนคดีอาญา 
2557 

6015 คงวฒัน์ อคัรมณี ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของ
กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 

2557 

6016 ศุภวชิญ ์โตตะเภา ปัญหากฎหมายการรอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา 2557 
6017 ปิยฉตัร  ภู่พนูทรัพย ์ ปัญหาเก่ียวกบัการกาํหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษ 2557 
6018 วไิลรัตน์ ศรีสาครบริสุทธ์ิ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการบริษทั 2557 
6019 ชยัภทัร บุญเพ่ิม ปัญหากฎหมายเก่ียวกับความรับผิดของผูผ้ลิตรถยนต์ต่อผูซ้ื้อใน

ความเสียหายท่ีเกิดจากการชาํรุดบกพร่องของสายการผลิตรถยนต ์
2557 

6020 ญาณภทัร อมรชาติ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินการทางวนิยักบักาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 2557 
6021 อานนท ์วรวรรษนนัท ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
2557 

6022 สรพล  เพ่ิมพลาดิศยั ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายการบริหารงบประมาณภาครัฐ 2557 
6023 ทศพล  บุง้ทอง ปัญหาท างกฎ หมาย ในกา รป้องกันและ ปราบ ปราม องค์ก ร

อาชญากรรมขา้มชาติ 
2557 

6024 ปริญญา   ทองอ่อน ปัญหาการบงัคบัคดีจากบุคคลผูรั้บผิดตามสญัญาประกนัในคดีอาญา 2557 
6025 พยพั พงษส์วสัด์ิ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจการบินพาณิชย ์ 2557 
6026 วลชัณฏัฐ ์กลุสิริอิทธิกร ปัญหาเก่ียวกับการจัดการกิจการและทรัพยสิ์นของลูกหน้ีโดยเจ้า

พนกังานพิทกัษท์รัพย ์
2557 

6027 อธิษฐณ์ฐั กลุสิริอิทธิกร มาตรการควบคุมการซ้ือทรัพยจ์ากการขายทอดตลาด 2557 
6028 ธนารัตน์ กล่ินฟุ้ ง ปัญหาขอ้กฎหมายในการพิจารณารับจดทะเบียนอาคารชุด 2557 
6029 ภาว ีสุวรรณมณี ปัญหาการซ้ืออสงัหาริมทรัพยจ์ากการขายทอดตลาด 2557 
6030 สุภคัวดี เข่ือนทอง ปัญหาขอ้จาํกดัในการบงัคบัใชเ้ก่ียวกบัการกกัเรือเดินทะเล 2557 
6031 ชนตัถา  อุตมะ มาตรการคุม้ครองขอ้มูลของผูใ้ชบ้ตัรเครดิต 2557 
6032 วรเชษฐ ์ อุตมะ ปัญหากฎหมายการลงโทษในความผิดฐานหลีกเล่ียงอากรศุลกากร 2557 
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ขอ้หา้มขอ้จาํกดัและสาํแดงเท็จ 
6033 พิราวรรณ พวงกหุลาบ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดของเจา้ของหอพกั 2557 
6034 ธนณฏัฐ ์ต่อไพบูลย ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการทําแผนประทุษกรรมประกอบคาํรับ

สารภาพ 
2557 

6035 กฤษณะ   สุขอนนัต ์ ปัญหาการบังคับใช้มาตรา  103 /7  และ มาตรา  103 /8  ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 

2557 

6036 นายปรีชา  จ่าแกว้ ปั ญ ห า ก า ร ล ง โ ท ษ ท า ง วิ นั ย แ ล ะ ก า ร อุ ท ธ ร ณ์ ดุ ล พิ นิ จ ต า ม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

2557 

6037 กฤษณ์ จงปัตนา ปัญหาเก่ียวกับสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนผู ้เ สียหายและค่า
ทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จาํเลย 

2557 

6038 ชาญชยั  ศรีสาริสถ ์ ปัญหาการจา้งแรงงานของลูกจา้งรับเหมาค่าแรง 2557 
6039 สุวภทัร  ปานคง ปัญหาเก่ียวกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานในชั้นพนกังานสอบสวน 2557 
6040 บุณยวยี ์ชูบุญศรี ปัญหาการใชอ้าํนาจของพนกังานอยัการ 2557 
6041 จิดาภา สกลุวา ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทคนกลาง

ประกนัภยัของ สาํนกังาน คปภ 
2557 

6042 ววิฒัน์ ฉนัทโภไคย ปัญหากฎหมายเก่ียวกับ อาํนาจ หน้าท่ี และความรับผิด ของนิติ
บุคคลอาคารชุด 

2557 

6043 ปรียาภรณ์  วงคช่ื์น ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการถือครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดินของคนต่าง
ดา้ว 

2557 

6044 ดวงเดือน  สงัขจ์นัทร์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการติดตามทวงหน้ีของสถาบนัการเงิน 2557 
6045 พนิดาภรณ์  พงศส์ถาพร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการจดัทาํงบประมาณของจงัหวดัและกลุ่ม

จงัหวดั 
2557 

6046 วภิาวดี   จนัทวรรณ ปัญหาการบงัคบัใชค้วามผิดทางอาญาฐานฉอ้โกง 2557 
6047 ทศนารถ  เมฆประยรู ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการยึด อายดั และริบทรัพยสิ์นตามกฎหมาย

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  
2557 

6048 ภทัราวดี  สวสัดิพงษ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์
ในคดีอาญาความผิดเก่ียวกบัเพศ 

2557 

6049 ลดัดา  เดือนสวา่ง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการร้องขอให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของ
แผน่ดิน 

2557 

6050 ประภสัสร  เครือสูงเนิน ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการแกไ้ข หรือเพิกถอนเอกสารสิทธิในท่ีดิน 2557 
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6051 รักพงษ ์มณีรวม ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการฟ้องคดีผูบ้ริโภค 2557 
6052 ชานนท ์โคตระศรี ปัญหาทางกฎหมายและผลกระทบเก่ียวกบัการดาํเนินการกีฬามวย

ไทย 
2557 

6053 วทิยา  สุวรีานุวฒัน์ ปัญหากฎหมายของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเปรียบเทียบกับนิติ
บุคคลอาคารชุด 

2557 

6054 สุรศกัด์ิ  จิตอาํนวย ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ 2557 
6055 วทิยา  ทองมัง่ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ท่ี

เหมาะสมกบัประเทศไทย 
2557 

6056 กฤติยาวดี  กิมาคม ปัญหากฎหมายการละเมิดลิขสิทธ์ิในงานดนตรีกรรม 2557 
6057 ขวญัชีวา ศุภนิตย ์ ปัญหากฎหมายการเขา้ช่ือเสนอกฎหมายของประชาชนในประเทศ

ไทย 
2557 

6058 ภาณุวฒัน์  ลบับวังาม ปัญหาการนํามาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญามาใช้ตาม
พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ.2553 

2557 

6059 นภสัชล  อินทรตุล ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความมัน่คงและปัญหาความไม่สงบในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2557 

6060 รัฐริญญา เศวตวงศ ์ ปัญหาในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการละเ มิดของ
ผูป้ระกอบการ 

2557 

6061 อรสา  เสง้คุ่ย ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในคดีแพง่ 2557 
6062 สุทธิพงศ ์ บุญศิริ ปัญหาความเป็นอิสระขององคก์รอยัการตามรัฐธรรมนูญ 2557 
6063 ศิวชัญ ์ กา้วมุ่งมัน่ ปัญหาการนาํวิธีการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทโดยศาลมาใชใ้นคดีปกครอง

ของไทย 
2557 

6064 กฤษรา  ถาวรแกว้ ปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับการประกันภัยความรับผิดต่อความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย (Product Liability 
Insurance) 

2557 

6065 ธเนต เอกจิตต ์ การร้องขอใหเ้วนคืนหรือจดัซ้ือท่ีดินส่วนท่ีเหลือจากการเวนคืน 2557 
6066 พชัรีย ์ นิจจนัทร์พนัศรี ปัญหากฎหมายในการควบคุมดูแลธุรกิจเวชสาํอาง 2557 
6067 ปาริชาติ ประดุดง กฎหมายดา้นการรวมกลุ่มในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม 
2557 

6068 วทิวสั ชนะชนม ์ การตรวจสอบการใชอ้าํนาจของเจา้หน้าท่ีของรัฐต่อการดาํเนินการ
ทางวินัยตามมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

2557 

6069 สญัชยั พนัธนาม ปัญหาในการปราบปรามผูก้ระทาํผิดเก่ียวกบับตัรอิเลก็ทรอนิกส์ 2557 
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6070 ธนกฤต  วชิยัดิษฐ ์ ปัญหาการยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 237 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 

2557 

6071 ดนยั จิรพนัธ์พาณิชย ์ ปัญหาขอ้กฎหมายในขบวนการสหกรณ์ 2557 
6072 สุทธิชยั อนนัทบริพงค ์ ปัญหาทางกฎหมายเ ก่ียวกับความรับผิดของผู ้ละเมิดสิทธิใน

เคร่ืองหมายการคา้ 
2557 

6073 นภสักร ขนุทว ี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองพืชสมุนไพรไทย 2557 
6074 ณชปกร  หวนคะนึง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองผูบ้ริโภคจากสินค้าไม่

ปลอดภยัท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ 
2557 

6075 โชติชยั  มากู่ ปัญหากฎหมายเร่ืองการบงัคบัทางปกครองโดย การยึด อายดั และ
ขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 

2557 

6076 กฤษฐส์พล  กฤษฐค์งมัน่ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบับทบาทและอาํนาจหนา้ท่ีของพนกังาน
อยัการในการสอบสวนคดีอาญาบางประเภท 

2557 

6077 ธวชัชยั  บุญลือเลิศ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับสิทธิของเจ้าหน้ีในคดีล้มละลายตาม
พระราชบญัญติัลม้ละลาย พทุธศกัราช 2483 

2557 

6078 เจนจิรา เป้ียอน้ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการขนส่ง
ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ พ.ศ.2548 

2557 

6079 กิตติศกัด์ิ ดิษเทศ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัใช้ พระราชบัญญติัธุรกิจนํา
เท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 

2557 

6080 อยัยรัตน์  ลงักาพินธ์ุ ปัญหาเก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามการฟอกเงิน
ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

2557 

6081 วรเชษฐ  เอ่ียมอ่ิม ปัญหากฎหมายเก่ียวกับพินัยกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์

2557 

6082 เสริมสุข  บุญมา ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการส่งผูร้้ายขา้มแดนตามพระราชบญัญติั 
ส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ.  2551 

2557 

6083 เฉลิมพล  เรืองแกว้ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัมาตรการแจง้ผลการตรวจสอบสืบสวน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผน่ดิน พ.ศ.2542 

2557 

6084 จนัทนี จาตุรโอภาส ปัญหาเก่ียวกบัเขตอาํนาจของศาลปกครองในการพิจารณาคดีในการ
บริหารราชการฉุกเฉิน 

2557 

6085 จิรมิตร  พรมเพ่ิม ปัญหากฎหมายเ ก่ียวกับการกํากับ ดูแลการประกอบกิจการ
วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ 

2557 

6086 ธนพล  คงเจ้ียง ปัญหากฎหมายในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยก์รณีรัฐเวนคืนท่ีดิน
เกินกวา่ความจาํเป็น 

2557 
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6087 หน่ึงฤทยั เอ้ือวทิยา ปัญหากฎหมายเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและการเยียวยาความ
เสียหายอนัเกิดจากพลงังานนิวเคลียร์หรือสารกมัมนัตรังสี 

2557 

6088 โชติกา อรินทร์ชยั ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายศุลกากร กรณีการวินิจฉัยราคาศุลกากร
ล่วงหนา้ 

2557 

6089 รติยา เลิศสกลุภทัร ปั ญ ห า ท า ง ก ฎ ห ม า ย เ ก่ี ย ว กับ ก า ร เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น ร า ง วัล ต า ม
พระราชบญัญติัศุลกากร พทุธศกัราช 2469 มาตรา 102 ตรี อนุมาตรา 
3 

2557 

6090 ชิตพล  สุวรรณวงศ ์ ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 2557 
6091 อรรถพนัธ์  วชัระปันตรี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบักระบวนการทางวนิยัตาํรวจ 2557 
6092 ยทุธภูมิ ทณัทะรักษ ์ ปัญหาเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าตาม

พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้  พ.ศ. 2542 
2557 

6093 อภิศกัด์ิ กาํเนิด ปัญหาทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองผูถู้กกระทาํด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

2557 

6094 เจษฎา สุขประสงค ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคน
พิการ 

2557 

6095 ณฐัพงษ ์ รอดเขียว ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการโอนสญัญาเช่าซ้ือ 2557 
6096 จิรศกัด์ิ  เทาศิริ ปัญหากฎหมายส่งเสริมการลงทุน 2557 
6097 อดิศร ณ ถลาง ปัญหาทางกฎหมายตามพระราชบัญญติัการพนัน พ.ศ. 2478 กรณี

การพนนัผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
2557 

6098 ปพน กอบติกลู ปัญหาการบังคับใช้ทางกฎหมายของกองทุนเงินใ ห้กู้ยืมเ พ่ือ
การศึกษา 

2557 

6099 คล่ีเอก มาสมาน ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการปลดจากล้มละลายโดยผลของ
กฎหมาย 

2557 

6100 จุฑารัตน์  จนัทรวจิิตร ปัญหาทางกฎหมายตามพระราชบญัญติัควบคุมการใชส้ารตอ้งหา้ม 
ทางการกีฬา  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

2557 

6101 ปถว ี จารุจินดา ปัญหากฎหมายการแข่งขนัทางการคา้กรณีผูท้รงสิทธิบตัรใชสิ้ทธิ
โดยมิชอบ 

2557 

6102 พิชเวทย ์   เต่งศิริธรรม ปัญหาวิเคราะห์และเปรียบเทียบการกระทาํความผิดทางพระธรรม
วนิยักบัประมวลกฎหมายอาญาและการลงโทษท่ีเหมาะสม 

2557 

6103 ปุณณรัตน์  บริสุทธ์ิฤดม มาตรการทางอาญาตามพระราชบัญญติัว่าด้วยความผิดอนัเกิดจาก
การใชเ้ช็คพ.ศ. 2534 

2557 

6104 ชญัญา อมรรัตนกรกลุ ปัญหาเก่ียวกับกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในธนาคาร
พาณิชย ์: ศึกษากรณีการโอนเงินทางเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ 

2557 
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6105 วทิวสั  อธิพงศว์ณิช เปรียบเทียบการคุม้ครองพยานในคดีวินยัขา้ราชการกบัการคุม้ครอง
พยานในคดีอาญา 

2557 

6106 บณัฑิต  มงคลวาที มาตรการทางกฎหมายในการเยี่ยวยาผูถู้กกระทาํดว้ยความรุนแรงใน
ครอบครัว 

2557 

6107 สุธี  องัศุชยักิจ ปัญหาการปกป้องและคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าท่ีมีช่ือเสียง
แพร่หลายทัว่ไป 

2557 

6108 รัชนีกร  อุเบกจิตต ์ อาํนาจทาํการสอบสวนของพนกังานสอบสวนคดีพิเศษ 2557 
6109 พนูเพ่ิม พรไตรศกัด์ิ ปัญหาสิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชนในพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ 

พ.ศ. 2537 
2557 

6110 ธนะ  วอ่งทรง บทบาทและการใช้อํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ งตาม
บทบญัญติัมาตรา 239 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช 2550 

2557 

6111 พงษพ์ิทกัษ ์ โมงขนุทด ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการระงับข้อพิพาท โดยการไกล่เกล่ียใน
ธุรกิจประกนัวนิาศภยั 

2557 

6112 ปานรดา  รอดหวาน ปัญหาเก่ียวกับกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในธนาคาร
พาณิชย:์ ศึกษากรณีการโอนเงินทางเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ 

2557 

6113 นิยากร ชวดคาํ ปัญหาการบงัคบัคดีแพ่ง : ศึกษากรณีการยึดทรัพยเ์กินหน้ีตามคาํ
พิพากษา 

2557 

6114 ศรายธุ  ยอดอุทา ปัญหาเก่ียวกับระยะเวลาการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง่ 

2557 

6115 กลุวรางค ์ โฆษจนัทร ปัญหาความเสมอภาคและการเลือกปฏิบติัในการเขา้ทาํงานของผูพ้น้
โทษ : ศึกษากรณีพระราชบัญญติัคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนกังานรัฐวสิาหกิจ พ.ศ. 2518 

2557 

6116 สุภวดี   อยูส่าํราญ ปัญหาสิทธิการมีท่ีปรึกษากฎหมายตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชน
และครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

2557 

6117 อชิรญา  ธนาภรณ์ไพบูลย ์ ปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองผูบ้ริโภคตามสัญญา
ใหบ้ริการสถานออกกาํลงักาย 

2557 

6118 อรวรรณ  พงษสุ์ขเวชกลุ มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมาย 

2557 

6119 เปรมศรี จนัทร์มณี ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการใช้สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนของ
หน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ีรัฐ พ.ศ. 2539 

2557 

6120 โกวทิ เนตรทิพย ์ ปัญหาการลงโทษปรับของประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบการ 2557 
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ลงโทษปรับระบบ (Day-Fine) 
6121 ทองทิพย ์ เสมาฉิม ปัญหาความไม่เสมอภาคในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา: ศึกษา

เฉพาะกรณีการปล่อยชัว่คราว 
2557 

6122 วรีชยั พิเศษกญุชร ปัญหาทางกฎหมายในการทําแผนประทุษกรรมประกอบคาํรับ
สารภาพ 

2557 

6123 ปุณยวร์ี จนัมุณี มาตรการป้องกันการหลีกเล่ียงภาษีอากรเงินได้บุคคลธรรมดา 
สาํหรับกรณีหา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล 

2557 

6124 บญัชา ขวญัแกว้ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการทาํแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมาย 2557 
6125 ธญัวสิิฎฐ ์ ภคโชคนนทสิริ ปัญหาการปลดลม้ละลายโดยคาํสัง่ศาลและ โดยผลของกฎหมาย 2557 
6126 วฒิุศกัด์ิ จนัทร์เจริญ ปัญหาการบริหารจดัการของนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบญัญติั

อาคารชุด พ.ศ. 2522 
2557 

6127 เรืองศกัด์ิ จิตตะนนัทน ์ ปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้
เอกชนเขา้ร่วมงาน หรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535: 
ศึกษากรณี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

2557 

6128 ปาจรีย ์ ปาณะศรี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเป็น
กาํนนัผูใ้หญ่บา้น สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการบริหารของ
รัฐวสิาหกิจ ของผูต้รวจการแผน่ดิน 

2557 

6129 ปราการ  สงัขอินทรี ปัญหากฎหมายกิจการโทรคมนาคมไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี 
“ผลกระทบต่อองคก์รในการบริหารคล่ืนความถ่ี” 

2557 

6130 อภิสิทธ์ิ  ศิลาวลิาศภกัดี มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองเจา้หน้ีบริษทัผูสุ้จริต ศึกษา
กรณี:กรณีบริษทัตกเป็นบุคคลลม้ละลาย 

2557 

6131 ไพร  ประหลาดเนตร ปัญหาการพิจารณาร่างพระราชบญัญติัในขั้นคณะกรรมาธิการของ
วฒิุสภา 

2557 

6132 นคร หงส์ทอง สิทธิของผูต้อ้งหาระหวา่งการสอบสวน 2557 
6133 ณษัฐพนัธ์  อุดมพิมพ ์ ปัญหาการพิสูจน์หลกัฐานทางนิติวทิยาศาสตร์ 2557 
6134 รุ้งนภา  อินทโชติ ปัญหาทางกฎหมายในการลงโทษปรับ 2557 
6135 มานะ  แกว้บา้นแผว้ การเรียกเก็บเงินเพ่ิมตามพระราชบญัญติัศุลกากร พ.ศ. 2469 2557 
6136 ทรงกลด  เกตุพิจิตร มาตรการทางกฎห มายใน การแ สวงห าพยาน หลักฐ านทาง

วทิยาศาสตร์ในคดีอาญา 
2557 

6137 สุภทัรชยั  พนัธุ มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการขดักนัระหวา่งผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ิน 

2557 

6138 ภาวณีิ   ลอยฟ้า ปัญหาการจํากัดสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในสถานการณ์การ 2557 
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ชุมนุมของพระราชบญัญติัการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 
พ.ศ.2551 

6139 นนทอ์าว ี กิติสาร มาตรการทางกฎหมายในการเยี่ยวยาผูถู้กกระทาํด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว 

2557 

6140 พิมพอ์ปัสร สร้างสมวงษ ์ มาตรการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดในศาลทหาร 2557 
6141 เพชรรัตน์  พลอยประดบั สิทธิของผูพ้น้โทษ : ศึกษาเฉพาะกรณีการเขา้ถึงและเปิดเผยขอ้มูล

ประวติัอาชญากรรม 
2557 

6142 บรรพต  สหสกลุ ม า ต ร ก า ร ท า ง ก ฎ ห ม า ย ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อ ง กั บ อํา น า จ ห น้ า ท่ี ข อ ง
คณะกรรมาธิการสามญัของสภาผูแ้ทนราษฎร 

2557 

6143 เนตรทิพย ์ ตะโฉ มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญติัศาล
เยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ. 
2553 

2557 

6144 หรรษา  สีแดง การคุม้ครองประโยชน์ผูถู้กกล่าวหาในคดีอาญา 2557 
6145 อาทรีย ์ อิทธิชยั ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ 2557 
6146 ชนิดาภา  บุญญาลยั มาตรการทางกฎหมายในการเรียกให้เจ้าหน้าท่ีชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนตามพระราชบัญญติัความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
พ.ศ. 2539 

2557 

6147 ภูวภทั  ชยะกลุภกัดี มาตรการทางกฎหมายในการแสวงหาพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวกบัการ
ล่อใหก้ระทาํความผิด (Entrapment) ในคดียาเสพติด 

2557 

6148 ฉนัท ์ แป้นเพชร ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 2557 
6149 พงษล์ดา  ภทัรมานะวงศ ์ ปัญหาการดําเนินคดีของสมาคมหรือมูลนิธิแทนผู ้บริโภคตาม

กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค 
2557 

6150 แหวน  ปะวะเค ปัญหาการใชม้าตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญาก่อนฟ้องเด็ก
และเยาวชน 

2557 

6151 ศรินยา  วเิลปะนะ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของพยานบุคคลในคดี
เลือกตั้งทอ้งถ่ิน 

2557 

6152 บวร โยธะคง บทบาทของพนกังานอยัการในการต่อรองคาํรับสารภาพในคดีอาญา 2557 
6153 ปัญญา  วงษก์นัหา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการส่งผูร้้ายขา้มแดน 2557 
6154 ทศพร  ฟักทอง ปัญหาการคุม้ครองสิทธิผูเ้สียหายในคดีอาญาตามพระราชบญัญติั

ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 

2557 

6155 วรรณชยั  แสงสุวรรณ ปัญหากฎหมายภาษีคา้งของภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 2557 
6156 ศกัดิธชั วนัจนัทึก ปัญหาบางประการในการบังคับใช้กฎหมายทะเลของเจ้าหน้าท่ี 2557 



 มหาวทิยาลัยรามค าแหง (สารนิพนธ์) 659 

   
  ล าดับ                 ช่ือผู้แต่ง                                                     ช่ือเร่ือง                                                   ปีเผยแพร่   
  (No.)                 (Author)                                                     (Title)                                                     (Year) 

 

 

ตาํรวจนํ้ าในเขตเศรษฐกิจจาํเพาะ 
6157 อนุชา  ยอดศรี การใชดุ้ลพินิจของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยใ์นการรับหรือไม่ยอมรับ

ทรัพยสิ์นหรือสิทธิตามสญัญาของลูกหน้ีในคดีลม้ละลาย 
2557 

6158 ผดุงศกัด์ิ   สุวรรณเวก ปัญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม ดา้นเงินทุน 

2557 

6159 สุนนัท ์กีรติวฒันพิศาล ปัญหากฎหมายเจรจาต่อรองเพ่ือรับสารภาพในคดีอาญาแผน่ดิน 2557 
6160 เสาวณี  สหะชาติศิริ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดของคู่สมรสผูล้งนามเป็นพยาน

ในสญัญาคํ้าประกนัโดยสุจริต 
2557 

6161 อรรถพล   อินทะนิน ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการไกล่เกล่ียข้อพิพาทคดีอาญาในชั้ น
พนกังานสอบสวน 

2557 

6162 อาทิตย ์ เครือทรัพย ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความผิดอนัยอมความไดก้รณีความรับผิดทา
งงอาญาของลูกจา้งหน่วยงานรัฐกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของง
หน่วยงานตน้สงักดั 

2557 

6163 ศิริพร  หาญในธรรม ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายว่า
ดว้ยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

2557 

6164 อนินทิตา  วสาคารวะ ปัญหากฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการให้บริการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูบ้ริโภคชาํระเงินค่าบตัรล่วงหน้าเพ่ือใชซ้ื้อสินคา้
และบริการ 

2557 

6165 ธีรวฒัน์  อ่ิมสุวรรณ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินคดีในความผิดเก่ียวกบัการเสนอ
ราคาต่อหน่วยงานของรัฐของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

2557 

6166 อญัชนา  ชยัเลิศ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการสอบสวนคดี
พิเศษ พ.ศ. 2547 

2557 

6167 เมธีวฒัน์  คาํเสือ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการสอบสวนคดีพิเศษกบัการคุม้ครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน 

2557 

6168 ปิยะดาว  วศิิษฏส์รอรรถ ปัญหาการจํากัดสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในสถานการณ์การ
ชุมนุมของพระราชบญัญติัการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 
พ.ศ.2551 

2557 

6169 พฒันี พว่งสมุทร์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัมาตรการต่อรองคาํรับสารภาพในคดียาเสพ
ติด 

2557 

6170 เยาวกลุ  เยาวพลกลุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการทาํธุรกิจขอ้มูลเครดิตท่ีมีผลกระทบต่อ
ผูบ้ริโภคสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 

2557 

6171 โสภิตา  ยิง่บุรุษ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัพยานบุคคลในคดีอาญา 2557 
6172 ศุภศร  รัตนบุรี ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของผูสู้งอาย ุ 2557 
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6173 พงศธร  พนัธ์ชมพู ปัญหาการคุ้มครองสิทธิเด็ก  : ศึกษากรณีปัญหาเด็กท่ีเข้าสู่
กระบวนการยติุธรรม 

2557 

6174 วรฏฐ ์ สตัยานุมฏัฐ ์ ปัญหากฎหมายตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระทาํความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ.2550 : ศึกษากรณีผลกระทบจากการกระทาํความ
รุนแรงต่อเด็กโดยบุคคลในครอบครัว 

2557 

6175 กรวกิา  มานพศิลป์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 

2557 

6176 บณัทิต  ผอ่งพลีศาล ปัญหาการนํากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้ในคดี
ส่ิงแวดลอ้มของศาลปกครองกรณีมีผูเ้สียหายหลายราย 

2557 

6177 ชยานิษฐ ์ ดุลยสิริโรจน ์ ปัญหากฎหมายของทนายความขอแรงในคดีอาญา 2557 
6178 บรรณกร ตุลยสิงห์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มทางแพง่ 2557 
6179 ศกัด์ิชาย  วนัใส ปัญหาการคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียภาษีอากรในกระบวนการอุทธรณ์

การประเมินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
2557 

6180 ธชัธรรม  ชยัล้ินฟ้า ปัญหาการรับรองสถานะทางกฎหมายแก่บุคคลผูผ้า่ตดัแปลงเพศ 2557 
6181 นยัพินิจ  รัฐธรรม ปัญหาเ ก่ียวกับกระบวนการสอบสวนในคดีความรุนแรงใน

ครอบครัวระหวา่งสามีภรรยา 
2557 

6182 อาทิตย ์ ฤทธิรงค ์ การดําเนินการของสมาคมและมูลนิธิท่ีได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการคุ้มครองผู ้บริโภคให้มีสิทธิและอํานาจฟ้องคดี
ผูบ้ริโภค 

2557 

6183 สุทธิชยั  ธรรมชาติ ปัญหาเก่ียวกับการใช้อํานาจของทหารเรือในการป้องกันและ
ปราบปรามการกระทาํอนัเป็นโจรสลดั 

2557 

6184 เดชา  คะทะวะรัตน ์ ปัญหาเก่ียวกับการเรียกให้เจ้าหน้าท่ีผูท้ ําละเมิดชดใช้ค่าเสียหาย
ใหแ้ก่กองทพัเรือ 

2557 

6185 นฐัติกาล น่ิมนวล ปัญหาเก่ียวกบัการดาํเนินการทางวนิยัพนกังานส่วนตาํบล 2557 
6186 เกียรติฟ้า เลาหะพรสวรรค ์ ปัญหาเก่ียวกบัสิทธิของชุมชนในการครอบครองท่ีดินของรัฐ 2557 
6187 จิรัฏฐ ์องศุลาภะ ปัญหาเก่ียวกบัการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ 2557 
6188 จิระวสัส์ เช้ือจนัทร์อตัถ ์ ปัญหาเก่ียวกบัการชดเชยค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทนแก่ผูไ้ดรั้บ

การทรมานจากเจา้พนกังานของรัฐ 
2557 

6189 ธนเดช  ไชยเทียน ปัญหาของการจาํนองรถยนต ์ 2557 
6190 วชัรินทร์ อินทรอารีย ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะตาม

พระราชบญัญติัการจดัสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 
2557 

6191 วรลกัษณ์ ยอดอินทร์ ปัญหากฎหมายในการใช้เค ร่ืองพันธนาการแก่ผู ้ต้องขัง ตาม
พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พทุธศกัราช 2479 

2557 
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6192 อติชาต ปิติสนัต ์ ปัญหาจากการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัว่าดว้ยความผิดอนัเกิดจาก
การใชเ้ช็ค พ.ศ. 2534 

2557 

6193 ชูเดช พนัทว ี ปัญหาอาํนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง : ศึกษากรณีตามมาตรา 
239 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

2557 

6194 วฒิุชยั พนูขนัธ์ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมาย กรณีท่ีดินประเภทหนังสือรับรองการ
ทาํประโยชน์ 

2557 

6195 สมศกัด์ิ  จินดามณี การเพิกถอนหรือแกไ้ขการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมศึกษากรณี
การคุม้ครองผูรั้บโอนท่ีสุจริตและเสียค่าตอบแทน 

2557 

6196 วงศกร  บุญเพียร ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 2557 
6197 อาษา  ขอบอรัญ ปัญหาทางกฎหมายของกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองตาม

กฎหมายไทย 
2557 

6198 สาวติรี  พรหมเดช ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการใช้อาวุธปืนของเจา้พนักงานราชทณัฑ์
ตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พทุธศกัราช 2479 

2557 

6199 พีรนทัธ์  วงศส์วสัด์ิ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือจากรัฐในด้านการ
จดัหาทนายความใหแ้ก่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญา 

2557 

6200 ปิยะพงษ ์นิยมตรง ปัญหาการบังคับคดีแพ่งโดยภาคเอกชนตามกฎกระทรวงว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายใหป้ฎิบติัการแทนเจา้พนกังานบงัคบัคดี พ.ศ.2551 

2557 

6201 เผา่เทพ มูลชารี ปัญหาในการขอรับชาํระหน้ีของเจา้หน้ีในคดีลม้ละลาย 2557 
6202 สายฝน ศิลาพนัธ์ ปัญหาบทบญัญติัขอ้กฎหมายวา่ดว้ยการปลดจากลม้ละลาย 2557 
6203 พิมมนต ์ อรัญพลู ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับภาษีป้ายตามพระราชบัญญติัภาษีป้าย 

พ.ศ. 2510 
2557 

6204 ภฤคเดช  วเิศษสุรการ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัมาตรการการลงโทษผูก้ระทาํผิดในคดีละเมิด
ลิขสิทธ์ิ 

2557 

6205 อดิศร  จิตรสถาพร อาํนาจหนา้ท่ีของกรมสรรพสามิตในการจดัเก็บภาษีและควบคุมการ
บริโภคยาสูบตามพระราชบญัญติัยาสูบ พ.ศ. 2509 

2557 

6206 พรหมทิพย ์ แจ่มขาํ ปัญหาเก่ียวกบัการสืบสวนก่อนเป็นคดีพิเศษตามพระราชบญัญติัการ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

2557 

6207 กรกฏ  เกษกลุ ปัญหาการใชดุ้ลพินิจของผูบ้งัคบับญัชา เก่ียวกบัการดาํเนินการทาง
วนิยัตามพระราชบญัญติัตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 

2557 

6208 วาริน  จนัทวาท ปัญหาในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของนายกองค์การ
บริหารส่วนตาํบล 

2557 

6209 สราวธุ  จนัทวาท ปัญหาในการตราขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีขององคก์าร 2557 
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บริหารส่วนตาํบล 
6210 สายสวาท ผลพานิช ปัญหากฎหมายอาคารชุด กรณีนิติบุคคลอาคารชุด 2557 
6211 ยทุธนา  แกว้ประสงค ์ ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัหอพกัเอกชน 2557 
6212 พิเชษฐ ์ทบัทิม ปัญหาความรับผิดของบิดามารดาหรือผูป้กครองในกรณีท่ีผูเ้ยาว์

กระทาํความผิด 
2557 

6213 รังสฤษฎ ์แคลว้ปลอดทุกข ์ ปัญหาการนาํเร่ืองสิทธิครอบครองมาใชก้บัท่ีดินท่ีมีหนังสือรับรอง
การทาํประโยชน์ 

2557 

6214 ธรรมรัตน์  พณิชยกลุ ปัญหาสิทธิและหนา้ท่ีของคู่สญัญาในการเช่าซ้ือ 2557 
6215 ตระการ ศกัด์ิศรีกรม ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการดาํเนินคดีความผิดฐานลักขอ้มูล

อิเลก็ทรอนิกส์ 
2557 

6216 บุญปภา ทบันอ้ย ปัญหากฎหมายในการสอบสวนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพยข์องคนต่างดา้ว 

2557 

6217 จิตติ  ชมะวรรณ์ ปัญหาเก่ียวกบัการใชดุ้ลยพินิจของศาลในการบงัคบัโทษกกัขงัแทน
การยดึทรัพยใ์ชแ้ทนค่าปรับ 

2557 

6218 ธนู พุม่พวง ปัญหาทางกฎหมายจากการแสวงหาและการรับฟังพยานหลกัฐานใน
คดียาเสพติด ตามพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 

2557 

6219 วลยัลกัษณ์  จนัทดิษฐ ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการค้นในท่ีรโหฐานตามประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

2557 

6220 อดิศร ม่วงยิม้ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัท่ีมาและอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
รถไฟแห่งประเทศไทย 

2557 

6221 ดุสิตา มาเขียว การขายทอดตลาดทรัพยข์องกรมบงัคบัคดี 2557 
6222 สขิลา อภิชาตยากร กระบวนการเขา้สู่ตาํแหน่งและบทบาท อาํนาจหนา้ท่ีของผูพ้ิพากษา

สมทบในศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ 
2557 

6223 วนิยั ขิมกระโทก การคุม้ครองสิทธิทนายความกรณีทนายความถูกลงโทษมรรยาท
ทนายความ 

2557 

6224 กานตธิ์ดา  ประเสริฐวชิรา
กลุ 

ปัญหาทางกฎหมายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2557 

6225 ฉนัทนา  หมอกเจริญพงศ ์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบการใช้เซลล์ต้น
กาํเนิดของมนุษย ์

2557 

6226 พงษธร อินอาํนวย ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ 

2557 

6227 ฐิติมา  อาจาหาญ บทบาทอาํนาจหนา้ท่ีของพนกังานอยัการในการสัง่สอบสวนเพ่ิมเติม
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 143 : ศึกษา

2557 
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เฉพาะกรณีคดียาเสพติด 
6228 พนิต ใยสวสัด์ิ กระบวนการเขา้สู่ตาํแหน่งของผูป้ระกอบวชิาชีพทนายความ 2557 
6229 ไพรวรรณ  ไชยชนะ การควบคุม ตรวจสอบ และการคุม้ครองสิทธิของผูใ้ชร้ถยนตติ์ดตั้ง

ก๊าซธรรมชาติ (NGV) Natural Gas for Vehicles 
2557 

6230 สมชาย วงศพ์ฒันวฒิุ ปัญหาการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งสงสยัในคดีอาญา 2557 
6231 เชิงชาย มณีฤทธ์ิ ปัญหาการเลิกสญัญาจา้งแรงงานโดยการบอกกล่าวล่วงหนา้ 2557 
6232 ชนะภูมิ  วงษดี์ หลกัความไม่มีส่วนไดเ้สียของเจา้หน้าท่ี ศึกษากรณีการออกคาํสั่ง

ทางปกครอง 
2557 

6233 ชยพล รุ่งเรืองนานา อาํนาจหนา้ท่ีของผูต้รวจการแผน่ดิน 2557 
6234 จนัทนา  สาตะมาน ปัญหาขอ้กฎหมายการตรวจพยานหลกัฐานโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ 

เพื่อพิสูจน์ความผิดของผูต้อ้งหาและผูเ้สียหายในคดีอาญา 
2557 

6235 วรัิช   พ่ึงไชย การปล่อยชัว่คราวโดยกรมธรรมป์ระกนัภยัอิสรภาพ 2557 
6236 กิติคุณ  ป่ินคาํ ปัญหาทางกฎหมายเ ก่ียวกับการ เยียวยาผู ้ติดยา เสพติดตาม

พระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 
2557 

6237 สุธี  แสงปัดสา สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนิติบุคคล….นิติบุคคลเพื่อใคร 2557 
6238 แมนสญั  เส็งตากแดด ปัญหาการปล่อยชัว่คราว:ศึกษาชั้นพนกังานสอบสวน 2557 
6239 เตชิต  เยีย่มรัมย ์ ปัญหากฎหมายความมัน่คง: ศึกษากรณีพระราชบญัญติักฎอยัการศึก 

พ.ศ.2457  พระราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.2548  และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจกัร พ.ศ.2551 

2557 

6240 อุดมลกัษณ์  สารบรรณ ปัญหาในการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

2557 

6241 สมศกัด์ิ  เยน็เหลือ การสอบสวนคดีอาญาเด็กและเยาวชน: ศึกษาเฉพาะกรณีการบงัคบั
ใชก้ฎหมายวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

2557 

6242 วโิรจน์  จิวะวทูิรกิจ การดาํเนินคดีแพง่เก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา ในกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชน 
ท่ีไดก้ระทาํความผิดทางอาญา 

2557 

6243 สุรินทร์  หอมทอง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา : 
ศึกษากรณีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2557 

6244 ไพรวลัย ์ ดาวลอ้ม ปัญหากฎหมายการปล่อยชัว่คราวในชั้นศาล 2557 
6245 มตัติกา   รองศกัด์ิ ปัญหาการการบริการทางการแพทย์กับพระราชบัญญัติคุ ้มครอง

ผูบ้ริโภค พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค 
พ.ศ.2551 

2557 

6246 ชิตพล  ไชยสงเมือง จริยธรรมของทนายความกบัปัญหาการเรียกค่าวา่ความจากทรัพยสิ์น 2557 
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ท่ีพิพาทกนัในคดี 
6247 เมฆินทร์   ภูอาภรณ์ ปัญหาการคุม้ครองเด็กท่ีถูกทาํร้ายโดยบุคคลในครอบครัว 2557 
6248 ธนัยธร  พทุธิมา ปัญหาการบงัคบัทางกฎหมายของการรับตั้งครรภแ์ทน 2557 
6249 สายพิรุณ  ดอนหวับ่อ ปัญหากฎหมายและอุปสรรคในการเปิดเสรีการคา้บริการโลจิสติกส์

ของไทยในภูมิภาคอาเซียน 
2557 

6250 เกียรติศกัด์ิ  สิงห์สาย ปัญหาการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดีท่ีมีผลกระทบต่อ
บุคคลภายนอก 

2557 

6251 เอนก คาํสุวรรณ์ ปัญหาการเสียภาษีเงินไดข้องบุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร 2557 
6252 จิราวรรณ  สุดใด ปัญหามาตรการทางกฎหมายในการกาํกบัดูแลองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน : ศึกษากรณีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและเทศบาล 
2557 

6253 บณัฑิต  ศรีเศรษฐา ปัญหากฎหมายการเลือกตั้งผูบ้ริหารหรือสมาชิกสภาทอ้งถ่ินศึกษา
กรณีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2557 

6254 กานต ์ คาํศิริรักษ ์ ปัญหาการเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินตามพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 

2557 

6255 วษิณุ  แสนคาํ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ในชั้น
พนกังานสอบสวน 

2557 

6256 เชน  จงสถิตรักษ ์ ปัญหาการดาํเนินคดีกับผูก้ระทาํความผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชนท่ี
กระทาํการแข่งรถในทางโดยไม่ไดรั้บอนุญาตตามพระราชบญัญติั
จราจรทางบก พ.ศ.2522 

2557 

6257 กิติพนัธ์  จนัทร์สุข การกาํหนดค่าสินไหมทดแทนกรณีทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่ชีวติ 2557 
6258 ฤทธ์ิชยั  มงคลศรีสวสัด์ิ ปัญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 2557 
6259 ปรีชา  ตะนะแสง การลงโทษกกัขงัแทนค่าปรับ 2557 
6260 วฒิุชยั    เยมิสูงเนิน ปัญหาการนําพยานบุคคลมาให้การตามหมายเรียกของพนักงาน

สอบสวน 
2557 

6261 สุรวชิญ ์ วงศล์ะคร ปัญหากฎหมายเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลยั
สายสนบัสนุนวชิาการ : ศึกษากรณีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

2557 

6262 กฤช  โคตรทอง ปัญหาการรับผิดของเด็กหรือเยาวชนในการชดใชค้่าสินไหมทดแทน
แก่ผูเ้สียหายในคดีอาญา 

2557 

6263 ชวลิต   อาจหาญ กฎหมายเก่ียวกบัการออกใบอนุญาตขบัข่ี 2557 
6264 พสธร  คณาดี มาตรการบงัคบัทางปกครองในอาํนาจหนา้ท่ีของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน

ตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
2557 

6265 จกัรพงศ ์ นรแมนสรวง ปัญหาการสละสมณเพศตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ.2505 2557 
6266 นภสัวรรณ  ภูโอบ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการไกล่และประนอมข้อพิพาททางแพ่ง 2557 
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ระดบัอาํเภอ 
6267 ประกอบ  สงวนหอม การบงัคบัคดีผูป้ระกนัตนในคดีอาญา 2557 
6268 สุรชยั   นนสีลาด ปัญหาเก่ียวกับสิทธิในการขอรับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายของ

ผูต้อ้งหาและจาํเลยตามพระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่า
ทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จาํเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 

2557 

6269 จกัรพงษ ์ จนัทสมบติั ปัญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิและสวสัดิภาพเด็ก
และเยาวชน 

2557 

6270 เกษราพร  เพชรนาค ปัญหากฎหมายความรับผิดทางอาญาของบุคคลวกิลจริต 2557 
6271 ชมพนุูช  ญาณะนนัท ์ ปัญหาการคุม้ครองสิทธิผูต้อ้งหา 2557 
6272 ถาวร  เศษมะพล การนาํมาตรการทางกฎหมายมาใช้ในการสมานฉันท์และสันติวิธี

คดีอาญาในศาล 
2557 

6273 เจษฎา  เปรมสิงห์ชยั ปัญหาการแปรรูปการรถไฟแห่งประเทศไทยไปเป็นบริษทั 2557 
6274 อาทิตย ์แสนวงั ปัญหาการจบักมุผูชุ้มนุมท่ีละเมิดกฎหมายของเจา้พนกังานตาํรวจ 2557 
6275 สมชยั  คาํเพราะ ปัญหาการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครอง

ผูเ้สียหายในคดีส่ิงแวดลอ้ม 
2557 

6276 สุรนิตย ์ สุริฉาย ปัญหาเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลเทศบาลโดยราชการส่วนภูมิภาค 2557 
6277 สุวชิา  สุวรรณโคตร ปัญหาการคุม้ครองดูแลท่ีดินอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดินของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2557 

6278 วชัรไกร  ใหม่คามิ ปัญหาในการป้องกนัปราบปรามการละเมิดลิขสิทธ์ิในงานภาพยนตร์
และส่ิงบนัทึกเสียง 

2557 

6279 อภิญญา  กลุศรี ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของนายกองค์การบริหารส่วน
ตาํบล 

2557 

6280 อภิสิทธ์ิ  สุวรรณสิงห์ ปัญหาการเขา้สู่ตาํแหน่งวาระการดาํรงตาํแหน่งและการควบคุมการ
ใชอ้าํนาจของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2557 

6281 วรชยั เกษศิริ ปัญหาเก่ียวกบัการท่ีศาลมีคาํสัง่พิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดในคดีลม้ละลาย 2557 
6282 เศรษฐพงศ ์ สุวรรณธาดา ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการวินิจฉัยให้สมาชิกสภาเทศบาลพน้จาก

ตาํแหน่ง 
2557 

6283 บุรินโท  ชามะรัตน์ การควบคุมตรวจสอบฝ่ายบริหารโดยฝ่ายนิติบญัญติั : ศึกษากรณี
บทบาทอาํนาจหนา้ท่ีของวฒิุสภา 

2557 

6284 ศกลุตรา   นนตรี ปัญหาการไต่สวนลูกหน้ีโดยเปิดเผยในคดีลม้ละลาย 2557 
6285 ณฐพล  พลีศกัด์ิ ปัญหาการขายทอดตลาดทรัพย์ของเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคาํ

พิพากษาและคาํสัง่ของศาล 
2557 

6286 สุกานดา ดาทุมมา ปัญหาการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยซ่ึ์ง 2557 
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ไดม้าโดยทางมรดกตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
6287 ณฐัวภิา  ผลชาํนญั ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พสัดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2535 

2557 

6288 ชาญณรงค ์ เกษทองมา ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัภาพยนตร์
และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551  : ศึกษาเฉพาะกรณีการลงโทษทางอาญา
สาํหรับผูท่ี้นาํซีดีภาพยนตร์ ซีดีเกมส์ และซีดีเพลงคาราโอเกะ ท่ีใช้
แลว้ไปจาํหน่ายต่อ 

2557 

6289 พนูสวสัด์ิ   พนัธไชย ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของธนาคารออม
สิน ตามพระราชบญัญติัออมสิน พ.ศ.2489 

2557 

6290 กฤษณะ  ตูมุ้กดากร ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการคํ้าประกนัตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์

2557 

6291 วสนัต ์ กลุสุวรรณ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการไต่สวนทรัพยสิ์นเพ่ือริบทรัพยข์อง
พนักงานอัยการในการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดตาม
พระราชบญัญติัมาตรการในการปราบปรามผูก้ระทาํผิดเก่ียวกบัยา
เสพติด พ.ศ.2534 

2557 

6292 ศิกานต ์ พงษพ์ฒันอาํไพ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัสิทธิในการเบิกเงินค่าเช่าบา้นตามพระ
ราชกฤษฎีกาค่าเช่าบา้น พ.ศ.2547 

2557 

6293 ทรงเกียรติ   ลา้นพลแสน ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการถือครองท่ีดินของคนต่างดา้ว 2557 
6294 พรพิมล   นิลดา ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับใช้มาตรการพิ เศษแทนการ

ดาํเนินคดีอาญา ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

2557 

6295 ชนะศกัด์ิ  ศรีแกว้ทุม ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญติัหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. 2545 

2557 

6296 กอ้งชาติ   สิงหปุณณภทัร ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการประนอมหน้ีในคดีลม้ละลายของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs ) ตามพระราชบญัญติั
ลม้ละลาย พ.ศ. 2483 

2557 

6297 พฒันชยั นามตะ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการดาํเนินการทางวินัยขา้ราชการพล
เรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพล
เรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

2557 

6298 อภิรักษ ์  ผอ่งวไิล ปัญหาทางกฎหมายในการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

2557 

6299 ศกัราช ชาติวเิศษ ปัญหากฎหมายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 2557 
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6300 อาํนาจ โพธ์ิงาม ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการใช้มาตรการบังคบัทางปกครองศึกษา
เฉพาะกรณีความผิดทางละเมิด พ.ศ.2539 

2557 

6301 บุญญฤทธ์ิ  พรหมสารา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผูบ้ริหาร
เทศบาล 

2557 

6302 สถาพร  ศิริบุตรวงษ ์ ปัญหา พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  การช้ีมูลความผิดทางวินัยอย่าง
ร้ายแรงและการดาํเนินคดีอาญา ขา้ราชการพลเรือนของ  ป.ป.ช. 

2557 

6303 ไพรัตน์  มีคาํ ปัญหาทางกฎหมายในการกาํกบัดูแลองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 2557 
6304 สุดายง  ศรีวเิศษ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการร้องขอครอบครองปรปักษ์ท่ีดิน กรณี

เจา้ของท่ีดินไม่ไดม้าร้องคดัคา้น 
2557 

6305 อทิตยา   เคนม่ิง ปัญหาความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา 2557 
6306 วฒิุเวช  ภูกองไชย ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการออกเอกสารสิทธิโฉนดท่ีดินตาม

ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 
2557 

6307 สานิตย ์ สุขแสน ปัญหาการดาํเนินการทางวนิยัของขา้ราชการตาํรวจ 2557 
6308 ปิยะชาติ ลาํพองชาติ ปัญหาการขายฝากท่ีดินเกษตรกรรม: ศึกษากรณีเปรียบเทียบกับ

พระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 
2557 

6309 ธวชัชยั   ชีวะเศรษฐธรรม ปัญหา การกาํหนดขอบเขตภาษีในบทบญัญติัอนุสัญญาเพ่ือการเวน้
การเก็บภาษีซ้อนระหว่าง ไทยกับ สปป.ลาว ไม่สอดคล้องกับ
กฎหมายภายใน 

2557 

6310 วกิานดา  ไหวพริบ บทบาททนายความในการใหค้วามช่วยเหลือประชาชน ศึกษาเฉพาะ
กรณีทนายความท่ีรัฐจดัหาใหใ้นคดีอาญา 

2557 

6311 โด่งศกัด์ิ    นนทวงศ ์ ปัญหาระบบการบงัคบับาํบดัผูติ้ดยาเสพติดตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ.2545 

2557 

6312 เสกสรร    เพญ็จนัทร์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัท่ีมาของสมาชิกวฒิุสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2550 

2557 

6313 จุฬาลกัษณ์  พลศรี ปัญหาขอ้กฎหมายอนัเก่ียวกบัพระราชบญัญติัความลบัทางการคา้ 
พ.ศ. 2545 

2557 

6314 พนัคาํ  ไชยชาติ ปัญหาการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้าง 2557 
6315 สุรโกศล  แกว้ดี ปัญหาอาํนาจ หน้าท่ีและคุณสมบติัของคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
2557 

6316 ปริยากร สุบนัทมา ปัญหาการบงัคบัชาํระหน้ีจากการจาํนองรถยนตต์ามพระราชบญัญติั
รถยนต ์พ.ศ.2522 

2557 

6317 ปริญญวฒัน์    บรรเทา ปัญหาเก่ียวกบัการฟ้องคดีปกครอง  ศึกษากรณี :  การฟ้องเพิกถอน 2557 
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กฎท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
6318 บุหลนั  รจนาสม ปัญหาการบงัคบัชาํระหน้ีภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2557 
6319 ปองปรัชญ ์ เกศาสุวรรณ ปัญหาการปฏิบติัต่อผูต้อ้งหาเด็กและเยาวชนตามพระราชบญัญติัศาล

เยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 
2553: ศึกษาเฉพาะกรณีชั้นพนกังานสอบสวน 

2557 

6320 พีชานุช โยธะการี ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการเดินสํารวจออกหนังสือแสดงสิทธิใน
ท่ีดิน ตามประมวลกฎหมายท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

2557 

6321 สุธน  สีหามาตย ์ ปัญหาการจดบันทึกคําร้องทุกข์ในคดีท่ีผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กหรือ
เยาวชนอายไุม่เกิน 18 ปี 

2557 

6322 อานนท ์  โยธะการี มาตรการทางกฎหมายในการเบ่ียงเบนผูก้ระทาํผิดอาญาออกจาก
กระบวนการยติุธรรมในชั้นพนกังานสอบสวนเพ่ือลดปริมาณคดี 

2557 

6323 ปิยะ  ดอนลาดลี ปัญหาการบงัคบัใช ้พ.ร.บ.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550 2557 
6324 รัชเกลา้  ศรีบุญโฮม ปัญหาการจดทะเบียนในหนงัสือรับรองการทาํประโยชน์ 2557 
6325 รัชนี   อศัวพฒันากลู มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผูมี้ความผิดปกติทางจิตท่ีจะก่อ

เหตุร้ายทางสงัคม 
2557 

6326 กฤษดา กฤตาคม ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายตามพระราชบญัญติัสุรา พ.ศ. 2493  
ศึกษากรณีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัเวลาและสถานท่ีท่ีหา้มจาํหน่ายสุรา 

2557 

6327 ทินกร   มีชยั บทบาทอาํนาจหน้าท่ีศาลในการคุม้ครองและเยียวยาผูบ้ริโภค ตาม
พระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 39 

2557 

6328 ประสงคช์ยั  ไตรยะสุทธ์ิ ปัญหาขอ้กฎหมายในการควบคุมและการฝึกอบรมแกไ้ขฟ้ืนฟูกรณี
เด็กหรือเยาวชนกระทาํผิดทางอาญา 

2557 

6329 วฒันา  วริิยะสวสัด์ิ การส่งเสริมและคุ้มครองภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ิน ตามมาตรา 66 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550  ศึกษาเฉพาะ
กรณีสุราชุมชน 

2557 

6330 สุวมิล  อจัฉริยวงศเ์มธี การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพผูต้อ้งหาในคดีอาญาของพนักงาน
อยัการ 

2557 

6331 สกนธ์  พงษห์รรษา ปัญหาความซํ้ าซอ้นความรับผิดของสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั ศึกษากรณี
กระแสไฟฟ้า 

2557 

6332 ภูมี   อีคะละ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการด่ืมและการจาํหน่าย
สุรา : ศึกษาเฉพาะกรณีตามประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 253 

2557 

6333 วาสนา  ทองดี มาตรการทางกฎหมายการเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัและการจดัตั้งบริษทั
จาํกดัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2557 

6334 กนกวรรณ   วชิยัวงศ ์ มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจดัการนํ้ าขององค์การบริหาร 2557 
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ส่วนตาํบล 
6335 ไกรสร  เดชสิมมา อาํนาจหน้าท่ีสภามหาวิทยาลยัในสถาบนัอุดมศึกษา :ศึกษา เฉพาะ

กรณีสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 
2557 

6336 ปัญญา ประโพชะนงั ปัญหากฎหมายเก่ียวกบับทบาท อาํนาจหนา้ท่ีของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 
ในเขตเทศบาล 

2557 

6337 ศุจิรัตน์  ทองนอ้ย มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการนํ้ าเพ่ือการเกษตรของ
กรมชลประทานตามพระราชบญัญติัการชลประทานหลวง พ.ศ.2485 

2557 

6338 อุดร  ทะสงัขา ปัญหาการยึดและอายดัทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร ตามมาตรา 12 
แห่งประมวลรัษฎากร 

2557 

6339 วฒิุพงศ ์ คงทอง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการจ่ายเงินช่วยเหลือ: ศึกษากรณีผูใ้ห้บริการ
ไดรั้บความเสียหายจากการใหบ้ริการสาธารณสุข 

2557 

6340 ศศิมา  สาเมาะ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการบริหารงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 2557 
6341 เดือนกาวลิ  ชูถนอม ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการใช้แรงงานหญิงตามพระราชบัญญัติ

คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541: ศึกษากรณีเวลาทาํงานและแรงงานหญิง
ตั้งครรภ ์

2557 

6342 สมมาตร  มีเสน ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการตรวจสอบการจบักมุเด็กและเยาวชน 2557 
6343 กนัตก์นิษฐ ์ อนนัตวรพจน ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัหนงัสือปฏิเสธการรักษาในวาระสุดทา้ยของ

ชีวติ 
2557 

6344 สนอง  ตูลเพง็ ปัญหากฎหมายในการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีท่ีมีผลต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของชุมชน 

2557 

6345 จาํนง พิพฒันกลุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการจดัการทรัพยสิ์นของพระภิกษุภายหลงั
ศาลสัง่ถอนคาํสัง่ใหเ้ป็นคนสาบสูญ 

2557 

6346 ปกรณสิทธ์ิ โสภา ปัญหากฎหมายตามพระราชบญัญติัจดัสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543: ศึกษา
กรณี อาํนาจหนา้ท่ีของนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 

2557 

6347 สุดาวรรณ  เรืองพทุธ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการรักษาความ
มัน่คงภายในราชอาณาจกัร  พ.ศ. 2551  กบัพ้ืนท่ีชายแดนใต ้

2557 

6348 ผดุงศกัด์ิ   ชูช่วย ปัญหาการอุทธรณ์วนิยัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2557 
6349 สมเจตน์   ปานจนัทร์ ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิ  ประโยชน์  สวสัดิการท่ีจะ

ไดรั้บจากรัฐและสิทธิในการประกอบอาชีพของคนพิการ 
2557 

6350 อธิษฐ ์ พิชยัรัตน์ ปัญหาเ ก่ียวกับอํานาจและหน้าท่ีของพนักงานอัยการในการ
ดําเนินการเก่ียวกับการบังคับคดีแพ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  การดาํเนินการเก่ียวกบัการบงัคบัคดีแพ่งแทนรัฐบาลหรือ
หน่วยงานของรัฐ ซ่ึงพนักงานอยัการมิไดรั้บดาํเนินคดีมาตั้งแต่ตน้  

2557 
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และการดาํเนินการเก่ียวกบัการบงัคบัคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการ
ยดึทรัพยสิ์นใชค้่าปรับตามคาํพิพากษา 

6351 ศิริมนสั   ศรีทอง ปัญหาการรับบุตรบุญธรรมของชาวต่างประเทศ 2557 
6352 วชิาญ  สงัฆนาคินทร์ ปัญหากฎหมายการเขา้สู่ตาํแหน่งของกาํนนั  และการดาํรงตาํแหน่ง

ของผูใ้หญ่บา้นและกาํนนั 
2557 

6353 วรีะพงศ ์ เพง็รักษ ์ ปัญหาเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนตาพระราชบญัญติั
คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.2535 

2557 

6354 สมพงษ ์ ป่ินภกัดี มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกาํกับดูแลตวัแทน นายหน้า
ประกนัภยั 

2557 

6355 ทยัวรรณ  ไกรทอง ปัญหาสิทธิของขา้ราชการซ่ึงเป็นลูกหน้ีในคดีลม้ละลาย 2557 
6356 ปราโมทย ์  ขวญัเมือง ปัญหากฎหมายในการตรวจสอบผูข้บัข่ีเพื่อหาสารเสพติดให้โทษ

หรือ วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทตาม  พระราชบญัญติัจราจร
ทางบก พ.ศ.2522 

2557 

6357 ประดิษฐ ์ ชยัพล ปัญหาการดําเนินคดีค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551 

2557 

6358 สุรินทร์ ฤทธิศกัด์ิ ปัญหาการอนุญาตใหมี้และใชอ้าวธุปืนและการอนุญาตใหมี้อาวธุปืน
ติดตวัตามพระราชบญัญติัอาวธุปืนเคร่ืองกระสุนปืนวตัถุระเบิดและ
ส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 2490 

2557 

6359 ศุภวฒัน์  ชินรี ปัญหาการคุม้ครองพยานบุคคลในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติ
คุม้ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 

2557 

6360 พรชยั  แกว้พิทกัษ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการละเมิดอาํนาจศาล 2557 
6361 ศุภรัตน์  ศรีนฤมล ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการตั้งครรภแ์ทน 2557 
6362 นิตยา  นุย้เอียด ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 2557 
6363 โสภา  มีเจย้ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวชั้นสอบสวน 2557 
6364 อนนัต ์ คาํปันนา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง

ตามพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง  พ.ศ.2522 
2557 

6365 อาํมอน  แสงรัตน์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 

2557 

6366 ธนกร ชาํนาญ ปัญหากฎหมายการดาํเนินการทางวนิยัพนกังานส่วนตาํบล 2557 
6367 เนติภทัร  คงจนัทร์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 2557 
6368 สุวกิรานต ์ นนทศร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมอาคารของเทศบาล 2557 
6369 วนิยั   บุญประเสริฐ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคน้ในท่ีรโหฐานของเจา้พนกังานตาํรวจ

กรณีไม่มีหมายคน้ 
2557 
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6370 สุธร  ประทุมวรรณ์ ปัญหากฎหมายการวางสายเคเบิลใยแก้วใตน้ํ้ ากรณีศึกษา  บริษัท 
กสท. โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) 

2557 

6371 สาํเริง  เล่ือนแกว้ ปัญหากฎหมายการใชอ้าํนาจจบักมุกรณีความผิดซ่ึงหนา้ 2557 
6372 ชูสิน  มากมาย ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการจับการตรวจสอบการจับ และการ

สอบสวนผูเ้สียหาย พยานหรือผูต้อ้งหาท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน 
2557 

6373 วดล  คงพิพฒัน์กลู ปัญหาเก่ียวกบัการริบทรัพยสิ์นในคดียาเสพติด 2557 
6374 บุญฉาย   รอดกลู ปัญหากฎหมายการออกโฉนดท่ีดิน ตามมาตรา 58 ตรี 2557 
6375 สิริมา  เปล่งอรุณ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับสิทธิของประชาชนในการขอรับ

ค่าตอบแทนผูเ้สียหายในคดีอาญา 
2557 

6376 ปรีชา บุญอนนัต ์ ปัญหาการจ่ายค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จาํเลยในคดีอาญา 2557 
6377 สุรวฒิุ  เอง้เถ้ียว ปัญหาเก่ียวกับความผิดฐานทาํร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมาย

อาญา 
2557 

6378 วโิรจน์  ปานอ่อน ปัญหาการอุทธรณ์คาํสัง่ลงโทษทางวนิยัขา้ราชการครู 2557 
6379 สุรศกัด์ิ สิทธิชยั ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจาํเลย 2557 
6380 สมพร  เพชรสุทธ์ิ ปัญหาการนาํมาตรการชะลอการฟ้องมาใชใ้นประเทศไทย 2557 
6381 โชติวฒัน์  จิตราวธุ ปัญหาการกาํหนดความรับผิดในทางแพ่งและทางอาญากรณีชาํระ

หน้ีดว้ยตัว๋เงิน 
2557 

6382 นรินธร  ใบกอเด็ม ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัสิทธิในการไดรั้บบริการสาธารณสุขภาครัฐ 2557 
6383 พรรณชม อ่อนนอ้ย ปัญหากฎหมายการกาํหนดมาตรฐานจรรยาบรรณของผูมี้วิชาชีพนกั

กฎหมายกรณีการเขา้สู่วชิาชีพผูพิ้พากษา อยัการ และทนายความ 
2557 

6384 ทรรศนีย ์ เทพศิริ ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมและกาํกบัดูแลการส่งขอ้ความสั้น
เพื่อการเส่ียงโชคหรือใหค้ะแนนโหวตทางวทิยแุละโทรทศัน์ 

2557 

6385 กิตยา  โมฬี ปัญหาเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีบาํรุงท้องท่ีของประเทศไทยศึกษา
เปรียบเทียบกบัประเทศฟิลิปปินส์ 

2557 

6386 อดิศร  ถาวรมาศ ปัญหาความผิดาทางอาญาฐานหม่ินประมาทบุคคลสาธารณะทาง
อินเตอร์เน็ต : ศึกษากรณีเหตุยกเวน้ความผิด 

2557 

6387 ณฐัพล   ทองงาม ปัญหาการใชอ้าํนาจทางปกครองของนายทะเบียนสหกรณ์ต่อการ
ดาํเนินงานของสหกรณ์ 

2557 

6388 จิราย ุ ศรีจนัทร์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการสัง่คดีอาญาของพนกังานอยัการ 2557 
6389 มณทน  ยีสิ่บ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบักระบวนการพิจารณาคดีในศาลทหาร 2557 
6390 สนธยา  จรเอียด ปัญหาเก่ียวกบัการใหส้มัปทานอากรรังนกอีแอ่น 2557 
6391 กีรติวฒุ ตั้งปอง ปัญหาการฟ้องร้องแพทยใ์นคดีอาญา : ศึกษากรณีแพทยถู์กกล่าวหา

ว่าประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยประมาทเป็นเหตุให้ผูป่้วยถึงแก่
2557 
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ความตายหรือไดรั้บอนัตรายสาหสั 
6392 วาสนา  ปัญญโชติกลุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : 

ศึกษาเฉพาะกรณีการเคล่ือนยา้ยวชิาชีพแพทยใ์นราชอาณาจกัรไทย 
2557 

6393 ปิยะพงษ ์ ไชยเอียด การปล่อยตวัชัว่คราวในชั้นศาล 2557 
6394 นิตยา  พลายแกว้ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการจบักุมและการตรวจสอบการจบัเด็กหรือ

เยาวชน 
2557 

6395 ปัญญาพล  ทองขนุดาํ ปัญหาการทําหน้าท่ีของท่ีปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและ
ครอบครัวของไทย 

2557 

6396 วฒิุพล  ดาํจนัทร์ ปัญหาการใชดุ้ลพินิจของพนกังานอยัการในการสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา
ท่ีจะไม่เป็นประโยชน์สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อความ
ปลอดภยัหรือความมัน่คงของชาติหรือต่อผลประโยชน์อนัสาํคญัของ
ประเทศ 

2557 

6397 นิติมา  มูสิเกิด ปัญหาการดาํเนินการทางวนิยัขา้ราชการตุลาการศาลยติุธรรม 2557 
6398 สมหมาย  เก้ือสุข ปัญหาการบังคับใช้การขออนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน 

เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิงและส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 
2490 

2557 

6399 บุญจวน พานิช ปัญหาการใชม้าตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญา 2557 
6400 ภาณุ  ขวญันิมิตร ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการหกัค่าใชจ่้ายตามประมวลรัษฎากร 2557 
6401 สุภาพร  คงแกว้ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัใชโ้ทษปรับและการทาํงานบริการ

สงัคมแทนค่าปรับ 
2557 

6402 ปัญโย  สูเหต ุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม่ 

2557 

6403 วนัชาติ  คงมีสุข ปัญหากฎหมายการจ่ายค่าเสียหายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2557 
6404 กรกช แกว้เกิดศรี ปัญหากฎหมายในการปล่อยชัว่คราวในชั้นศาล 2557 
6405 อสนั ชอบงาม ปัญหามาตรการทางกฎหมายในการกนัผูต้อ้งหาเป็นพยาน : ศึกษา

กรณีผูต้อ้งหาเป็นชาวต่างชาติ 
2557 

6406 เจริญพร สอนสงัข ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการรับฟังพยานหลกัฐานในคดียาเสพติดตาม
พระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 

2557 

6407 กมลวฒัน์  ยงัสงัข ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการกาํหนดให้ไมส้ักและไมย้างในท่ีเอกชน
เป็นไมห้วงหา้ม ประเภท ก. ตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พ.ศ. 2484 

2557 

6408 เอกมล  พลบัช่วย ปัญหาความเป็นอิสระของการกาํกบัดูแลเทศบาลภายใตรั้ฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ศึกษาเฉพาะกรณี
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 

2557 
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6409 ปริญญา อนุวนิิจ ทาํไมตอ้งแกไ้ขกฎหมายครู 2557 
6410 อนฐัฌา  ใจตรง ปัญหาการประกอบกิจการร้านเกม 2557 
6411 ธนกฤต ศรีธญัญแกว้ ปัญหาเ ก่ียวกับสิทธิของผู ้ต้องหาซ่ึงเป็นเด็กหรือเยาวชนตาม

พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว 

2557 

6412 เบญจ ์  พรพลธรรม ปัญหาเก่ียวกบักระบวนการวธีิการสรรหาสมาชิกวฒิุสภา 2557 
6413 ประภาพรรณ   กนัตงัพนัธ์ุ ปัญหาการจดัเก็บภาษีรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 2557 
6414 นรบดี  ตนัติอธิชา มาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพของทนายความต่อการช่วยเหลือ

ผูต้อ้งหาและจาํเลยในคดีอาญา 
2557 

6415 สาํเนียง  ไข่รักษ ์ ปัญหาเก่ียวกบัอายคุวามในการดาํเนินคดีอาญา 2557 
6416 นฤทธ์ิ  พงศจ์รัสเกษม ปัญหาเ ก่ียวกับท่ีมาและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตาม

พระราชบญัญติักองทุนฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร 
2557 

6417 อนุพงษ ์ เรือนไทย ปัญหาการเสียภาษีของมูลนิธิและสมาคมตามประมวลรัษฏากร 2557 
6418 วโิรจน์  ทองโอเอ่ียม ปัญหากฎหมายเ ก่ียวกับการจ่ายเ งินช่วยเหลือเ บ้ืองต้น กรณี

ผูรั้บบริการ 
ไดค้วามเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ตามมาตรา 41 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 

2557 

6419 อาํนาจ   ทองดี ปัญหาการบังคบัใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 
2551 

2557 

6420 ชวนนท ์  เห่ียมี ปัญหาขอ้กฎหมายในการตรวจคน้จบักมุผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยา
เสพติด 

2557 

6421 สุรยทุธ    นาโสก ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 :  ศึกษากรณี 
การใชอ้าํนาจในการสั่งให้ยบุสภาเทศบาล  การใชอ้าํนาจในการสั่ง
ใหน้ายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลพน้จากตาํแหน่ง และการ
ใช้อาํนาจในการสั่งเพิกถอนหรือสั่งระงับการปฏิบัติหน้าท่ีของ
นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีของผูก้าํกบัดูแลเทศบาล 

2557 

6422 ทิพาพร สุภาสอน ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอยา่งอ่ืนอนัมิใช่ตวัเงินจากการ
กระทาํความผิดอาญาเป็นทุรศีลธรรมกบับุคคลซ่ึงไม่ใช่หญิง 

2557 

6423 พิทยา   บุญโสม ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินของผูด้ ํารงตาํแหน่งทาง
การเมืองและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

2557 

6424 มานะ   รมยสู์งเนิน ปัญหาผลกระทบต่อสิทธิของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในการดาํเนินคดี 2557 
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ตามพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดียาเสพติด  พ.ศ. 2550 
6425 ไพศาล  ไปล่กระโทก ปั ญ ห า เ ก่ี ย ว กับ ก า ร ไ ก ล่ เ ก ล่ี ย ข้อ พิ พ า ท ค ดี ค ร อ บ ค รั ว ต า ม

พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว  พ.ศ.2553 

2557 

6426 วภิาดา  ดัง่เกษี ปัญหาการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระทาํดว้ยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

2557 

6427 ภราดร    สิทธิจินดา ปัญหาขอ้กฎหมายการบงัคบัใชแ้ละมาตรการลงโทษผูก้ระทาํผิดตาม
พระราชบญัญติัจราจรทางบก  พ.ศ. 2522 

2557 

6428 ประกาศ  สุนนัทา ปัญหาของพนักงานสอบสวนในการดาํเนินคดีอาญากับเด็กและ
เยาวชน 

2557 

6429 บรรดิษฐ ์    ทองมี ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเด็กและ
เยาวชนในชั้นสอบสวน 

2557 

6430 สุนิสา  แสงเทียน ปัญหากฎหมายของการตรวจพยานในคดีอาญาตามประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 173/1 และมาตรา 173/2 

2557 

6431 สุพฒัน์  เช้ือดวงผยู ปัญหาการดาํเนินการทางวนิยัพนกังานส่วนตาํบล 2557 
6432 วรินทร  วสิิฏฐยางกรู ปัญหากฎหมายในการแต่งตั้งท่ีปรึกษากฎหมายตามพระราชบญัญติั

ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
พ.ศ.2553 

2557 

6433 ประชา   มูลสาร ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมและปราบปรามการพนนัทาง
อินเตอร์เน็ต 

2557 

6434 ธนคม  รัตนเมธาวงศ ์ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายปล่อยตวัชัว่คราว 2557 
6435 ยงยทุธ  วะสตัย ์ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัผลของการทาํแทง้ท่ีไม่บรรลุผล 2557 
6436  กิตติพร  รัตน์วชิยั ปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ.

2545: ศึกษากรณีการจาํแนกผูก้ระทาํผิดตาม มาตรา 19 
2557 

6437 กิตติพิชญ ์ ไชยภกัดี ปัญหากฎหมายการสอบสวนทางวนิยัพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 2557 
6438 ประเสริฐ  นามชารี ปัญหาการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระทาํดว้ยความ

รุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 
2557 

6439 ธวตัรชยั  สุนี ปัญหาการควบคุม กํากับดูแลศึกษากรณีการใช้อํานาจควบคุม
เทศบาลโดยภาครัฐ 

2557 

6440 อนุลกัษ ์ พิกลุศรี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ภายหลัง เกษตรกรได้รับกรรมสิทธ์ิจากการปฏิ รูป ท่ี ดินเ พื่ อ
เกษตรกรรม 

2557 

6441 พงษเ์สกสรร  แสนสุข ปัญหากฎหมายการปลูกสร้างสวนป่าเอกชน ตามพระราชบัญญติั 2557 
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สวนป่า พ.ศ. 2535 
6442 ธวชัชยั พลเสนา ปัญหาการบังคบัใชพ้ระราชบัญญติัว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือ

การถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
2557 

6443 ทวชิกร ทานะเวช ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการรอการลงโทษ 2557 
6444 ปราโมทย ์พรไตร ปัญหาตําแหน่งกํานัน ผู ้ใหญ่บ้าน และการกระจายอํานาจส่วน

ทอ้งถ่ิน 
2557 

6445 เนตรยา   กาศเรือนแกว้ มาตรการคุม้ครองพยานบุคคลในคดีอาญา 2557 
6446 ณภทัร พนัธ์ุไชย ปัญหากฎหมายการดาํเนินคดีอาญากบัเด็กและเยาวชน 2557 
6447 ศรัณยา  ศรีโสดา ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการบริหารกองทุนหมู่บา้นและชุมชน

เมือง ตามพระราชบญัญติักองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
พ.ศ. 2547 

2557 

6448 ธญัญน์ลิน  ถิระตระการ
จนัทร์ 

การออกโฉนดท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 2557 

6449 วริยศ  เรียมแสน ปัญหากฎหมายการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 2557 
6450 ฐิติมา  วเิศษลา มาตรการทางกฎหมายในการเขา้สู่วชิาชีพทนายความ 2557 
6451 สมชาย นามวิชิต ปัญหาการคุม้ครองผูค้ ํ้าประกนัหน้ีบุคคลอ่ืนเม่ือลูกหน้ีลม้ละลาย 2557 
6452 ศิรสิทธ์ิ  ฮาดสม ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองของ

นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบล  ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

2557 

6453 วเิศษ  สุดหลา้ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการเรียกค่าเสียหายทางแพง่จากมลพิษใน
คดีส่ิงแวดลอ้มตามพระราชบัญญติัส่งเสริมและรักษาส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 :ศึกษาเฉพาะกรณี ประชาชนเป็นผูเ้สียหาย 

2557 

6454 ศศิวมิล  แสบงบาล ปัญหาความรับผิดตามกฎหมายในการคา้สุนขัขา้มชาติศึกษา :  
กรณีการคา้สุนขัขา้มชาติในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครพนม 

2557 

6455 เลอศกัด์ิ วงศค์าํ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการจบักุมและสอบสวนเด็กและเยาวชน
ซ่ึงเป็นคนต่างดา้วท่ีกระทาํผิดอาญา ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชน
แล ะค รอ บ ครั ว แ ละ วิ ธีพิ จารณาค ดี เย าวชนแ ละ ค รอ บค รั ว  
พทุธศกัราช 2553 

2557 

6456 นพดล  มวลมูลตรี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
ตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 
2537 

2557 

6457 สุธาสินี  แกว้เสนา ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติผูสู้งอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ ศึกษา
เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์และสวสัดิการของผูสู้งอาย ุ

2557 
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6458 วฒิุชยั  ดอนกนัหา ปัญหากฎหมายเก่ียวกับความผิดฐานทําร้ายร่างกายตามประมวล
กฎหมายอาญา 

2557 

6459 พรนรินทร์  ภูครองหิน การทาํเทศกิจการพาณิชยข์องเทศบาล 2557 
6460 พรรษมน  ดีวงัพล ปัญหาขอบเขตการแบ่งแยกการตระเตรียมการและการพยายาม

กระทําความผิดในทางอาญา  กรณีการกระทําท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อ
รัฐธรรมนูญ 

2557 

6461 สุรเดช  คาํผอง การพิจารณาคดีระบบไต่สวนในคดีคุม้ครองผูบ้ริโภค 2557 
6462 พทัธ์ธีรา วเิศษนนัท ์ การคุม้ครองสิทธิและการควบคุมตรวจสอบการใชแ้รงงานต่างดา้ว 2557 
6463 จุรีภรณ์  ชาํนาญกลุ ปัญหาการชดใชค้่าสินไหมทดแทนในการประกนัภยัรถยนต ์

ศึกษาเฉพาะกรณีค่าเส่ือมของรถท่ีเอาประกนัภยั 
2557 

6464 สุพฒัน์ วฒิุสาร มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบการซ้ือขายท่ีดินจาก
เงินท่ีไดม้าโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายตามพระราชบญัญติัป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 

2557 

6465 ธิติ  เตชะไพโรจน ์ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี
ของบุคคลต่างดา้ว 

2557 

6466 ดวงดาว บุญประกอบ มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอ่ยระดบั
ทอ้งถ่ิน 

2557 

6467 รัฐพงษ ์ พลไธสง ปัญหาการสืบสวนสอบสวนของและการพิจารณาคดีเลือกตั้ งท่ี
เก่ียวกบัการคุม้ครองพยาน 

2557 

6468 กฤษณะ  เท่ียงปัด ปัญหากฎหมายท่ีเ ก่ียวข้องกับการส้ินสภาพ และการยุบพรรค
การเมือง 

2557 

6469 นภาพร  โพนตุแสง ปัญหาการตรวจสอบการใชอ้าํนาจขององคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
ศึกษากรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

2557 

6470 สุภาพ  อุปัญญ ์ ปัญหาการบังคบัใชพ้ระราชบัญญติัว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือ
ถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 

2557 

6471 ประภาศรี  ไชยสุพรรณ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการนาํหลกัทรัพยม์าประกนัผูต้อ้งหาหรือ
จาํเลยคดีอาญาในชั้นศาลกบัการบงัคบัคดีนายประกนั 

2557 

6472 พิทยา  เน่ืองสิทธะ ปัญหาในการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาในการทาํแผนประทุษกรรม
ประกอบคาํรับสารภาพ 

2557 

6473 เอกวฒัน์  โกศลัวฒัน ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
มหาวทิยาลยัในสถาบนัอุดมศึกษา 

2557 

6474 จรินทร์ มณีฉาย ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัจาํนอง 2557 
6475 เอกรัตน์ งามขาํ ปัญหาความผิดฐานกระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบครัวกบัการยอม 2557 
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ความในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  กรณีความผิดฐานชิง
ทรัพยแ์ละความผิดฐานทาํร้ายร่างกาย 

6476 กณัทีพิชญ ์ สิงห์เรือง การไกล่เกล่ียและประนอมขอ้พิพาทคดีอาญาในชั้นพนกังานอยัการ 2557 
6477 จกัรกฤษณ์ กวางแกว้ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมอาวธุปืนและส่ิงเทียมอาวธุปืน 2557 
6478 วษิณุวรรธน์  มลพงษพ์นัธ์ุ การดาํเนินการทางวนิยัของขา้ราชการตาํรวจ 2557 
6479 สมบูรณ์  ปัญญาวงศ ์ ปัญหากฎหมายวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 2557 
6480 ภูวณฏัฐ  วนัดี ปัญหาทางกฎหมายของการแสดงเจตนาเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล

ในวาระสุดทา้ยของชีวติ 
2557 

6481 พรรณทิพา กนัทะคาํ ปัญหาและอุปสรรคในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผูเ้สียหาย
ในคดีอาญา 

2557 

6482 สุภนา  หงวนเสง่ียม กระบวนการระงบัขอ้พิพาททางเลือก ศึกษากรณี : “การไกล่เกล่ีย
คดีอาญาในศาลยติุธรรม 

2557 

6483 ศิวาพร   มีสมบูรณ์ ดุลพินิจของศาลในการปล่อยชัว่คราว 2557 
6484 วรีะ ชูเกตุ ก า ร ใ ห้ อ อ ก จ า ก ร า ช ก า ร  ก ร ณี มี ม ล ทิ น ห รื อ มัว ห ม อ ง ต า ม

พระราชบญัญติัตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 
2557 

6485 ปริญญา  ภารไสว ปัญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัฐานความผิดท่ียอมความได ้และยอม
ความไม่ไดต้ามประมวลกฎหมายอาญา 

2557 

6486 ศิรษิก  บุญเกิด ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติจราจร  พ.ศ.  2522 และ
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 : ศึกษากรณีท่ีเ ก่ียวข้องกับ
ใบอนุญาตขบัขี่ 

2557 

6487 อญัชลี  อินทรภูติ ปัญหามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการลงโทษปรับกรณีศึกษาการ
ลงโทษกกัขงัแทนค่าปรับ 

2557 

6488 ธีรภทัร์ มีโชติ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการให้ความคุม้ครอง (Passer - by) ตาม
พระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่
ปลอดภยั พ.ศ. 2551 

2557 

6489 ธีระยทุธ  โรจนโรวรรณ การรับรองสิทธิขั้นพ้ืนฐานเก่ียวกบัการดาํรงชีวิตของบุคคลผูแ้ปลง
เพศ 

2557 

6490 สมหวงั เถาทิพย ์ ปัญหาการใช้อํานาจออกคาสั่งของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมิได้ดารง
ตาํแหน่งทางการเมือง 

2557 

6491 ประสิทธ์ิ    ทองสุข ปัญหากฎหมายเ ก่ียวกับการตรวจสารท่ี มีส่วนประกอบของ
แอลกอฮอลข์องผูก้ระทาํความผิดตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก 
พทุธศกัราช 2522 

2557 
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6492 ชยัวฒัน์  เบา้สมบูรณ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารงานของมหาวทิยาลยัราชภฏั 2557 
6493 ธรยธ์ญัญ ์ตนัตระเตโชชยั ปัญหาขอ้กฎหมายการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีบาํรุง

ทอ้งท่ี 
2557 

6494 ภาณุวชัร  บุญเยยี สิทธินกัมวยผูเ้ยาวข์องไทย 2557 
6495 ณฐัวฒิุ  พชุชงค ์ ปัญหากฎหมายในการควบคุมธุรกิจการขายแว่นสายตาและเลนส์

สมัผสั 
2557 

6496 อรัญญา  ตญัญะเกต ุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการตกทอดทางมรดกในท่ีดินท่ีเกษตรกร
ไดรั้บจากการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

2557 

6497 วฒิุพงษ ์ ช่างเกวยีน ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2557 

6498 บุญส่ง   ทาแสง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการตรวจสอบการจบักุมผูต้อ้งหาท่ีเป็นเด็ก
และเยาวชน 

2557 

6499 วทิยา    คีรีรัตน์สกลุ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2557 

6500 พิชิต  พิชิตทรชน บทบาทอาํนาจหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยา
เสพติดตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 
2545 

2557 

6501 พิทวฒัน์  มโนรัตน ์ ความรับผิดทางอาญาของพระภิกษุสงฆซ่ึ์งตอ้งปาราชิก 2557 
6502 พงศศ์กัด์ิ ศรีจริยา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการยกฐานะเทศบาลเป็นองคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 
2557 

6503 ศรายทุธ กองเกต ุ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับอาสาสมัครตาํรวจบ้านในการเป็นผู ้
ช่วยเหลือเจา้พนกังาน 

2557 

6504 สมศกัด์ิ  เหงา้สา มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาหรือจาํเลย
ในการขอปล่อยชัว่คราวในคดีอาญา 

2557 

6505 ณฐัวฒัน์   ชฎาวงศ ์ ความรับผิดของบิดามารดาและผูป้กครองเน่ืองจากการกระทาํผิดของ
เด็กและเยาวชนตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 

2557 

6506 ประกิต มธุระพนัธ์ุ มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมธุรกิจการคา้ทองคาํของสถาบนั
การเงิน 

2557 

6507 เฉลิมเกียรติ บุญมาก ปัญหาความรับผิดในการชาํระหน้ีของผูจ้าํนอง ตามมาตรา 733
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

2557 

6508 นพพร ดอกไมง้าม มาตรการทางกฎหมายเ ก่ียวกับการคุ้มครองสิทธินักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

2557 

6509 ณรัชชอ์ร  รุ่งฤทธ์ิ ปัญหาการขายทอดตลาดทรัพยข์องกรมบงัคบัคดี 2557 
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6510 วชัรีญา  ภกัดี มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัท่ีมาและบทบาทอาํนาจหน้าท่ีสภา
มหาวทิยาลยัศึกษาเฉพาะกรณีมหาวทิยาลยัราชภฏั 

2557 

6511 นิคม ลือตระกลู บทบาท อาํนาจ หนา้ท่ี ของประธานสภาทนายความจงัหวดั 2557 
6512 กณัฑิตา คงเมือง ความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. 2542 ศึกษาเฉพาะกรณีธุรกิจเงินกูน้อกระบบท่ีคิดดอกเบ้ียเกิน
อตัรา 

2557 

6513 บุญขนิษฐ ์ มาจาก มาตรการทางกฎหมายในการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากผู ้
ประกอบอาชีพนกัแสดง 

2557 

6514 ฐิติมา  วนัชยั การควบคุมตรวจสอบการประเมินภาษีอากรของสรรพากรพ้ืนท่ี 2557 
6515 สมเพียร สง่าชาติ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการขอผดัฟ้อง ฝากขงั ผูต้อ้งหาของพนกังาน

สอบสวน ตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 
2545 

2557 

6516 รุ่งศิริ  ไผชู่ ปัญหาทางกฎหมายของพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพ
ติด พ.ศ. 2545 

2557 

6517 ไกรวชิญ ์ เพช็รเจริญ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิโดยมิชอบของผูเ้สียหายในการ
ฟ้องคดีอาญาดว้ยตนเอง 

2557 

6518 ภาวนีิ  วเิศษทอง กรณีมีมลทินหรือมวัหมอง 2557 
6519 ทองอยู ่สุภาติ ปัญหาทางกฎหมายเ ก่ียวกับการคุ้มครองพยานของพนักงาน

สอบสวน 
2557 

6520 สิรภพ  จึงธนากรกลุ ปัญหาการคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวัของผูบ้ริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม 

2557 

6521 กฤษณะ ธรรมจิตร ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้วเขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย 2557 
6522 อธิณี มหทัธนชาติ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีคณะกรรมาธิการสามญัของ

สภาผูแ้ทนราษฎร 
2557 

6523 แสนศกัด์ิ เหลืองเก้ือกลูชยั ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายโรคระบาดสตัว ์ 2557 
6524 ภูบดินทร์ เหลากลม การเยียวยาผูเ้สียหายในคดีอาญาตามพระราชบัญญติัค่าตอบแทน

ผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 
2544 

2557 

6525 อาํนาจ ไชยชมภู ภาระภาษีของธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 2557 
6526 พิทยา   ชา้งงาม ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีของเทศบาลตาํบลในการดูแล

ท่ีดินอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 
2557 

6527 วรรณิดา   ชา้งงาม ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการส้ินสิทธิในกรรมสิทธ์ิท่ีดินโดยอายคุวาม 2557 
6528 สุทศัน์   คาํถาเครือ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนท่ีถูกดาํเนิน 2557 
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คดีอาญาในชั้นสอบสวน 
6529 ประสิทธ์ิ  ปรีชาวรพิชญ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการประกอบวชิาชีพทนายความ 2557 
6530 กรีนธร  มาจนัทร์ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราว 2557 
6531 วสิญั  เรืองฤทธ์ิ ปัญหากฎหมายในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังานกบัการควบคุมผู ้

ชุมนุมในท่ีสาธารณะ 
2557 

6532 คมสนัต ์ แผลงฤทธ์ิ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินการทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี
เทศบาล 

2557 

6533 สิงหา วงษเ์กลียวเรียน ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ืออยูอ่าศยั 2557 
6534 จตัุรงค ์ ธูปบูชา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินการทางวนิยัพนกังานเทศบาล 2557 
6535 วทิยา  สุขธยารักษ ์ ปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจร้านเกมออนไลน์ 2557 
6536 ปรากฏการณ์ พทุธราชา ปัญหาทางกฎหมายตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 : ศึกษา

ปัญหากฎหมายเก่ียวกบักรณีลูกหน้ีฝ่าฝืนกฎหมายในการทาํนิติกรรม
อนัเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของตนภายหลงัศาลมีคาํสัง่พิทกัษท์รัพย ์

2557 

6537 อนรรค  บ่อนอ้ย ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการใช้อํานาจเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ตาม
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 : เร่ืองเหตุรําคาญ 

2557 

6538 กอบชยั  ศรีแสงฉาย ปัญหาการจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาํเลยในคดีอาญาตาม
พระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใชจ่้าย
แก่จาํเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 

2557 

6539 อจัฉรา ชิตทะวงศ ์ ปัญหาการบงัคบัคดีผูป้ระกนัในคดีอาญา 2557 
6540 อดิรักษ ์ เชิดชู ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิดกรณีทาํใหผู้อ่ื้นถึงแก่ความตาย 2557 
6541 ฉตัรชยั  ธนะ ปัญหาวิธีพิจารณาความอาญาทหารเก่ียวกับการคุม้ครองสิทธิของ

ผูเ้สียหายในศาลทหารเวลาปกติ ตามพระราชบญัญติัธรรมนูญศาล
ทหาร พ.ศ.2498 

2557 

6542 บณัฑิต  เดินไพร บทความเร่ืองปัญหาบงัคบัใชก้ฎหมายตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูถู้กกระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 

2557 

6543 ณฐัพล  บุบผะศิริ ปัญหาการดาํเนินคดีชั้นเจา้พนกังานตาํรวจกบัเด็กและเยาชน  กระทาํ
ความผิดตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก  พ.ศ.2522 

2557 

6544 สุรศกัด์ิ  ด่อนแผว้ ปัญหาการเก่ียวกบัการรับฟังบนัทึกคาํให้การชั้นพนกังานสอบสวน
เป็นพยานหลกัฐาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา226,226/1,226/3 

2557 

6545 กอ้งเกียรติ  ยศเจริญ ปัญหาทางกฎหมายในการบงัคบัคดีขายทอดตลาดของเจา้พนกังาน
บงัคบัคดี 

2557 

6546 ยรรยง  เอกอุฬารพนัธ ์ ปัญหาเก่ียวกบัการใชม้าตรการบงัคบัทางปกครอง 2557 
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6547 สุภกัษร  มหบุญพาชยั ปัญหากฎหมายของการนาํรถยนตม์าประกนัหน้ีกูย้มื 2557 
6548 สรณีย ์ ประเสริฐ ปัญหาการบงัคบัใชว้ธีิการเพื่อความปลอดภยัตามพระราชบญัญติั ให้

ใชป้ระมวลกฎหมาย อาญา พ.ศ.2499 
2557 

6549 ธิดารัตน์ สุขป้อม ปัญหากฎหมายเก่ียวกับระยะเวลาการควบคุมตัวหรือการฝากขัง
ผูต้อ้งหาในชั้นก่อนการฟ้องคดีต่อศาล 

2557 

6550 ศกัยป์กรณ์  ศรีประเสริฐ ปัญหาพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  : ศึกษากรณีผูป้ระกนัตนอิสระ 2557 
6551 สุวมิล  จาํปี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัพระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. 2545 
2557 

6552 ขวญัเมือง  วรรณสด ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกดัของ
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 

2557 

6553 ดนยั สะอาดคต ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการไกล่เกล่ียและประนอมขอ้พิพาททางแพ่ง
และทางอาญาของอาํเภอ 

2557 

6554 อาจารี  สวนปลิก ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการดาํเนินการทางวินัยขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

2557 

6555 เอกรัตน์ ผอ่งแผว้ บทบาทของสายตรวจ 2557 
6556 รวสิรา  เขียนนอ้ย ปัญญากฎหมายเก่ียวกบัการประมูลคล่ืนความถ่ี 3G 2557 
6557 เกรียงไกร  ห้ิงทอง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการกูย้มืเงินนอกระบบ 2557 
6558 บุศรา  สายสุวรรณ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการประนอมหน้ีก่อนลม้ละลาย 2557 
6559 พิมพิมล  วิภามณีโรจน์ การใชสิ้ทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนของผูเ้สียหายในคดีอาญา 2557 
6560 อาํนาจ มณฑา บทความเร่ืองตาํรวจบาดเจ็บหรือตายรัฐดูแลสวสัดิการคุม้ค่าหรือไม่ 2557 
6561 วรวรรณ์   สาระสุข ปัญหากฎหมายการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัขององค์การบริหาร

ส่วนตาํบล 
2557 

6562 พิชามญ เมฆพฒัน ์ ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
พทุธศกัราช 2518 

2557 

6563 จุฑามาศ  พิทยาศกัด์ิงาม ปัญหาการบังคบัใช้พระราชบัญญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 
พ.ศ. 2551 

2557 

6564 พิรุฬห์  เจริญผล ปัญหากฎหมายเก่ียวกับสิทธิกําลังพลทหารท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
จงัหวดัชายแดนใต ้

2557 

6565 นพดล  ธรรมโม ปัญหากฎหมายเ ก่ียวกับการนําท่ีราชพัสดุไปให้เอกชนเข้าทํา
ประโยชน์ 

2557 

6566 สมาน  เมืองแกว้ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับอาํนาจหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนฝ่าย
ปกครอง 

2557 

6567 กนกกาญจน์  รามบุตร ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 2557 



 มหาวทิยาลัยรามค าแหง (สารนิพนธ์) 682 

   
  ล าดับ                 ช่ือผู้แต่ง                                                     ช่ือเร่ือง                                                   ปีเผยแพร่   
  (No.)                 (Author)                                                     (Title)                                                     (Year) 

 

 

6568 แสงเดือน   อน้อารีย ์ ปัญหากฎหมายการจัดสวสัดิการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีปฏิบติังานในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2557 

6569 วรรณพงษ ์ ไกรสรศิวเวท ปัญหากฎหมายในการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 2557 
6570 นทัธี จนัทร์ประเสริฐ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการร้ือฟ้ืนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม่ของ

จาํเลย 
2557 

6571 กิตติ  เหล่ารอด ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการขบัข่ียานพาหนะทางบกของ
เจา้พนกังานตาํรวจ 

2557 

6572 ศิริวรรณ วอ่งเจริญทรัพย ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการฟ้องคดีปกครอง 2557 
6573 กณัฑเ์อนก ชยัคาํ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดอยา่งอ่ืนของรัฐในคดีปกครอง 2557 
6574 นนัธิกา ตนัตยานนท ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัเกษตรพนัธสญัญา (Contract Farming) 2557 
6575 วษิณุ  แสงรัศมี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัโรงเรียนกวดวชิา 2557 
6576 สุนทรีย ์ ภูมินทร์ทอง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัสิทธิของผูต้อ้งขงัหญิงในความควบคุมของ

ราชทณัฑ ์
2557 

6577 ช่ืนมนสั  จาดยางโทน ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกับพระราชบัญญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
2550 

2557 

6578 พิสิฐพล พานุรัตน์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัท่ีปรึกษากฎหมายในคดีอาญาท่ีจาํเลยเป็นเดก็
และเยาวชน 

2557 

6579 เฉลิมพล เพง็เพชร ปัญหาเก่ียวกับการจัดหาท่ีปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชนท่ี
กระทาํความผิด 

2557 

6580 นพพร  สนัน่นาม ปัญหาการรอนสิทธิเหนือพ้ืนดินในการก่อสร้างและบาํรุงรักษาสาย
ส่งไฟฟ้าแรงสูง 

2557 

6581 อิทธยา การจนสุต ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีบาํรุงองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั จากการคา้นํ้ ามนัขององการบริหารส่วนจงัหวดั 

2557 

6582 พิพฒัน์พงศ ์พินเมือง ปัญหาเก่ียวกบัการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 2557 
6583 พรเพ่ิม พวัพฒันกลู ปัญหาเก่ียวกบัการสอบสวนทางวนิยัของขา้ราชการครู 2557 
6584 รุ่ง รอบุญ บทบาทของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจในการคุม้ครองพยานบุคคลในคดีอาญา 2557 
6585 นพดล  บุญตดั ปัญหากฎหมายตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระทาํดว้ยความ

รุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550 
2557 

6586 กิตติชยั ศิริไกรวฒันาวงศ ์ ปัญหาเก่ียวกับการดําเนินคดีผู ้บริโภค ตามพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ.2551 

2557 

6587 กฤษฏ์ิ  กนันะพนัธ์ุ ปัญหาข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับบัตรประจําตัวประชาชนของ
ประเทศไทย 

2557 

6588 ช่อมณี  กิจลิขิต ปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกรณีเรียกให้เจ้าหน้าท่ี 2557 
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ผูก้ระทาํละเมิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐ 
6589 นนทญา สามภกัดี ปัญหาเก่ียวกับการฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีส่ิงแวดล้อมของผูท่ี้

ไดรั้บความเสียหาย 
2557 

6590 กิริยา  พดัพิน ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความผิดอนัยอมความไดศึ้กษากรณีความผิด
ฐานยกัยอกและความผิดฐานทาํใหเ้สียทรัพย ์

2557 

6591 ธนาศิต  สุจาจริง ปัญหาในการคดัคา้นการเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 2557 
6592 ธงชยั  ตรีทิพยรักษ ์ ปัญหากฎหมายอาํนาจสอบสวนของพนกังานสอบสวนฝ่ายปกครอง 

เก่ียวกบัความผิดคดีอาญาบางประเภท 
2557 

6593 ศิริลกัษณ์  ศรีกระจ่าง ปั ญ ห า ก ฎ ห ม า ย เ ก่ี ย วกับ ก า ร ใ ห้ค วา ม คุ้ม ค ร อ ง ลู ก จ้า ง ต า ม
พระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ.2537 

2557 

6594 โท พรพานิช ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการพกัการลงโทษของไทย 2557 
6595 ฉตัรชยั ป่ินทอง ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการร้องทุกข์ และการสอบสวน ผูเ้สียหาย

หรือผูต้อ้งหาท่ีเป็นเด็กอายไุม่เกิน 18 ปี 
2557 

6596 วฏัธรรม  นนทธิ ปัญหาการบังคบัใช้พระราชบัญญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
พ.ศ. 2551 

2557 

6597 สิริกนัยา พฤกษท์ยานนท ์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบธุรกิจคา้ของเก่า
ประเภทรีไซเคิล 

2557 

6598 จุฑารัตน์ รอดโพธ์ิทอง ปัญหาโทษปรับในประเทศไทย 2557 
6599 สุรเดช   ดว้งฉุน ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมการบริโภคผลิตภณัฑย์าสูบ 2557 
6600 นราภรณ์  ชา้งทอง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัอาวธุปืนฯ พ.ศ. 

2490 กรณี อาวธุปืน และเคร่ืองกระสุนปืน 
2557 

6601 วรพล   เชาวนะ ปัญหากฎหมายการไกล่เกล่ียคดีอาญาในศาลยติุธรรม 2557 
6602 รักษพ์งศ ์ รัตนเจียมรังษี ปัญหาขอ้กฎหมายในการบงัคบัใชก้ฎหมายวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค 2557 
6603 อรรถพล  วเิศษจุมพล ปัญหากฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี

ผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 
2557 

6604 สุรเชษฐ ์ไชยแสน ปัญหากฎหมายของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
เก่ียวกบัการการช้ีมูลทางวนิยัของขา้ราชการ 

2557 

6605 ถนอม  จินาวา ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ ้มครอง
ผูถู้กกระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 

2557 

6606 ประวทิย ์  แหวนหล่อ ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองเด็กในชั้นสอบสวน ศึกษากรณี
เด็กเป็นผูต้อ้งหา 

2557 

6607 อนุสรณ์  สอนใจดี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจขายตรง 2557 
6608 สุพตัรา  บุญคุม้ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการเรียกค่าเสียหายของผูป้ระกอบการท่ี 2557 
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ไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุม 
6609 ภคัจิรา มีศิลารัตน ์ ในลกัษณะท่ีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเป็นการล่วงหนา้ 2557 
6610 ศกัด์ิเฉลิมพงศ ์แพง่ทอง กฎจราจรท่ีควรรู้เก่ียวกบัการเปิดไฟตดัหมอก 2557 
6611 ไพโรจน์  โนรี ความผิดฐาน “พราก” ตามประมวลกฎหมายอาญา 2557 
6612 ไพรินทร์  แกว้บุญขนุ กระบวนการเขา้สู่ตาํแหน่งของเจา้พนกังานคดีในคดีผูบ้ริโภค 2557 
6613 วทิวตั  เท่ียงภกัด์ิ ปัญหาความรับผิดร่วมของบิดามารดาและผูป้กครองในการกระทาํ

ความผิดอาญาของเด็กและเยาวชนตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก 
พ.ศ. 2546 มาตรา 26 (3) 

2557 

6614 พีชาณิกา  ตาอา้ย บทบาท อาํนาจหน้าท่ีของกาํนัน  ผูใ้หญ่บ้านในการส่งเสริมการ
ปกครองส่วนภูมิภาค 

2557 

6615 ภาณุพนัธ์  แสงเงิน 

 

ปัญหาสวสัดิการของผูป้ระกอบวิชาชีพทนายความ : ศึกษาเฉพาะ
กรณีสวัสดิการการรักษาพยาบาล และกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
ทนายความ 

2557 

6616 ชาคริส  จาํนงคว์ยั กระบวนการเข้าสู่ตําแหน่งข้าราชการตํารวจของบุคคลผู ้มีวุฒิ
ปริญญาตรี 

2557 

6617 วราวฒิุ  เจียรรัตนสวสัด์ิ ปัญหาบทบาทอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคกบั
เจา้พนกังานคดีในคดีผูบ้ริโภค 

2557 

6618 พิชชาภทัร์  ชดเชย ปัญหาขอ้กฎหมายการทาํกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาํบล
กรณีการกาํจดัขยะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2557 

6619 สุนทร  คาํจริง ปัญหาทางกฎหมายในการดาํรงตาํแหน่งในห้างหุ้นส่วนบริษทัของ
ผูบ้ริหารท้องถ่ินและการควบคุมตรวจสอบตามมาตรา 267 และ
มาตรา 284 วรรคสิบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
2550 

2557 

6620 ประสงค ์ หลา้อ่อน ปัญหาในทางกฎหมายเก่ียวกบับทบาท อาํนาจหน้าท่ีของชุดรักษา
ความปลอดภยัหมู่บา้น (ชรบ.)ศึกษาเฉพาะกรณีพ้ืนท่ีเขตชายแดน
ไทย-เมียนมาร์ 

2557 

6621 บรรจงศกัด์ิ  ภกัดี มาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รูปแบบพิเศษ 

2557 

6622 จกัร์กฤษณ์  แกว้มณี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัทาํเทศพาณิชย ์ 2557 
6623 ชริน  อุดมวงษ ์ ปัญหาการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของกรมบังคบัคดี :กรณีศึกษา

ปัญหาการขายทอดตลาดอสงัหาริมทรัพยสิ์น ของเจา้พนกังานบงัคบั
คดี  กรมบงัคบัคดี 

2557 

6624 ธนทัปัณสร  ลูกพลบั ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิขา้ราชการพลเรือนใน 2557 
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การสอบวินัยตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 

6625 โสรัจจ ์ จอมดวง ปัญหาขอ้กฎหมายในการคุม้ครองพยานบุคคลในคดียาเสพติด 2557 
6626 ศุภกร อเนกไชยพร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัขอบเขตและมาตรฐานการใชบ้งัคบัอาวธุปืน

ของพนกังานเจา้หนา้ท่ีเรือนจาํ 
2557 

6627 ระพีพนัธ์  ศรีสุข การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้กับการกระทํา
ความผิดอาญาอนัยอมความไม่ไดศึ้กษากรณี: สิทธิของจาํเลยในชั้น
พิจารณา 

2557 

6628 ศกัด์ิศรี สุวรรณทอง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิผูเ้สียหาย ในคดีอาญา 2557 
6629 พชระ   ศรีสุธรรม ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายความผิดเก่ียวกบัเพศ 2557 
6630 อนนัต ์ บุญแสง การควบคุม การกาํกบัดูแล โรงงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(เทศบาล) 
2557 

6631 สกัสยามบุญปก ปัญหาขอ้กฎหมายการลงโทษทางวนิยัของขา้ราชการตาํรวจ 2557 
6632 ภาแกว้  เบญจเทพรัศมี ปัญหาการบังคับใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 
2557 

6633 กรกนก  ชยัชนะ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการทาํกิจการเทศพาณิชยข์องเทศบาล
ตาํบล 

2557 

6634 นนัธิญา  แขง็แรง ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการนํ้ าเพ่ือการเกษตรขององค์การ
บริหารส่วนตาํบล 

2557 

6635 ไพฑูรย ์ โสนะโชติ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการอนุญาต มีพกพาใชอ้าวุธปืนและเคร่ือง
กระสุนปืนของประชาชน 

2557 

6636 อลงกต  ประทุมสิทธ์ิ การควบคุมตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา (ส.ส. และ ส.ว.) 2557 
6637 ปักษ ์ผาแดง ปัญหากฎหมายในการอุทธรณ์คาํสัง่ทางปกครอง 2557 
6638 วรีะกร จุลรอด ปัญหาทางกฎหมายในการป้องกนัและตรวจสอบการทุจริตผูป้ฏิบติั

หนา้ท่ีนายทะเบียนตามพระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 
2557 

6639 กีรติญา   ไลวรรณคาํ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัโทษปรับในคดีอาญา 2557 
6640 พงษส์นัน่  โภชากรณ์ ปัญหาของระบบทะเบียนประวติัอาชญากรในกระบวนการคืนสิทธิ

ของผูท่ี้พน้โทษ 
2557 

6641 จินตศกัด์ิ  สิทธิคง ปัญหาเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชกําหนด การ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในสามจังหวดั
ชายแดนภาคใต ้

2557 

6642 อิสระพงศ ์ ติวเฮียง ปัญหาเก่ียวกบัการบงัคบัใช้พระราชบัญญติัห้ามเรียกดอกเบ้ียเกิน
อตัรา พ.ศ.2475 

2557 
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6643 ชาติอุบล  เอ้ือกิจ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการถือครองท่ีดินของคนต่างดา้วในประเทศ
ไทย 

2557 

6644 สุมิตรชยั  คาํเขาแดง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการพิจารณากรณีขา้ราชการฝ่าฝืนจริยธรรม
ตามประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือน 

2557 

6645 ไชยยานนท ์วงศวรรณา ปัญหาการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินของสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

2557 

6646 ชยัโรจน์ สุขล้ิม บทความปัญหาเก่ียวกบัความผิดฐานลกัทรัพยต์ามประมวลกฎหมาย
อาญา 

2557 

6647 สุทธิชยั เรืองพฒุ ปัญหาการรวบรวมพยานหลกัฐาน เพื่อบงัคบัใชก้ฎหมายฟอกเงินใน
คดียาเสพติด 

2557 

6648 วทิยา  อนนัตณรงค ์ การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการพนนั พทุธศกัราช 2478 2557 
6649 ตรีสุคนธ์  แกว้บุญใส ปัญหาเก่ียวกบัการดาํเนินการตามคาํสั่งให้ชดใชค้่าสินไหมทดแทน

ตามพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 
2557 

6650 เจนสุดา  ยอดศิริ ปัญหาการออกใบอนุญาตใหมี้และใชอ้าวธุปืน 2557 
6651 ณรงคฤ์ทธ์ิ เช้ือกณุะ ปัญหากฎหมายการคุม้ครองสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่า

ทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จาํเลยในคดีอาญาจากรัฐ 
2557 

6652 จุราวรรณ์  เยาวขรรณ์ ขอบเขตความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 2557 
6653 ธนกร  งามโนนทอง การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาํทาง

ปกครอง 
2557 

6654 บริพตัร  ปัดแพง ปัญหากฎหมายเก่ียวกับบทบาทและอํานาจหน้าท่ีของพนักงาน
สอบสวนในการคุม้ครองผูถู้กกระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบครัว
ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ.2550 

2557 

6655 นนัทม์นสั  โพธ์ิศรี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการกระทาํความผิดอาญาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
นกัท่องเท่ียว 

2557 

6656 คมศกัด์ิ  สุคม ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการจดัหาทนายความให้ผูต้อ้งหาในคดีอาญา
ของรัฐในชั้นสอบสวน 

2557 

6657 สรวชิญ ์ วรรณะ การสมรสระหวา่งบุคคลเพศเดียวกนั 2557 
6658 วจิิตรา  มณีอ่อน ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและ

ชุมชนเมืองแห่งชาติฯ พ.ศ. 2551 
2557 

6659 สมพร  ชนาชน ปัญ หากฎ ห มายใ นการบ ริห ารง าน บุค ค ลข อง เท ศ บาลต าม
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 

2557 

6660 สุกญัญา โรมวลิาศ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการพิจารณาคดีครบองคค์ณะและต่อเน่ืองใน 2557 
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คดีอาญา 
6661 อจัจิมา ธรรมวาโร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบับทลงโทษในคดีล่วงละเมิดทางเพศ 2557 
6662 สุริยน แกมทอง การฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 2557 
6663 สุภาวดี เทพลกัษณ์ ปัญหากฎหมายการบงัคบัคดีผูป้ระกนัในคดีอาญา 2557 
6664 วชัรินทร์ ดวงแกว้ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจลิสซ่ิง 2557 
6665 ณรงคช์ยั ไชยโย ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญติัหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. 2545 
2557 

6666 ชาญภสิน บวัทอง มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองลูกความจากการประกอบ
วชิาชีพทนายความ 

2557 

6667 พรทิพย ์ชุมศรี ปัญหาการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระทาํดว้ยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

2557 

6668 เมทิณี ฉีดเกต ุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการกระทาํท่ีเป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์
ของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองทอ้งถ่ิน : ศึกษากรณีนายกเทศมนตรี 

2557 

6669 วรัญํู ช่วยแท่น ปัญหาการควบคุมอาวุธปืนภายหลังจากท่ีได้รับอนุญาตตาม
พระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืนวตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง 
และส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 2490 

2557 

6670 ชนาธิป สุวรรณรัตน์ ปัญหากฎหมายในการพิจารณาและการลงโทษในคดีมรรยาท
ทนายความ 

2557 

6671 กิตติคุณ พงศเ์พช็ร์ ปัญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการทาํพินยักรรม 2557 
6672 ธิดารัตน์ ทกัษแ์กว้ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัคดีกบัทรัพยจ์าํนอง 2557 
6673 รัชพล ทองเน้ืองาม มาตรการทางกฎหมายในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งทอ้งถ่ิน 2557 
6674 สยาพร ทองกลบั มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินการทางวินยัของพนกังาน

ส่วนทอ้งถ่ิน 
2557 

6675 วฒิุศกัด์ิ มิตรเอียด มาตรการทางกฎหมายในการกาํกบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2557 
6676 เสริมศรี นวลเปียน มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการก่อหน้ีกับสถาบันการเงินของ

เทศบาลตาํบล 
2557 

6677 เสน่ห์ รักรงค ์ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา
นอกเขตเลือกตั้ง 

2557 

6678 สมพร เพช็รหนองชุม ปัญหากฎหมายในการนาํมาตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญามา
ใชก้บัเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํความผิด 

2557 

6679 จิรวนนัท ์ศรีแกว้ณวรรณ ปัญหาอํานาจหน้า ท่ีขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุท ธศักราช 2550: ศึกษาเฉพาะกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2557 
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6680 รัตนพร  วงษสุ์วรรณ มาตรการทางกฎหมายในการปลดลูกหน้ีจากลม้ละลาย 2557 
6681 นาตยาพร ยอ่งสวสัด์ิ มาตรการทางกฎหมายในการเรียกสินไหมทดแทน 2557 
6682 พนัทิวา ช่วยขนุ ปัญหาทางกฎหมายในการนาํการคุมประพฤติมาใชบ้งัคบั 2557 
6683 สมศกัด์ิ  ทองสร้อย ปัญหาการทาํแทง้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 2557 
6684 หทยันุช สุสานนท ์ กระบวนการทางอาญาในการดาํเนินคดีหรือการพิจารณาคดีของ

ขบวนการคา้ยาเสพติด 
2557 

6685 ภูวศิิษฐ ์ ปิลกะพนัธ์ การฟ้องสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวฒิุสภาในคดีอาญา 2557 
6686 นิกร  กลีบแกว้ พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัว พ.ศ. 2553: ศึกษาเฉพาะกรณีการตรวจสอบการจบักมุ 
2557 

6687 ดวงใจ  นิตยว์มิล ปัญหาขอ้กฎหมายตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพ
ติด  พ.ศ. 2545 

2557 

6688 สมพร สมยนิดี ม า ต ร ก า ร บั ง คั บ ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย เ ก่ี ย ว กั บ สั ญ ญ า ใ ช้ บ ริ ก า ร
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

2557 

6689 อุไรวรรณ  เฉลิมไทย ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการตอบแทนความเสียหายแก่ผูเ้สียหายหรือ
เหยือ่อาชญากรรมโดยรัฐ 

2557 

6690 ภิญญาพชัญ ์จุลภกัด์ิ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการกระทาํวสิามญัฆาตกรรมและการชนัสูตร
พลิกศพ 

2557 

6691 นิกร ดวงสุวรรณ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับท่ีปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและ
ครอบครัว 

2557 

6692 ศุภสิทธ์ิ พุม่พะเนิน ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการดกัฟังทางโทรศพัท์ตามพระราชบญัญติั
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 

2557 

6693 ธนาวฒิุ ชูถึง ปัญหากฎหมายในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2557 

6694 เบญจมา  ปักเขม็ ปัญหาการร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของผู ้เสียหายใน
คดีอาญาท่ีพนกังานอยัการเป็นโจทก ์

2557 

6695 ทศพล กาญจนหิรัญ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาวุธปืน: ศึกษาเฉพาะกรณี
พระราชบญัญติัอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง 
ส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 2490 

2557 

6696 อญัชนา  พรหมเจริญ ปัญหากฎหมายการซ้ือสินคา้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) 

2557 

6697 โสภณ ช่วยสถิตย ์ ปัญหาทางกฎหมายในการตรวจวดัความสามารถในการขบัขี่ 2557 
6698 สุมาพรณ์  ภิรมย ์ ปัญหาการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน : ศึกษากรณีองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล 
2557 
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6699 สุรศกัด์ิ ป้องกนัเพช็ร มาตรการบงัคบัทางปกครองตามมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร : 
ศึกษากรณีการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของ
กรมสรรพากร 

2557 

6700 นรบดี ดาํดว้ง ปัญหาการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์กรณีการร้องขอให้จัดซ้ือหรือ
เวนคืนท่ีดินส่วนท่ีเหลือ 

2557 

6701 เกศรา  พลูสวสัด์ิ ปัญหาเก่ียวกบัการจดัการงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 2557 
6702 ตรีระศกัด์ิ  โบกขระณีย ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วน

ตาํบลเป็นเทศบาล 
2557 

6703 ปุรินทร์  ทองศิริ ปัญหาการเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในสัญญากบัเทศบาลของสมาชิกสภา
เทศบาลและคณะผูบ้ริหารตามมาตรา 18 ทวิ และมาตรา 48 จตุทศ 
(3) 

2557 

6704 อิทธิเดช  เสนเรือง มาตรการทาํกฎหมายเก่ียวกบัการไดรั้บสิทธิในการขอปล่อยชัว่คราว
กรณีกองทุนยติุธรรม 

2557 

6705 นภทัร  นนทจุ์มจงั ในการคุม้ครองดูแลและรักษาการกดัเซาะพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเล 2557 
6706 ณพภกร  เมียนแกว้ มาตรการทาํกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุม ตรวจสอบ การขอมีบตัร

ประจาํตวัประชาชนของเทศบาล 
2557 

6707 ภทัราพร  นนัทวรพงศ ์ ปัญหาเก่ียวกบัค่าสินไหมทดแทนกรณีทาํใหผู้อ่ื้นถึงแก่ความตายตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าตรา 4431 

2557 

6708 แสงธมัม ์ แสงบุญธรรม ปัญหาการรับฟังขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์เป็นพยานหลกัฐานในคดี 2557 
6709 นิภาวรรณ  กลบัประสิทธ์ิ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราว 2557 
6710 พชัร์ธมน พรมแดง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัทนายความขอแรงและท่ีปรึกษากฎหมาย 2557 
6711 กาญจนา  คาํนึง ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปราม

การคา้มนุษย ์พ.ศ.2551 
2557 

6712 ธนวชัร ศรีแสนยง ปัญหาความรับผิดของเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา 2557 
6713 ชยัพฤกษ ์ขนุเณร ปัญหากฎหมายในการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 2557 
6714 กิติคุณ  ประสงัสิต การพิจารณาอุทธรณ์คาํสั่งลงโทษทําวินัยของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
2557 

6715 ปริญดา โพธ์ิหมุด ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชนท่ีตอ้งหาวา่
กระทาํความผิดอาญา : ศึกษากรณีอตัราโทษจาํคุกไม่เกิน 3 ปีปรับไม่
เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจาํทั้งปรับ 

2557 

6716 อธิษฐาน เรียงศรีเจริญพร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา 2557 
6717 อรรณพ สีขาบ กรณีท่ีเด็กและเยาวชนตอ้งหาวา่กระทาํความผิดอาญา 2557 
6718 สมพงษ ์ เตรนะกาโย ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัอาํนาจศาลในการสืบพยานลบัหลงัจาํเลยคดี 2557 
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ยาเสพติด 
6719 วฑูิรย ์วงคใ์หญ่ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการได้มาซ่ึงพยานหลกัฐานและการรับฟัง

พยานหลกัฐานทาํนิติวทิยาศาสตร์จากท่ีเกิดเหตุ 
2557 

6720 พิเชษฐ ก่ิงแกว้ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการรอการลงโทษ 2557 
6721 พรสวรรค ์แวน่ใหญ่ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการลงโทษปรับในคดีอาญา 2557 
6722 สุชิน คชาวงษ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการพิจารณาคดีผูบ้ริโภค 2557 
6723 นิเวศน์ แตง่ตั้ง ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการรอการลงโทษตามประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 56 
2557 

6724 ภูธนดา มงคลสงัข ์ ปัญหาการลงโทษปรับในกฎหมายอาญา 2557 
6725 วชัระ  พมุมา ปัญหาการจบักุมเด็กตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว

และวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ.2553 
2557 

6726 ณฐมน  จิรายนิุติสกลุ ปัญหาล่ามคดีอาญาในชั้นศาล 2557 
6727 พรรณพิมล วเิศษสิงห์ ผลกระทบท่ีขา้ราชการครูไดรั้บจากขอ้กฎหมายการอุทธรณ์และการ

ร้องทุกขข์องขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2557 

6728 ณรงค ์ภิญโญอนนัตพงษ ์ ปัญหาการนํามาตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญาต่อเด็กและ
เยาวชนในศาลเยาวชนและครอบครัว 

2557 

6729 วราภรณ์ ก๊วยเจริญ ปัญหาเก่ียวกบัค่าสินไหมทดแทนท่ีไม่อาจคาํนวณเป็นราคาเงินไดใ้น
คดีแพง่ 

2557 

6730 ธรรมรัตน์  ใจผอ่ง การบงัคบัชาํระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร : ศึกษากรณีการยึด
และอายดัทรัพยสิ์น 

2557 

6731 ชนาธินาถ แซ่จ๋าว ม า ต ร ก า ร บัง คับ ท า ง ป ก ค ร อ ง ท่ี มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สิ ท ธิ ข อ ง
บุคคลภายนอก ศึกษากรณีการยดึ อายดัทรัพยสิ์นในชั้นเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
ปกครอง 

2557 

6732 วรวธุ รัตนพิทกัษ ์ การอุทธรณ์ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2557 
6733 กรรณิกา เทอดศรีศิลป์ ปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติวิธี

พิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ.2551 
2557 

6734 จกัริน  มณี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการสัง่พกัราชการและสั่งให้ออกจากราชการ
ไวก่้อน 

2557 

6735 จรรยา  คีรีชล ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความผิดฐานลกัทรัพย ์ 2557 
6736 ประเสริฐศกัด์ิ กิจการ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกับการเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของ

ไทย 
2557 

6737 ศิวาพร ปานเพชร มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาความเสียหายแก่จาํเลยจากการ
กระทาํความผิดอาญาตามพระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหายและ

2557 
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ค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จาํเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 
6738 วรียา   บุญถึง ปัญหากฎหมายการใช้พยานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานในคดี

แพง่ 
2557 

6739 สาธิตย ์ คาํนอ้ย ปัญหาการใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองการยึดอายดัและการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์น ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2557 

6740 ณฐัธนารีย ์ แพทยานนัท ์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการประทุษร้ายของเด็กและ
เยาวชนในโรงเรียนและสถานศึกษา 

2557 

6741 วชิิต ไชยเดช ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารราชการขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั 

2557 

6742 ประดิษฐ ์ไสยเลิศ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัผูข้บัข่ีรถในขณะเมาสุรา 2557 
6743 สุมาลี  แซ่จึง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการส่งคาํคู่ความและเอกสารทางคดี 2557 
6744 จนัทริยา  จนัยาง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัภาระค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน 2557 
6745 สมบติั  มูลศาลา ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากธุรกิจขายตรง 2557 
6746 กีรติญา สุนญภพ ปัญหากฎหมายขายฝากท่ีดิน 2557 
6747 พิจกัษณ์  หมายเหน่ียวกลาง ปัญหากฎหมายการรักษาราชการแทนกรณีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินปฏิบัติ

ห น้ า ท่ี ต่ อ ไ ป ไ ม่ ไ ด้ต า ม ม า ต ร า   239 ข อ ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง
ราชอาณาจกัรไทย  ศึกษาเฉพาะกรณีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2557 

6748 เอกรินทร์  ยงัชู ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัคนขอทานและการแสวงหาประโยชน์จาก
คนขอทาน 

2557 

6749 อาจารี ลีปา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีโรงเรือน ท่ีดิน และภาษีบาํรุง
ท้อ ง ท่ี ต า ม พ ร ะ ร า ช บัญ ญั ติ ภ า ษี โ ร ง เ รื อ น แ ล ะ ท่ี ดิ น  แ ล ะ
พระราชบญัญติัภาษีบาํรุงทอ้งท่ี 

2557 

6750 เอณรินทร์ ดาวลอย ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการหกัค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่นภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดา 

2557 

6751 ปรีชา จาํปานิล ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีเงินไดโ้รงเรียนกวดวชิา 2557 
6752 วลิาวลัย ์ศรีดาฟอง มาตรการการนาํชะลอการฟ้องในการสัง่ฟ้องคดีของพนกังานอยัการ 2557 
6753 เอกสิทธ์ิ บุดดีคาํ การดาํเนินคดีท่ีผูก้ระทาํผิดเป็นเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการ

ทางศาล 
2557 

6754 ณรัฐ  แกว้พิกลุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัคดีจราจร 2557 
6755 ชยัเชษฐ  แกว้ไตรรัตน์ ปัญหาการจบักุม การควบคุม การคน้กบัการละเมิดสิทธิของผูต้อ้ง

สงสยั ตามพระราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.2548 

2557 

6756 อานนท ์พ่ึงพาญาติ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัวธีิพิจารณาความผิดวนิยัทางงบประมาณและ 2557 
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การคลงั 
6757 วสนัต ์ทรงธรรมสกลุ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการกนัผูร่้วมกระทาํผิดเป็นพยานศึกษา

กรณีความผิดคดียาเสพติด 
2557 

6758 ปัทมาภรณ์  แก่นเรณู ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัคดีผูป้ระกนัในคดีอาญาและการ
ขอรับชาํระหน้ีในคดีลม้ละลาย 

2557 

6759 ณปพล บุตรอินทร์ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 2557 
6760 รุ่งโรจน์ ช่างทอง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการปล่อยตวัชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจาํเลยใน

คดีอาญา 
2557 

6761 นาลิขิต  จิตเฉย ปัญหาขอ้กฎหมายการดาํเนินคดีอาญาในความผิดต่อตาํแหน่งหนา้ท่ี
ราชการ 

2557 

6762 อนุเทพ บุญรอด ปัญหาการนํามาตรการบังคับทางอาญามาใช้กับนิติบุคคลในคดี
ส่ิงแวดลอ้ม 

2557 

6763 สายนัต ์บุญทศ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัความเสมอภาคของคนพิการ 2557 
6764 วชัชพล   บาระมี ปัญหาการเข้าช่ือของราษฎรในการให้กํานัน ผูใ้หญ่บ้านพน้จาก

ตาํแหน่ง 
2557 

6765 ชลิตา  แซ่จึง ปัญหาการพิสูจน์สิทธิในการครอบครองปรปักษ ์ 2557 
6766 วนัดี  แซ่จึง ปัญหาการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินของเทศบาล 2557 
6767 จงจิตร  พิมพว์งค ์ การขายทอดตลาดทรัพยข์องเจ้าพนักงานบังคบัคดีในกรณีท่ีผูซ้ื้อ

ทอดตลาดผิดสญัญาไม่ชาํระราคา 
2557 

6768 พิมพน์ารา พิชญพ์ีระกลู การเวนคืนท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีเหลือเพียงบางส่วนและการ
กํา ห น ด ค่ า ท ด แ ท น ต า ม พ ร ะ ร า ชบัญ ญัติ ว่ า ด้วย ก า ร เ ว น คื น
อสงัหาริมทรัพย ์พ.ศ. 2530 

2557 

6769 ศกัดินนท ์  ศรีแสง ปัญหากฎหมายเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนตาํบล  ศึกษาเฉพาะ
กรณี:การใชอ้าํนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลและการเสนอ
ร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย 

2557 

6770 ปารณีย ์ คาํบาล 

 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัสัญญาจา้งเหมาค่าแรงตาม พระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงาน  พ.ศ.2541 

2557 

6771 กลิุสรา  จาํนงค ์ เง่ือนไขการขอปล่อยตวัชัว่คราวในชั้นศาล 2557 
6772 ยวุดี มญัติยาการกลุ ปัญหาการจัดเก็บและการคุม้ครองขอ้มูลตามพระราชบัญญติัการ

ประกอบธุรกิจขอ้มูลเครดิต พ.ศ. 2545 
2557 

6773 ขนิษฐา พละคช การใชอ้าํนาจของศาลและสิทธิของผูบ้ริโภคตามพระราชบญัญติัวิธี
พิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 

2557 

6774 พิสิฐ   นิติพานจนัทร์กลุ ปัญหาค่าฤชาธรรมเนียมในชั้ นอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติวิธี 2557 
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พิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 
6775 ช่อออ้ย  นนทช์นะ ปัญหาการใชอ้าํนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 2557 
6776 สุชาติ รามหาร ปัญหาในการดาํเนินการทางวนิยัของขา้ราชการพลเรือน 2557 
6777 สมคิด เสริฐศรี ปัญหาทางกฎหมายในการกากบัดูแลองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 1 2557 
6778 วนิยั บวัศรี ปัญหาการดาํเนินคดีส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทย 2557 
6779 นติยา  มะระโชติสกลุ ปัญหาอายคุวามในคดีอาญา 2557 
6780 ยงยทุธ ภูสมนึก 

 

ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิ
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พทุธศกัราช 2553 

2557 

6781 นิธิวฒัน์ คาํนนท ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของเด็กหรือ
เยาวชนท่ีกระทาํความผิด: ศึกษากรณีการใชม้าตรการพิเศษแทนการ
ดาํเนินคดีอาญา 

2557 

6782 อินทราพร จนัทร์สวา่ง ปัญหาการใช้ดุลพินิจสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีอาญาของพนักงาน
อยัการ 

2557 

6783 ประวทิย ์  จนัมนตรี ปัญหากฎหมายการกาํกบัดูแลดา้นงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบล 

2557 

6784 พีระศกัด์ิ สุระมะณี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 : 
ศึกษากรณีความผิดขบัรถขณะเมาสุรา 

2557 

6785 สนดั พรหมประเสริฐ การดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดศึกษากรณีการ
ฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 

2557 

6786 สิทธิฑา  เดชเกิด การกาํหนดค่าทดแทนการจดัซ้ือท่ีดินเพ่ือการชลประทาน 2557 
6787 ชูศกัด์ิ  กดุหอม ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
2557 

6788 ธีรวรรธน์  กอกหวาน ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินคดียาเสพติด 2557 
6789 วภิาวรรณ์  มุลละชาติ ปัญหาการบริหารงานบุคคลของการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2557 
6790 เช่  สีหดุลวงศ ์ ปัญหากฎหมายอันเกิดจากการทับซ้อนกันของเขตป่าไม้ในป่า

อนุรักษ ์
2557 

6791 อธิเบศ  วฒันจาํนงค ์ ปัญหากฎหมายการดาํเนินการทางวินยัและการลงโทษขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา 

2557 

6792 อภิวฒัน์ ดอกไม ้ ปัญหาการบังคบัใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 
2551 

2557 

6793 ประชา  ก่ิงแกว้ ปัญหากระบวนการถอดถอนสมาชิกสภาและผู ้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตาํบล 

2557 
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6794 สงกรานต ์ดิษฐอัง๊ ปัญหาท่ีดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2557 

6795 ชมนาด เลก็พนูเกิด ปัญหาการเรียกค่าเสียหายสําหรับความเสียหายต่อจิตใจตาม
พระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่
ปลอดภยั พ.ศ.2551 

2557 

6796 ธงชยั  สมสิงห์ การประนีประนอมยอมความและการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในคดี
ปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

2557 

6797 พงศว์ศิิษฏ ์ บาลี ปัญหาทางกฎหมายในการกาํกบัดูแลองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 2557 
6798 โฆษิต  ยอดศรี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 2557 
6799 จกัรพงศ ์ คาํเพราะ การกระจายอาํนาจการบริหารจดัการการศึกษาให้แก่สาํนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา 
2557 

6800 ชาญศกัด์ิ  หลกัคาํ ปัญหากฎหมายความรับผิดเก่ียวกบัยาเสพติดประเภทพืชกระท่อม 2557 
6801 ขวญัแกว้  เลิศภทัรพาณิชย ์ กระบวนการจดัช้ือจดัจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 2557 
6802 สญัชยั  สงัฆะมณี รู ป แ บ บ ศ าล รั ฐ ธร ร ม นู ญ ท่ี เ ห ม าะ ส ม ข อ ง ไ ท ย  ศึ ก ษ า ก ร ณี

องคป์ระกอบของศาลรัฐธรรมนูญ 
2557 

6803 วรรณทศัน์  อุบลเหนือ ปัญหาการออกโฉนดท่ีดิน 2557 
6804 สรินนา  กฤษณะคุปต ์ ปัญหาการอุทธรณ์คําสั่งลงโทษวินัยพนักงานส่วนท้องถ่ินตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
2557 

6805 นคพล บุญโสดากร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดในค่าเสียหายเพ่ือการลงโทษจาก
การปฏิบติังานของแพทย ์

2557 

6806 สมบติั  นามสุวรรณ ปัญหาเก่ียวกบัการหา้มรับฟังคาํรับสารภาพของผูถู้กจบัในชั้นจบักุม
หรือรับมอบตวั 

2557 

6807 สุริยนัต ์ ปักป่ิน ปัญหากฎหมายเก่ียวกับผู ้ติดยาเสพติดในการฟ้ืนฟู การกระทํา
ความผิดซํ้ าและการกระทาํความผิดฐานอ่ืน 

2557 

6808 สาธิตา  เพง็แจ่ม ปัญหากฎหมายในการถอดถอนผูบ้ริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ิน 

2557 

6809 ชูศกัด์ิ  ลกัษณ์ชนะวงศ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการพน้จากตาํแหน่งผูใ้หญ่บา้น 2557 
6810 สุทธิรักษ ์ บุญศกัด์ิ ปัญหาความรับผิดทางอาญา : ศึกษากรณีไม่รู้ขอ้เท็จจริงในเร่ืองอายุ

ของผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กในความผิดเก่ียวกบัเพศ 
2557 

6811 ถิน  จิตรวงษ ์ ปัญหาการฟ้องคดีอาญาของผูเ้สียหาย 2557 
6812 ปกรณ์  จนัทร์สุพฒัน ์ ปัญหาเก่ียวกบัการจดัการเลือกตั้งและการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิก

สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
2557 

6813 พาย ุนาวาคูระ ปัญหาการฟ้ืนฟกิูจการของลูกหน้ี 2557 
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6814 สุกมุา ทองขาํ ปัญหาการเขา้ช่ือเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 2557 
6815 นธี  เรือนพิมพ ์ ปัญหาการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 2557 
6816 ชวดล  พลทะมยั ปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมผูต้ ้องหาของเจ้าพนักงาน

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
2557 

6817 ดนุวศั  บุญแจ่ม พนกังานสอบสวนกบัตน้ธารความยติุธรรม 2557 
6818 อิทธิพล   สุวรรณดี เร่ือง ความผิดทางเพศกรณีความผิดฐานข่มขืนกระทาํชาํเราประมวล

กฎหมายอาญามาตรา  276 
2557 

6819 สมบติั  บุตรกลุ บทบาทอาํนาจหนา้ท่ีของเทศบาล: ศึกษาเฉพาะกรณีอาํนาจท่ีตอ้งทาํ
และอาจทาํ 

2557 

6820 พิมพพ์ร แกว้มณี วิเคราะห์การเป็นผูป้ระกนัตนภายใตก้ฎหมายประกนัสังคมทั้งแบบ
บงัคบัและแบบสมคัรใจ 

2557 

6821 อุบลวรรณ  ทองเคลือ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยวิธีการประมูลดว้ย
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ในหน่วยงานของรัฐ 

2557 

6822 ธิดารัตน์ คชฤทธ์ิ ปัญหากฎหมายการปฏิบติัต่อเด็กเร่ร่อน 2557 
6823 ยทุธนนั  จนัทร์เนตร เปรียบเทียบปัญหาความรับผิดของผูข้นส่งตามพระราชบญัญติัการ

ขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ พุทธศกัราช 2548 และพระราชบญัญติั
การรับขนของทางทะเล พทุธศกัราช 2534 

2557 

6824 วรชยั  คชาธาร ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการกาํจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน : ศึกษากรณีการจดัตั้งเตาเผาขยะ 

2557 

6825 กมัปนาท  เทียนกลํ่า ปัญหาความไม่เสมอภาคและสิทธิในการทํางานของลูกจ้างตาม
กฎหมายวา่ดว้ยคุม้ครองแรงงาน 

2557 

6826 ธญัญรัศม ์ เภตรา บทบาท อาํนาจ หนา้ท่ีของเทศบาลในการจดัให้มีสุสานและฌาปน
สถานตามมาตรา 51(4) แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 

2557 

6827 ศรัณยพงศ ์เภตรา การคุม้ครองชัว่คราวในคดีปกครอง ตามมาตรา 66 พระราชบญัญติั
จดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

2557 
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 มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์    

 

 

ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

1 ธานี วรภทัร์ กฎหมายบงัคบัโทษในประเทศไทย: การบงัคบัโทษจ าคุก 2552 
2 เมธิกาญจน ์ชา้งหวัหนา้  

 
ความชอบธรรมในการท าแท้งกรณีเด็กไม่สมประกอบในครรภ์
มารดา 
JUSTIFICATION FOR ABORTION IN CASE OF SERIOUS 
DEFORMED FETUS 

2552 

3 ปัญญา อุดชาชน ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับกระบวนการสรรหาผูด้  ารงต าเเหน่ง     
ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ : ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการ
เลือกตั้ง  เเละคณะกรรมการป้องกนัเเละปราบปรามการทุจริตเเห่ง
ชาติ 

2553 

4 ณฐัดนยั  สุภรัากลุ   มาตรการต่อรองค ารับสารภาพกบัการอ านวยความยติุธรรมทางอาญา 2554 
5 ไพโรจน์  บุญศิริค าชยั การชดเชยความเสียหายโดยไม่พิสูจน์ความผิดเพ่ือคุม้ครองผูเ้สียหาย

จากการรับบริการสาธารณสุข 
2555 

6 พิชญา  เหลืองรัตนเจริญ กระบวนการยติุธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนท่ีถูกกล่าวหาวา่กระท า
ความผิด 

2555 

7 สมาน  ตั้งทองทว ี มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการคุม้ครองสิทธิทางส่ิงแวดลอ้ม 
ศึกษากรณีกฎหมายกองทุนชะล้าง ดินและน ้ าปนเ ป้ือนกาก
อุตสาหกรรม 

2557 

8 มนตช์ยั จงไกรรัตนกลุ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการใชม้าตรการพิเศษในการคุม้ครอง
พยานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 

2557 

9 สุภชัลี เทพหสัดิน ณ อยธุยา โครงสร้างของความผิดอาญา ศึกษากระบวนการคิดของกฎหมาย
อาญาเยอรมนัเพ่ือปรับใชก้บักฎหมายอาญาไทย 

2557 

10 พิชญา เหลืองรัตนเจริญ กระบวนการยติุธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนท่ีถูกกล่าวหาวา่กระท า
ความผิด 

2557 
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1 เรวตั  ลํ้าเลิศสุข มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองงานอนัเป็นสาธารณสมบติั 2535 
2 ชยัพร  ธนถาวรลาภ 

 
ปั ญ ห า ท า ง ก ฎ ห ม า ย บ า ง ป ร ะ ก า ร ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง
กรุงเทพมหานคร 

2535 

3 เมธา  วาดีเจริญ การควบคุมการใชอ้าํนาจของเจา้พนักงานตาํรวจในส่วนท่ีเก่ียวกบั
กิจการทางปกครอง 

2537 

4 กฤษดา  โรจนสุวรรณ ปัญหากฎหมายของนิคมอุตสาหกรรมในการพฒันาอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย 

2537 

5 จกัรี  ไกรฤทธ์ิ กฎหมายกบัการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย ์
สู่รูปแบบธนาคารเอนกประสงค ์

2537 

6 จิรประภา  มากล่ิน ปัญหาในการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัภาษีป้าย พ.ศ. 2510 2537 
7 จุฑามาส  จิตรชุ่ม 

 
มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการส่งเสริมอุตสาหกรรมอญัมณีและ
เคร่ืองประดบั ศึกษาเฉพาะกรณี "ทองคาํ" 

2537 

8 ธิดา  ช่ืนเลิศสกลุ 
 

ม า ต ร ก า ร ท า ง ก ฎ ห ม า ย ใ น ก า ร ป้ อ ง กัน ก า ร ทุ จ ริ ต เ ลื อ ก ตั้ ง 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

2537 

9 นิศานาถ  พนาวฒันวงศ ์
 

มาตรการทางกฎหมายในการใหค้วามคุม้ครองประโยชน์ทดแทนแก่
ลูกจา้งกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย 

2537 

10 ประเวช  จงัพล 
 

ความเป็นอิสระทางการคลงัขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน : ศึกษา
เปรียบเทียบกรุงเทพมหานครกบัเทศบาล 

2537 

11 ประเสริฐ  สมบูรณ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัตุลาการรัฐธรรมนูญ 2537 
12 ปรีชา  จาํรัสศรี การคานอาํนาจของระบบรัฐสภาไทย 2537 
13 พงศพ์ร  พราหมณ์เสน่ห์ 

 
ทศพิธราชธรรม : ทางออกของการปรับใชท้ฤษฎีกฎหมายบา้นเมือง 
ในกฎหมายไทย 

2537 

14 พรพรรณ  อิศดิศยั การกระทาํอนัไม่เป็นธรรม: เปรียบเทียบระหว่างพระราชบญัญติั
แรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. 2518 กบัพระราชบญัญติัพนกังานรัฐวิสาหกิจ
สมัพนัธ์ พ.ศ. 2534 

2537 

15 พศันาภรณ์  แกว้สมัฤทธ์ิ ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง เปรียบเทียบระหวา่งพระราชบญัญติั
แรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. 2518 กบั พระราชบญัญติัพนกังานรัฐวิสาหกิจ
สมัพนัธ์ พ.ศ. 2534 

2537 

16 วรวฒัน์  กสุลางกรูวฒัน์ 
 

ปัญหากฎหมายป้องกนัการผูกขาด : ศึกษาเฉพาะกรณีการจาํกัด     
การแข่งขนัทางการคา้ในแนวด่ิง 

2537 

17 สมคิด  เอ่ียมอ่อน สิทธิการรับมรดกของคู่สมรส 2537 
18 เรวดี  มีวนัดี มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการชุมนุมสาธารณะ 2538 
19 นพรัตน ์ อภิวมิลลกัษณ์ การนาํประชามติมาใชใ้นประเทศไทย 2538 
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20 ประจวบ  มีวนัดี มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองคนหางานในประเทศ 2538 
21 ประชา ดารากร ณ อยธุยา 

 
ความผิดฐานซ้ือขายหลักทรัพยโ์ดยคนวงในตามพระราชบัญญัติ 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 

2538 

22 ประชารัฐ  ราศรี 
 

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับสัญญาในการใช้บัตรฝาก-ถอนเงิน 
อตัโนมติั(ATM) 

2538 

23 พินิจ  ทิพยม์ณี บทบาทของทนายความในการรักษาความลบัทางการคา้ของลูกความ 2538 
24 รัชพล  บุญโชติรัตน ์ การปรับปรุงโครงสร้างและดาํเนินงานของเทศบาล 2538 
25 สุมนา  ตั้งอารียมิ์ตร ประสิทธิภาพการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 กรณี

การบาํบดันํ้ าเสียในโรงงานอุตสาหกรรม 
2538 

26 สุรศกัด์ิ  วศิิษฎส์มบติั 
 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทิน 
หรือมวัหมอง ในกรณีท่ีถูกสอบสวนตามกฎหมายขา้ราชการพลเรือน 

2538 

27 สุริยา  ศรีตะบุตร ปัญหาทางกฎหมายขององคก์รกลางในการสอดส่องดูแลการเลือกตั้ง 2538 
28 อรรถกฤษณ์  เอมะพฒัน ์ ปัญหาทางกฎหมายของสญัญาเช่าซ้ืออสงัหาริมทรัพยท่ี์ไม่เป็นธรรม 2538 
29 อาํนวย  ทิวากรกิจกลุ 

 
มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองคนงานไทยใน
ต่างประเทศ 

2538 

30 จุมพล  นาคะปักษิณ 
 

รูปแบบท่ีเหมาะสมของขอ้ยกเวน้ในการไม่เปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 
ของราชการตามร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ... 

2539 

31 ประเวศ  รักษพล 
 

ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการเวนคืน
อสงัหาริมทรัพย ์พ.ศ. 2530 

2539 

32 มงคล  เทียนประเทืองชยั 
 

การจดัสวสัดิการแรงงานของไทย กรณีศึกษากองทุนเงินทดแทนและ
กองทุนประกนัสงัคม 

2539 

33 รุ่งนภา  ศรีสมวงษ ์
 

การคุม้ครองผูมี้ส่วนไดเ้สียเก่ียวกับท่ีดินก่อนการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม 

2539 

34 วพิฒัน์  วฒันกิจ การประกนัการวา่งงานตามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 2539 
35 วฒิุชยั  จิตตานุ 

 
กลไกควบคุมรัฐบาลในการปกครองระบบรัฐสภา : ศึกษาในเชิง
กฎหมายเปรียบเทียบ 

2539 

36 อมร  เนติพิพฒัน ์ องค์การพนักงานรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. 2518 กับพระราชบัญญัติ
พนกังานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ์ พ.ศ. 2534 

2539 

37 พอพนัธ ์ เขตตก์นั มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองประโยชน์ทดแทนของลูกจา้ง
ในภาคอุตสาหกรรม : เปรียบเทียบระหวา่งกฎหมายประกนัสงัคมกบั
กฎหมายเงินทดแทน 

2540 
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38 กรวร์ี  ภาตะนนัท ์
 

ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายและการดาํเนินคดีผูก้ระทาํผิดจราจรใน
ศาลแขวงแผนกคดีจราจร 

2540 

39 ยทุธนา  ศรีตะบุตร 
 

ปัญหาเก่ียวกบัการพน้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร : 
ศึกษากรณีการถูกขบัออกจากพรรคการเมือง 

2540 

40 สมเจตน ์ พลอยจัน่ 
 

มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามยาบา้ : ศึกษาเฉพาะกรณี
อาํนาจหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

2540 

41 สมศกัด์ิ  ถนอมบุญ อาํนาจพนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจในการคน้ยานพาหนะ 2540 
42 สิริชยั  เกตุสวาสด์ิ ความคุม้กนัสมาชิกรัฐสภาไทย 2540 
43 สุภาพร  เลาหะโชติ 

 
มาตรการการยึดทรัพยสิ์น : ศึกษาเฉพาะกรณีการยึดทรัพยสิ์นของ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีรํ่ ารวยผิดปกติ 

2540 

44 อาํนาจ  โฉมฉาย 
 

ท่ีมาและอาํนาจหนา้ท่ีของวฒิุสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พทุธศกัราช 2540 

2540 

45 เกียรติสกลุ  ชลคงคา 
 

มาตรการจูงใจในกฎหมายเพ่ือคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มไทยภายใตน้ัย
แห่งขอ้ตกลงแกตต ์

2541 

46 เธียรชยั  เปรมศิรินิรันดร์ 
 

ผลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540  ต่อการบงัคบั
ใชก้ฎหมายปราบปรามยาเสพติด 

2541 

47 โชคชยั  รัตกิจนากร ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของเอกชนต่อกิจการของรัฐ : 
ศึกษากรณีพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ดาํเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 

2541 

48 โชติพฒัน์  พรหมโชติ การระงับข้อพิพาทแรงงานโดยผู ้ช้ีขาดข้อพิพาทแรงงานตาม
พระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. 2518 เปรียบเทียบกบัการช้ีขาด
โดยอนุญาโตตุลาการตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพ.ศ. 
2530 

2541 

49 จาตุรนต ์ แก่นศึกษา การใช้แรงงานทั่วไปตามพระราชบัญญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 : ศึกษาเปรียบเทียบกับอนุสัญญาและข้อแนะขององค์การ
แรงงานระหวา่งประเทศ 

2541 

50 ชยัวฒัน์  วเิชนสวสัด์ิ 
 

สิทธิในการรวมตวัเป็นสหภาพแรงงานตามกฎหมายไทย : ศึกษา
เปรียบเทียบกบัมาตรฐานขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 

2541 

51 ธนชัพนัธ ์ วสิิทธวงศ ์
 

สิทธิของผูต้อ้งหาท่ีจะไม่ให้ถอ้ยคาํเป็นปฏิปักษต์่อตนเองอนัอาจทาํ
ใหต้นถูกฟ้องคดีอาญา 

2541 

52 ปราโมทย ์ โมกขมรรคกลุ 
 

ประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรตามพระราชบัญญัติ
ประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 

2541 

53 วสูิตร  บุญญาพงษพ์นัธ ์ กฎหมายและการจาํกดัสิทธิคนพิการในการมีงานทาํ 2541 
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54 ยรรยง  สนัติปรีชาวฒัน์ 
 

ปั ญ ห า ก า ร จัด ก า ร ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  วิ เ ค ร า ะ ห์
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั 

2541 

55 รุ่งธรรม  พุม่เลก็ 
 

ความรับผิดทางแพ่งของฝ่ายปกครองในประเทศไทย (ศึกษาเฉพาะ
กรณีความรับผิดทางละเมิด) 

2541 

56 ววิฒัน์  วอ่งววิฒัน์ไวทยะ การคุม้ครองการใชแ้รงงานเด็กตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 : ศึกษาเปรียบเทียบกบัมาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศ
และกฎหมายต่างประเทศ 

2541 

57 วฒิุนนัท ์ เตมีศรีสุข 
 

แนวทางการให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่ศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบา้นในดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา 

2541 

58 ศรีอรุณ  ตะโคดม ปัญหาในการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัส่ือลามกอนาจาร 2541 
59 สมโภช  อ่องจนัทร์ 

 
กฎหมายแสดงทรัพย์สินและหน้ีสินของสมาชิกวุฒิสภาและ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

2541 

60 สมทรัพย ์ ศิริมงคล สภาร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 
2534 (แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2539 ฉบบัท่ี 6 ) : ศึกษาเฉพาะกรณีท่ีมา
และอาํนาจหนา้ท่ี 

2541 

61 สุภาพ  ศิริไกรวฒันาวงศ ์
 

หลกัเกณฑก์ารประกนักรณีชราภาพภายใตก้ฎหมายประกนัสังคมใน
ประเทศไทย 

2541 

62 อุดม  หมีเทศ 
 

การปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรกับมติของพรรค
การเมือง 

2541 

63 เจษฎา  รักวนิชย ์ ปัญหากฎหมายการประมงต่อการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประมง 2542 
64 เสวก  ภาศกัดี 

 
สิทธิได้รับค่าตอบแทนจากรัฐของผู ้เ สียหายในคดีอาญาตาม      
มาตรา 245 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 

2542 

65 กชมน  ทิพยรัตน ์ ปัญหาการจดัแบ่งเงินไดพึ้งประเมินเพ่ือการจดัเก็บภาษีเงินได ้บุคคล
ธรรมดาตามประมวลรัษฎากร  ศึกษาเปรียบเทียบกบัประมวล
รัษฎากรฝร่ังเศส 

2542 

66 กาํพล  วนัทา อาํนาจในการออกคาํสัง่ลงโทษทางวนิยัขา้ราชการครู 2542 
67 กลุชาติ  เสริมสมบูรณ์ การนาํมาตรการทางกฎหมายมาใชใ้นการดาํเนินการรับรองระบบ  

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก. 18000) ใน 
ประเทศไทย 

2542 

68 คมกริช  มนัตาพนัธ ์ เสรีภาพในการจดัตั้งสหภาพแรงงานในระบบราชการ 2542 
69 จวบศกัด์ิ  สุขมุจริยพงศ ์ การคลงัทอ้งถ่ินศึกษารายไดอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 2542 
70 จุฬาลกัษณ์  แกว้ศิวะวงศ ์

 
ศาลแรงงานและการดาํเนินคดีในศาลแรงงานตามพระราชบญัญติั
จดัตั้งศาลแรงงานและวธีิพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 

2542 
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71 ชมพรรณ์  รัตนากร การผสมเทียมกบัปัญหาความรับผิดในทางอาญา 2542 
72 ชชั  เหรียญทอง 

 
การกระจายอาํนาจสู่ท้องถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีการปรับปรุง
โครงสร้างการบริหารงานตาํรวจ 

2542 

73 ณฐัววิรรณ  อภิสิทธ์ิโยธิน การตั้งครรภแ์ทน : ปัญหาทางกฎหมายครอบครัวและมรดก 2542 
74 ประเสริฐ  ช่อดอก 

 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ : เปรียบเทียบระหว่างภาคเอกชนกบัภาค
รัฐวสิาหกิจ 

2542 

75 มานิต  กองธนสุวรรณ 
 

ความผิดฐานรับของโจร : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างระบบคอม
มอนลอวแ์ละระบบซีวลิลอว ์กบักฎหมายไทย 

2542 

76 วศิรุต  สิทธิสุข บทบาทของศาลในกระบวนการฟ้ืนฟกิูจการของลูกหน้ี 2542 
77 วสุิทธ์ิ  พฒิุกรดุรงค ์ การระงบัขอ้พิพาทเก่ียวกบัสญัญาการก่อสร้างโดยอนุญาโตตุลาการ 2542 
78 ศกัด์ิพงษ ์ ผลาศรีโรจน ์

 
มาตรการคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธ์ิในงานส่ิงบันทึกเสียงจากการ
ละเมิดโดยเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

2542 

79 สมชาย  มีชูพร หน่วยธุรการของศาลปกครองท่ีเป็นอิสระ 2542 
80 สิทธิ  อนุสรธนาวฒัน์ จริยธรรมของอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย 2542 
81 อุดม  มีแสง ปัญหากฎหมายประกนัสงัคมท่ีมีผลกระทบต่อนายจา้งและผูป้ระกนั 

ตามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 
2542 

82 เอกรินทร์  หนุนภกัดี การกลัน่กรองคดีอาญาก่อนการพิจารณาของศาล 2543 
83 ไพรัช  โชติบณัฑ ์

 
ความรับผิดในทางสัญญาและละเมิด : ศึกษากรณีความคาบเก่ียวกนั
ของความรับผิด 

2543 

84 กอ้งเกียรติ  สุคนธเวศ ค่าทดแทนเก่ียวกบัสญัญาหมั้น : ผลกระทบต่อคู่หมั้น 2543 
85 กงัวาน  ศรีวไิล 

 
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจกบัสภาพบงัคบัทางอาญา : ศึกษากรณี
ความผิดเก่ียวกบัการเงินการธนาคาร 

2543 

86 จิตปฏิมา  เลิศอริยานนัท ์
 

อาํนาจหน้าท่ีของพนักงานตรวจแรงงานตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน 

2543 

87 ชนาธิป  สุรภฎัพิศิษฎ ์
 

สิทธิของผูซ้ื้อท่ีดินไดจ้ากการขายทอดตลาดตามคาํสั่งศาล : ศึกษา
เฉพาะกรณีการขายทอดตลาดถูกเพิกถอน 

2543 

88 ชาญชยั  ฉนัทานุรักษ ์ ภาษีมรดกและภาษีการให้โดยเสน่หา : วิเคราะห์ความเหมาะสมใน
การนาํมาใชจ้ดัเก็บในประเทศไทย 

2543 

89 ฐนิตพฒัน ์ วริยศิริ การอุทธรณ์ปัญหาขอ้เท็จจริงในคดีอาญา 2543 
90 ณฐัญา  สวสัด์ิพนู มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการแข่งขันทางการค้า :      

ศึกษาเฉพาะกรณีการบังคับใช้พฤติกรรมการผูกขาดและลดการ
แข่งขนั 

2543 

91 ทศวรรณ  ลาํดบัวงศ ์ บทบาทของพนกังานคดีปกครองในการดาํเนินงานของศาลปกครอง 2543 
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92 บุญยิง่  ดว้งพลู 
 

มาตรการทางกฎหมายท่ี เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

2543 

93 ปฐมพงษ ์ บุญหนุน ความผิดฐานลกัทรัพย ์: ศึกษาเฉพาะกรณีการเอาไปซ่ึงทรัพย ์ 2543 
94 พิชยั  ศรีไทย กองทุนตามกฎหมายเก่ียวกบัแรงงานในประเทศไทย 2543 
95 มณี  สุขผล การคุ้มครองการใช้แรงงานหญิงตามพระราชบัญญัติคุ ้มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 : ศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานแรงงานระหวา่ง
ประเทศขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และกฎหมาย
ต่างประเทศ 

2543 

96 มนสั  เลก็ชูผล มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเข้าไปลงทุนในองค์กร
ธุรกิจอ่ืนของธนาคารพาณิชย์ ตามพระราชบัญญติัการธนาคาร
พาณิชย ์ พ.ศ. 2505 

2543 

97 ยทุธนา  คุม้มี 
 

ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ : ศึกษาเฉพาะ
กรณีธุรกิจโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกยบีูซี 

2543 

98 รววีฒัน์  ชวมณีนนัท ์
 

มาตรการหลีกเล่ียงการควบคุมผูก้ระทาํผิดตามขอ้กาํหนดโตเกียว : 
การนาํมาใชใ้นประเทศไทย 

2543 

99 วรวทิย ์ รัตนากร 
 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาเก่ียวกบัความผิดทางเพศ 
(ศึกษาเฉพาะกรณีการแกไ้ขมาตรา 282 มาตรา 283 และมาตรา 284) 

2543 

100 วรางคนา  ขนุเณรพานิช 
 

การพิจารณาคดีดว้ยความรวดเร็วต่อเน่ืองและเป็นธรรม : ศึกษา
เฉพาะกรณีมาตรา 179 แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

2543 

101 วชัระ  ธีระเจตกลู 
 

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการให้สินเช่ือของธนาคาร
พาณิชยต์ามพระราชบญัญติัการธนาคารพาณิชย ์พ.ศ. 2505 

2543 

102 วชิยั  ลํ้าสุทธิ บทบญัญติัของกฎหมายคุม้ครองแรงงานท่ีไม่เป็นธรรมต่อนายจา้ง 2543 
103 วริิยะ  วฒันสุชาติ ผูมี้สิทธิฟ้องคดีปกครอง 2543 
104 ศานิจ  บุญศิริ 

 
ความชอบด้วยกฎหมายของการแสวงหาพยานหลักฐานในการ
ดาํเนินคดีอาญาแก่ผูก้ระทาํความผิดโดยเจา้พนกังานตาํรวจ 

2543 

105 ศิริพร  ป้ันประเสริฐ โครงสร้างของสถาบันการตรวจเ งินแผ่นดินตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 

2543 

106 สมเกียรติ ดอกไมศ้รีจนัทร์ 
 

กรณีศึกษากฎหมายการแข่งขันทางการคา้ : พฤติกรรมของผู ้
ประกอบธุรกิจซ่ึงมีอาํนาจเหนือตลาด 

2543 

107 สมประสงค ์ เนตรสวา่ง 
 

ผลกระทบจากมาตรการการลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ (TRIMs) ต่อ
มาตรการทางกฎหมาย ดา้นการลงทุนจากต่างประเทศของไทย 

2543 

108 สิทธิโชค  ตนัติสุขสนัต ์
 

ปัญหากฎหมายเ ก่ียวกับการสํารวจและการทําเหมืองแร่ตาม
พระราชบญัญติัแร่ พ.ศ. 2510 

2543 
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109 สมุทรชยั  ตีรสมิทธ์ิ มาตรการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานของ
ลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน :  ศึกษาเฉพาะกรณีงาน     
ก่อสร้าง 

2543 

110 สุชาติ  ตระกลูเกษมสุข การคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลจากการดกัฟังทางโทรศพัท ์ 2543 
111 สุรพงษ ์ เอ่ียมแทน ความผิดอนัยอมความได้กับความผิดอาญาแผ่นดิน (ศึกษาตาม

กฎหมายอาญาสารบญัญติั) 
2543 

112 อดิศร  จนัทรสวสัด์ิ 
 

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผยแพร่ผลการสํารวจ
ประชามติของการเลือกตั้ง 

2543 

113 อาํพร  เนียมกลํ่า 
 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณี
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 

2543 

114 เกริก  กรีธาพล 
 

กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรมกับสัญญาธนาคารพาณิชย ์
ศึกษาเฉพาะกรณีสญัญาเงินกูเ้พ่ือการอยูอ่าศยั 

2544 

115 เฉลิมพล  ผาสุก ปัญหาเก่ียวกบัโครงสร้างของศาลรัฐธรรมนูญ 2544 
116 เนตินาฏ  คงทอง 

 
วิธีการคุม้ครองชัว่คราวในคดีแพ่ง : ศึกษากรณีความเป็นไปไดใ้น 
การนาํวธีิคุม้ครองชัว่คราวก่อนฟ้องไปใชใ้นคดีแพง่ 

2544 

117 เพญ็จนัทร์  แจ่มมาก 
 

การกระทําโดยบันดาลโทสะกับความรับผิดทางอาญา ศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมายอาญาของประเทศองักฤษ เยอรมนัและไทย 

2544 

118 เรืองศกัด์ิ  ศกัด์ิแสง 
 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกบัการกระจายอาํนาจการจดัการทรัพยากร
ป่าไม ้

2544 

119 ฆนนาท  ภู่กรรณ์ ปัญหาทางกฎหมายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินภายใต้พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย   
พ.ศ. 2485 

2544 

120 จุรีวรรณ  แววเพข็ร 
 

มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินและ
คุม้ครองผูฝ้ากเงิน : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายว่าด้วย
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินและกฎหมาย
วา่ดว้ยสถาบนัประกนัเงินฝาก 

2544 

121 ชนะพล  มหาวงษ ์
 

มาตรการทางกฎหมายกบัปัญหาการนาํรถเขา้สู่ระบบประกนัภยั ตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

2544 

122 ชยัธชั  บุณยถาวรพนัธ์ 
 

การคุม้ครองสิทธิของผูถู้กกล่าวหาในกระบวนการจบั ควบคุมขงั
และปล่อยชัว่คราว 

2544 

123 ชาตรี  พลายงาม คณะกรรมการการเลือกตั้ง ศึกษากรณี  "ขอบเขตอาํนาจในการไม่
ประกาศรับรองรายช่ือผูส้มคัรรับเลือกตั้งท่ีไดรั้บคะแนนอยูใ่นเกณฑ์
ท่ีไดรั้บเลือกตั้งใหเ้ป็นสมาชิกวฒิุสภา" 

2544 



 มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์  (วทิยานิพนธ์) 704 

   
  ล าดับ                 ช่ือผู้แต่ง                                                     ช่ือเร่ือง                                                   ปีเผยแพร่   
  (No.)                 (Author)                                                     (Title)                                                     (Year) 

 

124 ณฐัวฒิุ  ชยวฑัโฒ ความผิดอาญาฐานไม่นาํส่งเงินสมทบ 2544 
125 ทศพล  ครุฑไชยนัต ์

 
กฎหมายเก่ียวกบักองทุนเงินทดแทน ศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทย
กบับางประเทศในเอเชีย 

2544 

126 ทิพยรั์ตน ์ วงศรั์ตน ์
 

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการกูย้ืมและการคํ้าประกนัการกูย้ืมของ
รัฐวสิาหกิจภายหลงัการแปรรูป 

2544 

127 ธนพงษ ์ กลุนพฤกษ ์ อนุญาโตตุลาการในศาล 2544 
128 ธีรวฒิุ  วสุิตกลุ 

 
บทบาทของผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภา ในการควบคุมการใช้
อาํนาจของฝ่ายปกครอง 

2544 

129 นิดา  ดีสุดจิต แนวทางการบริหารงานของสาํนกังานประกนัสงัคม 2544 
130 ประชา  ประสพดี สิทธิในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของฝ่ายนิติบญัญติั 2544 
131 ปิยนนัท ์ ศรีทองทิม 

 
การจดัเก็บภาษีบริษทัต่างประเทศจากการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ : 
กรณีภาษีเงินไดจ้ากการขายสินคา้ไม่มีรูปร่าง 

2544 

132 พรศกัด์ิ  พลสมบติันนัท ์ อาํนาจดาํเนินคดีอาญาโดยรัฐและผูเ้สียหาย 2544 
133 พิทยา  เขียวดอกนอ้ย 

 
การคุม้ครองสุขภาพและความปลอดภยัในการทาํงานของลูกจา้งซ่ึง
เป็นหญิงมีครรภ ์ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

2544 

134 วรีฉตัร  กิจสวสัด์ิ การประกนัสงัคมสาํหรับเกษตรกรในประเทศไทย 2544 
135 สฤษด์ิพร  พรพาณิชพนัธ์ุ สิทธิของปัจเจกบุคคลในการฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ 2544 
136 สุภาพร  รัศมีรัถยาธรรม 

 
พระราชบัญญติัป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ศึกษากรณี
มาตรการในการดาํเนินการเก่ียวกบัเงินสด 

2544 

137 อมรวรรณ  พนัธ์หวา้ 
 

การคุม้ครองภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทยเปรียบเทียบกบัทรัพยสิ์น
ทางปัญญาประเภทอ่ืน 

2544 

138 อวยพร  สุวรรณสุนทร การใช้บังคับกฎหมายแข่งขันทางการค้าและการใช้กฎหมาย
สิทธิบตัร 

2544 

139 กิตติพงษ ์ สิมมาลี 
 

การบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยการจราจรทางบก : ศึกษากรณีผูข้บัข่ีรถ
เมาสุรา 

2545 

140 ชยัววิฒัน์  หิรัญวฒันะ 
 

บทบาทพนักงานสอบสวนในการกันคดีไม่ให้เข้าสู่กระบวนการ
ยติุธรรม 

2545 

141 ชานนท ์ ศรีสาตร์ เหตุยกเวน้โทษในกฎหมายอาญา 2545 
142 ธิดารัตน์  ทววีฒันานนท ์

 
การแปรสัญญาสัมปทานโทรคมนาคม ศึกษาเฉพาะกรณีของบริษทั 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) 

2545 

143 ธิดารัตน์  วนัชยั 
 

มาตรการบังคับทางปกครอง : ศึกษากรณีการปฏิบัติงานของ           
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินในการร้ือถอนอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

2545 

144 ธีรรัตน์  สมัมา กฎหมายวา่ดว้ยการบงัคบัโทษ : ศึกษากรณีการลดวนัตอ้งโทษจาํคุก 2545 
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145 ธีรศกัด์ิ  แกว้วงศว์ฒันา ปัญหาการรับฟังขอ้เท็จจริงของศาลฎีกาในการพิจารณาคดีแรงงาน 2545 
146 นิคม  แสงสวา่ง ปัญหาการช้ีขาดขอ้พิพาทระหวา่งหน่วยงานของรัฐในคดีแพง่ 2545 
147 นิรมล  รางชางกรู 

 
มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมขา้ม
ชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ประเวณี : ศึกษาเฉพาะกรณีมาตรการตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อตา้นองค์กรอาชญากรรมขา้มชาติ 
ค.ศ. 2000 

2545 

148 ประเสริฐ  โหล่วประดิษฐ ์
 

ปัญหาการอุทธรณ์คาํพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรง 
ตาํแหน่งทางการเมือง : ศึกษากรณีหลกัการทบทวนคาํพิพากษา 

2545 

149 พิพฒัน์  จ่างแกว้ 
 

โครงสร้างท่ีเหมาะสมของพนกังานสอบสวน สงักดัสาํนกังานตาํรวจ
แห่งชาติ 

2545 

150 มาลี  พึ่งเดชะ ค่าชดเชยตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 2545 
151 มุขพล  ชูตระกลู 

 
ปัญหาทางกฎหมายในการจัดการเลือกตั้ งของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจาํจงัหวดั 

2545 

152 รัฐเขตร์  สุขสมยั 
 

ปัญหาเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนของผูต้ ้องขงั ตามพระราชบัญญัติ
เรือนจาํทหารพทุธศกัราช 2479 

2545 

153 รําเพย  นามฉวี 
 

การตรวจสอบการตายในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีท่ีตอ้งมีการไต่
สวนการตาย 

2545 

154 วรัญํู  ดีระพนัธ ์ ปัญหาการใชบ้ตัรเครดิต : ลกัษณะกฎหมายและอายคุวาม 2545 
155 วรินทร  แตป้ระยรู สิทธิการฟ้องคดีอาญาโดยผูเ้สียหายในศาลทหาร 2545 
156 วชัราภรณ์  จิตรชุ่ม 

 
การหลีกเล่ียงการลงโทษจาํคุกโดยงานคุมประพฤติ  ศึกษาเฉพาะ
อตัราโทษการรอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา 

2545 

157 วนัเฉลิม  วอ่งสนัน่ศิลป์ ปัญหาเก่ียวกบัอาํนาจวนิิจฉยัช้ีขาดคดีของศาลรัฐธรรมนูญ 2545 
158 ววิฒัน์  แนวจนัทร์ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการกระจายอาํนาจการจดัการศึกษา 2545 
159 ศุภฤกษ ์ ศุกรเสพย ์

 
การคน้ในท่ีรโหฐานของเจา้พนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพ
ติด 

2545 

160 สมชาย  เวสารัชตระกลู ปัญหาในการแสดงบญัชีทรัพยสิ์น หน้ีสินของผูด้าํรงตาํแหน่งทาง
การเมืองตามมาตรา 295 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช 2540 

2545 

161 สมยศ  สินถาวร ปัญหาความรับผิดของตวัแทนเรือ 2545 
162 สมศกัด์ิ  พุม่ประยรู 

 
การบงัคบัใชบ้ทกาํหนดโทษทางอาญาตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 

2545 

163 สมสกลุ  ณ บางชา้ง 
 

อาํนาจหนา้ท่ีตุลาการเจา้ของสาํนวนในวธีิพิจารณาคดีปกครอง 
ของไทย 

2545 
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164 สุกญัญา  วริิยะผล การใชเ้งินฝากเป็นหลกัประกนั 2545 
165 สุทศัน ์ ยศเครือ การพกังานลูกจา้งตามกฎหมายแรงงาน 2545 
166 สุรสิทธ์ิ  ศรีตั้งรัตนกลุ 

 
ความเป็นอิสระของสหภาพแรงงานตามกฎหมายแรงงานของไทยกบั
อนุสญัญาองคก์ารระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 87 และฉบบัท่ี 98 

2545 

167 อารียพ์ร  กลัน่นุรักษ ์ การปล่อยชัว่คราวโดยกาํหนดเง่ือนไข 2545 
168 อิศเรศ  ปัญญาพานิช 

 
การใช้ข้อยกเวน้การละเมิดลิขสิทธ์ิในส่วนท่ีเก่ียวกับการศึกษา 
คน้ควา้และวจิยั 

2545 

169 เกศกาญจน ์พิพฒัน์พลกลุ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการแจ้งเหตุผลในการเลิกจ้างลูกจ้าง
หนา้ท่ีในการบอกเลิกจา้งลูกจา้งของนายจา้ง และสิทธิในการต่อสู้คดี
ของนายจา้งและลูกจา้ง 

2546 

170 เอนก  สร้างเกต ุ
 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความเสมอภาคในการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง
ของผูส้มคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

2546 

171 ชนญัญา  กิจทว ี
 

การชดเชยความเสียหายแก่ผูเ้สียหาย หรือเหยื่ออาชญากรรมใน
คดีอาญาโดยรัฐ 

2546 

172 ธิติพนัธ์ุ  วงษพ์ิทกัษโ์รจน ์ การรับฟังขอ้เท็จจริงคดีแพง่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา 2546 
173 สามิตร  ศิริมาตย ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการกาํหนดความผิดอนัเก่ียวกบัการใชเ้ช็ค 2546 
174 เกษม  มานะสาคร ปัญหาการดาํเนินงานของบริษทัการคุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ 

จาํกัด ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 
แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3 ) พ.ศ. 2540 

2547 

175 เยาวภา  ทพัผดุง 
 

บทบาท อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อ
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 

2547 

176 เสกสิทธ์ิ  พงษพ์ิกลุ การอุทธรณ์คาํพิพากษาหรือคาํสัง่ต่อศาลปกครองสูงสุด 2547 
177 เอกรัตน ์ ธาํรงธรรม สถานะและบทบาทของผูพ้ิพากษาอาวโุส 2547 
178 โกเมท  กาญจนขจิต ปัญหาองคก์รท่ีกาํหนดเงินค่าทดแทนในการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย ์ 2547 
179 โสธร  เจริญพานิช มาตรการทางกฎหมายไทยในการคุม้ครองแรงงานคนประจาํเรือ

ทะเล 
2547 

180 กรกฎ  ทองขะโชค การใชม้าตรการอ่ืนก่อนการลงโทษกกัขงัแทนค่าปรับ 2547 
181 กาญจน ์ วรกลุ กระบวนการเขา้ช่ือถอดถอนจากตาํแหน่งกระทบต่อความเป็นอิสระ

ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศึกษากรณีการขอให้ถอดถอนตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ 

2547 

182 กิตติศกัด์ิ  นิติพิทกัษพ์งศ ์
 

ปัญหาโครงสร้างการพิจารณาคดีปกครองของไทย ศึกษาเฉพาะกรณี
บทบาทและอาํนาจหนา้ท่ีตุลาการผูแ้ถลงคดี 

2547 

183 ขนิษฐา  สุขสวสัด์ิ การตรวจสอบคาํช้ีแจงของอนุญาโตตุลาการโดยศาลยติุธรรม 2547 
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184 จรัสศรี  ตั้งจิตตพิ์มล 
 

ปัญหาการจดัเก็บภาษีเงินไดข้องสัญญาขายฝาก : ศึกษาเปรียบเทียบ
กบัเงินไดป้ระเภทดอกเบ้ีย 

2547 

185 จิตตก์าญจน ์เกียรติกนกกลุ 
 

มาตรการในการลงโทษทางวินัยแก่ลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน 

2547 

186 จิราพร  ทิโน 
 

การคุ้มครองสิทธิหญิงผูเ้สียหายในคดีความผิดเก่ียวกับเพศตาม
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

2547 

187 จิราพร  ศิริพงษ ์ ละเมิดอาํนาจศาล : ขอ้พิจารณาเก่ียวกบัการวพิากษท่ี์เป็นธรรม 2547 
188 จีรพงษ ์ ตรงวานิชนาม การกาํหนดอตัราค่าจา้งขั้นตํ่า และค่าจา้งของงานท่ีจา้งไม่เตม็เวลา 2547 
189 จีระสิทธ์ิ  จินดาศิลป์ ความเป็นอิสระของรัฐสภาจากฝ่ายบริหารในดา้นการงบประมาณ 2547 
190 ชยัรัตน์  พลูสวสัด์ิ 

 
การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของธนาคารพาณิชยไ์ทยภายหลงัวิกฤต
เศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

2547 

191 ชุมศกัด์ิ  วชิยัลกัษณ์ 
 

มาตรการทางกฎหมายแก้ไขการกู้ยืมนอกระบบ ศึกษาเฉพาะ
โครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน 

2547 

192 ญฐัพงษ ์ แสงบรรจง มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองลูกจา้งผูป่้วยโรคเอดส์ 2547 
193 ณภทัร  กตเวทีเสถียร การระงับข้อพิพาทในคดีอาญาโดยกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันท์ : ศึกษาเฉพาะความผิดท่ีมีผูเ้สียหายตามประมวล
กฎหมายอาญา 

2547 

194 บณัฑิต  กองทิพย ์
 

เขตอาํนาจของศาลปกครอง : ศึกษากรณีคดีท่ีมีเน้ือหาทั้งนิติสัมพนัธ์
ทางแพง่และทางปกครองเก่ียวขอ้งกนั 

2547 

195 บุญสนอง  เภาคาํ 
 

ปัญหาการบริหารงานของสถาบนัราชภฏัในฐานะสถาบนัอุดมศึกษา
ตามพระราชบญัญติัสถาบนัราชภฏั พ.ศ. 2538 

2547 

196 พรชยั  ธาตวากร 
 

ความเหมาะสมของมาตรการลงโทษพรรคการเมืองและผูบ้ริหาร
พรรคการเมือง 

2547 

197 พีรพฒัน์   เจตนะวบูิลย ์ คณะกรรมาธิการสามญัประจาํสภาผูแ้ทนราษฎร 2547 
198 มงคล  วรีะศิริ บทบาทของบา้นก่ึงวถีิในการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผิด 2547 
199 มนชนก  ลาํเพาเลิศวไิล 

 
มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองการทาํงานของหญิงในสถาน
บริการ 

2547 

200 วเิมลือง  แกว้ศิริ 
 

ปัญหาในทางกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานของสํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 

2547 

201 วรียทุธ  เนติวฒิุพงศ ์ การตรวจสอบผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยพ.ศ. 2540 : ศึกษาบทบาทอยัการสูงสุดในการ
ดาํเนินคดีกบัผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 

2547 

202 สมชาติ  โลกสนัติสุข การบริหารงานคดี : ขอ้พิจารณาเก่ียวกบัการไกล่เกล่ียในศาล 2547 
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203 สญัชยั  ฉายสุวรรณ 
 

มาตรการคุม้ครองแรงงานผูรั้บงานไปทาํท่ีบา้น  ศึกษาเฉพาะกรณี
กลุ่มตดัเยบ็เส้ือโหล จงัหวดัศรีสะเกษ 

2547 

204 สนัติเลิศ  เพช็รอาภรณ์ ปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 : ศึกษากรณี 
การเสนอร่างกฎหมายและการถอดถอนผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง
ของประชาชน 

2547 

205 สาธนี  คงประศาสน ์
 

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองความมั่นคงของลูกจ้าง
ภายหลงัออกจากงาน 

2547 

206 สาวติรี  ธีรเสนี 
 

มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุม้ครองนกัท่องเท่ียว : ศึกษา
เฉพาะกรณีการซ้ือบริการรายการนาํเท่ียวแบบเหมาจ่าย 

2547 

207 สุนนัทา  อินทวารี 
 

เกณฑ์การควบรวมกิจการภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทาง
การคา้ พ.ศ. 2542 

2547 

208 สุปัญญา  แพใหญ่ อนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อตา้นองค์กรอาชญากรรมขา้มชาติ 
ค.ศ. 2000 ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดฐานฟอกเงินเปรียบเทียบ    
พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

2547 

209 สุวรรณี  เกษมทวทีรัพย ์ กฎหมายป่าชุมชน 2547 
210 อรวรรณ  เช้ือโตหลวง การควบคุมการบริหารราชการแผน่ดินโดยกระทูถ้าม 2547 
211 อานนท ์ เชาวนรัตน ์ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ศึกษาเฉพาะกรณีการ
จดัตั้งกิจการตาํรวจทอ้งถ่ินในระดบัเทศบาล 

2547 

212 อุเทน  พลอยเทศ 
 
 

มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุม้ครองแรงงานในสถาน
ประกอบการธุรกิจขนาดยอ่ม ศึกษากรณีโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์(OTOP) 

2547 

213 กฤษกร  ชาติสกลุ 
 

ปัญหาความไม่เสมอภาคในการทาํงานของลูกจ้างตามกฎหมายว่า
ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน 

2548 

214 กิตติยา ผนิตรัตนากร นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 2548 
215 จงกล กดุัน่ การคุม้ครองสิทธิท่ีจะตายของผูป่้วยท่ีส้ินหวงั 2548 
216 จรรยา แตงมณี อาํนาจในการพิจารณาคดีอาญาของศาลแรงงาน  2548 
217 ชณิดา ฌายเีนตร กฎหมายส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ : ขอบเขตสาํหรับประเทศไทย  2548 
218 ฐากร ธรรมประทีป สถานะและอาํนาจหนา้ท่ีของราชเลขาธิการและสาํนกัราชเลขาธิการ  2548 
219 ณฐพร โตประยรู การป้องกนัแกไ้ขปัญหามลพิษในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ ากรณีศึกษาลุ่มนํ้ าท่าจีน  2548 
220 คณุตม ์ นิจจนัทร์พนัธ์ศรี รูปแบบการพิจารณาคดีในศาลทหารเปรียบเทียบกบัศาลยติุธรรม 2548 
221 ธนกร  กิตติสาเรศ ความรับผิดทางอาญาของอนุญาโตตุลาการ 2548 
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222 ณรงค ์จุย้เส่ย การชันสูตรพลิกศพกรณีตายในความควบคุมของเจ้าพนักงาน : 
ศึกษาเฉพาะกรณี การตายของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ 

2548 

223 ธนา  แสงพิทกัษ ์ สิทธิท่ีจะไดรั้บทราบขอ้กล่าวหา 2548 

224 ธนากร  โกมลวานิช หลกัประกนัรายไดผู้สู้งอายตุามกฎหมาย (สารนิพนธ์) 2548 

225 ดาวนิ ชายชีวนิลิขิต แนวทางในการพฒันากฎหมายท่ีเก่ียวกบัสวสัดิภาพและสวสัดิการ
ของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 

2548 

226 ตุลาลกัษณ์ อาจสมบุญ การรับฟังความคิ ดเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ศึกษาเฉพาะกรณีประชา
พิจารณ์  

2548 

227 ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข  การนํามาตรการบังคบัทางปกครองมาใช้บังคบัแก่การผิดสัญญา
ประกนัผูต้อ้งหาในชั้นเจา้พนกังาน  

2548 

228 นพเกา้ เถ่ือนชยั ความหมายของสัญญาทางปกครอง : ศึกษาจากคาํวินิจฉัยของศาล
ปกครองและคณะกรรมการวนิิจฉยัช้ีขาดอาํนาจหนา้ท่ีระหวา่งศาล 

2548 

229 นรินทร์  มัน่จิตร 
 

กรอบการใชอ้าํนาจรัฐตามมาตรา 83 กบัการป้องกนัโดยชอบดว้ย
กฎหมาย : กรณีการใชก้าํลงับงัคบัก่อใหเ้กิดการตาย 

2548 

230 นฤนาท รัตนโชติวงศก์ลุ การคุม้ครองเคร่ืองหมายการคา้ตามกฎหมายไทย : ศึกษาเปรียบเทียบ
พระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้พ.ศ. 2534 กบับทบญัญติัความผิด
เก่ียวกบัการคา้ในประมวลกฎหมายอาญา  

2548 

231 นนัทวฒั ไกรเสม การเปิดเสรีการค้าตามความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ 
[GATS] : ศึกษาเฉพาะปัญหาทางกฎหมายท่ีเกิดผลกระทบต่อการคา้
บริการสาขาประกนัภยัของไทย 

2548 

232 ปิยนาถ มณีรัตนายล แนวทางดา้นกฎหมายในการพฒันาสวนป่าเศรษฐกิจภาคเอกชนของ
ประเทศไทย  

2548 

233 ปิยสุดา สุขเจริญ ปัญหาเก่ียวกับการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายจัดหางานและ
คุม้ครองคนหางาน 

2548 

234 ปิยะพงษ ์นิวตัภทัรพร ระบบการได้มาซ่ึงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 

2548 

235 ผดุงศกัด์ิ ศรีเมฆ บทบาทและอาํนาจหน้าท่ีของพนกังานอยัการเก่ียวกบัการพิจารณา
ความผิดฐานฟอกเงิน  

2548 

236 พรพรหม แจง้วถีิ การรักษาประโยชน์ของชาติทางทะเล : ศึกษาเฉพาะกรณีอาํนาจของ
เจา้หนา้ท่ีทหารเรือ 

2548 

237 พสุพงศ ์ ศรภกัดี การคุม้ครองแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีการคุม้ครองสิทธิและหนา้ท่ี
ทางครอบครัวของลูกจา้ง (สารนิพนธ์) 

2548 
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238 พทัธนนัท ์ ตาํนานทอง 
 

การใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดในการรักษาความเป็นธรรมทาง
การคา้ 

2548 

239 พิชญา  เหลืองรัตนเจริญ 
 

การร้ือฟ้ืนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีการร้ือฟ้ืนคดี
ท่ีเป็นคุณแก่จาํเลย 

2548 

240 ภทัรวดี  วงศว์ฒันะ 
 

ความผิดฐานดาํรงชีพดว้ยรายไดข้องหญิงซ่ึงคา้ประเวณี : ศึกษาการ
ตีความกฎหมายอาญาของศาลไทย 

2548 

241 ภาพร ภิยโยดิลกชยั มาตรการทางกฎหมายในการกาํกบัดูแลธุรกิจประกนัชีวติ  2548 

242 ภาวนิ  เมฆสวรรค ์
 

การขาดนดัในคดีอาญา : ศึกษากรณีพนักงานอยัการไม่มาศาลตาม
กาํหนดนดั 

2548 

243 วรพจน์ บุญพร การสนบัสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ : ศึกษาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่พรรคการเมืองตามพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ.2541  

2548 

244 วรยศ สุทธะลกัษณ์ หลัก เกณฑ์ ท่ีประกันความเ ป็นธรรมตามมาตรา 3 แห่ง
พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 : ศึกษากรณี
การดาํเนินกระบวนพิจารณาคดีจริยธรรมของผูป้ระกอบวิชาชีพเวช
กรรม  

2548 

245 วรวทิย ์แซ่หุ่น ขอบเขตของการควบคุมกฎหมายมิให้ขดัต่อรัฐธรรมนูญศึกษากรณี
ก่อนและหลงัการประกาศใชบ้งัคบัเป็นกฎหมาย 

2548 

246 วศิรุต  ครุฑไกรวลั 
 

ผลทางกฎหมายของการล่อจับผู ้กระทําความผิดเปรียบเทียบกับ     
การล่อใหก้ระทาํความผิด 

2548 

247 ศิรินทร์  อินทรวชิะ 
 

การแสวงหาพยานหลกัฐานจากตวัผูถู้กกล่าวหา : ศึกษาการตรวจตวั
และการคน้ตวัในการดาํเนินคดีอาญา 

2548 

248 ศุภวฒิุ  โมกขเ์มธากลุ 
 

แนวทางบญัญติักฎหมายให้เอกชนเขา้ประกอบกิจการบาํบดันํ้ าเสีย
รวม 

2548 

249 ศุลีพร พิศาลบุตร คดีปกครองเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขา้ราชการ : ศึกษาเฉพาะ
กรณีคาํสัง่โยกยา้ยขา้ราชการ 

2548 

250 สถาพร  ช่วยเพชร 
 

มาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแลและส่งเสริมผูป้ระกอบ
วชิาชีพประเมินราคาทรัพยสิ์นในประเทศไทย 

2548 

251 สิกฤษณ์ องัสจัจะพงษ ์
 
 

สิทธิของผู ้ต้องหาตามกฎหมายในขั้ นตอนการสอบสวนของ
พนกังานสอบสวน : ศึกษาเฉพาะกรณีการนาํช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบคาํ
รับสารภาพ 

2548 

252 สุพจน์ เครือคลา้ย การกระทาํความผิดทางเพศ : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดฐานร่วม
ประเวณีในระหวา่งเครือญาติ  

2548 
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253 สุรสิทธ์ิ พรหมจกัร มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการคุม้ครองความปลอดภยั อาชีว   
อนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของคนพิการ 

2548 

254 สุวภิา วรุิฬห์ดิลก การดาํเนินคดีแรงงานในศาลแรงงานเปรียบเทียบกบัการดาํเนินคดี
ในศาลยติุธรรม  

2548 

255 อรนิติ เพชรทอง ปัญหากฎหมายภาษีเก่ียวกบัหุน้พนกังาน 2548 

256 อริยา มนูสุข การจบั : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดซ่ึงหนา้ 2548 

257 เอกณฐั จิณเสน ความรับผิดเพ่ือละเมิดจากการกระทําโดยประมาทเลินเล่อของผู ้
ประกอบวชิาชีพการพยาบาล  

2548 

258 เกษมาวดี  ศุภภิโญพงศ ์ การปรับเปล่ียนความผิดลหุโทษท่ีไม่มีลกัษณะเป็นความผิดอาญา
โดยแทเ้ป็นความผิดต่อกฎระเบียบของสังคม : ศึกษาเฉพาะความผิด
ลหุโทษในประมวลกฎหมายอาญา 

2549 

259 ณติัยา  กรกมล 
 

มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองพยาบาลหญิงมีครรภใ์นหน่วย
ภาครัฐ 

2549 

260 เธียรเทพ  สุนทรนนัท มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองการทํางาน  การจ่าย
ค่าตอบแทนและการจดัสวสัดิการแก่แรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาทาํงาน
ในประเทศไทย 

2549 

261 สุนิสา  โมระศิลปิน ความรับผิดเพ่ือละเมิดในความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามยัและ
เสรีภาพ : ศึกษากรณีเฉพาะความเสียหายอนัมิใช่ตวัเงิน 

2549 

262 เพชรลดา  เชาวโ์อภาส ปัญหาการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ท่ีเป็นช่ือทางภูมิศาสตร์ 2549 
263 เพญ็วชิญ ์ ศรีชยั ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมไมส้กัและไมย้างในท่ีดินของ

เอกชน 
2549 

264 ไพศาล  วตัตธรรม การคุม้ครองสิทธิของบุคคลในการออกหมายจบั 2549 
265 กมล  แจง้สุข การตรวจสอบการกระทาํทางปกครองของคณะกรรมการตุลาการ

ศาลยติุธรรม 
2549 

266 กรชนก  ยอดกณัหา ปัญหาอายุความในการฟ้องคดีตามพระราชบัญญติัการรับขนของ
ทางทะเล  พ.ศ. 2534 

2549 

267 กรพฒัน์  สุภานนัท ์
 

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมบริษทัจดัหางาน :  ศึกษากรณี
การส่งแรงงานไทยไปทาํงานต่างประเทศ 

2549 

268 กิตติพงษ ์ เดชาภิวฒิุ กระบวนการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง : ศึกษากรณีการสรรหา
ของคณะกรรมการสรรหาชุดท่ี 1 , ชุดท่ี 2 

2549 

269 จตุพร  โควค้าศยั มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพ
ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม : กรณีศึกษาผูป้ระกอบวิชาชีพอิสระเก็บของ
เก่าขาย 

2549 
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270 กลัยดา                                       
กฤษณจินดา  เคหะนาค 

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมระบบการชาํระเงินในประเทศ
ไทย 

2549 

271 กาญจนา  มัง่มี มาตรการทางกฎหมายไทยในการคุ้มครองแรงงานเด็กในภาค
เกษตรกรรม 

2549 

272 กิตติโชติ  ทพัวงศ ์ มาตรการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งในคดีเคร่ืองหมายการคา้และ
คดีลิขสิทธ์ิ : ศึกษาปัญหากรณีริบทรัพยสิ์นและทาํลายทรัพย ์

2549 

273 จตุพล  เพชรเสนา ความรับผิดทางแพ่งและค่าเสียหายในเชิงลงโทษในกรณีการสร้าง
ราคาหลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ.2535 

2549 

274 จนัทร์เพญ็  งามวไิลพงศ ์ แนวทางกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในประเทศไทย
ขอ้พิจารณาจากกฎหมายแม่แบบของ  UNCITRAL 

2549 

275 ฉตัรชยั  ตงัคณานุกลูชยั การประกนัตวัในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีการประกนัภยัอิสรภาพ 2549 
276 ชนิสรา  ร้อยเท่ียง มาตรการทางกฎหมายในการดาํเนินคดีลิขสิทธ์ิ 2549 
277 ชวลิต  ทววีฒันานนท ์ การระงบัขอ้พิพาทโดยการไกล่เกล่ียในธุรกิจประกนัภยั 2549 
278 ชุดาภรณ์  เหมโลหะ 

 
ปัญหาการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในภาคปฏิบติั : ศึกษากรณีคดีในศาล
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ 

2549 

279 ชุติกาญจน์  นพคุณ ปัญหาการทาํประกนัภยัเก่ียวกบัสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 2549 
280 ชุติกาญจน์  ศรีณฐักลุ การดูหม่ินต่อบุคคลซ่ึงอยูห่่างโดยระยะทาง 2549 
281 ฐะปะนีย ์ จุฬารมย ์ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความรุนแรง

ในครอบครัว 
2549 

282 ฐานนท ์ มณีนิล ปัญหาเก่ียวกบัเขตอาํนาจของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง 2549 
283 ณฐัญา  ลาํดบัวงศ ์ ปัญหาด้านกฎหมายในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับ

เจ้าหน้าท่ีซ่ึงต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทาง
ละเมิดของเจา้หนา้ท่ี  พ.ศ. 2539 

2549 

284 ณฐัดนยั  สุภทัรากลุ มาตรการทางกฎหมายในการบําบัดฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติด : ศึกษา
เฉพาะรูปแบบการบาํบดัฟ้ืนฟขูองไทย เปรียบเทียบระบบบาํบดัแบบ    
บูรณาการของศาลยาเสพติดในต่างประเทศ 

2549 

285 ทิพยม์ล  ไพชาํนาญ มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมพรรคการเมืองไทย : ศึกษา
กรณีการบังคบัให้ผูส้มคัร ส.ส. ตอ้งเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่
นอ้ยกวา่เกา้สิบวนั 

2549 

286 ทิพยว์รรณ  ประสิทธ์ิลํ้าค่า มาตรการทางกฎหมายวา่ดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 2549 
287 ธรรนพ  ภาษีผล การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตร : ศึกษาหลกัเกณฑว์ิธีการฟ้องคดี

และการนาํสืบถึงความเป็นบิดาของบุตร 
2549 
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288 ธรรมฤทธ์ิ  สีตะปะดล การขงัจาํเลยไวภ้ายหลงัท่ีศาลชั้นตน้มีคาํพิพากษายกฟ้อง 2549 
289 นคร  วลัลิภากร โทษประหารชีวติในประเทศไทย : ศึกษาแนวคิดในการยกเลิก 2549 
290 นริศ  ศรีนวล รูปแบบท่ีเหมาะสมขององค์กรกาํกับดูแลกิจการไฟฟ้าในประเทศ

ไทย 
2549 

291 นารี  กิตติสมบูรณ์สุข การแสวงหาพยานหลักฐานท่ีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลจากข้อมูล
อิเลก็ทรอนิกส์ในอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

2549 

292 บุญทิวา  ล้ิมศิริลกัษณ์ 
 

การคุ้มครองสิทธิของบุคคลผูถู้กร้องขอในการส่งผูร้้ายข้ามแดน  
แบบยอ่ 

2549 

293 บุษรานี  หงษาคาํ ขอ้พิจารณาเก่ียวกบัการดาํเนินคดีแพง่โดยผูแ้ทนกลุ่มผูต้อ้งเสียหาย 2549 
294 ปฐพี  คาํควร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการนําเอกลกัษณ์ของบุคคลผูมี้ช่ือเสียงมา

แสวงหาประโยชน์ในเชิงธุรกิจ 
2549 

295 ประเสริฐ  สุขสบาย การออกกฎหมายฝ่ายบริหาร 2549 
296 ปรัชญา  มหาวนิิจฉยัมนตรี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ :  ศึกษาเฉพาะกรณี

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
2549 

297 ปริชญา  ศรีสมยั มาตรการทางกฎหมายว่าดว้ยการจา้งคนพิการและการคุม้ครองคน
พิการในการทาํงาน 

2549 

298 ปัทมา  เชาวว์ศิิษฐ 
 

มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองลูกจา้งกรณีนายจา้งควบรวม
กิจการ 

2549 

299 พงษศ์กัด์ิ  กวนีนัทชยั ปัญหาความซํ้ าซอ้นในอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 

2549 

300 พงษส์กัก ์ เกตุประเสริฐวงค ์ กฎหมายไปรษณียก์บัเสรีภาพในการส่ือสาร 2549 
301 พรทิพย ์ พงษส์ถิตย ์

 
บทบาทและความจาํเป็นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตาม
ประมวลรัษฎากร 

2549 

302 พรธิดา  เอ่ียมศิลา ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัผูก้ระทาํผิดเพ่ือประกอบการดาํเนินคดีอาญา 2549 
303 พรพรรณ  คนัธารส มาตรการทางกฎหมายในการกาํหนดค่าจา้งภาคอุตสาหกรรม 2549 
304 พชัราวลยั  สุขคุม้ ความรับผิดอาญาของกรรมการบริษทั 2549 
305 พลัลภ  แพทยไ์ชยวงษ ์ การร้ือฟ้ืนคดีอาญา : ศึกษากรณีการร้ือฟ้ืนคดีอาญาในทางท่ีเป็นโทษ 2549 
306 พานิช  มีเพียร ปัญหาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีการประปาส่วน

ภูมิภาค 
2549 

307 พิทยา  วทิยาไพโรจน์ ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองผู ้บริโภคด้านสัญญาไม่เป็น
ธรรม : ศึกษากรณีสญัญาประกนัวนิาศภยั 

2549 

308 ภมร    อนนัตชยั การกระทาํความผิดและมาตรการทางกฎหมายตามมาตรา  27  และ  
มาตรา 28  แห่งพระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2542 

2549 
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309 พีรพร  เรืองรองปัญญา ปัญหาการบังคบัหลกัประกันท่ีเป็นกิจการตามร่างพระราชบญัญติั
หลกัประกนัทางธุรกิจ  พ.ศ. .. :  ศึกษาเฉพาะกรณีกิจการคา้เป็น
หลกัประกนัลม้ละลาย 

2549 

310 ภาคภูมิ  กาญจนสถิตย ์ ปัญหาเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของลูกจา้งภาครัฐวิสาหกิจและลูกจา้ง
ภาคเอกชน : ศึกษากรณีการคุม้ครองแรงงาน 

2549 

311 วศิน  นนัทไพบูลย ์ การใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองกบักรณีผิดสญัญาทางปกครอง 2549 
312 มลฑา  พราหมเภทย ์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมคนกลางประกันภัย  : 

กรณีศึกษาตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ 
2549 

313 มานะ  วฒันศิริ มาตรการแทนการดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัทรัพยต์าม
ประมวลกฎหมายอาญาท่ีเป็นผูเ้สพหรือผูติ้ดยาเสพติด 

2549 

314 ยศสนัต ์ ด่านเกษมศานต ์ ปัญหาทางกฎหมายอนัเกิดจากการเคล่ือนยา้ยแรงงานต่างด้าวใน
ประเทศไทย 

2549 

315 รัฐการ  ศรีศกนุ 
 
 

ปัญหาทางกฎหมายกรณีรถท่ีได้รับการยกเวน้ไม่ตอ้งจัดให้มีการ
ประกนัความเสียหายตามมาตรา 8 (3)(4)   ตามพระราชบัญญติั
คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ  พ.ศ. 2535 

2549 

316 ราตรี  เนตรพระฤทธ์ิ มาตรการทางกฎหมายในการกาํกับดูแลส่งเสริมผูส้ํารวจภยัและผู ้
เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนประกนัภยั 

2549 

317 ฤทธิรุจ  เขมะวนิช ความหมายของการพยายามกระทาํผิดและหลกัเกณฑ์การแบ่งแยก
การพยายามกระทาํความผิดกบัการตระเตรียมในกฎหมายอาญา 

2549 

318 วชิาญ  สาคุณ คุรุสภา : ศึกษาในแง่กฎหมายเก่ียวกบัการจดัตั้งองคก์รวชิาชีพครูและ
การควบคุมการประกอบวชิาชีพครู 

2549 

319 วรัิตน์  เรืองทรัพย ์ วเิคราะห์กระบวนการทางกฎหมายในการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

2549 

320 วรีะศกัด์ิ  เชาวเ์ลขา การดาํเนินการทางวนิยัและการร้องทุกขข์องกาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น 2549 
321 ศกัด์ิชยั  ดีละมา้ย มาตรการทางกฎหมายในการประกนัภยัพืชผลเกษตร 2549 
322 ศิระ  รัตตานุกลู การคุม้ครองพยานตามพระราชบัญญติัคุม้ครองพยานในคดีอาญา 

พ.ศ.2546 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อตา้น
อาชญากรรมขา้มชาติท่ีจดัตั้งในลกัษณะองคก์ร ค.ศ.2000 ขอ้ 24 

2549 

323 ศิริพร  ตงัคณานุกลูชยั การใชก้าํลงัขั้นรุนแรงถึงตายของเจา้พนกังานในการปฏิบติัการตาม
หนา้ท่ี : การตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมาย 

2549 

324 สุดรัก  สุขสวา่ง การดาํเนินคดีพาณิชยท่ี์มีประสิทธิภาพในประเทศไทย : วิเคราะห์
ร่างพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและพาณิชยแ์ละวธีิ
พิจารณาคดีทรัพยสิ์นทางปัญญาและพาณิชย ์พ.ศ... 

2549 
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325 ศุภกานต ์ เหรียญรักวงศ ์ ปัญหาการนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทาง
ปกครอง : ศึกษาจากแนวคาํวนิิจฉยัของศาลปกครอง 

2549 

326 สมเจตน์  เรืองเพ่ิมพลู ก า ร ข ย า ย ป ร ะ โ ย ช น์ ท ด แ ท น แ ก่ ผู ้ป ร ะ กัน ต น ต า ม ก ฎ ห ม า ย
ประกนัสงัคม 

2549 

327 สมชาย  วมิลสุข บทบาทของศาลชั้นตน้ในการคน้หาความจริง 2549 
328 สรธร  สระศรี มาตรการในการคุ้มครองของผูบ้ริโภคด้านสัญญาตามกฎหมาย

คุม้ครองผูบ้ริโภค : ศึกษากรณีสญัญาสาํเร็จรูป 
2549 

329 สญัชยั  สกลุกิจไพบูลย ์ มาตรการในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนต่อการใช้
อาํนาจของเจา้พนกังานในการคน้ยานพาหนะส่วนบุคคล 

2549 

330 สินีกานต ์ สิทธ์ิเวทิศเดช ค่าสินไหมทดแทน  กรณีละเมิดท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายทางจิตใจ 2549 
331 สิทธ์ุชยั  ดรุโณวาท 

 
การกระทาํผิด "หลายบทหลายกระทง"  ศึกษาเฉพาะกรณีความผิด
ฐานบุกรุกแลว้ไปกระทาํผิดอีกฐานหน่ึง 

2549 

332 สุทธิมา  เกิดสุข การตรวจสอบอาํนาจฝ่ายบริหารในการบงัคบับาํบัดรักษาผูเ้สพยา
เสพติด 

2549 

333 สุธินี  ฤกษว์ศินกลุ ค่าทนายความตามผลแห่งคดี  (Contingent Fee )  :  ขอ้พิจารณา
เก่ียวกบัเสรีภาพของสญัญา แ ละการคุม้ครองสงัคม 

2549 

334 สุนทรี  กลึงกระจ่าง ความรับผิดทางอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดทางอาญาของบิดา
มารดาตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก  พ.ศ.2546 

2549 

335 สุรพล  อาํพล การคุ้มครองการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานไทยเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ 

2549 

336 สุรเศรษฐ ์ หนา้งาม นิติวธีิกบัการวนิิจฉยัความผิดอาญาของไทย 2549 
337 อมรเทพ  เมืองแสน 

 
อิทธิพลของระบบกฎหมายคอมมอนลอวท่ี์มีต่อกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาของไทย 

2549 

338 อดิชวนั  ธรรมพนิชวฒัน์ การคุม้ครองเคร่ืองหมายการคา้ในประเทศไทย  : ศึกษาเฉพาะกรณี
เคร่ืองหมายการคา้  เสียง  กล่ิน รส 

2549 

339 อภิชาติ  ผลเจริญพงศ ์ อาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาของศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา 2549 
340 อภิศกัด์ิ  คาํดี การฉ้อโกงประกันวินาศภัย : ศึกษากรณีการฉ้อโกงประกันภัย

รถยนตโ์ดยผูเ้อาประกนั 
2549 

341 อิศเรศร์  ปรางทอง 
 

ขอบเขตและมาตรฐานการใชบ้งัคบัอาวธุปืนของพนกังานเจา้หนา้ท่ี
ซ่ึงมีอาํนาจหนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย 

2549 

342 อุดมพร  ทานธัยพงศ ์ อาํนาจในการสอบสวนคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษเก่ียวกบัการ
ดาํเนินคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีความผิดเก่ียวกบั
การกระทาํอนัไม่เป็นธรรมในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

2549 
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343 เติมพงษ ์ ปะมะคงั เคร่ืองหมายการคา้ท่ีต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน : ศึกษาเฉพาะ
เคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีลกัษณะขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย มาตรา 8(9) แห่ง
พระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ. 2534 

2550 

344 เลิศสิรี  นนัทวสิิทธ์ิ การกระทาํท่ีไม่ถือวา่เป็นการละเมิดสิทธิในความลบัทางการคา้ตาม
พระราชบญัญติัความลบัทางการคา้ 

2550 

345 เอกชยั  พว่งพรพิทกัษ ์ ปัญหากฎหมายในการคุม้ครองการทาํงานและผลประโยชน์ตอบ
แทนของผูป้ฏิบติังานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

2550 

346 โกวทิย ์  มีพรบูชา การตรวจสอบการฟ้องคดีอาญาแผ่นดินของผูเ้สียหายโดยพนักงาน
อยัการ 

2550 

347 ไพศาล  เมฆรารัตน ์ การคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียภาษีตามประมวลรัษฎากร : ศึกษากรณี
การขอคืนภาษีอากรเกินกวา่ท่ีควรตอ้งเสียหรือกรณีไม่มีหนา้ท่ีตอ้ง
เสีย 

2550 

348 กนกทิพย ์ ใสสะอาด การคุม้ครองสิทธิผูถู้กคุมขงัโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 2550 
349 กรรชรส  วนัดี การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.2546 2550 
350 กนัตพงศ ์  รังษีสวา่ง วเิคราะห์ปัญหาในการดาํเนินการตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการจดั

สวสัดิการสงัคม พ.ศ.2546 
2550 

351 กนัตพฒัน์  จิรวงศณ์ธิพร ความเป็นอิสระของศาลทหาร 2550 
352 กิตติยา  ศกัด์ิศรีมณีกลู นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรกบัผลทางกฎหมายภายหลงัการจดทะเบียน

จดัตั้ง 
2550 

353 กูเ้กียรติ  เมืองสง การพิจารณาคดีลบัหลงัจาํเลย 2550 
354 จกัราวธุ  สระทองอ่อน มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุม้ครองแรงงานต่างดา้ว  : 

ศึกษากรณีแรงงานภาคอุตสาหกรรมจงัหวดัราชบุรี 
2550 

355 จาํรูญ   ดุลยสุข ปัญหาทางกฎหมายในการคิดอตัราดอกเบ้ีย : กรณีการให้สินเช่ือผ่าน
บตัรอิเลก็ทรอนิกส์ 

2550 

356 จิตติคุณ  แพงคุณ คดีปกครองเก่ียวกบัวนิยัขา้ราชการพลเรือนสามญั 2550 
357 จิตติมา  ศรีอโนมยั การสอบสวนฟ้องร้อง :  ศึกษาแนวทางพฒันาการคุม้ครองสิทธิ

เสรีภาพและประสิทธิภาพของการสอบสวนฟ้องร้องในประเทศไทย 
2550 

358 จิราธร  เจริญวฒิุ ววิฒันาการการสอบสวนคดีอาญา : ศึกษาบทบาทพนกังานอยัการ 2550 
359 จีระสุดา   ชนะวงศ ์ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีการดาํเนินการกบัทรัพยสิ์น

ทางแพง่ท่ีเก่ียวกบัการใหกู้ย้มืท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน 
2550 

360 ชิษณุชา  สงสมอ การควบคุมความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญในการตราพระราชกาํหนด
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 

2550 



 มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์  (วทิยานิพนธ์) 717 

   
  ล าดับ                 ช่ือผู้แต่ง                                                     ช่ือเร่ือง                                                   ปีเผยแพร่   
  (No.)                 (Author)                                                     (Title)                                                     (Year) 

 

361 ฐานนัดร  เอมะศิริ การใชแ้รงงานเด็กตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน : ศึกษากรณีงานใน
สถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง 

2550 

362 ณฐวรรณ  พทุธเจริญลาภ การไกล่เกล่ียในศาลฎีกา : ปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางแกไ้ข 2550 
363 ณพชาติ  ธรรมศกัด์ิ บทบาทของศาลและปัญหาในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทคดีความท่ีข้ึนสู่

ศาล 
2550 

364 ณฐัธยาน์  จุววิฒัน์ ปัญหาการส่งผูร้้ายขา้มแดนในกรณีท่ีมีโทษประหารชีวติ 2550 
365 ณฐักิตต์ิ   บุญจนัทร์ มาตรการทางกฎหมายในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั : ศึกษาปัญหาการใช้

เคร่ืองพนัธนาการต่อผูต้อ้งขงัก่อนมีคาํพิพากษาถึงท่ีสุด 
2550 

366 ณฐัดนยั  สุทธิคณะ การไกล่เกล่ียคดีแรงงานของศาลตามพระราชบัญญัติคุ ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 

2550 

367 ดุษฎี  ถวลิไทย วิเคราะห์คาํวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 47/2547 และ  60/2548  กรณี
การสรรหาและแต่งตั้งผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน 

2550 

368 ทศันียว์รรณ  ศิริขนัธ์แสง มาตรการทางกฎหมายในการประกนัภยัความรับผิดของผูป้ระกอบ
วชิาชีพ : ศึกษาเฉพาะกรณีผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

2550 

369 นฤมล  สุขสวสัด์ิ ปัญหาขอ้สัญญาไม่เป็นธรรมของธนาคารพาณิชย ์: ศึกษาเฉพาะ
สญัญาบตัรเครดิต 

2550 

370 บริบูรณ์  รักษาดี ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการถอดถอนผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 2550 
371 ปริญญา   ชินะผา ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัความผิดอนัยอมความได ้: ศึกษากรณี

ความผิดเก่ียวกบัทรัพยใ์นลกัษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
2550 

372 ปัญญา  จัน่สกลุ ผลของคาํสั่งทางปกครองท่ีออกโดยเจ้าหน้าท่ีท่ีมีเหตุบกพร่องใน
อาํนาจ : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเยอรมนั ฝร่ังเศส  และไทย 

2550 

373 ปัทมาภรณ์   รอดอนนัต ์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครอง  ป้องกนั และฟ้ืนฟูเด็กท่ีถูก
กระทาํรุนแรงในครอบครัว 

2550 

374 พงศธ์ร  วศิาลศกัด์ิ สิทธิท่ีควรจะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายแรงงานของลูกจา้ง
แรงงานต่างดา้วท่ีไดรั้บอนุญาตให้ทาํงานในประเทศไทย : ศึกษา
เฉพาะกรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเขา้เมืองตามมติคณะรัฐมนตรี
วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ.2549  

2550 

375 พงษร์ะพี  บรรจงศิลป์ ปัญหาทางกฎหมายในการกาํหนดแบบพินยักรรม 2550 
376 พรประไพ  ชยัววิธัน์ ระบบจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกร้อง 2550 
377 พิชยั  ชยัธาํรงคก์ลุ เง่ือนไขการลงโทษทางภาวะวสิยั 2550 
378 ภูมิวสัส์  เกา้ศรีสุริยะธาดา อาํนาจสิทธิประโยชน์ตกทอดจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นบริษทั

มหาชน  จาํกัด :  ศึกษากรณีการแปรรูปองค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทย 

2550 
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379 มณัฑนา   พรรณพงาพนัธ์ุ ปัญหาการฟ้องคดีใหผู้ป้ระกอบธุรกิจรับผิดต่อผูบ้ริโภค 2550 
380 รัชดาภรณ์   เมธาวรารักษ ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงบประมาณแผ่นดินใน

ประเทศไทย 
2550 

381 วงษพ์ิทกัษ ์ เจียนเกาะ ประมวลกฎหมายอาญาของไทยกบัมาตรการทางกฎหมายระหว่าง
ประเทศเก่ียวกับการต่อตา้นการก่อการร้าย : ศึกษาเฉพาะกรณี
อนุสญัญาระหวา่งประเทศ  ขอ้ตกลงและพิธีสารเก่ียวขอ้ง 

2550 

382 วรวฒิุ  ภู่เพียรเลิศ การควบคุมการใชอ้าํนาจของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

2550 

383 วศินี  วงศนิ์ติ อาํนาจสืบสวนคดีอาญาของเจา้พนักงาน : ศึกษามาตรการในการ
คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชาน 

2550 

384 วจัน์พล  ศรชยั มาตรการทางกฎหมายในเร่ืองการประกันภัยความรับผิดของผู ้
ประกอบวชิาชีพทนายความ 

2550 

385 วนัชยั  แสงสุวรรณ การนําหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใช้สนับสนุนหลัก
กฎหมายทัว่ไปตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

2550 

386 วชิาญ   พนิตวรภูมิ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการจาํกดัสิทธิในการประกอบอาชีพของ
ลูกจา้งตามสญัญาจา้งแรงงาน ภายหลงัส้ินสุดการจา้ง 

2550 

387 วทิยา  บวรศิขริน มาตรการทางกฎหมายของเจา้พนักงานตาํรวจในการต่อรองขอ้มูล
สาํคญัจากผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด 

2550 

388 วนิยั   ภทัรเรืองวไิล การคุม้ครองสิทธิของประชาชน : ศึกษาการออกหมายอาญาโดยส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

2550 

389 วสุิทธ์ิชยั  จิตพิมลมาศ ปัญหาเก่ียวกบัโครงสร้างอาํนาจ  หนา้ท่ีของวฒิุสภาไทย 2550 
390 ศรัญญา  โสดานิล ปัญหาคดีปกครองเก่ียวกับคาํสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน

ความผิดทางวนิยั 
2550 

391 ศิริ  ปะทะขีนงั การอภยัโทษ : ศึกษาปัญหาทางกฎหมายในการอภยัโทษ 2550 
392 ศิริชยั   พลการ บทบาทของอยัการในการตรวจสอบกระบวนการยติุธรรม 2550 
393 สดุดี   สินไชย มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองแรงงานนอกระบบ :  ศึกษา

เฉพาะกรณีกลุ่มอาชีพโคโยต้ีพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
2550 

394 สมเจตน ์  รามแกว้ มาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งและควบคุมกาํกับดูแลกองทุน
ประกนัวนิาศภยั 

2550 

395 สมศกัด์ิ   หริกลุสวสัด์ิ ปัญหาการบังคบัใช้กฎหมายประกันสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณี
ประโยชน์ทดแทนการวา่งงาน 

2550 

396 สุธิดา   กาญจนะวงศ ์ การดาํเนินคดีอาญาซํ้ าชั้นเจา้พนกังาน 2550 
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397 สรรเพชญ  ชยัจินดา สิทธิการมีทนายความของผูต้อ้งหาและจาํเลยในคดีท่ีอยู่ในอาํนาจ
ของศาลทหาร 

2550 

398 สรายทุธ์  โรจนพทุธิ การบังคบัใช้มาตรการปกป้องภายใตร้ะบบการคา้โลก : ปัญหา 
อุปสรรคและแนวทางแกไ้ข 

2550 

399 สวรส  เวทางคย์ะมาตร การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดโดยมิชอบในบริบทของ
กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ 

2550 

400 สหภาพ  เชาวลิต มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองแรงงานนอกระบบ : ศึกษา
เฉพาะกรณีแรงงานนอกระบบในกลุ่มสถานประกอบการขนาดยอ่ม 

2550 

401 สมัพนัธ์ รัตนประดิษฐกลุ มาตรการทางกฎหมายในการเยยีวยาผูเ้สียหายทางแพง่จากการละเมิด
สิทธิส่วนบุคคลโดยส่ือมวลชน 

2550 

402 สิน  สุนพงษศ์รี การปรับเปล่ียนเง่ือนไขสัญญาสัมปทานทางหลวง : ศึกษากรณี
โครงการทางยกระดบัดอนเมืองโทลลเ์วย ์

2550 

403 สุกญัญา  รักเหลือ มติคณะรัฐมนตรีท่ีไม่สอดคลอ้งต่อบทบญัญติัของกฎหมาย : ศึกษา
กรณีการลงโทษทางวนิยัอยา่งร้ายแรง 

2550 

404 สุพล  บริสุทธ์ิ การกาํหนดความผิดอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดเก่ียวกบัการคา้
ประเวณี 

2550 

405 สุพิชยั  ศิริรักษ ์ สิทธิและเสรีภาพของคนงานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ.2540 : ศึกษาดา้นการรวมตวัและเจรจาต่อรอง 

2550 

406 สุภาพร  พิทกัษเ์ผา่สกลุ กบัการควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงจากแหล่งกาํเนิดมลพิษ 2550 
407 สุวติร  ใจทน ม า ต ร ก า ร ท า ง ก ฎ ห ม า ย ใ น ก า ร ป้ อ ง กัน ป ร า บ ป ร า ม อ ง ค์ก ร

อาชญากรรม :  ศึกษาเฉพาะกรณีพระราชบญัญติัป่าไม ้ พ.ศ. 2484 
2550 

408 อนิรุทธ์ิ  ทรงจกัรแกว้ นโยบายทางอาญาเก่ียวกบันิวเคลียร์และรังสี 2550 
409 อรอารียา  แจ่มจาํรูญ สิทธิประโยชน์ด้านแรงงานของผูป้ฏิบัติงานในองค์การมหาชน : 

ศึกษาแนวทางในการวางมาตรการทางกฎหมาย 
2550 

410 อาริษา  มณีสวา่ง การคุมความประพฤติ : ศึกษาการเล่ียงการลงโทษจาํคุกโดยการคุม
ขงัเป็นช่วงระยะเวลา 

2550 

411 อาํพร  ฮกเจริญ ปัญหาทางกฎหมายในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า ศึกษากรณีเพื่อ
การชลประทาน 

2550 

412 แคทลียา  วเิศษรัตน ์ การนําวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช้ในคดีอาญา :  ศึกษาการ
แสวงหาขอ้เท็จจริงประกอบการดาํเนินคดี 

2551 

413 กรองทอง   หงษนิ์กร การเรียกเบ้ียปรับในกรณีบอกเลิกสญัญา 2551 
414 กนัตพฒัน ์  ศรีประกายรัตน ์ การไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางการแพทย ์ 2551 
415 ชยัวฒัน์    วฒันะ เหตุออกหมายจบั : ศึกษากรณีเหตุความร้ายแรงในการออกหมายจบั 2551 
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416 ชุติมา  คาํนวณ ปัญหาทางกฎหมายท่ีให้อาํนาจศาลลดอตัราดอกเบ้ียผิดนดั : ศึกษา
เฉพาะกรณีอตัราดอกเบ้ียเรียกเก็บโดยธนาคารพาณิชย ์

2551 

417 ตะวนั   เดชภิรัตนมงคล การให้ความคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ : ศึกษาเปรียบเทียบ
มาตรการตามกฎหมายไทยกบัสภาพยโุรป 

2551 

418 ทรงพล  โลหะมาศ ปัญหาการเป็นผูป้ระกันตนของแรงงานนอกระบบตามกฎหมาย
ประกนัสงัคม 

2551 

419 ทิพาพร   นะมาตร์ สิทธิความเป็นอยูส่่วนตวั : ศึกษากรณีศึกษาสิทธิความเป็นอยูส่่วนตวั
ของบุคคลสาธารณะ 

2551 

420 นนทพทัธ์   ตรีณรงค ์ ปัญหาทางกฎหมายเ ก่ียวกับกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัยตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

2551 

421 นนัทวดี   ตนไพศาล การพิจารณาคดีต่อเน่ืองในคดีแพง่ : บทสรุป 2551 
422 บวัรินทร์  คาํษา วิเคราะห์ปัญหาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย

ประกนัภยั : ศึกษากรณีความเป็นโมฆียะกรรมและระยะเวลาในการ
เวนคืนกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 

2551 

423 บุษกร  ตั้งจิตพฒันกลุ ปัญหาทางกฎหมายของผูซ้ื้อห้องชุดจากการขายทอดตลาดโดยเจ้า
พนกังานบงัคบัคดี 

2551 

424 ประยทุธ์ิ   การสมกลา้ การระงบัขอ้พิพาทโดยการประนีประนอมยอมความในคดีปกครอง 2551 
425 ปัญญา  สุทธา มาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมการประกอบธุรกิจการนาํของเสีย

อนัตรายมาหมุนเวียนใชใ้หม่ ศึกษาเฉพาะกรณี ขยะอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเลก็ทรอนิกส์ 

2551 

426 ปัณฑพ์ิสิษฐ ์ วสิาลเสสถ ์ บทบาทและอาํนาจหนา้ท่ีของอยัการและพนกังานสอบสวนคดีพิเศษ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสอบสวนคดีพิเศษ 

2551 

427 ปัทมา  วฒิุประชารัฐ มาตรการทางกฎหมายในการขอให้มีการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี : 
ศึกษากรณี ลูกหน้ีร้องขอโดยสมคัรใจ 

2551 

428 ปิยบุตร   ชูวงั ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจจัดสรรท่ีดินตามพระราชบัญญติัการ
จดัสรรท่ีดิน พ.ศ.2543 : ศึกษากรณีธุรกิจจัดสรรท่ีดินเพื่อการ
อุตสาหกรรม 

2551 

429 พิชญ ์ ลือวณิชกิจ บทบาทของพนกังานอยัการในการใชดุ้ลพินิจของศาลในการกาํหนด
โทษ 

2551 

430 ภทัรพร   สุคนธวชิ ความเป็นธรรมของการดาํเนินคดีชั้นเจา้พนกังาน 2551 
431 ภูมิชาย   ทานธัยพงศ ์ มาตรการตรวจสอบการสัง่ชะลอการฟ้อง 2551 
432 มีนวรา  ตนัติภาคย ์ ระบบการชดเชยความเสียหายจากการใชบ้ริการทางการแพทยโ์ดย

ไม่ตอ้งรับผิด 
2551 
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433 รุ่งอรุณ  จนัทร์พลู ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัประกนัชีวิต  พ.ศ. 2535 : ศึกษา
เฉพาะกรณีการกาํกบัดูแลตวัแทนประกนัชีวิตและนายหน้าประกนั
ชีวติ 

2551 

434 วรพงษ ์ นธีทิพย ์ ความรับผิดเพื่อละเมิดอนัเกิดจากการกระทาํของผูอ่ื้น : ศึกษากรณี
นายจา้งและหน่วยงานของรัฐในการขนส่งของโดยรถยนต ์

2551 

435 วชัรินทร์   จนัทร์กอง พระราชกฤษฎีกาท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบของศาลปกครอง 2551 
436 วรรณวภิา  โสมานนัท ์ มาตรการส่งเสริมระบบทวิภาคีในสถานประกอบการตามกฎหมาย

แรงงานสมัพนัธ ์: ศึกษากรณี การร่วมปรึกษาหารือ 
2551 

437 วชัรี   สุตะไล พนักงานอยัการในฐานะทนายโจทก์ในการดาํเนินคดีแบบกลุ่ม : 
ศึกษาเฉพาะกรณี  กฎหมายคุ้มครองผู ้บ ริโภคและกฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้ม 

2551 

438 วรีนุช   วรพนัธ ์ มาตรการทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการและคุ้มครองความ
ปลอดภยัในการทาํงานแก่ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม : ศึกษากรณี อาชีพ
มอเตอร์ไซดรั์บจา้ง 

2551 

439 วรีศกัด์ิ  วรอิตตานนท ์ ปัญหากฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคยานยนตใ์หม่ท่ีมีความชาํรุด
บกพร่อง: ศึกษาเปรียบเทียบกบัประเทศสหรัฐอเมริกา 

2551 

440 วฒิุพนัธ์  พว่งพนัธ์ การนาํวิธีการต่อรองคาํรับสารภาพปรับใช ้: ศึกษากรณีคดีทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

2551 

441 ศิพร   โกวทิ ความเป็นภาวะวสิยัของการสอบสวน 2551 
442 สิริกร   จนัทร์ดี ปัญหาการคุม้ครองเคร่ืองหมายการคา้จากการแข่งขนัไม่เป็นธรรม

ตาม มาตรา 10 ทว ิของอนุสญัญาปารีสฯ 
2551 

443 สิริพฒัน์   เจริญศิริ ผูเ้สียหายกบัคดีอาญา : ศึกษากรณี ผูเ้สียหายใชสิ้ทธิโดยมิชอบ 2551 
444 สุกนัยา   กองศรี บทบาทของทนายความในการระงบัขอ้พิพาทโดยวธีิไกล่เกล่ีย 2551 
445 สุธีรา  ประชุมรัตน ์

 
ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัคา่สินไหมทดแทนเพ่ือการขาด
ไร้อุปการะในคดีละเมิด 

2551 

446 สุรัตน์   ชาญชยักิตติกร 
 

การเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัยโดยการ
ดาํเนินคดีแบบกลุ่ม 

2551 

447 สุวตัถ์ิ   ไกรสกลุ การระงบัขอ้พิพาทเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งของทางราชการ 2551 
448 อนงนาต  ชีวานนัทกลุ การตีความรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีการตีความ

ท่ีแตกต่างจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
2551 

449 อรรถกร  อิงควรานุวฒัน ์ บทบาทของทนายโจทกใ์นการดาํเนินคดีแบบกลุ่ม 2551 
450 อารีวรรณ  จตุทอง มาตรการทางกฎหมาย ในการส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการ

เมือง 
2551 
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451 อิทธินนท ์  ศิริบุตร ผลกระทบต่อกระบวนการยติุธรรมในคดีอาญาท่ีมีต่อศาลและจาํเลย 
อนัเน่ืองมาจากการแกไ้ขกฎหมายเพ่ือคุม้ครองผูต้อ้งหา ศึกษาเฉพาะ
กรณีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 84 วรรค
ทา้ยท่ีแกไ้ขใหม่ 

2551 

452 เกริกชยั  ฉนัทจิตต ์ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ศึกษา
กรณีการฉอ้โกงประกนัภยัรถยนต ์

2552 

453 เสวก  มณีเกตุ ปัญหาทางกฎหมายในการใช้ดุลยพินิจของพนักงานสอบสวน
เก่ียวกบัการรวบรวมวตัถุ พยานผูเ้ช่ียวชาญ และหลกันิติ 

2552 

454 เอกชยั  กาญจนางกรูพนัธ์ุ                     การใช้ดุลพินิจของคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ.2545 : ศึกษากรณีการกระทาํความผิด
ฐานเสพยาติดซํ้ า ตามมาตรา 33 

2552 

455 โสฬส  เมฆอาภา อาํนาจพิเศษในการเขา้ถึงขอ้มูล :ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการ
ดําเนินคดีอาญาทั่วไปกับการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการ
สอบสวนคดีพิเศษ 

2552 

456 ไกรเลิศ  ดาวเรือง ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัสารตั้งตน้และเคมีภณัฑจ์าํเป็นท่ี
ใชใ้นการผลิตยาเสพติด 

2552 

457 กชมน  ทรงพทิกัษก์ลุ ปัญหาทางกฎหมายในการจดัสวสัดิการแรงงานสาํหรับลูกจา้งหญิงมี
ครรภ ์

2552 

458 กรณ์                                               
ศินารักษ ์ณ จาํปาศกัด์ิ 

ระบบการถามคา้นกบัการคน้หาความจริงในดคีอาญา 2552 

459 กรณฐั  หอมหวล ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองการทาํงานของเด็กในร้านอาหาร
ขนาดกลางและขนาดเลก็ 

2552 

460 กรรว ี สงัวรวงศา การดาํเนินคดีแบบกลุ่มในการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน 2552 
461 กรุณา  ทาแกว้ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจอาคารชุด : ศึกษากรณีพระราชบญัญติั

การดูแลผลประโยชน์ของคู่สญัญา พ.ศ.2551 
2552 

462 กฤตภาส  สุวรรณศรี มาตรการทางกฎหมายในการเรียกร้องค่าอุปการะเล้ียงดู ศึกษาเฉพาะ
กรณี : คู่สมรส 

2552 

463 กฤตย ์ สืบวเิศษ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการจาํกดัสิทธิในการประกอบอาชีพของ
ลูกจา้ง 

2552 

464 กวนิท ์ อคัรภกัดี ความสาํคญัของสาํนวนการสอบสวนในคดีอาญา 2552 
465 กษิดิศ  พรหมธนะ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยของอาคารสถาน

บริการ 
2552 

466 คาํปุน  ภูธรศรี ปัญหากรณีจาํเลยยอมรับพยานหลกัฐานของโจทกใ์นคดีอาญา 2552 
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467 จนัทรา  สนัติสุรัตน์ มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองลูกจ้างท่ีต้องออกจากงาน
เน่ืองจากการกระทาํอนัไม่ชอบของนายจา้ง 

2552 

468 จิรวฒัน ์ ตั้งเจริญถาวร สิทธิในการไดรั้บบริการสาธารณสุขของรัฐ ศึกษาเฉพาะกรณี : การ
ใชสิ้ทธิเหนือสิทธิบตัรยา 

2552 

469 ชวลักานต์ิ  เกราะแกว้ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดี
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

2552 

470 ชลิตา วลิาสรัตน์ อาํนาจดาํเนินคดีอาญาของเจา้พนกังานศุลกากร 2552 
471 ฐิติญาพร  องัศุสิงห์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการทาํธุรกิจอาหารและขนมเด็ก : ศึกษา

กรณีการโฆษณาทางส่ือโทรทศัน์และฉลากสินคา้ 
2552 

472 ณรงค ์ ชลประคอง ปัญหาการกระทาํละเมิดของเจา้หนา้ท่ีต่อหน่วยงานของรัฐ : ศึกษา
เฉพาะกรณีการทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ 

2552 

473 ณฎัฐพล  จาํปาศรี อาํนาจศาลปกครอง : ศึกษาเฉพาะกรณีการตรวจสอบการกระทาํของ
รัฐบาล 

2552 

474 ณฐันนัท ์ สุดประเสริฐ การระงบัขอ้พิพาททางแพง่ของแพทยเ์ก่ียวกบัเวชปฏิบติั 2552 
475 ณฐันิตา  ธรรมกิตติคุณ ปัญหากฎหมายเก่ียวการตีความสญัญานายหนา้ 2552 
476 ณฐัรัตน์ เวยีงธีรวฒัน์ มาตรการทางกฎหมายในการจดัตั้งกองทุนเพ่ือคุม้ครอง 2552 
477 ทศันีย ์ แสวงสุข การสร้างความปรองดองในครอบครัวโดยกระบวนการยติุธรรมเชิง

สมานฉนัท ์: ศึกษากรณีความรุนแรงในครอบครัว 
2552 

478 ธราทิพย ์ ปิยเธียรสวสัด์ิ ความรับผิดในทางกฎหมายของกรรมการเงาต่อบริษทัจาํกดั : ศึกษา
กรณีการขดักนัระหวา่งผลประโยชน์ 

2552 

479 ธารทิพย ์แสงห่ิงหอ้ย ขอบเขตการยกเวน้โทษในกรณีการถอนตวัจากการพยายามกระทาํ
ความผิด 

2552 

480 ธีรวรรณ  กลุไพศาลธรรม ปัญหาทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อมูลเหตุจูงใจในการสมรส 2552 
481 นิชุดา  ปานฤทธ์ิ การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการไกล่เกล่ียคดีของพนักงาน

สอบสวน 
2552 

482 นิติพร  ตนัวไิลย การคุม้ครองลูกจา้งในการร่วมเจรจาต่อรองตามกฎหมาย ว่าดว้ย
แรงงานสมัพนัธ์ 

2552 

483 นิธิพฒัน์  เรืองววิฒันโรจน ์                                  การยืน่คาํร้องขอบงัคบัชดใชค้่าสินไหมทดแทนในคดีแพ่งเก่ียวเน่ือง
กบัคดีอาญา 

2552 

484 บงกช  ชาญศิลป์ การนาํกิจกรรมมาเป็นหลกัประกนัในการขอสินเช่ือ : ศึกษาเฉพาะ
กรณีการบงัคบัเอากิจการ 

2552 

485 ประเวช  อยูย่ง บทบาททนายความในคดีอาญา : ศึกษาในชั้ นสอบสวนและชั้ น
พิจารณา 

2552 
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486 ปรัชญา  บณัฑิตอาภรณ์ วิเคราะห์ปัญหาวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค  ตามพระราชบัญญติัวิธี
พิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 เปรียบเทียบกับวิธีพิจารณาคดี
มโนสาเร่และการดาํเนินคดีแบบกลุ่ม 

2552 

487 ปรินทร  ใจแกว้ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีได้รับอนัตราย
จากสินคา้ : ศึกษากรณีการเยยีวยาความเสียหายจากโทรศพัทมื์อถือ 

2552 

488 รพ ี พิกลุงาม ความเป็นภาวะวสิยัในการสัง่คดีของพนกังานอยัการ 2552 
489 ปิยะพร  วงศเ์บ้ียสจัจ ์ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยธนาคารพาณิชย์กับมาตรการ

กฎหมายในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนตวั 
2552 

490 พรชนิตว ์ ศรีชู มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภค ศึกษากรณี สถาน
บริการลดความอว้น 

2552 

491 ภทัรดนยั  ใหม่พระเนตร มาตรการทางกฎหมายในการจัดสวสัดิการแรงงานนอกระบบใน
กลุ่มผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม 

2552 

492 ภทัริน  รินทร์ธราศรี มาตรการเยียวยาความเสียหายแก่นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติผูไ้ดรั้บ
ความเสียหายในประเทศไทย 

2552 

493 มานิต  เอกสุวรรณ บทบาทของพนกังานอยัการในการไกล่เกล่ียคดีอาญา : ศึกษากรณี
ก่อนฟ้องคดี 

2552 

494 ราณี  อินทรศร ความผิดอนัเกิดจากการฝ่าฝืนคาํสั่งทางปกครองตามพระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 

2552 

495 วรพล  ปลัง่ดี การไต่สวนขอ้เท็จจริงของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีการนาํหลกัเกณฑก์ารควบคุมตวั
ในประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาใชบ้งัคบั 

2552 

496 วรวรรธน์  เอกพงศพ์นัธ์ุ ปัญหาระบบการสรรหาคณะกรรมการ "กสช" ตามพระราชบญัญติั
องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกาํกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543 

2552 

497 วรวทิย ์ ทิพยธ์รรมธารา ปัญหาเก่ียวกับอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ ป.ช.ช. ตาม
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผิดเก่ียวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2542 

2552 

498 วชัชีรา  ตปนิยนนัท ์ มาตรการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บอนัตรายจากสินคา้ :ศึกษากรณี
การเรียกร้องค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนจากสินค้าท่ีไม่
ปลอดภยั 

2552 

499 วาสนา  เครือสา หลกัการใชดุ้ลพินิจของศาลในการปรับลดเบ้ียปรับท่ีสูงเกินส่วน 2552 
500 วชิยั พชัรเกษสกลุ มาตรการรับผิดของผูจ้าํหน่ายกระแสไฟฟ้า : ศึกษากรณีผลกระทบ

ต่อผูบ้ริโภคประเภทท่ีอยูอ่าศยั 
2552 
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501 วนิยั  รุ่งรักสกลุ การถอดถอนจากตาํแหน่งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ วา่ดว้ย
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

2552 

502 วรีะยทุธ  เหลืองประเสริฐ การอุทธรณ์ฎีกาในปัญหาขอ้กฎหมาย 2552 
503 วฒิุพงศ ์ รัตนพนัธ์สุนทรา ปัญหาการรับฟังคาํใหก้ารผูถู้กกล่าวหาท่ีไดจ้ากเคร่ืองจบัเท็จ 2552 
504 ศศิธร  สงัขมงคล ความสาํคญัผิดในเหตุท่ีกฎหมายใหอ้ภยั 2552 
505 ศิริธร  วงักาวี มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองแรงงานท่ีทาํงานบางช่วงเวลา 2552 
506 สกลุรัตน์  ทิพยบุ์ญทรัพย ์                              การบงัคบัคดีอาญา : ศึกษาการบงัคบัโทษปรับ 2552 
507 สนธยา  ยาพิณ บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติต่อการแกไ้ขปัญหาการขดักนัระหว่างผลประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

2552 

508 สมบติั  โชติวงศ ์ ปัญหาเก่ียวกบัการใชดุ้ลพินิจของเจา้หนา้ท่ีของรัฐในการไม่เปิดเผย 
ขอ้มูลข่าวสารของราชการ: ศึกษากรณี ตามมาตรา 15(2)และ (3) 
แห่งพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

2552 

509 สมภาพ  ผลเจริญ อาํนาจหน้าท่ีของศาลเยาวชนและครอบครัวในคดีความรุนแรงใน
ครอบครัว 

2552 

510 สรรคช์ยั  สุทธิคนึง การนาํเสนอขอ้เท็จจริงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูถู้กกล่าวหาเขา้สู่คดีอาญา 2552 
511 สนัตช์ยั เหล่าสนัติสุข ความรับผิดชอบเพ่ือละเมิดของผูก่้อมลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม 2552 
512 สายฝน  รัตนภิรมย ์ นโยบายรัฐในการควบคุมอาชญากรรมแชร์ลูกโซ่ท่ีแฝงในธุรกิจขาย

ตรง 
2552 

513 สายพิรุณ  วฒันวงศส์นัติ ปัญหาความรับผิดของผูซ้ื้อทรัพยจ์ากการขายทอดตลาด กรณีไม่
ชาํระราคาส่วนท่ีขาด 

2552 

514 สาวติรี  ภูไชยแสง เง่ือนไขแห่งการลงโทษทางภาวะวสิยั : ศึกษาอายผุูเ้สียหายท่ีเป็นเด็ก
ในความผิดเก่ียวกบัเพศ 

2552 

515 สิริลกัษณ์  กิรติรัตนพฤกษ ์ การกาํหนดค่าเสียหาย : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีผิดสญัญาและละเมิด 2552 
516 สุชาติ  แนวประเสริฐ สิทธิการมีท่ีปรึกษากฎหมายในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีการตั้งท่ี

ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัว 
2552 

517 สุดารัตน์  บุญสร้าง ปัญหาในการบงัคบัใชก้ฎหมายตามพระราชบญัญติัการจดัสรรท่ีดิน 
พ.ศ. 2543 : กรณีศึกษาวา่ดว้ยการหลีกเล่ียงไม่ขออนุญาตจดัสรร
ท่ีดิน 

2552 

518 สุทธิพร  กสุรพ ปัญหาเก่ียวกับการบริหารกองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย
ประกนัสงัคม 

2552 

519 สุมิตร เวศวมิล ปัญหาทางกฎหมายในการร้องขอต่อศาลเพ่ือสัง่พิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด 
ตามพระราชกาํหนดบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย พ.ศ.2544 

2552 
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520 สุพรัตตรา ยรุชาติ ผูเ้สียหายการมีส่วนร่วมในคดีอาญา 2552 
521 สุภา  พงศห์ล่อพิศิษฏ ์ มาตรการทางกฎหมายวา่ดว้ยการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัท่ีเกิด

จากการใหโ้ทรศพัทแ์ละโทรสารในธุรกิจขายตรง 
2552 

522 สุรเชษฐ ์ เณรบาํรุง ปัญหาการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในคดีผูบ้ริโภค : ศึกษาเฉพาะกรณี การ
ไกล่เกล่ียในชั้นของคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

2552 

523 สุระทิน  ชยัทองคาํ การหยดุนบัอายคุวาม : ศึกษากรณีผูก้ระทาํความผิดหลบหนี 2552 
524 สุริยา  ชินะกาญจน ์ มาตรการทางกฎหมายในการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ์ 2552 
525 สุวฒัน์  คีรีวเิชียร ความรับผิดของแพทย์ในเวชปฏิบัติ : ศึกษากรณีปัญหา อุปสรรค 

และแนวทางแกไ้ขการดาํเนินคดีแพง่ในศาล 
2552 

526 สุวฒัน์  อุตส่าห์พานิช การรวบรวมพยานหลกัฐานในชั้นเจา้พนกังาน : ศึกษากระบวนการ
ไดม้าซ่ึงถอ้ยคาํของบุคคลก่อนหรือหลงัตกเป็นผูต้อ้งหา 

2552 

527 อนุพงษ ์มานะกิจรุ่งเรือง ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นท่ีอยูอ่าศยั : ศึกษา
กรณีการซ้ือบา้นจดัสรร 

2552 

528 อรุณี  ศรีทิพโยวาท มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการกาํหนดขอ้มูลทางโภชนาการของ
ส่วนประกอบของอาหารในรายการ(เมนู): ศึกษาเฉพาะธุรกิจอาหาร
ท่ีมีการควบคุมโดยรัฐ 

2552 

529 อจัฉรา  ประไพพกัตร์ ปัญหาการได้มาซ่ึงสิทธิในความเป็นเจา้ของความลบัทางการคา้ : 
ศึกษากรณีการคน้พบโดยอิสระและการคน้พบโดยการทาํวิศวกรรม
ยอ้นกลบั 

2552 

530 อุดมชยั  โลหณุต มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิในกระบวนการยติุธรรม
ทางอาญา ต่อผูก้ระทาํความผิดท่ีใหข้อ้มูลท่ีสาํคญัและเป็นประโยชน์
ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.2522 

2552 

531 อุดมศกัด์ิ  สงเคราะห์ ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของผูต้อ้งขงั
ระหวา่งพิจารณาคดี 

2552 

532 เนรัญชรา  กอมะณี กฎหมายวา่ดว้ยความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร : ศึกษาเปรียบเทียบ 
กฎหมายมาเลเซีย สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส และองักฤษ 

2553 

533 เพญ็พร  ประจุมาศ ผลกระทบของคาํสั่งไม่รับคดีไวพิ้จารณาพิพากษาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 219 วรรคสอง ต่อ
การใชสิ้ทธิอุทธรณ์ฎีกาในทางแพง่ 

2553 

534 เสมอพร  เหมพฒัน ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับระบบของการวินิจฉัยโรคอนัเกิดข้ึน
เน่ืองจากการทาํงานตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินทดแทน 

2553 

535 เสาวภา  ธนัธนาพรชยั ปัญหาทางกฎหมายลิขสิทธ์ิ : ศึกษากรณีการสืบค้นข้อมูลผ่าน
โปรแกรมคน้หา (Search Engine) บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

2553 
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536 กนก  พลบัพลึง ปัญหาทางกฎหมายในการประวิงการใชเ้งินหรือคืนเบ้ียประกนัภยั
ของบริษทัประกนัชีวติ 

2553 

537 กรกช  ม่วงกลํ่า มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลสัตวเ์ล้ียง : ศึกษาเฉพาะ
กรณีสุนขั 

2553 

538 กฤษฏา  ไทรงาม การคน้หาความจริงและคุม้ครองผูเ้สียหายหรือพยานท่ีเป็นเด็กในชั้น
สอบสวน 

2553 

539 กิตติศกัด์ิ  จนัเส มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการ
ประกนัชีวติ 

2553 

540 ขนิษฐา  หวงัเจริญ สิทธิในการอุทธรณ์และฎีกาของจาํเลยในคดีท่ีอยูใ่นอาํนาจของศาล
ทหาร 

2553 

541 ครรชิต  จารุพนัธ์ุ การสืบพยานต่อหน้าจาํเลย : ศึกษาเหตุยกเวน้กรณีการสืบพยาน
บุคคลก่อนฟ้องคดีต่อศาล 

2553 

542 จิรพนัธ ์ แกว้ประดิษฐ ์ อาํนาจดาํเนินคดีอาญาของผูเ้สียหายในความผิดต่อตาํแหน่งหนา้ท่ี : 
ศึกษาเฉพาะคดีท่ีข้ึนศาลยติุธรรมปกติ 

2553 

543 ชไมพร อาํไพจิตร ปัญหาการเวนคืนอสงัหาริมทรัพยข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน : 
ศึกษาเฉพาะกรณีอุทธรณ์ค่าทดแทน 

2553 

544 ชลลดา  เช่ียวชาญ วธีิการเพ่ือความปลอดภยัของผูมี้ความผิดปกติทางจิตท่ีจะก่อเหตุร้าย
แก่สงัคม 

2553 

545 ชยัวณิ  เสมาทอง คดีปกครองเก่ียวกับการใช้อํานาจของตํารวจในกระบวนการ
สอบสวน 

2553 

546 ชิตพล  หงศาลา ปัญหากฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภค : ศึกษากรณีความรับผิดของ
ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีต่อผูบ้ริโภคในผลิตภณัฑข์องเล่นเด็ก 

2553 

547 ณปภา  ตุลารักษ ์ ขอบเขตและวธีิพิจารณาความผิดฐานละเมิดอาํนาจศาล 2553 
548 ทศันีย ์ ฉตัรศกัดารักษ ์ ระบบการตรวจสอบภายในเก่ียวกบัคาํสัง่ไม่ฟ้องของพนกังานอยัการ 2553 
549 ธานินทร์  เปรมปรีด์ิ ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติว่าด้วย

ความผิดเก่ียวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 
2553 

550 ธีรวฒิุ  ทองทบั มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคด้านการโฆษณา : 
ศึกษาเฉพาะกรณีการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

2553 

551 นพวรรณ  นิโรจน ์ ปัญหาทางกฎหมายการจดัองคก์ารพรรคการเมืองไทย 2553 
552 บุญเลิศ  สีวนันา ปัญหาเก่ียวกบัการลงลายมือช่ือในตัว๋เงิน ศึกษากรณีการลงลายมือ

ช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล 
2553 

553 บุณณดา  หาญทวพีนัธ์ุ ความเป็นภาวะวิสัยในคดีวิสามญัฆาตกรรม :  ศึกษากระบวนการ
คน้หาความจริงในชั้นเจา้พนกังาน 

2553 
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554 ปพนธีร์  ธีระพนัธ์ การคดัคา้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 2553 
555 ปภินวทิย ์ จีนสลุต การไม่รับฟังพยานหลกัฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา มาตรา 226/1 
2553 

556 ปรางทอง  เดชใด การตรวจสอบความจริงของการได้มาซ่ึงพยานหลักฐานทาง
วทิยาศาสตร์ 

2553 

557 พนา  โสตถิยาภยั อาํนาจรัฐกบัการดาํเนินคดีอาญาของผูเ้สียหาย 2553 
558 ปาริชาติ  เกษมอมร มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิ เศษกับการ

ปราบปรามองคก์รอาชญากรรมและผูมี้อิทธิพล 
2553 

559 ปิยพล  บุญมี มาตรการทางกฎหมายในการจดัสวสัดิการ : ศึกษาเฉพาะกลุ่มผูใ้ช้
แรงงานนอกระบบ 

2553 

560 ปิยะ  ดาํรงฤทธิกลุ ปัญหาทางกฎหมายในการซ้ือหุ้นคืนของบริษัทมหาชนจํากัดใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2553 

561 พงศศ์กัด์ิ  สวา่งใจ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดชอบของตวัแทนประกนัชีวิต
ต่อบุคคลภายนอกตามพระราชบญัญติัประกนัชีวิต พ.ศ. 2535 แกไ้ข
เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 

2553 

562 พนิดา  โรจน์รัตนชยั ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุกคามทางเพศในหน่วยงานราชการ 2553 
563 พรรณิภา  พรหมมาตร ความไม่เป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมายประกันสังคมกับ

ขา้ราชการท่ีไปทาํงานกบัภาคเอกชนนอกเวลาราชการ 
2553 

564 พชัรา  อิศราภรณ์ การใช้อํานาจของนายทะเ บียนและพนักงานเจ้าหน้า ท่ีตาม
พระราชบญัญติัภาพยนตร์และวิดีทศัน์ พ.ศ.2551 : ศึกษาเฉพาะกรณี 
การคน้ 

2553 

565 พชัรี  สรวมประคาํ ปัญหาการใหอ้าํนาจศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา และองคก์รอิสระตาม
รัฐธรรมนูญเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตาม
บทบญัญติัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

2553 

566 พิชญาภา  สนัติธรารักษ ์ ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองผู ้บริโภคท่ีได้รับความเสียหาย
จากการซ้ือสินคา้ตามคาํพรรณนา : ศึกษาเฉพาะกรณีโฆษณาและ
ฉลากตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 

2553 

567 พิมล  เกษมเสาวภาคย ์ ปัญหาการกําหนดค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายประกันสังคม 
เปรียบเทียบกับการประกันสุขภาพในกรมธรรม์ประกันสุขภาพ
ภาคเอกชน 

2553 

568 พิรดา  สุริโย ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการโฆษณาแฝง : ศึกษากรณีสินค้า
ประเภทใหโ้ทษ 

2553 

569 ภทัราวธุ  มกรเวส การมีส่วนร่วมของประชาชนในอาํนาจตุลาการ 2553 
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570 มณเฑียร  ศรีทอง ภารกิจและอํานาจหน้า ท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินท่ี
เหมาะสม : ศึกษาเฉพาะกรณีปัญหาการกาํหนดอาํนาจหน้าท่ีของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2553 

571 วรีะยทุธ  จตุภาคสมัพนัธ์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการซ้ือสินคา้หรือ
บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต : ศึกษากรณีการดูแลผลประโยชน์ของ
คู่กรณีในธุรกิจเคร่ืองประดบัราคาแพง 

2553 

572 รัตติกร  วริิยะพาณ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภค : ศึกษาเฉพาะกรณี
การประกอบธุรกิจจดัส่งบุคคลเพ่ือไปศึกษาต่อยงัต่างประเทศ 

2553 

573 รุจิภาส  ธรรมชยัเดชา ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสัญญา : ศึกษากรณี
สญัญาประกนัชีวติ 

2553 

574 วรัท  ตุลยธาํรง บทบาทอัยการในการป้องกันความผิดพลาดจากกระบวนการ
ยติุธรรมในชั้นเจา้พนกังาน 

2553 

575 วนันพ  สมจินตนากลุ การปรับปรุงโครงสร้างองคก์รเพื่อความมีประสิทธิภาพ : ศึกษากรณี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

2553 

576 ศกัด์ิเดช  โพธิรัชต ์ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดจาก
สินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 

2553 

577 ศิริกญัญา  รุนประโคน ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการพัสดุภาครัฐตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2549 

2553 

578 สกล  อดิศรประเสริฐ มาตรการทางกฎหมายเพ่ือคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล : ศึกษาเฉพาะ
กรณีการแยกแยะประเภทขอ้มูลส่วนบุคคล 

2553 

579 สนธยา  โจมกนั บทบาทของกระบวนการยติุธรรมในการตรวจสอบความจริง : ศึกษา
กรณีการตรวจสอบการตาย 

2553 

580 สมเกียรติ  กิจประภานนัท ์ การกาํหนดความผิดเก่ียวกบัหนงัสือเดินทาง 2553 
581 สมชนก  เกษมบุญชยั ค่าตอบแทนกรรมการหรือผูบ้ริหารบริษทัมหาชน : ศึกษากรณีการ

ประกนัภยัความรับผิดของกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
2553 

582 สรรคช์ยั  โพธิสุวรรณ ความรับผิดทางอาญากรณีใช้ส่ิงเทียมอาวุธปืนกระทําความผิด : 
เปรียบเทียบกบัการกระทาํความผิดโดยใชอ้าวธุปืน 

2553 

583 สาโรจน ์ คมคาย รน. วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการจัดระบบแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเขา้เมือง 

2553 

584 สุปราณี   อาจจิตต ์ ข้อตกลงเก่ียวกับการระงับข้อพิพาทในสัญญาพาณิชย์ระหว่าง
ประเทศ : ศึกษากรณีขอ้พิจารณาระหว่างสัญญาอนุญาโตตุลาการ
และสญัญาเลือกศาล 

2553 
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585 สุภาภรณ์  แจง้สุข ปัญหาทางกฎหมายของวธีิพิจารณาคดีเลือกตั้งตามระเบียบท่ีประชุม
ใหญ่ศาลฎีกาวา่ดว้ยวธีิพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้ง
และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ งในการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ. 2550 

2553 

586 อติเทพ  ศิริพงศติ์กานนท ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะหลักประกันการชําระหน้ี : 
ศึกษาเฉพาะกรณีของลิขสิทธ์ิ 

2553 

587 อมรวดี  จาํปาศรี ความสามารถในการต่อสู้คดีอาญาของผูถู้กกล่าวหา : ศึกษากรณีผูมี้
ความบกพร่องทางกายและจิต 

2553 

588 อญัชลี  จินตนา ผลกระทบของพระราชบญัญติัการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ พ.ศ. 
2548 ท่ีเกิดจากหลกัเกณฑข์องอนุสัญญาวา่ดว้ยสัญญาเพ่ือการขนส่ง
ของระหวา่งประเทศโดยทางทะเลทั้งหมดหรือบางส่วน คศ. 2009 

2553 

589 อมัพวา  บวัเยน็ การนํามาตรการเสริมอ่ืนมาใช้แทนการดาํเนินคดีอาญา :  ศึกษา
เฉพาะกรณีความผิดมาตรา 62 วรรคหน่ึง และมาตรา 81 แห่ง
พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 

2553 

590 อาทิตยา  เจริญเช้ือ ปัญหาเก่ียวกบัการทุเลาการเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2553 
591 อิงครัต  ดลเจิม ปัญหาทางกฎหมายในการจัดระเบียบสังคมบริเวณรายรอบ

สถานศึกษา 
2553 

592 อุ่นเรือน  จุลกะเศียร มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการแสวงหา
ประโยชน์จากการขอทาน 

2553 

593 อุรวดี  ประดิษฐผลพานิช การไกล่เกล่ียคดีครอบครัว : กรณีศึกษาข้อพิพาทการใช้อํานาจ
ปกครองบุตร 

2553 

594 เกษกาญจน ์  อ่ิมจิตร การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย  ์ โดย
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

2554 

595 เด่นตา  คงนาค การทําสัญญาจ้างแรงงานเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ครองแรงงาน 

2554 

596 เบญจวรรณ  ล้ีทอง ปัญหาทางกฎหมายในการกล่าวอา้งทางโภชนาการและสุขภาพบน
ฉลากผลิตภณัฑ์ : ศึกษากรณีเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ (Functional 
Drinks) 

2554 

597 เสริมชยั  สุดประเสิรฐ มาตรการเสริมทางอาญาท่ีเหมาะสมแก่ผูก้ระทาํความผิดทางเพศท่ี
กระทาํต่อบุตรของตนเอง 

2554 

598 เสาวลกัษณ์  แกว้กมล การสัง่ไม่ฟ้องคดีท่ีไม่เป็นประโยชน์สาธารณะ 2554 
599 กาญจน์สุดา  เอ้ือหยิง่ศกัด์ิ มาตรการการลงโทษพระภิกษุสงฆ์ในกฎหมายอาญา :  ศึกษากรณี

ความผิดเก่ียวกบัเพศ 
2554 
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600 แพรวอาภา ชวาลีมาภรณ์ ปัญหาขอ้กฎหมายอนัเกิดจากสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย
ระหว่างบริษัท ท่ี รับประกันภัยรถยนต์ฝ่ายถูกกับบริษัท ท่ี รับ
ประกนัภยัรถยนตฝ่์ายผิด 

2554 

601 กนัตนา  มีชยั ปัญหาการอุทธรณ์คาํสัง่ใหใ้ชค้่าสินไหมทดแทนตามพระราชบญัญติั
ความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 : ศึกษากรณีการ
ประปานครหลวง 

2554 

602 กิตติพฒัน ์  แสงภกัด์ิโยธิน ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับระบบการผลิตและการค้าไก่ไข่และ
ผลิตภณัฑ ์

2554 

603 กิตติพิชญ ์ แสงจนัทร์เทศ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัอนัตรายจากผูป่้วยทางจิต 2554 
604 ขรมนัตี  ศิริฤทยัวฒันา บทบาทของอัยการในกรณีท่ีเจ้าพนักงานของรัฐตกเป็นจําเลย

คดีอาญาในความผิดต่อตาํแหน่งหนา้ท่ี 
2554 

605 คมกฤช   ฟองยอ้ย ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับธุรกิจการให้บริการออกกาํลงักายเพ่ือ
สุขภาพ (Fitness) : ศึกษากรณีดา้นสญัญา 

2554 

606 จริญญา   ใจอุ่น ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานโรงฆ่า
สตัว ์

2554 

607 จริญญา  เพชรอาวธุ ปัญหาการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า : ศึกษากรณีผูข้อจด
ทะเบียนหลายรายต่างยื่นคาํขอจดทะเบียนเป็นเจา้ของเคร่ืองหมาย 
การคา้ท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยกนั (มาตรา 20 ถึง มาตรา 26)  

2554 

608 ฐิวาพร  สุชล อาํนาจศาลยุติธรรมในการจํากัดสิทธิอุทธรณ์ฎีกา : ศึกษากรณี
ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าดว้ยการไม่รับคดีซ่ึงขอ้กฎหมาย
หรือข้อเท็จจริงท่ีอุทธรณ์หรือฎีกาจะไม่เป็นสาระอนัควรแก่การ
พิจารณาพิพากษา พ.ศ. 2551 

2554 

609 ณฐันนัท ์ วงศปั์ญญา ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการฟ้องคดีผูบ้ริโภค 2554 
610 ณฐัพงษ ์ วารสิทธ์ิ มาตรการทางกฎหมายในการจดัตั้งองค์การอิสระเพ่ือการคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค 
2554 

611 ณฐัพร  เสียงสมัพนัธ์ ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นวตัถุอนัตราย  : 
ศึกษาเฉพาะกรณีสารป้องกนักาํจดัศตัรูพืช 

2554 

612 ณฐัพล  คาํภีระ การกระทาํทางรัฐบาล : ศึกษาจากแนวคาํวนิิจฉยัของศาลปกครอง 2554 
613 ณฐัรัตน์   รัตนวบูิลยส์ม มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิต ภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อ

ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษ 
2554 

614 ณฐัวดี  ยิง่ยมสาร การนาํตวัผูถู้กกล่าวหาคดีอาญาออกแถลงข่าวต่อส่ือมวลชนในระบบ
กฎหมายไทย 

2554 

615 ดาริน  บุญมาเลิศ การฟ้องคดีในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 2554 
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616 ดลนิมิตร  มหาวรีะ ปัญหาการจ่ายค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าทาํงานในวนัหยดุ ตามกฎหมาย
คุม้ครองแรงงาน 

2554 

617 ทิพยก์มล  วมิล มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจศูนยบ์ริการติดตั้ง
ส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์บรรจุก๊าซธรรมชาติในรถยนต ์(NGV) 

2554 

618 ตรีรัตน ์ วงษาเกษ ปัญหาการใชดุ้ลยพินิจของศาลไทยในการพิจารณาและพิพากษาคดี
เช่าซ้ือ : กรณีศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ท่ีมีผลการกาํหนด
ค่าเสียหายในคดีเช่าซ้ือ 

2554 

619 ตุลา  โชติภกัดี การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ  ตามมาตรา 157 
ประมวลกฎหมายอาญากับความชัดเจนแน่นอนในการบัญญัติ
กฎหมายอาญา 

2554 

620 ทกัษพร  รักอยู ่ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิเรียกร้องของหน่วยงานของรัฐ
กบัเจา้หนา้ท่ีผูก้ระทาํละเมิด เปรียบเทียบกรณีหน่วยงานของรัฐท่ีเป็น
ส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจ 

2554 

621 ธนกมล  สูญทุกข ์ การนําวิธีการประชุมกลุ่มครอบครัวมาปรับใช้กับการกระทํา
ความผิดของเด็กและเยาวชน 

2554 

622 ธนธรรม  เจริญเลิศ ขอบเขตของการพิจารณาคดีอาญาโดยเปิดเผย 2554 
623 ธนทัอร  ผกูมิตร บทบาทของศาลอุทธรณ์ในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงในคดีอาญา 2554 
624 ธีริทธ์ิ  ยอดสุวรรณ ความผิดในการทาํลายชีวติทารก : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกบั

กฎหมายต่างประเทศ 
2554 

625 นธัทวฒัน ์ ทดัศรี ปัญหากฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคพืชท่ีดดัแปลงพนัธุกรรมจาก
การใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพสมยัใหม่ 

2554 

626 นิชาภา  ภูกานดาวงศ ์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองการจา้งงานในสภาวะวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 

2554 

627 นิธิภทัร์  สถาปนสุต การคุม้ครองปะการัง : ศึกษามาตรการทางอาญาในการคุม้ครองและ
การควบคุมการใชป้ระโยชน์จากปะการัง 

2554 

628 นุชนาถ  ประทีปธีรานนัต ์ ปัญหากระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบ
คุณธรรม 

2554 

629 บุณฑริกา  ทบัเกต ุ ความรับผิดและแนวทางในการระงับขอ้พิพาทต่อความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนจากสินคา้ของผูป้ระกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต ์

2554 

630 ปิยะนุช  อรุณรังษี แนวทางการจดัตั้งศาลพาณิชยใ์นประเทศไทย 2554 
631 พงษธ์ร  ธญัญสิริ องค์กรตรวจสอบการปฏิบติัหน้าท่ีของตาํรวจโดยการรับเร่ืองร้อง

ทุกข ์
2554 

632 พรรณิภา  พลศิลป์ มาตรการเสริมโทษทางอาญา : ศึกษากรณีการใหท้าํงานบริการสงัคม 2554 
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633 พฒันพงศ ์ สมานเกียรติ
สกลุ 

การกลั่นกรองคดีก่อนการประทับฟ้อง : ศึกษากรณีคดีอาญาท่ี
พนกังานอยัการเป็นโจทก ์

2554 

634 มนนัพทัธ ์ คงทอง มาตรการทางกฎหมายในการพิจารณาคดีแพง่ใหร้วดเร็ว : ศึกษากรณี
การเล่ือนคดี 

2554 

635 พิชญลกัษณ์  คาํทองสุก การขายทอดตลาดทางอินเตอร์เน็ต 2554 
636 ภทัรษวรรณ  ชะนะมา การไต่สวนขอ้เท็จจริงในคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง : 

บทบาทของพนกังานอยัการในการร่วมไต่สวน 
2554 

637 มนตรี   เหล่าอาํนวยชยั สิทธิผูถู้กกล่าวหาในการพบทนายความเป็นการเฉพาะตวั 2554 
638 ยงยศ  จารุเสาวภาคย ์ ปัญหาการใชสิ้ทธิลาหยดุพกัผ่อนประจาํปีลาเพ่ืออุปสมบท ลาศึกษา

ต่อลาเพ่ือคลอดบุตร และการลาเพ่ือเล้ียงดูบุตรตามกฎหมายคุม้ครอง
แรงงาน 

2554 

639 รัชนี  สุขสวสัด์ิ มาตรการทางกฎหมายในการจัดการซากยานยนต์ :  ศึกษากรณีผู ้
ประกอบธุรกิจและผูบ้ริโภครถยนต ์

2554 

640 วรพจน ์ วณิชชานนท ์ มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู ้บริโภคเ ก่ียวกับการ
ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชซ้ื้อสินคา้และบริการท่ีผูบ้ริโภคได้
ชาํระเงินค่าบตัรล่วงหนา้ 

2554 

641 วรัญญา  ผลศิริ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองแรงงานในกลุ่มนักฟุตบอล
อาชีพ 

2554 

642 วชิาญ   ชอบสุจริต มาตรการทางกฎหมายในการประเมินราคาทรัพยสิ์นภาครัฐของ
ประเทศไทยเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ 

2554 

643 วทิิต  แสงพิทกัษ ์ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ศึกษากรณี :  การพนันผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต 

2554 

644 วรีะยทุธ  ลาสงยาง กฎหมายประกนัสังคมกบัการคุม้ครองสิทธิแรงงานไทยท่ีไปประจาํ
ทาํงานในต่างประเทศ 

2554 

645 วฒิุชยั  ศรีตะลหฤทยั การคุม้ครองผูบ้ริโภคเก่ียวกบัมาตรการการตรวจสอบความปลอดภยั
ของสินคา้ประเภทรถยนตก่์อนนาํออกสู่ตลาด 

2554 

646 ศรีลา  ทองกลาง ปัญหาการพิจารณาลกัษณะบ่งเฉพาะของเคร่ืองหมายคาํผสมตาม
พระราชบญัญติั 

2554 

647 ศิวดล  กาหลง พระราชบัญญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 : ศึกษาปัญหาการ
แต่งตั้งและถอดถอนอนุญาโตตุลาการ 

2554 

648 สฤษฎ ์  กลัน่สุภา ปัญหาการปรับบทกฎหมายในคดีผิดสญัญาชาํระหน้ีเงิน : ศึกษากรณี
ดอกเบ้ียผิดนดัและเบ้ียปรับ 

2554 

649 สณัฐิติ  ธรรมใจ การไกล่เกล่ียคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะการยติุคดีอาญาโดยนายอาํเภอ 2554 
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650 สหสัญาริญ  พนัธ์ุงามวงศ ์ ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนวดท่ีมี
เจตนาจดัใหมี้การคา้ประเวณี 

2554 

651 สิวฤทธ์ิ  น่ิมกลุ มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานหญิงในภาค
เกษตรกรรม 

2554 

652 สีหเดช  สระกอบแกว้ ปัญหาโครงสร้าง  อาํนาจหนา้ท่ี ของคณะกรรมการนโยบายตาํรวจ
แห่งชาติและคณะกรรมการขา้ราชการตาํรวจ ท่ีมีผลกระทบต่อการ
แต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการตาํรวจ 

2554 

653 สุเมธ   สุพนัธวรชาติ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองเจา้พนกังานราชทณัฑห์ญิงมี
ครรภท่ี์ปฎิบติัหนา้ท่ีควบคุมผูต้อ้งขงัในเรือนจาํและทณัฑสถาน 

2554 

654 สุฑามาศ  กรายแกว้ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดชอบทางแพ่งเพ่ือเยียวยา
ความเสียหายอนัเกิดจากนิวเคลียร์หรือรังสี 

2554 

655 สุทธิพร  สุขสวสัด์ิ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจให้บริการรถ
โดยสารรับจา้งแบบไม่ประจาํทาง : ศึกษาดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 

2554 

656 สุพรัตน์  อินโต อาํนาจหนา้ท่ีของผูอ้าํนวยการสถานพินิจกบัการดาํเนินคดีอาญาเด็ก
และเยาวชน 

2554 

657 สุระศกัด์ิ  แกว้เจริญ การเปิดเผยพยานหลกัฐานของฝ่ายรัฐในชั้นศาล 2554 
658 สุรินทร์  ทองมา พฒันาการและแนวทางท่ีควรจะเป็นของสัญญาทางปกครองใน

ประเทศไทย 
2554 

659 สุวชิา  สิรันทวเินติ การคุม้ครองพยาน : ศึกษาการสืบพยานบุคคลโดยไม่เผชิญหน้า
จาํเลยตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 172 วรรค
สาม 

2554 

660 หทยัรัตน ์ สมสุข ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑข์องใชส้าํหรับเด็กท่ีเป็นหัวนม
ยางและขวดนม 

2554 

661 หฤทยา  วธุยากร อายคุวามร้องทุกขใ์นความผิดฐานข่มขืนกระทาํชาํเราและการกระทาํ
อนาจารอนัยอมความได ้: ศึกษาเฉพาะกรณีผูเ้สียหายเป็นผูเ้ยาว ์

2554 

662 อดิศร  กลุวทิิต ปัญหากฎหมายอนัเกิดจากการกาํหนดเขตพ้ืนท่ีป่าไมท้บัซอ้น 2554 
663 อติมา  เยน็ใส เหตุห้ามผูพ้ิพากษาในการพิจารณาและพิพากษาคดี : ศึกษากรณีการ

ขดัแยง้กนัในบทบาทหนา้ท่ี  
2554 

664 อธิป  อินทรบุรี การตั้งทนายใหแ้ก่ผูถู้กฟ้องในชั้นประทบัฟ้องคดีท่ีราษฎรเป็นโจทก ์ 2554 
665 อนิวรรตน ์  ม่วงวเิศษ บทบาทของอยัการสูงสุดในการดาํเนินคดีอาญากบัผูด้าํรงตาํแหน่ง

ทางการเมือง 
2554 

666 อมรรัตน ์ วงษป์ระสิทธ์ิ ปัญหาในการบงัคบัใชบ้ทบญัญติัว่าดว้ยการปลดจากลม้ละลายโดย
ผลของกฎหมาย 

2554 
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667 อสนี  จางเตม็ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกํากับดูแลผูป้ระกอบธุรกิจ 
จาํหน่ายสตัวเ์ล้ียง 

2554 

668 อาทิตย ์ วงศย์ฤทธ์ิ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและกํากับดูแลธุรกิจเกม
คอมพิวเตอร์ 

2554 

669 อุดมศกัด์ิ  เยน็ใส มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมกาํกับดูแลและส่งเสริม
มูลนิธิท่ีดาํเนินกิจการดา้นสาธารณประโยชน์ 

2554 

670 อุมาพนัธ ์ ตงัคจิวางกรู กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การเยียวยาความรุนแรงใน
ครอบครัว ศึกษาเปรียบเทียบกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระทาํ
ดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 

2554 

671 ชาคริต     บุญเพ่ิม การเอาตวับุคคลไวใ้นอาํนาจรัฐ  :  ศึกษากรณีการจบั 2555 
672 ชุติมา   สมจิตต ์ มาตรการทางกฎหมายอาญาในการคุม้ครองความสงบสุขสาธารณะ : 

ศึกษากรณีการกระทาํความผิดท่ีกระทบต่อศรัทธาในพทุธศาสนา 
2555 

673 กนัยารัตน์   รูปสมศรี การทบทวนคําพิพากษาในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้ดํารง
ตาํแหน่งทางการเมือง  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พทุธศกัราช 2550 

2555 

674 นพดล กอ้นทอง บทบาทของศาลในการกลัน่กรองคดีชั้นประทบัฟ้อง : ศึกษากรณี
ราษฎรเป็นโจทก ์

2555 

675 กิตติพงษ ์ เชิดชูจิต ระบบบนัทึกคาํพยานในคดีอาญา 2555 
676 จารุวรรณ  อมรศิลสวสัด์ิ การดาํเนินคดีอาญาโดยรัฐ : ศึกษาบทบาทของพนักงานอยัการใน

การร้ือฟ้ืนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม่ 
2555 

677 สุพตัรา  จงใจงาม เสรีภาพในการตดัสินใจของผูถู้กกล่าวหาในระหวา่งการสอบปากคาํ 2555 
678 ดรัญพงศ ์ อภิรมยว์ไิลชยั การคน้บุคคลในท่ีสาธารณสถาน 2555 
679 วชิธิดา  สกลุบดี การเพิกถอนการออกหมายจบัในคดีอาญา 2555 
680 ดวงกมล  จนัทรรัตน์มณี การปฏิบัติท่ีเหมาะสมต่อเด็กและเยาวชนซ่ึงกระทาํความผิดฐาน

กระทาํชาํเราเด็ก 
2555 

681 นิทราวดี  ฤทธ์ิพนัธ์ุ ความเป็นอิสระของผูพ้ิพากษาในการทาํคาํพิพากษาคดีอาญา 2555 
682 บณัฑิตย ์ นทีรัยไทวะ การสั่งคดีของพนักงานอยัการ : ศึกษาการนาํปัจจยัท่ีเก่ียวกบัผูถู้ก

กล่าวหาวา่กระทาํความผิดมาประกอบการพิจารณา 
2555 

683 อุบล  ลีราช สิทธิและเสรีภาพของผูต้อ้งขงัระหว่างพิจารณา : ศึกษาสิทธิไดรั้บ
การเยีย่มผูต้อ้งขงัระหวา่งพิจารณา 

2555 

684 ณฐัพล  สินทววีฒัน์ องค์กรอาชญากรรมในคดียาเสพติด : ศึกษากรณีการต่อรองคาํรับ
สารภาพ 

2555 

685 ธนนัทรั์ฐ  ธนกิจนิรันดร์ การควบคุมผูก้ระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติด 2555 
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686 นิษฐนาถ  คงนวล การตรวจสอบอาํนาจอิสระของพนักงานอยัการภายใตรั้ฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 : ศึกษากรณีการสั่งคดีตาม
ดุลพินิจ 

2555 

687 สุพตัรา  เกตุแกว้ การจดัประเภทความผิดอาญาแผ่นดินกบัความผิดอนัยอมความได ้ : 
ศึกษากรณีความผิดฐานยกัยอกกบัความผิดฐานลกัทรัพย ์

2555 

688 วรรณพิศ  นิยมฤทธ์ิ ขอบเขตการใหข้อ้มูลข่าวสารในชั้นเจา้พนกังานและชั้นศาลกบัสิทธิ
ของผูถู้กกล่าวหา 

2555 

689 รัตติยา  ทาทอง หลกัความเป็นอิสระในการชัง่นํ้ าหนกัพยานหลกัฐาน : วิเคราะห์การ
กําหนดมาตรฐานการชั่งนํ้ าหนักพยานหลักฐาน ตามประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 227/1 

2555 

690 โสภาคย ์ วนิิจนยัภาค การส่งผูร้้ายขา้มแดนกับการส่งตัวออกนอกราชอาณาจักร ตาม
กฎหมายคนเขา้เมือง 

2555 

691 อุดมลกัษณ์  ศิริอ่อน ความไม่ชดัเจนแน่นอนของความผิดฐานทาํร้ายร่างกายถึงสาหสั 2555 
692 วฒันากร  สั้นนุย้ มิติทางนิติบญัญติัในการลดคดีข้ึนสู่ศาล 2555 
693 วรรธนพงศ ์ คาํดี ศาลพิจารณากบัการสืบพยานลบัหลงัจาํเลย 2555 
694 ณฐัถาวดี  ล้ีตระกลู สิทธิในการมีทนายความ : ศึกษาเปรียบเทียบผลการละเมิดสิทธิใน

ชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณา 
2555 

695 วลิาวณัย ์ ชอบแต่ง เหตุท่ีผูก้ระทําไม่ต้องรับโทษอาญา : ศึกษากรณีตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคทา้ย กรณีการกระทาํชาํเราระหวา่ง
เด็กชายและเด็กหญิง 

2555 

696 วไิลวรรณ์  บุญลอย ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูต้อ้งโทษประหารชีวติ 2555 
697 ศิริพร  โลหะปาน ความผิดฐานชาํเราเด็กหญิง : ศึกษากรณีการรับโทษตามกฎหมาย 2555 
698 ณฐัพงศ ์  เผา่พหล สิทธิผูต้อ้งหาท่ีเป็นหญิงมีครรภ ์ 2555 
699 ชุมพล  กอบกลุธร ปัญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัค่าเสียหายเบ้ืองตน้ : ศึกษาเฉพาะกรณี

บุคคลผูมี้หนา้ท่ีจ่ายและการใชสิ้ทธิไล่เบ้ียเรียกคืน 
2555 

700 จงกลณี   พรหมารัตน ์ ปัญหาการตีความขอ้ยกเวน้การให้ความคุม้ครองสิทธิบตัรในวิธีการ
วนิิจฉยับาํบดั  หรือรักษาโรคมนุษยใ์นประเทศไทย 

2555 

701 กญัณิการ์   ผาสุก ความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั : ศึกษา
กรณีความรับผิดท่ีเกิดจากยาเจริญอาหารในเด็ก 

2555 

702 มินตรา   บวัทอง มาตรการทางกฎหมายในการยกเวน้ทรัพยสิ์นในคดีลม้ละลายของ
ลูกหน้ีบุคคลธรรมดา 

2555 

703 ชิสา   โรยสูงเนิน บทบาทของศาลในคดีผูบ้ริโภคและในคดีปกครอง   :  ศึกษา
เปรียบเทียบ 

2555 
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704 สุเวช  ชูสงัข ์ ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองผูรั้บบริการทางการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

2555 

705 แพทริญา   อรัญม่ิง ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัขอ้สญัญาท่ีไม่เป็นธรรม 2555 
706 คุณนิธิ   จึงสมาน มาตรทางกฎหมายในการควบคุมการปฏิบติัหน้าท่ีของผูท้าํแผนใน

คดีฟ้ืนฟกิูจการลูกหน้ี 
2555 

707 สายชล   จงหม่ืนไวย การคุม้ครองความปลอดภยัในการทาํงานของแรงงานนอกระบบ  : 
ศึกษากรณีแรงงานภาคเกษตรกรรม 

2555 

708 วชิราพร    จารุวฒันกลุ ปัญหาเก่ียวกบัการขอรับชาํระหน้ีและการบงัคบัชาํระหน้ีของเจา้หน้ี
ผูมี้สิทธิยดึหน่วงในคดีลม้ละลาย 

2555 

709 กิตติวฒัน์  จิตวริิยาวฒัน ์ ปัญหาเ ก่ียวกับสิทธิของเจ้าหน้ีซ่ึงมีสิทธิหักกลบลบหน้ีในคดี
ลม้ละลายและฟ้ืนฟกิูจการ 

2555 

710 วชุิดา   บูรพาศิริวฒัน ์ ปัญหาระยะเวลาการฟ้องเพิกถอนสิทธิบตัรการประดิษฐ์ สิทธิบตัร
การออกแบบผลิตภณัฑ ์หรืออนุสิทธิบตัรเน่ืองจากความไม่สมบูรณ์ 

2555 

711 ปวรรษ   กมลเสรีรัตน ์ มาตรการในการขอรับชาํระหน้ีของเจา้หน้ีมีประกนัในคดีลม้ละลาย 2555 
712 ฉลองบูรณ์  เพง็ลาํ การบงัคบัหลกัประกนัทางธุรกิจท่ีเป็นกิจการในคดีลม้ละลาย 2555 
713 สิริพร   กงัวาฬ หลกัสุจริตในสญัญาจา้งแรงงาน 2555 
714 พรรณทิพย ์  ฉนัทะดาํรง

รัตน ์
ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคด้านการโฆษณาขาย
ทอดตลาดอสงัหาริมทรัพยต์ามคาํสัง่ศาลโดยเจา้พนกังานบงัคบัคดี 

2555 

715 กฤติยาภรณ์  ไตรทิพยา
นนท ์

ปัญหาทางกฎหมายอนัเก่ียวเน่ืองมาจากท่ีดินซ่ึงได้กรรมสิทธ์ิโดย
การครอบครองปรปักษ ์

2555 

716 อุมาพร   นาคสุทธิ ปัญหาการนาํเคร่ืองหมายการคา้หรือเคร่ืองหมายบริการท่ีจดทะเบียน
ของบุคคลอ่ืนมาจดทะเบียนเป็นช่ือโดเมน (Domain  Name)   

2555 

717 วาสินี   แสงแกว้ การคุม้ครองผูบ้ริโภคจากสินคา้ท่ีปลอดภยั : ศึกษากรณีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายทางจิตใจ 

2555 

718 สมศกัด์ิ  สุกเพง็ อิทธิพลของระบบกฎหมายคอมมอนลอร์ท่ีมีต่อกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง่ของไทย 

2555 

719 ศจีพร  แตม้แกว้ หลกัการพิพากษาเกินคาํขอ : ศึกษาคดีแพง่ทัว่ไป 2555 
720 ชูพงศ ์ กระแสร์ ความยนิยอมในการทาํสญัญาประกนัชีวติ 2555 
721 ปริฉตัร สุทศัน์ ณ อยธุยา รูปแบบกฎหมายท่ีถูกต้องเหมาะสมต่อการนํารถยนต์มาเป็น

หลกัประกนัการชาํระหน้ีสาํหรับประเทศไทย 
2555 

722 ฉมาพนัธ ์สยักลุประดิษฐ ์ การก่อตั้งทรัสตเ์พ่ือจดัการทรัพยม์รดก 2555 
723 วฒิุพงษ ์ศกัด์ิสิทธ์ิ การบงัคบัหลกัประกนัตามพระราชกาํหนดบรรษทับริหารสินทรัพย์

ไทย พ.ศ. 2544 
2555 
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724 เจษฎา เพชรแอน มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองชัว่คราวในคดีผูบ้ริโภค 2555 
725 ชาตินยั  โมราราย เงินประกนัการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ืออยูอ่าศยั 2555 
726 ศิริพงศ ์ ศิริโยธิพนัธ์ุ ปัญหาการเรียกร้องเก่ียวกบัสภาพการจา้งในสถานประกอบกิจการ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
2555 

727 ธงชยั  พว่งภกัดี มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงานของ
ลูกจา้งในสถานประกอบการ 

2555 

728 วรีะชยั  เหลืองประเสริฐ การเพิกถอนคาํพิพากษาโดยศาลท่ีมีคาํพิพากษา 2555 
729 จินตนา  อินทรัตน ์ มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจดัการสว้มในประเทศไทย 2555 
730 กนกพร  คงบุญ ปัญหาเก่ียวกับการแบ่งประเภทเงินได้พึงประเมินตามประมวล

รัษฎากร : ศึกษากรณี ตามมาตรา 40(1) กบัลมาตรา 40(2) 
2555 

731 ศิววงศ ์ ดาํรงสจัจศิ์ริ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองแรงงานในงานขนส่ง : ศึกษา
กรณีการขนส่งส่ิงของโดยรถบรรทุก 

2555 

732 คชาบุญ  กิจมณีโชติ กฎหมายฟ้ืนฟูกิจการ : ศึกษากรณีการเปล่ียนแปลงกระบวนการจาก
การฟ้ืนฟกิูจการเป็นกระบวนการลม้ละลาย 

2555 

733 สถาพร  จุฑารัตนพงศ ์ ปัญหาการจ่ายประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายประกนัสังคม : ศึกษา
กรณีตาย 

2555 

734 อนุวตัร  แยม้สงวนศกัด์ิ เกณฑ์การกาํหนดความคุม้ครองเก่ียวกบัการบริการทางการแพทย ์
กรณีเจ็บป่วยอนัมิใช่เน่ืองจากการทาํงานตามกฎหมายประกนัสงัคม 

2555 

735 อานิตยา  มาบวั ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ 2555 
736 สุธญัญ ์ เกียรติชยัประสพ มาตรการเก่ียวกบัการออกใบกาํกบัภาษีโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย : 

ศึกษาตามประมวลรัษฎากร 
2555 

737 อุโฆษ  เมาลานนท ์ ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการปรับโครงสร้างหน้ีและฟ้ืนฟู
กิจการในกิจการขนาดยอ่ม 

2555 

738 อินทิรา  ดาราพาณิชย ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัขอ้สญัญาท่ีไม่เป็นธรรมตามสญัญาสาํเร็จรูป 2555 
739 ชญัญา  ชมภูแสง ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการฟ้องคดีให้ผูป้ระกอบธุรกิจรับผิดใน

ความชาํรุดบกพร่องของรถยนตใ์หม่ 
2555 

740 พชัรมยั  รุ่งเรืองศุภรัตน ์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองแรงงานเด็ก : ศึกษาเฉพาะ
กรณีการทาํงานดา้นการแสดง 

2555 

741 สุจิตรา  คีรี ปัญหาการจาํหน่ายหน้ีสูญตามกฎหมายไทย 2555 
742 เบญจวรรณ ณ นคร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัลกัษณะยมืใชส้ิ้นเปลือง 2555 
743 ธนัยพร ทรัพยต์นัติกลุ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการโฆษณาธุรกิจการลงทุนทางการเงินท่ี

มีความเส่ียง : ศึกษากรณีกองทุนรวม 
2555 

744 ธญัภา  สุนทรพิพิธ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการทาํธุรกิจการใหเ้ช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 2555 
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745 สรญา   โสภาเจริญวงศ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับวิธีการออกคําสั่งทางปกครองของฝ่าย
ปกครอง 

2555 

746 กมลชนก   เจียรววิฒันวงศ ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการออกเสียงประชามติในประเทศไทย 2555 
747 ศรัณยา   กล่ินสุคนธ์ ปัญหาเก่ียวกบัสิทธิในความเสมอภาค : ศึกษาเฉพาะกรณีสิทธิใน

ความเสมอภาคของผูพ้น้โทษในการศึกษาและทาํงาน 
2555 

748 พจนา    โสภาเจริญวงศ ์ มาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมเพ่ือจดัระเบียบเก่ียวกบัการชุมนุม
สาธารณะ 

2555 

749 ณฐัพล  เลิศธาํรงศกัด์ิ ขอบเขตและมาตรฐานการควบคุมการพกพาและการใชอ้าวธุปืนของ
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 

2555 

750 ศรสวรรค ์ ปุญญติัวรัณ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 

2555 

751 พิชิต  ช่ืนบาน การกระทาํท่ีเป็นการขดักันแห่งผลประโยชน์ : วิเคราะห์จากคาํ
พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 

2555 

752 ฉตัรพล  ปัทมะเศรษฐ กระบวนการระงับขอ้พิพาทในสัญญาจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ : ศึกษา
เปรียบเทียบระบบกฎหมายไทยกบัสหรัฐอเมริกา 

2555 

753 ปิยะสร พวงบุบผา สิทธิในการขอบงัคบัคดีโดยผูไ้ม่ใช่คู่กรณีในคดีปกครอง 2555 
754 ภูวเดช  วงศเ์ค่ียม ปัญหาเก่ียวกบัเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัของสมาชิกรัฐสภา 2555 
755 กิตติพฒัน ์ สุวรรณนจัศิริ การตรวจสอบการกระทําของคณะกรรมการการเลือกตั้ งตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งโดยองคก์รตุลาการ 
2555 

756 ธีระพล  โชคนาํชยั ปัญหาการบัญญัติศาสนาประจําชาติในรัฐธรรมนูญ :  ศึกษา
เปรียบเทียบจากรัฐธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ 

2555 

757 ปรีชา วงศร์ววิรรณ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัสิทธิและเสรีภาพของผูต้อ้งหา : ศึกษา
เฉพาะกรณีการทาํแผนประกอบคาํรับสารภาพ 

2555 

758 เอกชยั   สินธ์ภกัดี ปัญหาการดาํเนินการทางวินัยของผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยัใน
กาํกับของรัฐ : ศึกษากรณีการกระทาํความผิดวินัยร่วมกันของ
ผูป้ฏิบติังานในมหาวทิยาลยัมหิดล 

2555 

759 เลิศศกัด์ิ  ตน้โต การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีถูกควบคุมตัวภายใต้    
พระราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

2555 

760 พิชญาภรณ์  กลุเศรษฐ มาตรการทางกฎหมายประกนัสังคมในการคุม้ครองแรงงาน ศึกษา
เฉพาะภาคเกษตรกรรม 

2555 

761 พีระพชัร  กลดัวงั การรับฟังพยานบอกเล่ากบัปัญหาการชัง่นํ้ าหนกัพยานหลกัฐาน 2556 
762 ภูมิภทัร  ศาสตร์ศศิ อาํนาจกระทําของแพทย์ในการให้ผู ้ป่วยตายอย่างสงบในวาระ

สุดทา้ยของชีวติ 
2556 
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763 ปาณิศ  วงศทุ์มมาลา ความภาวะวิสัยของพนกังานอยัการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทย
และฝร่ังเศส 

2556 

764 อนนัต ์อภิชยันนัท ์ การอายดัตวัผูต้อ้งหา 2556 
765 โกเมศ  สุบงกช ปัญหาเก่ียวกบัเขตอาํนาจของศาลทหาร 2556 
766 วฒิุศกัด์ิ เอมะสุวรรณ คดีแพ่งท่ีเก่ียวกบัคดีอาญา : ศึกษาการช่วยเหลือผูเ้สียหายและเหยื่อ

อาชญากรรมในดคีอาญา 
2556 

767 พชรพร หงษสุ์วรรณ เหตุทําให้คดีอาญายอมความได้ : ศึกษากรณีความผิดบางฐาน
ระหวา่งสามีภริยา 

2556 

768 วนิยั มีบุตรภกัดี เหตุตัดอาํนาจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ศึกษากรณีเจ้า
พนกังานในชั้นสอบสวนฟ้องร้อง 

2556 

769 ผอ่งพรรณ มาบุญมี การปฏิบติัต่อจาํเลยระหว่างพิจารณาคดี : ศึกษาการใชโ้ซ่ตรวนต่อ
จาํเลยในหอ้งพิจารณา 

2556 

770 ธนัยนนัท ์พยคัมะเลิง การกาํหนดความผิดเก่ียวกบัการอุม้หาย 2556 
771 กฤษณา เพียรกิจ ความเป็นอิสระในการรับฟังพยานหลกัฐานกับบทบัญญติัมาตรา 

226/2 แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
2556 

772 บณัฑิต โตท้องดี กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : ศึกษาการเบ่ียงเบนคดีความ
รุนแรงในครอบครัว 

2556 

773 มาละตรี เฮ่าศกนุต ์ ทิศทางความเป็นอาํนาจเดียวของการสอบสวนและฟ้องร้องคดีอาญา
ในประเทศไทย 

2556 

774 ดนยั เหลืองแก่นคูณ การดาํเนินคดีอาญาของพนกังานเจา้หนา้ท่ีกรุงเทพมหานคร 2556 
775 สุชาภร วณิชยสิ์ริกลุ ความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา : ศึกษาความผิดท่ี

ผูก้ระทาํตอ้งมีเจตนา 
2556 

776 ปภาวรินทร์ จีนสลุต ปัญหาการรับฟังพยานบอกเล่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 226/3 : ศึกษากรณีปัญหาการรับฟังถอ้ยคาํของ
บุคคลในชั้นสอบสวนเป็นพยานหลกัฐานในศาล 

2556 

777 อภิรัฐ  บุญทอง ความผิดฐานลกัทรัพย ์: ศึกษากรณีการบงัคบัชาํระหน้ีโดยไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมาย 

2556 

778 ปัณณวชิ  ประจวบลาภ ดุลยพินิจของศาลในการลดโทษ : ศึกษากรณีจาํเลยใหข้อ้มูลในคดียา
เสพติด 

2556 

779 ดวงธมล  คาํวโิส การไกล่เกล่ียคดีอาญาความผิดต่อแผ่นดินในชั้นศาล : ศึกษาเฉพาะ
กรณีท่ีมีผูเ้สียหาย 

2556 

780 ปภงักร ตรีเทพชาญชยั มาตรการไต่สวนการตาย : ศึกษามาตรการตรวจสอบถ่วงดุลในการ
คน้หาความจริง กรณีการตายของผูป่้วยในความดูแลของแพทย ์

2556 
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781 สุนทร นามแสง การคุม้ครองสิทธิของผูถู้กกล่าวหาในระหว่างคดี : ศึกษากรณีการ
ปล่อยชัว่คราวในคดีอตัราโทษจาํคุกไม่เกินสามปี 

2556 

782 ธวลัพร รักตะเมธากลู ความผิดท่ีเป็นการก่ออันตราย : ศึกษาความรับผิดทางอาญาใน
ความผิดฐานเขา้ร่วมในการชุลมุนต่อสู ้

2556 

783 พงษเ์ทพ  ทรัพยศ์รี การคน้หาตวับุคคลในท่ีรโหฐานในเวลากลางคืนของเจา้พนักงาน
ตาํรวจ 

2556 

784 ปิยพร เกษมภกัดีพงษ ์ บทบาทของอยัการในการกาํกบัดูแลการสอบสวน : ศึกษากรณีการ
ตรวจสอบการขอออกหมายอาญาในชั้นเจา้พนกังาน 

2556 

785 จรินทร คิดอ่าน การยติุการตั้งครรภ ์: ศึกษากรณีเหตุทางสงัคมและเศรษฐกิจ 2556 
786 มณฑิรา แสงสวา่ง การบงัคบัโทษจาํคุกศึกษากรณีทณัฑสถานเปิด 2556 
787 วนิยั หมวกมณี มาตรการทางกฎหมายในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั ศึกษากรณีการใช้

มาตรการทางวนิยั 
2556 

788 หฤทยั  รัตนระพ ี ความผิดฐานก่อการร้าย 2556 
789 ปิยพรรณ พรหมเมศร กฎหมายเก่ียวกับการพนัน : ศึกษามาตรการหลีกเล่ียงการลงโทษ

จาํคุกแก่ผูเ้ล่นการพนนั 
2556 

790 ปุณณดา บุญจนัทร์ การรับโทษหนักข้ึน : ศึกษากรณีการล่วงละเมิดทางเพศของผู ้มี
อาํนาจบงัคบับญัชากระทาํต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

2556 

791 อุทุมพร จุลนิพิฐวงษ ์ คาํฟ้องคดีอาญา ศึกษาบทบาทศาลในชั้นประทบัฟ้อง 2556 
792 ดาริน ทุเรียนงาม การลดวนัตอ้งโทษจาํคุก : ศึกษาเปรียบเทียบในระบบกฎหมายไทย

กบัฝร่ังเศส 
2556 

793 ชาคริช  สุขสมสิน การระงบัคดีอาญาของเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ ์ 2556 
794 ภาณุพงศ ์พิมพพ์ิพฒัน์ การบัญญัติความผิดต่อชีวิตและความผิดต่อร่างกาย : ศึกษากรณี

ความผิดฐานชุลมุนต่อสู ้
2556 

795 รุ่งทิวา แซ่ล้ิม การถามปากคาํเด็กในฐานะผูต้อ้งหาในชั้นสอบสวน 2556 
796 วริิยะ ธรรมจกัร มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองเด็กจากส่ือลามก 2556 
797 คมคณิศร์ ผอ่งหิรัญ ความผิดเก่ียวกบัหนังสือเดินทาง : ศึกษาขอบเขตของการบงัคบัใช้

กฎหมาย 
2556 

798 สุภาวดี ธีระวงศภิ์ญโญ ปัญหาการรับฟังพยานบุคคลท่ีมิไดก้ระทาํต่อหนา้ศาลท่ีเป็นเจา้ของ
คดี 

2556 

799 วชัรพล ศรีปักษา เขตอาํนาจสอบสวน : ศึกษากรณีความผิดฐานหม่ินประมาทโดยการ
ใหส้มัภาษณ์ทางหนงัสือพิมพ ์

2556 

800 ฐาปรกรณ์  เท่ียงธรรม การใชดุ้ลพินิจของศาลในการกาํหนดโทษ : ศึกษาเฉพาะกรณีการรอ
การลงโทษ 

2556 
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801 กรกนก นวมงาม การนาํกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉันท์ในรูปแบบการไกล่เกล่ีย
มาใช้ในชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาล : ศึกากรณีความผิดฐาน
กระทาํโดยประมาทต่อชีวติและร่างกาย 

2556 

802 ศิริพร อนนัตเสถ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา157 : ศึกษากรณีกรรมเดียวผิด
กฎหมายหลายบท 

2556 

803 ธญัรดี นิโลบล บทบาทของศาลในการตรวจคาํฟ้องคดีอาญา 2556 
804 ฉตัรแกว้ สอนศิริ ความรับผิดทางอาญาของแพทยผ์ูท้าํการปลูกถ่ายอวยัวะจากคนตาย 2556 
805 สมฤทธ์ิ สุวรรณโณ การริบทรัพยสิ์นในคดียาเสพติด : ศึกษาตามแนวคาํพิพากษาศาลฎีกา 2556 
806 ปณิธาน ตึงตระกลู มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของผูต้ ้องขังในด้าน

สุขอนามยั 
2556 

807 ยอดบุตร กอ้นแกว้ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลของผูต้อ้งหา
ซ่ึงเป็นเด็กและเยาวชนในชั้นจบักมุและชั้นสอบถาม 

2556 

808 ศุภณฐั ชูลาภ บทบาทพนกังานอยัการในการสอบสวนคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณี
การสอบสวนคดีความผิดนอกราชอาณาจกัร 

2556 

809 ชยันเรศ วงศส์ายณัห์ การนําระบบลูกขุนมาใช้ในการพิจารณาคดีอาญาร้ายแรงแรงใน
ประเทศไทย 

2556 

810 นุชจรินทร์ ศรีนุชศาสตร์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจผลิตภณัฑต์ูน้ํ้ าด่ืมหยอดเหรียญ 2556 
811 ฌานิศา ภู่เงิน มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดเพ่ือความชาํรุดบกพร่อง

ของผูป้ระกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์: ศึกษากรณีธุรกิจบา้นจดัสรร
และอาคารชุด 

2556 

812 วรินทร เช้ือบุญช่วย การจดัเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร : ศึกษากรณียารักษา
โรค 

2556 

813 นิธาน์ พงศาปาน ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

2556 

814 ชวนชม ศกัด์ิสนิทวงษ ์ มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาความเสียหายอนัเกิดจากมลพิษ
ทางเสียงศึกษากรณีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

2556 

815 ทตัดา วรีะวฒิุ ผูถื้อหุ้นกับการมีส่วนร่วมความรับผิดในการประกอบธุรกิจของ
บริษทัจาํกดั 

2556 

816 เอกรัฐ ชดัใจ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจปุ๋ย : ศึกษามาตรการ
เก่ียวกบัการผลิตการนาํเขา้ และการจาํหน่ายปุ๋ยเคมี 

2556 

817 รัชดา รางกระโทก ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจเลนส์สมัผสั 2556 
818 ศุภณฏัฐ ์ชีวะกอ้งเกียรติ มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานเด็กท่ีทํางานบาง

ช่วงเวลา 
2556 
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819 ศศิประภา อ่อนสระ มาตรการทางกฎหมายในการใหค้วามคุม้ครองบุคคลวกิลจริต 2556 
820 อรุณศรี ไทยยิง่สมบติั ปัญหาทางกฎหมายในการจัดสวสัดิการสําหรับลูกจ้างเก่ียวกับ

ครอบครัวและผูอ้ยูใ่นอุปการะ 
2556 

821 ปวณีา  ไชยสาร ปัญหากฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยของอาหารท่ีมีผลต่อการ
ส่งออกอาหารของไทย ศึกษากรณีอาหารพร้อมปรุง (Ready to Cook 
Food) 

2556 

822 ฉตัตมาศ วเิศษสินธ์ุ วิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลของ
ลูกจา้งผูป้ระกนัตนในกฎหมายประกนัสงัคม 

2556 

823 ทรงพล แกว้จุลกาญจน ์ มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุม้ครองลูกจ้างกรณีเกิดภยั
พิบัติธรรมชาติ : ศึกษาเฉพาะการจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย และการ
จ่ายเงินสมทบกรณีอุทกภยั 

2556 

824 กิตติสณัห์ ชา้งทอง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิของภาคเอกชนเพ่ือป้องกนั ฟ้ืนฟ ู
เยยีวยาภยัพิบติัและความเสียหายกรณีอุทกภยั 

2556 

825 ปณิตา  จิงหะรานนท ์ ปัญหาและผลทางกฎหมายเก่ียวกบัการประชุมกรรมการจาํกดั ตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

2556 

826 ญาณิศา ธีระบญัชร ปัญหาและผลบังคับทางกฎหมายของสัญญาซ้ือขายสินค้าเกษตร
ล่วงหนา้ : ศึกษากรณี สญัญาซ้ือขายขา้วขาวซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการ
ส่งมอบและรับมอบ 

2556 

827 ชชัวรรณ  อุณหเลขจิตร วิเคราะห์ปัญหาในกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

2556 

828 อภิภู สอนนาํ มาตรการคุ้มครองลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ในกรณีเกิดโรคระบาด (ศึกษาเฉพาะ
โรคไขห้วดัใหญ่ ค.ศ. 2009) 

2556 

829 พรทิพย ์ เผา่พหล ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการควบคุมและการคุ้มครองผู ้บริโภค
เคร่ืองด่ืมผสมคาเฟอีน 

2556 

830 สุรีย ์ สิงห์ทอง ปัญหาทางกฎหมายควบคุมอาคารท่ีส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์: ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร 

2556 

831 กฤษณะ ม่ิงทองคาํ ปัญหาการละเมิดสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ท่ี
จดทะเบียน 

2556 

832 วญิาภรณ์ นอ้ยอ่อนโพธ์ิ ปัญหากฎหมายในการปรับปรุงการจดัเก็บภาษีเงินไดข้องคู่สมรส 2556 
833 สุธิรา ศรีละจกัร์ ปัญหาการลม้ละลายของบุคคลธรรมดาซ่ึงมิใช่ประกอบธุรกิจการคา้

พาณิชย ์
2556 

834 รัชฏาพร รุจิโกไศย ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในคดีผูบ้ริโภค 2556 
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835 กาญจนินท ์ศกัด์ิศิริวฒุโฒ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการรับรองตัว๋แลกเงิน 2556 
836 ณภทัร น่ิมสอาด ปัญหาในการควบคุมแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาทาํงานในประเทศไทย : 

ศึกษากรณีตามมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่าง
ดา้ว พ.ศ. 2551 

2556 

837 นภาพร เจริญชยัเพชร ปัญหาทางกฎหมายในการทาํประกนัชีวิตผูอ่ื้นท่ีไม่ใช่ญาติ : ศึกษา
กรณีนายจา้งเอาประกนัชีวติลูกจา้ง 

2556 

838 กฤษณ์ ธนนิมิตร มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจให้บริการรถตู ้
โดยสารประจาํทางเอกชน 

2556 

839 จุฑามาศ บุญบาล ปัญหาทางกฎหมายของหนงัสือปฏิเสธการรักษาพยาบาลของผูป่้วย
วาระสุดทา้ยของชีวติ 

2556 

840 ชาํนาญ หยตูุง้ วิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับขอ้สัญญาในเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภยั
รถยนต ์

2556 

841 เกียรติกิตติ ธูปบูชา มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยัจากการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนของบริษทัประกนัภยั : ศึกษากรณีการประกนัภยั
รถยนตภ์าคสมคัรใจ 

2556 

842 ณฐัวฒิุ เรืองวงศโ์รจน ์ ปัญหากฎหมายในเร่ืองการคุม้ครองผูรั้บงานไปทาํท่ีบ้าน : ศึกษา
เปรียบเทียบกบัอนุสัญญาและขอ้แนะขององคก์ารแรงงานระหว่าง
ประเทศและกฎหมายกลุ่มประเทศและกฎหมายกลุ่มประเทศอาเซียน 

2556 

843 ธนวนิท ์งามวงศน์อ้ย ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการดาํเนินการสหกรณ์ ศึกษา
กรณีการดาํเนินกิจการของสหกรณ์การเกษตร 

2556 

844 นภาพร สุทธิวงษ ์ การจ่ายค่าตอบแทนแก่ผูเ้สียหายท่ีไดรั้บความเสียหายจากการกระทาํ
ความผิดทางอาญา : ศึกษาผลกระทบต่อสิทธิในการเรียกค่าสินไหม
ทดแทน 

2556 

845 ฐิติกร รอดวจิิตร มาตรการในการบงัคบัชาํระหน้ีในสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นหลกัประกนั
โดยเอกชน 

2556 

846 พิมลรัตน์ ตนัสุหชั ปัญหาทางกฎหมายท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพนัธ์ุทาง
การแพทยโ์ดยใชเ้ช้ือพนัธ์ุบริจาคของชายอ่ืน 

2556 

847 ณฐัวฒิุ จนัทร์ศรีบุตร ปัญหาทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
ศึกษาเฉพาะกรณีกีฬาฟตุบอลอาชีพ 

2556 

848 กมัปนาท  จนัทร์ศรีบุตร ปัญหาทางกฎหมายในการระงบัขอ้พิพาทโดยการไกล่เกล่ีย ศึกษา
เฉพาะกรณีกีฬาฟตุบอลอาชีพ 

2556 

849 อภิรดี เกษาพร มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการประกนัภยัความรับผิดภาคบงัคบั
ของผูป้ระกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

2556 
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850 สาวติรี คลา้ยทรัพย ์ มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุม้ครองแรงงานไทยท่ีไป
ทาํงานในต่างประเทศ 

2556 

851 สุพฒั มูลพฤกษ ์ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจการศึกษาประเภทโรงเรียนกวด
วชิา 

2556 

852 วรางคณา ชยัมุงคุณ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดในการกระทาํละเมิดของ
ผูเ้ยาว ์

2556 

853 สุพิชฌาย ์นุชมิตร ปัญหาการไดรั้บการชดใชค้่าเสียหายของผูใ้ชบ้ริการรถยนตโ์ดยสาร
สาธารณะ 

2556 

854 อาสา แซ่ล้ิม มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานไทยท่ีเดินทางไป
ทาํงานในต่างประเทศศึกษาเปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศ 

2556 

855 วฒันา ทองเป่ียม ผลกระทบทางกฎหมายต่อการจา้งงานภายหลงัการปรับค่าจา้งขั้นตํ่า
เป็น 300 บาท ทั่วประเทศ ศึกษาเฉพาะกรณีธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม 

2556 

856 มรกต เชาวลิตถวลิ การกาํหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ือบงัคบัใชก้บัการบริหารจดัการ
สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 

2556 

857 เทพชนก ยิม้ละมุล มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองและป้องกนัความหลากหลาย
ทางชีวภาพ : กรณีศึกษาสตัวพ์นัธ์ุพ้ืนเมืองและสตัวพ์นัธ์ุต่างถ่ิน 

2556 

858 สิทธิพร ขนัธพร ปัญหาเก่ียวกบัการจ่ายเงินช่วยเหลือเบ้ืองตน้ กรณีผูรั้บบริการไดรั้บ
ความเสียหายจากการรักษาพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ 

2556 

859 อนุรักษ ์ศรีทองสุข ปัญหาความไม่เป็นธรรมในกระบวนการพิจารณาคดีมารยาท
ทนายความของไทย 

2556 

860 ธนัยธ์มนต ์เพชรหวล ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมอาหารท่ีก่อใหเ้กิดภูมิแพ ้ 2556 
861 อภิชาติ อาวจาํปา มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษโ์บราณสถานของไทย 2556 
862 ภทัรภร เป่ียมทองคาํ ปัญหาการหักค่าใชจ่้ายเป็นการเหมา ตามประมวลรัษฎากร : ศึกษา

กรณีภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมาดา 
2556 

863 ธนา พิทยะเวสดสุ์นทร ปัญหาการดาํเนินกระบวนพิจารณาในการส่งคาํคู่ความและการตรวจ
สํานวนคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาความของไทย โดยใช้ส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

2556 

864 วริตฐภรณ์ อนุหนายนน ์ การพฒันางานรับรองหลกัฐานแห่งสิทธิและนิติกรรม (โนตารีปับ
ลิก) : ศึกษากรณีการจดัทาํสญัญาก่อนสมรส 

2556 

865 ศุภเดช แจ่มจิรวตัร มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองแรงงานนอกระบบ : ศึกษา
เฉพาะกรณีแรงงานคนพิการ 

2556 
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866 หฤทยั คมเมธียทุธการ สิทธิในการเลิกสญัญาทนัทีของลูกจา้งในสญัญาแรงงาน 2556 
867 ศุภโชค บุญเจริญ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมจดัการมิให้สัตวเ์ล้ียงตกเป็น

สตัวไ์ม่มีเจา้ของ 
2556 

868 ชินเชาว ์เอ้ืออารีตระกลู ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจสินคา้เกษตร : ศึกษากรณีพืชผกัและ
ผลไม ้

2556 

869 ชลธิชา พรรณสมยั มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองแรงงานนอกระบบในเร่ือง
บาํนาญเพื่อการชราภาพ 

2556 

870 นรินทร์ทิพย ์ จุ่มศรี การอุทธรณ์คาํสัง่และคาํพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรง
ตาํแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 
2550 ศึกษากรณีหลกัการอุทธรณ์คาํสัง่และคาํพิพากษา 

2556 

871 ชยวรรณ บุษยลาภ ไทยเดช สิทธิผู ้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี  :  ศึกษากรณีการใช้เค ร่ือง
พนัธนาการต่อผูต้อ้งขงั 

2556 

872 พงศกร เส็งประเสริฐ มาตรการทางกฎหมายควบคุมการกระทําท่ีเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ของผูบ้ริหารและสมาชิกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2556 

873 ธนพร  ช่ืนพฒันรัฐ ปัญหาเก่ียวกบัสิทธิในความเสมอภาคของบุคคล : ศึกษาเฉพาะกรณี
สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของผูถู้กคุมขงั 

2556 

874 นรินทร์ จุ่มศรี มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลจากการใช้
บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

2556 

875 สุจิวรรณ รัตนประทีป ความผิดของรัฐ : ศึกษากรณีการรับภาระเกินปกติ 2556 
876 รุ่งนภา ธรรมมา การเยยีวยาความเสียหายแก่ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูถู้กลงโทษทาง

วนิยัโดยคาํสัง่ท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
2556 

877 นิศารัตน์  ทา้วโสม ปัญหาเก่ียวกบัสิทธิและเสรีภาพของคนต่างดา้วตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

2556 

878 ศรณรงค ์นิลสาริกา ผลกระทบต่อการดาํเนินงานทางวินัยของขา้ราชการพลเรือนและ
ข้าราชการค รูและบุคลากรทางการศึกษาจากการ ช้ี มูลขอ ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

2556 

879 ณฏัฐ ์ธนภทัรจิรัฏฐ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยการเสนอเร่ืองและ
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ 2548 : ศึกษาเฉพาะบทบญัญติั มาตรา 
7 และมาตรา 8 

2556 

880 จกัรพงษ ์อยูเ่ยน็ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการจาํกดัสิทธิบุคคลลม้ละลายในการรับ
ราชการ : ศึกษากรณีขา้ราชการพลเรือนสามญั 

2556 

881 วทิวสั ออรัตนชยั ปัญหาเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชน ตามท่ีบัญญัติไวใ้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

2556 
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882 อรรถกรณ์ อน้อาจ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัความคุม้ครองสิทธิและศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์ศึกษากรณีเด็กท่ีเกิดจากการใชเ้ทคโนโลยีช่วยในการเจริญ
พนัธ์ุ 

2556 

883 ณฐัพีรพณ  บุรพพงษานนท ์ ปัญหาการใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองในการเรียกให้เจา้หน้าท่ี
ของรัฐผูก้ระทาํละเมิดชดใชเ้งิน 

2556 

884 ธิดาลกัษณ์  นิติวฒันวจิารณ์ ปัญหาเก่ียวกบัสิทธิของผูข้อจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ในการ
อุทธรณ์คาํสัง่ทางปกครองของนายทะเบียน 

2556 

885 จินกร แกว้ศรี การคุม้ครองความเช่ือโดยสุจริตจากการเพิกถอนคาํสั่งทางปกครอง 
ศึกษาปัญหาการคุม้ครองความเช่ือโดยสุจริตการเพิกถอนคาํสั่งทาง
ปกครองท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

2556 

886 สญัชยั  ศิริเดช ปัญหาการใช้ดุลพินิจเก่ียวกับการออกคาํสั่งลงโทษทางวินัยของ
ขา้ราชการพลเรือน : ศึกษากรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ช้ีมูลความผิด
ทางวนิยั 

2556 

887 ณิชาภา ภูมินายก ปัญหากฎหมายวธีิพิจารณาความของศาลรัฐธรรมนูญไทย 2556 
888 เจตนา เหมมุน ปัญหาการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใชอ้าํนาจ

ของพนักงานเจา้หน้าท่ีตามพระราชบญัญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. 2547 

2556 

889 ธนกร คฤโฆษ มาตรการบังคับทางปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : 
ศึกษากรณี การยึดอายดัทรัพยสิ์นตามกฎหมายว่าดว้ยภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน 

2556 

890 ทรงพล บวัรอด ปัญหาทางกฎหมายในการถ่ายโอนภารกิจดา้นการบงัคบัคดีแพ่งให้
ภาคเอกชนดาํเนินการ 

2556 

891 ศิริวรรณ เจษฎาฐิติกลุ ปัญหาเก่ียวกบัการบัญญติักฎหมายยกเวน้เขตอาํนาจศาลปกครอง 
ศึกษาเฉพาะกรณีคาํวนิิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญ ท่ี 9/2553 

2556 

892 พสธร พนัธ์ุสุวรรณ ปัญหาการออกกฎของกระทรวงมหาดไทยเพื่อควบคุมองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทย : ศึกษากรณีเทศบาล 

2556 

893 นทัพล เพชรากลู บทบาทและสถานะทางกฎหมายของคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

2556 

894 เป่ียมสุข นาคทอง ปัญหาทางกฎหมายในการจาํกดัสิทธิผูเ้คยตอ้งโทษจาํคุกในการรับ
ราชการ : ศึกษากรณีขา้ราชการพลเรือนสามญั 

2556 

895 ฐิติพสัว ์ทองมา การไกล่เกล่ียข้อพิพาทในขั้นตอนการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของ
คณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม 

2556 
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896 กนกรักษ ์นอ้ยสมัฤทธ์ิ ปัญหาการใชอ้าํนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศึกษากรณีการ
ใหมี้การเลือกตั้งใหม่หรือการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง 

2556 

897 ปฤษฎี สุนทะศกัด์ิ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2545 : ศึกษาเฉพาะกรณี มาตรา 38(3) 

2556 

898 ปรมี หลา้ลํ้า ปัญหาการเ ลือกตั้ ง ล่วงหน้า :  ศึกษาเฉพาะกรณีการเ ลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตามกฎหมายไทย 

2556 

899 พิสิฐ แจ่มวฒันะชยั ปัญหาเก่ียวกบัการประชาพิจารณ์ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่
ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 

2556 

900 เพชร จนัทร์แทน การปฏิบติัตามสัญญาทางปกครองและการชดใชค้่าเสียหาย : ศึกษา
กรณีเหตุอนัมิอาจคาดหมายได ้

2556 

901 อาสินีพฒัน์ บวัสรวง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการยุบพรรคการเมือง : ศึกษากรณี
พระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 
2550 มาตรา 42 

2556 

902 สุพจน์ ชนะคา้ ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ท า ง วิ นั ย แ ล ะ อุ ท ธ ร ณ์ ข อ ง พ นั ก ง า น ใ น
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเป็นส่วนราชการ 

2556 

903 พฒิุ เอ้ือใจ การแก้ไขเพ่ิมเติมคาํฟ้องในคดีปกครอง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีปกครองไทย 

2556 

904 วายภุกัด์ิ ทาบุญมา พระราชบญัญติัหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 : ศึกษา
เฉพาะกรณีการมีส่วนร่วมจ่ายในการเขา้รับบริการสาธารณสุข 

2556 

905 จตุรงค ์สุขพฒัน ์ ปัญหาเก่ียวกบัพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พุทธศกัราช 
2457 

2556 

906 คมัภีร์ นบัแสง ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายสหกรณ์ในประเทศไทย 2556 
907 อญัชิสา วสิกชาติ ปัญหาเก่ียวกับการมีมติช้ีมูลความผิดทางวินัยโดยคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีตาม
มาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

2556 

908 ประวทิย ์พิทกัษพ์นัธ์ราช ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการส้ินสภาพพรรคการเมือง ตาม
พระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 
2550 มาตรา 91 

2556 

909 ปฏิมา รุ่งนาค ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการดาํเนินการ
ถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

2556 

910 วญัรัจน์ ศิวะนารถ ปัญหาการคุม้ครองเสรีภาพในการติดต่อส่ือสารของผูต้อ้งขงัตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

2556 



 มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์  (วทิยานิพนธ์) 749 

   
  ล าดับ                 ช่ือผู้แต่ง                                                     ช่ือเร่ือง                                                   ปีเผยแพร่   
  (No.)                 (Author)                                                     (Title)                                                     (Year) 

 

911 จาํเป็น ชุ่มมะโน ปั ญ ห า ก ฎ ห ม า ย เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ใ ช้ อํ า น า จ อ อ ก คํ า สั่ ง เ รี ย ก
คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา ตามพระราชบัญญติัคาํสั่งเรียกของ
คณะกรรมาธิการของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา พ.ศ.2554 

2556 

912 อญัชลี ทาํนุรัฐ การคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภคตามพระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510  2556 
913 เอมอิสสรา จนัทร์เกษม ปัญหาเก่ียวกบัการกาํหนดเงินทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์: 

ศึกษาเฉพาะกรณีการพิจารณาเงินทดแทนท่ีดินส่วนท่ีเหลือจากการ
เวนคืนอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีราคาสูงข้ึนหรือลดลง 

2556 

914 สิริมาพร เจริญจิตร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการขยายกาํหนดเวลาตามมาตรา 3 อฐั แห่ง
ประมวลรัษฎากร 

2557 

915 จตุญาณ หทัยานนัท ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนและกาํหนดเขตท่ีดิน
โบราณสถานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวตัถุ 
ศิลปวตัถุและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

2557 

916 ชูชยั งามวสุลกัษณ์ ปัญหาเก่ียวกับข้อกําหนดวินัยและการดํา เนินการทางวินัยตาม
กฎหมายขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 

2557 

917 เนธิพศันิช ์ศรีรุจิยางกรู ปัญหาการไต่สวนและการดาํเนินคดีเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

2557 

918 ภทัรวดี วงศข์าํ ปัญหาเก่ียวกบัสิทธิของผูเ้สียภาษีอากรในการดาํเนินคดีภาษีอากร
ตามระบบศาลภาษีอากรในประเทศไทย 

2557 

919 จิตเกษม นอ้ยไร่ภูมิ ปัญหาเก่ียวกบัการจดัหาพสัดุภาครัฐตามระเบียบหรือขอ้บญัญติัว่า
ดว้ยการพสัดุของส่วนราชการ 

2557 

920 มานิดา นามงาม ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัการท่ีดินในประเทศไทย : ศึกษา
กรณีท่ีดินบริเวณชายฝ่ังทะเลท่ีถูกกดัเซาะ 

2557 

921 วนิดา โกงเหลง การควบคุมดุลพินิจในการออกคาํสั่งเล่ือนระดบัตาํแหน่งโดยศาล
ปกครอง 

2557 

922 ชลธิชา ตะ๊ทองดว้ง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารจดัการนํ้ าโดยรัฐในประเทศ
ไทย 

2557 

923 เรืองฤทธ์ิ รักเจริญ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ตามพระราชบัญญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ 
ศิลปวตัถุและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

2557 

924 ธวชัชยั วงศก์ํ่า ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทาง
วนิยัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2557 

925 อภิรดี ตะเคียนนุช ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการคุม้ครองสิทธิการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในอนุสาวรียแ์ห่งชาติ อนุสรณ์สถานและรูปเคารพ 

2557 
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926 เกษม ศรีบวัอ่อน ปัญหาทางกฎหมายตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการฝ่ายอยัการ 
พ.ศ.2553 : กรณีองคก์รพิทกัษร์ะบบคุณธรรมขององคก์รอยัการ 

2557 

927 จุรีรัตน ์สงวนงาม ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายในการประกอบกิจการโทรคมนาคม : 
ศึกษากรณี บริษทั ทีโอที จากดั (มหาชน) 

2557 

928 สุพตัรา พวกสนิท ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการส่ือสาร
และการแสดงความคิดเห็น 

2557 

929 เอมอชัฌา บุญเกิด ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการออกคาํสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ในการเรียกขอ้มูลบางประเภทตามพระราชบญัญติัคาํสั่งเรียกของ
คณะกรรมาธิการของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา พ.ศ.2554 

2557 

930 วชิยาภรณ์ ชูรัตน ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินกระบวนพิจารณาทางวินัย
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

2557 

931 วรีะศกัด์ิ อิงคามระธร ปัญหาทางกฎหมายในกระบวนการสรรหาสมาชิกสภาท่ีปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญติัสภาท่ีปรึกษา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ พ.ศ. 2543 

2557 

932 ธิณีพนั ตรีกาํธร ปัญหาเก่ียวกบัพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535 :การนาํพ้ืนท่ีแนว
กันชนมาใช้เ พ่ือป้องกันปัญหาส่ิงแวดล้อมอันเกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 

2557 

933 สุภทัร บุญส่ง ปัญหาทางกฎหมายในการกาํกบัดูแลมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐ 2557 
934 อุษาวดี คาํบวั ปัญหาทางกฎหมายในการบงัคบัใชม้าตรการบงัคบัทางปกครอง ตาม

มาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร : ศึกษากรณีการยึดและขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร 

2557 

935 ไพรรัตน์ ภูครองทุ่ง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับวิธีพิจารณาคดีเลือกตั้ งขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2557 

936 สมิหรา ศกัด์ิรัตน ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิผู ้รับและผู ้ให้บริการ
สาธารณสุข 

2557 

937 ทิพยอ์ุษา โอภาสพินิจ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2557 
938 ณฏัฐก์ร ศิริผอ่งแผว้ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเ ล่นการพนันตาม

พระราชบญัญติัการพนนั พทุธศกัราช 2478 
2557 

939 เชิดศกัด์ิ กาํป่ันทอง มาตรการคุ้มครองลูกจ้างกรณีหยุดกิจการชั่วคราว  ตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 75 ศึกษากรณี : 
เหตุสุดวสิยั การจ่ายเงิน การแจง้เจา้หนา้ท่ีรัฐ 

2557 

940 สุภาวดี ชยัโยธา การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา 
พระราชทานอภยัโทษโดยศาลปกครอง 

2557 
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941 พรทิพย ์รัตนจงจิตรกว ี ปัญหาการพิจารณาขอ้กฎหมายอนัเก่ียวดว้ยความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนในคดีปกครอง 

2557 

942 อจัฉริยา รสฉํ่า ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัสิทธิในค่าใชจ่้ายเพ่ือบริการสาธารณสุขของ
ขา้ราชการ ลูกจา้ง และประชาชนทัว่ไป : ศึกษากรณีการรวมระบบ
บริการสาธารณสุขของรัฐ 

2557 

943 วนิยั สุขศรี ปัญหาการบังคับใช้มาตรการทางปกครองตามพระราชบัญญัติ
เคร่ืองสาํอาง พ.ศ. 2535 

2557 

944 สุนทร ศิริวฒัน ์ ปัญหาทางกฎหมายเ ก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิชุมชน  ตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2542 

2557 

945 อญัชลี พลูเตม็ ปัญหาเก่ียวกับเขตอาํนาจศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 68 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

2557 

946 ธนัยณ์ศักรณ์ ตะเภาพงษ ์ ปัญหาโครงสร้างอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาด
อาํนาจหนา้ท่ีระหวา่งศาล 

2557 

947 ชินกฤต วภิาภรณ์ มาตรการบงัคบัทางปกครองของกรมศุลกากร : ศึกษากรณีการยึด 
อายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 

2557 

948 มนทวรรณ อุดมปณิธ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการอนุญาตให้คนต่างดา้วท่ีเขา้เมือง
ถูกกฎหมายทํางานในประเทศไทย  : ศึกษากรณีปัญหาตาม
พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 

2557 

949 จุฬาลกัษณ์ เผา่กนัทะ ปัญหากฎหมายเ ก่ียวกับการดักฟังการกระทําความผิดตาม
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 

2557 

950 ธิปรัฐ อคัรวงษ ์ ปัญหาเก่ียวกบักฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทย : ศึกษา
เฉพาะกรณีกระบวนพิจารณาในศาลปกครองชั้นตน้ 

2557 

951 อภิรัตน์ วงศป์ระไพโรจน ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 

2557 

952 ยานยนต ์สราญรมย ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเล 
และการทาํประมงทางทะเล 

2557 

953 วศินี วณิชวชิากรกิจ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเขา้ถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ใน
ทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย 

2557 

954 ชชัชยั นาราสจัจ ์ ปัญหาเก่ียวกบัหลกัการรับฟังคู่กรณี : ศึกษากรณีคาสั่งทางปกครอง
ใหบุ้คคลพน้จากตาํแหน่ง ตามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 

2557 

955 ศุภกร ฮัน่ตระกลู ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย 2557 
956 วรพงศ ์สาระรัตน ์ ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกฎขององค์กร 2557 
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ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามพระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490 
957 วทิวฒัน์ สะลาม ปัญหาการระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาสัมปทาน

กิจการโทรคมนาคม 
2557 

958 นพดล วเิวกแวว่ ปัญหาเก่ียวกบัอาํนาจตุลาการนายเดียวในคดีปกครอง 2557 
959 จารุวรรณ ชูราศรี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินการทางวินยัขา้ราชการตาํรวจ 

ตามพระราชบญัญติัตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 
2557 

960 ศุภรัตน ์พลเธียร ปัญหาการวนิิจฉยัเร่ืองความรับผิดอยา่งอ่ืนของฝ่ายปกครอง 2557 
961 รัชนิกลุ อุตรศาสตร์ ปัญหาทางกฎหมายในการยบุพรรคการเมืองในประเทศไทย 2557 
962 อาทินนัท ์บุญรุ่ง ปัญหาการเพิกถอนสิทธิหรือสั่งให้มีการเลือกตั้ งใหม่ภายหลังท่ี

คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ศึกษากรณี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

2557 

963 อนนัต ์วงศนิ์ลจนัทร์ ปัญหาการใช้ดุลพินิจของกระทรวงการคลังในการตรวจสอบ
ค่าเสียหาย 

2557 

964 ไชยวฒัน์ จนัทิลา ปัญหาหลกัการรับฟังคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง 2557 
965 จรัสพร รัตนวรีะประดิษฐ ์ ปัญ ห าท า งก ฎ หม า ยใ น กา ร กํากับ ดูแ ล กา ร ปร ะ กอ บ กิจ ก า ร

โทรคมนาคมในประเทศไทย 
2557 

966 สิริกาญจน์ สกลุทอง ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองขอใหเ้พิกถอนกฎ 2557 
967 อานนท ์เล้ียงวฒันหิรัณย ์ ปัญหาการบงัคบัทางปกครองในการควบคุม และลงโทษผูป้ระกอบ

กิจการโทรคมนาคม 
2557 

968 สุรเชษฎ ์รอดทอง ปัญหาทางกฎหมายในการฟ้องคดีปกครองเก่ียวกบัระบบพิจารณา
อุทธรณ์ในการลงโทษทางวนิยัขา้ราชการพลเรือนโดยคณะกรรมการ
พิทกัษร์ะบบคุณธรรม 

2557 

969 นฐัวชั โพธิเพช็ร ปัญหากฎหมายในการกาํกบัดูแลผูป้ระกอบธุรกิจประกนัภยัรถยนต์
ภาคบงัคบั 

2557 

970 จารุวรรณ จนัทุรส ปัญหาเก่ียวกบัคาํสั่งกาํหนดวิธีการชัว่คราวก่อนการพิพากษาในศาล
ปกครอง 

2557 

971 วนัวสิาข ์เนียมมณี ปัญหาเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษา
กรณีการฟ้องคดีและการริบหลกัประกนัซอง 

2557 

972 ฐิติมา แซ่หลิม ปัญหาการจาํหน่ายคดีเพราะเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดส้ินไปของศาล
ปกครอง 

2557 

973 พรธีรนนัท ์นพอุดมพนัธ์ ปัญหาเก่ียวกบับทบาทและสถานะของคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบ
คุณธรรม กรุงเทพมหานคร 

2557 

974 พงศบ์ณัฑิต ป่ินสุวรรณ ปัญหาการระงับข้อพิพาทคดีเลือกตั้ งขององค์กรปกครองส่วน 2557 
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ทอ้งถ่ิน 
975 นาถนิภา โรจนะ ปัญหาเก่ียวกบัสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชน : ศึกษากรณีการควบคุม

เน้ือหาละครโทรทศัน์ 
2557 

976 รัฐกานต ์วชิยัดิษฐ ปัญหาทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อสถานภาพของพนักงานใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 

2557 

977 ชลธิชา สมตวั ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ผูต้อ้งหา : ศึกษาเฉพาะกรณีการนาํผูต้อ้งหาช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบคาํ
รับสารภาพและแถลงข่าวต่อส่ือมวลชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

2557 

978 ศิระ องัสจัจะพงษ ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน : ในกรณีท่ีมีการบงัคบัใชพ้ระราชกาํหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

2557 

979 จกัรพนัธ์ สนัติไชยกลุ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัอาํนาจศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบ
ร่างแกไ้ขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

2557 

980 อาทิตยาพนัธ ์พนัธ์ชมภู ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัอาํนาจและหนา้ท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ 2557 
981 เหมือนฝัน นิลอยัยกา การเพิกถอนกฎหรือคาํสั่ง ดว้ยเหตุไม่ถูกตอ้งตามรูปแบบ ขั้นตอน 

หรือวิธีการอนัเป็นสาระสาํคญั ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญติั
จดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

2557 

982 วราภรณ์ เวยีงจนัทร์ ความรับผิดฐานทาํแทง้ : ศึกษากรณีเหตุยกเวน้โทษ 2557 
983 กมลนวล ศิลาพนัธ์ ความชดัเจนและความเหมาะสมในการกาํหนดนิยามของการก่อการ

ร้ายในประมวลกฎหมายอาญาของไทย 
2557 

984 ฐิติรัตน ์เกตุราทร การพิจารณาคดีอาญาโดยเปิดเผย : ศึกษากรณีการเขียนและการอ่าน
คาํพิพากษา 

2557 

985 วรรณยพุา โตสาํริด การอุทธรณ์คดีอาญาท่ีอยูใ่นอาํนาจศาลแขวง 2557 
986 เดชาศยั อินทรมณี ความผิดท่ีเป็นการก่ออนัตราย : ศึกษากรณีการพกพาอาวธุ 2557 
987 กาญจนา นวไตรลาภ ปัญหาการคน้หาความจริงกรณีจาํเลยรับสารภาพในชั้นพิจารณา 2557 
988 นุชรี ล่องแกว้ การใชก้าํลงับงัคบัของเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 83 วรรคสาม 
2557 

989 ณกรณ์ กิติธนเดชาพล มาตรการทางกฎหมายในการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิดยาเสพติด 2557 
990 รติบดี รชตะเมธากลุ บทบาทของผูพ้ิพากษาในการพกัการลงโทษ 2557 
991 อภิชาต ดาํรงสนัติสุข แผนบงัคบัโทษจาํคุกรายบุคคล 2557 
992 สญัญา กามินทร์ การคุม้ครองสิทธิผูถู้กจับและควบคุมตวัตามพระราชกาํหนดการ

บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
2557 

993 รักสิทธ ์ไวตี กาํหนดจาํนวนผูพ้ิพากษาท่ีเป็นองคค์ณะในคดีอาญา 2557 
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994 อญัชลี เทพอารักษก์ลุ ศึกษาเปรียบเทียบหลกัเกณฑใ์นการยติุคดีเด็กและเยาวชนในชั้นเจา้
พนกังานและชั้นศาลตามกฎหมายไทยและแคนาดา 

2557 

995 มนสิชา บุนนาค การกาํหนดโทษทางเลือกกบัการแกไ้ขฟ้ืนฟผููก้ระทาํผิด 2557 
996 อุเทน สุวดีกลุ การแสวงหาพยานหลกัฐานในคดีพิเศษ : ศึกษากรณีการกนัผูร่้วม

กระทาํความผิดหรือผูต้อ้งหาไวเ้ป็นพยาน 
2557 

997 พศัวร์ี อธิชยัธนพงศ ์ การคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาท่ีจะไดรั้บการเยยีวยาความเสียหายอนั
เกิดจากกระบวนการยติุธรรมท่ีผิดพลาดในชั้นพนกังานสอบสวน 

2557 

998 สรวชิญ ์ไชยภกัดี บทบาทพนกังานอยัการตามพระราชบญัญติัการสอบสวนคดีพิเศษ  
พ.ศ.2547 : ศึกษามาตรา 32 

2557 

999 พิทกัษพ์งศ ์ตนับุญเอก การแสวงหาพยานหลกัฐานทางคอมพิวเตอร์ในคดีอาญา 2557 
1000 ภาณุพนัธ์ุ รักวงษ ์ การดาเนินคดีอาญาชั้นก่อนการพิจารณา : ศึกษาอาํนาจของ

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการไต่
สวนขอ้เท็จจริงเพื่อดาํเนินคดีกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

2557 

1001 ธาม ภคัพงษพ์นัธ์ุชยั การพิจารณาคดีโดยเปิดเผย : ศึกษากรณีผูใ้หญ่เป็นจาํเลยตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 

2557 

1002 ยพุาวดี ปานช่วย การอภยัโทษ : ศึกษาหลกัการพิจารณาตวัผูต้อ้งโทษเป็นรายบุคคล
และนโยบายทางอาญา 

2557 

1003 กิตติภฏั อติัโชติ ปัญหาการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาในชั้นศาลอุทธรณ์ : ศึกษากรณี
การอุทธรณ์ปัญหาขอ้เท็จจริง 

2557 

1004 วรวทิย ์สุนทรเสถียรเลิศ การเร่ิมคดีอาญาโดยพนกังานอยัการ 2557 
1005 วริษฐา วชัรกาฬ ปัญหาการบงัคบัโทษปรับในคดียาเสพติด 2557 
1006 ณรงคฤ์ทธ์ิ ปาศิริ การป้องกนัโดยชอบดว้ยกฎหมาย : ศึกษาขอบเขตท่ีเหมาะสมของ

การใชสิ้ทธิในการป้องกนัล่วงหนา้ 
2557 

1007 ธรรมรงค ์สุขไชยะ ขอ้สันนิษฐานความรับผิดในกฎหมายอาญา  : ศึกษาเฉพาะบท
สันนิษฐานเด็ดขาดตามพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.2522 
มาตรา 15 วรรค (2) 

2557 

1008 ธนัยบูรณ์ ขนุไพชิต การตรวจสอบและถ่วงดุลการดาํเนินคดีอาญาผูด้าํรงตาแหน่งทาง
การเมืองชั้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. : ศึกษากรณีมีมติให้ขอ้กล่าวหา
ตกไป 

2557 

1009 แพรวขวญั อาจกลา้ วธีิพิจารณาคดัเลือกคดีพิเศษ 2557 
1010 ภราดร ล่ิมลิขิต มาตรการทางกฎหมายต่อบิดามารดา : กรณีบุตรผูเ้ยาวก์ระทํา

ความผิดอาญา 
2557 

1011 ณฐัธยาน์ ศรีสุวรรณโน มาตราการผอ่นชาระค่าปรับตามคาํพิพากษาในคดีอาญา 2557 
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1012 มนสันนัทน ์เจริญเลิศ บทบาทของศาลในการคน้หาความจริงกบัการให้ศาลใชส้าํนวนการ
สอบสวนในการพิจารณาคดีอาญา 

2557 

1013 มนตรี เฉลิมไพร มาตรการกลัน่กรองการฟ้องคดีอาญาท่ีเอกชนเป็นโจทก ์ 2557 
1014 ฐปนทั ทรงนิพิฐกลุ คดีละเมิดลิขสิทธ์ิ : ศึกษาสัดส่วนความร้ายแรงของความผิดกบัการ

ระวางโทษ 
2557 

1015 ปรเมษฐ ์โพนทอง บทบาทของพนกังานอยัการในการสอบสวนคดียาเสพติด 2557 
1016 วลิยัพร บรรพต อายคุวามสะดุดหยดุอยูใ่นกรณีท่ีผูถู้กกล่าวหาเป็นผูว้ิกลจริตภายหลงั

การกระทาํความผิด 
2557 

1017 ปิยะวดี เดียวตระกลู การคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนในการดาํเนินคดีอาญา : ศึกษา
ปัญหาและผลกระทบอนัเกิดจากการไม่โอนคดีเด็กหรือเยาวชนตาม
มาตรา 96 แห่งพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

2557 

1018 ภทัร คงคาทิพย ์ มาตรการทางกฎหมายในการเตรียมความพร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อย 2557 
1019 ดลนภสั ดิษฐสี มาตรการทางกฎหมายในการกาํหนดเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานฆ่า

ผูอ่ื้นโดยเจตนา 
2557 

1020 ภูริพฒัน์ นอ้ยวเิศษ เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานฆ่าผูอ่ื้น : ศึกษาขอบเขตท่ีเหมาะสมและ
การกาํหนดเหตุฉกรรจเ์พ่ิมเติมตามมาตรา 289 

2557 

1021 กนกพรรณ พฒันเดช บทบาทของพนกังานอยัการในการพกัการลงโทษ 2557 
1022 ศิริพร รุ่งรัตน์ธวชัชยั การทาํแทง้ : ศึกษาปัญหาทางกฎหมายกรณีท่ีมารดามีปัญหาทางจิต 2557 
1023 ทิพยว์รรณ จนัทนะ มาตรการพิเศษในการตรวจสอบคน้หาความจริงในคดียาเสพติด 2557 
1024 นุชพร ก่ิงแกว้ กฎหมายบงัคบัโทษ : ศึกษาเฉพาะกรณีสิทธิในการติดต่อส่ือสารทาง

จดหมายและทางโทรศพัทข์องผูต้อ้งขงั 
2557 

1025 สุภาภรณ์ พฤกษช์ยักลุ หลกัยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จําเลยและมาตรฐานการ
พิสูจน์ในคดีอาญาของผูด้าํรงตาแหน่งทางการเมือง 

2557 

1026 วรีวทิย ์สุวรรณสถิตย ์ การบังคบัโทษจาํคุก : ศึกษาการใชแ้รงงานนักโทษในเรือนจาํ
อุตสาหกรรม 

2557 

1027 ชยัวทิย ์ฤทธิพิชยัวฒัน์ มาตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญา : ศึกษาบทบาทพนักงาน
อยัการตามมาตรา 86 ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

2557 

1028 ศิริชยั รศมาลยั วเิคราะห์คาํวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 4/2556 : ศึกษากรณีการรับฟัง
พยานหลกัฐานท่ีไดม้าจากการสืบพยานในต่างประเทศในคดีอาญา 

2557 

1029 พชรมนฑ ์ภูมิสถิต ปล่อยตวัชัว่คราว : ศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร 
และกฎหมายจารีตประเพณีกบักฎหมายไทย 

2557 
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1030 ธานทั ม่ิงทองคาํ การจบักมุและควบคุมตวัผูต้อ้งสงสยัตามพระราชกาํหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

2557 

1031 อนนัตนฏั แบ่งบุญ มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเป็นผู ้
กล่าวหา หรือให้ถอ้ยคาํ หรือแจง้เบาะแส หรือขอ้มูลความผิดต่อ
ตาํแหน่งหนา้ท่ี หรือทุจริตต่อหนา้ท่ีตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกบั
มาเลเซีย และนิวซีแลนด ์

2557 

1032 สุนิจษา ภาคีสิน การกําหนดให้ความผิดฐานฉ้อโกงแรงงานเป็นความผิดอาญา
แผน่ดิน 

2557 

1033 สมภพ บุญยะ การกาํหนดอตัราโทษปรับท่ีเหมาะสม : ศึกษากรณีผูก้ระทาํความผิด
ฐานฉอ้โกงภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร 

2557 

1034 ฐาปณนัท ์สกลุพาณิชนนัท ์ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเ ก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธ์ิงาน
ภาพยนตร์ : ศึกษากรณีโทษปรับทางอาญา 

2557 

1035 อโนมา ทองสุข ความผิดต่อชีวติท่ีเป็น “ความผิดท่ีเป็นบทเบา” 2557 
1036 ฉาดฉาน แต่งประณีต การใชอ้าํนาจแสวงหาพยานหลกัฐานจากร่างกายของผูถู้กกล่าวหา : 

ศึกษาประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 
2557 

1037 กฤษณะ สราญบุรุษ การคน้ในท่ีรโหฐานโดยไม่มีหมายคน้ : ศึกษาแนวคาํพิพากษาศาล
ฎีกาวา่ดว้ยเหตุอนัควรเช่ือ 

2557 

1038 สุดารัตน์ พกุไทย บทบาทของพนักงานอยัการในคดีชันสูตรพลิกศพ : ศึกษากรณี 
มาตรา 155/1 

2557 

1039 รังสรรค ์สอนสิงห์ ความเป็นภาวะวิสัยในการสอบสวนคดีอาญา  : ศึกษาบทบาท
พนกังานอยัการในคดีอาญาทัว่ไปของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 

2557 

1040 ปฐว ีคงยอ้ย การตีความประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 199 ศึกษาขอบเขตความ
รับผิดกบัปัญหาทางกฎหมาย กรณีกระทาํต่อซากทารกหรือส่วนของ
ซากทารก 

2557 

1041 มณีนุช แสงสุวรรณนุกลุ การใชดุ้ลพินิจในการกาํหนดโทษตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 
2537 และพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ. 2534 

2557 

1042 จนัทิมา โรจนสโรช พยานหลกัฐานท่ีไดม้าโดยมิชอบ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างคาํ
พิพากษาฎีกาก่อนบญัญติั มาตรา 226/1 กบัผลของมาตรา 226/1 

2557 

1043 กฤษฎีก ์ฉายาวฒิุพงศ ์ กลไกตรวจสอบกรณีวิสามญัฆาตกรรม : ศึกษากรณีการตายเกิดจาก
การกระทาํของเจา้พนกังานตารวจ 

2557 

1044 ชาญชยั วรัญํูรัตนะ การลงมือกระทาํความผิด : ศึกษากรณีฆ่าผูอ่ื้นโดยใชอ้าวธุ 2557 
1045 วรินทร์ธร ปัถยาศาตนนัทน ์ การอุทธรณ์ในคดีอาญา : ศึกษากรณีการให้สิทธิอุทธรณ์คาํสั่งไม่

อนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราว 
2557 
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1046 สุทธิชยั คาํพานิช มาตรการในการลงโทษ ความผิดฐานขบัข่ีในระหวา่งเมาสุรา ตาม
พระราชบญัญติัจราจรทางบก 

2557 

1047 เดโช สมศรีธนาเดช การทาแผนประทุษกรรมและการแถลงข่าวส่ือมวลชน 2557 
1048 ธนภทัร บุญเดช อานาจการฟ้องคดีในศาลทหาร : ศึกษากรณีความผิดเก่ียวกบัการ

ทุจริต 
2557 

1049 สิทธิชยั ไมแ้กว้ การใหดุ้ลยพินิจในการรอการลงโทษ: ศึกษาปัญหาการให้เหตุผลใน
คาํพิพากษาคดีอาญา 

2557 

1050 กฤษฎา ออ้ยพนัธ์ุดี ความผิดเก่ียวกับการส่งข้อมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไม่พึง
ประสงค ์: ศึกษากฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายต่างประเทศ 

2557 

1051 ทศันด์นยั เหล่ารักวงศ ์ การกาํหนดใหค้วามผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์เป็นความผิดมูลฐานตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

2557 

1052 สุภาพร ซ่ือตรง มาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบการกาํกับดูแลการบังคับ
โทษจาํคุกในเรือนจาํ 

2557 

1053 คทัราวดี สีทองเสือ คุณธรรมทางกฎหมายในกฎหมายอาญา : ศึกษาความผิดฐานรับของ
โจร 

2557 

1054 เจตน์สิทธ์ิ รัตนาสิทธ์ิ การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิง 2557 
1055 วชิราภรณ์ อนุกลู กฎหมายวา่ดว้ยการบงัคบัโทษ : ศึกษากรณีทณัฑสถานวยัหนุ่ม 2557 
1056 จกัรพงศ ์แกว้ชูทอง ปัญหาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด : ศึกษากระบวนการใน

ชั้นเจา้พนกังาน 
2557 

1057 สุภกฤต ทิพยก์ลุ สิทธิของผูต้อ้งขงัระหวา่งการพิจารณาคดีในการพบทนายความเป็น
การเฉพาะตวั 

2557 

1058 ปชาบดี ดว้งดี การทาํแท้งโดยชอบด้วยกฎหมาย : ศึกษาเปรียบเทียบเง่ือนไข
ประกอบการทาํแทง้ในต่างประเทศ 

2557 

1059 นายกิตติราช บูรณสิทธิเวช การกาํหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการยื่นคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ 
คร้ังท่ี 2 

2557 

1060 เรืองเดช นวสนัติ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองแรงงานต่างดา้วผิดกฎหมายท่ี
เขา้มาทาํงานในประเทศไทยเพื่อปรับใหเ้ป็นแรงงานถูกกฎหมาย 

2557 

1061 วภิาดา อคัรชญานิน มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจการค้าสุนัขเพ่ือการ
บริโภค 

2557 

1062 พเยาว ์ทองขาว มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการประกันภัยภาคบังคับของผู ้
ประกอบวชิาชีพทนายความ 

2557 

1063 อุไรวรรณ ผิวจนัทร์ ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายท่ีเ ก่ียวกับการบริหาร 2557 
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สินทรัพยด์้อยคุณภาพของบริษทับริหารสินทรัพย์ ตามพระราช
กาํหนดบริษทับริหารสินทรัพย ์

1064 พรพรรษา คงประยรู ปัญหาการปรับบทกฎหมายทางแพ่งเพ่ือบงัคบัใชก้บัการผิดสัญญา
ประกนัตวัจาํเลยในชั้นศาล โดยใชก้รมธรรม์ประกนัอิสรภาพเป็น
หลกัประกนั 

2557 

1065 วรายทุธ พิชยวฒัน์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองแรงงานเด็กต่างดา้วท่ีทาํงาน
ในร้านอาหาร : ศึกษากรณีทาํงานร้านอาหารในพ้ืนท่ีภาคกลางของ
ประเทศไทย 

2557 

1066 ไพศาล กลีบบวั ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัสินคา้ท่ีมีส่วนประกอบของนาโนเทคโนโลย ี 2557 
1067 มาณพ สารธิเสน ปัญหาการเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยของ

ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุม 
2557 

1068 ศศิวมิล สิทธิโชค ปัญหาในการควบคุมการจัดสร้างและการเช่าบูชาวตัถุมงคลตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัพทุธศาสนาของประเทศไทย 

2557 

1069 ปัณฑิตา ศิลปโอสถ การจาํกดัคดีในชั้นฎีกา : ขอ้พิจารณาระบบอนุญาต 2557 
1070 เกศดาว เกิดพิทกัษ ์ ปัญหากฎหมายในการควบคุมและกํากับดูแลการจัดจําหน่ายส่ือ

ส่ิงพิมพ ์
2557 

1071 สิทธิชยั จิระสนัติมโน การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเก่ียวกบัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ : ศึกษากรณี 
การซ้ือขายสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต 

2557 

1072 ทวศีกัด์ิ ดาํคลองตนั การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร : ศึกษากรณี
ผลกระทบของการใชอ้ตัราภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามมาตรา 80 และมาตรา 
80/1 

2557 

1073 ขจรศกัด์ิ ช่างดว้ง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการทาํธุรกิจบริการสายการบินตน้ทุนตํ่า ใน
ประเทศไทย 

2557 

1074 ศุภชาญ ไตรวรานนท ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัเงินท่ีลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บจากนายจา้งเม่ือถูก
เลิกจา้ง ตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

2557 

1075 ศิรินทร์ทิพย ์ราชแกว้ มาตรการในการปรับบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ
โฮมสเตย ์

2557 

1076 สมพงษ ์แซ่ตนั ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหากฎหมายในการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ 

2557 

1077 พลอยพิลาส อภิชยั ความรับผิดในความเสียหายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในฐานะผู ้
จาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 

2557 

1078 จินตนา ศิริเลิศรุ่งเรือง ขอ้สญัญาและการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรมในสญัญาเบิกเงินเกินบญัชี 2557 
1079 พรทิพย ์สมรักษ ์ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมการขดุดินและถมดิน 2557 
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1080 ณฐัสุรีย ์เจริญสุขวมิล ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการบังคับใช้ค่าเสียหายเชิงลงโทษใน
กฎหมายไทย 

2557 

1081 กฤษฎา กนกกลุชยั ปัญหาการตีความกฎหมายในการรับมรดกแทนท่ี : ศึกษากรณีการ
บงัคบัใชป้ระมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าตรา 1639 

2557 

1082 ประพิตสกัก ์วชัรปรีชาสกลุ การนํา เข้าซ้อนในงานอันมีลิขสิทธ์ิตามหลักความสมดุลของ
ผลประโยชน์สาธารณะ 

2557 

1083 ทศพร รุ่งเรืองศุภรัตน ์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคในอาคารชุด  : ศึกษา
เฉพาะกรณีการส่งมอบขาดตกบกพร่อง 

2557 

1084 ศุภวรรณ ศุภธีรวงศ ์ บทบาทศาลในการกาํหนดค่าเสียหายต่อจิตใจ : ศึกษากรณีความ
เสียหายแก่ชีวติ 

2557 

1085 สุรัฐพล คชพิมพ ์ บทบาทของพนักงานอยัการในการคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ  : 
ศึกษาการเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีแพง่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา 

2557 

1086 นชัชา เวทยว์ไิล มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภค : ศึกษากรณีธุรกิจ
คลินิกเสริมความงาม 

2557 

1087 จารุณี ศิริวฒัน ์ กระบวนการเปิดเผยพยานหลักฐานก่อนการสืบพยานในการ
ดาํเนินคดีแบบกลุ่ม 

2557 

1088 กมลสิริ วงศว์ลิาวณัย ์ ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากห้างหุ้นส่วนสามญั
หรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล 

2557 

1089 ทิพยรัตน ์สมทรัพย ์ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการบริโภคยาสูบ 2557 
1090 ณฐัฐาวรีวรรณ สิงห์ทอง ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการควบคุมธุรกิจการผลิตนํ้ าแข็งเพื่อการ

บริโภค 
2557 

1091 ลดาวลัย ์ใยพิมล มาตรการปรับเพ่ิมค่าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ศึกษากรณี
ค่าลดหย่อนเบ้ียประกนัชีวิตกบัหลกัความเป็นธรรมในการกระจาย
รายไดค้ร้ังใหม่ 

2557 

1092 วรศิลป์ สะแลแม ปัญหาการหนีและหลบหลีกภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิต  : 
ศึกษากรณีการหนีและหลบหลีกภาษีการนาเขา้รถยนต ์

2557 

1093 ลกัษณ์สุระ เวยีงนนท ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับผูจ้ ําหน่ายอิสระคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(แท็บเลต็) 

2557 

1094 ผลินนาถ ช่ืนอารมย ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมกาํกับการโฆษณาอาหารเสริม
สุขภาพ ยา และเคร่ืองสาํอางผา่นวทิยชุุมชน และเคเบ้ิลทีว ี

2557 

1095 อารุณี ชยัสุวรรณ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัดอกเบ้ียตามสญัญาตัว๋เงิน 2557 
1096 ภานุวฒัน์ เครือทอง มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัสิทธิในการใชท้รัพยากรนํ้ า : ศึกษา

กรณีการใชน้ํ้ าในภาคเกษตรกรรม 
2557 
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1097 จิราพรรณ พิมพว์รรณวงศ ์ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลใ์นกลุ่มเยาวชนของประเทศไทย 

2557 

1098 อาจารี นีติธมัมกลุ บทบาทของศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศใน
คดีปกครอง 

2557 

1099 นรเทพ ถีระแกว้ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการเรียกคืนค่าเสียหายเบ้ืองตน้ท่ีจ่ายจาก
เงินกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถ 

2557 

1100 พชระ ชมภูแดง กฎหมายเงินทดแทน : ศึกษากรณีการจ่ายเงินทดแทนและขอ้ยกเวน้
ในการจ่ายเงินทดแทน 

2557 

1101 อรุณ แช่มโชติ มาตรการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้จากผูป้ระกอบธุรกิจ 2557 
1102 ชนิดา ทองดี ปัญหากฎหมายในการบงัคบัคดีแก่ทรัพยสิ์นท่ีมิใช่ของลูกหน้ีตามคาํ

พิพากษา 
2557 

1103 ฐิติกรณ์ จาํเนียร ปัญหาเก่ียวกบัการยกเวน้ภาษีป้าย : ศึกษากรณีตาม มาตรา 8 (5), (9), 
(10) แห่งพระราชบญัญติัภาษีป้าย พ.ศ. 2510 

2557 

1104 อนุสรณ์ ปลัง่ศรีสกลุ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการชาํระบญัชีห้างหุ้นส่วนหรือบริษทั
ตามคาํสัง่ศาล 

2557 

1105 เบญจา กาพึง บทบาทของผูพิ้พากษาในการแสวงหาขอ้เท็จจริงในคดีแพง่ 2557 
1106 อมรรัตน ์มณีฉาย ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการนาํเคร่ืองจกัรในโครงการขนส่งมวลชน

ระบบรางมาเป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ี 
2557 

1107 อาทิตยา นกนอ้ย ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินการของตวัแทนประกนัชีวติ 2557 
1108 เป็นธรรม เสาวกลุ ปัญหาทางกฎหมายต่อการเปิดเสรีการคา้บริการสาขาโลจิสติกส์ ตาม

กรอบความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ศึกษาเฉพาะกรณี
พระราชบญัญติัการ 

2557 

1109 พิมพินี เล้ียงจรูญรัตน ์ ปัญหาทางกฎหมายเ ก่ียวกับความเป็นทายาทผู ้มี สิทธิรับเ งิน
ค่าตอบแทนผูเ้สียหาย ตามพระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหาย และ
ค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จาํเลย 

2557 

1110 พรพิมล อุ่นเรือน วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการบอกจา้งสัญญาประกนัชีวิตตาม
มาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

2557 

1111 จีรญาดา สาํนวนกลาง มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองแรงงานหญิง  : ศึกษากรณี
อาชีพพนกังานรักษาความปลอดภยัหญิง 

2557 

1112 วรรัตน์ ทองเจริญ มาตรการทางกฎหมายในการกาํกบัดูแลการประกอบธุรกิจลิสซ่ิง : 
ศึกษากรณีลิสซ่ิงรถยนต ์

2557 

1113 มนตรี บวัมาก ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการอาคารสูงตามกฎหมายควบคุม
อาคาร 

2557 
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1114 สาวติรี พิณะเวศน ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการอุดหนุนการส่งออกในการคา้ระหว่าง
ประเทศ : ศึกษากรณีกฎหมายว่าดว้ยการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

2557 

1115 ณสรวงธร สุวรรณอาภรณ์ ปัญหาในการใชสิ้ทธิของคนพิการในการทาํพินยักรรมและการเป็น
ผูรั้บพินยักรรม 

2558 

1116 สิทธานต ์รัตนวงศ ์ การนาํรูปแบบการดาํเนินคดีแบบกลุ่มมาใชใ้นพระราชบัญญติัวิธี
พิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 : กรณีศึกษาผูมี้สิทธิฟ้องคดี 

2558 

1117 สุรณรงค ์ตนัตยาคม ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการจ่ายค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษตาม
กฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

2558 

1118 เยาวนารถ เพาะผล มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุม้ครองผูบ้ริโภค  : ศึกษา
เฉพาะกรณีผูใ้ชบ้ริการเงินกูน้อกระบบ 

2558 

1119 วรรณรัตน์ ลิมป์วรอมร บทบาทของศาลในการพิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความ ใน
การดาํเนินคดีแบบกลุ่ม : ศึกษาเฉพาะคดีผูบ้ริโภค 

2558 

1120 สโรชินี กล่ินหอม มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

2558 

1121 พทัธ์ธีรา ศรีประทกัษ ์ มาตรการทางกฏหมายเพื่อความปลอดภัย  สุขอนามัย และ
ส่ิงแวดลอ้ม ในการประกอบธุรกิจเพ่ือการพกัแรมท่ีไม่ใช่โรงแรม 

2558 

1122 วรวชิ วนาววิธิ ปัญหาในกฎหมายประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกับการเปิด
ประชาคมอาเซียน 

2558 

1123 นิจจารีย ์กีรติบ ำรุงพงศ ์ วิเคราะห์บญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร  
ของประเทศไทย 

2558 

1124 ลดัดาวลัย ์จนัทร์เทพ ปัญหาการหลีกเล่ียงการเสียภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากรตาม
กฎหมาย ในการนาํเขา้นํ้ ามนัเช้ือเพลิงในเขตภาคใตข้องประเทศไทย 

2558 

1125 กลุรดา วฒิุสารวฒันา ปัญหาทางกฎหมายในการเยียวยาผูเ้สียหายท่ีถูกกระทาํละเมิดจน
ร่างกายพิการ 

2558 

1126 พิเชษฐ ์สุพรรณเนียม มาตรการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายในการเขา้ถึงสิทธิ
ประโยชน์ ตามกฎหมายประกนัสงัคม : ศึกษาเฉพาะแรงงานสัญชาติ 
เมียนมาร์ ลาวและ กมัพชูา 

2558 

1127 อนนท ์แก่นทอง ปัญหาการให้ความคุม้ครองสิทธิของเจ้าของงานอนัมีลิขสิทธ์ิบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต : ศึกษากรณีบทบญัญติัตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
และเขตอาํนาจศาล 

2558 

1128 รุ่งอรุณ รุ่งทองคาํกลุ ปัญหาทางกฎหมายอนัเกิดจากการละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตวั
และขอ้มูลส่วนบุคคลของเดก็จากการใชง้านบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

2558 
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1129 พาขวญั จารุทศัน ์ การคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ีตามกรอบอนุสัญญาวา่ดว้ยการ
ควบคุมยาสูบ ค.ศ. 2003 

2558 

1130 นภสัวรรณ ออกแมน ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

2558 

1131 อมัพวรรณ การพนัธ ์ การคืนทรัพยสิ์นกรณีโมฆียะกรรมเม่ือมีการบอกลา้ง 2558 
1132 สุรีพร เอมบางเตย ปัญหาทางกฎหมายในกระบวนการช่วยเหลือทางการศาลในคดี

การคา้ระหว่างประเทศในบริบทของการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน : ศึกษากรณี การส่งคาํคู่ความ และเอกสารทางคดีแก่จาํเลย
ซ่ึงมีภูมิลาํเนานอกราชอาณาจกัร 

2558 

1133 ทิพยว์ภิา หมู่พยคัฆ ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดทางละเมิดของส่ือส่ิงพิมพ ์ 2558 
1134 ณฐภทัร รัตนชีวกลุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเคล่ีอนยา้ยแรงงานวิชาชีพจากการจดัตั้ง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ศึกษากรณีตามขอ้ตกลงยอมรับร่วม
คุณสมบติันกัวชิาชีพของอาเซียน (MRAs) 

2558 

1135 ศิวนยัน ์วณิชชากลุจิต แนวทางในการปรับปรุงและแกไ้ขกฎหมายลม้ละลาย : ศึกษากรณี
ลูกหน้ี ไม่อยูใ่นสถานะท่ีจะชาํระหน้ีได ้

2558 

1136 เพญ็พิชชา มาลยั ปัญหาการใชอ้าํนาจของเจา้พนกังานประเมินตามมาตรา 65 ทวิ (4) 
แห่งประมวลรัษฎากร ต่อการต่อต้านการหลบหลีกภาษีอากรท่ี
ยอมรับไม่ได ้

2558 

1137 วรางคณา วานิชวฒันากลุ ปัญหาการหักค่าใช้จ่ายในการคาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ี
ไดรั้บจากการขายอสงัหาริมทรัพยต์ามประมวลรัษฎากร 

2558 

1138 พนมศกัด์ิ เหนือโชติ ปัญหาทางกฎหมายของการประกนัภยัต่อ : ศึกษากรณีควบคุมบริษทั
ขา้มชาติ 

2558 

1139 วชุิดา นาราทรัพย ์ ปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ : 
ศึกษาเฉพาะกรณีการซ้ือขายสินคา้ท่ีมีรูปร่างผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
ของผูป้ระกอบการจดทะเบียนภายในราชอาณาจกัร 

2558 

1140 บุศกร เรืองศรีจนัทร์ ปัญหาในทางทฤษฎีเร่ืองการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับ
มหาวิทยาลยัของรัฐกรณีดาํเนินกิจการอนัอาจก่อให้เกิดกาํไร/อนัมี
ลกัษณะเป็นการแสวงหากาํไร นอกเหนือวตัถุประสงค์หลกัของ
มหาวทิยาลยั 

2558 

1141 ยศ บุญบานเยน็ ปัญหาการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในกรณีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล : ศึกษากรณี 
หลบหลีกภาษี 

2558 

1142 นาวกิ อาจจนัทร์ ปัญหา ทาง กฎหม ายเ ก่ียวกับกา รผลิต และ การค้าผ ลิ ตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์ไม ้

2558 
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1143 พชรสิริ ศรีภูธร มาตรการทางกฎหมายในการจดัเก็บภาษีส่ิงแวดลอ้ม จากการปล่อย
มลพิษทางนํ้ า : ศึกษาเฉพาะกรณีอตัราภาษีส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบ
ต่อผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมท่ีปล่อยนํ้ าเสีย 

2558 

1144 จดัสุวรรณ เพชรโชติ ปัญหาการหกัค่าใชจ่้ายจากเงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 40 (3) แห่ง
ประมวลรัษฎากร : ศึกษากรณีการหกัค่าใชจ่้ายจากเงินไดท่ี้ไดรั้บจาก
การโอน และการอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในเคร่ืองหมายการคา้ 

2558 

1145 พรชนก ขาวรอด ปัญหาและอุปสรรคในการบงัคบัใชก้ฎหมายห้ามเรียกดอกเบ้ียเกิน
อตัรา 

2558 

1146 พิมลดา วรรณพิรุณ ปัญหากฎหมายในการนาํกรมธรรมป์ระกนัชีวิตเป็นหลกัประกนัการ
กูย้มืเงินจากธนาคารพาณิชย ์

2558 

1147 กีรติ เวสสเมฆินทร์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัสิทธิในท่ีดินของเกษตรกร : ศึกษาเฉพาะ
กรณี การจดัท่ีดินทาํกิน 

2558 

1148 พทัธกฤต เทียมเศวต มาตรการทางกฎหมายในการจัดทําข้อตกลงยอมรับร่วมด้าน
คุณสมบติั ของวชิาชีพนกักฎหมายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2558 

1149 ภทัธีรา ศรีอนนัต ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการพกังานของลูกจา้ง ภาครัฐวิสาหกิจ
เปรียบเทียบกบัการพกังานของลูกจา้งภาคเอกชน 

2558 

1150 มนสันนัท ์สงัขไ์ทย ปัญหาในการจดัเก็บภาษีจากผูป้ระกอบวิชาชีพอิสระ : ศึกษาเฉพาะ
กรณี การจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผู ้
ประกอบวชิาชีพกฎหมาย 

2558 

1151 เอกลกัษณ์ วลิยัหงษ ์ มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากรเพ่ือส่งเสริม
การใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าของประเทศไทย 

2558 

1152 กนกวรรณ์ พรมดอนกอย ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการร้องขอให้ทรัพย์สินของบุคคล
ลม้ละลาย ตกเป็นของแผน่ดินในกรณีร่ํารวยผิดปกติ 

2558 

1153 กฤษณ์ ตนัภิรมย ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับตราสารหน้ีหน่วยงานภาครัฐไทย ท่ี
กระทรวงการคลงัไม่ไดค้ ํ้าประกนั 

2558 

1154 พทัธ์ธีรา ไชยนนัทพฒัน ์ ศาลไทยกบัการยกหลกัความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชนข้ึนเพ่ือเพิกถอนหรือไม่รับบังคับตามคํา ช้ีขาดของ
อนุญาโตตุลาการ 

2558 

1155 นพวชิยั มโหธร การเพิกถอนคาํช้ีขาดอนุญาโตตุลาการต่างประเทศในศาลไทย 2558 
1156 พรศิริ สายทอง กฎหมายแข่งขนัทางการคา้ : ศึกษาเปรียบเทียบเพื่อการปฏิรูป

กฎหมายแข่งขนัทางการคา้ของไทย 
2558 

1157 อรวนิท ์สุขกิจ บทบาทของศาลในการรับฟังพยานหลกัฐาน : ศึกษากรณี การรับฟัง
ส่ือภาพและเสียงคาํใหก้ารพยานเด็กในชั้นพิจารณา 

2558 
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1158 ณฐัพชัร สีเงิน ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 
2551 :ศึกษากรณีซิตติ้งไกด์ (Sitting Guide) และคุณสมบติัของ
มคัคุเทศก ์

2558 

1159 ปิยะ วรรณวงศ ์ คุณธรรมทางกฎหมาย : ศึกษาการใช้การตีความความผิดฐาน
วางเพลิงเผาทรัพย ์และความผิดฐานทาํใหเ้สียทรัพย ์

2558 

1160 ธรินทร์ จนัทร์อนุ บทบาทของอยัการสูงสุดในการดาํเนินคดีอาญาในความผิดซ่ึงมีโทษ
ตามกฎหมายไทยไดก้ระทาํลงนอกราชอาณาจกัร 

2558 

1161 ณิชาภทัร โฉมทอง ปัญหาการตรวจสอบถ่วงดุลคาํสัง่ไม่ฟ้องของพนกังานอยัการ 2558 
1162 นราวทิย ์ศกัด์ิเพช็ร คุณธรรมทางกฎหมาย : ศึกษากรณีความผิดฐานประกอบกิจการให้

เช่า แลกเปล่ียน หรือจาํหน่ายภาพยนตร์โดยไม่ไดรั้บอนุญาต ตาม
พระราชบญัญติัภาพยนตร์และวดิีทศัน์ 

2558 

1163 กานดา ปานดาํ การบงัคบัโทษปรับ : ศึกษากรณีบงัคบัใหท้าํงานแทนค่าปรับ 2558 
1164 ภาณุพล บุรพนัธ์ การคุม้ครองเด็กและผูห้ญิงจากการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ ตามมาตรา131/1แห่งประมวลกฏหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

2558 

1165 อโนทยั ศรีดาวเรือง การคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนท่ีกระ ทํา
ความผิดอาญา : ศึกษากรณีอาํนาจศาลเยาวชนและครอบครัวในการ
โอนคดี ตามมาตรา 97 วรรคสอง 

2558 

1166 ปาณิตา กณัสุทธ์ิ สิทธิในการไดรั้บการรักษาพยาบาลของผูต้อ้งขงั 2558 
1167 ณฐัวรรณ ดวงกางใต ้ ความผิดฐานข่มขืนกระทาํชาํเรา : ศึกษาขอบเขตของการให้ความ

ยนิยอมโดยผูเ้สียหาย 
2558 

1168 ชชัชยั ยรุะพนัธ ์ การตรวจสอบการปรับบทความผิดในชั้นเจา้พนกังาน 2558 
1169 ชยัณรงค ์เตโช สิทธิในการรับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนั และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
: ศึกษาการดาํเนินคดีอาญาเจา้หนา้ท่ี 

2558 

1170 ปาริมา คงสุจริต มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองการทาํงานของผูต้อ้งขงั 2558 
1171 ทินกร วนัไชยธนวงศ ์ มาตรการทางกฎหมายในการตรวจคน้ตวัผูต้อ้งขงั 2558 
1172 บุรณิมา คูนิอาจ อาํนาจศาลในการกาํหนดเง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราว 2558 
1173 ภทัร์สุดา กราบไกรแกว้ ปัญหากฏหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิในความเป็นส่วนตวัของ

ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ 
2558 

1174 วรปาตี สกลุไทย การพฒันาทะเบียนประวติัอาชญากรรม 2558 
1175 นิศรา รัตนเกียรติกานต ์ มาตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญา : ศึกษาการมีส่วนร่วมของ

ผูแ้ทนชุมชนในการจดัทาํแผนแกไ้ขฟ้ืนฟใูนชั้นก่อนฟ้อง 
2558 
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1176 สญัชยั ดุจดาํเกิง สิทธิประโยชน์ของผูต้อ้งขงักบัระบบการจดัชั้น 2558 
1177 ชวลิต วงศใ์หญ่ การกาํหนดความรับผิดทางอาญาเก่ียวกบัการให้และรับสินบนเจ้า

พนกังานของรัฐต่างประเทศ 
2558 

1178 ธญัวรรณ ศรีพุม่ ขอบเขตบุพการีในประมวลกฎหมายอาญา ศึกษากรณีการตั้งครรภ์
แทน 

2558 

1179 วสนัต ์บุญประจกัษ ์ มาตรการลงโทษผูก้ระทาํผิดหญิงในคดีอาญา ศึกษากรณีการจาํกดั
เสรีภาพไวใ้นท่ีอยูอ่าศยั 

2558 

1180 กิตติพงษ ์มณีแกว้ ปัญหาการกําหนดความรับผิดและโทษทางอาญาเ ก่ียวกับพืช
กระท่อม 

2558 

1181 วาริท จิระภาค การคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ีเป็นเด็กและเยาวชนใน
การมีท่ีปรึกษากฏหมายจากรัฐ ในชั้นสอบสวนและในชั้นพิจารณา
คดี 

2558 

1182 วรินทร กิจเจริญ การพกัการลงโทษโดยมีเง่ือนไขในการใชเ้คร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ 2558 
1183 ถิรดล วฒันศกัด์ิ เหตุเพ่ิมโทษในความผิดเก่ียวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 285 
2558 

1184 สิญภพ รูปเต้ีย การดาํเนินคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. : ศึกษากรณีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ใช้อาํนาจฟ้องคดี ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวธีิพิจารณาคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่ง
ทางการเมือง พ.ศ.2542 

2558 

1185 รุ่งนภา เอ่ียมศรี สิทธิของผูต้อ้งหากบัการช่วยเหลือทางกฎหมาย 2558 
1186 ปิยะมิตร บุญนาํพา ปัญหาในการตรวจจดหมายผูต้อ้งขงั 2558 
1187 อธิชยั ยงคะอกัษร มาตรการทางกฎหมายในการบงัคบัการลงโทษผูต้อ้งขงัวยัหนุ่ม : 

ศึกษาเฉพาะกรณี การใหก้ารศึกษาแก่ผูต้อ้งขงั 
2558 

1188 กษิดิส มธุรส ความผิดฐานกระทาํการอนัควรขายหนา้ต่อธารกานลั : ศึกษาความ
รับผิดฐานกระทาํการอนัควร ขายหน้าต่อธารกานลัโดยการเปลือย
หรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทาํการลามกอยา่งอ่ืน 

2558 

1189 วภิาพร สุขเกษม การไม่กาํหนดอายคุวามอาญาในความผิดท่ีมีโทษประหารชีวิตหรือ
จาํคุกตลอดชีวติ 

2558 

1190 ธนกิจ โชติประดิษฐ ์ บทบาทของพนักงานอัยการในการใช้มาตรการพิเศษแทนการ
ดาํเนินคดีในชั้นก่อนฟ้องคดี ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

2558 

1191 กนิษฐา รักษแ์กว้ การบงัคบัโทษจาํคุก : ศึกษากรณีการให้เอกชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การดาํเนินกิจการในเรือนจาํ 

2558 
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1192 กชพร รังษีภโนดร ปัญหาองค์กรผูใ้ชอ้าํนาจในการวินิจฉัยสิทธิของจาํเลยท่ีไดรั้บการ
เยยีวยาตามพระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและ
ค่าใชจ่้ายแก่จาํเลยในคดีอาญา  

2558 

1193 ไกรเลิศ ภูหิรัญประเสริฐ กฎหมายการคุม้ครองขอ้มูลผูต้อ้งขงั ศึกษากรณี การลบขอ้มูลใน
เรือนจาํของผูต้อ้งขงัท่ีพน้โทษจาํคุก 

2558 

1194 กิตติพงศ ์พกุพว่ง ปัญหาขอบเขตความรับผิดฐานข่มขืนกระทาํชาํเรา ตามมาตรา 276 
และมาตรา 277 ตามประมวลกฎหมายอาญา แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย 
พ.ร.บ. แกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบบัท่ี 19) พ.ศ. 2550 

2558 

1195 จนัทิมา อรุณรัตน์ กฎหมายวา่ดว้ยการบงัคบัโทษ : ศึกษาสิทธิของผูต้อ้งขงัในการมี
ส่ิงจาํเป็นพ้ืนฐานทางกาย 

2558 

1196 เริงชยั สินกอง มาตรการทางกฎหมายในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั : ศึกษากรณีการขงั
เด่ียว 

2558 

1197 ธีราสิทธิ สุขสมจิตวชิยั มาตรการทางกฎหมายในการจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั 2558 
1198 เพญ็พิชชา ธรรมโชติกลุ สิทธิในการครอบครองทรัพยข์องผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ 2558 
1199 พิมพร รุ่งทิฆมัพรชยั การขงัระหวา่งพิจารณาคดี : ศึกษาสิทธิของผูต้อ้งขงัเก่ียวกบัสถานท่ี

คุมขงัในระหวา่งพิจารณาคดี 
2558 

1200 อาภรณ์ คลา้ยพนัธ ์ ความรับผิดฐานยงิปืนโดยใช่เหตุในท่ีชุมนุมชน : ศึกษาคุณธรรมทาง
กฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดท่ีเป็นการก่ออนัตราย 

2558 

1201 ฐิติมา แดงนอ้ย กฎหมายการบงัคบัโทษ : ศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางวินยัของ
ผูต้อ้งขงั 

2558 

1202 เพชรรพ ีพิมพพ์ฒัน์ การให้เอกสิทธ์ิแก่พยานบุคคลท่ีเป็นบุคคลในครอบครัวของ
ผูต้อ้งหาหรือจาํเลย : ศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มประเทศท่ีใช้
ระบบคอมมอนลอวก์บัซีวลิลอว ์

2558 

1203 ประเสริฐ คชวงศ ์ ปัญหาการบรรยายฟ้องกบัหลกัการพิพากษาไม่เกินคาํขอ 2558 
1204 วาทินี หวงัไพบูลย ์ มาตรการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินกบัศาสนธุรกิจ 2558 
1205 ตรีพล เกตุสุริยา ความยินยอมของผูเ้ยาวใ์นกฎหมายอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีการสัก

ร่างกายและการขลิบอวยัวะเพศ 
2558 

1206 กาญจนา ปิดป้อง เหตุบรรเทาโทษในความผิดต่อเสรีภาพตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 316 

2558 

1207 กานตพ์ิชชา เลิศเรืองฤทธ์ิ การบังคับโทษจําคุก ศึกษาการใช้แรงงานนักโทษในเรือนจํา
เกษตรกรรม 

2558 

1208 ศิราวฒิุ พงษอ์กัษร บทบาทอยัการในการชนัสูตรพลิกศพ : ศึกษาแนวคิดทางกฎหมายใน
การคุม้ครองสิทธิในบริบทของอยัการไทย 

2558 
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1209 พลอยพริม สุพรรณเภษชั สิทธิของจาํเลยในการเผชิญหน้าพยานกับการคุ้มครองพยานตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองพยานในคดีอาญา 2546 

2558 

1210 มนัทิรา เชยคาํแหง นโยบายทางอาญาในการกาํหนดความผิดฐานข่มขืนกระทาํชาํเรา 2558 
1211 วศินี กมลวารินทร์ มาตรการบาํบดัผูก้ระทาํความผิดทางเพศดว้ยวธีิการใชย้าเพื่อควบคุม

ฮอร์โมนเพศ 
2558 

1212 พบนาถ ภูมิฐานนท ์ การควบคุมผู ้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดโดยใช้เค ร่ืองมือ
อิเลก็ทรอนิกส์ในขั้นตอนก่อนมีคาํพิพากษา 

2558 

1213 เพญ็ศรี จาํปางาม การพิจารณาคดีความผิดเก่ียวกบัเพศ : ศึกษากรณีการรับฟังพยานจาก
สาํนวนการสอบสวน 

2558 

1214 บรรเจิด จนัทร์รุ่งศรี ปัญหาในการใชเ้คร่ืองพนัธนาการของผูต้อ้งขงั 2558 
1215 ธีรพงศ ์อริยเลิศชยักลุ สภาพการบังคบัใช้พระราชบัญญติัการว่าด้วยการกระทาํความผิด

เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
2558 

1216 พรภทัรา ตนัตยานนท ์ เหตุท่ีผูก้ระทาํมีอาํนาจกระทาํได:้ ศึกษากรณีกฎหมายจารีตประเพณี
ในการลงโทษบุคคลตามสมควรเพ่ืออบรมสัง่สอน 

2558 

1217 สมชยั สกลุเหลืองอร่าม การตรวจสอบการขอออกหมายจบั ผูต้อ้งหาท่ีเป็นเด็กและเยาวชน
ตามพระราชบัญญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

2558 

1218 ววิฒัน์ กิตติปัญญาวงษ ์ การกาํหนดให้ความผิดเก่ียวกบัการหลีกเล่ียงการเสียภาษีเงินไดต้าม
ประมวลรัษฎากร เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

2558 

1219 กญัญณ์พชัญ ์ศรีวรรณ์ การศึกษาคดีอาญาบางประเภทซ่ึงไม่ควรกาํหนดอายคุวาม 2558 
1220 สุภาภรณ์ โพธ์ิเอ่ียม ปัญหาทางกฎหมายเ ก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

โครงการท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน 
2558 

1221 วชิาญ นอ้ยโต มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืนตาม
กฎหมายอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิงและส่ิง
เทียมอาวธุปืน 

2558 

1222 อรุณ หม่ืนวงศ ์ มาตรการทางกฎหมายในการต่อตา้นการทุจริตของภาครัฐ 2558 
1223 สุรศกัด์ิ ศรีทองคาํ ปัญหากฎหมายในการจดัระเบียบองคก์รและการกาํหนดกรรมการ 2558 
1224 อรอนงค ์ชุมพล การควบคุม และการตรวจสอบ การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญท่ี

เหมาะสมกบัประเทศไทย 
2558 

1225 นทีธร มีชยั ปัญหาทางกฎหมายเ ก่ียวกับคณะกรรมการคดีพิเศษ  ตาม
พระราชบญัญติัการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 

2558 

1226 ววิฒันากร ไชยะ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางอินเทอร์เน็ต 2558 



 มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์  (วทิยานิพนธ์) 768 

   
  ล าดับ                 ช่ือผู้แต่ง                                                     ช่ือเร่ือง                                                   ปีเผยแพร่   
  (No.)                 (Author)                                                     (Title)                                                     (Year) 

 

1227 สมฤดี ถิรรุ่งเรือง คาํสั่งทางปกครอง : ศึกษากรณีคาํสั่งแจง้ให้ส่งคืนเงินภาษีอากรท่ี
เจา้หนา้ท่ีกรมสรรพากรสัง่คืนผิดพลาด 

2558 

1228 ณฐัวฒุ ไพศาลวฒันา ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

2558 

1229 อรวรรณ นาคแจง้ ปัญหาเก่ียวกับการใช้ดุลพินิจและการควบคุมการใช้ดุลพินิจของ
คณะกรรมการธุรกรรม ตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน 

2558 

1230 ศราวฒิุ พงศพ์ญา มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสถานบริการ  ตามกฎหมาย
สถานบริการ 

2558 

1231 สมยศ วงษดี์ การควบคุมความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํทางปกครองใน
ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ 

2558 

1232 สาริศา เพชรลว้น ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิ และการคืนกรรมสิทธ์ิใน
อสงัหาริมทรัพยแ์ก่ผูถู้กเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์ตามพระราชบญัญติั 
วา่ดว้ยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย ์พ.ศ. 2530 

2558 

1233 นภสั คาํนวน ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัหนา้ท่ีและจริยธรรมของแพทยเ์ม่ือผูป่้วย
ใชสิ้ทธิปฏิเสธการรักษาในวาระสุดทา้ย 

2558 

1234 สะอาด นอ้ยจนัทึก ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเพ่ือความปลอดภยัทางชีวภาพท่ีเกิดจาก
พืชท่ีไดรั้บการตดัต่อสารพนัธุกรรมในประเทศไทย 

2558 

1235 ภมร วงษเ์กตุ ปัญหาการบงัคบัคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม : ศึกษากรณีเอกชน
ก่อให้เกิดความเสียหาย ตามมาตรา 72 วรรคหน่ึง (1) (2) และ (3) 
แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 

2558 

1236 สิทธิโชค เอียดทว ี ปัญหาเก่ียวกบัการใช้วิธีการพิเศษตามพระราชบญัญติัป้องกนัและ
ปราบปรามการมีส่วนร่วมในองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ.2556 

2558 

1237 วฑิูรย ์กลา้ศึก ปัญหาความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของบทบญัญติัแห่งกฏหมาย ซ่ึง
สนันิษฐานความรับผิดในทางอาญาของผูแ้ทนนิติบุคคลท่ีขดัต่อหลกั
นิติธรรม 

2558 

1238 ศรัณพทัธ์ เจียงกลุอดุมเดช ปัญหาการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  ์ : ศึกษากรณีเก่ียวกบัค่าทดแทน
ความเสียหายเน่ืองจากการท่ีต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ท่ีต้อง
เวนคืน 

2558 

1239 พนิตสุภา บวรพิพฒัน์พล ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัทาํประชาพิจารณ์ : ศึกษากรณี
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 

2558 
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1240 ธญัญลกัษณ์ ตุม้ทรัพย ์ เขตอาํนาจศาลปกครอง : ศึกษากรณีความรับผิดทางละเมิดของ
หน่วยงานทางปกครองอนัเกิดจากการกระทาํของผูรั้บจา้ง 

2558 

1241 ธีรยทุธ ดวงพิมาย มาตรการในการจดัเก็บเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์
ลูกจา้งตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

2558 

1242 ภิรมย ์นิลทพั การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของผูต้อ้งสงสัย ตามพระราชบญัญติั
กฎอยัการศึก พุทธศกัราช 2457 และพระราชกาํหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 : ศึกษาเฉพาะกรณีพ้ืนท่ี
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2558 

1243 สุทธิพงษ ์รอดรัตนาทูล ปัญหาการดาํเนินการขอใหศ้าลมีคาํสัง่หรือคาํพิพากษาใหย้กเลิกหรือ
เพิกถอนการอนุมัติหรืออนุญาตหรือออกเอกสารสิทธิ  ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 99 

2558 

1244 จรัญญา ขนุทอง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม : ศึกษากรณีใบกาํกบั
ภาษีปลอม 

2558 

1245 นิตินนัท ์ศรีเมฆ การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน : ศึกษาปัญหา
กรณีการเสนอกฎหมายโดยประชาชน 

2558 

1246 ธนากร จงอกัษร ปัญหาการบังคบัทางปกครองต่อผูรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และผูรั้บอนุญาตเจ้าของ
ผลิตภณัฑอ์าหารและยา : ศึกษาเฉพาะกรณีการโฆษณาอาหารและยา
ท่ีผิดกฎหมาย 

2558 

1247 ชายชาญ อุทธสิงห์ รูปแบบท่ีเหมาะสมในการถอดถอนผูด้ ํารงตาํแหน่งทางการเมือง
ระดบัสูง โดยประชาชน 

2558 

1248 นราวฒิุ ธุลีวรรณ การนาํหลกัสุจริตมาใชใ้นสญัญาทางปกครอง 2558 
1249 วชิรพงศ ์พลอยแหวนรัตนา สิทธิชุมชนในการไดรั้บการคุม้ครอง และเยียวยาจากปัญหาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มภายหลงัศาลปกครองมีคาํพิพากษาถึงท่ีสุด : ศึกษากรณี
ชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล 

2558 

1250 รจนา สูงเรือง ขอบเขตของเอกสิทธ์ิของคู่สญัญาฝ่ายรัฐในสญัญาทางปกครอง 2558 
1251 ปราชยช์นา แจง้หม่ืนไวย ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยของข้าราชการ

สาํนกังานศาลยติุธรรม 
2558 

1252 เอกบุรุษ นาคทองอินทร์ ปัญหาเก่ียวกบัขอบเขตของละเมิดทางปกครอง 2558 
1253 กนกพร โชติรัตน์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและป้องกันศัตรูพืช ตาม

พระราชบญัญติักกัพืช พ.ศ. 2507 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
2558 

1254 ปุญญาพร เอมมะโน ปัญหาการตรวจสอบร่างกฎหมายของฝ่ายนิติบญัญติั 2558 
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1255 ชวศิ เหล่าปิยสกลุ ปัญหาเก่ียวกบัความล่าชา้ในการพิจารณาคาํขอทุเลาการบงัคบั ตาม
กฎหรือคาํสัง่ทางปกครองของศาลปกครอง 

2558 

1256 อจัฉรียา พิมพา หลกัการหา้มพิพากษาเกินคาํขอในคดีปกครอง 2558 
1257 ปฐมพงษ ์คาํเขียว ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัอาํนาจสถาปนารัฐธรรมนูญกบัอาํนาจ

แกไ้ขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีขอ้จาํกดัในการแกไ้ขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ 

2558 

1258 สุกญัญา อาํนวยทรัพย ์ ปัญหาการพฒันากฎหมายของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 2558 
1259 ยทุธพงศ ์หอยศรีจนัทร์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ

ผูต้อ้งขงัหญิง ซ่ึงตั้งครรภห์รือมีบุตรติดมาดว้ย 
2558 

1260 ชลิตา ลาภผล ปัญหาการเพิกถอนคาํสั่งทางปกครองของฝ่ายปกครองตามหลกัการ
คุ้มครองความเช่ือถือและไวว้างใจในความคงอยู่ของคําสั่งทาง
ปกครอง 

2558 

1261 อรอุมา พรหมช่วย ปัญหากฎหมายเก่ียวกบักระบวนการตรวจสอบทรัพยสิ์นและหน้ีสิน 
ของผู ้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

2558 

1262 ยพุา ยิม้นรินทร์ ปัญหากฎหมายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  : ศึกษากรณี
มาตรการบังคับทางปกครองและการใช้ดุลพินิจของพนักงาน
เจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

2558 

1263 ณฏัฐชาวยี ์บุรยกฤษฎ์ิกลุ การไดม้าซ่ึงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและหลกัประกนัการคุม้ครอง
สิทธิเสรีภาพของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่ีเหมาะสมกับประเทศ
ไทย 

2558 

1264 เศรษฐภคั วณีสอน ปัญหาและอุปสรรคในการบงัคบัใช้กฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ในราชการ
ส่วนภูมิภาค 

2558 

1265 วนัรพ ีแกนุ การควบคุมตรวจสอบนิติกรรมทางปกครองท่ีออกโดยบิดเบือน
อาํนาจหรือบิดเบือนขั้นตอนหรือวิธีการ หรือโดยไม่สุจริต ตาม
มาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) แห่ง พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและ
วธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

2558 

1266 วฒันา เรืองแกว้ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชนในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศไทย 

2558 
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1 สุรพล  สินธุนาวา กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศกบัส่ิงแวดลอ้ม : ศึกษาเฉพาะกรณี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจจากการเล้ียงกุง้กลุาด า 

2546 

2 เมธา  สุพงษ ์ มาตรการทางกฎหมายส าหรับตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 
ศึกษาเฉพาะกรณีการควบคุมกรรมการธนาคารพาณิชย์ตามหลัก
บรรษทัภิบาล 

2547 

3 ปริญญา  ศรีเกต ุ การน าหลกัการชดใช้คืนผลก าไรหรือผลประโยชน์และหลกัการ
ก าหนดค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษ ตาม พ.ร.บ ความลับ
ทางการค้า พ.ศ. 2545 มาใช้แก้ปัญหาในการก าหนดค่าสินไหม
ทดแทนส าหรับการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทอ่ืน 

2547 

4 องอาจ  กิตติคุณนิติพฒัน ์ ขอ้สญัญาท่ีไม่เป็นธรรมในสญัญาส าเร็จรูป: ศึกษาเฉพาะกรณีสัญญา
เช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์

2547 

5 วฒิุชยั  สมนิล มาตรการทางกฎหมายในการก าหนดให้ธนาคารพาณิชยป์ฏิบติัใน
เร่ืองการบนัทึกบญัชีรับรู้ดอกเบ้ียคา้งรับเป็นรายได ้

2548 

6 นิธิรัตน์  นอ้ยเช้ือเวยีง ปัญหาการอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการเคร่ืองหมายการคา้
ต่อศาล 

2548 

7 สุรชยั  พว่งชูศกัด์ิ การก าหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษ : การน ามาใชใ้นระบบกฎหมาย
ไทย 

2548 
 

8 สุรวฒิุ  รังไสย ์ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดจาก
สินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั : ศึกษาเฉพาะกรณีสินคา้ยานยนต ์

2548 

9 พลเทพ  ปวนยา ปัญหาการใชว้ิธีการชัว่คราวก่อนพิพากษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโจทก์
ขอคุม้ครองชัว่คราวตามมาตรา 179,254(2) 

2549 

10 บญัชา  สหวฒันโยธิน การวเิคราะห์พระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 2549 
11 นิมิตร   รุ่งเรือง ลกัษณะการบ่งเฉพาะของเคร่ืองหมายการคา้ศึกษาเฉพาะกรณีการ

พิสูจน์ลกัษณะบ่งเฉพาะการพิสูจน์การใชจ้นแพร่หลาย 
2549 

12 พนม   เล้ียงรักษา ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิเสรีภาพในทางธุรกิจตาม
สญัญาใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้ 

2549 

13 ศิริชยั  ทศันประพนัธ ์ การใชห้นงัสือรับรองของบริษทัประกนัภยัเป็นการปล่อยชัว่คราว 2549 
14 กานดา  กรรไกร ความรับผิดทางแพง่ของอนุญาโตตุลาการและผูไ้กล่เกล่ีย 2549 
15 สมชาย  เจริญสุข รัฐกบัความรับผิดทางอาญาตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ 2549 
16 พิบูล  สวสัด์ิพิพฒัพงศ ์ มาตรการทางกฎหมายในการแปลงสินทรัพยเ์ป็นทุน : ศึกษาปัญหา

และอุปสรรคกรณีการน าสญัญาแฟรนไชส์เป็นหลกัประกนั 
2549 

17 ณรงคฤ์ทธ์ิ  เพช็รศกัด์ิ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคศึกษาเฉพาะกรณี
ความเสียหายเกิดจากผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง 

2549 

18 โยธิน  หล่าวเจริญ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมคุณภาพวสัดุก่อสร้าง 2549 
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19 กิตติศกัด์ิ   พนัทองอ่อน ปัญหากฎหมายในการใหสิ้นเช่ือแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและมีส่วนไดเ้สียกบั
กรรมการของธนาคารพาณิชย ์

2549 

20 พีรพงศ ์ คงคาเขตร ปัญหาทางกฎหมายในการน าสิทธิประโยชน์ในท่ีดินของรัฐมาเป็น
หลกัประกนัการขอสินเช่ือสถาบนัการเงิน : ศึกษากรณีท่ี  สปก.4-01 
และท่ีราชพสัดุ 

2549 

21 มนธิดา   วรีะพนัธ์ุ มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวท่ีลกัลอบ
ท างานในประเทศไทย 

2549 

22 เผดจ็  อานญัจวณิชย ์ การประยุกต์แนวคิดทางกฎหมายว่าด้วยการรับคืนซากผลิตภณัฑ์
ของสหภาพยโุรปกบักฎหมายไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการรับคืนซาก
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีหมดสภาพการใชง้าน 

2549 

23 ประเสริฐ  ล่ิมประเสริฐ ขอ้สญัญาท่ีไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจใชเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์
: ศึกษาเฉพาะกรณีสญัญาเช่าท่ีอยูอ่าศยั 

2550 

24 ศิลป์ชยั  ลิลิตธรรม มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูฝ้ากเงินในสถาบนัการเงิน : 
ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารอิสลาม 

2550 

25 สุธาราวรรณ  จิตรเกตุ มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มี
ระบบบ าบดัน ้ าเสียอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2550 

26 เจนจิรา  ศรัทธาประยรู ประสบการณ์ของไทยเก่ียวกบัการระงบัขอ้พิพาทภายใตก้ฎเกณฑ ์
WTO 

2550 

27 ผดุงศกัด์ิ  เสนาภกัด์ิ การหา้มจ ากดัการถือหุน้ตามความตกลงการคา้เสรีไทย - ออสเตรเลีย 2550 
28 ณชัวพงศ ์ เกตุสุวรรณ มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการประกนัภยัความรับผิดหน้ีบตัร

เครดิต 
2550 

29 กิตติพล ภทัรภากร ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองผูซ้ื้อสินคา้ทางอินเทอร์เน็ตจากผู ้
ประกอบธุรกิจ 

2550 

30 กิตติศกัด์ิ  ยงัมี มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบวิชาชีพบญัชีของ
คนต่างดา้ว 

2550 

31 ปัญจพร   เม่นแยม้ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมก ากับดูแลการด าเนินงาน
กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

2550 

32 พฒันภูมิ  องัศุสิงห์ การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 : 
ศึกษาเฉพาะกรณีขายตรง 

2550 

33 ยทุธพงศ ์ ถวลิบุญ ปัญหาการบังคบัใช้พระราชก าหนดบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย 
พ.ศ. 2544 : ศึกษาเฉพาะกรณีการจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีเป็น
หลกัประกนั 

2550 

34 มนูญ  เวทโอสถ การห้ามจ ากดัจ านวนผูใ้ห้บริการท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถใน
การแข่งขนัของผูค้า้ปลีกรายยอ่ย 

2550 
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35 ไพบูลย ์ แสงสวา่ง ความตกลงเขตการคา้เสรีไทย – ออสเตรเลีย : ศึกษาเฉพาะกรณี
สินคา้เกษตร 

2550 

36 ณฎัฐพ์ฒัธร  ยาวเิริง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการผลิตและการคา้อาวุธปืน
และเคร่ืองกระสุนปืน 

2550 

37 นิคม  โชติพนัธ ์ มาตรการทางกฎหมายในการก ากบัดูแลการให้สินเช่ือของธนาคาร
พฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย : ศึกษา
เฉพาะกรณีการใหสิ้นเช่ือตามนโยบายรัฐบาล 

2551 

38 พิพฒัน์  ไทยศรีสุข ปัญหาความไม่สอดคลอ้งระหว่างอนุสัญญาภาษีซ้อนกบัประมวล
กฎหมายรัษฎากรกรณีเงินไดข้องบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ต่างประเทศท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย 

2551 

39 
 

วรพจน์ ฉนัทแดนสุวรรณ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัคุณสมบติั อ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดของ
ผูช้  าระบญัชีตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

2551 

40 วรีชยั จุลเขตร์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูป้ระกอบการขนาดเลก็ 2551 
41 วารีย ์ ถนอมผิว ปัญหาการจดัเก็บภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลต่างประเทศ ศึกษากรณีค่าสิทธิ 2551 
42 ค ารณ   พนัธ์พาณิชย ์ มาตรการทางกฎหมายในการแปลงสินทรัพยเ์ป็นทุน : ศึกษากรณีน า

ลิขสิทธ์ิมาเป็นหลกัประกนั 
2551 

43 สมพรชยั  ชยัประสิทธ์ิ ปัญหาทางกฎหมายในการน าไปใช้ในทางปฏิบัติภายใต้ค  าสั่ง
กรมสรรพากรท่ี ป. 113/2545 ท่ีเก่ียวกับการก าหนดราคาโอนของ
บริษทัขา้มชาติในประเทศไทย 

2551 

44 ฤทยัรัตน์  มีไล ้ ปัญหาเ ก่ียวกับการครอบครองข้าวท่ีจ าน าไว้กับธนาคารเ พ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์ 

2551 

45 ชูศกัด์ิ  สุขเขียว มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม  ก ากับดูแลสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียน 

2551 

46 เอนกพงษ ์  สุจิตตกลุ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองธุรกิจคา้ปลีกขนาดเล็กจาก
ผลกระทบของความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกิจญ่ีปุ่น - ไทย 

2551 

47 จกัรพนัธ์   นนัศรี กฎหมายเก่ียวกบัการใชส้ารอนัตราย : ศึกษากรณีผลิตภณัฑ์ไฟฟ้า
และอิเลก็ทรอนิกส์ 

2551 

48 อ านาจ  ทิพยป์รักมาศ มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดซ่ึงสินคา้จากต่างประเทศ : ศึกษากรณี
อุตสาหกรรมเหลก็ไทย 

2552 

49 ไพฑูรย ์  ค  ามี มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัมิให้มีการผูกขาดการผลิตและ
จ าหน่ายยาในประเทศไทย 

2552 

50 สมหมาย   อาจคิดการ ความตกลงเขตการคา้เสรีระหวา่งประเทศไทย- อินเดีย : ศึกษากรณี
สินคา้เกษตร 

2553 

51 เพทาย  ทพัมงคล กฎหมายลิขสิทธ์ิ ศึกษากรณีละเมิดลิขสิทธ์ิเพลง 2553 
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52 พงษศ์กัด์ิ  อโนทยั มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผูป้ระกอบธุรกิจซ้ือขายรถยนต์
ใชแ้ลว้ในตลาดรถยนตใ์ชแ้ลว้ 

2553 

53 กรณฐั  อ่ิมอน้ กฎหมายการช าระบญัชีสหกรณ์ ศึกษากรณีสหกรณ์ล าไยและผลิตผล
การเกษตรล าพนู จ ากดั 

2553 

54 ธงชยั  สมบติัจิราภรณ์ การเปิดเสรีการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐภายใต้ความตกลงว่าด้วยการ
จดัซ้ือจดัจา้งโดยภาครัฐของ WTO 

2553 

55 สุนนัทา  โทวระ มาตรการทางกฎหมายในการเปิดเสรีการจดัซ้ือจดัจา้ง : ศึกษาเฉพาะ
กรณีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2553 

56 ปรีชา   เอ่ียมพอ่คา้ กฎหมายควบคุมการประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภยัเอกชน 2553 
57 สุรศกัด์ิ   จินดาพนัธ ์ ประเด็นทางกฎหมายในการเปิดตลาดการคา้บริการภายใต ้GATS: 

ศึกษากรณีบริการไปรษณีย ์
2553 

58 วรีะ   งามเลิศ มาตรการความรับผิดทางกฎหมายในการคุ้มครองผู ้บริโภค : 
กรณีศึกษาผูป้ระกอบการสถานบริการศลัยกรรมความงาม 

2553 

59 ฉตัรชยั   ฉตัรกนัยารัตน์ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมดูแลแรงงานต่างดา้วใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด 

2553 

60 ศุกภสิทธ์ิ  ยิม้ดว้ง การระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาสัมปทานบริการ
สาธารณะ ศึกษากรณีสญัญาจา้งเหมาออกแบบรวมก่อสร้างโครงการ
ทางด่วนสายบางนา- บางพลี - บางปะกง 

2554 

61 หน่ึงฤทยั  บุญธรรม มาตรการทางกฎหมายควบคุมมาตรฐานผักส่งออกของไทย ให้
ทดัเทียมกบัความปลอดภยัอาหารสหภาพยโุรป 

2554 

62 เกรียงไกร  แกว้ศรีสุข ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการท าหนงัสือสัญญาซ่ึงมีผลกระทบต่อ
ความมัง่คงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยา่งกวา้งขวางตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 190 

2554 

63 ชชัชนยั   สิทธิมารพ การขายทอดตลาดของเจา้พนกังานบงัคบัคดี 2554 
64 วมิลนนัท ์  จนัจะนะ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลการกู้ยืมเงินนอกระบบ

สถาบนัการเงิน 
2554 

65 เสาวลกัษณ์  วิวฒัน์วานิช มาตรการทางกฎหมายในการประกอบธุรกิจหอพกัเอกชน 2554 
66 อรทยั  วรานุศุภากลุ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจคา้ปลีก 2554 
67 กวนิทุ ์ วรานุศุภากลุ ความรับผิดทางกฎหมายของนิติบุคคลบา้นจดัสรร 2554 
68 สุรเดช  พจน์ยนิดี กฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินคา้ ภายใตค้วามตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ

ไทย – ญ่ีปุ่น  ศึกษากรณีอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
2555 

69 ช่ืนจิตา  จงดี ปัญหาการประกันผลประโยชน์ผู ้ ซ้ื ออสั งหาริมท รัพย์ตาม
พระราชบญัญติัการดูแลผลประโยชน์ของคู่สญัญา พ.ศ. 2551 

2555 

70 สมพล  ชูส่งแสง ปัญหาทางกฎหมายในการประกนัภยัความรับผิดทางแพทย ์ 2555 
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71 บนัเทิง  บุญประเสริฐ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองและส่งเสริมการให้บริการ
แพทยแ์ผนไทย 

2555 

72 อภิวฒัน์  จนัตระกลู กฎหมายว่าดว้ยการซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหน้า ศึกษาเฉพาะกรณี
กระบวนการและการป่ันราคา 

2555 

73 สุรภา  แจง้แจ่มจิตต ์ การไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางพาณิชยใ์นศาล 2556 
74 นิพนธ์  ธนาศรัณยว์งศ ์ ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายธุรกิจน าเท่ียว ศึกษาเฉพาะกรณี

คุณสมบติัของผูข้อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว 
2556 

75 สมศกัด์ิ  เอ่ียมส าอางค ์ การพฒันาระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย
ส่งออกไปสหภาพยโุรป 

2556 

76 อนุเทพ  อินทรชิต การไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางพาณิชยก่์อนฟ้องคดีต่อศาล 2556 
77 สมัฤทธ์ิ  เรืองศิริ ความรับผิดทางแพ่งในเชิงลงโทษตามพระราชบัญญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
2556 

78 สมฤธตั  สุทธิภูล กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคศึกษากรณีขอ้สญัญาสถานออกก าลงักาย 2556 
79 สุรพงศ ์ ยนืยาว ปัญหาการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม กรณีศึกษา

เฉพาะน ้ าด่ืม 
2556 

80 ไพฑูรย ์ หอมสุวรรณ มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู ้บ ริโภค ศึกษากรณี
ผูใ้ชบ้ริการธุรกิจนวดและสปาเพื่อสุขภาพ 

2556 

81 ปกรณ์  จโนภาส การบงัคบัใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 
190 ศึกษากรณีการท าความตกลงเขตการคา้เสรี 

2556 

82 ภูเบศ  สวา่งอารมย ์ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมผลกัดนัและการคุม้ครอง
แรงงานต่างดา้ว 

2556 

83 กลุโมไนย  พิทกัษโ์ชติไชย มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้
สถาบนัการเงิน 

2557 

84 รัชฎาวรรณ  เลิศรัตนะสกลุ พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดจากสินคา้ท่ีไม่
ปลอดภยั พ.ศ. 2551 : ศึกษากรณีความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิด
จากผลิตภณัฑล์ดความอว้น 

2557 

85 วรางคณา  จวบความสุข การคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวัของผูบ้ริโภคโทรศพัท์เคล่ือนท่ี : 
ศึกษากรณีขอ้ความรบกวน (SMS Spam) 

2557 

86 นภกัษร  คณารักสมบติั มาตรการทางกฎหมายเพื่อการควบคุมสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรมของ
ไทย 

2557 

87 ชญานิศวร์   ภิรมยภู์ริวงศ์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรมของ
ไทย 

2557 

88 ชดัติยาพร  ค าแสน ปัญหาในการบงัคบัใชก้ฎหมายลิขสิทธ์ิในร้านคาราโอเกะขนาดเลก็ : 
ศึกษากรณีเม่ือมีการจบักมุแลว้ไม่ด าเนินคดี 

2557 
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89 ธวชั  จารุศิริกลุ มาตรการผอ่นปรนตามกฎหมายกบัการบงัคบัของผูท้รงสิทธิบตัรยา 2557 
90 พชัรินทร์  พฒันะพงศพ์นัธ์ุ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการส่งออกสินค้า ท่ีใช้

ประโยชน์ไดส้องทาง 
2557 

91 วษิณุ   ฉิมตระกลู มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันผูถื้อหุ้นอ าพรางแทนคนต่าง
ดา้วในธุรกิจคา้ท่ีดิน 

2557 

92 วมิลรัตน์  สมัฤทธ์ิ ปัญหาทางกฎหมายบางประการเก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

2557 

93 ปัญญา  วมิลเศรษฐ การคา้ชายแดนไทย – กมัพชูา 2557 
94 จนัทิมา  สวนสุข ความตกลงส่งเสริมและคุม้ครองการลงทุนระหว่างไทยกบักมัพูชา 

ค.ศ. 1995 
2557 

95 จกัรษณุพงศ ์  ขวญัคีรี มาตรการทางกฎหมายในการก ากบัดูแลการให้สินเช่ือส่วนบุคคลท่ี
ไม่มีหลกัประกนัท่ีไม่ไดกู้จ้ากสถาบนัการเงิน 

2557 

96 สุภรณ์   กิจชมภู มาตรการทางกฎหมายเพ่ือคุม้ครองผูผ้ลิตไทยจากการทุ่มตลาดศึกษา
กรณีผลิตภณัฑเ์หลก็แผน่รีดร้อน 

2557 
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1 สุนีย ์ ทองจนัทร์ สถานะทางกฎหมายของสญัญาประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล 2548 
2 พรสนัต ์ เล้ียงบุญเลิศชยั ปัญหาและผลกระทบจากท่ีประเทศไทยเขา้เป็นภาคีสนธิสัญญาว่า

ดว้ยความร่วมมือดา้นสิทธิบตัร 
2548 

3 ณฐัพล  กวสัราภรณ์ ทรัสต ์ 2548 

4 อมราพร  สจัจารักษต์ระกลู ปัญหาลกัษณะบ่งเฉพาะของเคร่ืองหมายการคา้ท่ีเป็นรูปร่างหรือ
รูปทรงวตัถุ 

2548 

5 อนุเทพ  สุขศรีวงศ ์ ผลกระทบสิทธิแต่ผูเ้ดียวในขอ้มูลในการข้ึนทะเบียนยาต่อระบบ
กฎหมาย 

2549 

6 ชูพงษ ์ เลิศธรานนท ์ การคุ้มครองลูกจ้างท่ีใช้สิทธิกล่าวหานายจ้างท่ีไม่ปฏิบัติตาม
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

2549 

7 ปราชญา  อ่อนนาค การใชโ้ดยชอบธรรมในงานวรรณกรรม : ศึกษากรณีผูแ้ต่งต ารากบั
สถาบนัการศึกษา 

2549 

8 ดวงพร  เทียนศิริยกานนท ์ ผลกระทบทางกฎหมายต่อการคา้ขอ้ตกลงทวิภาคีในเร่ืองเขตการคา้
เสรี : กรณีศึกษาระหวา่งไทย - สหรัฐ 

2549 

9 มารียา  บุตรสุทธิวงศ ์ อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ งในการควบคุมการ
เลือกตั้ง :  ศึกษาเฉพาะกรณีการหยัง่เสียงมติมหาชนในการเลือกตั้ง  
( Election  Poll ) 

2549 

10 นครินทร์  ปกรณ์วณิชชา สญัญาทางปกครองตามแนวค าพิพากษาของศาลปกครอง 2549 

11 พิสนัต ์ นนัทวงศ ์ ปัญหากฎหมายในการจดัตั้งบ่อนการพนนัในประเทศไทย 2550 

13 สุธาบดี  สิงหเสนี ประกนัภยัค ้าจุน 2550 

13 วรัฎฐา  ตนัฑวบูิลยว์งศ ์ ประกนัภยัหลายราย 2550 

14 ฐิติพงศ ์ วชิยัสาร ปัญหาในการสอบสวนผูต้อ้งหาท่ีเป็นเด็กและเยาวชนในคดีอาญา 2550 

15 พชัรินทร์  เหลืองตรีโรจน์ ปัญหาการคุม้ครองสิทธินกัแสดง  ศึกษาเฉพาะกรณีนางแบบ 2550 

16 สุทธิดา  สุทธิพงศค์ณาสยั การคุม้ครองสิทธิตามกฎหมายปกครองในมหาวทิยาลยัเอกชน 2550 

17 ปวณีา  เอ่ียมศิริกลุมิตร ปัญหาเร่ืองลกัษณะบ่งเฉพาะของเคร่ืองหมายการคา้ : ศึกษาเฉพาะ
กรณีการประสมค าท่ีไม่เป็นไปตามปกติ 

2550 

18 วศิน  เกศวพิทกัษ ์ การก าหนดเขตอ านาจศาลท่ีมีอ านาจด าเนินคดีแบบกลุ่ม 2550 

19 ทววีฒิุ  วทิยาขจรศาสตร์ ปัญหาในทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัสิทธิทางการศึกษาของคนพิการใน
ประเทศไทย 

2550 

20 เอกพงษ ์ ศิริมหากลุ ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ขยะ 2550 
21 อศัวนิ  พาณิชยพ์งศพ์ฒัน์ ปัญหาความไม่เป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา : 

ศึกษากรณีเงินไดจ้ากการโอนหรือขายหลกัทรัพย ์ประเภทหุน้สามญั 
2552 

22 ชมะนนัท ์ วรรณวนิเวศร์ มาตรการควบคุมการประเมินราคาทรัพยสิ์นในประเทศไทย 2552 
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23 ธเนศ  คล่องประมง มาตรการทางกฎหมายท่ีใชใ้นการปกป้องและคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม
จากขยะอิเลก็ทรอนิกส์ 

2552 

24 วราวฒิุ  ศุภสุทธิเวช ปัญหาการก าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษในคดีละเมิด : ศึกษาเฉพาะ
กรณีองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ และรถเอกชนร่วมบริการ 

2552 

25 กลุนิภา  โพธ์ิอบ ค่าสินไหมทดแทนจากการเจ็บป่วยท่ีลูกจ้างได้รับเน่ืองจากการ
ท างาน : ศึกษาเฉพาะกรณีการเจ็บป่วยท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนโดยเฉียบพลนั 

2552 

26 ฐิตาภรณ์  นอ้ยนาลุ่ม ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัช่ือสามญัของส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 2552 
27 เสฏฐนนัท ์ วธุิรวานิชย ์ ปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวกบัมลพิษทางเสียงจากการเปิดใช้ท่าอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ 
2552 

28 ธนิต  สุวรรณเมนะ การเลือกปฏิบติัในการจา้งงานภาคเอกชน 2552 
29 วมิล  นุชประไพ การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐโดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้

ด ารงต าแหน่งทางการเมือง : ศึกษากรณีการไต่สวนมูลฟ้องและการ
อุทธรณ์ค าพิพากษา 

2552 

30 อวรุิทธ์  ชาญชยักิตติกร บทบาทของผูพ้ิพากษาศาลยุติธรรม : ศึกษากรณีวิกฤติการณ์ทาง
การเมือง 2549 

2552 

31 ณฐัพงษ ์ เตชะสุธีอุดม การจดัตั้งองคก์รและวธีิพิจารณาของคณะกรรมการวนิิจฉยั ขอ้พิพาท
ทางปกครองในคดีส่ิงแวดลอ้ม 

2552 

32 อรกมล  เจนนิรมาณ อ านาจของศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2552 

33 สุรีรัตน์  ลกัษณาทรัพย ์ การบังคบัใช้มาตรการคุม้ครองผูบ้ริโภคในความเสียหายจากการ
โฆษณาเกินจริงตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2552 

2552 

34 ภทัรภรณ์  ศิริบุญญานุภาพ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมส่ือโฆษณาสินคา้และบริการท่ี
มีลกัษณะยัว่ยทุางเพศ 

2552 

35 วชิยั  อินทรวชิา ปั ญห า เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ก า ห น ด ใ ห้ ผู ้ ส มั ค ร รั บ เ ลื อ ก ตั้ ง เ ป็ น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีตอ้งสงักดัพรรคการเมือง 

2552 

36 รววิรรณ  ทองทนั ปัญหาการบริจาคเงินแก่พรรคการเมืองโดยภาคเอกชน 2552 
37 สวรรยา  ทองค า การคุ้มครองผู ้ให้ข้อมูลเก่ียวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของ

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
2552 

38 ปีติเทพ  อยูย่นืยง มาตรการทางกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม : ศึกษากรณีการน าขยะมูลฝอย
หมุนเวยีนกลบัมาใชใ้หม่ 

2552 

39 ชชัวชิ  อมาตยกลุ ปัญหาทางกฎหมายส าหรับโครงสร้างท่ีเหมาะสมของวฒิุสมาชิกไทย 2552 
40 พรรษพร  ยกุติรัตน ผลกระทบทางกฎหมายของไทย กรณีเขา้ร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญา

ระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและ
การเกษตร 

2553 



                                                  มหาวทิยาลัยอสัสัมชัญ (วิทยานิพนธ์ – Thesis)                                     779 
 

ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

41 สุพจน์  หนูเกล้ียง ขอ้บกพร่องอนัเกิดจากการด าเนินคดีผูบ้ริโภคโดยผูป้ระกอบธุรกิจ 2553 
42 วราภรณ์  นุรักษ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 2553 
43 ฐิติรัตน ์ ณฏัฐพงศพ์ิพฒัน ์ มาตรการทางกฎหมายในการก ากบัดูแลการให้สินเช่ือของสถาบัน

การเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัการเงิน 
2553 

44 อคัรชยั  ภู่ประเสริฐ ปัญหาขอ้จ ากดัของพระราชบัญญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 

2553 

45 กาญจนา  ปาณะสิทธ์ิ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการระงบัขอ้พิพาทโดยการ
ไกล่เกล่ีย 

2553 

46 เสาวนีย ์ เหลืองวงศง์าม ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท : ศึกษากรณีอายุ
ความสะดุดหยดุอยู ่

2553 

47 พิพฒัน์พงศ ์ ส าราญพงศสุ์ข ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษในกรณีละเมิดเคร่ืองหมายการคา้ 2553 
48 กมลพรรณ  เจริญยิง่ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูเ้สียหายจากการรับบริการ

สาธารณสุข : กรณีการจดัตั้งกองทุนชดเชยความเสียหาย 
2553 

49 สุขมุาล  ตนัติพงศ ์ มาตรการป้องกันการตกแต่งบัญชี เพื่อการฉ้อฉลของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2553 

50 รจนศม  ปรัชญาพิพฒัน์ ประกนัภยัความรับผิดในวิชาชีพทางการแพทย  ์ : ศึกษากรณีการ
ประกนัภยัภาคสมคัรใจ 

2553 

51 นยัวลัย ์ เวศยไ์กรศรี การแกไ้ขปัญหาคดีคัง่คา้งในศาลฎีกา : ศึกษากรณีบทบาทนิติกร
ประจ าตวัผูพ้ิพากษาในศาลสูงสหรัฐอเมริกากบัศาลฎีกาไทย 

2553 

52 วรียา  ศรีจ านงค ์ อ านาจของอนุญาโตตุลาการในการปรับลดเบ้ียปรับในสัญญาทาง
ปกครอง 

2553 

53 พิชญา  ศรีโรจน ์ การคุม้ครองลูกจา้งเอกชนผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 2553 
54 อภิสิทธ์ิ  เพญ็รัชตพนัธ ์ การกระท าของกรรมการท่ีเป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์กบับริษทั

จ ากดั 
2553 

55 ภทัร  ภทรมนตรี ปัญหาการจัดสวสัดิภาพและสวสัดิการให้แก่ลูกจ้างในภาคธุรกิจ
เอกชน 

2553 

56 นียดา  ศิริสมัพนัธ์ ปัญหากฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค: ศึกษากรณีสัญญาเช่าเพ่ือการพกั
อาศยั 

2553 

57 พรทิพย ์ สมัมนาไชยนนัท ์ ปัญหากฎหมายและผลกระทบทางธุรกิจเก่ียวกบัความรับผิดของผู ้
ให้บริการ ตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. ว่าดว้ยการกระท าความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

2553 

58 อชิรวทิย ์ สุวรรณโรจน์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการก ากบัและส่งเสริมธุรกิจประกนัภยั 
ศึกษาเฉพาะกรณีตวัแทนและนายหนา้ในธุรกิจประกนัภยั 

2553 
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59 อรนุช  เพญ็ศิริวรทรัพย ์ การระงับขอ้พิพาทนอกศาลในคดีคุม้ครองผูบ้ริโภค: ศึกษากรณี
ความเสียหายอนัเกิดจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 

2553 

60 จิระเดช  พฒันาเพ่ิมพนูสิน ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัสิทธิบตัรการใชผ้ลิตภณัฑว์ธีิใหม่ 2553 
61 สุขมุาลย ์ เจริญเกษกิจ ปัญหาของการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยาโดยรัฐต่อยาท่ีมี

สิทธิบตัร 
2553 

62 เกรียงศกัด์ิ  วาสนาภกัดี ปัญหาการใชโ้ทษทางอาญาเกินส่วนในกฎหมายลิขสิทธ์ิไทย 2553 
63 นภทัชา  ถาพรพาสี การขอรับความคุม้ครองสิทธิบตัรผสม 2553 
64 ชลธิศ  ศรีไทย ปัญหาการเขา้ถึงงานอนัมีลิขสิทธ์ิท่ีไม่ปรากฏช่ือผูส้ร้างสรรค ์ 2553 
65 นิติวฒัน ์ จนัทร์สวา่ง การตีความรัฐธรรมนูญ: กรณีศึกษาเร่ืองสิทธิเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญ

รับรองโดยปริยาย 
2553 

66 ปิติคุณ  นิลถนอม อ านาจหนา้ท่ีขององคก์รตรวจเงินแผ่นดินกบัการตรวจสอบภายใน: 
ศึกษาเฉพาะหน่วยงานของราชการส่วนกลาง 

2553 

67 เกศินี  พลภฏั กฎหมายวา่ดว้ยการประเมินผลกระทบทางสงัคม 2553 
68 ชยัสิริ  ลิขิตววิฒัน์กลุ ปัญหาวา่ดว้ยการขยายความคุม้ครองประโยชน์ทดแทนผูป้ระกนัตน

แบบสมคัรใจ 
2554 

69 ชูชยั  สุทธิสวา่งวงศ ์ การพิจารณาความใหม่ของสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ ์: ศึกษา
กรณีความคลา้ย 

2554 

70 จิราพร  ร้อยมะลี ความรับผิดในความช ารุดบกพร่องของสินคา้       
THE LIABILITY ON DEFECT OF GOODS 

2554 

71 แคทลียา  ธนพงศพ์ิพฒัน ์ การคุม้ครองสตัวเ์พื่อการศึกษาและการทดลองในประเทศไทย                                                          
PROTECTION OF ANIMALS FOR EDUCATION & 
EXPERIMENT IN THAILAND 

2554 

72 กฤษฎา  วทิยาภรณ์ ปัญหาการคุม้ครองลิขสิทธ์ิในภาพยนตร์ลามกอนาจาร 2554 
73 ลาวลัย ์ จนัทร์พวง ค าเตือนในสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั : ศึกษากรณีความบกพร่องในการไม่

มีค าเตือนตามสมควรในผลิตภณัฑย์า 
2554 

74 ณฐัวฒิุ  ชินประดิษฐสุข การใชเ้คร่ืองหมายการคา้เป็นหลกัประกนัทางธุรกิจ 2554 
75 พิมพพ์ร  โพธ์ิพฤกษ ์ ปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มใน

การด าเนินธุรกิจโรงแรม   
THE PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL IMPACT 
ASSESSMENT IN HOTEL BUSINESS OPERATION 

2554 

76 ภูริยา  ภู่พฒันากลู การขอทุเลาการบังคับตามค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหน้ีในคดี
ลม้ละลาย 

2554 

77 ธนัยธ์รณ์เทพ  แยม้อุทยั ปัญหาการละเมิดสิทธิการท าซ ้ า : ศึกษากรณีการท าซ ้ าชัว่คราวทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ 

2554 
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78 สาธินี  พงษริ์ยวฒันา พระราชบญัญติัการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551: ศึกษา
กรณีปัญหาการอนุญาตให้นิติบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่สถาบันการเงิน
ประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาและมาตรการก ากบั
ดูแล 

2554 

79 สุพิชชา  แสวงศกัด์ิ ปัญหาการน าบทบญัญติัเก่ียวกบัการตรวจพิจารณาและจดัประเภท
ภาพยนตร์ภายใตพ้ระราชบญัญติัภาพยนตร์และวีดีทศัน์พ.ศ. 2551 
มาใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2554 

80 ธิดาลกัษณ์  นากามิจิ ปัญหาการปรับใชว้ิธีการค านวณราคาโอนท่ีไดรั้บรองในทางสากล 
กรณีสญัญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 

2554 

81 วนัจนัทร์  จอนเจิดสิน ปัญหาการก าหนดราคาโอนให้เป็นไปตามราคาตลาด  ตามค าสั่ง 
กรมสรรพากร ท่ี ป. 113/2545 

2554 

82 วเิศษ  หงษร่์อน มาตรการทางกฎหมายเพ่ือป้องกนัการแข่งขนัทางการคา้ท่ีไม่เป็น
ธรรมทางการคา้ในสญัญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในความลบัทางการคา้ 

2554 

83 อดิศกัด์ิ  ใจอารีย ์ ปัญหาการน าหลกันิติธรรมมาใชใ้นประเทศไทย : กรณีศึกษาตาม
มาตรา 3 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

2554 

84 ขจรเดช  ดิเรกสุนทร ปัญหาการใชอ้ านาจทางปกครองของแพทยสภา: ศึกษากรณีการต่อ
อายใุบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม 

2554 

85 นิสม  ขวญัสุวรรณ ปัญหาการมีและการใชอ้ านาจของเทศบาลในการบริหารงานบุคคล
ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542                     
PROBLEM ISSUE OF MUNICIPAL PERSONNEL 
ADMINISTRATION AUTHORITY IN LOCAL PERSONNEL 
ADMINISTRATION ACT B.E. 2542 

2554 

86 พชัรินทร์  ลิขิตก าจร ปัญหาความล่าชา้ของระบบตรวจสอบการทุจริตของคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

2554 

87 พรรษมน  พงษธา สิทธิในกระบวนพิจารณาชั้นอุทธรณ์ฎีกาในศาลทหาร     
THE RIGHT TO REVIEW IN THE THAI MILITARY SYSTEM 

2554 

88 ปรัชญา  สิทธิพนัธ์ุ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการละเมิดอ านาจศาล : ศึกษากรณีการ
ละเมิดอ านาจศาลในศาลยติุธรรม 

2554 

89 รัฐนนัทญ์า  สิงห์โต การคุ้มครองผู ้ท่ีถูกกระท าด้วยความรุนแรงตามพระราชบัญญัติ
คุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550                              
VICTIM FROM DOMESTIC VIOLENCE IN ACCORDANCE 
WITH DOMESTIC VIOLENCE VICTIM PROTECTION ACT, 
B.E. 2550 

2554 

90 สาธุ  เพช็รไชย กฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการชุมนุมสาธารณะ 2554 
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91 สราวธุ  นพรัตนศ์รีสกลุ การเลือกปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรมต่อบุคคลลม้ละลายตามรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2550: ศึกษากรณีการก าหนดคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้าม
ของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

2554 

92 สิงห์  ปานะชา ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัโครงสร้างของส านกังานต ารวจแห่งชาติ 2554 
93 กฤษฎา  ชะเอม การให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิเก่ียวกับการเช่ือมโยงหลายมิติบน

อินเตอร์เน็ต (THE PROTECTION OF COPYRIGHT IN 
RELATION TO VARIETY OF CONNECTION ON THE 
INTERNET) 

2555 

94 กอ้งวทิย ์ วชัราภรณ์ ปัญหาการโอนเคร่ืองหมายชุด  (TRANSFER OF ASSOCIATED 
MARKS) 

2555 

95 กนัตพงศ ์ แสงพวง มาตรการในการจดัเก็บภาษีส่ิงแวดลอ้ม ศึกษาเฉพาะกรณีการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการเผาไหม้
เช้ือเพลิงฟอสซิลในกระบวนการผลิต (REGULATION FOR 
ENVIRONMENTAL TAX COLLECTION: A CASE STUDY OF 
CARBON DIOXIDE EMISSION FROM FACTORIES USING 
FOSSIL FUELS) 

2555 

96 เขื่อนขนัธ ์ ศิริมหาพฤกษ ์ ความลบัในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 2555 
97 คมกฤษณ์  อริยะแจ่มเลิศ ปัญหาหน้ีภาษีอากรในการฟ้ืนฟูกิจการ (LEGAL PROBLEM 

RELATING TO TAX LIABILITIES IN REORGANIZATION) 
2555 

98 จิรธชั  เอ้ือศิริวฒันชยั ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมการพนนับทเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ในประเทศไทย (Thailand Control of Domestic Internet gambling) 

2555 

99 ชมพนุูท  สถิตยเ์สมากลุ ปัญหาการคุม้ครองลกัษณะท่าทางของพิธีกร ตามพระราชบญัญติั
ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 (PROTECTION OF HOST'S GESTURE 
ACCORDING TO COPYRIGHT ACT 1994) 

2555 

100 ชยัโรจน์  คฤหวาณิช ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 171 (DURATION OF 
HOLDING PRIME MINISTER POSITION UNDER THE 
CONSTITUTION OF THE ROYAL KINGDOM OF THAILAND 
B.E. 2550 SECTION 171) 

2555 

101 ธนากร  พลานุพฒัน์ ปัญหาความไม่สอดคลอ้งของกฎหมายส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์กับ
ความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเก่ียวกับการค้า (THE 
PROBLEMS ON THE DISCREPANCY BETWEEN THE 
GEORAPHICAL INDICATIONS PROTECTION ACT B.E. 2546 
AND THE TRIPS AGREEMENT) 

2555 
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102 ชิดชนก  อุนานุภาพ การละเมิดสิทธิของนักแสดงบนส่ืออิ เล็กทรอนิก ส์ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต (INFRINGEMENT OF PERFORMER RIGHT IN 
ELECTRONIC MEDIA THROUGH REBROADCASTING ON 
INTERNET) 

2555 

103 ทตัชญา  เศวตธนะกฤต การให้ความคุม้ครองพนัธ์ุพืชภายใตก้ฎหมายสิทธิบตัร : ศึกษากรณี
เขตการท าการค้าเสรีระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย (The 
Protection of Plant Species under Patent Law: A case Study of US-
Thai Free Trade Area) 

2555 

104 ธรรมศกัด์ิ  โล่ห์เลขา การน ามาตรการบงัคบัทางปกครองมาใชแ้ทนโทษทางอาญาส าหรับ
ความผิดบางกรณีของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและบริษัทจ ากัด 
(IMPLEMENTTATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS 
TO JURISTIC PARTNERSHIP AND COMPANY LIMITED) 

2555 

105 นิติ  พลูเพียร การเปิดเผยขอ้เท็จจริงในความเป็นกลางและความเป็นอิสระของ
อนุญาโตตุลาการ (Disclosure in Impartiality and Independence of 
Arbitrator) 

2555 

106 ปิติพฒัน์  พงษไ์พบูลย ์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองแรงงานนอกระบบ : ศึกษา
กรณีงานภาคเกษตรกรรมประมงและงานท่ีรับไปท าท่ีบา้น (LEGAL 
MEASURES TO PROTECT INFORMAL WORKERS: CASE 
STUDY OF THE AGRICULTURE, FISHERIES AND HOME 
WORKING) 

2555 

107 ปุณฑรี  จนัทรเวคิน การจัดระดับความเหมาะสมของส่ือส่ิงพิมพ์ : กรณีศึกษาหนังสือ
การ์ตูน (RATING OF PRINTED MEDIA: A CASE STUDY ON 
COMIC BOOKS) 

2555 

108 พนิดา  มินาลยั ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง ช่ื อท า ง ก า ร ค้ า ท่ี ซ ้ า กับ เ ค ร่ื อ งหม า ยก า ร ค้ า 
(PROTECTION OF TRADE NAME SIMILAR TO TRADE 
MARK) 

2555 

109 พร้อมยศ  อินสวา่ง ปัญหาในการคุ้มครองซอฟต์แวร์ตามกฎหมายสิทธิบัตรไทย 
(LEGAL PROBLEMS ON PROTECTION OF SOFTWARE 
COMPUTER ACCORDING TO THAI PATENT ACT B.E. 2522) 

2555 

110 สิริลกัษณ์  สุขสุเดช การน าสืบผูเ้ช่ียวชาญท่ีศาลแต่งตั้งในคดีแพง่ (Adduction the Expert 
Witness Appointed by the Court in Civil Case) 

2555 

111 วชิยา  นาคีสถิตย ์ ปัญหาการน าเขา้ซอ้นซ่ึงสิทธิบตัรการประดิษฐ์ ศึกษากรณีการท า
วิศวกรรมยอ้นกลบั (PARALLEL IMPORT OF PATENTED 
INVENTIONS: A STUDY ON REVERSE ENGINEERING) 

2555 
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112 พลายทุธ  ทาตะนาม การท าวิศวกรรมยอ้นกลบัในความลบัทางการคา้ : ศึกษากรณีหลกั
ความเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไปในผลิตภณัฑ ์(REVERSE ENGINEERING 
IN TRADE SECRETS: AN ANALYSIS OF WELL-KNOWN 
PRODUCTS) 

2555 

113 พทุธิธร  ฉตัรบริรักษ ์ การน าระบบคุณธรรม จริยธรรมมาใชใ้นการเล่ือนเงินเดือนของผู ้
ด ารงต าแหน่งทางการเ มือง :  กรณีศึกษาสมาชิกรัฐสภา 
(APPLICATION OF VIRTUE AND MERIT SYSTEM IN 
INCREASING SALARY FOR PERSONS HOLDING 
POLITICAL POSITION: A CASE STUDY ON 
PALIAMENTARY MEMBERS) 

2555 

114 ภคัธดา  เตชวฒิุวฒัน์ การใชง้านลิขสิทธ์ิโดยธรรมในส่ืออิเล็กทรอนิกส์ : ศึกษากรณีเพื่อ
ประโยชน์ในการเรียนการสอน (FAIR USE OF COPYRIGHT 
MATERIAL IN ELECTRONIC MEDIA: A CASE STUDY FOR 
EDUCATIONAL PURPOSE) 

2555 

115 รัฐชยั  สุขรุ่งเรืองรอง การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีช่ือซ ้ าหรือพอ้งกบัช่ือภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน (REGISTERING A TRADEMARK BY THE EXACT OR 
RELATEDNAME OF A TRADITIONAL KNOWLEDGE) 

2555 

116 สุมน  เทสะเวส กระบวนการยติุธรรมทางเลือก : ศึกษากรณีอาสาสมคัรไกล่เกล่ียขอ้
พิพาทในชุมชนของศาลยติุธรรมก่อนคดีมาสู่ศาล (ALTERNATIVE 
DISPUTE RESOLUTION: A STUDY ON COMMUNITY 
MEDIATION BY COURT MEDIATOR BEFORE BRINGING 
CASE TO COURT OF JUSTICE) 

2555 

117 สุมิตรา  มโนรัตน์ ปัญหาผูท้รงสิทธิบตัรใชสิ้ทธิโดยมิชอบ (WRONGFUL USE OF 
PATENT BY PATENT HOLDER) 

2555 

118 สมศกัด์ิ  แกว้เจริญไพศาล ความรับผิดของบุคคลผูเ้ก่ียวขอ้งกบันิติบุคคล : ศึกษาเฉพาะกรณี
บริษัทจ ากัด (LIARILITY OF PERSONS RELATED TO 
ACTIVITIES OF JURISTIC PERSON: CASE STUDY OF 
COMMPANY LIMITED) 

2555 

119 อานนท ์ ชนประชา ผลกระทบทางกฎหมายของร่างความตกลงเขตการคา้เสรีระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและประเทศไทย:  ศึกษากรณีผลิตภณัฑ์ยา (THE 
LEGAL IMPACT OF FREE TRADE AGREEMENT DRAFT 
BETWEEN THE UNITED STATES AND THAILAND: A CASE 
STUDY OF PHARMACEUTICAL PRODUCT) 

2555 
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120 วสุวตั  ภกัดีธรรม ปัญหาการโอนความลบัทางการคา้ (TRANSFER OF TRADE 
SECRETS: MERGER AND ACQUISITION) 

2555 

121 เกรียงไกร  ศรีสงัข ์ ปัญหาเก่ียวกับระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (THE PROBLEMS OF 
PROCEDURAL SYSTEM FOR THE ADMINISTRATIVE 
CASES IN THE INTELLECTUAL PROPERTY AND 
INTERNATIONAL TRADE COURT) 

2555 

122 วชิาญ  มนุญปิจุ การประกนัภยัเคร่ืองหมายการคา้ ( Insurance on Trademarks) 2556 
123 ธนัยพรรษ  ป้ันนาค ปัญหาการขายพ่วงตามพระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 

2542 : ศึกษากรณีการบงัคบัขายพว่งในธุรกิจแฟรนไชส์ 
Problems Relating to Tying Under The Trade Competition Act B.E. 
2542: A Study of Tying in Franchising Business 

2556 

124 จารุณี  มณีรัตน์ การระงบัขอ้พิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการในคดีท่ีมีทุนทรัพย์
เลก็นอ้ย : ศึกษากรณีระยะเวลาและค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี 
Small Claims Arbitration: Study on Time and Expenses of The 
Proceeding 

2556 

125 ปฏิพทัธ์  ภคัจิรัญโรจน ์ การได้มาซ่ึงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในระบบรัฐสภาของประเทศ
ไทย 
Acquiring for The Prime Minister in The Parliamentary System of 
Thailand 

2556 

126 นนัทน์ภสั  ศิริชชัวาลวงศ ์ เบ้ียปรับเพ่ือการกศุลตามหลกักฎหมายอิสลาม   
 Penalty for Charity According To Islamic Law 

2556 

127 ธีรยทุธ  ปักษา กระบวนการระงบัขอ้พิพาททางเศรษฐกิจและการคา้ภายใตอ้าเซียน 
Trade and Economic Dispute Settlement Procedure Under The 
ASEAN 

2556 

128 วรมนตร์  ภู่ภกัดี ปัญหาทางกฎหมายเ ก่ียวกับการละเ มิดสิทธิส่วนบุคคลทาง
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  Violation of Privacy Right on Mobile Phone 

2556 

129 คฑาวฒิุ  เรียนรอบกิจ ค่าทดแทนในกรณีการเวนคืนทรัพยสิ์นของเอกชนมาเป็นของรัฐ
ภายใตก้รอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
Compensation in Case of Expropriation of Private Property Under 
The ASEAN Economic Community 

2556 

130 บุญเกียรติ  สถาพรวฒันกิจ การอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม (Class Arbitration) 2556 
131 นิริณนลินทร์  เมืองระร่ืน สิทธิของผูถื้อหุน้ในกระบวนการฟ้ืนฟกิูจการ 

 Shareholder’s Rights in Reorganization 
2556 
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132 ดุษิดา  สีน ้ าเงิน ปัญหาการเขา้ถึงงานอนัมีลิขสิทธ์ิโดยคนพิการทางสายตาในส่ือทาง
อิเลก็ทรอนิกส์  
Problem Relating to The Access of Copyright Works in Electronic 
Media for The Blind 

2556 

133 สุนนัทา  สิงหธวชั มาตรการทางกฎหมายการใหค้วามช่วยเหลือกรณีบุตรนอกสมรสใน
การพิสูจน์ความเป็นบุตรของบิดา  
Legal Measure in Supporting Illegitimate Child to Prove 
Fatherhood 

2556 

134 ทกัษะ  ปาระแกว้ ปัญหาการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตจากสุรากลัน่ 
 Problems with Excise Taxation of The Distilled Liquor 

2556 

135 พรนภา  ทพัเสน มาตรการทางกฎหมายในการก ากบัดูแลนกักีฬาอาชีพและบุคลากร
ทางการกีฬาในสมาคมการศึกษา  
Legal Measure to Supervise Professional Sportman and Sport 
Personals Sport Association 

2556 

136 ธนกฤต  เหล่าสจัจะ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการโอนวตัถุท่ีเอาประกนัภยั ตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 875  
Legal Aspects of Transfer of Insured Property Under The Civil and 
Commercial Code, Section 875 

2556 

137 วสุ  ศิริมหาพฤกษ ์ ผลผกูพนัของค าพิพากษาในศาลไทย : ศึกษากรณีแนวบรรทดัฐานค า
พิพากษาศาลฎีกา 
Binding Effect of Previous Judgment in High Court: A Study on 
The Doctrine of Precedent in The Dika Court 

2556 

138 กนุรา   เทอดไทย ความรับผิดของผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต : ศึกษากรณีความรับผิดอนั
เกิดจากการจดัเก็บขอ้มูลท่ีเกิดจากการซ้ือขายสินคา้ละเมิดลิขสิทธ์ิ
บนอินเทอร์เน็ต 
The Liability of Internet Service Provider: A Case Study of 
Liability Arising from The Storage of Data in The Sale of Pirated 
Goods Through Internet 

2556 

139 ปิยรัตน์  ซุลศกัด์ิสกลุ ขอ้สญัญาไม่เป็นธรรม : กรณีขอ้สัญญาจ ากดัสิทธิในการท างานของ
ลูกจา้ง 
Unfair Contract Terms: A Case Study of Restrictive Covenant in 
Employment Contract 

2556 

140 นุชนาถ  แกว้เรือง ปัญหาวา่ดว้ยอ านาจหนา้ท่ีของผูต้รวจการแผน่ดิน 
Authority of Thai Ombudsman Roles 

2556 
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141 นภณฐั  จุลนิต์ิ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัการมูลฝอยติดเช้ือของประเทศ
ไทย ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร 
The Legal Problems of The Management of The Infectious Waste 
in Thailand: Case Study of Bangkok Metropolitan Administration 

2556 

142 ชวนิ  ฉนัธนารัตน์ อ านาจคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ : 
ศึกษากรณีตุลาการถูกกล่าวหาว่าใชอ้  านาจในต าแหน่งหน้าท่ีโดยมิ
ชอบ 
Authority of National Anti-Corruption Commission in Inspection 
of Judiciary: Case Study on The Judge is Accused on The Abuse of 
Power 

2556 

143 ศรัญญา  ทรัพยช์าตอนนัต ์ กลไกการบงัคบัใชแ้นวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 
Enforcement Mechanism of The Directive Principles of State 
Policy 

2556 

144 สญัญา  จีระออน วธีิพิจารณาคดีเลือกตั้งในคดีท่ีเก่ียวกบัค าสัง่ใหมี้การเลือกตั้งใหม่ 
Judicial Procedures for Election Case: A Study of Order for Re-
Election Case 

2556 

145 ธิติชยั  ยนัตรศรี การสมคัรรับเลือกตั้งในระบบบญัชีรายช่ือพร้อมกบัระบบแบ่งเขตใน
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
Simultaneous Candidacy Under Party List and Constituency in 
House of Representative Election 

2556 

146 สุทธิดา  วงศทุ์มมาลา อ านาจของคณะกรรมาธิการรัฐสภาไทย ตามพระราชบญัญติัค าสั่ง
เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู ้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
พทุธศกัราช 2554 
Thai Parliamentary Committees Under The Regulation of 
Investigative Powers Act 2011 

2556 

147 วศิรุต  มาเจริญ การน าระบบไต่สวนมาใชใ้นการพิจารณาคดีภาษีอากร 
INQUIRITORIAL SYSTEM IN THE TAX PRACEDURE 

2557 

148 วลิาสินี  ภทัรชยัยาคุปต ์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมชา้งไม่ใหมี้การเร่ร่อน  
(LEGAL MEASURES ON THE CONTROL OF VAGRANT 
ELEPHANTS) 

2557 

149 นนัทนชั  ศรีลาวงศ ์ การควบคุมการประกอบธุรกิจคา้สตัวเ์ล้ียง : ศึกษากรณีการประกอบ
ธุรกิจคา้สุนขั  
(CONTROL OF PET SALE BUSINESS: A CASE STUDY OF 
DOG SALE) 

2557 
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150 อาทิตย ์ สุวรรณเสวตร มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจให้กูย้ืมเงินท่ีมิใช่สถาบนั
การเงิน  
(SUPERVISION OF MONEY LENDING BUSINESS OF NON-
FINANCIAL INSTITUTE) 

2557 

151 ก่อเกียรติ  บุญนวล การลอ้เลียนเคร่ืองหมายการคา้ 
PARODY IN TRADEMARKS 

2557 

152 กฤช  กฤชเกรียงไกร ปัญหาการคุม้ครองและการโอนสิทธิในภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
(PLOBLEMS ON PROTECTION AND TRANSFERING OF 
TRADITIONAL KNOWLEDGE) 

2557 

153 ดวงดี  วานิชกร ความ รับผิดของผู ้ให้บ ริก ารในการ เ ผยแพ ร่ ส่ิ งลามกผ่ าน
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี : ศึกษากรณีเลขหมายพิเศษ (LIABILITY OF 
SERVICE PROVIDER IN DISSEMINATION OF 
PORNOGRAPHY THROUGH) 

2557 

154 จินตนา  โชติสิทธิฤทธ์ิ ปัญหาการคุม้ครองศิลปะพ้ืนบา้น ศึกษากรณี : ลวดลายโบราณบน
ผลิตภณัฑ ์ 
(THE PROBLEMS CONCERNING THE PROTECTION OF  
FOLK ARTS: CASE STUDY ON TRADITIONAL PATIERN ON 
PRODUCTS) 

2557 

155 ณฏัฐพ์ชัร  จอมเจดีย ์ มาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและก ากบัดูแลการใหสิ้นเช่ือเพ่ือ
ประชาชนและท่ีเป็นผูป้ระกอบการรายยอ่ย  
(LEGAL MEASURES ON PROMOTION AND SUPERVISION 
OF MICROFINANCE) 

2557 

156 ธนิดา  ศรีโภคา การประกนัภยัการเล้ียงไก่  
(CHICKEN FARMING INSURANCE) 

2557 

157 กิรตรา  ปรุงเจริญ มาตรการการป้องกนัการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรมกบัการรักษาลกัษณะ
บ่งเฉพาะในกฎหมายเคร่ืองหมายการคา้ (MEASURES AGAINST 
UNFAIR COMPETITION AND THE PROTECTION OF 
DISTINCTIVE CHARACTER IN TRADEMARK LAW) 

2557 

158 วรัญญา  ธิเขียว การป้องกนัและการระงบัขอ้พิพาทในสญัญาระหวา่งรัฐกบัเอกชน  
(THE PREVENTION AND RESOLUTION OF DISPUTES IN 
GOVERNMENT CONTRACT) 

2557 

159 ศศิรัตน์  ยวุดี การใชม้าตรการทางภาษีเพ่ือจดัการน ้ าเสียจากครัวเรือน 
(TAXATION MEASURES FOR HOUSEHOLD WASTEWATER 
MANAGEMENT) 

2557 
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160 ชยัวฒิุ  ออกฉิม การเขา้ถึงความยติุธรรมผา่นการล่าม  
(ACCESSIBILITY TO JUSTICE VIA INTERPRETATION) 

2557 

161 ดวงพร  แซ่ล้ิม การควบคุมการประกอบธุรกิจเคร่ืองส าอางภายใตข้อ้ตกลงว่าดว้ย
แผนการปรับกฎระเบียบเคร่ืองส าอางใหส้อดคลอ้งกนัแห่งอาเซียน  
(CONTROLLING THE COSMETICS BUSINESS SUBJECT TO 
AGREEMENT ON THE ASEAN HARMONIZED COSMETIC 
REQULATORY SCHEME) 

2557 

162 สุพตัรา  ดีเดิม มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในทอ้งถ่ิน
ในการส่งเสริมและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวของชุมชน  
(COMMUNITY'S PARTICIPATION IN PROMOTING AND 
PRESERVATION LOCAL TURISM) 

2557 

163 จรีภรณ์  ใจเร็ว ปัญหาการจับกุมการตรวจสอบการจับกุมและการสอบสวนตาม
พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553  
(PROBLEMS RELATED TO ARREST APPROVAL ON 
ARREST AND INVESTIGATION UNDER THE JUVENILE 
AND FAMILY COURT AND PROCEDURE FOR JUVENILE 
AND FAMILY ACT B.E. 2553) 

2557 

164 สสิตา  พรพานิช ประเด็นปัญหากฎหมายและผลกระทบต่อการเปิดเสรีดา้นโลจิสติกส์
ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (LEGAL ISSUES AND THEIR 
EFFECTS ON LOGISTICS UNDER THE ASEAN ECONOMIC 
COMMUNITY (AEC)) 

2557 

165 อาศิร  อิสโม เสรีภาพในการรวมกลุ่มของขา้ราชการพลเรือนตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550  
(LIBERTY TO ASSOCIATION OF CIVIL SERVANTS UNDER 
THE CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF THAILAND 
B.E. 2550) 

2557 

166 ตะวนั  เกิดบุญศกัด์ิ  วรชาติ
พิทกัษ ์
 

อ านาจในการไต่สวนขอ้เท็จจริงและจบักุมตวัผูก้ระท าความผิดของ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
(THE AUTHORITY TO INVESTIGATE AND ARREST THE 
ACCUSED BY THE PUBLIC SECTOR ANTI-CORRUPITION 
COMMISSION (PACC)) 

2557 

167 กชพร  มุสิกบุญเลิศ การละเมิดอ านาจศาลรัฐธรรมนูญ  
(CONTEMPT OF CONSTITUTIONAL COURT) 

2557 
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168 ชชันี  คงเมือง ปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวกับการควบคุมป้ายโฆษณา กรณีศึกษาการ
ควบคุมป้ายโฆษณาในกรุงเทพมหานคร  
(LEGAL PROBLEM CONCERNING THE CONTROL OF 
BILLBOARD) 

2557 

169 พิจิตตรา   คงเมือง อ านาจศาลรัฐธรรมนูญในการรับพิจารณาค าร้องตามมาตรา 68 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550  
(THE COMPETENCE OF  CONTITUTIONS COURT IN 
CONSIDERING PRIVATE PETITION: A CASE STUDY OF 
SECTION 68 OF THE CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF 
THAILAND B.E. 2550) 

2557 

170 อนันุวา  อิสอ กฎหมายในฐานะเคร่ืองมือในการจดัการความขดัแยง้ในประเทศไทย 
ศึกษาเฉพาะกรณีเหตุการณ์ความขดัแยง้ทางการเมือง ตั้ งแต่ พ.ศ. 
2544 ถึง พ.ศ. 2556  
(LAWS FOR CONFLICT MANAGEMENT IN THAILAND: A 
CASE STUDY ON POLITICAL CONFLICT BETWEE B.E. 
2544-2556) 

2557 

171 ขวญัทยา  บุญเชิด การถอดถอนคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินโดยประชาชน (RECALL OF 
LOCAL ADMINISTRATORS) 

2557 
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1 Niti  Nerngchamnong Liability of arbitrators (Research paper) 2549 
2 Prachaya  Pairojkul The consumer protection on electronic commerce : case study of 

the advertisement on the internet (Research paper) 
2549 

3 Apichet  Suntarachun Computer crime : a study on data protection (Research paper) 2549 
4 Nattapat  Limsiritong The problems on tax avoidance of the intermediary holding 

company in Thailand (Research paper) 
2549 

5 Varapat Udomyingcharoen The appraisal of business enterprise as collateral (Research paper) 2549 
6 Peerawat  Metkriengchai The problems of copyright’s royalty for musical work (Research 

paper) 
2549 

7 Patsawan  Asawapirom Unfair trading of securities : case study of wrongful disclosure of 
information (Research paper) 

2549 

8 Khamjohn  Juthathipayakul Secured creditor : case study on copyright (Research paper) 2549 
9 Kavipong  Meanpetch The problems associated with the law on controlling genetically 

modified plants (Research paper) 
2549 

10 Patcharavadee  Viboonpun Applicable law on domain name protection in Thailand (Research 
paper) 

2549 

11 Athichon  Angkinantana The problem and inadequency of product liability in Thailand 
(Research paper) 

2549 

12 Pajaree Somsap Export of services subject to zero rate under the revenue code 2551 
13 Ton Leenawong The problem of tax computation : case study on the promoted 

person under investment promotion act B.E. 2520 carrying two (or 
more) promoted business 

2551 

14 Sakchai Anantawitayanon The problem of “predicate offenses” under the money Laundering 
act B.E. 2542 

2551 

15 Geukcong Somkiat The power of discrimination about tax exemption on dividend floes 
under section 65 bis (10) of the revenue code 

2551 

16 Siriya Rattarungsi The problem of value added tax on sale of secondhand cars in 
Thailand 

2551 

17 Chanothat 
Rungruangpatana 

The problem of transfer electronic bill of lading 2551 

18 Montree Tangtanachai Problem on local tax collection from the private higher educational 
institutions in Thailand : case study on Building and Land tax 
collection  

2551 



มหาวทิยาลัยอสัสัมชัญ (การค้นคว้าอสิระ - Independent Study)                        792 

ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

19 Charlie Kosumaphunt The establishment of tax haven in Thailand 2551 
20 Komson Kaewkham Unfair dismissal concerning the violation of work rules by 

employees 
2551 

21 Banharn  Jitimit The Regal problems from Thailand’s customs freezone 2551 
22 Petcharat  

Charoensukmongkol 
Collection of tax from registered movable property which received 
from inheritance 

2551 

23 Jiratchaya  Ananartchayasit The Analytical problems of depreeiation methods in regard to 
section 65 Bis (2) of the revenue code 

2551 

24 Nipaporn  Monpengpinij Anticipatory breach of contract 2551 
25 Pansith  Boontheppratan Legal  problems concerning jurisdiction over electronic contracts 

on the internet 
2551 

26 Wanlaya  Veelawan The problem on the interpretation of business of the employer in 
Thailand under section 41 of the revenue code 

2551 

27 Watcharachai  Swasdichai The problems of tax imposition in connection with spouse’s income 2551 
28 Kitlawan  Srilacghareon The problem of non-traditional trademark : case study on hologram 

mark 
2551 

29 Wiroor  Limdumrongnukul Unfair contract : case study on confidentiality and non-compete 
clause in employment agreement 

2551 

30 Norarit  Sudsangvan The problem of damages in product liability cases 2551 
31 วลยัพรรณ  ปานเนียม The Adoption of The United Nations Convention on Contracts For 

The International Sale of Goods 
2552 

32 เกิดกาญจน ์ สุขเกษม A Single Member Corporation 2552 
33 ชยัวฒัน์  จอมเกต ุ Legal Effect of Icsid on Thai Investment Law : Analysis on 

Recognition and Enforcement of Award 
2552 

34 อมรวดี  ชูวทิยส์กลุเลิศ The Problems on Successive Carriage In The Carriage of Goods 
Under The Civil and Commercial code : A Case Study of The 
Convention on Carriage of Goods By Road 1965 

2552 

35 ทนายรัฐ  กลุบุปผา The Proposal of Voluntary Bankruptcy For Individual Debtor in 
Thailand 

2552 

36 ปณิตา  มณีรัตน์ Protection of Moving Image Marks 2552 
37 ขนิษฐา  ส่งทวผีล The Legal Problems of Phishing Offence: Study on Computer-

Related Crime Act B.E. 2550 
2552 

38 สรวชิช์  ขมะสุนทร Legal Problems of Acquisition on Telecommunication Business in 
Thailand 

2552 
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39 บุษยภา  เมณฑกา Problem of Anti-Reverse Engineering Clause Enforceability Under 
Trade Secrets Act B.E. 2545 

2552 

40 สิริยา  ศิริเทียนทอง Punitive Damages Reform in Thai Law: A Comparative Study of 
Torts and Product Liability Law 

2552 

41 จิตตวดี  โชตินุกลู Balancing of Interest Between Foreign Investment and Human 
Rights: An International Law Perspective 

2552 

42 ปัญจิรา  บุญติด Legal Problems on Patent Pending Protection 2552 
43 ภารตี  พรพนาทรัพย ์ The Serious Injury Determination Under Section 16 of The 

Safeguard Measures Against an Increase of Imported Goods Act 
B.E. 2550 

2552 

44 กลุชยั  ทองลงยา the Situations of Developing Countries Under Anti-Dumping 
Agreement: Thailand's Experience 

2552 

45 นนัทรัตน ์ ฐิตวริิยะ The Problem of Protection of Sound Mark in Thailand 2552 
46 นวนลิน  พงษอ์จัฉริยกลุ Problems of Law Concerning Carriage of Goods by Air in Thailand 2552 
47 ชุติมา  เอกธรรมสุทธ์ิ The Likely Way for the Interpretation of Section 32 Paragraph 1 of 

The Copyright Act B.E. 2537 (A.D. 1994) 
2552 

48 ตุลยมณี  ตรีสุคนธ ์ The Problem on Customs Valuation Concerning Royalties on 
Imported Goods 

2552 

49 เสาวลกัษณ์  จรรจลานุภาพ Problems of Value  Added Tax for Small and Medium Enterprises 
(SMES) in Thailand 

2552 

50 ปาริชาต  เรืองลอยค า Problem on the Assessment of Annual Fee as the Tax Base of 
Building and Land Tax in Thailand 

2552 

51 วยิฎาถวลิ  เล่ือนฉว ี Problems on Income Tax in Case of Dividend Distribution 
Focusing on The Disqualified Shareholder 

2552 

52 สุชาย  วานิชวฒันร าลึก The Problem on Interpretation of Income Derived From Liberal 
Profession With Special Reference to Medical Doctor Profession 

2552 

53 วนิสา  สุภาวติา ปัญหาการหลีกเล่ียงภาษีในการจดัเก็บภาษีเงินได ้ จากการโอนหรือ
ขายหุน้สามญั 

2553 

54 สวสัด์ิดารา  เอ่ียมยิม้ การท าซ ้ างานอนัมีลิขสิทธ์ิโดยบรรณารักษ ์ 2553 
55 ภทัรนนัทน ์ บูรณสมภพ ขอ้พิจารณาบางประการในการเขา้ถึงขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 2553 
56 จิตติ  วจิิตรบรรจง มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลสถาบันจัดอันดับความ

น่าเช่ือถือ 
2553 

57 ศุภกิจ  คฤหพรพงศ ์ ปัญหาเก่ียวกบักรมธรรมป์ระกนัภยัความซ่ือสตัย ์ 2553 
58 คมัภีร์  ภู่เช่ียวชาญวทิย ์ การลอ้เลียนงานอนัมีลิขสิทธ์ิ 2553 
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59 กมลภา  รัตนอภิรมยกิจ ความรับผิดของผูใ้ห้เช่าพ้ืนท่ีในกรณีผูเ้ช่าจ าหน่ายสินคา้ท่ีละเมิด
เคร่ืองหมายการคา้ 

2553 

60 ณฐักฤต  สุคนธ ์ การพิจารณาคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งในศาลยติุธรรม 2553 
61 วรวทิย ์ ทองมาลา กระบวนการสรรหาคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 
2553 

62 พชัรพรรณ  ชยัวรัิตนะ การวเิคราะห์ปัญหาเชิงกฎหมาย เก่ียวกบัการยบุสภาผูแ้ทนราษฎรใน
ประเทศไทย 

2553 

63 ศรัญญา  นพรัตน์ศรีสกลุ เสรีภาพในการแสดงความเห็นทางการเมืองของขา้ราชการ:  ศึกษา
เฉพาะกรณีการแสดงความเห็นทางการเมืองของขา้ราชการทหาร 

2553 

64 ดวงพร  ต่อพงศกร คุณสมบติัและการเขา้สู่ต าแหน่งของผูพิ้พากษาสมทบศาลแรงงาน 2553 
65 มนสั  พลูสวสัด์ิ การสรรหาและวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 
2553 

66 พิมพช์นก  ตนัวสุิทธ์ิ Unfair Collection on Credit Card Debt 2553 
67 ณฐัสณัห์  ลีละบุตร Shortcomings of Foreign Business Operations in Thailand 2553 
68 เมริกา  เหลืองอมรเลิศ Technological Protection Measure Obstacle to Fair Use in Thai 

Copyright 
2553 

69 Tashi  Dorji Problem of Criminal Offence of Copyright Infringement Under The 
Copyright Act B.E. 2537 (A.D. 1994) 

2553 

70 ศิวพร  กานไพบูลย ์ Liabilities Prior to Contract: A Case Study of the Withdrawal From 
Negotiations 

2553 

71 ชยาภา  สุวรรณาคม The Problems of the Charter Party in Thailand 2553 
72 ตวงรัตน ์ รักตประจิต Duties and Liabilities of Service Providers Under Computer-

Related Offense Act B.E. 2550 (2007) 
2553 

73 พรรณพิมล  อุ๋ยตระกลู Problem Under Electronic Government Procurement 2553 
74 วริรินทร  จุณณะ Proper Legal Framework for Free Trade Agreement Negotiation 2553 
75 วนารี  จารุสมัพนัธ์จิต The Copyright Protection on Web Search Engine 2553 
76 กฤษธน  ธนาธิวฒัน์ Problems on Mortgage Enforcement in Thailand 2553 
77 เสฏฐวฒิุ  ศิริมงคล The Collection of Excise Tax on Telecommunication Service 2553 
78 ภณัฑิยา  ภทัรธราธิป The Collection of Excise Tax on Spa Business in Thailand 2553 
79 วรรณธิดา  พิริยเลิศศกัด์ิ Taxation on International Payment of Swap Agreements: 

Reviewing the Department Instruction Por. 114/2545 
2553 

80 อมัพิกา  เจริญชยั The Problem of Exemption of Excise Tax on the Yacht 2553 
81 สุรพงษ ์ เม่นค า Problem of Collecting Income Tax From A Cooperative: Case 

Study of the Rubber Cooperative 
2553 
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82 นิตินยั  วพิฒันานนัทกลุ The Excise Tax Collection on Beverage Selling Machine 2553 
83 กฤษฎา  รัตนชาติชยั การควบคุมการกระท าทางปกครองของรัฐบาล : ศึกษากรณีค าสั่ง

ศาลปกครองกลางคดีหมายเลขด าท่ี 984/2551 
2554 

84 อรสา  ลคันาลิขิต การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภค 2554 
85 รัฐวชิ  จิตสุจริตวงศ ์ อ านาจสอบสวนของพนกังานฝ่ายปกครองในคดีอาญา บางประเภท

ท่ีไดรั้บโอนมาจากต ารวจ    
ADMINISTRATIVE OFFICER'S CRIMINAL INVESTIGATION 
AUTHORITY WHICH TRANSFERRED FROM POLICE FORCE 

2554 

86 สุภชยั  เครือสินธ์ุ กฎหมายในการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในสถานบริการ 2554 
87 ทิพผกา  ช่อผกา ปัญหาการพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้ม 2554 
88 ภวรัญชน์  สุเสง่ียม การคุม้ครองสิทธิของเจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญา : ศึกษากรณีการ

น าเขา้ซอ้นซ่ึงทรัพยสิ์นทางปัญญา   
RIGHT HOLDER PROTECTION: A CASE STUDY OF 
PARALLEL IMPORT ON INTELLECTUAL PROPERTY 

2554 

89 พิชรดา  โสมกลุ การใหค้วามคุม้ครองเคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีช่ือเสียงแพร่หลายทัว่ไป 
ศึกษากรณีท่ีมีช่ือพอ้งกบัส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

2554 

90 รุ่งโรจน ์ ภมรศาสตร์ ปัญหาเก่ียวกบัระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศกัราช 2550 : กรณีศึกษาการใชร้ะบบสัดส่วนมาตรา 95 
และมาตรา 96                                           
PROBLEMS CONCERNING THE ELECTION SYSTEM 
UNDER THE CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF 
THAILAND B.E. 2007: A CASE STUDY ON PROPORTIONAL 
SYSTEM UNDER SECTION 95 AND 96 

2554 

91 ศจีนาฏ  สูตรสุวรรณ การให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิในงานรวบรวมฐานข้อมูลบน
อินเตอร์เน็ต                                     
COPYRIGHT PROTECTION ON COMPILATIVE WORK OF 
DATABASE ON INTERNET 

2554 

92 สุทศัน ์ โตสกลุ ปัญหาการจดัเก็บภาษีเงินไดข้องคณะบุคคลและหา้งหุน้ส่วนสามญัท่ี
มิใช่นิติบุคคล 

2554 

93 ธีรภทัร  เธียรโกศล การให้ความคุม้ครองเคร่ืองหมายการคา้แบบใหม่ ศึกษากรณีการ
เขา้ถึงเคร่ืองหมายการคา้โดยผูพ้ิการทางสายตา                                                         
THE PROTECTION OF NON-TRADITIONAL TRADEMARK: 
A CASE STUDY OF ACCESSING BY VISUAL IMPAIR 
PERSON 

2554 
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94 สรานนท ์ ณ นคร มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับ
การใชบ้ริการธนาคารบนอินเตอร์เน็ต 
LEGAL MEASURES REGARDING THE PROTECTION OF 
PERSONAL DATA ON INTERNET BANKING SERVICES 

2554 

95 สมภพ  ศุกรเตมีย ์ ปัญหาการคุ้มครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ในลักษณะท่ีมีช่ือเสียง
แพร่หลายทัว่ไป                       
PROTECTION OF WELL-KNOWN GEOGRAPHICAL 
INDICATION 

2554 

96 สรรพิชญ ์ ศิริสุนทร ปัญหากฎหมายควบคุมสถานบริการ : ศึกษากรณีการขออนุญาตตั้ง
สถานบริการในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร                                                   
THE LEGAL PROBLEMS ON LAW CONTROLLING THE 
SERVICE BUSINESS CASE STUDY OF THE APPLICATION 
FOR THE ENTERTAINMENT (PLEASURE) OF SERVICE 
BUSINESS AREA IN BANGKOK METROPOLITAN AREA 

2554 

97 ฉตัรณรงคช์ยั  ศิริกลุ Protection of Consumer in Electronic Contract: Case Study of 
Disclosure of Information on Products and Sellers 

2554 

98 จิตติมา  หมัน่ดี The Impact of the Bill for Amending Section 15 of Arbitration Act 
B.E. 2545 

2554 

99 โกสินทร์  ละเอียดดี The Protection of Designs: The Need to Have Single Legislation 2554 
100 ณฐัวฒิุ  ชยัสายณัห์ Legal Problems on Non-Profit Organizations in the Realm of 

Copyright Exceptions  
2554 

101 ณฐัพล  บุษยวทิย ์ The Major Deviation of Arbitration Act B.E. 2545 from 
UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 

2554 

102 พชัรบูรณ์  บุณเวช Frustration Action in Respect of Tender Offer Regulations 2554 
103 ปัญจพร  วงศปิ์ยะสถิตย ์ Factoring Law and Practices in Thailand in Comparison with 

International Conventions 
2554 

104 พิชญา  ธรรมพิพิธ Application of Reverse Engineering as Fair Use Exceptions 2554 
105 วนีา  ปิณฑวนิช The Anti-money Laundering Prevention and Suppression Act: 

Focusing on Bribe Award and the Reward 
2554 

106 วรีชยั  อดิเรกเกียรติ Force Majeure in Commercial Law Case Study of Economic Crisis 2554 
107 อลงกรณ์  ขนัทวงศ ์ Application of Zero-Rated VAT for Medical Services 2554 
108 จิราพร  โพธ์ิไพโรจน์ Upcoming Problems of Revenue Recognition in Banking Business 

of Thailand under Section 65 of the Revenue Code 
2554 

109 กษิด์ิเดช  พรวลิาศสิริ The Limitation of Using Net Worth Method to Suppress Corruption 2554 



มหาวทิยาลัยอสัสัมชัญ (การค้นคว้าอสิระ - Independent Study)                        797 

ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

110 จิรวชิญ ์ ชยวรประภา The Legal Problems of Abusive Tax Avoidance under the Revenue 
Code 

2554 

111 กฤษฏ์ิ  เจริญชีวนิทร์ The Problem of Using Transaction Value to Calculate the Regional 
Value to Determine the Origin of the Products 

2554 

112 โรจนินทร์  ภูวสุริยนิธิโชติ Property Tax Collection on Owner-occupied Housing 2554 
113 สิริกร  ป่ีทอง Thai Corporate Income Tax Consideration on Clean Development  

Mechanism under Kyoto Protocol  
2554 

114 สุรวฒิุ  ศิริบรรณากลุ The Problem on Corporate Income Tax Focusing on the Non-
Deductible Expenses in Income Taxation under Section 65 ter (6) 
of the Revenue Code 

2554 

115 วศิรา  คารมปราชญ ์ Problems Related to Tax Exempted Property for Government and 
State Railway of Thailand under Local Government Tax 

2554 

116 ธีรนิติ  วริิยะกิตติ การจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมี
ผลกระทบต่อโบราณสถานท่ีเป็นมรดกโลก (PUBLIC SERVICE 
BY LOCAL ADMINISTRATION WHICH AFFECT WORLD 
HERITAGE OF MANKIND) 

2555 

117 ดินนัทิน  เอ่ียมโสภณา ปัญหาเก่ียวกบัการจดัสรรท่ีดินในประเทศไทย : ศึกษากรณีปัญหา
การขออนุญาตและการบังคับใช้กฎหมายการจัดสรร ท่ี ดิน 
(PROBLEMS CONCERNING LAND DEVELOPMENT IN 
THAILAND: A CASE STUDY OF LAND DEVELOPMENT 
LICENSING AND THE ENFORCEMENT OF THE LAND 
DEVELOPMENT ACT) 

2555 

118 อนุวตัร  อ านรรฆกิตติกลุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการประกนัสุขภาพ : ศึกษากรณีการประกนั
ภาคสมคัรใจ (Legal Problems  of  Health Insurance) 

2555 

119 ชยัสิทธ์ิ  สงวนดิสกลุ Tax Return Filling of Permanent Establishment for Foreign 
Corporations 

2555 

120 ธนาฤทธ์ิ  ขมัภรัตน์ Problem on Collecting Court Fee in Tax Courts 2555 
121 ธชัชยั ควรเดชะคุปต ์ The Legal Problem on Burden of Proof in Tort Case: Case Study 

on the Medical Malpractice 
2555 

122 ภทัทิรา  ถ่ินไทรงาม The Problems of Tax Incentive for International Procurement 
Center 

2555 

123 ภาณุวฒัน์  ทพัเมธา The Collection of Tax on Import Car and Part 2555 
124 รับขวญั  เมสนุกลู Problems on Signboard Tax Collection from Movalbe Signboards 

in Thailand 
2555 
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125 สมารัฐ  มหาปิยศิลป์ The Problems on Tax Incentive in Loss Carry-Forward Calculation 
for BOI Promoted Companies 

2555 

126 อรอนงค ์ ศิริผลหลาย Problems of Income Tax Imposition on Tutor Schools in Thailand 2555 
127 Hnin Ei Ei   Aung Commercial Arbitration for Foreign Direct Investment in Republic 

of The Union of Myanmar 
2555 

128 มนสัว ี สิขรีไพศาล ปัญหากฎหมายเก่ียวกับข้อยกเวน้ความรับผิดของผู ้รับประกัน    
วินาศภยั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 879 วรรค
หน่ึง 
Legal Problems Relative to Liability Exemption of The Insurer 
Under Civil And Commercial Code Section 879 First Paragraph 

2556 

129 ณฐัพร  เตชะธิการ เหตุหลุดพน้ความรับผิดของผูป้ระกอบการตามพระราชบญัญติัความ
รับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 : 
ศึกษากรณีวิทยาการท่ีทนัสมยัท่ีสุดและกฎเกณฑ์ความปลอดภยัใน
เชิงบงัคบั 

2556 

130 พชัรวลยั  เตชะกิจเกรียง
ไกร 

การป้องกนัการทารุณสตัว ์: ศึกษากรณีการคา้สุนขัเพื่อบริโภค 
Prevention of Torturous Animal for Trade: A Case Study of Dogs 
for Consumption 

2556 

131 Thananet   Phimsen The Extended Definition of Insider Trading Regulation in 
Thailand: A Focus on Expert Networking 

2556 

132 Rinchen   Penjor The Application of Doctrine of Fair Use by the Judiciary 2556 
133 Abdolaziz   Mohammad 

Niazi 
Mediation as a Reasonable way to settle and Enforce Oil and Gas 
Contracts 

2556 

134 Ana   Boonyam Tax Exemption under the Revenue Code of Thailand: A Case 
Study on Gift Per Section 42 (10) 

2556 

135 Chawapol  Prakobkit Problems on Collection of Property Tax on Common Area of 
Condominium 

2556 

136 Wathanapong  
Asawawilaiporn 

Corporate Tax Credit on Clean Development Mechanism Under 
Kyoto Protocol 

2556 

137 Katanyu   Jirojjaturont Problem an Tax belief of corporate income tax and value added tax 
on corporate lass or damage duets the disaster  

2556 

138 Nitirak  Paokan The Problem of Unfairness of Excise Tax Refund on Imported 
Liquor 

2556 

139 บณัฑร  ศรีสมถวลิ ปัญหาการจดทะเบียนเคร่ืองหมายภาพเคล่ือนไหว (LEGAL 
PROBLEM ON REGISTRATION OF MOVING IMAGE MARK) 

2557 
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140 นฤมล  เจริญยิง่ไพศาล ปัญหาในการก าหนดค่าเสียหายทางแพง่ในคดีส่ิงแวดลอ้ม  
(ASSESSMENT OF DAMAGES IN CIVIL ENVIRONMENTAL 
CASES) 

2557 

141 นงลกัษณ์  วนัฟ่ัน มาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยเพ่ือ
รองรับการเปิดเสรีทางการคา้ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
(LEGAL MEASURES TO PROMOTE HOTEL BUSINESS IN 
THAILAND TO PREPARE FOR LIBERIZATION OF HOTEL 
SERVICE IN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) 

2557 

142 เขมณฏัฐ ์ ทองสีเขม้ ปัญหากฎหมายคุม้ครองแรงงาน ศึกษากรณีการให้บริการรับจ้าง
เหมาแรงงาน  
(PROBLEMS RELATED TO LABOUR PROTECTION LAW 
FOCUSING ON POWER OUTSOURCING SERVICES) 

2557 

143 หทยัพร  แสงอารยะกลุ ความตกลงว่าด้วยประกันสังคมของประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  
(AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY AMONG MEMBER 
STATES OF ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) 

2557 

144 ภทัร  ชวนานนท ์ การเกิดของสญัญากรณีค าสนองแตกต่างจากค าเสนอ  
(FORMATION OF CONTRACT IN THE CASE OF MODIFIED 
ACCEPTANCES) 

2557 
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1 วชิรา ดลโสภณ การน าหลักกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์มาใช้กับการผลิต
รถยนตใ์นประเทศไทย 
THE APPICATION OF THE PRODUCT LIABILITY LAW TO 
THE AUTOMOBILE MANUFACTURE IN THAILAND 

2550 

2 สิทธินยั  จนัทรานนท ์ อนุสัญญาเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ระหว่างประเทศในอุปกรณ์
เคล่ือนท่ี  และพิธีสารว่าด้วยประเด็นเป็นการเฉพาะท่ีเก่ียวกับ
อุปกรณ์อากาศยาน : ศึกษาการปัญหาอุปสรรคการจดัหาอากาศยาน
ของผูป้ระกอบการของไทย 
CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN 
MOBILE EQUIPMENT AND PROTOCOL THERETO ON 
MATTERS SPECIFIC TO AIRTRAFT EQUIPMENT: STUDY 
ON OBSTACLES IN ACQUISITION OF THE AIRCRAFT BY 
THAI OPERATORS 

2550 

3 กฤช  กลนัตรานนท ์
 

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบบัท่ี 188 ว่าดว้ยการ
ท างานในภาคประมง พ.ศ. 2550 : ศึกษาความเหมาะสมในการท่ี
ประเทศไทยจะเขา้เป็นภาคีและผลกระทบทางกฎหมาย 
ILO CONVENTION NO.188 CONCERNING THE WORK IN 
FISHING SECTOR 2007: STUDY OF ADVISABILITY FOR 
THAILAND’S ACCESSION THERETO AND ITS LEGAL 
IMPACTS 
 

2551 

4 สุวรรณ   วงษก์ารคา้ ขอ้จ ากดัในการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 
2475 ศึกษากรณี :  การจดัเก็บภาษีธุรกิจโรงแยกก๊าชธรรมชาติ
จงัหวดัระยอง 
LIMITATION TO REGULATE THE BUILDING AND LAND 
TASE ACT B.E. 2475: STUDY ON TASE COLLECTION OF 
GAS SEPARATION PLANT IN RAYONG PROVINCE 
 

2551 

5 คทาวธุ ขนุสูงเนิน 
 

การให้ความคุ้มครองผูรั้บงานไปท าท่ีบ้านภายใต้พระราชบัญญัติ
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 : ศึกษากรณีกลุ่มผลิตส่วนประกอบ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า   (ฟิวเตอร์) 
THE PROTECTION OF HOME WORKERS ASPER LABOUR 
PROTECTION ACT B.C. 2541: A CASE STUDY OF PRODUCE 
ELECTRICAL INSTROMENT  ( FILTER ) 
 

2551 
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6 ดนพงศ ์ โรจนกร การคุม้ครองผูป้ระกอบการส่ือสารโทรคมนาคมในการเปิดเผยขอ้มูล
การส่ือสารโทรคมนาคมของลูกคา้  ตามพระราชบญัญติัการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม  พ .ศ .  25 44  PROTECTION FOR 
TELECOMMUNICATION CORPORATION FOR OPENING 
THE PERSONAL TELESERVICES DATA OF CUSTOMER 
ASPER TELECOMMUNICATION ACT, 2001 

2551 

7 อภิชาติ  เอ่ียมสกลุ 
 

การเปิดตลาดการค้าบ ริการ สาขาบริการสุขภาพศึกษากรณี
ผลกระทบ ปัญหา อุปสรรค การปิดตลาดการประกอบวิชาชีพ                    
ทนัตกรรม 

2553 

8 สมพงษ ์ เปาจีน 
 

การเปิดตลาดการคา้บริการสาขาการท่องเท่ียว ศึกษากรณีปัญหา 
อุปสรรค ข้อกฎหมายและการเตรียมพร้อมการเปิดตลาดการ
ประกอบวชิาชีพมคัคุเทศก ์ภายใตพ้นัธกรณีความตกลงทัว่ไปวา่ดว้ย
การคา้บริการ 

2553 

9 ทศันีย ์ กริฟฟิน 
 

การปฏิบติัตามพนัธกรณีในขอ้ตกลง ทริปส์(TRIPs) : ศึกษากรณีการ
บงัคบัใชสิ้ทธิโดยรัฐในสิทธิบตัรยาของไทย 

2553 

10 จนัธิมาพร  ข าฤกษ ์ แนวทางการคุ้มครองผูบ้ริโภคบ้านจัดสรร : กรณีศึกษาการใช้
ประโยชน์จากสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 
GUIDELINE FOR REAL ESTATE BUYER PROTECTION 
CASE STUDY: UTILIZATION OF PUBLIC FACILITY AND 
SERVICE 

2553 

11 รุ่งทิพย ์ยาสระครู 
 

ปัญหาการประนอมหน้ีก่อนลม้ละลายของลูกหน้ีบุคคลธรรมดาท่ีมี
รายไดป้ระจ า 

2553 

12 จนัทร์เพญ็  หงส์มาลยั 
 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน : ศึกษากรณีการคุม้ครององค์ความรู้ชุมชนและ
ศิลปวฒันธรรมพ้ืนบา้น 
TRADITIONAL KNOWLEDGE: STUDY ON THE 
PROTECTION OF TRADITIONAL KNOWLEDGE AND 
FOLKLORE 

2553 

13 ภราดร  บวัผนั 
 

การคุม้ครองสิทธิเจา้หน้ีท่ีมีเคร่ืองหมายการคา้เป็นหลกัประกนั 
The Protection of the Right of Creditor Holding Trade Mark of a 
Collateral 

2553 

14 วรรณพงศ ์ วไิลรัตน์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการส่ือสารการตลาดของ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นประเทศไทย 

2555 

15 ธีรณทัธ์  นิตินนัทิวฒัโน ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับกระบวนการพิจารณาและวินิจฉัยการ
กระท าผิดทางวนิยัสงฆ ์

2555 
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16 ไอรินทร์  กระต่ายทอง การสัง่ใหอ้อกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมวัหมองตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษา
กระบวนการสอบสวนองค์ประกอบของความผิดและการควบคุม
ค าสัง่ดงักล่าวโดยศาลปกครอง 

2555 

17 ดนยั  อนนัติโย ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบักระบวนพิจารณาคดีมรรยาททนายความ 2556 
18 เดชอนนั  คุนุ การลงโทษทางวินยั:ศึกษากรณีการคุกคามทางเพศต่อขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
2556 

19 ยพุาพร  คุม้ขงั มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองและส่งเสริมการลงทุน
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย :  ศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมายของประเทศมาเลเซีย และเวยีดนาม 

2556 

20 ปานใจ  ยกกล่ิน มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูซ้ื้อรถยนตจ์ากผูป้ระกอบการ
จ าหน่ายรถยนตมื์อสอง 

2556 

21 สุวรรณี  ใจร่วม ปัญหาการด าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนตามมาตรา 86 และ 90 
ของพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

2556 

22 วริศรา  รามกลุ รูปแบบศาลและวธีิพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้ม 2556 
23 พีรพล สิมมา กฎหมายสิทธิบัตรกับปัญหาการเข้าถึงยารักษาโรค: ศึกษากรณี

ประเทศไทย 
2557 

24 ประวทิย ์แกว้ฉิมพลี ปัญหามาตรการทางกฎหมายของพระราชบัญญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 : ศึกษากรณีการคุม้ครองแรงงานเด็กในกิจการประมงทะเล 

2557 

25 ชนิสรา   อร่ามพงษ ์ การก าหนดความผิดและโทษอาญาฐานคุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่
ทางอินเตอร์เน็ต 

2557 

26 กิติศกัด์ิ จุฑารัตน ์ ความทับซ้อนในขอบเขตอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายขององค์การ
มหาชนกบัส่วนราชการ : ศึกษากรณีสถาบนัเทคโนโลยีป้องกนัประเทศ
กบักรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 

2557 

27 อนนัตช์ยั  ไชยเดช สิทธิของจ าเลยในคดีอาญา : ศึกษากรณีเฉพาะการส่งพยานหลกัฐาน
บันทึกค าให้การของพยานผู ้กล่าวหา ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 173/2 ประกอบมาตรา 240 

2557 
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1 สนัน่   พิสุทธไทรงาม  
 

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ  ฉบับท่ี 186 ว่าด้วย
แรงง านใน กิจการทางทะ เล  (  MARITIME LABOUR 
CONVENTION, 2006 ) : ศึกษาการเขา้เป็นภาคีของประเทศไทย
และผลกระทบทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองแรงงานคนประจ า
เรือ    
ILO CONVENTION NO.186( MARITIME LABOUR 
CONVENTION,2006 ) : STUDY ADHESION FOR THAILAND 
AND IMPLICATION FOR LEGAL INVOLVING LABOUR 
MARITIME 

2551 

2 ไกรยทุธ  กลัยาสนธิ 
 

พนัธกรณีของไทยภายใตอ้นุสัญญาวา่ดว้ยการควบคุมยาสูบ : ศึกษา
กรณีการควบคุมการโฆษณายาสูบตามกฎหมายไทย 
THE OBLIGATION OF THAILAND ON FRAMWORK 
CONVENTION  ON TOBACCO CONTROL  : A STUDY IN 
THE ADVERTISING ON TOBACCO CONTROL 

2552 

3 อมรรัตน์  ช่างฉาย 
 

ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศภายใต้
อนุสญัญาฉบบัท่ี 181 วา่ดว้ยส านกังานจดัหางานเอกชน 

2553 

4 คงพร น่ิมเจริญชยักลุ 
 

การพิจารณาคดีไต่สวน : ศึกษากรณีความเหมาะสมในการน ามาใช้
กบัการพิจารณาคดีของศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

2553 

5 กฤตย ์ ธรรมพิทกัษ ์
 

ปัญหาและแนวทางปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศซ่ึงชนิดสัตวป่์าและพืชป่าท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ (CITES)  และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกรณี : ไมก้ฤษณา 

2553 

6 เอ้ือ  มูลสิงห์ 
 

ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบริการและการจัดการ
โรงเรียนมธัยมเอกชน 

2553 

7 อุดมศกัด์ิ  สืบวงศช์าลี 
 

ความรับผิดของผูข้นส่งทางทะเลตามมาตรา 40 แห่งพระราชบญัญติั
การขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 : ศึกษากรณีจุดส้ินสุดความรับผิด
การขนส่งสินคา้แบบตูค้อนเทนเนอร์ซ่ึงบรรจุสินคา้ไม่เตม็ตู ้

2553 

8 พิเชษฐ  ลงัเมือง 
 

การกีดกันทางการคา้โดยอาศยัมาตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มของ
ประชาคมยุโรป: ศึกษาเฉพาะกรณีปัญหาการส่งออกช้ินส่วนยาน
ยนต ์กบั ELV 
THE PROTECTIONISM PROBLEMS BY THE USE OF EC 
ENVIRONMENTAL MEASURES: THE STUDY ON END OF 
LIFE VEHICLES (ELV) PROBLEMS 

2553 

9 ไพทูรย ์ วฒิุโส การประกนัภยัความรับผิดของผูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาล 2553 
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10 พยนต ์ ฉุยฉาย 
 

การน าหลักการระงับซ่ึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช้กับ
กฎหมายลิขสิทธ์ิ  

2553 

11 ปรีชา  ร่ืนหาญ 
 

มาตรทางกฎหมายในการควบคุมมาตรฐานการก่อสร้างระบบ
โครงข่ายท่อขนส่งก๊าชธรรมชาติบนบกในประเทศไทย 
 

2553 

12 สิริวรรณ  พนัทองอ่อน 
 

พระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่
ปลอดภยั พ.ศ. 2551 : ศึกษากรณีปัญหาและผลกระทบต่อเกษตรกร
ผูผ้ลิตขา้ว 

2553 

13 สุริยนั  ปานเพง็ 
 

ปัญหาการคุม้ครองบุคคลท่ีได้รับผลกระทบจากการบินตามหลัก
กฎหมายอากาศระหวา่งประเทศ 

2553 

14 ยงยทุธ  ช่างฉาย มาตรการกีดกนัทางการคา้ : ศึกษากรณีปัญหาการใชแ้รงงานเด็ก 2553 
15 ศนัสนีย ์ เจียรโณรส มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามและลงโทษผูผ้ลิตยาปลอม 2554 
16 บญัชา  มีสามเสน ปัญหาการตีความสินคา้ผา่นแดน : ศึกษากรณีไมผ้า่นแดน 2554 
17 ณฐัพล อุดนอ้ย มาตรการทางกฎหมายป้องกันการกระท าด้วยความรุนแรงใน

ครอบครัวศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายองักฤษกบักฎหมายไทย 
2555 

18 อนนัต ์แยม้เกษร ปัญหาการคุม้ครองพยานบุคคลในคดีอาญา: ศึกษากรณีการเป็น
พยานในคดียาเสพติด 

2555 

19 สงกานต ์อจัฉริยะทรัพย ์ การคุ้มครองและเยียวยาเหยื่อตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ.2551 

2556 

20 พรทิพย ์เวยีงค า มาตรการการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ: ศึกษาเปรียบเทียบ
มาตรการทางภาษี ระหวา่งไทย กบั สปป.ลาว 

2556 

21 สุวภทัร มนสั มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและปราบปราม อาชญากรรม : 
ศึกษากรณีการพนนัทางอินเทอร์เน็ต 

2556 

22 สมคิด ดวงมะลยั การคุ้มครองสิทธิของผู ้ต้องหา : ศึกษากรณีเจ้าหน้าท่ีต ารวจน า
ผูต้อ้งหาออกแถลงข่าว 

2556 

23 วรีาภรณ์ จนัทร์ช่ืน พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ :ศึกษากรณีการมีอ านาจเหนือ
ตลาดของรัฐวสิาหกิจการส่ือสาร 

2556 

24 ขนุศึก หลวงพนงั มาตรการเยียวยาผูเ้สียหายจากการน าเสนอข่าวท่ีละเมิดสิทธิส่วน
บุคคล 

2556 

25 ญาณิศา สุขภาคี ปัญหาการใหค้วามคุม้ครองพยานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองพยาน
ในคดีอาญา พ.ศ. 2546 : ศึกษากรณีการคา้มนุษย ์

2556 

26 จุฑาพร โอฬารวริิยะ ปัญหาการรับฟังพยานหลักฐานกรณีการกระท าความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ 

2556 

27 ศุภชยั ศรีสุระ ความไม่รู้ขอ้เท็จจริงของอายใุนฐานความผิดกระท าช าเราและพราก 2556 
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28 สรณลกัษณ์ ศิริวรรณางกลู ปัญหามาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญติัการเช่าท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม 

2556 

29 นวรัตน์ พชัราวธุ ปัญหากฎหมายในการสืบสวนคดียาเสพติด ดว้ยวิธีการอ าพราง ตาม
มาตรา 7 ของพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 :
ศึกษากรณีความรับผิดของเจา้หนา้ท่ี 

2556 

30 ศุภรัตน์ จนัทร์เพง็ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองแรงงานผูสู้งอาย ุ 2557 
31 รัชดาภา ตนัติธนฑีฆะกลุ การเยียวยาผูต้อ้งหาในคดีอาญา : ศึกษากรณีท่ีผูต้อ้งหาถูกควบคุม

หรือขงัในระหว่างการสอบสวน แต่ภายหลงัพนักงานอยัการสั่งไม่
ฟ้อง 

2557 

32 เอกวทิย ์หงัสเนตร การพิจารณาคดีลบัหลงัจ าเลยในคดีอาญา 2557 
33 จิรภทัร   จิตรแผว้ การไกล่เกล่ียตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการไกล่เกล่ียความผิดท่ีมีโทษ

ทางอาญา พ.ศ.2553 
2557 

34 วราวทิย ์  โพธิพฒัน์ ปัญหาการประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดินของเจา้พนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ศึกษากรณีการก าหนดฐานภาษีและการ
อุทธรณ์ผลการประเมินภาษี 

2557 

35 สมบติั  คุณธร ความชอบดว้ยกฎหมายในการออกกฎหมายนิรโทษกรรมความผิด
ทางการเมืองศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัตินิรโทษรรมแก่ผู ้ซ่ึง
กระท าความผิดเน่ืองจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทาง
การเมืองของประชาชน พ.ศ. .... 

2557 

36 สญัญา  จนัทร์เติบ การเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในสญัญาท่ีท ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2557 
37 สุภาพร อิทธิผลสิริ ปัญหาทางกฎหมายเ ก่ียวกับการกระท าอันเ ป็นการขัดขวาง

กระบวนการยุติธรรมตามพระราชบัญญติัป้องกนัและปราบปราม
การมีส่วนร่วมในองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ. 2556 

2557 

38 ไตรรัตน์  อตัภูมิ ปัญหาการเยยีวยาผูเ้สียหายตามพระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหาย
และค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 

2558 

39 ฐิติมา   มัน่คง มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหา  
ประโยชน์ทางเพศ 

2558 

40 ศิรินรัตน์ ธารเนตร  ปัญหาเก่ียวกบัการด าเนินคดีอาญาของเจา้พนกังานตรวจแรงงาน 2558 
41 ทิพวรา วดัไธสง 

 
มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองคนไปท างานต่างประเทศผ่าน
บริษทัจดัหางาน ศึกษากรณี ความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน 

2558 

42 วรีะ ศรีสงัข ์ ปัญหาเก่ียวกบัการด าเนินคดีอาญาของผูเ้สียหาย : ศึกษากรณีการ
ด าเนินคดีร่วมกบัพนกังานอยัการ 

2558 

43 สุรศกัด์ิ  ศรีปาน ปัญหาเก่ียวกบัสภาพบงัคบัของพระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ด
ยาเสพติด พ.ศ. 2545 

2558 
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44 อาวธุ  แกว้มณี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเรียกคืนทรัพยแ์ละใชร้าคาในคดีแพ่งท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา 

2558 
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1 อาทิตย ์  คงไทย มาตรการทางกฎหมายในการปรับโครงสร้างหน้ีของสถาบนัการเงิน
ในฐานะท่ีเป็นเจา้หน้ี  :  ศึกษากรณีบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย 

2550 

2 สุดารัตน์  จนัทร์เทียน ขอ้จ ากัดของหลกักฎหมายไทยเก่ียวกบัการสร้างหลกัประกันการ
ช าระหน้ี  :  ศึกษาเฉพาะกรณีเคร่ืองจกัร 

2550 

3 ณฎัฐอ์ณัณ์   ปาวสานต ์ ปัญหาการอนุญาตให้ใชสิ้ทธิในลิขสิทธ์ิงานดนตรีกรรม:ศึกษากรณี
การจดัเก็บค่าตอบแทนซ ้ าซอ้นจากผูใ้ชง้านลิขสิทธ์ิ 

2550 

4 กมเลศ   ศรีสาคร ปัญหากฎหมายเก่ียวกับข้อสัญญาไม่เป็นธรรมในการให้ความ
ยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มูลเครดิต 

2550 

5 เชาวลิต  พงษย์ีห่ลา้ การระงบัขอ้พิพาทนอกศาล ในกรณีการแปลงสินทรัพยเ์ป็นทุน 2550 
6 กศุล  สงัขนนัท ์ ปัญหาในการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  (ศึกษากรณีประโยชน์

เพ่ิมจากการจา้งแรงงาน) 
2550 

7 สร้อย  ไชยเดช การควบคุม  ก ากบั  และดูแลธุรกิจเคเบิลทีวีในประเทศไทย  : ศึกษา
เฉพาะกรณีการโฆษณา 

2550 

8 กนกอร   พนัธ์อุดม มาตรการทางกฎหมายในการบงัคบัใชก้ฎหมายการจดัสรรท่ีดินตาม
พระราชบญัญติัการจดัสรรท่ีดิน 

2550 

9 วนิดา  วฒิุประดิษฐกลุ การควบและโอนกิจการ : ศึกษากรณีปัญหาการปฏิบติัตามประมวล
รัษฎากร 

2550 

10 บุญเลิศ รงคบ์ญัฑิต ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดทางละเมิด : ศึกษากรณีสินคา้ไม่
ปลอดภยั 

2550 

11 ธนเดช องัคะนาวนิ  การเสียสิทธิทางกฎหมายของบุคคลลม้ละลายในธุรกิจ 2550 
12 ศกัด์ิชาย สวา่งสาลี ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ : 

ศึกษากรณีการประกอบวชิาชีพครูซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว 
2550 

13 เศรษฐ ์อินสกลุ  
 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดของกรรมการและบริษทัจ ากดัต่อ
บุคคลภายนอก : ศึกษาเฉพาะกรณีกรรมการด าเนินกิจการตาม
วตัถุประสงคข์องบริษทัจ ากดั 

2550 

14 นิยทุธ์ เนติฤทธ์ิ การประกนัภยัความรับผิดในวชิาชีพกฎหมาย    2550 
15 กฤษณา โสภณชีวนิ ขอ้ยกเวน้และการจ ากดัความรับผิดของผูข้นส่งสินคา้ทางทะเล 2550 
16 วลีรัตน์ เงินชยั มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองการเปิดเผยขอ้มูลแฟรนไชส์ 2550 
17 ดาราณี ศรีจนัทร์อ่อน  

 
ปัญหาการบังคบัช าระหน้ีจากการแปลงสินทรัพยเ์ป็นทุน : ศึกษา
เฉพาะกรณีการให้สินเช่ือผู ้ประกอบการท่ีจ าหน่ายสินค้าในท่ี
สาธารณะของเทศบาล 

2550 

18 ณทพงษ ์วยิะรันดร์ การคุม้ครองลิขสิทธ์ิงานภาพยนตร์ : ปัญหาและแนวทางแกไ้ข 2550 
19 กฤษณ ทองค าแท ้ 

 
ปัญหาการก าหนดค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายต่อสิทธินอก
ทรัพยสิ์น : ศึกษาเฉพาะกรณีค่าเสียหายเชิงลงโทษ  

2550 
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20 เอียด ศรีสุวรรณวเิชียร มาตรการทางกฎหมายการด าเนินกิจการของนิติบุคคลอาคารชุด : 
ศึ กษากร ณีการ เ รี ยก เ บ้ี ยป รับจ ากค่ า เ ช่ า ส่ วนกลางและค่ า
สาธารณูปโภคท่ีคา้งช าระ 

2550 

21 สมโภช ธีรวฒันเศรษฐ ์ ปัญหาสิทธิในการท างานของแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมือง 2550 
22 ณฐัวฒิุ วงศเ์นียม  

 
กฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค : ศึกษาเฉพาะกรณีสัญญาเช่า
ซ้ือ 

2550 

23 สฤษด์ิ วนิทะไชย  
 

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการแข่งขนัทางการคา้ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจของประเทศไทย 

2550 

24 ธเนศ ทรงธนวงศ ์ 
 

ความเป็นไปได้ในการระงับข้อพิพาททางธุรกิจโดยองค์กร
ทนายความ 

2550 

25 จตุพร บุญชอบ  ปัญหากฎหมายในการก ากบัดูแลดา้นการเงินการคลงัของเทศบาล 2550 

26 ทยัเลิศ ลือปือ ปัญหาการน ามาตรการทางกฎหมายมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาธุรกิจ
การคา้ประเวณี 

2550 

27 วรัญญู วงศพ์ินทุ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจการขายตรงอาหารเสริม 2550 
28 เปมิกา ววิฒันพงศพ์นัธ์  

 
ผลกระทบของนิติกรรมและสัญญาอันเน่ืองมาจากการไม่แยก
กฎหมายแพง่ออกจากกฎหมายพาณิชย ์

2550 

29 วเิชียร ตั้งธรรมสถิตย ์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองธุรกิจคา้ปลีกรายยอ่ย 2550 
30 ภูวนยั นนัทเวช ความรับผิดชอบในทางละเมิดกรณีเหตุสุดวสิยัตามประมวลกฎหมาย

แพง่และพาณิชย ์มาตรา 420 ถึงมาตรา 437 
2550 

31 ฆสวฒัน์ พ่ึงประชา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการจดัเก็บและการช าระค่าภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดินของสัญญาประกอบการท่าเทียบเรือ ศึกษากรณีท่าเรือแหลม
ฉบงั 

2550 

32 อจัฉริยะ เพชรอาภา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของบุคคลท่ีจิตฟ่ันเฟือน 2550 
33 สุพรรษา ศิลปเสริฐ กฎหมายในการประเมินภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรสตาม

ประมวลรัษฎากร 
2550 

34 โกศล ปะมะโต ปัญหาทางกฎหมายท่ีใชค้วบคุมการเขา้ถือครองท่ีดินของคนต่างดา้ว 2550 
35 นิรุธ ตนัวมิล  ปัญหาการด าเนินกระบวนวธีิพิจารณาคดีพาณิชยใ์นประเทศไทย 2550 
36 ปณต ค านึงการ ปัญหากฎหมายพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ : ศึกษาเฉพาะกรณีการช าระ

หน้ีเป็นตวัเงิน 
2550 

37 พรชนะ อุ่นเจริญ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของคนไร้ความสามารถ 2550 
38 ปวณีวชัร์ ภทัรชยัพงศ ์ 

 
มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามการซ้ือขายซาก
รถ 

2550 
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39 กรกฎ ขวญักิจไพศาล ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัคล่ืนความถ่ีของสถานีวิทยุชุมชนและ
ธุรกิจการโฆษณาตามกฎหมายไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีจงัหวดัชลบุรี 

2550 

40 นนัตชยั ค าก่ิง มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน
ตามมาตรา 13 ของพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. 2542 ศึกษาเฉพาะกรณีการควบคุมการฟอกเงินในการท า
ธุรกรรมกบัธนาคาร 

2550 

41 มิตรชาย ก ่าทอง ปัญหาเก่ียวกบัการน าสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดลิขสิทธ์ิ 2550 
42 จิรย ุทองทวน  

 
ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 
2542 : ศึกษากรณีมติของคณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้ 

2550 

43 ปิยะ พิมพซ์า  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสญัญาทางธุรกิจ 2550 
44 อนุเทพ อุทุมพร ปัญหาทางกฎหมายในการขอรับช าระหน้ีในคดีฟ้ืนฟูกิจการ : ศึกษา

เฉพาะกรณีระยะเวลาในการเร่ิมนบัใหม่ 
2550 

45 เอกวทิย ์สารการ ปัญหากฎหมายในการน ามาตรการทางอาญามาใชบ้งัคบักบัผูก้ระท า
ความผิดเก่ียวกบัเคร่ืองหมายการคา้ 

2550 

46 วรีะชาต ์บนัลือสมบติักลุ  มาตรการทางกฎหมายในกรมธรรมป์ระกนัภยัร้านทอง 2550 
47 นรินทร์ ศรีชุนสิน  การบงัคบัใชก้ฎหมายฟอกเงินท่ีมีผลต่อธุรกิจนอกกฎหมาย 2550 
48 บุญเจตน์ เหลืองอ่อน ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการลงทุนของคนเสมือนไร้ความสามารถ 2550 
49 เบญจพร ลือปือ มาตรการทางกฎหมายเ ก่ียวกับการประเ มินผลกระทบของ

ส่ิงแวดลอ้มต่อธุรกิจการท่องเท่ียว 
 

50 ก าพล มัน่ใจอารยะ  บทบาทและหนา้ท่ีของทนายความในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 2550 
51 อนุชา เอ่ียมมี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองกลไกทางเทคโนโลยี เพ่ือ

ปกป้องงานลิขสิทธ์ิบนอินเตอร์เน็ต 
2550 

52 ยงยทุธ อตัโตหิ ปัญหาในการก าหนดมาตรฐานค่าจา้งวา่ความในคดีแพง่ 2550 
53 สุภาภรณ์ สุขเจริญ การบงัคบัคดีต่อหลกัประกนัท่ีมีผลกระทบธุรกิจของนายประกนัใน

ชั้นศาล 
2550 

54 อิทธิพทัธ์ โรจนจ์ านงค ์ ปัญหาทางกฎหมายในการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน 2550 
55 พนัธ์ุศกัด์ิ เกตุวตัถา  ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารภาษีอากร 2550 
56 สุรียพ์ร จิรขวญัรักษ ์ 

 
มาตรการทางกฎหมายในการให้กู้ยืมเงินส าหรับผูป้ระกอบการ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม   

2551 

57 มชิมา  ราชกิจ การประกนัภยัความรับผิดผูป้ระกอบวชิาชีพศลัยแพทย ์ ศึกษาเฉพาะ
กรณีของศลัยแพทยเ์สริมความงาม 
SURGEON PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE : CASE 
STUDY ON PLASTIC SURGERY 

2551 
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58 ทยาพร  เศวตพิกลุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการประกนัชีวติบุคคลอ่ืน  ศึกษากรณีการให้
ความยนิยอมในการท าประกนัชีวติบุคคลอ่ืน 
THE LEGAL PROBLEMS CONCERNING THE THIRD PARTY 
IN LINE INSURANCE : CASE STUDY OF CONSENT OF THE 
THIRD PARTY IN LIFE INSURANCE 

2551 

59 สวรินทร์  เสาวคนธ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัสัญญาซ้ือขายระหวา่งประเทศของไทย   :  
ศึกษากรณีการส่งมอบ 
LEGAL PROBLEM RELATING TO INTERNATIONAL SALE 
CONTRACTS OF THAILAND : DELIVERY OF GOODS 

2552 

60 จกัรพงษ ์ บุญอ ่า วิเคราะห์ปัญหาการบงัคบัใช้พระราชบัญญติัความรับผิดต่อความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 
CRITICAL ANALYSIS OF PROBLEMS IN THE 
ENFORCEMENT OF THE ACT ON LIABILITY FOR INJURY 
CAUSED BY DEFECTIVE PRODUCT, B.E.2551 (2008) 

2552 

61 เพญ็นภา  ชูพงษ ์ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจและผลกระทบของการเก็บภาษีสรรพสามิต
ในธุรกิจโทรคมนาคม  ศึกษากรณีการเก็บภาษีสรรพสามิตในส่วน
รายไดข้องบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 
CORPORATIZATION OF STATE ENTERPRISE AND IMPACT 
ON EXCISE TAX COLLECTION IN TELECOMMUNICATION 
BUSINESS : CASE STUDY ON EXCISE TAX COLLECTION 
ON SHARING INCOME OF TOT CORPORATION PLC. 

2552 

62 พงษร์พี  บวัทอง มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัเซลลต์น้ก าเนิดตวัอ่อนเพ่ือประโยชน์
ทางการแพทย ์
LEGAL MEASURES TO EMBRYONIC STEM CELL 
BENEFICIAL TO MEDICAL RESEARCH AND 
DEVELOPMENT 

2552 

63 รัฐธีร์  หนูเทศ ความสมบูรณ์ของสญัญารับตั้งครรภแ์ทน 
VALIDITY OF SURROGACY CONTRACT 

2552 

64 ณิชดา  สาระศรี การประกนัภยัความรับผิดในผลิตภณัฑ์ :  ศึกษากรณีสินคา้ท่ีไม่
ปลอดภยั 
PRODUCT LIABILITY INSURANCE : THE STUDY IN CASE 
OF DEFECTIVE PRODUCT 

2552 

65 นิสาชล  ตรีไพบูลย ์ ความรับผิดในผลิตภณัฑย์า 
DRUG PRODUCT LIABILITY 

2552 
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66 สุธีเทพ  ศกัด์ิพนัธ์พนม มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจคา้ปลีก 
LEGAL MEASUERES ON RETAIL BUSINESS 

2552 

67 ปฐมพงศ ์กามนต ์ ปัญหาการบังคบัใช้กฎหมายเก่ียวกับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า
เมือง 
LEGAL PROBLEMS OF ENFORCEMENT ON ILLEGAL 
ALIEN LABOR 

2552 

68 สรรธาน  ภู่ค  า ปัญหาหลกัปฏิบติัแรงงานต่างดา้วในธุรกิจประมงทะเล 
LEGAL PROBLEMS OF LABOUR ILLEGAL IMMIGRANT IN 
FISHERY INDUSTRY 

2552 

69 วรีพฒน์ พลศรี 
 

กฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิของคู่สัญญา กรณีทรัพยเ์ช่าซ้ือสูญ
หาย 

2553 

70 ศิวพร เสาวคนธ์ การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธ์ิให้รับรองการท าวิศวกรรม
ยอ้นกลับส าหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้กรอบ  WIPO 
COPYRIGHTS  TREATY  PROPOSALS FOR AMENDMENT 
OF COPYRIGHT LAW WITH REGARD TO REVERSE 
ENGINEERING OF COMPUTER PROGRAMS UNDER THE 
FRAMEWORK OF THE WIPO COPYRIGHT TREATY 

2553 

71 จิรพนัธ์ นนัศรี มาตรการทางกฎหมายในการจ ากดัการใชส้ารอนัตรายบางชนิดใน
ผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
LEGAL MEASURES FOR THE RESTRICTIONS OF THE USE 
OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES IN ELECTRICAL 
AND ELECTRONIC EQUIPMENTS 

2553 

72 เสนาะ  มณีพฤกษ ์ อุปสรรคทางกฎหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ประเภทหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ตามพระราชบญัญติัส่งเสริม
การลงทุน พ.ศ.2520 

2553 

73 จีระศกัด์ิ  ดิษฐพลขนัธ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัใชสิ้ทธิในการเช่างานภาพยนตร์
ภายใตก้ฎหมายลิขสิทธ์ิ 

2553 

75 ศตพล  วมิลเนติกร ปิย
ปาณานนท ์

การบังคบัคดีกับทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามค าพิพากษา: ศึกษากรณี
ลิขสิทธ์ิ 

2553 

76 สุทธิพงษ ์ เปรมปรัชญา ปัญหาความรับผิดก่อนสัญญา: ศึกษากรณีการเพิกถอนค าเสนอและ
ยกเลิกการเจรจา 

2553 

77 สุทธิรักษ ์ ยิม้ยงั ปัญหาทางกฎหมายของพระราชบัญญติัว่าด้วยการให้เอกชนเข้า
ร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 

2553 

78 สญัชยั  ธนาอนวชั มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 2554 
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79 สุดาพร  ศรีสนาม ปัญหากฎหมายการบังคบัและจ าหน่ายทรัพยสิ์นหลกัประกันของ
ลูกหน้ี ตามพระราชก าหนดบริษทับริหารสินทรัพย ์พ.ศ.2541 

2554 

80 ธนวฒัน์  ชุมฉิม มาตรการทางกฎหมายในการน าวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้มาเป็น
หลกัประกนัทางธุรกิจ 

2554 

81 ปิติคุณ  เกสรินทร์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภค ศึกษาเฉพาะกรณีผู ้
ซ้ือรถยนตใ์หม่เปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศ 

2554 

82 ทตัพิชา  กรุดวงษ ์ ขอ้เสนอการตีความของค านิยามเหตุสุดวสิยัทางพาณิชยข์องไทย 2554 
83 เพชรชมพ ูเดชโชตินิศาล ปัญหาการจดัเก็บภาษีจากการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 2555 
84 ภาวณีิ ศรีสวสัด์ิ ปัญหาการตีความกฎหมายภาษีอากร ศึกษากรณีค าวา่เงินไดท่ี้ไดรั้บ

จากการอุปการะโดยหนา้ท่ีธรรมจรรยา ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 
42 (10) 

2555 

85 รัสวดี แสงศศิธร มาตรการในทางภายในของฝ่ายปกครอง: ศึกษาจากแนวค าวินิจฉัย
ของศาลปกครอง 

2555 

86 เปรมศกัด์ิ รักษาแสง ปัญหาในการคุม้ครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย กรณีศึกษา
แรงงานต่างดา้วท่ีเขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย 

2555 

87 ประภาพร แช่มช่ืน การคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการควบคุมโฆษณาท่ีเป็นเท็จหรือเกิน
ความจริง ศึกษากรณีการโฆษณายาลดความอว้น 

2555 

88 เกษม แสงซ่ือ ปัญหากฎหมายการส่งออกอาหารของประเทศไทย ศึกษากรณีการ
ส่งออกผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงัของไทยไปยงัตลาดประชาคมยโุรป 

2555 

89 ฉตัรมงคล พรยศไกร นิติวธีิการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2555 
90 ญาณิศา ขยนั ปัญหากฎหมายเก่ียวกบันิยามของค าวา่ “สินคา้” ตามพระราชบญัญติั

ความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 
2551 

2555 

91 รภทัภร น่วมละมยั ประเด็นทางจริยธรรมและกฎหมายเก่ียวกบัการใหค้วามคุม้ครองการ
ท าส าเนาพนัธุกรรมมนุษยภ์ายใตก้ฎหมายสิทธิบตัรไทย 

2555 

92 พทัธนนัท ์จนัทคุต ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีไทย-สหรัฐอเมริกา ศึกษาเฉพาะกรณี: ปัญหา
การขยายความคุม้ครองสิทธิบตัรไปสู่พืชและสตัวด์ดัแปรพนัธุกรรม 

2555 

93 ศิริชยั วชิชุวชัรากร ปัญหามาตรการบงัคบัทางปกครองในกรณีความรับผิดทางละเมิด
ของเจา้หนา้ท่ี 

2555 

94 ศิริโรจน์ โรจน์วรพร ปัญหาความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี: ศึกษาการกระท าโดย
ประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง 

2555 

95 วทิยา ศรีสมานุวตัร ปัญหาวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภคในศาลชั้นตน้ 2555 
96 ปรียช์นก จิรภิวงศ ์ ค่าเสียโอกาสในคดีละเมิดตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 2555 
97 กลัทิยา เขม็ทอง แนวทางการพฒันากฎหมายวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 2555 
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98 เอกวฒัน์  รัตนาวงศศ์รี การไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางพาณิชยน์อกศาล 2555 
99 นนัทน์ภสั  บุญยวร์ีวชั ปัญหากฎหมายในการจดัตั้งธนาคารท่ีดินตามกฎหมายไทย 2555 

100 สมเดช บุญชูวงศ ์ มาตรการทางกฎหมายในการข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ี
คลา้ยกนัในประเทศไทย 

2555 

101 พฒิุพร เจียรประวติั ความรับผิดทางอาญาของผูซ้ื้อส่ิงบนัทึกเสียงและภาพยนตร์ท่ีละเมิด
ลิขสิทธ์ิ 

2555 

102 คณชัวรรธกด์า  สุภาพ การจดัเก็บรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทย 2555 
103 เสาวนีย ์ อโนทยั มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผูบ้ริโภค : ศึกษากรณีซ้ือ

รถจกัรยานยนตใ์หม่ 

2556 

104 วฒิุพงค ์ พวัพนั ขอ้ยกเวน้ในเหตุฟ้องหยา่ 2556 
105 จุไรภรณ์  ตติปราณิเทพ มาตรการการป้องกนัการน าเคร่ืองหมายการคา้ของบุคคลอ่ืนไปจด

ทะเบียนเป็นช่ือบริษทั 

2556 

106 พนา เลิศเชิดชูพงศ ์ ปัญหาข้อกฎหมายเ ก่ียวกับการน าเค ร่ืองหมายการค้ามาเป็น
หลกัประกนัในทางธุรกิจ 

2556 

107 กาญจนา  แสงพิศาล ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองประชาชนในการกูย้ืมเงินท่ีเป็น
การฉอ้โกงประชาชน 

2556 

108 ชูศรี  ประเสริฐสิน ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 2556 
109 พรพิมล  มินทนา กฎหมายลม้ละลาย : ศึกษากรณีขา้ราชการถูกฟ้องลม้ละลาย 2556 
110 ภทัราวธุ  สระทองมา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเอกชนตาม

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
2557 

111 ปภาดา ประมาณพล แนวทางการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบัการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

2557 

112 ณิศาภรณ์  สายปัญญา ขอ้ยกเวน้การละเมิดลิขสิทธ์ิ: ศึกษากรณีการบนัทึกภาพและเสียง
ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 

2557 

113 จุฑามาศ  หิตามาตา การจดัท าบัญชีและรายงานบริษทั: วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญติั
ประกนัวนิาศภยั พ.ศ. .... 

2557 

114 ประยทุธ์ิ  รักจุย้ การตรวจสอบการปฏิบั ติหน้า ท่ีของกรรมการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยภาคประชาชน:ศึกษาเฉพาะกรณี
พฤติการณ์ท่ีเป็นการเส่ือมเสียแก่เกียรติศกัด์ิของการด ารงต าแหน่ง
อยา่งร้ายแรง 

2557 

115 วรรณชยั  พรหมรักษ ์ ปัญหาการจดัท าเอกสารหรือพยานหลกัฐาน หรือเขา้ไปแฝงตวัใน
องคก์รหรือกลุ่มคนใดตามกฎหมายวา่ดว้ยการสอบสวนคดีพิเศษ 

2557 

116 ยทุธนา  ปาลบุตร ปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2557 
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117 สพรรณชนก  จรุณจิรพฒัน ์ ปัญหาทางกฎหมายเ ก่ียวกับการห้ามสมาชิกสภาเทศบาลและ
ผูบ้ริหารเทศบาลมีส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มในสัญญาท่ี
เทศบาลนั้นเป็นคู่สญัญา 

2557 

118 ยทุธภูมิ ณ พทัลุง ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน: ศึกษากรณีการ
ก ากบัดูแลเทศบาลโดยการใหพ้น้จากต าแหน่ง 

2557 

119 นทัร บุญรอด ปัญหาเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิเดินเรือของชาวประมงไทยผ่านน่านน ้ า
ของรัฐอ่ืน 

2557 

120 เบญจมาภรณ์ วอ่งประชานุ
กลู 

มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุม้ครองสมุนไพรไทยภายใต้
ความตกลงวา่ดว้ยการลงทุนอาเซียน 

2557 

121 อจัฉรพรรณ พ้ืนนวล ปัญหาความรับผิดทางอาญาของผูค้รอบครองหรือใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ 

2557 

122 นุจิรา มีชยั ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการป้องกันความเสียหายจากการกระท า
ละเมิด  กรณีศึกษา: ค  าขอคุม้ครองชัว่คราวใหห้ยดุกระท าละเมิดก่อน
ฟ้อง 

2557 

123 เยาวเรศ นกศิริ ปัญหากฎหมายการให้ความคุ้มครองงานวิจัยของอาจารย์  ใน
มหาวทิยาลยั 

2557 

124 สุชญา มหาสมบติักลุ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการแสดงเจตนาในการปฏิเสธการรับการ
รักษาพยาบาล 

2557 

125 ศิรินทร์พร ธารมติั ปัญหาเก่ียวกบัอายคุวามตามพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิด
ของเจา้หนา้ท่ี  พ.ศ. 2539 

2557 

126 สุพตัรา แสนประดิษฐ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการตลาดแบบตรงภายใตพ้ระราชบญัญติัขาย
ตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 

2557 

127 ธนพล บุญญพนิช แนวทางการปรับป รุงพระ ราชบัญญัติ ว่ าด้วย ธุรกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 

2557 

128 นิโสรยา แวหะย ี ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยทุธศาสตร์และกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ 

2557 

129 อิศรา ไกรนรา ปัญหาเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของผูต้รวจการแผน่ดินในการด าเนินการ 
เก่ียวกบัจริยธรรมของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 

2557 
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1 สุชาติ  หวงัสนัติพร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการท่ีบริษทัไดม้าซ่ึงหุน้ของตนเอง 
LEGAL ISSUES ON ACQUISITION BY A COMPANY OF ITS 
OWN SHAPES 

2550 

2 ธนกฤต  จิตอารียรั์ตน ์ กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศของประเทศไทย ศึกษากรณีหลกัการ
โอนกรรมสิทธ์ิและภาระความเส่ียง 
INTERNATIONAL TRADE LAW OF THAILAND CASE 
STUDY OF THE TRANSFER OF OWNERSHIP AND RISK OF 
LOSS 

2550 

3 ขวญันุช  แสนสุข ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัอ านาจรัฐในการปิดกั้นเวบ็ไซตบ์นเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
LEGAL ISSUES ON INTERNET CENSORSHIP 

2550 

4 ชชัเจน  วสุิทธิอุทยักลุ ปัญหากฎหมายในมาตรการควบคุมและก ากบัดูแลของภาครัฐตาม
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
ศึกษากรณีส่ือลามกอนาจารบนอินเตอร์เน็ต 

2550 

5 บุญเกิด  ร่องแกว้ ปัญหาการตีความกฎหมายในสัญญาท่ี เ ก่ียวกับการส่งมอบ
สงัหาริมทรัพย ์
THE PROBLEMS OF INTERPRETATION OF LAWS IN THE 
CONTRACTS CONCERNING THE DELIVERY OF MOVABLE 
PROPERTY 

2550 

6 ณรงค ์ ศรีสุวรรณ มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการรับข้อความทาง
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่พึงประสงค์ กรณีศึกษา SMS, MMS บน
โทรศพัทมื์อถือ 

2550 

7 พอพล  อ่อนผนั มาตรการทางกฎหมายในการขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของ
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ศึกษา
เฉพาะกรณีกรรมการอิสระ 
LEGAL MEASURES TO ELIMINATE CONFLICT OF 
INTERESTS OF COMPANIES LISTED ON THE STOCK 
EXCHANGE OF THAILAND : A CASE STUDY ON 
INDEPENDENT DIRECTORS 

2550 

8 ชาญวชิช ์ ปิยกิตติกร ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัความเป็นผลของค าเสนอและค าสนอง
ในการท าสญัญาอิเลก็ทรอนิกส์ 
LEGAL ISSUES CONCERNING THE LEGAL EFFECT OF 
OFFER AND ACCEPTANCE IN EXECUTION OF 
ELECTRONIC CONTRACTS 

2550 
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9 รุ่งทิวา  ศรีสุวรรณ ปัญหาการคุม้ครองแรงงานในกิจการอุดมศึกษาเอกชน 2550 
10 เอกภาวนิ  มงคลรัชต ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการประมูลทางอินเตอร์เน็ต 2550 
11 ก่อเกียรติ  พิมทอง หลกัสุจริตทางพาณิชย ์ 2550 
12 นิตินาถ  บุญมา ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายลิขสิทธ์ิกบัธุรกิจเพลงออนไลน์ 2550 
13 ฐิติรัตน์  โมรัษเฐียร ขอบเขตอ านาจการจดัเก็บภาษีอากรบนพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 2550 
14 สมชยั  ทรัพยศิ์ริผล ปัญหาทางกฎหมายธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ ศึกษากรณีการเกิดสญัญา 

LEGAL ISSUES ON ELECTRONIC TRANSACTION : 
FORMATION OF CONTRACT 

2550 

15 ศุภฤกษ ์ สิทธิยโุณ กฎหมายส่ิงแวดล้อมกับองค์กรภาคธุรกิจ ศึกษากรณีปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มจากภาคธุรกิจการท่องเท่ียวกบัการมีส่วนร่วมขององคก์ร
ชุมชน 
ENVIRONMENTAL LAW AND BUSINESS SECTOR'S 
ORGANIZATION : A CASE STUDY ON ENVIRONMENTAL 
PROBLEMS CAUSED BY TOURISM AND COMMUNITY 
PARTICIPATION IN SOLVING SUCH PROBLEMS 

2550 

16 สุกญัญา  แกว้ทดั ความสัมพนัธ์ระหว่างกฎหมายส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์กับกฎหมาย
เคร่ืองหมายการคา้ ศึกษากรณีความคุม้ครองระหวา่งสิทธิของเจา้ของ
ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์กบัสิทธิของเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ 
THE RELATIONSHIP BETWEEN GEOGRAPHICAL 
INDICATION LAW AND TRADEMARK LAW : A RESEARCH 
ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE RIGHT OF THE 
OWNER OF GEOGRAPHICAL INDICATION AND RIGHTS OF 
THE OWNER OF TRADEMARK 

2551 

17 สมชาย   รอดสวสัด์ิ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับมาตรการส่งเสริมการจัดตั้ งกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพในประเทศไทย 
THE LEGAL ISSUE CONCERNING THE MEASURES FOR 
PROMOTION OF ESTABLISHMENT OF PROVIDENT FUNDS 
IN THAILAND 

2551 

18 จารุวรรณ   แจง้สวา่ง วิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหว่างความตกลงทริปส์และกฎหมาย
สิทธิบตัรในเร่ืองมาตรการบงัคบัใชสิ้ทธิของกฎหมายไทยกบัความ
ตกลงทริปส์ 
ANALYSIS OF THE CONFORMITY OF THAI PATENT LAW 
WITH THE TRIPS AGREEMENT IN RELATION TO 
COMPULSORY LICENSING MEASURES 

2551 
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19 เนรมิต  วงษท์รงยศ ผลกระทบต่อนกัลงทุนต่างชาติ กรณีร่างการแกไ้ขพระราชบญัญติั
การประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ.2542 ศึกษากรณีการถือครอง
หุน้ของบุคคลต่างดา้ว 
THE EFFECT ON FOREIGN INVESTORS IN THE CASE OF 
DRAFT AMENDMENT OF FOREIGN BUSINESS ACT 
B.E.2524 STUDY THE CASE OF FOREIGN SHAREHOLDINGS 

2551 

20 รัฐฤทธ์ิ  วรรหา ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัอายคุวามในการประกนัภยัทางทะเล 
LEGAL PROBLEMS ABOUT PRESCRIPTION IN MARINE 
INSURANCE 

2551 

21 ปุณยนุช  ผิวนวล ปัญหาการละเมิดงานแพร่เสียงแพร่ภาพภายใต้พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 ศึกษาเปรียบเทียบกบักรณีเดียวกนัภายใตก้ฎหมาย
ลิขสิทธ์ิของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศองักฤษ 
PROBLEMS REGARDING THE INFRINGEMENT OF 
BROADCASTING WORK IN THE COPYRIGHT ACT B.E. 
2537 : A COMPARATIVE STUDY ON THE SAME SITUATION 
GOVENED BY THE COPYRIGHT LAW OF THE UNITED 
STATES AND THE UNITED KIGDOM 

2551 

22 สมโภชนรัฐ  แกว้น่วม มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการคา้ยาสูบปลอม ศึกษากรณี
การละเมิดเคร่ืองหมายการคา้ของโรงงานยาสูบ 
THE LEGAL MEASURES FOR SUPPRESSION OF THE FALSE 
TRADEMARK ON THE CIGARETTES OF THAILAND 
TOBACCO MONOPOLY 

2551 

23 อมตวรรธน์  มัน่ทน ปัญหาการคุม้ครองงานอนัมีลิขสิทธ์ิอ่ืนท่ีอยูภ่ายใตง้านภาพยนตร์ 
PROBLEMS REGARDING THE PROTECTION OF                   
OTHER KINDS OF COPYRIGHTWORKS IN THE 
CINEMATOGRAPHIC WORK 

2551 

24 ณฐภทัร  ถิรารางกลู กฎหมายประกนัภยัพืชผล กรณีศึกษายางพารา 
CROP INSURANCE LAW : A CASE STUDY OF RUBBER 

2551 

25 สนธ์ิ  พคุยาภรณ์ ปัญหาการตีความในสัญญาแฟ็กเตอริง ศึกษากรณีลูกคา้เลือกใช้
บริการทางการเงินและการบริหารบญัชีลูกหน้ี 
LEGAL ISSUES ON THE INTERPRETATION OF FACTORING 
CONTRACT " A CASE STUDY OF FACTORING SERVICES 
WITH RESPECT TO PROVISION OF CREDIT AND ACCOUNT 
RECEIVABLE MANAGEMENT 

2551 
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26 พรพิทกัษ ์ พฒันชยั ผลกระทบท่ีเกิดจากความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ
ญ่ีปุ่นต่ออุตสาหกรรมยานยนตข์องไทย 
IMPACT OF JAPAN-THAILAND ECONOMIC PARTNERSHIP 
AGREEMENT (JTEPA) ON THAI AUTO MOBILE INDUSTRY 

2552 

27 ชูสกลุ  สุทธิศรีศิลป์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการก าหนดสินไหมทดแทนจากการละเมิด
ลิขสิทธ์ิในงานภาพยนตร์ 
LEGAL ISSUES WITH RESPECT TO COMPENSATION OF 
COPYRIGHT INFRINGEMENT IN CINEMATOGRAPHIC 
WORK 

2552 

28 ธนากร  รงคบ์ณัฑิต มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองนกัท่องเท่ียว กรณีการน า
เท่ียวแบบเหมาจ่าย 
THE LEGAL MEASURES ON THE TOURIST PROTECTION : 
THE CASE OF PACKAGE TOUR  

2552 

29 สมาน  อุปถมัภ ์ ปัญหากฎหมายของบทบญัญติัในมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 ท่ีส่งผลกระทบต่อการเจรจาเปิดเขต
การคา้เสรีของไทย 

2552 

30 ปฏินนัท ์ โมฑะกลุ ปัญหากฎหมายและอุปสรรคเก่ียวกบัการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองตน้และ
ค่าสินไหมทดแทนล่าช้าตามพระราชบัญญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยั
จากรถ พ.ศ.2535 

2552 

31 ธิติ  เปฏะพนัธ์ุ  ปัญหาการตีความลกัษณะบ่งเฉพาะของเคร่ืองหมายการคา้ ศึกษา
กรณีค าหรือข้อความท่ีเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า
โดยตรง 
LEGAL PROBLEMS WITH REGARD TO THE 
DISTINCTIVENESS OF TRADEMARK : A CASE STUDY OF 
WORDS OR PHRASES THAT ARE DESCRIPTIVE OF THE 
NATURE OF THE GOODS 

2552 

32 ดิษพนัธ์  สุทธิรักษ ์ ปัญหากฎหมายตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.
2535 กรณีความเสียหายแก่ส่ิงแวดลอ้ม 
LEGAL PROBLEMS UNDER THE PROTECTION FOR 
MOTOR VEHICLE ACCIDENT VICTIMS ACT B.E.2535 : 
STUDY ON ENVIRONMENTAL DAMAGE 

2552 

33 ธนพฒัน์  โชติภราดรสวสัด์ิ อ านาจทางการศาลนอกราชอาณาจกัรในการแข่งขนัทางการคา้ 
EXTRATERRITORIAL JURISDICTION IN COMPETITION 
LAW 

2552 
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34 พิลาสินี  วจันมงคลรัตน ์ ความรับผิดทางละเมิดของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมโยธา 2552 

35 ปัญญาพล  เทียมวนั ปัญหากฎหมายเ ก่ียวกับการใช้สิทธิเ รียกร้องค่า เสียหายของ
ผูป้ระสบภยัจากรถตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
พ.ศ.2535 

2552 

36 ธนกฤต  หงษฤ์ทยั มาตรการบังคับใช้สิทธิบัตรยา  กรณีศึกษาสิทธิบัตรยากับการ
คุม้ครองผลประโยชน์ของประเทศไทย 
COMPULSORY LICENSING : A CASE STUDY OF THE 
PATENT OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS AND THE 
PROTECTION OF BENEFITS OF THAILAND 

2552 

37 ศิวพร  เลิศมงคล ปัญหาขอ้กฎหมายในการรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ 
LEGAL PROBLEMS REGARDING REGISTRATION OF 
CONFIGURATION MARKS 

2553 

38 ธีรพนัธ์  ภู่กลัน่ ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกับหลกัเกณฑ์การจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
รับรอง 
LEGAL PROBLEMS CONCERNING THE CRITERIA OF THE 
REGISTRATION OF THE CERTIFICATION MARKS 

2553 

39 เชรษฐา  สุวรรณิน ความรับผิดตามสญัญา ศึกษากรณีโครงการดาวเทียม THEOS 2553 
40 จิราวรรณ  กิตติทรัพยเ์จริญ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัมาตรฐานการพิสูจน์:ศึกษากรณีฟ้องหยา่ 2553 
41 เทพฤทธ์ิ  วงศไ์ทย ความรับผิดทางแพ่งของผูใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ต: ศึกษาเปรียบเทียบ

กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกากบัประเทศไทย 
2553 

42 ปิโย  คงหิรัญ ปัญหากฎหมายในการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการดูแลผลประโยชน์
ของคู่สัญญา พ.ศ.2551: ศึกษากรณีธุรกิจอสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ี
อยูอ่าศยั 

2553 

43 สุรชยั  นาควงษว์าลย ์ ปัญหากฎหมายอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยตามพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวดีีทศัน์ พ.ศ.2551 

2553 

44 สมเดช สาระบรรณ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัขอ้กฎหมายท่ีไม่เป็นธรรม: ศึกษากรณี
สญัญาเช่าซ้ือรถยนต ์

2553 

45 ชวฤทธ์ิ  คงเหล่าสมบูรณ์ ปัญหากฎหมายเ ก่ียวกับส่ิงพิมพ์และส่ือบันเทิงท่ีมี เ น้ือหาไม่
เหมาะสมกบัเด็ก 

2553 

46 ศิรินทร์  เกศตระกลู ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการเรียกคืนรถยนตใ์หม่ท่ีช ารุดบกพร่อง
เน่ืองจากการผลิต 

2553 

47 จุฑามาศ  สุชาโต ปัญหาเก่ียวกับหน้าท่ีและความรับผิดของผูข้นส่งทางทะเล ตาม
พระราชบญัญติัการขนของทางทะเล พ.ศ.2534 

2553 

48 สกักชิต โบราณินทร์ ปัญหาการเยยีวยาความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข 2553 
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49 ภทัรพงษ ์ รักขอ้ง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการค านวณค่าเสียหายทางแพ่ง: ศึกษากรณี
การละเมิดสิทธิบตัร 

2553 

50 ปาริชาติ  ชอนตะวนั ปัญหากฎหมายเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ
รูปแบบใหม่ 

2553 

51 ธีรพงษ ์ โกฎหอม ปัญหาการจัดเก็บภาษีส่ิงปลูกสร้างภายใต้พระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.2475 

2553 

52 สิโรตม ์ กดัโกนา   ความรับผิดตามพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ.2478: ศึกษากรณีการ
ส่งเสริมการขายโดยการแถมพกหรือใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชค 

2553 

53 สุรเชษฐ์ุ  เรืองจุย้ ปัญหากฎหมายท่ีเกิดจากพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
พ.ศ.2535 

2553 

54 พงศพ์นัธ์ุ  เอ่งฉว้น ปัญหากฎหมายเก่ียวกับสิทธิของบุตรผู ้บรรลุนิติภาวะในการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพ่ือการละเมิดต่อบิดามารดา 

2553 

55 บุญส่ง  บวัช่ืน ปัญหาความรับผิดของผูจ้  านองศึกษากรณีขอ้ตกลงยกเวน้บทบญัญติั
จ ากดัสิทธิของผูรั้บจ านองในการบงัคบัจ านองเฉพาะจากทรัพยสิ์นท่ี
จ านองตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

2553 

56 ธิติ  ธนกลูกิจ ปัญหาการด าเนินการเก่ียวกบัการทุจริตในการประกอบธุรกิจของ
บริษทัมหาชน 

2553 

57 วทิวสั  สายอ๋อง มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคในบา้นจดัสรรหรือ
อาคารชุด 

2553 

58 ศิริลกัษณ์  ณ กาฬสินธ์ุ สินคา้ท่ีบกพร่องตามพระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ.2551 

2553 

59 พฒัพงค ์ สุธรรมชยั ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัค่าเสียหายต่อจิตใจภายใตพ้ระราชบญัญติั
ความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 

2553 

60 กนกจนัทร์  สงัขทิ์พย ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบับทบาทเจา้พนกังานในคดีผูบ้ริโภค 2554 
61 อุไรพร  ขนุพระบาท สิทธิในความเป็นอยูส่่วนตวักบัการคุม้ครองตามกฎหมายไทย 2554 
62 ศิริพร  พรรณรา ปัญหาสภาพการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรป่าไม้  ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 

2554 

63 ประทุมวนั  ทิพยส์งคราม มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิผูสู้งอาย ุ 2554 
64 สุนี  ศิริมงคล ปัญหาการถือครองท่ีดินของคนต่างดา้วตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 2554 
65 จตุพร  เปียคง ความรับผิดของผูค้รองงานอนัละเมิดลิขสิทธ์ิและอนุญาตให้ใชพ้ื้นท่ี

ท่ีจ าหน่ายงานอนัละเมิดลิขสิทธ์ิ 
2554 

66 ศศิริน  ทบัเท่ียง ความรับผิดของผูใ้ห้บริการขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตในการละเมิด
เน้ือหาอนัมีลิขสิทธ์ิ 

2554 
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67 ฐิติพนัธ์ุ เพญ็ศิริ การคุม้ครองแรงงานเด็กในการชกมวยไทยอาชีพ 2554 
68 ปราณิศา  เตชะบณัฑิต วธีิการชัว่คราวก่อนการพิพากษาในคดีปกครอง 2554 
69 ชยัธวฒัน์  แช่มชยักลุวฒัน์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการขายตรงตามพระราชบญัญติัขายตรงและ

ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 
2554 

70 ปกเกศ  คณะธรรม ปัญหากฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว ศึกษากรณีคนไทย
ถือหุน้แทนคนต่างดา้วในกิจการโทรคมนาคม 

2554 

71 ทรงพล  ชูเวช สิทธิในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนตามพระราชบัญญติั
ขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

2554 

72 อรษา  นุ่มนวล มาตรการในการคุม้ครองสิทธิคนพิการ : สิทธิดา้นการศึกษาคนพิการ 2554 
73 ปิยะเกศ  ฤทธิธรรม การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในประเทศไทย 2554 
74 ธีรภทัร  วชิชุเธียรโสภณ มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองโบราณสถานขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2554 

75 เอกบุศก ์ สุวรรณดี ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการแปลงเพศ 2554 
76 สนัติพงษ ์ กมุารสิงห์ ปัญหาการใชต้ราประทบัในเช็ค 2554 
77 ชาญณรงค ์แซ่ล้ี 

 
ปัญหากฎหมายเก่ียวกับกรรมการบริษทัใช้สภาพบริษทัใชส้หภาพ
นิติบุคคลของบริษทัเพื่อแสวงประโยชน์เพื่อตนเองหรือผูอ่ื้นโดยมิ
ชอบ 

2555 

78 ศรุต พลูจนัทร์ 
 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัพระราชบญัญติัการจดัสรรท่ีดิน พ.ศ.2543 
ศึกษากรณีการจดัตั้งนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 

2555 

79 พฒันชาติ ศรีสรรพเศรษฐ ์
 

ปัญหาเก่ียวกบัการถือครองท่ีดินของนิติบุคคลต่างด้าวในประเทศ
ไทย 

2555 

80 วลญัชช์ยา ขวญัสุวรรณ บทบาทและอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม 2555 
81 กิตติ อุรีรักษ ์ ระยะเวลาในการฟ้องคดีพิพาทท่ีเก่ียวกบัสญัญาทางปกครอง 2555 
82 ธวชัชยั จ าปานาค 

   
ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการให้ออกราชการเพราะมีมลทินหรือ
มวัหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน ตามพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ 
พ.ศ.2547 

2555 

83 ธ ารงค ์เกษมราษฎร์ การอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลปกครองชั้นตน้ 2555 
84 ปัทมา วงศว์ชัรัตน ์ การประเมินภาษีและอุทธรณ์การประเมินภาษีตามประมวลรัษฎากร 2555 
85 เกษแกว้ แก่นผกา 

 
ขอบเขตการใช้อ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งเก่ียวกบัการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาพผูแ้ทนราษฎร 

2555 

86 ศศิธร หิรัญอาจ 
 

ปัญหาการสะดุดหยดุอยูข่องอายคุวามในระหวา่งการเจรจาไกล่เกล่ีย
ขอ้พิพาทนอกศาล 

2555 

87 กฤษณ์ ฤทธิธรรม 
 

บทบาทหนา้ท่ีและอ านาจทางปกครองของคณะกรรมการก ากบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

2555 
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88 สาคร มนตน์ าโชค 
 

บทบาทของศาลในการค้นหาความจริง ศึกษาเปรียบเทียบคดี
มโนสาเร่กบัวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภคตามพระราชบญัญติัวิธีพิจารณา
คดีผูบ้ริโภค พ.ศ.2551 

2555 

89 สุญาณี ศิริภานุรักษ ์ การประกนัการช าระหน้ีดว้ยเงินฝากในสถาบนัการเงิน 2555 
90 ขวญันภา สุโสะ 

       
การเช่าซ้ือรถยนต์ : ปัญหาบางประการเ ก่ียวกับประกาศ 
คณะกรรมการวา่ดว้ยสญัญา 

2555 

91 ญาณพฒั ์พดุสีเสน 
 

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าวใน
ประเทศไทย 

2555 

92 จุฑามาศ เจตกรกฤต ปัญหากฎหมายในการถือครองท่ีดินของคนต่างดา้วในประเทศไทย 2555 
93 เมธาพร จนัไทย 

    
ปัญหาทางกฎหมายในการบงัคบัใชว้นิยัทางงบประมาณและการคลงั
ในระบบการตรวจเงินแผน่ดิน 

2555 

94 สุภาภรณ์ ทองศุภโชค 
 

การร้องขอความคุม้ครองด้านสิทธิมนุษยชนจากองค์การระหว่าง
ประเทศภายใตก้ติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ค.ศ.1966 ในประเทศไทย 

2555 

95 อภิสิทธ์ิ เยน็ประโคน 
 

บทบาทของพนกังานอยัการในคดีปกครอง : ศึกษามาตรา 14 แห่ง
พระราชบญัญติัองคก์รอยัการและพนกังานอยัการ พ.ศ.2553 

2555 

96 พงษร์ะพี เพญ็กลุ 
 

ปัญหาเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินตามพระราชบญัญติั
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.2475 

2555 

97 อรวรรณ ท าสวน 
 

ปัญหาการจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งไดม้าโดยทาง
มรดก : ศึกษาเฉพาะกรณีตามมาตรา 81 และมาตรา 82 แห่งประมวล
กฎหมายท่ีดิน 

2555 

98 ธานินทร์ คชรัตน ์
 

ปัญหาการบังคับคดีของเจ้าหน้ีสามัญ ศึกษากรณีการอายดัสิทธิ
เรียกร้องและอายดัเงินเดือน 

2555 

99 จกัรพนัธ์ ช่วยยิม้ ปัญหาการใชดุ้ลพินิจของศาลในการก าหนดเบ้ียปรับตามสัญญากูย้ืม
เงินของธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงิน 

2556 

100 วรีพงษ ์ช่วยบุญชู ปัญหากฎหมายเก่ียวกับอ านาจของรัฐมนตรีในการสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภยั พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2) 
มาตรา 59 

2556 

101 ปุรณี วงษสุ์วรรณ ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูป้ระสบภยั
จากรถไฟ 

2556 

102 สิทธิศกัด ์จินตุลา ปัญหากฎหมายการถือครองกรรมสิทธ์ิในอาคารชุดของคนต่างดา้ว
ในประเทศไทย 

2556 

103 กิตตินนท ์ปานจนัทร์ ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในองคก์ารบริหารส่วนต าบล 2556 
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104 ณฐัวร์ี โตสงคราม ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัมาตรการในการป้องกนัและปราบปราม
ควบคุมและลงโทษผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบักรณี “วตัถุระเบิด” 

2556 

105 ณฐัวฒิุ อู่เจริญ ปัญหาการคุม้ครองสิทธิของเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้กรณีใชสิ้นคา้
ละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ 

2556 

106 สงัวาล คน้หา การชดใชค้่าเสียหายในการจดัให้มีการเลือกตั้งใหม่แทนต าแหน่งท่ี
วา่ง 

2556 

107 เอกรัตน์ กลุนะ ปัญหาการคุม้ครองสิทธิเด็กตามพระราชบัญญติัศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 

2556 

108 ธนพล ชนะสิทธ์ิ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจแฟคเตอร่ิง : ศึกษากรณีการรับช่วงสิทธิ
และการไล่เบ้ียของลูกคา้จากลูกหน้ีการคา้ 

2556 

109 จิราพร ร่มเยน็ ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบักระบวนพิจารณาพิพากษา
คดีของศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง : 
ศึกษาเฉพาะกรณีการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 

2556 

110 สุชน ค ามา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิส่วนตวัของบุคคลสาธารณะ
จากการเสนอข่าวของส่ือมวลชน 

2556 

111 สุคนทิพย ์ใจกลา้ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการกระท าความผิดต่อช่ือเสียงบนส่ือสังคม
ออนไลน์กรณีเวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊ค 

2556 

112 ชวลัวทิย ์ไตรรัตน์ธนวงศ ์ ปัญหาในการก าหนดค่าสินไหมทดแทนในคดีละเมิดลิขสิทธ์ิในงาน
ส่ิงบนัทึกเสียงและภาพยนตร์ 

2556 

113 กรกฎ อินทะนะ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก
สินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั : ศึกษากรณีแร่ใยหิน 

2556 

114 มานะ ไชยมนตรี มาตรการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสญัญาเช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 2556 

115 สุรสิทธ์ิ สุ่มดี ปัญหาความรับผิดทางกฎหมายท่ีเกิดจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 2556 

116 ภคัรภสัสร์ ไพบูลยพ์ร
พิทกัษ ์

ปัญหาการใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาของเด็กและ
เยาวชนในชั้นก่อนฟ้อง 

2556 

117 ภูริวชิญ ์ศิลาเณร มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองงานสร้างสรรคโ์ดยลูกจา้ง 2556 

118 ณฐัพล สายพิณ ปัญหาการประนีประนอมยอมความและการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทใน
คดีปกครอง 

2556 

119 เทพไท ้ไกรยะฝ่าย ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการทุเลาการบังคบัตามกฎหรือค าสั่งทาง
ปกครองของไทย 

2556 

120 ธรัฐชา พิมพิลา ปัญหาอายคุวามกรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจา้หนา้ท่ีรัฐ 2556 

121 สุชาติ เสือหนู มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองพยานในคดีเลือกตั้ง 2556 

122 นธกฤษณ์ บุตรอินทร์ ปัญหาการเยยีวยาค าสัง่ทางปกครองท่ีบกพร่อง 2556 

123 ศรินทิพย ์เกษตรศิลป์ ปัญหาการก ากบัดูแลผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 2556 
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124 ภคั พฒันเพชร ปัญหาการใชบ้งัคบัพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 

2556 

125 กมุารี นวลจนัทร์คง ปัญหามาตรการทางกฎหมายในการใหค้วามคุม้ครองผูใ้ชบ้ตัรเครดิต 2556 

126 ธนารักษ ์ศรีวภิาค บทบาทอ านาจและหนา้ท่ีของพนกังานอยัการในการบงัคบัคดีแพง่ 2556 

127 พงศกร ทองโชติ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลธรรมดาใน
คดีลม้ละลาย 

2556 

128 ประคอง มุกดาหาร ปัญหาการบังคบัใช้กฎหมายควบคุมอาคารในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

2556 

129 ปวณี ผลชอบ มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจดัการสถานบริการในชุมชน
ประเทศไทย 

2556 

130 อลงน์กรณ์ อนุรัตน์พานิช มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคล กรณีถูกล่วง
ละเมิดโดยการส่งขอ้ความสั้น 

2556 

131 พนิดา ลกัษณพรหม ปัญหาขอ้กฎหมายในการบริหารจดัการของนิติบุคคลอาคารชุดใน
ประเทศไทย 

2556 

132 วมิล สุกหอม ปัญหาการลงคะแนนเสียงเพื่อให้สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินพน้จากต าแหน่ง 

2556 

133 จิตชาญ วชิยัดิษฐ ์ ปัญหาการใชสิ้ทธิในการยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่ง
การให้เลิกการกระท าลม้ลา้งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

2556 

134 นุชรี ศรทอง ปัญหาทางกฎหมายในการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้ม 2556 

135 วฑิูรย ์กล่ินจนัทร์ ปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภายใตก้ฎหมายสิทธิบตัรและลิขสิทธ์ิ 

2556 

136 ชินพนัธ ์แสงภกัด์ิโยธิน ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิในงานภาพยนตร์ 

2556 

137 ปิยะเกลา้ ฤทธิธรรม ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการดาวน์โหลดงานภาพยนตร์ท่ีละเมิด
ลิขสิทธ์ิในรูปแบบไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส์อินเทอร์เน็ต 

2556 

138 ปิยะกมล ฤทธิธรรม ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการเส่ือมค่าของเคร่ืองหมายการคา้ 2556 

139 อนิษา ยิม้แยม้ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ้ือ : ศึกษากรณีการท าสัญญาเช่า
ซ้ือรถยนตข้ึ์นใหม่เม่ือเกิดอุทกภยั 

2556 

140 อาทิตย ์รุ่งอมรศิลป์ ปัญหากฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคกรณีการโฆษณาผ่านส่ือ
โทรทศัน์ 

2556 

141 วเิชียร รุ่งสวรรคโ์พธ์ิ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจขายตรง 2556 

142 ภานุรุจ มณีนิตย ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัผลของการช าระบญัชีของบริษทัในกรณี
ผูช้  าระบญัชีตกเป็นบุคคลลม้ละลาย 

2556 
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143 ศิริกาญจน์ สมัมาพล มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจดัการน ้ า 2556 

144 บุษบา การกวี ปัญหาความเป็นอิสระของตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดี 2556 

145 ชญาน์นนัท ์อเนกสุวรรณ
กลุ 

การบังคบัตามสัญญาระงับขอ้พิพาทในกระบวนการไกล่เกล่ียข้อ
พิพาทนอกศาล 

2556 

146 สุขมุา บุญกาญจน ์ ปัญหาในการก าหนดค่าสินไหมทดแทนในกรณีละเมิดลิขสิทธ์ิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2556 

147 จรินทร์ วริิยา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัป่าชุมชน 2556 

148 ธนสิทธ์ิ ธีระเดชพงศ ์ พระราชบญัญติัการจดัสรรท่ีดิน พ.ศ.2543 ศึกษากรณีปัญหาเก่ียวกบั
สาธารณูปโภคในโครงการจดัสรรท่ีดิน 

2556 

149 เอก  บุญตนั ปัญหากฎหมายในการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเติมเงินโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
จากตูเ้ติมเงินออนไลน์ 

2557 

150 เสรี   เจือจนัทร์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก
สินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั: ศึกษากรณีผลิตภณัฑย์า 

2557 

151 ฉตัรมงคล  พรยศไกร ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการหา้มโอนท่ีดินท่ีรัฐจดัให ้ 2557 

152 คม  คุม้โนนคร้อ การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของผูต้อ้งหาและจ าเลย: กรณีขอปล่อย
ชัว่คราวโดยก าหนดเง่ือนไข 

2557 

153 เอกพนั  อมรัชกลุ ปัญหากฎหมายการคุ้มครองพยานผู ้ให้ข้อมูลการทุจริตต่อทาง
ราชการ 

2557 

154 ปิยพร  วยุชยัภูมิ ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีกระท าการอันได้ช่ือว่าเป็นผู ้
ประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรงตามกฎหมายระเบียบขา้ราชการพลเรือน 

2557 

155 ต่อพงษ ์กมขนุทด ปัญหาทางกฎหมายในการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
เทศบาลต าบล 

2557 

156 ภทัรานี  เทศลงทอง การคุม้ครองสิทธิมนุษยชน: ศึกษาเฉพาะกรณีการกกัตวัคนต่างดา้ว
ก่อนส่งกลบันอกราชอาณาจกัร 

2557 

157 บุญยนื  บวัหอม ปัญหากฎหมายในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีผูบ้ริโภค 2557 

158 ปัทมาวดี  อนุพนัธ์พิศิษฐ ์ ผลกระทบต่อธุรกิจประกนัชีวิตของประเทศไทยเม่ือเขา้สู่ประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน: ศึกษาเฉพาะกรณีตวัแทนประกนัชีวติ 

2557 

159 วรรณเพญ็  คงทอง มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผูบ้ริโภคจากการโฆษณา
สินคา้ผา่นโทรศพัทส์มาร์ตโฟน 

2557 

160 รัศม์ิวตั  หตัถิยา มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูซ้ื้อบา้นจดัสรรใหม่: ศึกษา
กรณีความช ารุดบกพร่องและการจดัเก็บค่าส่วนกลาง 

2557 

161 ประภทัรพงษ ์ ชาญชิต ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการก ากับดูแลธุรกิจตลาดแบบตรงตาม 
พระราชบญัญติัขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 

2557 

162 คาถา  รองเดช ปัญหากฎหมายในการคุม้ครองการละเมิดลิขสิทธ์ิในงานภาพยนตร์ 2557 
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163 นยันา  ชาญชิต ปัญหาการด า เ นินคดีและการบังคับคดีตามพระราชบัญญัติ 
วธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 

2557 

164 มณฑล  อรรถบลยคุล ทางเลือกเพ่ือไม่ตอ้งลม้ละลาย: ศึกษาเฉพาะกรณีบุคคลธรรมดา 2557 

165 ปรีดา   กลุนอ้ย ปัญหากฎหมายในธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 2557 

166 ศิรภสั  บวัชุม ปัญหาความรับผิดทางอาญาของผูใ้ห้บริการเวบ็ไซตก์รณียินยอมให้
มีการห ม่ินประมาทหรือข้อ มูล ท่ี ไ ม่ เหมาะสมอยู่ ในระบบ
คอมพิวเตอร์ 

2557 

167 มนสันนัท ์ ยางงาม ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับเร่ืองการบังคบัโทษปรับในคดีอาญา:  
ศึกษากรณีอ านาจและหนา้ท่ีของพนกังานอยัการ 

2557 

168 ชฎาพิชญ ์ ศรีสงัข ์ มาตรการทางกฎหมายในการประกนัภยัยางพาราโดยภาครัฐ 2557 

169 สมพล   ชินเจริญพนัธ ์ ปัญหาทางกฎหมายในการทุ่มตลาดสินคา้ภายหลงัการเปิดประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน 

2557 

170 เฉลิมพล  ลาภส่งพล ปัญหากฎหมายเ ก่ียวกับความรับผิดในความช า รุดบกพร่อง 
ของผูป้ระกอบกิจการซ้ือขายรถยนตมื์อสอง: ศึกษากรณีรถยนตท่ี์มี
การตดัต่อตวัถงั 

2557 

171 พีรเดช  พรพิพฒัน์กลุ ปัญหาขอ้กฎหมายในการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้วท่ีมีสัญชาติ
ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในประเทศไทย 

2557 

172 จรรยา  มณีคลา้ย ปัญหากฎหมายในการจดัเก็บภาษีป้ายจากป้ายจอทีว ี 2557 

173 วรวรรณ  พงษต์ระกลูนนท ์ ปัญหากฎหมายกรณีลูกหน้ีท่ีเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
ถูกฟ้องลม้ละลาย 

2557 

174 สุชาวดี  ลีวฒันากลุ ปัญหากฎหมายเ ก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธ์ิในงานศิลปกรรม 
ภาพวาดท่ีตนเองเป็นผูส้ร้างสรรค ์

2557 

175 ชนญัญา  บุญเจริญผล ปัญหากฎหมายในการคุม้ครองธรรมสิทธ์ิในงานอนัมีลิขสิทธ์ิ 2557 

176 ประภาพรรณ  ศุภพิชญน์าม ปัญหากฎหมายในการประกอบธุรกิจน าเท่ียว เม่ือเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

2557 

177 รัสวดี  แสงศศิธร ปัญหากฎหมายเก่ียวกับสถานะทางกฎหมายของมาตรการภายใน
ของฝ่ายปกครอง 

2557 

178 ราเชนทร์  เกตุแกว้ ปัญหาการออกค าสั่งทางปกครองของเจา้หน้าท่ีตามหลกัความเป็น
กลาง 

2557 

179 ปรีชา  สุขะ ปัญหาการควบคุมและตรวจสอบการออกกฎของหน่วยงานทาง
ปกครอง: ศึกษากรณีการเพิกถอนกฎตามกฎหมายจดัตั้งศาลปกครอง 
และวธีิพิจารณาคดีปกครอง 

2557 

180 ชุติกาญจน ์ สายอุตส่าห์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพในขอ้มูล
ส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

2557 
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181 รัฐพล  บุญถูก ปัญหาการใชบ้งัคบักฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนั 
และปราบปรามการทุจริต: ศึกษากรณีการสั่งพกัราชการขา้ราชการ
พลเรือนในระหวา่งไต่สวนขอ้เท็จจริง 

2557 

182 ภกัดี  คงดว้ง ปัญหาอ านาจวินิจฉัยก่อนประกาศผลเลือกตั้ ง กรณีผูส้มัครรับ
เลือกตั้งขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิสมคัรรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

2557 

183 ฉตัรเพช็ร  จนัทร์เพญ็ ปัญหาการใช้อ านาจของพนักงานสอบสวนค ดีพิ เ ศษตาม
พระราชบญัญติัการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 24 (3) (4) 

2557 

184 พนัธกร  หนูเสมียน ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน: ศึกษากรณีการ
ก ากบัดูแลเทศบาลโดยการใหพ้น้จากต าแหน่ง  

2557 

185 เจนจิรา ชูสุวรรณ ปัญหากฎหมายเ ก่ียวกับความน่าเ ช่ือถือของพยานหลักฐาน
อิเลก็ทรอนิกส์ในระบบกฎหมายไทย 

2557 

186 กิจจพฒัน ์รัตนพนัธ ์ ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายของแรงงานต่างด้าว ภายใต้
พระราชบัญญติัแรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. 2518 เพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2557 

187 ชญาศกัด์ิ หมัน่ทรัพย ์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 2557 

188 ชนิปรียา ป้ันสง่า ปัญหากฎหมายการบริหารและจดัการเก่ียวกบัการจัดตั้งนิติบุคคล
หมู่บา้นจดัสรร 

2557 

189 อิศรากร คงทองค า ปัญหากฎหมายขอ้สญัญาไม่เป็นธรรมของระบบเกษตรพนัธะสญัญา 2557 

190 สุธาทิพย ์ชคทานนท ์ การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 2557 

191 มณฑา สุ่มประดิษฐ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีของผูต้รวจการแผ่นดินตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

2557 

192 สิทธิชยั ดว้งฤทธ์ิ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการใชอ้  านาจของพนกังานคุมประพฤติ
กบัสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญตามพระราชบญัญติัวิธีด าเนินการ
คุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 

2557 

193 พนัธิพงษ ์เสนาพนัธ์ุ การด าเนินคดีแบบกลุ่มในคดีปกครอง: ศึกษากรณีการกระท าละเมิด 
ของหน่วยงานทางปกครองซ่ึงมีผูเ้สียหายเป็นจ านวนมาก 

2557 

194 อ ามร สภาพนัธ์ ปั ญห ากฎหม า ย ใน ก า ร ต ร ว จสอบท รัพย์ สิ น แ ละห น้ี สิ น 
ของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 

2557 

195 จกัรินทร์ ชุมจินดา มาตรการทางกฎหมายในการห้ามมิให้รับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์
อ่ืนใด  

2557 
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1  สุทิติ  ขตัติยะ  ความรับผิดทางอาญาของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีส่ือมวลชน
ดา้นวิทยกุระจายเสียง : ศึกษากรณีการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีมีโทษ
ทางอาญาเก่ียวกบัวทิยกุระจายเสียง 

2553 

2 จรุณ  ก๋าวี การควบคุมการทุจริตการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ตาม
ระบบกฎหมายของไทย 

2553 

3 กวงจกัร์  จนัตะ๊คาด ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการยบุพรรคการเมือง : ศึกษากรณี ค า
วนิิจฉยัคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ท่ี 3-5 / 2550 

2553 

4 อรัชมน  พิเชฐวรกลุ การน าหลกักฎหมายทรัสต์มาใช้ในการจัดการทรัพยส่์วนกลางใน
อาคารชุด : ศึกษาเปรียบเทียบกบัการจดัการแบบกรรมสิทธ์ิรวมใน
ปัจจุบนั 
THE APPLICATION OF TRUST LAW TO MANAGE  THE 
CONDOMINIUM’S COMMON PROPERTY: A 
COMPARATIVE STUDY ON MANAGEMENT OF THE 
CURRENT CO-OWNERSHIP 

2553 

5 พรพล  เทศทอง วิเคราะห์ร่างพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. ..... ศึกษา
เฉพาะกรณีการน าสินคา้คงคลงัมาเป็นหลกัประกนั 
ANALYSIS ON THE DRAFT SECURED TRANSACTION ACT 
B.E... : A STUDY ON INVENTORIES AS SECURITY 

2553 

6 อดุลย ์ นุแปงถา การด าเนินการทางวินัยกับพระสงฆ์ท่ีกระท าผิดวินัย : ศึกษาตาม
พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505  

2553 

7 จิตราพร  เนตรสุวรรณ์ สัญญาประกนัชีวิต : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ กรณี
การทุจริตของผูเ้อาประกนัภยัและผูรั้บผลประโยชน์  

2553 

8 พรรณราย  ธรรมวทิยาภูมิ ความรับผิดทางอาญา : ศึกษากรณีการคา้อวยัวะมนุษยเ์ปรียบเทียบ
กฎหมายไทยกบักฎหมายต่างประเทศ  

2553 

9 วณปวรา  ปงใจ ผลกระทบจากอายุความในคดีอาญาท่ีมีต่อการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมในประเทศไทย  

2553 

10 สณัหพงศ ์ สร้อยเสพ การด าเนินการทางวินยัและการพิทกัษคุ์ณธรรมตามพระราชบญัญติั
ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

2553 

11 ศรีจนัทร์  ใจไหว ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในระดบัเทศบาล  
LEGISTATIVE PROBLEM ABOUT AN ELETION OF THE 
LOCAL ADMINISTRATIVE IN MUNICIPALITY LEVEL 

2553 

12 วรนุช  จนัตา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจโรงเรียนกวดวชิา  
LEGAL PROBLEMS ON BUSINESS OF TUTORIAL SCHOOL 

2553 
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13 สญัชาติ อุปนนัชยั การจ ากดัสิทธิของผูท่ี้เคยไดรั้บการลา้งมลทินเน่ืองจากกระท าผดิทาง
อาญาหรือวนิยั 

2553 

14 ติณเมธ  วงศใ์หญ่ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบับตัรอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
และต่างประเทศ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 
LEGAL MEASURES RELATED TO ELECTRONIC CARDS OF 
THAILAND AND OTHER COUNTRIES: COMPARATIVE 
STUDIES APPROACH 

2553 

15 นยันา  อินทจกัร์ ปัญหาทางกฎหมายของเทศบาลในการก่อตั้ งบริษัทจ ากัดตาม
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496  
THE LEGEL PROBLEM ON ESTRABLISHMENT OF PRIVATE 
LIMITED COMPANY IN ACCORDANCE WITH THE 
MUNICIPALITY B.E.2496 

2554 

16 ประธาน เทพสาร ปัญหาทางกฎหมายในการพฒันาเทศบาลพ้ืนท่ีชายแดนกรณีศึกษา
การเปล่ียนแปลงฐานะเทศบาลเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
LEGAL ISSUE IN THE DEVELOPMENT OF BORDER 
MUNICIPALITY IN THE CASE OF ENHANCING 
MUNICIPALITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

2554 

17 สุรีย ์ภู่เพชร การบังคับบ าบัดกับสิทธิและเสรีภาพของผู ้ติดยาเสพติดตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
THE DRUGS REHABILITATION UNDER RIGHTS AND 
LIBERTY OF THE DRUG ADDICTS UNDER THE 
CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF THAILAND 

2554 

18 อโณทยั เขมภูสิต ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัท่ีดินของเอกชนท่ีทอดท้ิงไม่ท าประโยชน์  
LEGAL PROBLEMS ON FALLOWNESS OF PRIVATE LAND 

2554 

19 สิริพรหม ช านาญยา ปัญหาการบังคบัใชก้ฎหมายส่ิงแวดลอ้มขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  
THE PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL LAW 
ENFORCEMENT IN THE SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE 
ORGANIZATION 

2554 

20 สมยศ ยะม่อนแกว้ ปัญหาการบริหารงบประมาณโรงเรียนท่ีเป็นนิติบุคคล  2554 
21 วนิ สอนราช 

 
ความผิดฐานตระเตรียมการกระท าผิดทางอาญา กับการเ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม 
OFFENCE OF CRIMINAL PREPARATION AND THE 
INCREASING OF EFFECTIVENESS IN CRIME PREVENTION 

2554 
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22 บรรจบ ถาวรรัตน ์ การใชว้ิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนตามประมวลกฎหมายอาญา : 
ศึกษาเปรียบเทียบกบัมาตรการตามพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชน
และครอบครัว และวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 
APPLICATION OF MEASURES FOR CHILD AND 
ADOLESCENT OF THE PENAL CODE: COMPARING WITH 
THE APPLICATION OF MEASURES ACCORDING TO THE 
ACT FOR THE ESTABLISHMENT OF AND PROCEDURE FOR 
JUVENILE AND FAMILY COURT B.E. 2534 

2554 

23 ณิชา มูลสืบ มาตรการบงัคบัใชโ้ทษทางอาญาตามค าพิพากษา: ศึกษากรณีพกัการ
ลงโทษ 
EXECUTION OF CRIMINAL SENTENCE IMPOSED BY 
JUDGMENT: CASE STUDY OF PAROLE 

2554 

24 แดน ใจหาญ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ: ศึกษากรณีศาล
รัฐธรรมนูญ 
LIBERTY AND RIGHTS PREVENTION UNDER THE THAI 
CONSTITUTION: A CASE STUDY OF THE 
CONSTITUTIONAL COURT OF THE KINGDOM OF 
THAILAND 

2554 

25 อุทยัรัตน์ บุษบก ปัญหาความซ ้ าซ้อนอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ศึกษากรณี: เทศบาลกบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
THE PROBLEMATIC REDUNDANCY THE OBLIGATIONS OF 
THE LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION CASE 
STUDY: THE MUNICIPALITIES AND THE PROVINCIAL 
ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS 

2554 

26 เฉลิมพงษ ์ซ่ิวสุวรรณ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัการบินพล
เรือน: กรณีศึกษาการยดึและปิดลอ้มท่าอากาศยานระหวา่งประเทศ 
LEGAL MEASURES CONCERNING CIVIL AVIATION 
SECURITY: A CASE STUDY ON INTERNATIONAL AIRPORT 
SEIZURE AND BLOCKADE 

2554 

27 สมพร รุจิกิตติองัศุธร ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัสิทธิบตัรยาท่ีมีผลกระทบดา้นการถ่ายทอด
เทคโนโลยตี่อผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในประเทศไทย 
THE LEGAL ISSUES OF PHARMACEUTICAL PATENT 
CONCERNING TO THE IMPACT OF TECHNOLOGY 
TRANSFER TO THE LICENSE IN THAILAND 

2554 
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28 ฐิติชญาน์ คงชู ปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดของผูซ้ื้อสินคา้ละเมิดลิขสิทธ์ิ 
THE LEGAL ISSUES REGARDING TO THE LIABILITIES OF 
PURCHASER OF COPYRIGHT INFRINGEMENT PRODUCTS 

2554 

29 พรทิพย ์สุเตนนัต ์ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่าง
ดา้ว ศึกษาเฉพาะกรณีบริษทัท่ีมีหุน้บุริมสิทธิ 
ISSUES REGARDING THE ENFORCEMENTS OF LAW ON 
ALLIEN BUSINESS OPERATION: A CASE STUDY OF 
COMPANY WITH PREFERRED STOCK 

2555 

30 ภูรัตนะ พรหมมหาชยั มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการแก้ไขข้อขดัแยง้ท่ีเกิดจากการ
ลงทุนร่วมกัน ระหว่างรัฐกับนักลงทุนต่างชาติ ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
THE LEGAL MEASURES ON THE SETTLEMENT OF 
DISPUTE ARISING OUT OF THE JOIN VENTURE BETWEEN 
STATE AND FOREIGN INVESTOR IN LAO PEOPLE'S 
DEMOCRATIC REPUBLIC 

2555 

31 ณธพรหม วงศร์าษฎร์ การใช้มาตรการบังคบัทางปกครองตามพระราชบัญญติัวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ของนายกเทศมนตรี 
ENFORCEMENT OF AN ADMINISTRATIVE ORDER 
EXECUTION ON THE ADMINISTRATIVE PROCEDURE ACT 
B.E. 2539 BY MAYOR 

2555 

32 ประจกัษ ์วงคปั์ญญา ปัญหาการบังคบัใชพ้ระราชบัญญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 ศึกษากรณีองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
PROBLEMS ON ENFORCEMENT OF THE ADMINISTRATIVE 
PROCEDURE ACT B.E. 2539: A STUDY ON SUBDISTRICT 
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION 

2555 

33 มณีรัฐ เขมะวงค ์ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัผงัเมืองเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
THE LEGAL MEASURES OF THE CITY PLANNING FOR 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

2555 

34 จารึก นาคสุขมุ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัในการบินพล
เรือน : ศึกษากรณี การตรวจคน้ผูโ้ดยสารและสัมภาระติดตวัท่ี
กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล 
LEGAL MEASURES ON CIVIL AVIATION SECURITY: A 
CASE STUDY ON A PASSANGER AND HAND BAGGAGE 
SCREENING AFFECTING INDIVIDUAL RIGHTS 

2555 
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35 พิรุฬห์ฤทธ์ิ (ดิเรก) จินาวร
รณ 

บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบในบริษทัจดทะเบียน 
ROLES OF AUDIT COMMITTEE IN LISTED COMPANY 

2555 

36 เวยีงชยั ยมราชาวงศ ์ ปัญหาเร่ืองดอกเบ้ียในสัญญากูย้ืมเงิน: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย
ลาวกบักฎหมายไทย และนานาประเทศ 
THE INTEREST ISSUE IN LOAN CONTRACT: STUDY TO 
COMPARE THE LAW OF LAOS WITH THE THAI LAW AND 
VARIOUS COUNTRIES 

2555 

37 บุญทง ผลประสิทธ์ิ ผลกระทบจากการประกาศใช้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินต่อ
ธนาคารพาณิชย ์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
THE EFFECT ON COMMERCIAL BANKS IN LAO P.D.R. 
UNDER ITS ANTI-MONEY LAUNDERING LAW 

2555 

38 เพชรสมยั ชยัมงคล มาตรการคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ...ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย
ของประเทศลาว กฎหมายประเทศไทย กฎหมายประเทศเวียดนาม 
และกฎหมายประเทศญ่ีปุ่น  
PROTECTING MEASURES FOR MOTER VEHICLE 
ACCIDENT VICTIMS COMPARATIVE STUDY OF LAO LAW, 
THAI LAW, VIETNAMESE LAW AND JAPANESE LAW 

2555 

39 เร่งศกัด์ิ บุญทะราช ปัญหาทางกฎหมายวา่ดว้ยการควบรวมกิจการเอกชนในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวLEGAL ISSUES ON PRIVATE 

BUSINESS MERGER IN LOA PEOPLE’S DEMOCRATIC 

REPUBLIC 

2555 

40 มิถุนาวรรณ กองมณี ความผิดฐาน “ท ามิดสะจาน” ตามมาตรา 126 กฎหมายอาญาของ 
สปป. ลาว: ศึกษาปัญหาผลกระทบทางกฎหมาย 
OFFENSE OF ADULTERY ACCORDING TO ARICLE 126 OF 

THE PENAL CODE OF LAO PDR: A CASE STUDY OF 

CURRENT LEGAL ISSUES AND THEIR SOCIAL EFFECTS 

2555 

41 แสงสวรรค ์ไชยกร การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในกรณีการควบคุมตัวเพื่อ
สอบสวนคดีอาญา:  ศึกษาเป รียบเทียบระหว่างสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวกบันานาประเทศ 
THE PROTECTION ON CHILDREN RIGHTS IN THE CASE OF 
CAPTURING AND CRIMINAL INVESTICATION A 
COMPARATIVE STUDY BETWEEN LAO P.D.R. AND OTHER 
COUNTRIES 

2555 
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42 วริิยามน ล่ิมสวน การจัดตั้ งส านักงานคณะกรรมการก ากับดูแลสถาบันการเงิน : 
รูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศไทย 
ESTABLISHMENT OF FINANCIAL SERVICES COMMITTEE 
OFFICE: APPROPRIATE STRUCTURE FOR THAILAND 

2555 

43 สนัน่ ผิวรรณา การระงบัแห่งหน้ี: ศึกษากรณีการน าวิธีการวางทรัพยม์าปรับใชใ้น
ระบบกฎหมายของ สปป.ลาว 
THE EXTINCTION OBLIGATION: STUDYING THE 
APPLICATION OF THE DEPOSIT METHOD IN THE LAOS 
LEGAL SYSTEM 

2555 

44 นที   ใจสิงห์ อ านาจอาญากบัอ านาจปกครอง ศึกษาเฉพาะการใช้อ านาจของเจ้า
พนกังานราชทณัฑ ์

2556 

45 คชาภรณ์ ทะนุชิต องคก์รก ากบัดูแลดา้นมลพิษทางเสียงจากอากาศยาน 2557 
46 ธวชัชยั ภู่เจริญยศ ปัญหากฎหมายตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 

พ.ศ. 2545 : ศึกษาหลกัเกณฑ์ในการพิจารณามาตรฐานต่อสัดส่วน
ระหว่างยาบา้กบัยาไอซ์เพ่ือเขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพ
ติด 

2557 

47 ธีรดา ปงปัญญายนื มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัเขตปลอดภยัในการเดินอากาศบริเวณ
โดยรอบสนาม:ศึกษาผลกระทบและการเยยีวยาผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

2557 

48 พนูลาภ มายาง  องค์การท่ีมีอ านาจสอบสวนอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนกับอากาศยานตาม
พระราชบญัญติัการเดินอากาศ พ.ศ.2497 

2557 

49 กมลพรพรรณ  เตียนราว
แสน 

พระราชบญัญติัการเดินอากาศ พ.ศ.2497:ศึกษาความหมายอุบติัเหตุ 2557 

50 วรณฐั บุญเจริญ มาตรการทางกฎหมายของอาเซียนในการคุ้มครองและป้องกัน
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 

2557 

51 วสนัต ์เทพมณี  หลกัสุจริตกบับทบญัญติัยกเวน้ความรับผิดทาง แพ่งของผูต้รวจการ
แผน่ดินไทย 

2557 

52 ฐิตารีย ์  ศรีเจริญสมศกัด์ิ ทรัพยสิ์นไม่มีเจา้ของ ศึกษากรณีอุกกาบาตตกมายงัโลก   2557 
53 ปองพล  แกว้ลี ความรับผิดทางกฎหมายของพนกังานเจา้หนา้ท่ีรัฐ : ศึกษากรณีการ

แสดงความเห็นของประชาชนผา่นทางอินเทอร์เน็ต 
2557 

54 พงษศ์กัด์ิ  ม่ิงขวญั ผูมี้ส่วนไดเ้สีย:ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล 2557 
55 ลลิตา  อารีมิตร ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดท าเอกสารหลักฐานลวงตาม 

มาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 
2557 

56 ธไท  ไทยตรง กฎหมายส่ิงแวดล้อมเก่ียวกับการป้องกันและควบคุมมลพิษของ
แม่น ้ าปิง 

2557 



มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง  (วทิยานิพนธ์) 834 

ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

57 สุภาวดี  เจริญไชย อ านาจเพิกถอนมติการเป็นคดีพิเศษของคณะกรรมการคดีพิเศษตาม
มาตรา 21 วรรคหน่ึง (2) แห่งพระราชบญัญติัการสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ.2547 

2557 

58 กรรณิการ์  ทองพนัธ์ การด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มทางอาญา: ศึกษากรณีวตัถุอนัตราย 2557 
59 ตะวนั  ตนัชาลี อากาศยานราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยการเดินอากาศ 2557 
60 ธนยศ  เทียมเศวต การวเิคราะห์ผลกระทบจาการแกไ้ขมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
2557 

61 นุชจรินทร์  แกว้มา ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดของเจ้าของพ้ืนท่ีในการให้ใช ้
เพ่ือจ าหน่ายสินคา้ละเมิดลิขสิทธ์ิ 

2557 

62 บณัฑิต  ไชยวงค ์ ความเหมาะสมของโทษประหารชีวติในพระราชบญัญติัยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ.2552 : ศึกษากรณีการคา้เมทแอมเฟตามีน 

2557 

63 ภวนิท ์ ธนากรยิง่ยงค ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการช าระหน้ีอยา่งอ่ืนในหน้ีเงิน 2557 
64 ศราวฒิุ  อุทาพรม ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายลม้ละลายของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย์

ในทางอาญา 
2557 

65 แกว้พิลา  อานุวงศ ์ แนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งศาลแรงงานแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2557 

66 สุบิน  แสงสวา่ง มิติทางกฎหมายเก่ียวกบัการส่งผูร้้ายขา้มแดนระหวา่งราชอาณาจกัร
ไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภายหลังการ
เปล่ียนแปลง ปีค.ศ. 2003 

2557 

67 ทิพสร  ศรีสุวงศ ์ กลไกทางกฎหมายเพ่ือการส่งเสริมให้มีการใช้เช็คในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2557 

68 จนัทร์จิรา  พลูศิริ ความรับผิดทางแพ่งของผูเ้ขียนรับรองหรือรับประกันสินค้าและ
บริการภายใต้กฎหมายรับผิดต่อความเสียหายจากสินค้าท่ีไม่
ปลอดภยั 

2557 

69 ธนาว ี อเวรา มาตรการทางกฎหมายในเร่ืองเกษตรพนัธะสญัญาภาคปศุสตัว ์ 2557 
70 นิสา สุริยะค าวงศ ์ การก าหนดเอกสิทธ์ิของคู่สญัญาฝ่ายปกครองในสญัญาทางปกครอง 2557 
71 ประกายเพชร ธีระพฒัน์

สกลุ 
กฎหมายเก่ียวกบัอากาศยานไร้คนขบั  2557 

72 มลวรรษ  สร้อยมะลิลา แนวทางกฎหมายเพ่ือรองรับสิทธิในการรวมกลุ่มของขา้ราชการและ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ใหส้อดคลอ้งกบัอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหวา่ง
ประเทศ ฉบบัท่ี 87 และ98 

2557 

73 OUKHAM 
SOLAPHAMMAV 

การใชค้วามรุนแรงทางเพศต่อสตรี:กรณีศึกษาเปรียบเทียบพฒันาการ
ทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย-
สปป.ลาว 

2557 
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74 ษณกร  เวทวสุิทธ์ิ การเปรียบเทียบปรับความผิดท่ีมีโทษทางอาญาตามพระราชบญัญติั
การเดินอากาศ พ.ศ.2497 

2557 

75 บุญลอ้ม  ศรีธรรมวรรณ์ กฎหมายล้มละลาย: ศึกษาเป รียบเ ทียบระหว่างสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวกบัประเทศไทย 

2557 

76 ล าพนัธ์  ชยันุราช สิทธิของทายาทท่ีเป็นคนต่างดา้วในการสืบทอดมรดกท่ีเป็นท่ีดิน : 
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กบักฎหมายไทย 

2557 

77 พงษนิ์นยั  ไชยสิทธ์ิ การคุม้ครองสิทธิคนพิการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ศึกษาเปรียบเทียบกบัประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ 

2557 

78 สุขภาวรรณ  ธรรมวงศ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการน าอสังหาริมทรัพยม์าเป็นหลกัประกนั
ในการช าระหน้ีตามสัญญากูย้ืม: กรณีศึกษาการจ านองและการขาย
ฝากของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2557 

79 ธีศิษฏ ์ แววจินดา มาตรการทางกฎหมายในการก ากบัดูแลเกษตรพนัธะสญัญาภาคพืช 2557 
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1  อนนัต ์     สมคัร ปัญหากฎหมายเก่ียวกับอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคประจ าต าบลศึกษากรณี: เทศบาลองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

2556 

2 เอกพงศ ์   สกัลอ มาตรการทางกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
ควบคุมมลภาวะทางอากาศจากยานพาหนะศึกษาในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล
นครเชียงราย 

2556 

3 นาวกิ  ตะนะคี ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2484 2557 
4 รุ้งฤทยั  ใจแกว้ หลกัค่าเสียหายเชิงลงโทษเพ่ือเยียวยาผูเ้สียหายจากสินคา้  หรือ

บริการของผูเ้สนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ :ศึกษามาตรา 8 แห่ง
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผิดเก่ียวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2542 

2557 

5 ปราณี  ขนัแกว้ ปัญหามลพิษทางอากาศอนัเกิดจากขยะชุมชน 2557 
6 กิตติศกัด์ิ  สีด า วเิคราะห์ผลกระทบค าวนิิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญ  ค าวินิจฉัย ท่ี12/2555 

: ศึกษาบทสันนิษฐานความรับผิดทางอาญา มาตรา  28/4 แห่ง
พระราชบญัญติัสถานบริการ พ.ศ. 2509 

2557 

7 ภานุพนัธ์  อุดมสุข พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 : ศึกษากรณีการให้ความ
คุม้ครองและอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชจ้กัรยานในการคมนาคม 

2557 
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1 ทองรักษ ์ ใจการ ความเสมอภาคตามเน้ือหาของคู่สมรสในสิทธิการเลือกใชช่ื้อสกุล 
หลงัสมรส ตามพระราชบญัญติัช่ือบุคคล ฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2548 
The Substantive equality of the conjugal right to schools a family 
name according to the personal names act (No.3) B.E 2548   

2550 

2 มงคล  เจริญจิตต ์ การรับรู้กฎหมายของผูใ้ชแ้รงงานในกิจการขนาดยอ่ม 
Legal consciousness of small – enterprise workers 

2551 

3 ธนบตัร จิวาลกัษณ์ การด าเนินคดีแบบกลุ่มในคดีปกครองท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
Class action environmental litigation in administrative legal 
procedure 

2552 

4 บุญชู ณ ป้อมเพช็ร สิทธิในการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน : ศึกษาเปรียบเทียบ
ต่างประเทศกบัประเทศไทย   
Rights in the management of natural resources by Community : A 
Comparative study of Thailand's and other countries  

2552 

5 ศศิวมิล เสมอใจ การบงัคบัใชก้ฎหมายในเร่ืองการออกหมายจบัโดยศาล  
 Law enforcement through the issuance of arrest warrant by court 

2552 

6 ดาริน เจริญศิลป์ การรับรู้กฎหมายและบทบาทของกฎหมายในการด ารงชีวิตของคน
พิการ  Legal consciousness and the role of law in the life of 
disabled people 

2552 

7 สมภพ นนัทโกวฒัน์ ปัญหาและระบบการจัด เก็บลิขสิทธ์ิงานเพลงคาราโอเกะท่ี
เหมาะสมส าหรับประเทศไทย  
Problems and appropriate royalty collection system for karaoke 
works in Thailand 

2552 

8 ปณิดา ตุวานนท ์ ผลกระทบของการให้ความคุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพนัธ์ุพืช
ภายใตพ้ระราชบัญญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2542 ต่อเกษตรกร
ไทย ศึกษากรณีขา้วโพด มะเขือเทศ และกลว้ยไม ้  
Impacts  of  Plant  Breeders’  Right  Protection  on  Thai  Farmers 
Under the Plant Variety Protection Act. B.E. 2542: Case Studies 
of Corn, Tomato, and Orchid Varieties 

2552 

9 ปิยอร เปล่ียนผดุง นิติส านึกของบุคคลในการเล่นการพนันชนไก่ :  กรณีศึกษา
เครือข่ายการเล่นการพนนัชนไก่อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

2552 

10 สจัจรัตน พิชิตปัจจา การก าหนดความผิดและบทลงโทษส าหรับความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์:การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับอังกฤษ 
Charges and penalty prescribed for computer related offences : A 
case study of Thai and The United Kingdom law 

2553 
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11 ครรชิต พิชยั กลไกทางกฎหมายและช่องทางท่ีประชาชนในต าบลสุเทพ ต าบลป่า
บงและต าบลทาทุ่งหลวง เลือกใชใ้นการตรวจสอบองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  
Legal mechanism and channel selected by people in Tambon 
Suthep, Tambon Pa Bong and Tambon Tha Thung Luang for 
examining local governments 

2553 

12 กฤษฎา เอ่ียมละมยั ผลของการใชร้ะบบการพิจารณาคดีต่อเน่ืองท่ีมีต่อบทบาทและการ
อ านวยความยุติธรรมของผู ้พิพากษา พนักงาน อัยการและ
ทนายความ  
The Impacts of  the implementation of the continuous trial system 
on the roles and justice bestowal of judges, public prosecutors and 
lawyers 

2553 

13 วนัรพี นนัทวศิน บทบาทของผูพ้ิพากษาในการน าแนวทางของกระบวนการยติุธรรม
เชิงสมานฉันท์ เ พ่ือมาใช้ในการไกล่เกล่ียในคดีอาญา ศึกษา
เปรียบเทียบในศาลอาญาธนบุรี และศาลจงัหวดัเชียงใหม่  
The role of Judges in Applying the Restorative Justice to Mediate 
in Criminal Case: Comparation between Thonburi Criminal Court 
and Chiangmai Provincial Court 

2555 

14 อารดา นนัทขวา้ง มิติทางกฎหมายเก่ียวกบัหลกัประกนัสุขภาพส าหรับแรงงานนอก
ระบบ Dimension of Laws relating a Health Security for the 
informal workers 

2555 

15 นิฐิณี ทองแท ้ สถาบันพระมหากษตัริยก์ับกระบวนการสร้างรัฐธรรมนูญจารีต
ประเพณีวา่ดว้ยการรัฐประหาร Thai Monarch and the Process of 
Creating Customary Constitution on Coup d'etat 

2555 

16 ศิรินภา อภิญญาวชัรกลุ นิติส านึกของเกษตรกรผูซ้ื้อและขายท่ีดิน ส.ป.ก.4-01 ในต าบลบา้น
ชา้ง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  
 Legal Consciousness of the Farmers Who Purchase and Sell 
ALRO 4-01 Lands in Baan Chang Sub-district,Mae Tang 
District,Chiang Mai Province 

2555 

17 ทินกฤต นุตวงษ ์ มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการจดัการทรัพยากรป่าไม้
โดยชุมชน:กรณีศึกษาชุมชนบ้านทุ่งยาวกับชุมชนบ้านหนองไซ 
Legal Measures to Promote The Community-Based Forest 
Resources Management:a case study in Ban Tung Yao and Ban 
Nongsai 

2555 
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18 ประยรู กนัไพเราะ ความรับผิดทางละเมิดในความเสียหายทางจิตใจท่ีเกิดกบัผูไ้ดรั้บ
ความเสียหายล าดบัสอง  
Tort Liability for Emotional Distress on Secondary Victims 

2555 

19 วมิล สิทธิโอสถ การบงัคบัใชม้าตรการยดืหยุน่ของขอ้ตกลงวา่ดว้ยสิทธิในทรัพยสิ์น
ทางปัญญาเก่ียวพนักับการคา้ในประเทศก าลงัพฒันา:ศึกษากรณี
สิทธิบตัรยา Enforcement of TRIPS Flexibilities in Developing 
Countries: Drug Patent Case Study 

2555 

20 ตรีเพชร หลงสีดา มาตรการทางกฎหมายต่อการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนท่ีกระท าผิด
ไดรั้บการศึกษาทางศีลธรรม : กรณีศึกษาในจงัหวดัเชียงใหม่  
Legal Framework for Enhancing Moral Education of Juvenile 
Offenders : A Case Study in Chiang Mai Province 

2555 

21 ปรองปรารถน์ สุนทรเภสชั มุมมองในทางกฎหมายเก่ียวกับการรบกวนความเป็นอยู่ส่วนตวั
ของบุคคล ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ศึกษากรณีการ
เฝ้าตามหลงัการถูกตดัความสมัพนัธ์  
Legal Opinions on the Violation of Lampang Rajabhat University 
Students'Privacy Rights:A Case Study of Stalking After the 
Termination of a Relationship  

2556 

22 กฤษณ์พชร โสมณวตัร นิติส านึกต่อ โทษจ าคุก ของพลเมืองผูด้ื้อแพ่งต่อกฎหมายประเด็น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
Legal consciousness of civil disobedience on imprisonment issues 
of natural resource management 

2556 

23 Thongphoune Soukkasen การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทย -ลาว ว่าด้วยการควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
A Comparative Study of Thai-Lao Alcohol Law 

2556 

24 อนุรักษ ์กาวโิจง การควบคุมดว้ยวิธีสั่งการผ่านหนังสือราชการจากรัฐส่วนกลางสู่
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ในอ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 
The Ordering Control Through Official Letter from Central State 
to Sub-district Administration Organization in Mae On District, 
Chiang Mai Province 

2556 

25 สุพรรณิการ์ กิตติวรากลู ผลกระทบของแนวคิดสิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัการจบั การคน้ของ
ต ารวจ เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน The Impact of Human Rights Concept on How the 
Police Arrest and Search Comparing Between Thailand and The 
People’s Republic of China 

2556 
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26 ขนัทอง แกว้สวา่ง ปัญหาของระบบใบแจ้งโทษ และปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ใน
ประเทศลาว 
Problems of Criminal Record System and Human Rights in Laos 

2557 

27 ปรารถนา บุญเพง็ การเปรียบเทียบความผิดอันยอมความได้ในคดีอาญาในระบบ
กฎหมายของประเทศไทยและประเทศลาว 
A Comparison of Compoundable Offense in the Legal System of  
Thailand  and Laos 

2557 

28 รุ่งอรุณ หน่อค า ความเหมาะสมของกลไกการคุ้มครองสตรีตามพระราชบัญญัติ
คุม้ครองผูถู้กกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 : 
ศึกษาวเิคราะห์กรณีครอบครัวชนบท 
The Practicality  of Legal Protection Measures for Women 
according to the Domestic Violence Victim Protection Act of B.E. 
2550 : A study  and Analysis of Rural Family Cases 

2557 

29 พรรณณิภา เอียดช่วย การเลือกปฏิบติัทางเพศต่อพนกังานสอบสวนหญิงในเขตพ้ืนท่ีภูธร
ภาค 5  
Sex Discrimination Against Female Investigators in the Area of 
Provincial Police Region 5 

2557 

30 พรวไิล นุตค าแหง การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นโฆษณาเชิงภาพลกัษณ์องคก์ร 
Consumer Protection in Corporate Image  Advertising 

2557 

31 บุณรดา แพรกอุดม ค าสั่งไม่รับฟ้องของศาลปกครองสูงสุดเร่ืองผูเ้สียหายในคดีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัประโยชน์สาธารณะ 
Rejecting Orders of the Supreme Administrative Court 
Concerning  Issues of Injured Person in the Case Related to Public 
Interest 

2557 

32 จรินทิพย ์ตรัยตรึงตรีคูณ การก าหนดความผิดมูลฐานละเมิดลิขสิทธ์ิในกฎหมายป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเปรียบเทียบไทยกบัสหรัฐอเมริกา
Defining Offences according to Copyright,  as the Predicate 
Offences  in Money Laundering Control Act: A Comparative 
Study of Thai and   the United States 

2557 

33 สนัติ   สิงหสนัติ การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการคดัเลือกผูส้มคัรรับ
เลือกตั้ง  People Participation in Nomination Process  

2558 

34 สวติตา   ตีรณวฒันากลู การปรับเปล่ียนแนวคิดเก่ียวกบั สิทธิชุมชนของกลุ่มฮกัเมืองน่าน  
A Change in a Concept of Community Rights of Hug Muang Nan 
Group  

2558 
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35 เทิดภูมิ   เดชอ านวยพร ปัญหาทางกฎหมายในการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วมของ
ผูใ้ชน้ ้ าในภาคการเกษตร  
Legal Problems in Participatory Management on Water Resources 
of Users in Agricultural Sector  

2558 

36 สุภาพร  ราธิเสน ขอ้สัญญาท่ีไม่เป็นธรรมในสัญญาส าเร็จรูป: กรณีศึกษาสัญญาค ้ า
ประกนัของสถาบนัการเงิน  
The Unfair Contract Terms in Standard Terms Contract: Case 
Study on Guaranty Contract of Financial Institute  

2558 

37 สรชา   สนัตติรัตน ์ คดีละเมิดอ านาจศาลกบัหลกัความยติุธรรมในกระบวนพิจารณาคดี
ของศาล  
Contempt of Court Case and Principle of Justice in Court 
Procedure  

2558 

38 ภาณุพงษ ์  สร้อยเพชร มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัอุบติัเหตุบนทอ้งถนนจากการ
เมาแลว้ขบั  
Legal Measures to Prevent Traffic Accidents from Drunk Driving  

2558 

39 เศรษฐกิจ   จนัทศร มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการป้องกนัการกระทาความผิดทางอาญา
ซ ้ า: ศึกษาคดียาเสพติด  
Legal Measures for Prevention of Repetitive Criminal Offense: 
Study on Drug Cases  

2558 
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(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

1 ชนิสรา ค ามามูล แนวคิดเ ร่ืองกรรมสิทธ์ิ เอกชนและประโยชน์สาธารณะใน            
ค  าพิพากษาศาลปกครอง กรณีเวนคืนอสงัหาริมทรัพย ์
(Dominum and Public Interest of decision the Supreme 
Administrative Court a study Immovable property) 

2555 

2 วนัธยา สุวรรณอกัษร ปัญหาทางกฎหมายในระบบการบริหารการจดัเก็บภาษีคา้งช าระ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(The Legal Problems on Tax Payable Collection Management 
System of Local Government) 

2555 

3 ภาณพ มีช านาญ การศึกษาสภาพปัญหาความเสียเปรียบของคู่ความหลากหลายทาง
เพศอนัเน่ืองมาจากการไม่มีกฎหมายรับรองการสมรสในประเทศ
ไทย  
(A Study of the disadvantages of sexual diversity couples 
occurred by non legal recognition of their marriage in Thailand) 

2555 

4 สุภาพ กมุาพนัธ์ ปัญหาผลทางกฎหมายของการลา้งมลทิน(Problem  on  legal  
effect  of rehabilitation) 

2556 

5 สุจินดา โสภา  การใช้หลักการสมคบกันกระท าความผิดกับซุ้มมือปืนรับจ้าง
(Implementation of Conspiracy Theory for the Group of 
Professional Gun Men) 

2556 

6 ธญัชนก สิทธิการ ปัญหาของระบบการจ่ายเงินรางวัลให้แก่ทนายความขอแรง
(Problems of Reward Payment System for Public Defender) 

2556 

7 กนกวรรณ กลุชาติชยั การคุ้มครองเจ้าหน้ีผู ้เ ป็นบุคคลภายนอก ในคดีล้มละลาย 
(Protection of Debtor Who Is  Third Party in Bankruptcy Case) 

2556 

8 เพลินพิศ พินิจชยั ปัญหาการคุม้ครองสิทธิเด็กติดเช้ือ HIV ประเด็นการเลือกปฏิบติัใน
สถานศึกษา(Problems of the Rights Protection for HIV Infected 
Children in Case of Discrimination in School) 

2556 

9 สายทอง สร้อยสงัวาลย ์ กฎหมายเก่ียวกบัการคุกคามทางเพศ (Sexual  Harassment) เพื่อ
คุม้ครองลูกจา้งหญิงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(Law Concerning Sexual Harassment on Female Employees in 
Local  Administration) 

2556 

10 ประภารัตน์ เมืองใจ 
 

การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างภายนอกของกระดูกยาวระหว่าง
มนุษย ์ลิง สุนัข สุกร มา้ และโค ด้วยเทคนิคแบบนอนอินเวอร์ซีฟ  
Comparative study of long bone morphometry between human, 
monkey, dog, pigs, horse and cow using non-invasive technique 

2557 
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1 กฤตภาส   ตั้งสมบูรณ์ ผลกระทบของการคุม้ครองมาตรการทางเทคโนโลยตี่อการใชง้าน
อนัมีลิขสิทธ์ิโดยชอบธรรม 
The Implications of the Protection of Technological Measures for 
the Fair Use of Copyrighted Works 

2553 

2 พลัลภ สิริพาณิชยก์ลุ ปัญหากฎหมายบางประการในการใหค้วามคุม้ครองธรรมสิทธ์ิ 2554 
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ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 
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ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

1 พงศธร  สุทธากร การคุม้ครองพนัธ์ุสตัว ์
Protection Animal Varieties 

2550 

2 พรจารี  เนตรพิสุทธ์ิ TRIPs plus: ศึกษาผลกระทบกรณีหากประเทศไทยท าความตกลง 
FTA เ ร่ืองการขยายอายุการคุ้มครองสิทธิบัตรกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
Trips Plus: Study the Consequence If Thailand Joined the FTA 
Agreement, Which in the Matter of Term of Protection, with the 
United State of America 

2550 

3 สมวฒัน์  ธนาริยะวงศ ์ สิทธิเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายของผูถู้กกระท า
ละเมิดตามกฎหมาย ในกรณีละเมิดทางแพง่ทัว่ไป เปรียบเทียบกบัใน
กรณีละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา : วเิคราะห์เก่ียวกบัความ 
เหมาะสมและความเป็นธรรมของบทบญัญติัแห่งกฎหมายในการให้
ความคุม้ครองหรือรับรองสิทธิของผูถู้กกระท าละเมิด 
The Requested Compensation and Damages’ Right of the Person 
Who Was Civilly and Intellectual Property Infringed by the 
Offender :Analyzing in the Appropriate and Justice of the Laws 
Which Provide the Protection or Guarantee the Right of the Person 
Who Has Been Violated 

2550 

4 นเรศ  ชูดวง วิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการข้ึนทะเบียน             
ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย 
Analyzing the Problem and Any Obstacle Involves the 
Geographical Indications (GI) Registration in Thailand 

2550 

5 นาฏนภา โพธ์ิเรือง ศึกษาวเิคราะห์ถึงปัญหาการละเมิดสิทธิในส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ใน
ประเทศไทยเปรียบเทียบกบัหลกักฎหมายและธรรมเนียมปฏิบติัของ
ประเทศฝร่ังเศส 
Focusing on the Right Infringement Problem in the Matter of 
Geographical Indications (GI) in Thailand by Compare with the 
French Code and Mannerism 

2550 

6 บุญถิน  บุญโพธ์ิ มาตรการการให้ความคุม้ครองพนัธ์ุสัตวภ์ายใตก้ฎหมายสิทธิบตัร
ของประเทศไทย 
The Measure to Protection Animal Varieties Subject to Patent Law 
of Thailand 

2550 
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ล าดบั 
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ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
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7 จรุง  เพียรวานิชยกลุ การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายส่งเสริมการลงทุนของ
ประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  และประเทศ
เวยีดนาม 
Comparative Study among Business Promotion Laws of Thailand, 
People’s Republic of China and Vietnam 

2550 

8 นิตินนัท ์ คงทน มาตรการกีดกนัทางการคา้ระหวา่งประเทศวา่ดว้ย    “การจ ากดัการ
ใช้สาร ท่ี เ ป็นอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์”   กบัทิศทางการก าหนดมาตรการควบคุมสินคา้
น าเขา้ท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มเปรียบเทียบประเทศไทยกบั 
ต่างประเทศ 
The Effects of Non-Tariff Barriers of International Trade 
Concerning on the Restriction of the Use of Certain Hazardous 
Substances in Electrical Equipment and the Direction on Control 
Measure of Imported Commodities Hazardous to the 
Environment Compare to Thailand and Foreign Countries 

2550 

9 รุ่งโรจน์  ดิษบรรจง การเพิกถอนเคร่ืองหมายการคา้ กรณีศึกษาเก่ียวกบัสิทธิของเจา้ของ
เคร่ืองหมายการคา้ท่ีไดรั้บการจดทะเบียนในการเขา้เป็นคู่ความใน
ชั้นพิจารณาคดี 
The Cancellation of the Trademark : Study The Trademark Owner 
Right in Case of Entering to Be a Party in the Hearing Procedure 

2550 

10 ธรรมสรณ์  ล้ิมประไพพงษ ์ กฎหมายเ ก่ียวกับความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลง
พนัธุกรรมในประเทศไทย 
Biosafety Law of the Genetically Modified Plants in Thailand 

2550 

11 สุรสิทธ์ิ  อรุณรัตนากลุ กฎหมายสิทธิบตัรกบัปัญหาการเขา้ถึงยารักษาโรคของประชาชนใน
ประเทศก าลงัพฒันาและประเทศดอ้ยพฒันา 
Accessing Medicine Problem in Developed Country and 
Incompetent Country, According to Patent Law 

2550 

12 โชกนุ  เดชะไกศยะ มาตรการ เหมาะสมในการ รักษาความลับทางการค้าตาม
พระราชบญัญติัความลบัทางการคา้ พ.ศ. 2545 
The Appropriate Measure to Maintain Secrecy, According to Trade 
Secrets Act B.E. 2545 

2550 

13 พรรณทิพา  พึ่งประยรูพงศ ์ การคุม้ครองลิขสิทธ์ิในตวัอาคารตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 
2537 
Copyright Protection for Buildings under the Scope of Copyright 
Act B.E. 2537 

2550 



 มหาวทิยาลัยกรุงเทพ (สารนิพนธ์) 846 

ล าดบั 
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(Author) 
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14 สุรพงษ ์ ธรรมวงศา ขอบเขตการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงภายใต้พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ศึกษากรณี รายการเรียลลิต้ีโชว ์ เกมโชวก์าร
ถ่ายทอดสดการแข่งขนักีฬาการเดินแฟชัน่ การแสดงมายากล และผู ้
ท่ีท าการแสดงภาพยนตร์ 
Performer Right Protection under the Scope of Copyright Act B.E. 
2537 : Study in the Case of Reality Show, Game Show, Sport Live 
Broadcasting, Fashion Show, Illusion Show and Actor on Cinema 

2550 

15 ณฐัวฒิุ  โล่ห์ชนะเจริญพร การบงัคบัคดีแก่ลิขสิทธ์ิ 
The Copy Right Execution 

2550 

16 ญาตรี  สมล ่า การคุม้ครองความลบัทางการคา้  กรณีการดูแลรักษาความลบั
ทางการคา้โดยหน่วยงานของรัฐมาตรา 15 ภายใต ้พ.ร.บ. ความลบั
ทางการคา้ พ.ศ. 2545 
The Protection of Trade Secret, According to Trade Secret Act B.E. 
2545, Section 15, Government Protection on Trade Secret 

2551 

17 กิติยา  วงศจิ์รัตน์สกลุ แนวคิดและหลกัการก าหนดค่าเสียหายทางแพ่งเพ่ือลดปริมาณการ
ฟ้องคดีละเมิดลิขสิทธ์ิทางอาญา 
The Concept and Principle in Determining Civil Damages to 
Reduce the Volume of Copyright Case Filings for Criminal 
punishment 

2551 

18 วญิํู  แผต่ระกลู ปัญหาระบบตัวแทนสิทธิบัตรในประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
ประเทศสิงคโปร์และประเทศออสเตรเลีย 
The Problem of the Patent Agent System Comparing to Singapore 
and Australia 
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19 จกัรพนัธ์ุ  มวนออม แนวคิดและทฤษฎีในการคุม้ครองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินศึกษาถึงความ
คาบเก่ียวระหวา่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัการคุม้ครองทรัพยสิ์นทาง 
ปัญญาประเภทอ่ืน 
Concept and Theory on the Protection of Traditional Knowledge 
Focusing on Studies of the Protection of Traditional Knowledge 
and Other Intellectual Properties 

2551 

20 ปองกานต ์ สอทิพย ์ แนวคิดและปัญหาความเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในงานสร้างสรรค์
ร่วมกนั : ศึกษากรณีวกิิพีเดีย 
The Idea and Problem of the Collaborative Work Ownership : The 
Study of Wikipedia Case 

2551 

21 ธีรวฒัน์  จีระกรูววิฒัน์ ค่าเสียหายทางแพง่คดีละเมิดสิทธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Civil Damages According to the Software Infringement Case 
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และคณะกรรมการเคร่ืองหมายการคา้ของประเทศไทย  : ศึกษา
วิธีการพิจารณาฝ่ายเดียวของคณะกรรมการพิจารณาคดีและอุทธรณ์
เคร่ืองหมายการคา้ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
Guideline to Develop the Standard of the Thai Registrar and the 
Thai Board of Trademarks’ Proceedings : Study the Ex Parte 
Appeal’s Procedure in U.S.A. 

2551 

23 อภิเชษฐ ์ สิทธิพลพร มาตรการในเร่ืองการรับฝากจุลชีพของประเทศไทยเปรียบเทียบกบั
สนธิสญัญาบูดาเปสท ์
Measures of the Deposit System of Microorganism Banks in 
Thailand Compared to Budapest Treaty 

2551 

24 โอภาส  ยิม้แยม้ ปัญหาเก่ียวกบัความรับผิดในการละเมิดลิขสิทธ์ิ กรณีการแลกเปล่ียน
แฟ้มขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 
Problems Concerning Liability of Copyright Infringement : The 
Case of Internet Files Sharing 

2551 

25 ชยานนัท ์ สงัขสุวรรณ์ ปัญหาพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ.2542 ท่ีมีต่อเกษตรกร 
และภาคเกษตรกรรมไทย : ศึกษากรณีสิทธิเกษตรกร 
The Reflect of the Plant Variety Control B.E.2542 to the Farmer 
and Thailand Agriculture, Study on the Farmer’s Right 
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26 ชณยทุธ  ใยลออ ปัญหาการคุม้ครองสิทธิบตัรในกระบวนการทางธุรกิจออนไลน์ใน
ประเทศไทย 
The Problems of Patent Protection for Online Business Methods in 
Thailand 

2551 

27 อุษณีย ์ เพียรสุวรรณ์ การใหค้วามคุม้ครองคุณลกัษณะพิเศษของนกักีฬาท่ีมีช่ือเสียงภายใต้
กฎหมายลิขสิทธ์ิของไทย 
The Protection of Character of Sport Personality under Thai 
Copyright Law 

2551 

28 ปรมินทร์  เจริญดินไทย ผลกระทบกรณีประเทศไทยเขา้ร่วมเป็นภาคี WIPO Internet Treaty : 
ศึกษากรณีการคุม้ครองสญัญาณดาวเทียม 
Impact to Thailand on an Accession to WIPO Internet Treaty : 
Study on Protection of Satellite Signal 

2551 

29 พิชญสิ์นี  สุขสุดประเสริฐ การคุม้ครองงานลอ้เลียน (Parody) ภายใตก้ฎหมายลิขสิทธ์ิของไทย 
The Protection of the Parody Work According to Thailand 
Copyright Act 

2551 



 มหาวทิยาลัยกรุงเทพ (สารนิพนธ์) 848 

ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 
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ละเมิดเคร่ืองหมายการคา้ : ศึกษากรณีการโฆษณาโดยค าส าคญั 
Problems and Liability of Search Engine Relating to Trademark 
Infringement : A Case Study of Keyword Advertising 

2551 

31 ขจรเดช  สุนทรกิจพาณิชย ์ ขอ้สังเกตเก่ียวกบัระเบียบคณะกรรมการเคร่ืองหมายการคา้ : ศึกษา
กรณีอ านาจวนิิจฉยัอุทธรณ์นอกประเด็น 
Observation on Trade-mark Committee Procedure : Case Authority 
in Dispose of Irrelevant Appeal 

2551 

32 ศรัญํู   หาญณรงค ์ ปัญหาการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธ์ิท่ีได้รับความคุ้มครองโดย
มาตรการทางเทคโนโลยีในยคุเทคโนโลยีสารสนเทศ : ศึกษาเฉพาะ
กรณีหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
Problems of access The copyrighted work Protection by 
technological Measure in the era of information technology : A 
Case Study of Electronic Books 

2553 

33 สิริภา  วงศจิ์รัตน์สกลุ 
 

ปัญหาการก าหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษและการเรียกเอาผลก าไร
จากผูก้ระท าละเมิดลิขสิทธ์ิ 
Problems in Determining Punitive Damages and Account of Profits 
from Copy Right Violators 

2553 

34 ชชัวาลย ์  กอบบุญ 
 

ขอบเขตการคุม้ครองทางกฎหมายของการละเมิดสิทธิของนกัแสดง
บนส่ืออินเทอร์เน็ต :  ศึกษาเฉพาะกรณีเวบ็ไซต ์You Tube 
Performer’s Rights Infringement on internet : focusing on you tube 
website 

2553 

35 ภาณุวฒัน์  รุ่งศรีทอง 
 

ปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิโดยการใชเ้ทคโนโลยีเก็บและพกัขอ้มูล 
(Caching) บนอินเตอร์เน็ต : ศึกษากรณีโปรแกรมคน้หา Google 
Search Engine 
Copyright Infringement Problem Regarding Exploiting of Caching 
Technology on The Internet : Focusing on Google Search Engine 

2553 

36 สมคิด  ดวงจกัร์ 
 

ปัญหาการใชง้านลิขสิทธ์ิอยา่งเป็นธรรมในการให้บริการฐานขอ้มูล
ออนไลน์ของหอ้งสมุดดิจิทลั 
Problems of Fair Use of the Online Database Service of Digital 
Libraries 

2553 

37 ธรากร  จนัทร์เกิด 
 

การละเมิดลิขสิทธ์ิการถ่ายทอดสดในงานแพร่เสียงแพร่ภาพโดยใช้
โปรแกรม Sopcast ผา่นระบบ P2P 
Copyright Infringement of Live Broadcasting by Sopcast through  
P2P 

2553 
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แนวทางการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายให้มีความคุม้ครองในส่วนของ
สิทธินกัแสดง 

2553 

39 อธิศ พลูศิลป์ศกัด์ิกลุ แนวทางการบงัคบัใชข้อ้ยกเวน้การละเมิดลิขสิทธ์ิในอุตสาหกรรม
ดนตรี (Fair Use) 

2554 

40 สหรัฐ ไมสืบ การใชดุ้ลพินิจของศาลในการริบทรัพยสิ์นของคดีละเมิดลิขสิทธ์ิ 2554 
41 พิเชษฐ พิพิธวจิิตรการ การขอให้คุม้ครองชั่วคราวก่อนฟ้องตามบทบัญญติัแห่งกฎหมาย

ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
2554 

42 ชชัวสัส์ เศรษฐลกัษม์ิ การน าช่ือทางการคา้มาเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ี 2554 
43 วชิพงษ ์ถินจนัทร์ การคุม้ครองความลบัทางการคา้ : ศึกษากรณีขอ้ตกลงจ ากดัสิทธิใน

การประกอบอาชีพการงานในสญัญาจา้งแรงงาน 
2554 

44 วชัรพงษ ์พรสกลุศกัด์ิ การละเมิดลิขสิทธ์ิของการใหบ้ริการร้านอินเตอร์เน็ต 2554 
45 บุรศดี วายะลุน แนวทางการพิจารณาการก าหนดค่าเสียหายของศาลต่อการละเมิด

สิทธิบตัร 
2554 

46 ฤทธิศกัด์ิ วงศท์องเหลือง บทบาทหน้าท่ีของกรมศุลกากรเก่ียวกับการป้องกันการน าเขา้และ
ส่งออกสินคา้ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

2554 

47 จีรวฒัน์ เอ่ียมจิตติรักษ ์ มาตรการทางกฎหมายต่อยาช่ือสามญั : ศึกษาเฉพาะกรณีสหภาพ
ยโุรปท่ีมีการยดึยาช่ือสามญั ณ จุดผา่นแดน 

2554 

48 สมพงษ ์ชาวดร การคุม้ครองผูเ้สียหายเก่ียวกบัการกระท าความผิดเคร่ืองหมายการคา้ 
พ.ศ. 2534 ศึกษากรณีประโยชน์ท่ีผูเ้สียหายจะได้รับภายหลังใช้
มาตรการริบทรัพย ์

2555 

49 พงษพ์นัธ์ ดีพฒัชนะ การคุ้มครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ : ศึกษากรณีผู ้ทรงสิทธิตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 

2555 

50 วรรัตน์ มีปรีชา ปัญหาการละเมิดเคร่ืองหมายการคา้บนเครือข่ายสังคม : กรณีศึกษา 
Facebook และ Twitter 

2555 

51 ววิฒัน์ สรรพคุณ ขอบเขตของเจ้าของภูมิปัญญาท้องถ่ินตามร่างพระราชบัญญัติ
คุม้ครองภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2555 

52 นนัทรัช หา้วแสงสวา่งกลุ ปัญหาทางกฎหมายของการรักษาความลบัทางการคา้เก่ียวกบัค าขอ
แจง้ขอ้มูลความลบัทางการคา้ 

2555 

53 ปรัชญา ร้ิวเลิศศิริกลุ วิเคราะห์โครงสร้างและขอ้พิจารณาเก่ียวกับ Anti Counterfeiting 
Trade Agreement : ศึกษากรณีการบงัคบัใชสิ้ทธิทางอาญา 

2555 

54 พณัณ์เดชน์ ศรีฉตัรเพชร ความรับผิดชอบของผูใ้หบ้ริการบนอินเทอร์เน็ต : ศึกษากรณีการเปิด
ใหจ้ าหน่ายสินคา้ละเมิดลิขสิทธ์ิ 

2555 

55 ศรินธร อ๋องสมหวงั สิทธิเชิงพาณิชยใ์นรูปลกัษณ์ของบุคคลสาธารณะ   2555 
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กรณีศึกษาคดี บริษทั เบนซ์แจง้วฒันะ จ ากดั 
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57 ณฐัพล ทววีฒันะพงษ ์ การคุ้มครองรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์โดยรวม : ศึกษากรณีมาตรการ
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2555 
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ส่งออก ในสินคา้อุตสาหกรรมยานยนตข์องกรมศุลกากร 
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เหมาะสม 

2555 

60 พลอย จนัทร์ศรี ปัญหาการคุ้มครองค่านิยมในเคร่ืองหมายการค้าท่ี มี ช่ือเสียง
แพร่หลาย : กรณีศึกษา Brand - napping  

2555 

61 ภทัร สมเจริญศิลป์ การน าเขา้ซอ้นในเขตการคา้เสรีอาเซียน  2555 
62 ธิติสรรค ์หลีสกลุ ปัญหาเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

ศึกษากรณีเฟซบุ๊คสแปม (Facebook Spam)  
2556 

63 ณฐัพงษ ์นาคถ ้า รูปแบบการแสดงออกของวรรณกรรมท่ีไม่ควรคุม้ครอง กรณีการ
บนัทึกเสียงและภาพการแสดงพระธรรมเทศนาของพระสงฆ์ตาม
กฎหมายลิขสิทธ์ิไทย พ.ศ. 2537  

2556 

64 เพรียว ยงคต์ระกลู การให้ความ คุ้มครอง ส่วนประกอบของสินค้าห รือบริการ
เก่ียวกบัสปา  

2556 

65 วษิณุ บุญฤทธ์ิ ปัญหาการน าพระพทุธรูปไปใชใ้นเชิงพาณิชยโ์ดยมิชอบ: ศึกษากรณี
กฎหมายเคร่ืองหมายการคา้ และสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 

2556 

66 สุกญัญา จนัทร์จรัสแสง การผูกขาดโดยสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรกับ
ประโยชน์สาธารณะ: กรณีศึกษาเทคโนโลยป้ีองกนัภยัพิบติั  

2556 

67 โสภิศ กิจประชา ปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิ : ศึกษากรณีการละเมิดลิขสิทธ์ิในห้องสมุด
อิเลก็ทรอนิกส์  

2556 

68 จตุรพร สีทองอ ่า ความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิภาพถ่ายบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์: ศึกษา
กรณีอินสตาแกรม  

2556 

69 สถาพร ศิริมงคล ปัญหาการใชดุ้ลยพินิจของคณะกรรมการเคร่ืองหมายการคา้ในการ
รับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีช่ือเสียงเเพร่หลายทัว่ไป  

2556 

70 ชอ พงษอ์อ้ ปัญหาการคุม้ของลิขสิทธ์ิในรูปแบบรายการโทรทศัน์  2556 
71 เอก โพธิสุข ปัญหาการน าเอาการคุ้มครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์มาใช้เป็น

อุปสรรคในการเขา้ถึงตลาด (Market Access): ศึกษาความตกลง
ทางการค้า ท่ีให้สิทธิพิเศษเฉพาะกลุ่ม (Preferential Trade 
Agreement)  

2556 
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72 ณชัพล สุวรรณเวช  ปัญหาหลกัการส้ินสิทธิ: ศึกษาเปรียบเทียบ กรณีกฎหมายลิขสิทธ์ิ
และสิทธิบตัร 

2557 

73 สิริวชิ สุรนิวงศ ์ แนวทางในการคุม้ครองความลบัทางการคา้ในกรณีการได้มาหรือ
เขา้ถึงโดยมิชอบ 

2557 

74 ภูชิชย ์สุรรัตน์  การคุ้มครองสินค้าหัตถกรรมจากภูมิปัญญาชาวบ้าน: ศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ 

2557 

75 นลินี โตงาม  การบริหารจัดการสิทธิในสิทธิบัตร  กรณีถือสิทธิร่วมกันใน
นวตักรรมแบบเปิด 

2557 

76 ปาณิศา บุญววิฒัน ์ การละเมิดเคร่ืองหมายการคา้: การน าหีบห่อหรือภาชนะท่ีแสดง
เคร่ืองหมายการคา้จดทะเบียนเพื่อลวงขายสินคา้ของตน (Refilling) 

2557 

77 พิเชฐ คุม้พะเนียด  ปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิงานภาพยนตร์: ศึกษากรณีการใช้
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

2557 

78 อรนิตย ์พราหมณ์คง  ปัญหาการคุม้ครองบุคลิกลกัษณะตวัละครในงานวรรณกรรมภายใต้
พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 

2557 

79 กนกวรรณ จนัทร์ผิว  ลกัษณะบ่งเฉพาะเคร่ืองหมายการคา้เสียงและกล่ิน 2557 

80 กรณฏัฐ ์เตชะประเสริฐพร  ปัญหาการวินิจฉัยการดดัแปลงงานวรรณกรรมตามพระราชบญัญติั
ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 

2557 

81 สุรเชษฐ ชาติชาคร  ปัญหาการจดัเก็บ และการไดม้าซ่ึงขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อ
น าไปใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในคดีละเมิดลิขสิทธ์ิบนอินเทอร์เน็ต 

2557 

82 ชุติมดี กอจิตตวนิจ  การใหค้วามคุม้ครองอุตสาหกรรมการบริการอาหารภายใตก้ฎหมาย
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของไทย 

2557 

83 พิชชานี วงศซ่ื์อสตัย ์ แนวทางการคุม้ครองสิทธินักแสดงภายใตส้นธิสัญญาปักก่ิงว่าดว้ย
การแสดงในโสตทศันวสัดุขององคก์รทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก 

2557 
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1 รักขษิ์ตา โพธ์ิพิทกัษก์ลุ มาตรการทางกฎหมายเ ก่ียวกับการคุกคามทางอินเตอร์ เ น็ต
(Cyberstalking) 
Legislative Measures on Cyberstalking 

2550 

2 ธนทั  สุวรรณปริญญา ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบน
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : การจัดท านโยบายการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของธนาคาร สถาบนั
การเงิน และ ผูป้ระกอบการธุรกิจบตัรเครดิตในประเทศไทย 
Legal Problems on Privacy Protection in Electronic Transaction 
Case Study : The Making of Privacy Policy of Banks, Financial 
Institutions and Credit Card Operators 

2550 

3 มณีรัตน์ จนัทร์หน้ิว กฎหมายไทยกบัการถือหุน้แทนกนั 
Nominee Shareholding 

2550 

4 ล าพลอย  ปันธินวน จริยธรรมของอนุญาโตตุลาการในการระงบัขอ้พิพาททางการคา้ 
Codes of Conduct of Arbitrators in Commercial Arbitration 

2550 

5 พฤกษา  เครือแสง สถานะทางกฎหมายของ INCOTERMS ตามกฎหมายไทย ศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ 
Legal Status of Incoterms According to Thai Law 
through a Comparative Study with Foreign Laws 

2550 

6 จุมพล  ตรีเพชรสมคุณ ความรับผิดของเสิร์ชเอน็จ้ิน (Search Engine) กบักรณีการฉ้อโกงอนั
เกิดจากการท าการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเว็บเสิร์ชเอ็นจ้ิน 
(Click Fraud) 
Liability of Search Engine : Click Fraud on Search Engine 
Marketing Case Study 

2550 

7 วศิรุต  อนุศาสนนนัทน์ อ านาจหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลกัฐานท่ี
เป็นขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ ศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งประเทศไทยกบั
สหรัฐอเมริกา 
The Authority of Investigated Officer in Collecting the Electronic 
Information Evidence: Comparing between Thailand and the 
United State of America 

2550 

8 นนัติยะ  มหาเทียน ผลกระทบของการแกไ้ขพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคน
ต่างดา้ว พ.ศ. 2542 
Impact of the Amendment on Foreign Business Act 1999 

2550 
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ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 
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9 สิรินทร์ญา  จารีประสิทธ์ิ บัตรประจ าตวัประชาชนแบบอเนกประสงค์กับปัญหาการละเมิด
ขอ้มูลส่วนบุคคลและมาตรการการคุม้ครองทางกฎหมายท่ีเหมาะสม 
Smart Card with Problems of Personal Data Tort and Appropriately 
Legal Protection Measures 

2550 

10 กนัตวรรณ  ชยัเทอดศิริ การศึกษากฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษของต่างประเทศเปรียบเทียบ
กบัร่างพระราชบญัญติัเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย 
The Study of the foreign Special Economic Zone’s Law Compared 
to the Thailand Special Economic Zone Code 

2550 

11 อรวรรณ  เดชโชติวฒิุ การกระท าความผิดผ่านทางอินเตอร์เน็ต : ศึกษากรณีการเผยแพร่
ภาพและ ส่ือลามกอนาจารโดยผา่นโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) 
The Offence on the Internet : Focusing on the Pornography and 
Obscene Material Was Distributed through Camfrog 

2550 

12 คมสนั  ทุติยานนท ์ สญัญาทรัสตรี์ซีทตามกฎหมายไทย 
Trustee Contract According to Thailand Law 

2550 

13 ปริญญา  มหาเทียน ข้อพิจารณาสัญญาเงินกู้มาตรฐานท่ีจัดท าข้ึนโดยกลุ่มธนาคาร
ต่างประเทศ ท่ีน ามาใชก้บัคู่สญัญาท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
Issues to Be Considered in Relation to Standard Agreement 
Prepared by a Group of Foreign Bank to Be Used with Thai 
Counterparties 

2550 

14 สุภาภรณ์  สุขทรัพย ์ การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายน าเขา้ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
และประเทศไทยภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก 
Study and Comparison of the Import Laws of Republic of Korea 
and Thailand under World Trade Organization 

2550 

15 จารุภทัร  กวนีนัทวงศ ์ ปัญหาทางกฎหมายเร่ืองหลกัการโอนความเส่ียงภยัในทางการคา้
ระหวา่งประเทศ : กรณีผูรั้บโอนความเส่ียงภยัเป็นโจทก์ฟ้องคดีใน
ศาลไทย 
Legal Issue Concerning the Principle of Transfer of Risks in 
International Trade : Case in the Event the Risk Transferee is the 
Plaintiff in a Lawsuit Filed with the Thai Court 

2550 

16 ขจีรัตน์  คทวณิชกลุ กรณีศึกษาและวเิคราะห์ระเบียบส านกังานคณะกรรมการการแข่งขนั
ทางการคา้วา่ดว้ยแนวทางการพิจารณาการปฏิบติัทางการคา้ระหวา่ง 
ผูป้ระกอบการคา้ส่งคา้ปลีกกบัผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่าย พ.ศ. 2549 
Study the Office of the Trade competition Commission’s regulation 
about Guideline for Unfair Trade Practices between Wholesalers – 
Retailers with Suppliers B.E. 2549 

2550 
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17 สรรเสริญ  สหมิตรมงคล ปัญหาเก่ียวกบัธุรกิจขายตรงหลายชั้น : ศึกษาผลกระทบจากรูปแบบ 
ของธุรกิจขายตรงหลายชั้นอนัเป็นระบบการตลาดขา้มวฒันธรรมท่ีมี
ต่อผูจ้  าหน่ายอิสระ 
Problem in the Direct Sales Business : Study on the Effect of the 
Pattern of the Multi-level Marketing, Which Was the Marketing 
Acrossculture System, to the Fee Distributor 

2550 

18 นงลกัษณ์  นามโภชน์ ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  และการระงับข้อพิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการ 
Electronic Commercial Transactions and Settlement of Dispute by 
Arbitration 

2550 

19 มลธิรา  ฉ ่าช่ืนธรรม ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดชอบของผูป้ระกอบการ
ขนส่งต่อเน่ือง 
Legal Problems on Liability of Multimodal Transport Operator 

2551 

20 มณฑิดา  กมุาลยว์สิยั การแปลงสินทรัพยใ์ห้เป็นหลกัทรัพย์: ศึกษากรณีเฉพาะการขายท่ี
แทจ้ริง 
The Securitization : Study Specifiled Only True Sale 

2551 

21 วฒันา  คณาวทิยา การพฒันาโลจิสติกส์ของประเทศไทย : ศึกษากรณีความจ าเป็นท่ี
ประเทศไทยตอ้งมีกฎหมายเก่ียวกบัโลจิสติกส์ 

2551 

22 อริศรา  ธนะสิทธิชยั แนวความคิดเก่ียวกับความรับผิดชอบทางแพ่งของผูป้ระกอบการ
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์: ศึกษากรณีเฉพาะสินคา้ลอกเลียนแบบ 
The Concept of Internet Service Provider (ISP) Liability of 
Webmaster : A Case Study of Counterfeit Goods 

2551 

23 ชยัสิทธ์ิ  ศรีกฤษดาพร วิเคราะห์ขอ้ก าหนดการเรียกค่าเสียหายท่ีเกิดจากการหลีกเล่ียงหรือ
บรรเทาความเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัทางทะเล 
Claim Provision Related Loss Arising from the Insured Exercise 
Sue and Labour Duty 

2551 

24 เกษริน  โอวาทวรกิจ ผลบงัคบัของค ารับรองในกฎหมายประกนัภยัทางทะเล 
Effect of Warranties in Marine Insurance Law 

2551 

25 ภาณุ  ไกรวงษว์ณิชรุ่ง ขอ้จ ากดัการใชสิ้ทธิประโยชน์ทางศุลกากรของคลงัเก็บของส าหรับ
ร้านคา้ปลอดอากรและร้านคา้ปลอดอากร 
Restrictions on the Exercise of Custom Privileges Extended to Duty 
Free Warehouses and Duty Free Shops 

2551 

26 รัฐนนท ์ เสวกฉิม ผลกระทบทางดา้นกฎหมายต่อการใชเ้ทคโนโลย ีRFID 
The Effect of the Law About Applying Technology RFID 

2551 
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(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
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27 รัฐธนินท ์ ยชุยะเรืองยศ แนวคิดเก่ียวกบัความรับผิดของผูท้  าแผนฟ้ืนฟูกิจการ : ศึกษาเฉพาะ
กรณีผูท้  าแผนฟ้ืนฟกิูจการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยทุจริต 
The Concept of Liabilities of Planner : A Study on the Planner’s 
Dishonest Practice 

2551 

28 เบญญาภา  ช่ืนสุขเกษมกลุ ปัญหาในทางกฎหมายในการน าสินทรัพย์ขอผู ้ประกอบการใน
ต่างประเทศมาเป็นหลกัประกนั 
The Problem of Law in Property of Trader Foreign Country for 
Guarantee Performance 

2551 

29 ยพุาวดี  สวสัด์ิเมือง ความจ าเป็นของการมีกฎหมายซ้ือขายสินคา้ระหว่างประเทศของ
ไทย 
The Necessity of the Thailand International Sale of Goods Act 

2551 

30 เอก  เลาหะวฒันะ มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภคส าหรับการช าระเงิน 
(อิเล็กทรอนิกส์) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผูใ้ห้บริการซ่ึงมิใช่
ธนาคาร 
Legal Protection for Consumer on Internet Payment through Non-
Bank Intermediary Electronic Money Service Provider 

2552 

31 พีรเศรษฐ ์ ธูปเทียนทอง มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิด
จากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั  ศึกษาการเรียกร้องค่าเสียหายจากผูผ้ลิต 
ผูน้ าเขา้สินคา้ กรณีความเสียหายต่อจิตใจ และ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ 

2552 

32 ชนฐัธร  ธญัญลกัษณ์ การลดปัญหาตวัแทนในบริษทัจดทะเบียนโดยบรรษทัภิบาล 2552 
33 ประมวล  เจิมกลาง มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยความรับผิดตามพระราชบัญญติัการ

ขนส่งทางทะเลศึกษากรณีของเสียอันตรายข้ามพรมแดนภายใต้
อนุสญัญาบาเซล 

2552 

34 กมัพล  พลอยเจริญกิจ วิเคราะห์ร่างพระราชบญัญติัการประกนัภยัทางทะเลพ.ศ._ ศึกษา
กรณีการประกนัภยัซ ้ าซอ้น 

2552 

35 นิธิ  เจริญศรี การด าเนินธุรกิจการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาศึกษาเฉพาะกรณี
บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดของผูด้  าเนินธุรกิจเป็นผูดู้แลผลประโยชน์
ของคู่สัญญาและการจ ากดัสิทธิของผูท่ี้สามารถเขา้มาท าหน้าท่ีเป็น
ผูดู้แลผลประโยชน์ของคู่สญัญาในประเทศไทย 

2552 

36 เพียงใจ  สงชยั การพฒันากฎหมายทรัสตรี์ซีท ศึกษาความจ าเป็นท่ีประเทศไทยควร
มีกฎหมายทรัสตรี์ซีท 

2552 

37 อรนุช  กิจวรเมธา ปัญหาทางกฎหมายและผลกระทบจากการเปิดเสรีสถาบนัการเงิน
ภายใตก้รอบ WTO 
 

2552 
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38 จิระวทิย ์ มะหมดักลุ 
 

ปัญหาทางกฎหมายจากการเปิดเสรีธุรกิจประกนัภยัภายใตก้รอบ
ความตกลงทัว่ไปวา่ดว้ยการคา้บริการ (GATS) 
The Legal Problems of Insurance liberalization under the General 
Agreement on Trade in Services (GATS) 

2552 

39 เปรมกมล  สุขส าราญ 
 

การประกนัภยัภายใตค้วามตกลงระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการควบคุม
การเคล่ือนยา้ยและการก าจดัของเสียอนัตรายขา้มแดน 
Insurance under Agreement on the Control of Transboundary 
Movements of Hazardous Wastes and their Disposal 

2552 

39 ปานทิพย ์ องคป์รัชญากลุ แนวทางการปรับตวัของธุรกิจประกนัภยัเป็นธุรกิจทางการเงินของ 
บริษัทประกันวินาศภัยตามมาตรฐานสมาคมก ากับดูแลธุรกิจ
ประกนัภยันานาชาติ (IAIS) และเพื่อรองรับการเปิดเขตการคา้เสรี
อาเซียน 
The concept modify of Insurance Business is Finance Business of 
The Non Life Insurance Company to standard International 
Association of Insurance Supervisors (IAIS) and The assure 
Progress of Liberalization the ASEAN Framework Agreement on  
Service 

2552 

40 หสัยา  นุ่นแจง้ 
 

ศึกษาระบบอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประ เทศ
เปรียบเทียบ : ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย 
Comparative Studies of International Commercial Arbitration 
Systems in Malaysia, Singapore, and Thailand 

2552 

41 ฉตัรณรงค ์นาคศรีสุข พัฒนาการกฎหมายการรับฟังพยานหลักฐานของลายมือช่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์และลายมือช่ือดิจิทลัของประเทศไทย 
Legal Development in the Admission of Electronic Signature and 
Digital signature and Evidence in Thailand 

2552 

42 สรชา  เร่ิมพฒันะ 
 

สัญญาทรัสตรี์ซีท (Trust Receipt) ในฐานะหลกัประกนัการช าระ
หน้ีตามสญัญาซ้ือขายระหวา่งประเทศ 
Trust Receipt (T/R) as Security for Payment in International Trade 
Transactions 

2552 

43 ธนิดา  เงินยวง 
 

การระงบัขอ้พิพาทออนไลน์ส าหรับธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
Online Dispute Resolution for Electronic Commerce Transactions 

2552 

44 ศศิธร  หงส์ประเสริฐ 
 

พฒันาการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับฟังพยานหลกัฐานของ
ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ในคดีแพง่ 
Development of laws about admissibility of electronic data as 
evidence in civil cases 

2552 
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45 อรชุมา  เช้ือสุภาพ 
 

แนวทางการพฒันากฎหมาย เพ่ือขจดัอุปสรรคท่ีมีต่อการเคล่ือนยา้ย
เสรีของสินคา้ของอาเซียน : ศึกษาเปรียบเทียบกบัสหภาพยโุรป 
Guideline for the development of the legislation to eradicate 
barriers to the movement of goods of ASEAN : Comparative study 
with the case of European Union (EU) 

2552 

46 ณฐพงษ ์ กองแกว้ 
 

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดในการใช้เคร่ืองหมาย
รับรองความน่าเช่ือถือ (Trustmark) ต่อผูใ้ห้บริการเคร่ืองหมาย
รับรองความน่าเช่ือถือ กรณีศึกษา : เคร่ืองหมาย DBD VERIFIED  
ของกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์
Legal problems of Liability for Trustmark usage for Trustmark 
provider DBD Verified of Department of  Business Development  
Ministry of Commerce 

2552 

47 ธนากร  ทาร่อน 
 

ปัญหาการคุม้ครองผูบ้ริโภคเก่ียวกบัขอ้ตกลงและเง่ือนไขมาตรฐาน
ท่ีท าผา่นการท าธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 
Consumer Protection Issues relating to Standard Terms and 
Conditions Through Electronic Transaction 

2552 

48 ผกาพรรณ  สุขสงเคราะห์ การคา้ระหวา่งประเทศกบัการแอบอา้งแหล่งก าเนิดสินคา้ภายใตเ้ขต
การคา้เสรีอาเซียน-จีน : ศึกษากรณีอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย 

2553 

49 นิวฒัน์  สามญัเขตการณ์ ผลกระทบต่อความรับผิดของผูข้นส่ง จากการขนส่งสินคา้อนัตราย
ขา้มแดน กรณีประเทศไทยเขา้เป็นภาคีพิธีสารบาเซล 

2553 

50 ภสัสรณฐั หงส์ประเสริฐ พฒันาการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับฟังพยานหลกัฐานของ
ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ในคดีแพง่ 

2553 

51 ปริญญา โวทานงั ปัญหาของคู่สัญญาในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง
ประเทศ :กรณีศึกษาอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติวา่ดว้ยการใชก้าร
ติดต่อส่ือสารทางอิเลก็ทรอนิกส์ในสญัญาระหวา่งประเทศ 

2554 

52 มลฤดี บุญณรงค ์ ผลกระทบของการบงัคบัใชก้ฎหมายการแข่งขนัทางการคา้กบัการ
เปิดเสรีทางการเงินระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีการร้องเรียน
เก่ียวกบับริษทัการบินไทยจ ากดั (มหาชน) 

2554 

53 ศรัณย ์กลุพานิช การพฒันากฎหมายเก่ียวกบัผูป้ระกอบการท่าเรือ 2554 

54 กฤตยา ปทุมบริสุทธ์ิ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดของผูข้นส่งระหวา่งประเทศ
โดยทางรถไฟ 

2554 

55 นลินรัตน์ เฉลิมทรัพย ์ ปัญหาการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจากการท าธุรกรรมทางพาณิชยท์าง
อิเลก็ทรอนิกส์ : ศึกษากรณี สแปมเมล ์(Spam mail) 

2554 

56 ศิริขวญั ฝันนิมิตร การประกนัหน้ีทางธุรกิจ : ศึกษากรณีการน าสญัญาทางธุรกิจท่ีส าคญั
ในโครงการมาเป็นหลกัประกนั 

2555 
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57 ดนิตา เพง่ศรี หลกั Strict Compliance กบัปัญหาการตรวจเอกสารตามเลตเตอร์
ออฟเครดิต 

2555 

58 อมลณฐั อินทร์บวั ปัญหาความรับผิดของผูข้นส่งในการรับขนคนโดยสารทางอากาศ
ระหวา่งประเทศ 

2555 

59 สุภาพร สุขร่ืน ความรับผิดของผูข้นส่งในการขนส่งสินคา้ทางถนนระหวา่งประเทศ 2555 
60 สญัญา วริิยะอมรพนัธ์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในการท า

ธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ของภาครัฐ 
2555 

61 วฒันพงศ ์อินชูพงษ ์ ปัญหาการเพิกถอนค าช้ีขาดอนุญาโตตุลาการในขอ้พิพาททางการคา้
ระหวา่งประเทศ 

2555 

62 จกัรพงษ ์พงษศิ์ริชยัโรจน์ ความสอดคล้องของความตกลงคุ้มครองการลงทุน ACIA กับ
บทบญัญติัของ WTO 

2555 

63 ภาระว ีปุณเสรีพิพฒัน์ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลบน
ธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ :ศึกษากรณี การใชคุ้กก้ีบนอินเทอร์เน็ต  

2555 

64 พชัราวลยั คุรุธรรมานนท ์ ผลทางกฎหมายของระบบการเรียกเก็บเช็คดว้ยภาพและการจดัเก็บ
ภาพเช็ค: Bills of Exchange (Amendment) Bill ของประเทศสิงคโปร์ 

2555 

65 นวพล เขียวสง่า มาตรการภายหลงัองค์กรอุทธรณ์ (AB) มีค  าตดัสิน กรณีศึกษา : 
ระเบียบศุลกากรและการเก็บภาษีของประเทศไทยในการน าเข้า
สินคา้ประเภทบุหร่ีจากประเทศฟิลิปปินส์ 

2555 

66 ประวณี ศานติวงษก์าร ผลกระทบทางกฎหมายศุลกากรท่ีเกิดจากความตกลงทางการคา้ว่า
ดว้ยการจดัตั้งเขตการคา้เสรี ไทย – อินเดีย 

2555 

67 สรรเสริญ ศิริวรรณ ปัญหาการรับฟังพยานหลกัฐานในสญัญาอิเลก็ทรอนิกส์ 2555 
68 นลิน พิทกัษธ์วชัชยั การอุดหนุนดา้นพลงังานหมุนเวียนกบัมาตรฐานการอุดหนุนภายใต้

กรอบองคก์ารการคา้โลก 
2555 

69 อญัชิษฐา สุขสุพฒิุ เหตุแห่งการไม่บงัคบัตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ กรณีศึกษา 
“ค า ช้ีขาดท่ีขัดต่อความสงบเ รียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน”   

2556 

70 ชนญัญา เตชะธนูชยั การน ากฎหมายซองบุหร่ีแบบเรียบมาใชใ้นประเทศไทย: พนัธกรณี
ตามความตกลงในองคก์ารการคา้โลก (WTO) และความตกลงวา่ดว้ย
สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาเก่ียวกบัการคา้ (TRIPs)  

2556 

71 นพพร สิริเวชชะพนัธ์ กฎหมายไทยกบัการเปิดเสรีการลงทุนอาเซียน  2556 
72 ปริยศ เสนีวงศ ์ณ อยธุยา มาตรการกีดกันทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษีใน AEC : ศึกษากรณี

มาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพืช (SPS)  
2556 

73 สรัญญา เตชานุวตัร์ ความรับผิดของผูข้นส่งสินค้าทางทะเล ภายใต้กรอบความตกลง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

2556 

74 สุมลพร เกียรติศิริกลุ กฎหมายก ากบัดูแลการขนส่งของอนัตรายทางรถไฟภายในประเทศ
และระหวา่งประเทศของประเทศไทย  

2556 
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75 พชัราภรณ์ พงษท์ว ี การจ ากัดความรับผิดของผู ้ขนส่งคนโดยสารทางถนนระหว่าง
ประเทศ: ศึกษากรณีร่างพระราชบญัญติัการรับขนคนโดยสารและ
สมัภาระทางถนนระหวา่งประเทศ พ.ศ. ...  

2556 

76 นพรัตน์ แสงจนัทร์ พนัธกรณีของประเทศไทยต่อ ASW (ASEAN Single Window) : 
ศึกษากรณี NSW (National Single Window) ภายใตก้ารด าเนินการ
ของกรมศุลกากร  

2556 

77 นนัทิยา แกว้กอง มาตรการทางกฎหมายในการรับรองส่ิงพิมพอ์อก (printouts) ตาม
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์  พ.ศ. 2544  

2556 

78 สุธิดา สาธิตสมิตพงษ ์ มาตรการทางกฎหมายในการเปิดเสรีการคา้บริการภาคการเงินดา้น
บริษทัหลกัทรัพย ์ภายใต ้AEC 

2556 

79 วชัฌุกร แซ่เตียว รัฐวิสาหกิจไทยและรัฐวิสาหกิจต่างประเทศกบัพระราชบญัญติัการ
แข่งขนัทางการคา้  พ.ศ. 2542  

2556 

80 ธนวฒัน์ ทวชียัการ มาตรการรับจ าน าขา้วกบัการอุดหนุนการส่งออก  2556 
81 ปิยะภสัร์ โรจน์รัตนวาณิชย ์ แนวทางการคุม้ครองขอ้มูลใน Big Data: ศึกษาประเด็นความเป็น

ส่วนตวัและความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูล 
2557 

82 วริาภรณ์ พุม่ศรี  กฎหมายป้องกนัการหลีกเล่ียงภาษีของสหรัฐอเมริกา (FATCA): 
ศึกษากรณี การใหข้อ้มูลลูกคา้สถาบนัการเงินของประเทศไทย 

2557 

83 จิรชยา นนัทสุขเกษม  ความตกลงวา่ดว้ยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการคา้ (TBT Agreement): 
ศึกษากรณีพระราชบญัญติัมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ. 
2511 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

2557 

84 จุฑารัตน ์ชวดนุช  ปัญหากฎหมายในการน าบิทคอยน์มาใชส้ าหรับท าธุรกรรมออนไลน์
ในประเทศไทย 

2557 

85 ณภาภชั ไชยบุดดี  แนวทางการพฒันา กฎ ระเบียบ รองรับอากรแสตมป์อิเลก็ทรอนิกส์ 2557 
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ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

1 นิติกาญจน์  นาคประสม บทบาทของอยัการในการก าหนดโทษคดีอาญา 2553 
2 พรประภทัร์  แพง่พิบูลย ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการด าเนินคดีผูบ้ริโภคในศาลชั้นตน้ ตาม

พระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ.2551 ศึกษาเฉพาะ : ศาล
จงัหวดัเชียงใหม่ 

2554 

3 ละเอียด  ศรีลอ้ม ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายภาษีโรงเรือนและท่ีดินในประเทศไทย 2554 
4 สุรชยั  เดชพงษ ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัจ านอง : ศึกษาเฉพาะกรณีคดีใน

เขตพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 
2554 

5 สุทธารี เข่ือนแกว้ การน าหลกัความรับผิดโดยเด็ดขาดมาใชใ้นความผิดทางเพศส าหรับ
เด็ก 

2554 

6 ณฐัภสัสร  แสงทอง ปัญหาในการจดัการทรัพยสิ์นของคนสัญชาติไทยท่ีมีคู่สมรสเป็นคน
ต่างดา้ว : ศึกษากรณีการซ้ือท่ีดิน 

2554 

7 อธิราช  จิตเลขา บุคคลท่ีตกอยู่ภายใต้การตรวจสอบของผู ้ตรวจการแผ่นดินตาม
มาตรา 244 (1) (ก) (ข) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 2550 

2554 

8 คณาภรณ์  ธนูธรรมเจริญ ระบบจดัการเหมืองฝายกบัสิทธิชุมชน : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย
ปัจจุบนักบักฎหมายมงัรายศาสตร์ 

2554 

9 ธนิดา  ตรีทิพยรักษ ์ หลกัการห้ามด าเนินคดีซ ้ า : ศึกษาการค านึงถึงค าพิพากษาของศาล
ต่างประเทศ 

2554 

10 ดาริน  ดรุณกาญจน ์ กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์: ศึกษากรณีการเบ่ียงเบน คดีอาญา
ส าหรับเด็กและเยาวชน 

2554 

11 นิตยา  พลูสิน การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว:ศึกษากรณีการให้บริการทาง
กฎหมาย 

2554 

12 สุทธิชา เมฆอมัพร การคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งสงสัยตามพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเทียบเคียงกบัสิทธิของผูต้อ้งหาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  : Protections of Rights of 
the Suspect under the Emergency Decree  on Government 
Administrations in States of Emergency B.E. 2548: A Comparison 
with Rights of the Accused under the Criminal  Procedure Law 

2555 

13 อริยะ  เพช็รสาคร ปัญหาบุคคลตกหล่นจากทะเบียนราษฎรไทยท่ีท าให้บุคคลตกอยูใ่น
สภาวะไร้รัฐ : Omitted  Persons from Thai Civil Registration 
Causing  Statelessness 

2555 

14 สุธิตา  ทองดา ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัความรับผิด
ต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ.2551 : ศึกษา
กรณีความรับผิดของผูผ้ลิตดา้นผลิตภณัฑย์า 

2556 

15 วรพล  ตณัฑิกลุ สิทธิในการเลือกตั้งของผูต้อ้งขงัซ่ึงอยูร่ะหวา่งพิจารณาคดีอาญา 2556 
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ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

16 ธิดารัตน์  วรรณขาว ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับมาตรการบังคับทางปกครองตาม
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

2556 

17 เจษฎา  ชมพจูนัทร์ กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  ศึกษากรณีขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี
ไม่ใหเ้ปิดเผย 

2556 

18 อลิฟ  เจา้ดูรี ความรับผิดทางอาญาในกรณีการรับจา้งตั้งครรภ ์ 2556 
19 สิทธิพร  บุญทาศรี การรับฟังพยานหลกัฐานท่ีไดม้าโดยมิชอบในกฎหมายอาญา  ศึกษา

เฉพาะความเหมาะสมในการรับฟังพยานหลกัฐานตาม ม.226/1 
2556 

20 อรรถพล  เจริญลาภไพบูลย ์ ปัญหาการพิสูจน์ความสัมพนัธ์ระหว่างการกระท ากบัผลของความ
รับผิดในคดีส่ิงแวดลอ้ม  ศึกษากรณีแหล่งก าเนิดมลพิษมากกวา่หน่ึง
แห่ง 

2556 

21 มลฤดี  เทพฟ่ัน มาตรการริบทรัพยสิ์นในคดียาเสพติด : ศึกษาการริบทรัพยสิ์นตาม
พระราชบญัญติัมาตรการในการปราบปรามผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบั
ยาเสพติด พ.ศ. 2534 

2556 

22 จเร นวลจนัทร์ ปัญหากฎหมายเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง 2557 

23 สออน สมุทวานิช เธียรพา
นนท ์ 

ความรับผิดทางอาญาฐานกระท าชู ้ 2557 

24 อุชาติ เธียรพานนท ์ ปัญหาการจบักุมและการตรวจสอบการจบักุมเด็กและเยาวชนตาม
พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  

2557 

25 ประพนัธ์  จงประเสริฐ ปัญหาการก ากบัดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบญัญติั
สภาต าบล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  

2557 

26 กานต ์พนัธวงศ ์  ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมอาหารท่ีก่อใหเ้กิดภูมิแพ ้ 2557 

27 กิติมาภรณ์   บุราณสุข การคุม้ครองสิทธิมนุษยชนของคนไร้สัญชาติในประเทศไทย: ศึกษา
กรณีหลกัประกนัสุขภาพของคนไร้สญัชาติ 

2557 

28 กิจพข์เชษฐ ์ จิตตพงศ ์ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี : ศึกษากรณีไม่ใชม้าตรการ
บงัคบัทางปกครองเพ่ือบงัคบัช าระหน้ีตามค าสัง่ทางปกครอง 

2557 

29 อิสริยา บุตรหลวง การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหวา่งประเทศในประเทศไทย:ศึกษา
อนุสญัญาวา่ดว้ยการคุม้ครองเด็กและความร่วมมือในการรับรองบุตร
บุญธรรมระหวา่งประเทศ ค.ศ. 1993  

2557 

30 พรพินสั นวลจนัทร์ อุทกะ
เสน  
 

ปัญหาการเขา้ถึงสิทธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายของ
บุคคลท่ีประสบปัญหาความไร้เอกสารพิสูจน์ทราบตวับุคคลท่ีออก
โดยรัฐเจา้ของตวับุคคล  

2557 

 



                                                             มหาวทิยาลัยพายพั  (สารนิพนธ์)                                          862 

 

ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

1 บรรจบ จอมใจเหลก็  กระบวนการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ในชั้นสอบสวน
ศึกษากรณี คดีอาญาท่ีเป็นความผิดไม่ร้าวแรง   

2557 
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ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

1 พนัธ์ุทิพย ์นวานุช มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมเด็กและเยาวชน ใน
กระบวนการยติุธรรมทางอาญาดว้ยอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

2556 

2 มนธิดา วรีะพนัธ์ุ ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกับ
คนเขา้เมือง และการท างานของคนต่างดา้วในประเทศไทย 

2556 

3 สุภาพร เกษมสุนทร องค์กรวินิจฉัยปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ศึกษากรณี
เปรียบเทียบกฎหมายไทย สาธารณรัฐฝร่ังเศส และสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี 

2556 

4 ณรงค ์ระฆงัทอง มาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพฒันาความเขม้แขง็ของพรรคการเมืองไทย 

2556 

5 เตชิต ศิรวงศเ์ดชา การพฒันามาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมการใชสิ้ทธิ เสรีภาพ
ของส่ือมวลชนตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

2556 

6 ธงศกัด์ิ ดอกจนัทร์ มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกของ
ประเทศไทย 

2556 

7 ธนโชติ สุวรรณกลาง มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกันและควบคุมคนต่างดา้ว 
ครอบครองหรือถือกรรมสิทธ์ิท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

2556 

8 ประเสริฐ ล่ิมประเสริฐ การพฒันากฎหมายเก่ียวกบัระบบการแพทยแ์ผนไทย ศึกษาเฉพาะ
กรณีพืชสมุนไพร 

2556 

9 สมเกียรติ ไตรสรณปัญญา มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองเกษตรอินทรียแ์ละการ
สร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์: ศึกษาเฉพาะกรณีขา้วอินทรีย ์

2556 

10 ณฐัวนิ โฉมศรี กลไกทางกฎหมายเพ่ือจัดระบบควบคุมก ากับดูแลการประกอบ
กิจการรถโดยสารประจ าทาง 

2556 

11 ทวปี ศรีน่วม มาตรการทางกฎหมายเพ่ือป้องกนัและปราบปรามการร่วมกนัฉอ้โกง
ประชาชนโดยใชร้ะบบโทรศพัท ์

2556 

12 สมชาติ วงศธ์ราธร ปัญหาทางกฎหมายและบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของอาชีพ
นกัสืบเอกชน 

2556 

13 พระสิทธินิติธาดา 
(ชลชั พรหมะวนั) 

การลงโทษพระภิกษุ กรณีเสพเมถุน : ศึกษาเปรียบเทียบทางพระ
ธรรมวนิยัและทางอาญาเชิงประวติัศาสตร์และพฒันาการทางเลือก 

2556 

14 นิติพฒัน์ วฒิุบุณยสิทธ์ิ แนวทางแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง ศึกษา
กรณีการประกอบธุรกิจขายตรง 

2556 

15 สมเจตน์ พลอยจัน่ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัมาตรการบงัคบัทางปกครองในการยึด 
อายดั หรือขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 

2556 

    



 วทิยานิพนธ์ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 864 

 มหาวทิยาลัยปทุมธานี    

 
ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

16 ธีรภพ พนัธุชาติ มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมและตรวจสอบกระบวนการการท า
วสิามญัฆาตกรรมของเจา้พนกังานต ารวจในประเทศไทย 

2556 

17 เจริญศกัด์ิ เร่งถนอมทรัพย ์ ปัญหาและผลกระทบจากการบงัคบัใช้กฎหมายในสถานการณ์ภยั
พิบติัทางธรรมชาติ 

2556 

18 ก าพล  วนัทา ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการบังคับใช้หลักสุจริตในกฎหมาย
ปกครอง 

2557 

19 บณัฑิต  ขวาโยธา การพัฒนากฎหมายเ พ่ือก าหนดมาตรฐานการรับรองคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2557 

20 เพ่ิม  หลวงแกว้ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบับริหารงานบุคคลของขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2557 

21 วนิดา  จนัทิมา บทบาทของสถาบนัการเงินตามมาตรฐานสากลดา้นการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาหลกัเกณฑ์การรู้จกัลูกคา้และการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจริงของลูกคา้สถาบนัการเงิน 

2557 

22 ศิวชั  นุกลูกิจ มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผูเ้อา
ประกนัชีวติและผูรั้บประโยชน์ 

2557 

23 อดุลย ์ ทานาราช มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬามวยไทย
และมวยสากล 

2557 

24 ณฏัฐนนัท ์ พนัทองอ่อน ปัญหาทางกฎหมายในกระบวนการพิจารณาคดีความรับผิดทางการ
แพทย ์

2557 

25 ณฏัฐก์ญัจก์ร  เกตุสุวรรณ มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการน าเขา้-ส่งออกสารเคมีของ
ประเทศไทย 

2557 

26 วฒันา  เตียงกลู ปัญหาความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของประกาศค าสั่งคณะรัฐประหาร
ตามแนวค าพิพากษาของศาลไทย 

2557 

27 สมชาย  วอ่งไวเมธี มาตรการบงัคบัใชก้ฎหมายของเจา้หน้าท่ีต ารวจให้มีประสิทธิภาพ
ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ.2551 

2557 

28 พรรณราย  ธรรมวทิยาภูมิ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุม ก ากบั ดูแล การผลิต และ
การประกอบธุรกิจเซลลต์น้ก าเนิด (Stem Cells) ในประเทศไทย 

2557 
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1 ชญานี  ไมเออร์ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคมของผูสู้งอายใุนจงัหวดัปทุมธานี 2552 
2 ทชัเชษฐ ์ นิยมสุข การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลในเขต

ปริมณฑล 
2552 

3 นฤนาท  ยนืยง พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาลวชิาชีพ 2552 
4 วรรณวภิา  ไตลงัคะ ความมุ่งมั่นในการพฒันาท้องถ่ินของนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลในประเทศไทย 
2552 

5 วรีะชยั  จิตรบรรเทา การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการชลประทานจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา 

2552 

6 ศิวาวทิย ์ ส าเร็จผล ปัญหาและการพฒันาศาลปกครองในประเทศไทย 2552 
7 สฤษด์ิ  ไพรทอง บทบาทของมหาวิทยาลยัของรัฐในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ในการฝึกอบรมดา้นธุรกิจ 
2552 

8 กนกรัตน ์ ศรีวจิิตร์ บุพปัจจยัของความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเป็นนิติบุคคล 

2553 

9 สนัทนา  วจิิตรเนาวรัตน ์ การเปล่ียนพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
จนัทรเกษมโดยการใหค้  าปรึกษาตามแบบจ าลองขา้มทฤษฎี 

2553 

10 สุนทรี  เนียมณรงค ์ ผลประโยชน์ทบัซอ้น มาตรการของรัฐ และปัจจยัเอ้ืออ านวยท่ีมีผล
ต่อการคอร์รัปชัน่ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2553 

11 อนุชา  แพง่เกษร บุพปัจจยัและผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัของการปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้มท่ี
อยูอ่าศยัตามศาสตร์ฮวงจุย้ 

2553 

12 จีรวรรณ  บานแยม้ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของวิศวกรระดบัปฏิบติัการในนิคม
อุตสาหกรรมภาคกลางของประเทศไทย 

2553 

13 ชยัฤทธ์ิ  หนูสนัน่ การพฒันาศกัยภาพครูในการพฒันาการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1,2,3 

2553 

14 ไตรรัตน ์ ยนืยง รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงของผู ้บ ริหารโรง เ รียน
อาชีวศึกษาเอกชน 

2553 

15 นฤมล  กิตติบดีสกลุ นโยบายและการบริหารการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องส านักงาน
ตรวจคนเขา้เมืองในการป้องกนัแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองโดย
ผิดกฎหมาย 

2553 

16 นนัทา  รังสีปัญญา การพัฒนาภาวะผู ้น าสู่การเป็นผู ้บริหารมืออาชีพของโรงเรียน
มธัยมศึกษา 

2553 

17 ปรารถนา  พิชยั การพฒันาความพร้อมของนักการเมืองท้องถ่ินในการรับถ่ายโอน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2553 

18 ปริชญา  พิชยั ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานระดับผู ้บริหารในรูปแบบ
เทศบาล 

2553 
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19 พิชณุศม ์ จรัสบ ารุงโรจน์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของวศิวกรผูบ้ริหารในภาคเอกชน 2553 
20 มณฑล  ฉายอรุณ การน า เสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู ้น าของผู ้อ  านวยการ

วทิยาลยัเทคนิค 
2553 

21 รัศมี  วชิิรจนัทร์เพญ็ จริยธรรมของพนกังานรัฐวสิาหกิจ 2553 
22 วสนัต ์ สอนสมสุข ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดของ

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา จงัหวดัปทุมธานี 
2553 

23 วชิิต  บุญสนอง ประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพฒันาการเรียน
การสอนของโรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนระดบัช่วงชั้นปีท่ี 3 - 4 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 

2553 

24 วรีะชยั  ขนัรุ่ง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดบัทอ้งถ่ินเทศบาล
ในจงัหวดันนทบุรี 

2553 

25 ศุภชยั  เหลืองแสงทอง สมรรถนะก านัน ผู ้ใหญ่บ้าน ท่ีพึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน
ปกครองทอ้งท่ี 

2553 

26 สมิง  กลุธี บทบาทของชุมชนในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาระดบัช่วงชั้นท่ี 3 
- 4 

2553 

27 สุเมธี  จนัทร์หอม ปั จจัย ท่ี ส่ งผลต่อการบ ริหารการพัฒนาประ สิท ธิภาพของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2553 

28 เสาวนารถ  เลก็เลอสินธ์ ระบบสิทธิประโยชน์หลงัเกษียณอายขุองขา้ราชการพลเรือน 2553 
29 อุฤทธ์ิ  บุญมาก การจัดการความรู้ในการบริหารจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยัของสถานศึกษาระดบัอ าเภอ 
2553 

30 ปรเมษฐ ์ กฤตลกัษณ์ อิทธิพลของการตลาดนอกกรอบ และหมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ ต่อ
กระบวนการสร้างสรรคแ์ละความส าเร็จของนกัสร้างสรรคโ์ฆษณา 

2554 

31 ปูริดา  กลา้ประเสริฐ อิทธิพลของการมุ่งเนน้การตลาดต่อผลการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มไทย 

2554 

32 ราชปัญญารังษี  (วรีะเวส  
พาเจริญ) 

บทบาทท่ีคาดหวงัและท่ีเป็นจริงของพระสงฆ์ไทยท่ีมีผลต่อความยึด
มัน่ในศาสนาของพทุธศาสนิกชน 

2554 

33 สายใจ  หมัน่ฝึกพนัธ์ุ ผลกระทบของการยดึอ านาจการปกครองต่อพฤติกรรมทางการเมือง
ของผูมี้สิทธิเลือกตั้งและความตั้งใจในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

2554 

34 กลัยกร  กลายสุข ภาวะผูน้ ากบัการบริหารองคก์ารของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัและแนว
ทางการพฒันาสู่ความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพ 

2554 

35 ฐานุตรา  รัฐธีร์ กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติของคนในชุมชน ต าบลบาง
คูรัด อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 

2554 

36 ทองหล่อ  เท่ียงธรรม บทบาทหน้าท่ีของวิทยุชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ทอ้งถ่ิน 

2554 
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37 นนทวชัร์  อนนัทพ์รจินดา ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู ้ประกอบการท่ีมีศักยภาพจากฐานการ
ด าเนินงานโครงการเสริมสร้างผูป้ระกอบการใหม่ 

2554 

38 บณัฑิต  ไววอ่ง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีมีผลถึงความภกัดีต่อองค์กรของ
พนกังานร้านสะดวกซ้ือ 

2554 

39 ประยทุธ  พึ่งความสุข การจดัการความรู้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2554 
40 ประสงค ์ ชาญช่าง การเสริมสร้างคุณภาพชีวติของผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร 2554 
41 พร้อมพงศ ์ นพฤทธ์ิ การพฒันาบทบาทของสมาชิกพรรคการเมือง : กรณีของพรรคเพื่อ

ไทย 
2554 

42 พระครูภาวนาโสภิต ว.ิ 
(บุญญรัตน์ เมืองวงศ)์ 

การบริหารการเผยแพร่พระพทุธศาสนาในลา้นนา 2554 

43 สุรพงษ ์ รุ่งวารินทร์ การพฒันาภาวะผูน้ าของก านันผูใ้หญ่บ้านตามความตอ้งการของ
ประชาชนจงัหวดัสุพรรณบุรี 

2554 

44 เสาวนนัท ์ ขวญัแกว้ สมรรถนะทางวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี 

2554 

45 อารักษ ์ ชยัมงคล การมีส่วนร่วมการบริหารการพฒันามรดกโลกในประเทศไทย 2554 
46 ณฐาภพ  ยมจินดา การบริหารการพฒันาเมืองน่าอยู ่: กรณีศึกษา เทศบาลต าบลในพ้ืนท่ี

บริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา 
2554 

47 ณพลพทัธ์  จิรเจริญสมบติั คุณภาพการส่งมอบบริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดั
สระแกว้ 

2554 

48 ธวชัชยั  ภาคแกว้ ประสิทธิผลการบริหารจัดการองค์การด้านการท่องเท่ียว : 
กรณีศึกษา โรงแรมในพ้ืนท่ีบริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา 

2554 

49 วรากร  สงัขว์งษา ประสิทธิผลการบริหารจดัการองคก์ารดา้นงานผงัเมือง : กรณีศึกษา 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในพ้ืนท่ีบริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา 

2554 

50 จกัรพนัธ์  กิตตินรรัตน ์ บุพปัจจยัของความภกัดีของลูกคา้กลุ่มเจเนอเรชัน่วายต่อผูใ้ห้บริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในกรุงเทพมหานคร 

2555 

51 ธนธร  โดดไทย บุพปัจจัยและผลลพัธ์ของความสามารถในการจัดการเชิงกลยุทธ์
ธุรกิจสถานีน ้ ามนั ปตท. 

2555 

52 ปิยะพล  ทรงอาจ การใหค้  าปรึกษาแบบกลุ่มตามแบบจ าลองขา้มทฤษฎีเพื่อการเปล่ียน
พฤติกรรมการด่ืมสุราของนกัศึกษาวทิยาลยัเทคนิคธญับุรี 

2555 

53 เยาวดี  รุ่งโรจน์ชยัพร ความเป็นอิสระของส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินในการตรวจสอบ
การใชอ้ านาจบริหารภาครัฐ : บุพปัจจยัและผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั 

2555 

54 ฉลาด  อยูย่นื ทศันคติต่อประสิทธิผลของโครงการพฒันาศกัยภาพและสมรรถนะ
ของทรัพยากรมนุษยข์องกรมศุลกากรตามยุทธศาสตร์  5 ปี (พ.ศ.
2551 - พ.ศ.2555) 

2555 
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55 นพดล  มีนิสยั การเรียนรู้เพ่ือมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ินเขต
พ้ืนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลจงัหวดัพิจิตร 

2555 

56 ปาจรีย ์ สงัขว์งษา การบริหารการพฒันาท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการใหบ้ริการสาธารณะ
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในพ้ืนท่ีบริเวณภาคกลาง 

2555 

57 มานิตย ์ เลพล ความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงไฟฟ้ากบัชุมชน 2555 
58 รัตนาภรณ์  สืบสุข ผลของวฒันธรรมองคก์ารต่อความผูกพนัของพนักงานในเขตนิคม

อุตสาหกรรมภาคกลางของประเทศไทย 
2555 

59 ลาภ  ศรีส าอางค ์ คุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพนัต่อองค์การของขา้ราชการ
ต ารวจกองบญัชาการต ารวจนครบาล 

2555 

60 สุเทพ  บุญวฒัน ์ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 
4 โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร 

2555 

61 แสงจิตต ์ ไต่แสง การพฒันาทรัพยากรมนุษยด์้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินประยุกต์ในภาค
เกษตร 

2555 

62 แหลม  ศรีนุย้ ภาวะผู ้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามทัศนะของ
ประชาชนต่อการบริหารงานของจงัหวดัสุพรรณบุรี 

2555 

63 กมลลกัษณ์  ยนิดียม ประสิทธิผลการบริหารองค์การตามหลกัการบริหารจัดการท่ีดี  : 
กรณีศึกษา เทศบาลต าบลในพ้ืนท่ีบริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา 

2555 

64 กิติศกัด์ิ  พรพรหมวนิิจ ประสิทธิผลการใหบ้ริการสาธารณะตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี : 
กรณีศึกษา เทศบาลต าบลในพ้ืนท่ีบริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา 

2555 

65 ธนาภสัสร์  แสงเกียรติยทุธ ประสิทธิผลการให้บริการจัดการองค์การด้านการจัดการขยะมูล
ฝอย : กรณีศึกษา เทศบาลต าบลในพ้ืนท่ีบริเวณภาคเหนือตอนล่าง 

2555 

66 มาโนชญ ์ ปานพรหม คุณภาพการให้บริการสาธารณะตามหลกัการบริหารจัดการท่ีดี  : 
กรณีศึกษา เทศบาลต าบลในพ้ืนท่ีบริเวณภาคเหนือตอนล่าง 

2555 

67 สมดุลย  ด าทองสุก การพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์มีผลต่อการปฏิบติังานของต ารวจกอง
บังคับการปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ 

2555 

68 สุรศกัด์ิ  คนมัน่ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานในการป้องกันแรงงานต่างด้าวชาว
กัมพูชาท่ีลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายด้านจังหวัด
สระแกว้ 

2555 

69 สุริยะ  รัตนสมยั ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการถ่ายโอนภารกิจของกรมทางหลวง
ชนบทไปสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน : กรณีศึกษา องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล (อบต.) ในจงัหวดัปทุมธานี 

2555 

70 อนุชา  เทียมพลู การบริหารการพฒันาท่ีมีผลต่อการให้บริการสาธารณะ : กรณีศึกษา 
เทศบาลต าบลในพ้ืนท่ีบริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา 

2555 
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71 นที  วรรธนะโกวนิท ์ มาตรการทางกฎหมายภายใต้หลักความร่วมมือของภาครัฐและ
เอกชนในการก ากบัดูแลธุรกิจรถยนตเ์ช่า 

2555 

72 ไพจิตร  พึ่งภพ แนวทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมายและทางปฏิบัติเก่ียวกับธุรกิจ
จดัสรรท่ีดิน 

2555 

73 สุรพล  สินธุนา แนวนโยบายและมาตรการทางกฎหมายเพื่อการบริหารจดัการภาวะ
โลกร้อนในประเทศไทย 

2555 

74 ชิณภทัร  ชิณะรัตน ์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคซ่ึงซ้ือบา้นจดัสรร 2556 
75 จารึก  เกิดสมบติั มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 2556 
76 1. กิตติศกัด์ิ  หร่ังแกว้ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการคา้มนุษยข์องหญิงและเดก็

ต่างดา้วท่ีเขา้เมืองและใชแ้รงงานโดยผิดกฎหมาย 
2556 

77 อ านาจ  บวัสุข มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองความปลอดภยั อาชีวอนา
มยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานของคนพิการ 

2556 

78 ธรกฤต  กณัฑสิทธ์ิ ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองลิขสิทธ์ิงานศิลปะประยกุต ์ 2556 
79 อษัฏายทุธ  ศรีเสนาศกัด์ิ ปัญหาการละ เ มิด ลิขสิท ธ์ิขายแผ่นซี ดี เพลง ท่ีผ ลิตจากนอก

ราชอาณาจกัร กรณีศึกษา ตลาดโรงเกลือ 
2556 

80 คงเดช  จนัทร์ตรี ปัญหากฎหมายเ ก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิรักษาพยาบาลของ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐกบัลูกจา้งภาคเอกชน 

2556 

81 พิมพร์ดา  ศรีทอง มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองนกัท่องเท่ียว 2556 
82 วนัชยั  ขนัยา มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามการปลอมปนน ้ ามัน

เช้ือเพลิง 
2556 

83 สุวรรณ  จงไกรจกัร การใชม้าตรการทางกฎหมายของต ารวจในการต่อรองขอ้มูลท่ีส าคญั
และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งจากผูก้ระท าผิด ตามพระราชบญัญติัยา
เสพติดใหโ้ทษ พทุธศกัราช 2545 

2556 

84 โกวทิย ์ สีเขียว หลกัการใชง้านลิขสิทธ์ิโดยชอบธรรมกบัการละเมิดลิขสิทธ์ิในงาน
วรรณกรรม 

2556 

85 ธนัยน์รี  พรไพรเพชร การก าหนดค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 2556 
86 ด ารงคว์ทิย ์รัตนฟวูงศ ์ มาตรการแกไ้ขเยยีวยาความเสียหายของขา้ราชการต ารวจท่ีไดรั้บผล

จากการเพิกถอนค าสั่งทางการปกครอง กรณีปลดออกหรือไล่ออก
จากราชการ 

2556 

87 มนูญ โตวงษ ์ การปล่อยชั่วคราวผู ้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาโดย ระบบ
ประกนัภยัอิสรภาพ 

2556 

88 นนัทน์นิตย ์ บุญอินทร์ การฟ้องคดีสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ผูบ้ริโภค 

2556 

89 ลพัธวทิย ์ จรรยาวจิิตร การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นผิดพลาดในการบงัคบัคดี 2556 
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90 สิทธิชยั  วงคเ์วยีน มาตรการทางกฎหมายในการตรวจคน้และการจับกุม : กรณีศึกษา
อ านาจหนา้ท่ีของต ารวจในชั้นก่อนฟ้องดี 

2556 

91 อธิศ  ผอ่งเสรี การเยยีวยาผูเ้สียหายจากการกระท าความผิดทางอาญา 2556 
92 วชิาญ  จนัทร์อินทร์ ลิทธิของผูต้อ้งขงัในเรือนจ าในประเทศไทย 2556 
93 ณฐัพล ชนะศุภกาญจน์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของแรงงานต่างด้าว : 

กรณีศึกษาแรงงานต่างดา้วในจงัหวดัสระแกว้ 
2556 

94 ฉตัรแกว้ วรรณฉวี มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครอง เยยีวยา และแกไ้ขปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัวตามพระราชบัญญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 

2556 

95 ฉตัรชยั  รือหาร ปัญหากฎหมายในการสืบสวนเร่ืองคดัคา้นการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

2556 

96 ไพโรจน์ เรืองทิพย ์ เอกสิทธ์ิของพยานซ่ึงเป็นบิดามารดาและบุตรของผูต้ ้องหาหรือ
จ าเลยในคดีอาญา 

2556 

97 พชัรินทร์  รัตนวภิา มาตรการทางกฎหมายในการสนบัสนุนใหอ้งคก์ารเอกชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง 

2556 

99 จนัทร์สม  จนัทร์อินทร์ ความรับผิดละเมิดของเจา้หนา้ท่ีกรมท่ีดิน 2556 
100 รุ่งณิชา  เขียวแกว้ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเกษตรแบบมีสญัญาผกูพนั 2556 
101 บุญชดั  นาคแกม การใชดุ้ลพินิจของศาลในการออกหมายจบั : กรณีศึกษาศาลจงัหวดั

ปทุมธานี ในปี พ.ศ. 2551-2553 
2556 

102 อนุชิต  กระธรรมะ ปัญหากฎหมายกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค 

2556 

103 ประสงค ์ สอนจนัทร์ การเพิกถอนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง : กรณีค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง 

2556 

104 มานะ  องักาบเพช็ร ปัญหากฎหมายในการคุม้ครองสิทธิเด็กในชั้นพนกังานสอบสวน 2556 
105 ไพสรรค ์ ทองสุทธ์ิ มาตรการควบคุมการเลือกตั้ งและบทลงโทษผูส้มัครรับเลือกตั้ ง 

สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
2556 

106 พนขณัฑ ์ วตันเนตร สิทธิของคนพิการ : กรณีศึกษาการเขา้ถึงบริการของรัฐ 2556 
107 กิจติพงษ ์ จนัทร์ค า สิทธิการท างานของคนพิการโดยผูป้ระกอบการภาครัฐและเอกชน 2556 
108 รัชตะโรจน์  นนัทป์รเมษฐ ์ หลกัการฟ้องคดีผูบ้ริโภค 2556 
109 วรชยั  สุวรรณผา การบงัคบัใชก้ฎหมายจราจรกบัผูค้า้บนทางเทา้ 2556 
110 เมธิชยั  แกว้ค าศรี อ านาจหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวนกบัการคุม้ครองพยานบุคคลใน

คดีอาญา 
2556 

111 ชูชาติ  หสัถกิจ การไดรั้บอิสรภาพระหวา่งการด าเนินคดีอาญา : กรณีศึกษาผูต้อ้งหา
และจ าเลยท่ียากจน 

2556 
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112 วรากร  หนนัชยั ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเทศบาล 2556 
113 โสภิศ  อินทสโร ปัญหาการบังคบัใช้กฎหมายในการคุม้ครองเด็กและเยาวชนมิให้

กระท าความผิดซ ้ า 
2556 

114 ธนาคม  กิจภกัดีกลุ ปัญหาการตีความรัฐธรรมนูญ : กรณีศึกษา การตีความลักษณะ
ตอ้งหา้มของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 

2556 

115 นงเยาว ์ อารีเอ้ือ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองพยานคดีเลือกตั้ง 2556 
116 วชิยั  ร้ิวเหลือง สิทธิของประชาชนในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 2556 
117 ณรงค ์ เอ่ียมระหงษ ์ ปัญหากฎหมายในการด าเนินคดีต่อผูก้ระท าผิดเก่ียวกบัแรงงานต่าง

ดา้วผิดกฎหมาย 
2556 

118 กฤตวตัน์  อ านาจ มาตรการทางอาญาในความผิดเก่ียวกบัเคร่ืองหมายการคา้ 2556 

119 ประยรู  พนัธ์งาม มาตรการคุม้ครองผูบ้ริโภคตามแนวทางพระราชบญัญติัวธีิพิจารณา
คดีผูบ้ริโภค 

2556 

120 ธนวทิย ์ กาญจนนฤนาท การสอบสวนความผิดอาญาเก่ียวพนักนั 2556 

121 จ านงค ์ รอดไทร การร้ือฟ้ืนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม่ : กรณีศึกษาท่ีเป็นคุณแก่จ าเลย 2556 

122 จรัญ  หม่ืนเจริญ มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามการคา้มนุษยใ์นประเทศ
ไทย 

2556 

123 ทศภณ  พรมไชยา มาตรการกฎหมายกรณีเด็กและเยาวชนกระท าความผิดอาญา 2556 

124 บุญฤทธ์ิ  นอ้ยนงเยาว ์ การแสวงหาพยานหลกัฐานจากตวัผูต้อ้งหา: ศึกษาการตรวจตวัและ
การคน้ตวัในการด าเนินคดีอาญา 

2556 

125 บวม ขนุทด ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการท างานของคนต่างดา้ว ท่ี
หลบหนีเขา้เมือง 

2556 

126 พินิจ  จนัทโชติ ปัญหากฎหมายในการออกโฉนดชุมชน 2556 

127 ชวกริน  วรีะเดชะ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการเยียวยาความเสียหายแก่ผูต้อ้งหาหรือ
จ าเลยในคดีอาญา ท่ีไดรั้บผลร้ายจากกระบวนการยติุธรรมท่ีผิดพลาด 

2556 

128 ณรงค ์ กระจ่างพิศ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคา้ปลีกภายใตร้ะบบการคา้เสรี 2556 

129 พรทิพย ์ ชาติดี ปัญหาการสอบสวนคดีเด็กและเยาวชนในคดีอาญา 2556 

130 จารุ  กนะกาศยั ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินกบั
ผูป้กครองธุรกิจคา้ทองค า 

2556 

131 ณรงคฤ์ทธ์ิ  ถ่อนก่ิง  มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษผู ้กระท าความผิดกฎหมาย
จราจร 

2556 

132 ปิยะณฐั  ถือพดุซา หลักนิติรัฐ หลักนิติกรรมในร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความ
ปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ... 

2556 

133 ประภาภรณ์  สิงหธนานนท ์ การใชดุ้ลพินิจของศาลในการรอการก าหนดโทษหรือรอการลงโทษ 2556 
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134 สุรพล  ปันช านาญคา้ ปัญหากฎหมายในการคุม้ครองสิทธิลูกหน้ีท่ีมีปัญหาขอ้มูลเครดิต
ของสถาบันการเงินตามพระราชบัญญติัการประกอบธุรกิจขอ้มูล
เครดิต พ.ศ. 2555 

2556 

135 ธญัญป์วณี  ฤกษโ์หราภาณุ
กลุ 

อายคุวามฟ้องร้องในความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราและการกระท า
อนาจาร : ศึกษาเฉพาะกรณีศึกษาอนัยอมความได ้ 

2557 

136 ธญัธิตา  กาญจนนฤนาท สิทธิในการเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีใหมี้ทนาย
ในศาลทหาร  

2557 

137 กาจกริช  เพง็เพชร สิทธิของผูเ้สียหายท่ีจะไดรั้บการเปิดเผยขอ้มูลในกระบวนการ
ยติุธรรมทางอาญา  

2557 

138 สุชาติ  พวงทอง ปัญหาการพอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา  2557 

139 อนุชิต  เสมานารถ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีตาม
กฎหมายไทย  

2557 
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1 จิระศกัด์ิ จัน่บ ารุง อนุญาโตตุลาการกบัสัญญาทางปกครองในระบบคอมมอนลอวแ์ละ
ซีวิลลอว ์: ศึกษาวิธีการระงบัขอ้พิพาทในสัญญาทางปกครองของ
ประเทศสิงคโปร์เปรียบเทียบกบัประเทศไทย 
Arbitration and Administrative Contract in Common Law and Civil 
Law System: Case study on Settlement of Dispute in 
Administrative Contract in Singapore Comparison with Thailand 

2554 

2 ปกรณ์  ไพรองักรู   มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามยาเสพติดใหโ้ทษ 

The Legal Measures for Eliminating Narcotics Consumption 

2554 

3 สุรชยั  รัตนกรกลุ   อ านาจดุลพินิจในการออกค าสัง่ยา้ยขา้ราชการ 
Discretionary Power to Issue Orders Transferring Government 
Officers 

2554 

4 อินทิรา  ฉิวรัมย ์  การตรวจสอบการใช้อ านาจหน้าท่ีของผูพ้ิพากษาศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 
An Inspection of the Judicial Authority of the Supreme Court of 
Criminal Division for Political Position Holders 

2554 

5 อดิศกัด์ิ  นอ้ยสุวรรณ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารของกองทุนจดัรูปท่ีดินเพ่ือ
พฒันาพ้ืนท่ี 

Legal Problems on Management of Land Readjustment Fund 

2554 

6 จุฬสมา โพธิอุโมงค ์   หลกัเกณฑก์ารพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบ้ืองตน้และเงินชดเชยตาม
ร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองผูเ้สียหายจากการรับบริการสาธารณสุข 
พ.ศ. .... 
Eligibility Criteria for Consideration in Granting Preliminary 
Subsidy and Compensation Pursuant to the Draft Patient Injury 
Act, B.E. …. 

2554 

7 พิภพ  ภู่เพง็    บทบาทของฝ่ายตุลาการในการสรรหาผูด้  ารงต าแหน่งในองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ 

The role of the judiciary on a selection for holders of office in the 
Constitutional Independent Organizations 

2554 

8 วนิยั  เจริญเฉลิมศกัด์ิ กฎหมายเรือนจ าเอกชนเปรียบเทียบ 

Comparison of Private Prisons Law 
2554 

9 พิจิต  ตราชูธรรม   ปัญหาความไม่เป็นธรรมในการเสียภาษีซ ้ าซอ้นของบุคคลธรรมดาท่ี
มีเงินไดจ้ากต่างประเทศ 
The Unfair Problem on Individuals’ Foreign Income Double 
Taxation 

2554 
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10 ธนพฒัน์  โชคดารา   การใชบุ้คคลเป็นหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราว ศึกษากรณีการ
ปล่อยชัว่คราวในศาลทหาร 
The Provisional Release System: A Case Study of the Person 
Standing as Security under Thai Military Court Jurisdiction 

2555 

11 เชาวลิต  เหล่าชยั    การก าหนดวิทยฐานะข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547    
The Specification of Academic Qualification of Government 
Teachers Under The Government Teachers and Education 
Personnel  Act B.E. 2547 

2555 

12 พฒันชยั  แสนกลา้     ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของอนุญาโตตุลาการแก่สัญญา
สมัปทานของรัฐ 
The Problem of Applicable Law by Arbitration under Concession 
Contracts of State 

2555 

13 กชกร  เขียวอรุณ   สิทธิเสรีภาพการชุมนุมของประชาชนในท่ีสาธารณะ 
People’s Right and Freedom of Assembly 

2555 

14 สุชยั  เลยะกลุ   ปัญหาการจัดตั้ง และควบคุมการด าเนินงานสถานตรวจสภาพรถ
เอกชน  
The Problems on Establishment and Control of Vehicle Inspection 
Stations  

2555 

15 วฑิูรย ์ วงษปั์ญญา อ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการวนิิจฉัยให้มีการเลือกตั้ง
ใหม่และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
Power of the Election Commission regarding the Decision on Re-
Election and Revocation of Election Rights 

2555 

16 สมชาย   เจริญกิจ   ความชอบธรรมของการสรรหาสมาชิกวฒิุสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 
The Legitimacy of the Selection of Senators under the Constitution 
of the Kingdom of Thailand B.E. 2550. 

2555 

17 จกัเรศ  พิทยาคม   การใชสิ้ทธิต่อตา้นโดยสนัติวธีิของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ 
The Right to Resist Peacefully of the Thai People under the 
Constitution of the Kingdom of Thailand 

2555 

18 ปัญญาพน  เจริญพานิช     ปัญหาการคุ้มครองธรรมสิทธ์ิในลิขสิทธ์ิและสิทธิข้างเคียงตาม
พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 
Problems of Moral Rights Protection in Copyright and Neighboring 
Rights under the Copyright Act B.E. 2537 

2555 
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19 ธนู  ไมแ้กว้   การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัป่วยในเรือนจ า 
The  Treatment  of  Sick Prisoners  in  the  Prisons 

2555 

20 น าพงษ ์ ไกยเดช   การก าหนดคุณสมบัติและกระบวนการสรรหากบัความเป็นอิสระ
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ: ศึกษาเปรียบเทียบกบัศาลรัฐธรรมนูญ
ของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐ
เกาหลี และญ่ีปุ่น 
The Qualifications and Selection Process and the Independence of 
Judges of the Constitutional Court: A Comparative Study with the 
Constitutional Court of the Federal Republic of Germany, the 
United States of America, the Republic of Korea and Japan 

2555 

21 สถาพร  สอนเสนา   ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 : ศึกษากรณีการกระท าความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดจากชุดค าสัง่ไม่พึงประสงค ์
Legal Problems on the Enforcement of Computer Crime Act BE 
2550 (2007) : A Case Study of Computer Crime caused by 
Malicious Software 

2555 

22 มนูญธรรม  ปรีชาไว   ความรับผิดทางแพง่จากการใชบ้ตัรเครดิต (กรณีมีเซลสลิป) 
Civil Liability from Credit Card Transactions (with Sales Slip) 

2555 

23 จกัรพนัธ์ กอ้นผกู การบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคในการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม : กรณีศึกษา สัญญาการให้บริการอินเทอร์เน็ต
The Enforcement of the Consumer Protection Law in 
Telecommunication Business; Case Study: Internet Service 
Agreement 

2556 

24 วนัชยั   ไพบูลยอ์ภิบาล   มาตรการทางกฎหมายเชิงป้องกนัในการคุม้ครองผูบ้ริโภคกรณีความ
รับผิดในผลิตภณัฑ ์
Preventive Measures for Consumer Protection in Product Liability 

2556 

25 สุชญัญา  พลเพชร การด าเนินคดีแบบกลุ่มเพ่ือคุม้ครองผูบ้ริโภคกรณีศึกษาความไม่เป็น
ธรรมของสญัญา 
Class Action Consumer Protection Groups: A Case Study of Unfair 
Contracts 

2556 

26 นิธิพฒัน์  แสงมณี   มาตรการทางกฎหมายต่อการครอบครองส่ิงละเมิดลิขสิทธ์ิเกิน
จ านวนท่ีเหมาะสม 
The Legal Measures for Mere Possession of Copyright 
Infringement 

2556 
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27 สุขแท ้ เรืองวฒันะโชติ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมจรรยาบรรณวชิาชีพผูส้อบบญัชี 
ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
Legal Measures for Controlling the Professional Ethics of Auditors 
of a Listed Company 

2556 

28 วชัระ  ทานะวงศ ์  มาตรการในการควบคุมการพนนับนอินเตอร์เน็ต  
Measures to regulate gambling on the Internet 

2556 

29 สมหวงั  ก๋าอ่ินแกว้ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการพิจารณาสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัตาม
พระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่
ปลอดภยั พ.ศ. 2551 
Legal Problems Concerning the Consideration of Unsafe Products 
 in the Liability for Damages Arising from Unsafe Product Act B.E. 
2551 

2556 

30 พระมหารมย ์  แตงทรัพย ์ สิทธิของพระภิกษุทางกฎหมายอาญา  
Thesis Name:   Monk's  Rights  in Criminal  Law   

2556 

31 กิตติชยั  พนัธ์เกษม การอายดัทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
The Freezing of Assets of Tax Defaulters in Accordance with the 
Revenue Code 

2556 

32 ศุภณฐั ชยัสวสัด์ิ มาตรการในการบงัคบัใชก้ฎหมายส่ิงแวดลอ้มทางน ้ า 
Measures of water environment law enforcement 

2556 

33 กรรณิกา สมัพนัธ์พว่ง การลงโทษท่ีเหมาะสมกรณีผูเ้สพยาเสพติด 
Appropriate punishment; In Case Of Drug User 

2556 

34 ปพฒัน์   วสุธวชั   ปัญหาการกนัผูต้อ้งหาเป็นพยานในคดีอาญา   
The problem of preservation of the alleged offender as a witness in 
a criminal case 

2556 

35 ศวรรยา  รังรักษถ์าวร   การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาความรับผิดในค่าเสียหายเก่ียวกบัคดี
ส่ิงแวดลอ้มตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ 
A Comparative Study of the Legal Problems in Claiming for 
Compensation in  Environmental Cases 

2557 

36 วสุิทธ์ิ  ลจัฉเสว ี ภูมิคุม้กนัทางกฎหมายของผูมี้วชิาชีพแพทย ์
Legal Immunity for Medical Professionals 

2557 

37 จกัรพงษ ์โฉมปราชญ ์   การเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายโดยสมคัรใจของลูกหน้ีท่ีเป็นบุคคล
ธรรมดา 
Entering into Voluntary Bankruptcy Process of the Natural Person 
Debtor 

2557 
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38 สุวรรณา คณะยอด   ค่าทดแทนในเร่ืองการหมั้นตามกฎหมายครอบครัว  
Compensation for Damage from Engagement According to the 
Civil and Commercial Code 

2557 

39 จิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์    ปัญหากฎหมายวา่ดว้ยการบริหารจดัการทรัพยากรชีวภาพ: การเขา้ถึง
และการแบ่งปันผลประโยชน์ตอบแทน 
Legal Problems Relating to Biological Resource Management: 
Access and Benefit Sharing  

2557 

40 ประวชิ  ราชกิจ การคุม้ครองภูมิปัญญาการนวดไทย 
The Protection of Thai Massage Wisdom 

2557 

41 พลัลอง  มัน่ดี    การคุม้ครองดูแลบุตรของลูกจา้งก่อนและหลงัคลอด 
Protection and care for employees’ children before and after birth 

2557 

42 ฐิตินนัท ์ อินทรปาลิต      ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
พ.ศ. 2535 ศึกษากรณี ค่าเสียหายท่ีเกิดแก่ทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น 
Legal Problem Concerning the Protection for Motor Vehicle 
Accident Victims Act B.E.2535 (1992): a Study on Third Property 
Damage Indemnity 

2557 

43 สิงห์ฐาน  จนัทรา อ านาจสถาปนารัฐธรรมนูญกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเพื่อการ
จดัตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
The Authority to Establish of the Constitution and the Power to 
Amendment of the Constitution aiming at the Establishment of the 
Constituent Assembly 

2557 

44 จตุภรณ์ แก้วคุ ้มภัย  พฒัน
สิทธิชีวนิ   

เกณฑ์การวินิจฉัยเขตอ านาจศาลของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาด
อ านาจหน้าท่ีระหว่างศาลในคดีพิพาทเก่ียวกบัท่ีดินสาธารณสมบติั
ของแผน่ดิน 
Criteria for Determining Court Jurisdiction of the Adjudication 
Committee for Powers and Duties among Courts in Public Land 
Disputes 

2557 

45 ดุลยพิ์นิจ   กิติศกัด์ิ   ปัญหาการด าเนินการทางวนิยัขา้ราชการธุรการของส านกังานอยัการ
สูงสุด  Legal Problems relating to disciplinary measures against 
Administrative Officials of the Office of the Attorney General   

2557 

46 ชุติมา  ป้ันงาม การตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบทั่วไปโดย
ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
The Audit of Local Governments by Office of the Auditor General 
of Thailand 

2557 
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ปีทีเ่ผยแพร่ 
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47 บุณยรัตน์ เปาะทองค า     การกลัน่กรองพยานหลกัฐานกบัการใชห้ลกักฎหมายเพ่ือประโยชน์
แห่งความยุติธรรม (ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา 87(2)) 
Witness and Evidence Screening and Application of Laws for 
Justice According to the Section 87 (2) of the Civil Procedure Code 

2557 

48 สยาม  ยิง่ทวหียก การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งภายหลงัการยบุพรรค 
Disfranchisement After Dissolution of Political Parties 

2557 

49 ร่มปรางค ์ สวมประค า การส้ินสุดสมาชิกภาพของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองกรณีท่ีไม่
จ าตอ้งใหศ้าลรัฐธรรมนูญวนิิจฉยั   
Termination  of  Membership  of  Persons  Holding  Political  
Positions  that Should not be Referred to the Constitutional  Court 
for Consideration 

2557 

50 สุรศกัด์ิ  ธรรมเป็นจิตต ์ การใช้สิทธิทางศาลตามมาตรา 28 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2550 ต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
Making a legal claim by virtue of Section 28 of Thailand 
Constitution 2550 B.E. to Constitutional Court 

2557 

51 โกสินทร์  มีพรบูชา การฟ้องคดีอาญาโดยผูเ้สียหาย 
The Criminal Prosecution by Injured Person 

2557 

52 บุญสวสัด์ิ  ชวลิตกลุ ระบบและอ านาจหน้าท่ีของผูพ้ิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและ
ครอบครัวในการพิจารณาคดีอาญา 
System and the Authority of the Juvenile and Family Court Lay 
Judge in a Criminal Trial 

2557 
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1 วนิดา   จนัทิมา       การคุม้ครองลูกจา้งตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน “กรณีหยดุกิจการ
ชัว่คราว”       

2554 

2 วรีชยั  ศรีวอุไร การใชม้าตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการมีอาสาสมคัรต ารวจ
บา้น :                      รวจบา้น สงักดักองบงัคบัการต ารวจ
นครบาล 9 

2555 
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ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
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1 สุรพงษ ์ เบญจาทิกลุ  มาตรการในการก ากับดูแลและส่งเสริมผู ้ประกอบอาชีพนักสืบ
เอกชน  

2554 

2 สมศกัด์ิ  สองเมือง    ปัญหาข้อยกเว ้นการละเมิดลิขสิทธ์ิศึกษากรณีมาตรา 32 แห่ง
พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537   

2554 

3 ฤทธิจกัร  จนัทิมา   บทบาทของพนกังานสอบสวนในการลดปริมาณคดีเขา้สู่ศาล  2554 

4 ณรงค ์เทียนกณัฑเ์ทศน์  ปัญหาการใชเ้สรีภาพในการชุมนุม  2554 

5 นนัทปัทม ์โมทอง การรอลงโทษปรับ 2555 
6 ศิริพรรด์ิ   สุทธิศาสนกลุ การน ามาตรการแกไ้ขและฟ้ืนฟผููก้ระท าผิดมาบงัคบัใชก้บัผูก้ระท า

ความผิดตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
2555 

7 พนม  โพธ์ิแกว้ แนวทางการแกไ้ขพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. 2542  : ศึกษากรณีการขยายขอบเขตความผิดอนัเป็น
แหล่งท่ีมาของการฟอกเงิน 

2555 

8 บณัฑิต สงัคะสินธ์ิ ปัญหาการใชแ้รงงานเด็กตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 

2555 

9 ประพาส  สุทธินนัท ์ คดีปกครองเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร :ศึกษาเฉพาะกรณีพิพาทตาม
มาตรา 9 วรรค 1(3)แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวธีิ
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

2555 

10 อู่ทอง    นกยิม้   การรับฟังค าใหก้ารรับสารภาพของผูต้อ้งหาในชั้นสอบสวนกบัการ
ท าแผนประทุษกรรมประกอบค ารับสารภาพ  

2555 

12 สุภา   สุดเขต กระบวนการสอบสวนคดีอาญาท่ีผูเ้สียหายพิการทางกายและการ
มองเห็น : ศึกษากรณีความผิดเก่ียวกบัคดีลกัทรัพย ์             

2555 

13 ประทานพร เลาหไทยมงคล       หลกัการสอบสวนในคดีอาญาท่ีผูเ้สียหายหรือพยานเป็นเด็กและ
เยาวชน               

2555 

14 เอกฉตัรชยั  สอนทา  กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองสิทธิเด็ก  :  ศึกษากรณีการชกมวยของ
เด็กในประเทศไทย         

2555 

15 สุริยนต ์ ถึกไทย   การไม่มีบทบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการชุมนุมสาธารณะของ
ประเทศไทย           

2555 

16 ทศพล เปรมชาติ    ปัญหาการรับฟังค าให้การรับสารภาพของผูต้อ้งหาในชั้นสอบสวน: 
การไต่สวนขอ้เท็จจริงตามพระราชบญัญติัมาตรการของฝ่ายบริหาร 
ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551: ศึกษาเฉพาะ 
กรณี  อ านาจการจับกุมของพนักงานเจ้าหน้า ท่ี ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตามมาตรา 60 วรรคสอง  

2555 
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18 ธนกฤต สิงห์ฉลาด แนวทางการแกไ้ขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 ศึกษาเฉพาะกรณีการไดม้าของสมาชิกวฒิุสภา   

2555 

19 ชวลิต หรุ่นศิริ ขอ้จ ากัดการใชเ้สรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ: ศึกษาเฉพาะกรณี
การใชอ้ านาจของเจา้หนา้ท่ีต ารวจตามแผนหรือแนวทางการควบคุม
การชุมนุมสาธารณะดงัท่ีบญัญติัไวใ้นร่างพระ ราชบญัญติัการชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. .... (Restriction on the Freedom of public 
Assembly : A case study the use of police powers under the plan 
approach to control public gatherings As provide for in the Act on 
public Assembly Act …. Draft) 

2556 

20 พชร ภูมิรัตน์ การแกไ้ขขอ้กฎหมายธุรกิจอาบอบนวดกบัการคา้ประเวณี 2556 
21 ยพุเรศ เพ่ิมพนู ปัญหาการใช้ประโยชน์ ท่ี ดินในเขตปฏิ รูป ท่ี ดิน กรณีศึกษา

พระราชบญัญติัการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ และ(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๓๒  มาตรา ๓๐ วรรคหา้ 

2558 

22 รัชนิศ อินทรศร การสมรสของบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ศึกษากรณี ร่าง
พระราชบญัญติัการจดทะเบียนคู่ชีวติ  

2558 

23 พิสิทธ์ิ พงษร่ื์น การกู้ยืมเงินและอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากการกู้ยืมเงิน ศึกษากรณี 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับพระราชบัญญัติห้ามเรียก
ดอกเบ้ียเกินอตัรา พ.ศ. ๒๔๗๕ 

2558 
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ล าดบั 
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ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 
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ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

1 พลกฤษณ์  ล้ิมสวสัด์ิ ระบบการออกเสียงประชามติท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศไทย 2552 
2 โชคมี  แสงสุรินทร์ ปัญหาการใช้ดุลพินิจในทางปกครองของราชการส่วนกลางและ

ราชการส่วนภูมิภาคท่ีมีผลกระทบต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2552 

3 จิรวฒัน์ แกว้ภูมิแห่ สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมในท่ีสาธารณะกบัการสลายการชุมนุมใน
ท่ีสาธารณะของผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย 

2553 

4 วทิยา นพมาศ ปัญหาทางกฎหมายของสัญญาจ้างบุคลากรทางการศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

2553 

5 ส าอาง ทองสกลุ มาตรการทางกฎหมายในการกระจายอ านาจทางการคลังให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน:ศึกษากรณีภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

2553 

6 อนิวชัร์ รัศมีพงศ ์ พรรคการเมืองของกลุ่มประเทศอาเซียน : ศึกษากรณีประเทศ
สิงคโปร์ และประเทศกมัพชูา 

2554 

7 ถาวร พลูนวล ศึกษาการแบ่งแยกอ านาจฝ่ายนิติบญัญติัและฝ่ายบริหาร: กรณีศึกษา
ประเทศลาวกบัประเทศเวยีดนาม 

2554 

8 ณรงคช์ยั ช่วยสม เปรียบเทียบการปกครองทอ้งถ่ินของประเทศญ่ีปุ่น ประเทศเกาหลี
และประเทศไทย 

2554 

9 นฤมล สุขพนัธ ์ ปัญหาการด าเนินงานในอ านาจหนา้ท่ีของผูต้รวจการแผน่ดิน 2554 
10 จกัรกฤษ วรวร์ี ปัญหาการคุม้ครองผูบ้ริโภคในประเทศไทย 2554 
11 สาทิด ชูทวด ปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

ผูก้ระท าละเมิด 
2554 

12 พิมพว์ภิา ช่วยบ ารุง มาตรการเยียวยาความเสียหายจากการด าเนินการโดยผิดพลาดของ
ฝ่ายปกครอง กรณีศึกษา: การกระท าของเจา้พนกังานบงัคบัคดี 

2554 

13 อ านาจ รอดภยั การศึกษาเปรียบเทียบระบบเลือกตั้งของประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด ์

2554 

14 ประภสัสร เพชรหบั ปัญหาการคุ้มครองสิทธิ เด็ก ซ่ึง ถูกล่วงละเ มิดทางเพศ ตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พทุธศกัราช 2546 

2554 

15 มติ เสนพงศ ์ ระบบการเลือกตั้งในกลุ่มประเทศอาเซียน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
ประเทศอินโดนีเซียกบัประเทศฟิลิปปินส์ 
The Election System in Asean : A Case Study of Election Indonesia 
and the Philippines 

2555 

16 กิตติพิชญ ์โสภา ปัญหาการแต่งตั้งผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
The Problem of Appointment of The Commissioner General of The 
Royal Thai Police 

2555 

17 นายธีรยทุธ คงคลา้ย ปัญหาการไดม้าหรือเสียไปซ่ึงสัญชาติไทยตามกฎหมายสัญชาติและ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2555 
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18 ฤทยัรัตน์ เผื่อนประไพ ปัญหาการใชก้ระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กบัการระงับขอ้
พิพาทคดีอาญาในขั้นตอนหลงัฟ้องและระหวา่งพิจารณาคดี 
Problems relating to Restorative Justice and Dispute Resolution of 
Criminal Cases Post Legal soit and during case Consideration 

2555 

19 ชาติชาย หวงัขอ้กลาง ปัญหาสถานะทางกฎหมายของประกาศคณะปฏิวติั 
Legal Problems of the revolutionary committee 

2555 

20 นนทชยั โมรา สิทธิการออกเสียงเลือกตั้งของผูต้อ้งขงัระหวา่งพิจารณาคดี 
The right to vote of prisoners during the trial 

2555 

21 หฤทยั มีเพง็ 
 

การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลข่าวสารในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่นและประเทศไทย 

2555 

22 อรอุมา สกณุา การสอบสวนเด็ก กรณี เด็กกระท าความผิด 2555 
23 จิรวรรณ ขวญัช่วย 

 
การปกครองทอ้งถ่ินในประเทศกลุ่มอาเซียน กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ
ประเทศไทย 

2555 

24 มงคล เพชรนิล 
 

การตรวจสอบการวสิามญัฆาตกรรมของเจา้พนกังานกบัการคุม้ครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน 

2555 

25 สุดาพร   กรายแกว้ ปัญหาทางกฎหมายในการใชอ้ านาจก ากบัดูแลการกระท าของ 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

2556 

26 ภาวนา สมแรง ปัญหาการใชม้าตรการทางกฎหมายในการก ากบัดูแลการบริหาร 
ของเทศบาล 

2556 

27 สมเกียรติ นอ้ยแนม มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัสรรเงินสินบนรางวลั 2556 
28 นนัทชยั  รักษจิ์นดา รัฐธรรมนูญและสถาบนัทางการเมืองของกลุ่มประเทศอาเซียนศึกษา

กรณี : สาธารณรัฐสหภาพเมียนม่าร์ (The Republic of The Union of 
Myanmar) 

2557 

29 ศรวณีย ์ วงศศ์รีชยั กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองของกลุ่มประเทศ
อาเซียน ศึกษากรณีราชอาณาจกัรกมัพชูา 

2557 

30 ภูวดล ด าสนิท กฎหมายการเงินการคลงัของรัฐ : ศึกษากรณีรายไดส้าธารณะท่ีไดรั้บ
การยกเวน้ไม่ตอ้งน าส่งคลงั 

2557 

31 ยศ คงพยคัฆ ์ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัสถานภาพของต ารวจทอ้งถ่ินท่ี
เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 

2557 

32 นงเยาว ์พดัสุวรรณ แนวทางแกปั้ญหาความขดัแยง้ในพ้ืนท่ีเขตทบัซอ้นของเขตไหล่ทวปี
ระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัราชอาณาจกัรกมัพชูา 

2557 

33 ปวธิ พงษฉ์ว ี ปัญหาการใชก้ระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทก์บัการระงบัขอ้
พิพาทคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้องคดี 

2557 
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34 ดารารัตน์ ช่วยพิทกัษ ์ การศึกษาเปรียบเทียบหน่วยงานสนบัสนุนรัฐสภาของประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์และประเทศไทย 

2557 

35 สุจิตรา เรืองรัตน ์ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัเก็บรายไดแ้ละการไดรั้บเงิน
อุดหนุนขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2557 

36 วริิยะพงศ ์ศรีนวลปาน ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการสืบพยานผา่นการประชุม
ทางจอภาพ 

2557 

37 เดชณรงค ์ทองจนัทร์
  

ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในการช้ีมูล
ความผิดวนิยัร้ายแรงของขา้ราชการต ารวจ 

2557 

38 สุนนัทา พลูมาศ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองของกลุ่มประเทศ
อาเซียน ศึกษากรณี ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

2557 

39 ศิริกานดา มณีโชติ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองของกลุ่มประเทศ
อาเซียน ศึกษากรณี  ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

2557 

40 สุจินต ์แกว้ไข ่  ปัญหาการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยศาลปกครอง 2557 

41 เจษฎา ทิพยม์งคล ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา
โดยรวดเร็ว 

2557 

42 ทิพวลัย ์เสนกลุ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมการมีส่วนได้เสียของ
ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  

2557 

43 ฐาปนี สงัขโชติ หลักเกณฑ์ในการตราพระราชก าหนดท่ีไม่เก่ียวกับภาษีอากรใน
ประเทศไทย  

2557 

44 วชัรพงษ ์กาญจนานุรักษ ์   ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีและระบบการพิจารณาขอ้
ร้องเรียนการทุจริตของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ 

2557 

45 ธาวนิ รักเขียว ปัญหาเขตอ านาจของศาลอาญาระหว่างประเทศกบัการก่อการร้าย
สากล 

2557 

46 ชไมพร พิทกัษทิ์พย ์ เปรียบเทียบโครงสร้าง ท่ีมา อ านาจศาล และบทบาทของศาล
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐอินโดนีเซียและราชอาณาจกัรไทย 

2557 

47 พชัรา ผกากรอง กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองของกลุ่มประเทศ
อาเซียน ศึกษากรณี สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

2557 

48 สมประสงค ์เพง็เจริญ การศึกษาเปรียบเทียบระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
ของสาธารณรัฐสหภาพเมียนม่าร์  ราชอาณาจักรกัมพูชา และ
ราชอาณาจกัรไทย  

2557 

49 วชิอบ เกิดเกล้ียง ววิฒันาการของระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2475 –  2550 

2557 



 มหาวทิยาลัยตาปี (วทิยานิพนธ์)  885 

 

ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

50 กิตติพงศ ์ทองทิพย ์ ปัญหาการถอดถอนออกจากต าแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

2557 

51 เพชราภรณ์  
โภคภิรมณ์ 

ปัญหาทางกฎหมายในการจัดท าบริการสาธารณะ ศึกษากรณีการ
ประกนัภยัภาคบงัคบัของไทย 

2557 

52 สุภรณ์ ศิริวานิช  การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้าง ท่ีมา อ านาจศาลและบทบาทของ
ศาลรัฐธรรมนูญ สาธารณรัฐเกาหลีและราชอาณาจกัรไทย 

2557 

53 จีระนนั เกิดรุ่ง  การศึกษาเปรียบเทียบระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
ของสหพนัธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์และราชอาณาจกัรไทย 

2557 

54 ธนะวชัร์ หีตสุวรรณ ปัญหาทางกฎหมายเ ก่ียวกับการทับซ้อนในการจัดท าบริการ
สาธารณะของเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลและองค์การ
บริหารส่วนทอ้งถ่ิน 

2557 

55 ธภาณฐั สุขพิทกัษ ์  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองของกลุ่มประเทศ
อาเซียน ศึกษากรณี ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

2557 
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1 กมล แคลว้พนัธ์ ปัญหาการควบคุมตวับุคคลในคดียาเสพติดกับผลกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ.2550 

2551 

2 ธีระรัฐ ชอ้ยชาญชยักลุ ปัญหาทางกฎหมายในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจซ่ึงตอ้งรับผิดในทางละเมิด 

2552 

3 สุริยา จามพฒัน์ ท่ีมาและอ านาจหนา้ท่ีของวฒิุสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พทุธศกัราช 2550 

2552 

4 ไกรวชิญ ์ปวณีพงศ ์ ปัญหาของพยานหลกัฐานในคดีอาญาท่ีไดม้าโดยมิชอบ 2552 
5 ศรีศกัด์ิ แสงจนัทร์ การถ่ายโอนข้าราชการต ารวจให้อยู่ภายใตก้ ากับดูแลขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2552 

6 ชญานินฐิติ ชุลิตาทวชิสงัข ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการมีส่วนได้เสียขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

2552 

7 รุ่งทิวา หลอดศิลป์ พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 : ศึกษากรณีขอ้ห้ามการมีส่วนได้
เสีย 

2552 

8 สุบญัชา พืชผล ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการใชดุ้ลพินิจของผูบ้งัคบับญัชาในการสั่ง
พกัราชการออกจากราชการและใหก้ลบัเขา้รับราชการของขา้ราชการ
ต ารวจ 

2553 

9 ชิษณุพงศ ์บุญชูคง ปัญหาการบงัคบัใชป้ระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบบัท่ี 
26) พ.ศ.2550 

2553 

10 สงกรานต ์ผกากรอง ปัญหาการจ่ายค่าตอบแทนทนายความท่ีองค์กรของรัฐและสภา
ทนายความจดัหา 

2553 

11 จกัภพ ขวญัแกว้ สิทธิของผูต้อ้งหาท่ีเป็นเด็กและเยาวชนก่อนฟ้องคดีต่อศาล 2553 
12 สมจิต สมหมาย การใชอ้ านาจของเจา้พนกังานต ารวจในการแสวงหาพยานหลกัฐาน

จากร่างกายผูต้อ้งหา 
2553 

13 พจนาฏ ชมภูพล การให้สิทธิประชาชนเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน ตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 287 
Legal Measures Concerning the Right of Persons to Lodge the 
Local Ordinances Under the Constitution of The Kingdom of 
Thailand B.E.2550 

2555 
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(Author) 
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(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
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1 ปรรณปวรรณ  ป่ินประดบั มาตรการทางกฎหมายเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขการลุกล ้ าแนวเขตสาย
ส่งไฟฟ้าแรงสูงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (LEGAL 
MEASURES TO PREVENT AND CORRECT THE INTRUSION 
OF HIGH VOLTAGE TRANSMISSION LINE’S RIGHTS OF 
WAY OF THE ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF 
THAILAND ) 

2555 

2 มนญัญา  คลงัพระศรี มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมและคุ้มครองผู ้สูงอายุใน
ประเทศไทย(LEGAL MEASURES IN PROMOTING AND 
PROTECTING ELDERLY PERSONS IN THAILAND ) 

2555 

3 กิติเวทย ์ รายวงศ ์ ผลกระทบของการชะลอการฟ้องในคดีอาญา (EFFECT OF 
DEFERMENT OF CRIMINAL PROSECUTION) 

2555 

4 ศิริพงษ ์ โสภา การก าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษในกฎหมายไทย(ASSESSMENT 
OF PUNITIVE DAMAGES IN THAI LAW) 

2555 

5 ปิยะพชัร  คลอ้ยเคล่ือน ร่างพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. .... : ศึกษาเฉพาะกรณีการร้อง
ขอให้ช าระกิจการและทรัพย์สินของลูกหน้ีท่ีเป็นบุคคลธรรมดา
(DRAFT BANKRUPTCY ACT B.E. …. : IN CASE OF THE 
REQUEST FOR LIGUIDATION OF DEBTOR'S ASSETS ) 

2555 

6 อดิศร เศรษฐพิพฒันกลุ ร่างพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. .... : ศึกษาเฉพาะกรณีการปลด
จากการช าระกิจการและทรัพยสิ์นของลูกหน้ีท่ีเป็นบุคคลธรรมดา
(DRAFT BANKRUPTCY ACT B.E. …. : IN CASE OF THE 
REQUEST FOR DISCHARGE OF NATURAL PERSONS AS 
DEBTORS FROM LIQUIDATION OF ASSETS ) 

2555 

7 วฑูิรย ์ ประเสริฐเจริญสุข กลไกทางกฎหมายเก่ียวกบัการชดเชยความเสียหายจากการรับบริการ
ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข(LEGAL MECHANISM  OF 
REPARATION OF LOSS OR INJURIES RESULTIG FROM 
MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES ) 

2556 

8 สุกานดา  จนัทวารีย ์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลใน
ระหวา่งการพิจารณาคดีของศาล ตามพระราชบญัญติัคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 

2556 

9 ชนิกานต ์ นุ่มบวั มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของผูใ้ช้แรงงานนอก
ระบบ : ศึกษาเฉพาะกรณี แรงงานท างานบา้นในประเทศไทย 

2556 

10 ม่ิงแมน  ฤทธวจีีรภทัร์ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีส่ิงแวดลอ้มในประเทศ
ไทย 

2556 
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ล าดบั 
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ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

11 ศิระคุปต ์ ขนาน มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัการขดักันแห่งผลประโยชน์
ของเจา้หนา้ท่ีรัฐ 

2556 

12 ทกัษพร  คุณวงศ ์ มาตรการเก่ียวกับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน 

2556 

13 จกัรพงศ ์ ล้ิมสุวรรณ กลไกทางกฎหมายเก่ียวกับการใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช 2550  

2556 

14 อาภรณ์  แสงใสแกว้  ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเก็บภาษีเงินไดข้องมูลนิธิศึกษาวิเคราะห์
เปรียบเทียบระหวา่งไทยกบัสหรัฐอเมริกา 

2557 

15 ธญัญรัตน์ กรวยสวสัด์ิ  มาตรการทางกฎหมายในการจดัสรรท่ีดินของรัฐแก่ประชาชน  2557 

16 ธิดา  กิจบ ารุง มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ ้มครองสิทธิเสรีภาพของผูป้ระกอบ
วชิาชีพส่ือสารมวลชน 

2558 

17 อิศริยาภรณ์  รักษวณิ สิทธิในการได้รับข้อสันนิษฐานว่าเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ : ศึกษากรณี
ขอบเขตของการตรากฎหมายก าหนดขอ้สันนิษฐานความรับผิดทาง
อาญา 

2558 

18 สิทธิภทัร  พลายเพช็ร การรับฟังพยานแวดลอ้มกรณีในคดีลกัทรัพย ์ 2558 

19 ณฐัวฒิุ  ช่ืนโพธ์ิกลาง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการรับรองสถานภาพการสมรสของบุคคลท่ี
มีเพศเดียวกนั   

2558 

20 เทพสิทธ์ิ  รักไตรรงค ์ ปัญหาการก าหนดเหตุวนัเร่ิมนับวนัส้ินสุดระยะเวลาการฟ้องคดี
พิพาทเก่ียวกบัสญัญาทางปกครองของไทย 

2558 

21 กฤษณะ  วจิิตร  ขอ้ยกเวน้การจดสิทธิบตัรโดยเหตุอนัเน่ืองมาจากการขดัต่อความ
สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

2558 

22 ธิติพนัธ์  เอ่ียมเจริญ ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับใช้ระบบการดูแลผลประโยชน์
คู่สญัญา ตามพระราชบญัญติัการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.  
2551 

2558 

23 นพมาศ  เกิดวชิยั การพฒันากฎหมายเพ่ือคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวั 2558 

24 คลา้ยตะวนั  เจริญรักษา มาตรการทางกฎหมายในการใหค้วามคุม้ครองบุคคลวกิลจริต   2558 
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ปีทีเ่ผยแพร่ 
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1 ไอรินทร์  ศิริเลิศรัตน ์ ปัญหาทางกฎหมายในการเป็นเจา้ของงานอนัมีลิขสิทธ์ิ ระหวา่งนิติ
บุคคลกบัผูส้ร้างสรรค ์

2556 

2 นิฐพล  พรหมสิทธ์ิ การรับฟังขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์เป็นพยานหลกัฐานในคดีอาญา 2556 
3 ณฐันภา  ไชยวรรณ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลรักร่วม

เพศชายในประเทศไทย 
2556 

4 กิตติยา  กมลเวช ความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี : ศึกษากรณีเจา้หน้าท่ีของรัฐ
ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยทุจริต 

2556 

5 ปฐว ี มณีโชติ ปัญหาทางกฎหมายในการใหลู้กหน้ีตกเป็นบุคคลลม้ละลาย  2558 
6 กิตติพงศ ์คชเพชร  ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัสิทธิเช่าช่วง  2558 
7 วรวรรธน์  ทรัพยรัตนกลุ  ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการหม่ินประมาททางอินเตอร์เน็ต 2558 
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ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

1 วรินทร์ วรุิฬจรรยา บทบาทพนกังานสอบสวนในการเบ่ียงคดีเชิงสมานฉนัท์ 
DIVERSION RESTORATIVE JUSTICE AT THE 
INVESTIGATION LEVEL  

2556 

2 นุชนาฎ พทัยากร การชนัสูตรพลิกศพโดยการผา่ศพกบัหลกัอิสลาม 

POST-MORTEM AUTOPSY DISSECTION IN ACCORDANCE 
WITH ISLAMIC DOCTRINE 

2556 

3 ภทัรภร นิชโรจน ์ บทบาทของเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยเ์ก่ียวกบัการพิจารณาค าขอรับ
ช าระหน้ีในคดีลม้ละลาย 
ROLES OF OFFICIAL RECEIVER REGARDING REVIEW OF 
CLAIMS IN BANKRUPTCY CASE 

2556 

4 รัฐศิรินทร์ ตมิศานนท ์ ปัญหาการให้ความคุ้มครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ศึกษากรณี
ผลิตภณัฑอ์าหารไทยพ้ืนบา้น (ผดัหม่ีโคราช) 
 Problems of The Protection of Geographical Indications : A Case 
Study of Thai Local Food Products (Padmee Korat) 

2556 

5 กิตติ เกษร บทบาทของศาลเยาวชนและครอบครัวในการใชม้าตรการพิเศษแทน
การด าเนินคดีอาญาตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว
และวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 86 
 The Role of the Juvenile and Family Court to enforce special 
measures for the Juvenile and Family Court and Juvenile and 
Family Case Procedure Act, B.E. 2553 , Section 86. 

2556 
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ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

1 ทวสีนัต ์วรัิชพงศานนท ์ ปัญหาการเยยีวยาความเสียหายของผูบ้ริโภคในกิจการโทรคมนาคม : 
ศึกษากรณีโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีล่ม (REMEDIAL PROBLEM 
FOR TELECOMMUNICATIONS CONSUMER : CASE STUDY 
OF MOBILE NETWORK FAILURE) 

2556 

2 ชีวธนัย ์เมธีธนาภิวฒัน์ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 (Merit Protection Board 
for local Government by Constitution of the Kingdom of Thailand 
2550 B.C. (2007) ) 

2556 

3 ยทุธนา สาโยชนกร การควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณโดยฝ่ายนิติบญัญติั (Controlling of 
Budget spending by the Legislative) 

2556 

4 ยทุธพงศ ์ภูวเศรษฐาวร มาตรการตรวจสอบเชิงป้องกัน (Preventive Audit) ตาม
พระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. 2542 (Measures of Preventive Audit of Organic Act on state 
Audit, B.E.2542 (1999) 

2556 

5 ภทัรพร เยน็บุตร การคุม้ครองผูท้รงสิทธิในภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย ศึกษาตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย 
พ.ศ. 2542 ( Protection of Thai Traditional Medicine Owner : 
according to the Protection and Promotion of Traditional Thai 
Medicine Wisdom Act B.E. 2542 (1999) ) 

2556 

6 ปัญญา ชะเอมเทศ อ านาจของคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ในการเพ่ิม
โทษ ตามมาตรา 120 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (The Authority of the Merit Systems 
Protection Board : A Case of Determination on increasing the 
punishment in accordance with Section 120 Paragraph 2 of the 
Civil service Act B.E. 2551) 

2556 

7 สโรชินี ศิริวฒันา สิ ท ธิ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตามรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณี
การท าเกลือสินเธาวใ์นพ้ืนท่ีจงัหวดัสกลนคร (The right of the 
People to Participate in Natural Resources and Environmental 
Management Under the Thai Constitution : A study of the Rock 
Salt Production in Sakon Nakhon Province ) 

2556 

8 บณัฑิต   บุญกระเต้ือง ปัญหาทางกฎหมายมหาชนอนัเกิดจากการบงัคบัใชม้าตรา 12 ของ
พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 Public Law issues about 
the applicability of section 12 of the National health Act B.E. 2550 

2556 



                                    สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (วทิยานิพนธ์)                                     892 
 

ล าดบั 
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9 นายนภสัรพ ี พิชยเมธพนธ์ ขอ้ยกเวน้การละเมิดลิขสิทธ์ิในการใชง้านเทคโนโลยี Time-shifting 
บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี   
Time-shifting exception on Mobile phone 

2556 

10 นางสาวกรรณิการ์  รอดมา ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัส่ือลามกเด็กบนอินเทอร์เน็ต  
Problems on legal enforcement of child pornography on the internet 

2556 

11 ปรียานนัท ์รักษกลุวทิยา การบงัคบัใช ้INCOTERMS ในศาลไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการโอน
ความเส่ียงภยัในตวัสินคา้ตามสญัญาซ้ือขายสินคา้ระหวา่งประเทศ  
Legal problem relating to an enforcement of INCOTERMS in Thai 
court : Transfer of risks under the contract for International sale of 
Goods 

2557 

12  ณกรณ์   สายอุราช มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและก ากบัดูแลการขนส่งสินคา้
ทางแม่น ้ าระหวา่งประเทศของไทย  
Legal Measures for Control Supervision shipment International 
river of Thailand 

2557 

13 พงศพ์ิงค ์  มูลพงศอ์นุพนัธ์ุ ขอบเขตการใช ้: ศึกษากรณีท่ีผูถู้กใชต้ดัสินใจกระท าผิด แลว้ต่อมา
เปล่ียนใจไปกระท าความผิดอนัใหม่ท่ีเป็นผลมาจากการก่อให้เกิด
การกระท าความผิด   
Scope of instigation : A study in the case where a person being 
instigated decided to commit an offence but later change intention 
to commit another offence as a result of instigation of an offence 

2557 

14  นิทธนัต ์  ขนัธรูจี มาตรการตรวจสอบและถ่วงดุลการดกัฟังทางโทรศพัทแ์ละการไดม้า
ซ่ึงข้อมูลทางอิ เล็กทรอนิกส์  ตามมาตรา ๑๔ จัตวา แห่ง
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙   

2557 

15  สิทธ์ิศกัด์ิ   ปัญญาโชติ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการท าธุรกรรมทางดา้นการประชุมของ
บริษทัโดยวธีิการประชุมทางไกลผา่นจอภาพ   
Legal problem related to transaction of Company meeting to Video 
Conference 

2557 

16  จิตติกาญจน ์  นุกลูชิต มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและควบคุมสารอินทรียร์ะเหย
ง่ายจากโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี   
Legal Measures on preventing and Controlling of Volatile Organic 
Compounds (VOCs) Emission from Petrochemical Factories 

2557 

17 จิรัตติกาล  สุริยะ ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายการ
แข่งขนัทางการคา้  
Legal Problematic on the Enforcement of Competition Law 

2557 
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18 เสาวลกัษณ์  ปิติ แนวทางในการหารูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ประเทศไทย: ศึกษากรณีการมีส่วนร่วมของสภาองคก์รชุมชนในการ
บริหารกิจการทอ้งถ่ิน   
Formation of Local Government Model in Thailand: A Case Study 
of the Participation of Community Organization Council in Local 
Government Administration 

2557 

19 จกัรกฤษณ์  คนัธานนท ์ การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินในรูปแบบพิเศษของ
กรุงเทพมหานคร: ศึกษากรณีการปฏิรูปโครงสร้างเพ่ือการมีส่วนร่วม
ของประชาชน   
The Reformation of Special Form of Local Government 
Administration in Bangkok: A Case Study Reformation Form for 
Citizen's Participation 

2557 

20 นนทธ์นยั  ตลบัทอง กฎบัตรอาเซียนกับการแก้ปัญหาอาชญากรรมขา้มชาติในรูปแบบ
การคา้มนุษย ์ 
Asean Charter for Tackling Transnational Crime in the Form of 
Human Trafficking 

2557 

21  ทวสีรรพ ์  พดัทอง การน าโทษปรับทางปกครองมาใช้กับกฎหมายภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน The application of fine levied by administrative law to 
property tax on land and prencises act 

2558 

22  นิรมล   นพสิทธ์ิ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการท าสัญญาหลกัประกนัทางธุรกิจตามร่าง
พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. .... 
Legal Issue in Term of Commercial Collateral in According to the 
Draft of Commercial Collateral Act BE. …. 

2558 

23  ศิริพงศ ์  ชยัอ านวยศิลป์ ปัญหาว่าด้วยการกระท าอันไม่เป็นธรรมเ ก่ียวกับการซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์กรณีการใชข้อ้มูลภายใน 
Legal Problems Concerning Unfair Securities Trading Practice : A 
Study of Insider Trading 

2558 

24  Sisoulanh   Chanda การไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางแพ่งระดบัหมู่บา้น : ศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างกฎหมายของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว 
Mediate Civil Disputes at the Village Level : A Comparison 
between the Laws of Thailand and the Laws of Lao P.D.R. 

2558 

25 จตุรนต ์ ชุ่มชุมภู ความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาและการตกทอด
ทรัพยสิ์นของพระภิกษุ 

2558 
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26 รัชต ์ บุราทร อนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 189 วา่ดว้ยงานท่ี
มีคุณค่าส าหรับคนงานท างานบ้าน: ศึกษาความเหมาะสมและ
ผลกระทบทางกฎหมายในการท่ีประเทศไทยจะใหส้ตัยาบนั 
The ILO Convention No. 189 Decent Work for Domestic Workers: 
A Study of Feasibility and Legal Impacts on Thailand's Ratification 

2558 

27 พิชญสิ์นี    วงศป์ราโมทย ์ ปัญหาการตรวจสอบการจบักุมเด็กและเยาวชนตามพระราชบญัญติั
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 
The Problems of the juvenile arrest inspection in accordance with 
the Juvenile and Family Court and its Procedures Act, B.E. 2553 

2558 

28 พทุธชาติ  บุญกล่อม กลไกในการระงบัขอ้พิพาทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ศึกษา
เฉพาะละเมิดพนัธกรณีดา้นการคา้และการลงทุน  
Dispute Settlement Mechanism in ASEAN Economic Community: 
A Case Study of the Violations on Trade and Investment 
Agreement 

2558 

29 เอมอมรา   กฤษณะโลม กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่
ปลอดภยั ศึกษากรณีความรับผิดของผูจ้ดัหาเลือดมนุษย ์
Liability for Damages Emerging from Unsafe Product: A Study of 
Liability of Human Providers 

2558 

30  Phouthasone   Bounmixay เหตุหย่าท่ีเกิดจากการกระท าผิดของคู่สมรส ศึกษากรณี "มีชู้" 
เปรียบเทียบระหว่างกฎหมายครอบครัวไทยและสาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตย ประชาชนลาว 
The Grounds for Fault Divorce : A Comparative Study of “Having 
got an Adulterer” as the Ground under the Family Laws of 
Thailand and Lao PDR 

2558 

31 ป้อมฤดี  กมุพนัธ์ การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทก่อนฟ้องในศาลส่วนคดีนกัท่องเท่ียว  
Mediation Prior Lawsuit Proceeding in Tourist Protection Section 
 

2558 

32 บงกช     เอกกาญธนกร ปัญหาเก่ียวกบัการพกพาอาวธุปืน  
The Problems of Carrying Firearms in Thailand 

2558 

33 ณฐัวรรณ  อารัมภว์โิรจน์ แนวทางในการกระจายอ านาจแบบจงัหวดัจดัการตนเอง: ศึกษากรณี 
"ธรรมนูญประชาชนฅนอ านาจเจริญ พ.ศ. 2555 
Decentralization in the Form of Self-Governing Province: A Study 
on "The Amnatcharoen Statute B.E. 2555 

2558 
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34 ช่อทิพย ์   สุนทรวภิาต มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู ้บริโภค:  ศึกษากรณี
ผลิตภณัฑแ์วน่กนัแดด 
Legal Measures in Consumer Protection: A Case Study of 
Sunglasses Product 

2558 

35 พรรณิลยั  นิติโรจน ์ 
(ศศ.ม.) 

ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว มขอ งป ร ะช า ชน ในก า รพัฒน า ชุ มชนขอ ง
กรุงเทพมหานคร: ศึกษาเฉพาะกรณีการจดัท าแผนชุมชนพึ่งตนเอง
เขตวงัทองหลาง 
People Participation in Community Development of Bangkok 
Metropolitan: Case Study; Wangthonglang District's Self-Reliance 
Community Plan 

2558 
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1 ถาวร ดุลยวทิย ์ ปัญหาขอ้กฎหมายของการน ามาตรการอ่ืนมาใช้แทนการลงโทษ
จ าคุกในคดีอาญา (Legal Problem on Implementing other the 
Measures in live of Imprisonment in criminal cases) 

2556 

2 เรืองศกัด์ิ สายสิงห์ทอง มาตรการบงัคบัทางปกครองอนัเก่ียวเน่ืองกบัการร้ือถอนอาคาร ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (Enforcement of an 
Administrative associate in demolition of building under Building 
Control Act B.E. 2522) 

2556 

3 สมศกัด์ิ จีระธญัญาสกลุ ภาระหน้าท่ีและความรับผิดของผู ้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ตาม
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 ( The duties and liability of internet service providers under 
the computer related crime ACT,B.E.2550 (2007) ) 

2556 

4 อนนัต ์แตภิรมยก์ลุ ปัญหาการปรับใชพ้ระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 
กบัคดีความรับผิดทางละเมิดในการประกอบวชิาชีพแพทย ์

2556 

5 บุญชวน วภูิษณวนิช การบังคบัใช้มาตรการคุม้ครองผูบ้ริโภคในความเสียหายจากการ
โฆษณาเกินจริงตาม พ.ร.บ.คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 : ศึกษากรณี
การโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยาบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
(Enforcement under Thailand consumer protection ACT.,B.E.2522 
(1979) against exaggerated representation in advertising case study 
of food and drug advertisement on the internet.) 

2556 

6 พจนารถ อญัชลีพิสิฐ สิทธิในการถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดินของคนต่างด้าวในเมืองไทย 
(กรณีบุคคลตา่งดา้วสมรสกบับุคคลสญัชาติไทย) 

2556 

7 อินทิรา แสงจนัทร์ สิทธิของประชาชนในการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 2556 
8 ทิพยค์นัธา แกว้สุข ปัญหา ท่ีมา และองค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

ตามพระราชบญัญติัครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 (The 
problems of sources and structures of the committee on 
professional standards under the teachers and Education personnel) 

2556 

9 พรพิมล จนัทร์หนองไทร ปัญหาการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบงัคบั
ตามค าสั่งทางปกครอง ศึกษากรณีค าสั่งทางปกครองเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐ (Problems internal Administrative appeal 
is not respite : In case government officer resource management 
Administrative order) 

2556 

10 วทิยา เช้ืออภยั การก าหนดความผิด และขอบเขตของการก่อการร้ายในประเทศ
ไทย : ศึกษากรณีการก าหนดนิยามความผิดและขอบเขตการก่อการ
ร้าย 

2556 
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11 สุรีย ์สมกมลชนก รูปแบบการด าเนินคดีแก่ผูก้ระท าผิดในคดีลักทรัพย์ ศึกษากรณี 
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

2556 

12 มนูศกัด์ิ ยอีุมา ปัญหา ท่ีมา และองค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
ตามพระราชบญัญติัครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 (The 
problems of sources and structures of the committee on 
professional standards under the teachers and Education personnel) 

2556 

13 สวา่ง มานาม มาตรการในการควบคุมการพนันตามพระราชบัญญัติการพนัน
พทุธศกัราช 2478 

2556 

14 อนุภพ แสงทอง ปัญหาการฟ้องคดีปกครอง กรณีท่ีมิตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนหรือ
วธีิการส าหรับการแกไ้ขความเดือดร้อนหรือความเสียหายภายในฝ่าย
ปกครอง 

2556 

15 วรณฐั คงเมือง ปัญหาการใช้กระบวนการเสริมสร้างสันติภาพ (Peace Building 
Process) ตามมาตรา 21  แห่งพระราชบญัญติัการรักษาความมัน่คง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ในพ้ืนท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต ้
(Problem Arising from use of "Peace Building Process" under 
Section 21 of the Internal Security Act B.E. 2551 (2008) in the 
Southern Border Province) 

2556 

16 กงัสดาล เชาวว์ฒันกลุ มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการป่าไม ้โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน (Legal Measures in Forestry Management 
through community participation) 

2556 

17 พชัรพงษ ์ธะนะปัด ความรับผิดต่อความเสียหายอนัเกิดจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั : ศึกษา
เฉพาะกรณีรถยนต ์

2556 

18 ณฐัวชิชุ ์นอ้ยศรี ปัญหาในทางกฎหมายในการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความเป็น
อิสระของผูต้รวจสอบภายใน (Legal issues in corporate governance 
The best and the independence of the internal auditor) 

2556 

19 ประสพสุข เสาร์เรือน การน ามาตรการทางกฎหมายมาบงัคบัใชเ้พ่ือแกปั้ญหานักโทษลน้
คุก : ศึกษาเฉพาะกรณีการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการควบคุมตวัและ
การปล่อยตวัชัว่คราว (The legal measures enforced Prison inmates 
to solve over population A case of the technologies used in the 
control of temporary release) 

2556 

20 เฉลิมพล พนูชยั มาตรการแก้ไขเยียวยาผูไ้ด้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในการชุมนุม
สาธารณะ 

2556 

21 มานพ สุดตะพรม ศึกษาปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับเขตอ านาจศาลในการด าเนินคดี
ผูบ้ริโภค จากพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 

2556 
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22 จิราภา เรืองนาม สถานะทางกฎหมายของมาตรการเพิกถอนและพกัใชใ้บอนุญาตขบัข่ี 
(The legal status of any suspension and revocation measures for 
driver license) 

2556 

23 อสัสฎางค ์โอชะนานนธ์ อ านาจในการตรวจสอบของกระทรวงการคลงัในความผิดทางละเมิด
ของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 

2556 

24 นพดล สกลุวฒันา การร่วมรับผิดกบันิติบุคคลของผูส้อบบญัชี : ศึกษากรณีการเสียภาษี
ไม่ถูกตอ้งของนิติบุคคล ( Jointly liable with the entity's auditor : A 
study of Corporate taxation is incorrect) 

2556 

25 คุณากร ชยัวรัิตน์ มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมผูเ้พาะพนัธ์ุสุนัขควบคุมพิเศษ 
(Legal measure to control Dangerous dogs breeder) 

2556 

26 ปรักมาศ พิมเสน การชดใช้ค่าทดแทนให้กับผู ้ต้องหาในคดีอาญา (To pay 
Compensation to the Accused In the Criminal Cases) 

2556 

27 ทศพร ระลึกมูล ปัญหาในการด าเนินการทางค าสั่งทางปกครองเรียกให้ใชเ้งินตาม
พระราชบัญญติัความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 : 
ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร 

2556 

28 วกิรานต ์ยาสมาน ขอบเขตการบังคบัใช้ของพระราชบัญญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค 
พ.ศ. 2551 : ศึกษากรณีวชิาชีพสุขภาพ 

2556 

29 พินนัต ์พรประสิทธ์ิ ปัญหากฎหมายและแนวทางแกไ้ขเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน : ศึกษากรณี โรงเรียนเอกชนคาทอลิกตามพระราชบญัญติั
วา่ดว้ยลกัษณะฐานะของวดับาทหลวงโรมนัคาทอลิกในกรุงสยาม 

2556 

30 อจัฉรา ตรีภุมมารักษ ์ ความรับผิดของรัฐอนัเกิดจากการใชเ้อกสิทธ์ิในสญัญาทางปกครอง 2556 
31 ชานนทร์ ก าแหงหาญ มาตรการบงัคบัการปกครอง : กรณีศึกษาความรับผิดชอบทางภาษี

อากรของกรรมการบริษทั ตามประมวลรัษฎากร 
2556 

32 ปราณี กาญจนมุสิทธ์ิ มาตรการในการช่วยเหลือและฟ้ืนฟูลูกหน้ีบุคคลธรรมดาในคดี
ลม้ละลาย : ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาทของศาลในชั้นก่อนมีค าสั่ง
พิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด (Legal Measures to rehabilitate and restructure 
open the lay debtor in Bankruptcy Case : Focusing on the role of 
the bankruptcy Court before the procedure Permanent Receiving 
Order) 

2556 

33 เกรียงศกัด์ิ พฒันโกวทิ ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยการเสนอเร่ืองและการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 (The Enforcement of Royal decree 
on the cabinet submission and cabinet meeting B.E.2548 (2005): 
Ministerial regulation study) 

2556 
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34 เทวนิทร์ พิกลุทอง ปัญหาทางกฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยข์อง
ประเทศไทย 

2556 

35 เพญ็ศรี ภิริสมบูรณ์ สถานะของสัญญาในโครงการจัดหาปุ๋ยเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 
(Status of contract under the project on fertilizer provision for 
farmer assistance) 

2556 

36 วลยัภรณ์ บุญรอด ปัญหาการบงัคบัใชก้รณีความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลงั
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. 2542 (Problems of enforcement case the Budgetary 
and Financial Disciplines under Organic Act on State Audit, B.C. 
1999) 

2556 

37 วรัญญา นุกลุมหาพงศ ์ เหตุเพิกถอนค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการตามพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 23 

2556 

38 อญัชลี ราตรี การใชดุ้ลพินิจในการก าหนดโทษทางอาญา (The use of Discretion 
to Determine the criminal punishment) 

2556 

39 วลาลกัษณ์ นิสดล สถานะทางกฎหมายของการตดัสิทธ์ิทางการเมือง (Legal status of 
political disqualification) 

2556 

40 ภพสมญ ทวพีนัธ์ุ ปัญหาการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลของส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 2556 
41 รัฐนิต์ิ พฒันกลุ การด าเนินคดีลม้ละลาย : ศึกษากรณีนายทะเบียนขีดช่ือบริษทัออก

จากทะเบียน (Study Registrar the name of the company from the 
register) 

2556 

42 ทวศีกัด์ิ กลบัช่วย การใชห้ลกัความไดส้ดัส่วนในการพิจารณาคดีในศาลปกครอง 2556 
43 ณิศรา เจษฏาอภิบาล การศึกษาปัญหาสถานะทางกฎหมายของเด็กท่ีเกิดจากการรับ

ตั้งครรภ์แทน ศึกษากรณี : เด็กท่ีเกิดจากการตั้งครรภ์โดยอาศยัไข่
และเช้ืออสุจิของบุคคลอ่ืน 

2556 

44 รัชกฤช แกว้พิจิตร กฎหมายในการจดัท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจาก
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ (Enforcement on the Environment Import 
Assessment Case study mining Industry) 

2556 

45 เพญ็พกัตร์ แสนมี การจดัการน ้ าเสียขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2556 
46 สมคเนย ์บุญประกอบ ปัญหาการบงัคบัทางปกครองใหช้ าระเงินในหน่วยงานรัฐ (Problems 

with the enforcement of administrative cases, in State agencies.) 
2556 

47 พีรพงษ ์ทรัพยกิ์จธนากลุ ขอบเขตการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(พทุธศกัราช 2550) 

2556 

48 อรุษ อยูเ่ป็นสุข การก าหนดสิทธิการถือครองท่ีดินของคนต่างดา้ว : ศึกษาเฉพาะกรณี
คนต่างดา้วท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

2556 
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49 แสงอรุณ หิรัญพนัธ์ การให้ความยินยอมของผูต้อ้งหา กรณีสอบค าให้การท่ีไม่ชอบดว้ย
กฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 135 
(The consent of the accused in the case of unlawful proceedings of 
inquiry in accordance with Section No. 135 of the Criminal 
Procedure Code) 

2556 

50 ดาราวรรณ แสงถวลัย ์ ปัญหาการเข้าช่ือเสนอกฎหมายของประชาชนกับอ านาจในการ
วินิจฉัยของประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี และการด าเนินการของ
สภาผูแ้ทนราษฎร 

2556 

51 ยทุธศกัด์ิ ศิริสินธว ์ ปัญหาเก่ียวกบัสภาพบงัคบัทางกฎหมายในการวิเคราะห์ผลกระทบ
ทางส่ิงแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (The Problems of Legal Force of 
Environmental Impact Assessment according to The Enhancement 
and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 
2535) 

2556 

52 ปีติพนัธ์ จนัทรพงศก์ลุ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 กบัปัญหาความไม่แน่นอนของ
กฎหมาย (The penal code section 157 Problem on the uncertainty 
of law) 

2556 

53 มลฤดี สมมารถ ปัญหาผลกระทบท่ีเกิดจากการปรับระเบียบเคร่ืองส าอางอาเซียนท่ีมี
ต่อกฎหมายควบคุมเคร่ืองส าอางไทย 

2556 

54 ปิยะวฒัน์ วงศท์รายทอง ปัญหาการมีหลายสัญชาติของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติ
สญัชาติ 

2556 

55 วลัลภ ห่างไธสง การควบคุมดูแลการสอบสวนโดยพนักงานอยัการ ในคดีอตัราโทษ
จ าคุก ตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป 

2556 

56 วรินทร์ รัศมีเด่นดวง การคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตของประชาชนท่ีมีต่อตราหรือ
เคร่ืองหมายรับรองของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (ตรา 
อย.) ศึกษาเฉพาะกรณีอาหารหรือผลิตภณัฑอ์าหารของประเทศไทย 
(PROTECTION OF TRUST IN GOOD FAITH OF PEOPLE IN 
THE CERTIFICATION LABELS OR MARKS OF THE FOOD 
AND DRUG ADMINISTRATION : THE STUDY COVERS 
ONLY THE CASE OF FOOD AND FOOD – RELATED 
PRODUCTS IN THAILAND) 

2556 

57 วรีะวฒัน์ วรีารักษ ์ ปัญหาการใช้อ านาจเก่ียวกับการก ากับดูแลและการติดตามของ
คณะกรรมการก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วม
ลงทุน 

2556 
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58 วรรณวนชั สวา่งแจง้ การศึกษาปัญหาการใช้หลักความคุม้กันของสมาชิกรัฐสภา (The 
Study on the Problems of the Use of the Principles of 
Parliamentarian’s Immunity) 

2556 

59 ทวชิาติ ทวชิาติเมธีกลุ โทษประหารชีวติกบัสิทธิมนุษยชน 2556 
60 ระดนยทุธย ์อินทธรรมรักษ ์ การแกไ้ขทบทวนค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผูด้  ารง

ต าแหน่งทางการเมืองศึกษาเปรียบเทียบกับการร้ือฟ้ืนคดีอาญาข้ึน
พิจารณาใหม่ 

2556 

61 สโรนาถ เพชรรัตน ์ การข้ึนทะเบียนโสเภณีในประเทศไทย 2557 
62 กฤษณ์คงฤทธ์ิ ภานุพฒัน์ธน

โชติ 
สิทธิในการท าแทง้ของสตรี 2557 

63 พธิุตา อ่ิมส าราญ การน าวธีิการของโทษปรับตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิมาปรับใชใ้น
คดีอาญา 

2557 

64 โสภิต  เพชรส่งศรี ปัญหาทางกฎหมายเ ก่ียวกับการไกล่เกล่ียคดีความรุนแรงใน
ครอบครัวในชั้นพนกังานอยัการ 

2557 

65 ยิง่ยศ  คงถาวร ปัญหาทางกฎหมายเ ก่ี ยวกับการคุ้มครองสิท ธิของ เจ้าของ
อสั งหา ริมท รัพย์ประ เภท ท่ี ดินในการขายทอดตลาดของ
กรมสรรพากร 

2557 

66 ณฐัพล  ทุนอินทร์ ปัญหาทางกฎหมายและผลกระทบจากการให้สัตยาบันอนุสัญญา
องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 87 และ 98 

2557 

67 ศกัรพงศ ์สุริยทุธ  เขตอ านาจศาลกบัการกระท าละเมิดทางปกครอง 2557 

68 สุกิต นอ้มศิริ การประกันภยัอิสรภาพกับการขอปล่อยตัวชั่วคราวผูต้ ้องหาหรือ
จ าเลยในคดีอาญา 

2557 

69 พรเทพ  เลิศปัญญาอาวธุ ปัญหาในการก าหนดหลักเกณฑ์ของมาตรการพิเศษแทนการ
ด าเนินคดีอาญาของเด็กและเยาวชน 

2557 

70 ณฐัวฒัน์ ฟองศรัณย ์ ประมวลจ ริยธรรม เจ้ าหน้า ท่ีของ รัฐตาม รัฐธรรม นูญแห่ ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ศึกษาเฉพาะกรณีการน าไปใชอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2557 

71 เสกสรร   เชียงพฤกษ ์ ปัญหาการคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชน : ศึกษากรณีการตั้งท่ีปรึกษา
กฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัว ตามพระราชบัญญติัศาล
เยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 
2553 

2557 

72 อสันางค ์  ศรีวงษา ค ารับรับสารภาพขอผูต้อ้งหาคดีอาญาท่ีอยู่ในอ านาจศาลแขวง : 
ศึกษากรณี ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลแขวงและวิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2556 

2557 
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73 กญัญรัสย ์  ศรีจางวาง ปัญหาการตอ้งหา้มฎีกาคดียาเสพติด 2557 

74 ศกัยวชิญ ์  จนัทร์สีหราช การออกหมายจบัผูต้อ้งหาท่ีเคยถูกจบัตามหมายจบัในคดีเดียวกนั 2557 

75 อาทิตยา   ทองทิพย ์ การตีความค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ศึกษากรณี : คดีเก่ียวกบัการ
เลือกตั้ง 2 กมุภาพนัธ์ 2557 

2557 

76 ศศิประภา   วเิศษชลธาร ปัญหาการกระทบสิทธิของบิดามารดาและคู่สมรสของขา้ราชการใน
กรณีการใชสิ้ทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

2557 

77 Ngoupha   Lounchantha ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการน ามาตรการท างานบริการสังคมแทน
โทษทางอาญามาใชใ้นสาธารณรัฐประชาชนลาว 

2557 

78 รุโนทยั   เสืออ่ิม มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภค : ศึกษากรณีความรับ
ผิดของผูใ้หบ้ริการทางอินเทอร์เน็ต 

2557 

79 พิศสุดา   สีมีวงษ ์ มาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกบัการก าหนดบทลงโทษทาง
อาญา 

2557 

80 นิติพฒัน ์  จารุตานนัทน ์ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายโทรคมนาคม : ศึกษากรณี เร่ือง ค าสั่ง
ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ต่อสัญญาระหวา่ง
บริษทั ทรู อินเตอร์เนชัน่แนล คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั กบั นิติบุคคล
ต่างชาติ 

2557 

81 จาคีณฏัฐ ์  แตสุ้ทศัน ์ ปัญหาเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการพิจารณาช้ีขาดการยติุ
ในการด าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
(กยพ.) ในการพิจารณาขอ้พิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ ศึกษา
เฉพาะกรณี "การกระท าละเมิดของเจา้หนา้ท่ี" 

2557 

82 นฤมล   โตอนนัต ์ ปัญหาความเสมอภาคและการเลือกปฏิบติัในการเขา้ท างานของผูพ้น้
โทษ ศึกษากรณีพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับ
กรรมการและพนกังานรัฐวสิาหกิจ พ.ศ. 2518 

2557 

83 สุภานนั   นนัตธ์นะ มาตรการคุ้มครองกองทรัพย์สินของลูกหน้ีในคดีล้มละลายใน
ระหวา่งอุทธรณ์ค าสัง่พิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด 

2557 

84 ภทัรภร   แซ่เตียว การกักกันไว้ในบ้าน  : ศึกษาเฉพาะกรณีการใช้อุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 

2557 

85 สุพตัธร   ทรัพยพ์นาพรชยั ความรับผิดของผูป้ระกอบการรถยนตใ์ชแ้ลว้ 2557 

86 จริยาภรณ์   เกิดผล ปัญหาการขาดทอดตลาดโดยเจา้พนกังานบงัคบัคดี  : ศึกษาเฉพาะ
กรณี การด าเนินการกบัผูสู้ร้าคาเดิมท่ีตอ้งรับผิดชอบ ตามมาตรา 516 
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

2557 

87 ปทุมพร   บุญมา การขอผดัฟ้องในศาลแขวงตามพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลแขวงและ
วธีิพิจารณาความศาลแขวง (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2556 

2557 

88 รัศรินทร์   สุริวรรณธนาลยั การออกหมายจบั : ศึกษากรณีเหตุอนัสมควรในการออกกฎหมายจบั 2557 
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ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

89 วภิาดา   ปักษา ปัญหาการฟ้องผูต้อ้งหาเป็นจ าเลยในศาลแขวง ศึกษากรณี : ผูต้อ้งหา
ถูกควบคุมตวัในเขตอ านาจศาลอ่ืน 

2557 

90 ลดาวลัย ์  อศัวชมพนุูช การประกันภัยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  ศึกษาในกรณีการ
ประกนัภยัลิขสิทธ์ิ 

2557 

91 พรทิวา   วงษศ์รี การกักกันพืชภายใต้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช : 
กรณีศึกษาการน าเขา้บรรจุภณัฑไ์ม ้

2557 

92 ศกัด์ิชยั   โรจนรัตน ์ การสอบสวนคดีป่าไมแ้ละทรัพยากรของชาติฝ่ายเดียว โดยพนกังาน
สอบสวนฝ่ายปกครอง 

2557 

93 อรวรรณ   ตั้งตระกลู ปัญหาการบงัคบัใช ้รูปแบบ สิทธิและหนา้ท่ีของสญัญาผูถื้อหุน้ 2557 

94 นิติศา   น่ิมนวล มาตรการในการคุ้มครองผู ้บริโภคจากการโฆษณาทางการส่ง
ขอ้ความสั้น (SMS) 

2557 

95 ภฑัฐณภรณ์   วงศข์ติัย ์ ปัญหาเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้วโดยการถือหุ้นอ า
พราง (Nominee) : ศึกษากรณี บริษทั กหุลาบแกว้ จ ากดั 

2557 

96 รุจิเรศ   ศรีนาวา ดุลพินิจในการก าหนดโทษและโทษปรับตามพระราชบัญญติัแร่ 
พ.ศ. 2510 

2557 

97 อดิศกัด์ิ   ศรีบุตรตา การคุ้มครองความลบัทางการค้า ศึกษา กรณีมาตรการในการ
ก าหนดค่าสินไหมทดแทนและโทษทางอาญาระหว่างนายจา้งและ
ลูกจา้ง 

2557 

98 ประกฎษฎ์ิ   สายชล มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสมุนไพรไทย  ศึกษากรณี : 
กญัชา 

2557 

99 ธญัธร   คล่องสนัติรักษ ์ เหตุหยา่ : ศึกษากรณีสามีอุปสมบท 2557 

100 องอาจ   สุทธินนท ์ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทคดีอาญาในชั้น
สอบสวน 

2557 
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ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

1 ววิฒัน์ แสนสุข 
 
 

ศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีท่ีมาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ
วธีิพิจารณาความตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
2550 

2555 

2 ชชัชญา ปวรีย ์ การคุม้ครองผูซ้ื้อห้องชุดโดยผูดู้แลผลประโยชน์ของคู่สัญญาตาม
พระราชบญัญติัการดูแลผลประโยชน์ของคู่สญัญา พ.ศ.2551 

2555 

3 ณฎัฐพชัร์ เอ่ียมหนู ปัญหาการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของจ าเลยท่ีไม่ไดรั้บการประกนั
ตวัในคดีอาญา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 

2555 

4 ชาญชยั ชารีชุม ปัญหา เร่ือง เขตอ านาจศาลระหวา่งศาลปกครองกบัศาลยติุธรรม 2555 

5 พอชยั ฦาชา 
 
 

การขัดแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์
ส่วนรวม : ศึกษากรณี การเขา้สู่กระบวนการของคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

2555 

6 สิวะกลุ อามาตร ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมส่ิงปลูกสร้างและอาคารของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2555 

7 สุโขทยั ป้องวงศ ์
 

ปัญหาการใช้อ านาจของเลขาธิการคณะกรรมการธุรกรรม ตาม
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 

2555 

8 ไพโรจน์ ทองค า ลกัษณะการใชอ้ านาจทางปกครอง : ศึกษากรณีคณะกรรมการตุลา
การศาลยติุธรรม (ก.ต.) 

2555 

9 ไชยฤทธ์ิ สมบูรณ์ การประนีประนอมยอมความโดยศาลปกครอง 2555 

10 จ าเนียร ไกรปราบ การลงโทษประหารชีวติกบัการคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ 2555 

11 กิตติศกัด์ิ เหล่าสาย บทบาท อ านาจหน้าท่ี กระบวนการพิจารณาและการวินิจฉัยคดี
ปกครองของตุลาการผูแ้ถลงคดี 

2555 

12 คาถาเพชร สุรเกษ ปัญหาการใชม้าตรการบงัคบัทางปกครอง 2555 

13 สถิตย ์มลสิน สญัญาทางปกครอง 2555 

14 ธนกฤต บุญเนตร ปัญหาการจดัตั้งนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 2555 

15 สมหมาย ทวชีาติ  การเสนอค าฟ้องต่อศาลปกครองโดยทายาทของขา้ราชการพลเรือน     2555 

16 ลีลาวดี รักวงศ ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนกบักระบวนการนิติบญัญติัของไทย 2555 

17 กฤษดาเวทย ์ประดบัศรี 
 

ปัญหาการตีความการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจา้หนา้ท่ีรัฐ 

2556 

18 โสภณ ประดา 
 

การคุม้ครองสิทธิของบุคคล : ศึกษากรณีการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นของส่ือมวลชน 

2557 
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ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

1 สุพรรณ จนัทโชติ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจใหบ้ริการ  Internet 2556 
2 เชษฐา กลา้ใจ ปัญหาเก่ียวกบัการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัหอพกั  พ.ศ.  2507 2556 

3 ประภาส ไหวดี มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของผูใ้ห้ข้อมูลท่ีส าคญั
และเป็นประโยชน์ต่อการขยายผลในคดียาเสพติด 

2556 

4 สมร  ธรรมสาร มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัชุมนุมสาธารณะ 2556 

5 นิกร บางนารักษ ์ มาตรการทางกฎหมายและปัญหาในการพัฒนาและส่งเสริม
รัฐวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

2556 

6 สุธิดา สมคัรพงษ ์ มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง
ระหวา่งสามีภรรยา 

2556 

7 พรเทวา ทาระชยั มาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนส่วนต าบล 

2556 

8 วฤนดา  ทองโบราณ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมส่ือลามกทาง  Internet 2556 

9 วษิณุ  กลัปดี ปัญหาการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังานต ารวจจราจรในทางเทศบาล
นครอุบลราชธานี 

2556 

10 เสน่ห์  บุญศรี ปัญหามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมฝ่ายบริหารศึกษากรณี
องคก์รบริหารส่วนต าบล 

2556 

11 สุระพงษ ์ แสงรัตนาภรณ์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคในฐานะผูค้  ้าประกนั 2556 

12 วลิาศ  วรรณแสง ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินคดีทางศาลปกครอง 2556 

13 พิชญา มณเทียร ปัญหาการใช้อ านาจดุลพินิจของผูบ้ริหารในองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

2557 

14 ปวริศา พิทยาพล ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมพฤติกรรมทางการตลาดของธุรกิจ
ประกนัชีวติ 

2557 

15 ชยพล   คิดรัมย ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัสญัญาทางปกครอง 2557 

16 อุดมศกัด์ิ สตันาโค ปัญหาทางกฎหมายลิขสิทธ์ิกรณีศึกษาความผิดต่อส่วนตวั 2557 

17 ศกัด์ิศรี ประครองพนัธ์ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาม
พระราชบญัญติับริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 

2558 

18 ประสิทธ์ิ ผาดี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัท่ีดินมือเปล่า 2558 

19 สนัต ์จนัทะชารี ปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 2558 
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ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

1 ขวญัชยั สะสม มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการบริโภคผลิตภณัฑย์าสูบ 2557 
2 พรเทพ ทองอร่าม ปัญหาในการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 2557 
3 พรพรรณ ธนววิฒัน์ ปัญหาเก่ียวกบัการด าเนินการทางวนิยัแก่พนกังานเทศบาล 2557 
4 ดวงกมล เสง่ียมพงษ ์ กระบวนการทางกฎหมายในการคุม้ครองบุคคลท่ีมีความผิดปกติทาง

จิต 

2557 

5 อภิชา ระยบัศรี การใช้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ตามพระราชบัญญติัอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 : ศึกษากรณีอุทยานแห่งชาติทบัลาน อ าเภอวงัน ้ า
เขียว จงัหวดันครราชสีมา 

2557 

6 ศรฤทธ์ิ สีค  า การใชบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยจราจรทางบก : ศึกษากรณีผูข้บัข่ีถูก
บนัทึกภาพไวโ้ดยกลอ้งอิเลก็ทรอนิกส์ 

2557 

7 สีหนาท จนัทร์เหลือง การด าเนินการของพนกังานสอบสวนในกรณีเด็กและเยาวชนกระท า
ความผิดอาญาท่ีมีโทษปรับสถานเดียว 

2557 

8 แพง คงแสง มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศยัเทคโนโลยี
การเจริญพนัธ์ุทางการแพทย ์

2557 

9 อภิรัฐ จนัดาแกว้ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบัคดี
และความผิดของผูซ้ื้อทรัพยใ์นการขายทอดตลาด 

2557 

10 ฐนดัดา นิลทอง สิทธิในการตายอยา่งสงบในวาระสุดทา้ยของชีวติ 2557 
11 พิเชฐ อามาตยพ์ล การสอบสวนเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาว่ากระท าความผิดอาญา: 

กรณีศึกษาความคิดเห็นของพนักงานสอบสวนในสังกดักองบงัคบั
การต ารวจนครบาล 5 กองบัญชาการต ารวจนครบาล ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

2557 

12 อ านวย ชอบจิตร์ การบงัคบัช าระหน้ีอากรคา้งช าระ 2557 
13 ไชยยา แกว้มณี ปัญหาเก่ียวกับอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลในการดูแลรักษาและ

คุม้ครองป้องกนัท่ีดินอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 

2557 

14 สุเมธ สาลี ปัญหาเก่ียวกบัการจดัการตามหมายจบั 2557 
15 วจิิตรา ดีวนัรอง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการคา้บนทางเทา้สาธารณะใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
2557 

16 ปฐมณฐัป์ คุสิตา อ านาจหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการพนนัออนไลน์ 2557 
17 สุกญัญา ญาติดอน อ านาจหน้าท่ีของพนักงานอัยการในการด าเนินคดีแพ่งให้แก่

รัฐวสิาหกิจ 
2557 

18 ฃนพรัตน์ พฒันนิติกลุ ปัญหาการขออนุญาตและการด าเนินการจดัสรรท่ีดินเพ่ือการอยูอ่าศยั
และพาณิชยกรรม ตามพระราชบญัญติัการจดัสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 

2557 

19 ธนนัทพ์งศ ์ปิยะวรรณะกลู มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการแกปั้ญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 2557 
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ล าดบั 
(NO.) 

ช่ือผู้แต่ง 
(Author) 

ช่ือเร่ือง 
(Title) 

ปีทีเ่ผยแพร่ 
(Year) 

20 ปัญญดา ตรีประทีป ปัญหาการจัดการร่วมระหว่างภาครัฐกับชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรท่ีดินป่าไม้: กรณีศึกษาป่าชุมชน ต าบลโกสัมพีนคร 
จงัหวดัก าแพงเพชร 

2557 

21 จิรัฐิกานต ์ลาทอง การใชสิ้ทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยัต่อ 2557 
 
 
 


