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ตามบทบญัญติัรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 

เรยีบเรยีงโดย  รศ.ดร.ภมู ิโชคเหมาะ 
รองผูอ้าํนวยการหลกัสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ

คณะนิตศิาสตรป์รดี ีพนมยงค ์มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

บทบญัญตัรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 กบักฎหมายทั้งส่ีกลุ่ม และ

กฎหมายล้มละลาย ได ้แก่:- 

I.   กลุม่วชิากฎหมายเกี�ยวกบัการคลงั  มาตรา 35 วรรค 5, มาตรา 51-63 (หน้าที�ของรฐั) มาตรา 50 

(9), มาตรา 62, มาตรา 65, มาตรา 71 วรรคทา้ย, มาตรา 130-138, (รา่ง พ.ร.บ.ประกอบ 

รฐัธรรมนูญ 10 ฉบบั, มาตรา 134 (รา่ง พ.ร.บ.เก่ียวกบัการเงนิ), มาตรา 140-144, มาตรา 162, 
มาตรา 172, มาตรา 174, มาตรา 175, มาตรา 183, มาตรา 238-245 มาตรา 250  

II. กลุม่วชิากฎหมายเศรษฐกจิธุรกจิและกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกจิ (มาตรา 51 – มาตรา 63,

มาตรา 26 วรรค 1, มาตรา 37, มาตรา 54 วรรค 6, มาตรา 56, มาตรา 62, มาตรา 65, มาตรา
73-75, มาตรา 77 แนวนโยบายแหง่รฐัดา้นกฎหมาย มาตรา 172, มาตรา 175, มาตรา 257-261
(มาตรา 258 ค. การปฏริปูประเทศดา้นกฎหมาย) (มาตรา 258 ฉ. การปฏริปูประเทศดา้น
เศรษฐกจิ) (มาตรา 58-63)

III. กลุ่มวิชากฎหมายเก่ียวกบัการพฒันา นวตักรรมและการสร้างสรรค ์ มาตรา 26 วรรค 1,
มาตรา 41 – มาตรา 48, มาตรา 52 วรรค 2, มาตรา 72 - 74 มาตรา 77 (แนวนโยบายแหง่รฐัดา้น
กฎหมาย), มาตรา 249-254, มาตรา 257-261 (มาตรา 258 ค. การปฏริปูประเทศดา้นกฎหมาย)

IV. กลุ่มวิชากฎหมายอาญา กระบวนการยติุธรรมทางอาญา และกฎหมายการแพทย์

(มาตรา 55, มาตรา 63, มาตรา 248)
กฎหมายล้มละลาย  ตามรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 มาตรา 27 
วรรค 3 เป็นบทบญัญตัเิกี�ยวกบัการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรมต่อบุคคล สถานะของบุคคลและ 
สถานะทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมกบัการเป็นบุคคลลม้ละลายตามกฎหมายลม้ละลาย และคณุสมบตั ิ

ของผูส้มคัรรบัเลอืกตั �งและสรรหาบุคคลเพื�อดาํรงตาํแหน่งตามบทบญัญตัริฐัธรรมนูญแหง่ราช
อาณาจกัรไทย (มาตรา 98(2), 101(6), 108 ข.(1), 160(6), 202(2), 216(3)) ทั �งนี� ไมร่วมถงึ

คุณสมบัติของผู ้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั�งผู ้บริหารองค ์กรปกครองส่วนท้องถ ิ�น บุคลากรภาครฐั / 

รัฐวิสาหกิจ / องค ์การมหาชน และผู ้บริหารองค ์กรธุรกิจขนาดต ่าง ๆ โดยเฉพาะอย ่างยิ�ง CEO  

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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1. มาตรา 25 วรรค 4 : แนวทางการจดัใหม้กีฎหมายเกีย่วกบัการเยยีวยาหรอืใหค้วาม
ช่วยเหลอืบุคคลซึง่ไดร้บัความเสยีหายจากการถูกละเมดิสทิธหิรอื
เสรภีาพหรอืจากการกระทําความผดิอาญา ของบุคคลอื่น   
(Guidelines for the Provision on Remedy or Assistance any 
Person Injured from the Violation of His or Her Rights or 
Liberties or from the Commission of a Criminal Offence by 
Another Person) 

2. มาตรา 28 วรรค 1-2 : (1)  มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการจบัและการคุมขงับุคคล
(Legal Measures on Arrest and Detention of Person) 

วรรค 2-3 :  (2)  มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการคน้ตวับุคคลหรอืการกระทํา
ใดอนักระทบกระเทอืนต่อสทิธหิรอืเสรภีาพในชวีติหรอืรา่งกาย 
(Legal Measures on Search of Person or any Act 
Affecting the Right or Liberty in Life or Person) 

3. มาตรา 29 วรรค 5 : มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการเรยีก การใหแ้ละไมใ่ห้
หลกัประกนัผูต้อ้งหาหรอืจาํเลยในคดอีาญา 
(Legal Measures on the Application for a Bail of a Suspect or 
Defendant in a Criminal Case) 

4. มาตรา 34 วรรค 1 : มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการจาํกดัเสรภีาพของบุคคลในการ
แสดงความคดิเหน็  การพดู  การเขยีน  การพมิพ ์ การโฆษณา  
และการสื่อความหมายโดยวธิอีื่น 
(Legal Measures on the Restriction of Personnel Liberty to 
Express Opinions and Express by Other Means) 

5. มาตรา 36 วรรค 2 : มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการจาํกดัเสรภีาพในการ
ตดิต่อสื่อสารถงึกนั กรณทีีม่เีหตุอยา่งอื่นตามบทบญัญตัแิห่ง
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
(Legal Measures on the Restriction of Liberty of 
Communication Between Persons in Case of the Other 
Grounds as Prescribed by the Provisions of the Constitution of 
the Kingdom of Thailand) 
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6. มาตรา 37 วรรค 1-2 : มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการจาํกดัสทิธใินทรพัยส์นิและการ
สบืมรดก 
(Legal Measures on the Restriction of the Right of Properties 
and Succession) 

วรรค 4 :  มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการเวนคนือสงัหารมิทรพัยเ์พื่อ
นําไปชดเชยใหเ้กดิความเป็นธรรมแก่เจา้ของอสงัหารมิทรพัยท์ีถู่ก
เวนคนื  
(Legal Measures on the Expropriation of Immovable Property 
to Compensate in order to Restore Fairness to the Owner of 
Property Expropriated) 

วรรค 6 :  (1) มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัระยะเวลาการขอเวนคนื
อสงัหารมิทรพัยท์ีถู่กเวนคนืทีม่ไิดใ้ชป้ระโยชน์ใหแ้ก่เจา้ของเดมิ
หรอืทายาท  

  (Legal Measures on the Expropriation of Immovable 
Property to Compensate in order to Restore Fairness to the 
Owner of Property Expropriated) 

   (2) มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัระยะเวลาการขอเวนคนื
อสงัหารมิทรพัยท์ีเ่หลอืจากการใชป้ระโยชน์แก่เจา้ของเดมิหรอื
ทายาท  

  (Legal Measures on the Time Period of Requesting Return 
of Expropriated Immovable Property which is reclaiming to 
the Original Owner or Heir) 

   (3)  มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการเรยีกคนืค่าทดแทนทีช่ดใช้
ใหไ้ปแก่เจา้ของเดมิหรอืทายาทอนัเนื่องมาจากการเวนคนื
อสงัหารมิทรพัย ์ 

  (Legal Measures on the Reclaiming of the Compensation 
Paid to the Original Owner or Heir) 
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7. มาตรา 43 วรรค 1(2) : (1)  มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการจดัการ บํารงุรกัษาและใช้
ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และความ
หลากหลายทางชวีภาพอย่างสมดุลและยัง่ยนื  
(Legal Measures on the Manage, Maintain and Utilise 
Natural Resource, Environment and Biodiversity in a 
Balanced and Sustainable Manner) 

วรรค 1(3) :  (2) รา่ง พ.ร.บ. เกีย่วกบัการมสี่วนรว่มของประชาชนซึง่เกีย่วขอ้งกบั
การดําเนินการใดของหน่วยงานรฐัอนัจะกระทบต่อความเป็นอยู่
อยา่งสงบสุขของประชาชนหรอืชุมชน  

  (Legal Measures on the Expropriation of Immovable 
Property to Compensate in order to Restore Fairness to the 
Owner of Property Expropriated) 

8. มาตรา 45 วรรค 1 : แนวทางการจดัใหม้กีฎหมายเกีย่วกบัเสรภีาพในการรวมกนัจดัตัง้
พรรคการเมอืงตามวถิทีางการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 
(Guidelines for the Legislation on Liberty to Unite and Form a 
Political Party under the Democratic Regime of Government 
with the King as Head of State) 

9. มาตรา 46 วรรค 2-3 : - มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกบัการจดัตัง้องคก์รของผูบ้รโิภค 
(Legal Measures on Unite and Form a Consumer  
Organisation) 

- แนวทางการจดัใหม้กีฎหมายเกีย่วกบัการจดัตัง้องคก์รของ
ผูบ้รโิภค  
(Guidelines for the Legislation  on Unite and Form a 
Consumer Organisation) 

- พระราชบญัญตัเิกีย่วกบัการจดัตัง้องคก์รของผูบ้รโิภค  
(Bill, Act  on Unite and Form a Consumer Organisation) 
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10. มาตรา 47 วรรค 1-2 : มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัสทิธขิองบุคคลผูย้ากไรใ้นการไดร้บั
บรกิารสาธารณสุขของรฐัโดยไมเ่สยีค่าใชจ้่าย 
(Legal Measures on the Right of the Indigent Person to 
Receive Public Health Services Provided by the State Free of 
Charge) 

11. มาตรา 48 วรรค 1 : (1)  - มาตรการทางกฎหมาย  เกีย่วกบัการคุม้ครองและ 
- แนวทางการจดัใหม้กีฎหมาย ช่วยเหลอืบุคคลซึง่เป็น 
- พระราชบญัญตั ิ มารดาในช่วงระหว่างก่อน
  และหลงัการคลอดบุตร 
(- Legal Measures… on Protection and Assistance to  
 - Guidelines for the  the Persons who were Mothers  
  Legislation…  During the Period Prior to and 
 - Bill, Act…   After Giving Birth) 

  วรรค 2 : (2)  - มาตรการทางกฎหมาย  เกีย่วกบัการใหค้วาม 
    - แนวทางการจดัใหม้กีฎหมาย ช่วยเหลอืทีเ่หมาะสมจากรฐั   
    - พระราชบญัญตั ิ แก่ผูส้งูวยัและบุคคลผูย้ากไร ้

(- Legal Measures… on the Appropriate Assistance  
 - Guidelines for the  from the State to the Aged   
  Legislation…  Persons and the Indigent  
 - Bill, Act…   Persons) 

12. มาตรา 51: - มาตรการทางกฎหมาย  เกีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร 
  - แนวทางการจดัใหม้กีฎหมาย ในการฟ้องรอ้งหน่วยงานของรฐั 
  - พระราชบญัญตั ิ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใดทีร่ฐัธรรมนูญ 
    บญัญตัใิหเ้ป็นหน้าทีข่องรฐัตอ้งกระทาํ 
    เพื่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ประชาชน 
    โดยตรง 
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(- Legal Measures… on the Rules and Procedures to  
 - Guidelines for the  Take Legal Proceedings Against 
   Legislation…  a Relevant State Agency as    
 - Bill, Act…   Regards any Act Provided by  
  the Constitution to be the Duty 
  of State have to the act is for 
  the Direct Benefit of the People 

13. มาตรา 54 วรรค 2 : (1)  มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการส่งเสรมิและสนบัสนุนให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และภาคเอกชนเขา้มสี่วนรว่มในการ
ดาํเนินการใหเ้ดก็เลก็ไดร้บัการดแูลและพฒันาก่อนเขา้รบั
การศกึษา 

  (Legal Measures on Promotion and Organisation and the 
Private Sectors to Participate in Undertake to Provide 
Young Children Receive Care and Development Prior to 
Education) 

  วรรค 3 : (2)  มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสรมิใหป้ระชาชนไดร้บัการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติตามกฎหมายว่าดว้ยการศกึษาแห่งชาติ 

  (Legal Measures to Promotion the People Receive a Life-
long Learning as Provided be Law on National Education) 

  วรรค 6 : (3)  แนวทางการจดัตัง้กองทุนเพื่อใชใ้นการช่วยเหลอืผูข้าดแคลนทุน
ทรพัยเ์พื่อการศกึษาทุกระดบั 

  (Guidelines to the Establishment a Fund for the Purpose of 
Assisting Persons with Insufficient Means) 

14. มาตรา 55 วรรค 1 : มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารพฒันาภูมิ
ปัญญาดา้นแพทยแ์ผนไทย 

  (Legal Measures to Promote and Support the Development of 
Wisdom on Thai Traditional Medicine) 

15. มาตรา 56 วรรค 4 : มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการนํา
สาธารณูปโภคของรฐัไปใหเ้อกชนดาํเนินการทางธุรกจิ 
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  (Legal Measures on the Rules and Procedures to Allow the 
Private Sectors to Operate the Business of Public Utilities 
Services) 

16. มาตรา 57 : (1)  มาตรการทางกฎหมาย / รา่งพระราชบญัญตั ิ/ แนวทางการจดัใหม้ี
กฎหมาย เกีย่วกบัการส่งเสรมิและสนบัสนุนใหป้ระชาชน ชุมชนและ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่เขา้รว่มดําเนินการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูและส่งเสรมิ
ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 
(Legal Measures / Draft Act / Guidelines for the Legislation to 
Promote and Support the People Community and a Local 
Administrative Organisation to Participate in Conserve Revive and 
Promote Local Wisdom)   

   (2)  มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการใหป้ระชาชนและชุมชนในทอ้งถิน่เขา้
รว่มดาํเนินการและไดร้บัประโยชน์จากการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ
สิง่แวดลอ้ม และความหลากหลายทางชวีภาพ  
(Legal Measures on Dispensation the Relevant Loczl People and 
Local Community to Participate in and Obtain the Benefit of Natural 
Resources, Environment and Biodiversity) 

17. มาตรา 58 วรรค 1+3 : มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกบัการเยยีวยาความเดอืดรอ้นหรอื
เสยีหายแก่ประชาชนซึง่ไดร้บัผลกระทบจากการดาํเนินการใดของรฐั
หรอืทีร่ฐัอนุญาตใหผู้ใ้ดดาํเนินการ 

  (Legal Measures to Remedy the Grievance or Damage for the 
Affected People or Community in Regard to any Undertaking 
By the State or that the State Permit any Person to Carryout) 

18. มาตรา 60 วรรค 1-2 : มาตรการทางกฎหมาย / แนวทางการจดัใหม้กีฎหมาย / เกีย่วกบั
การใหป้ระชาชนมสี่วนไดใ้ชป้ระโยชน์จากคลื่นความถี ่และสทิธกิาร
เขา้ใชว้งจรดาวเทยีมอนัเป็นสมบตัขิองชาต ิ

  (Legal Measures / Guidelines for the Legislation on the 
Participation of the People in the Utilisation of Transmission 
Frequencies and Right to Access a Satellite Orbit, which are 
National Treasuries) 
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19. มาตรา 62 วรรค 1 : (1)  รา่งพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั  
   (Draft Act on Financial and Discipline of the State)   

   (2)  รา่งพระราชบญัญตักิารจดัระบบภาษใีหเ้กดิความเป็นธรรมแก่
สงัคม  
(Draft Act on Establishment a Taxation System to Ensure 
Fairing in the Society)   

  วรรค 2 : (1)  มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการกําหนดใหม้วีนิัยทางการคลงั
ดา้นรายได ้รายจ่าย ทัง้เงนิในงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ  
(Legal Measures on Formulation of Fiscal Discipline in 
Respect of Revenues, Expenditure Budgetary and Extra 
Budgetary)   

   (2)  มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการบรหิารสนิทรพัยข์องรฐัและ
เงนิคงคลงั  
(Legal Measures on the Management of State Assets and 
Treasury Reserve) 

20. มาตรา 63  : มาตรการและกลไกทางกฎหมายเพื่อป้องกนัและขจดัการทุจรติและประพฤติ
มชิอบทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชน 
(Legal Measures and Mechanism to Prevent and Eliminate Dishonest 
Acts and Wrongful Conducts in Both Public and Private Sectors) 

: มาตรการและกลไกทางกฎหมายเพื่อส่งเสรมิใหป้ระชาชนรวมตวักนัเพื่อมี
ส่วนรว่มในการรณรงคใ์หค้วามรู ้ต่อตา้น หรอืชีเ้บาะแส โดยไดร้บัความ
คุม้ครองจากรฐั 
(Legal Measures and Mechanism to Promote Collective Participation 
of the People in a Campaign to Provide Knowledge to Counter 
Corruption or to Provide Leads under the Protection of the State) 

21. มาตรา 65 วรรค 1-3 : (1)  แนวทางการจดัใหม้กีฎหมายเกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์วธิกีารจดัทาํ 
การมสี่วนรว่ม และการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนกรณี
ยทุธศาสตรช์าต ิ 

    (Guidelines for Legislation on the Rules, Procedures, 
Participation and Public Consultation of the People in Case 
of the National Strategy)   
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  (2)  รา่งพระราชบญัญตัใิหใ้ชย้ทุธศาสตรช์าต ิพ.ศ. ....  
     (Draft Act to Use the National Strategy B.E. ….)   
 
22. มาตรา 72 : รา่งประมวลกฎหมายทีด่นิ ทรพัยากรน้ํา และพลงังาน  
  (Draft of Land Code, Water Resources and Energy) 
  (1)  รา่งพระราชบญัญตักิารวางแผนการใชท้ีด่นิของประเทศตาม

หลกัการพฒันาอยา่งยัง่ยนื  
    (Draft Act to Plan the Country’s Land in Accordance with 

the Principles of Sustainable Development) 
  (2)  - รา่งพระราชบญัญตักิารวางผงัเมอืงทุกระดบัตามความตอ้งการ

ของประชาชนในพืน้ที ่ 
    (Draft Act to Undertake Town Planning at all Level 

Accordance with Needs of the People in the Area) 
    - รา่งพระราชบญัญตัพิฒันาเมอืงใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของประชาชนในพืน้ที ่ 
    (Draft Act to Develop Town to Prosper and Meet the 

Needs of the People in the Area) 
  (3)  รา่งพระราชบญัญตัจิดัใหม้กีารกระจายการถอืครองทีด่นิเพื่อทาํ

กนิไดอ้ยา่งทัว่ถงึและเป็นธรรม  
    (Draft Act to Provide Measures for Distribution of Land 

Holding In order to thoroughly and fairly allow People to 
have Land for Making a Living) 

  (4)  - รา่งพระราชบญัญตักิารบรหิารจดัการทรพัยากรน้ําทีม่คีุณภาพ
และเพยีงพอต่อการอุปโภคบรโิภคของประชาชน  

    (Draft Act to Provide Quality Water Resources which are 
Sufficient for Consumption by the People) 

   - รา่งพระราชบญัญตักิารบรหิารจดัการทรพัยากรน้ําเพื่อการ
ประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น  

    (Draft Act to Provide Water Resources for Agriculture 
Industries and Other Activities) 

  (5)  - รา่งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังานและการใช้
พลงังานอย่างคุม้ค่า  
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    (Draft Act to Promote Energy Conservation and Cost-
effective use of Energy) 

   - รา่งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิ พฒันา และสนบัสนุนการผลติ การ
ใชพ้ลงังานทางเลอืกอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื  

    (Draft Act to Promote Develop and Support the Production 
and Use of Alternative Energy to Enhance Sustainable 
Energy Security) 

23. มาตรา 73 : (1)  แนวทางการจดัใหม้กีฎหมายเกีย่วกบัมาตรการหรอืกลไกทีช่่วย
ใหเ้กษตรกรประกอบเกษตรกรรมอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

    (Guidelines to Provide Measures or Mechanisms to Enable 
Farmers to Efficiently carry out Agriculture which Yields 
Produce of High Quantity and Quality)   

  (2)  มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการช่วยเหลอืเกษตรกรผูย้ากไร้
ใหม้ทีีท่ํากนิโดยการปฏริปูทีด่นิหรอืวธิอีื่นใด  

     (Legal Measures to Assist Indigent Farmers to have Land 
for Making a Living through Land Reform or Another 
Means)   

24. มาตรา 74 วรรค 1 : (1)  รา่งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิใหป้ระชาชนมงีานทํา มคีวามสามารถ
ในการทาํงานอย่างเหมาะสมกบัศกัยภาพและวยั  

    (Draft Act to Promote Abilities the People to engage in work 
which is appropriate to their potentials and ages) 

  (2)  รา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูใ้ชแ้รงงานใหไ้ดร้บัความปลอดภยั
และมสีุขอนามยัทีด่ใีนการทํางาน  

    (Draft Act to Protect labour to ensure safety and vocational 
hygiene) 

  (3)  รา่งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการออมเพื่อการดาํรงชพีเมื่อพน้วยั
ทาํงาน  

    (Draft Act to Promote Savings for living after their working 
age) 
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25. มาตรา 76 วรรค 2 : รา่งพระราชบญัญตักิารบรหิารงานบุคคลของหน่วยงานของรฐั 
  (Draft Act to Personnel Management of State Agencies in 

accordance with the merit system) 
 
26.  มาตรา 77 วรรค 1-2   แนวนโยบายแห่งรฐัเกี่ยวกบัการมแีละการบงัคบัใชก้ฎหมาย  
 ประกอบมาตรา 258 ค.   ตลอดทัง้การปฏริปูประเทศดา้นกฎหมาย  
    (Directive Principles of State should introduce laws and 

laws enforcement as well as in National Reform in Laws 
Area) 

  วรรค 2   แนวทางการพฒันากฎหมายทุกฉบบัใหส้อดคลอ้งและเหมาะสม
กบับรบิทต่าง ๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

    (Guidelines to developing all laws to be suitable to and 
appropriate for the changing contexts) 

27. มาตรา 134 (3) : รา่งพระราชบญัญตัเิกีย่วกบัการดําเนินการทีผ่กูพนัทรพัยส์นิของรฐั 
พ.ศ. .... (แนวทางการจดัใหม้กีฎหมาย) 

  (Draft Act on / Guidelines for Legislation to any act binding 
State properties) 

 
28. มาตรา 141 วรรค 2 : (1)  รา่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยวนิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. .... 

(แนวทางการจดัใหม้กีฎหมาย) 
    (Bill Act on / Guidelines for the Legislation on Financial and 

Fiscal Discipline of the State B.E. ….) 
  (2)  แนวทางการจดัใหม้กีฎหมายเกีย่วกบัการจดัสรรงบประมาณให้

เพยีงพอกบัการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยอสิระของรฐัสภา ศาล องคก์ร
อสิระ และองคก์รอยัการ 

    (Guidelines for the Legislations the law to allocate adequate 
budgets for the independent performance of duties of the 
National Assembly, the Courts, the Independent Organs 
and State Attorney Organ) 
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  (3)  รา่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัสรรงบประมาณให้
เพยีงพอกบัการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยอสิระของรฐัสภา ศาล องคก์ร
อสิระ และองคก์รอยัการ  

    (Draft Act on the Rules of the sufficient budget allocation 
for the independent performance of duties of the National 
Assembly, the Courts, the Independent Organs and the 
State Attorney Organ) 

29. มาตรา 185 : มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัมใิหส้มาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภาใชส้ถานะหรอืตําแหน่งกระทําการกา้วก่าย
หรอืแทรกแซงหรอืมสี่วนรว่มในการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ หรอืให้
ความเหน็ชอบในการจดัทาํโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรฐั เพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง ของผูอ้ื่น หรอืของพรรคการเมอืง 

  (Legal Measures to prevent a member of the House of 
Representatives and a Senator through the statue of position 
carry out to an intervention of or interference or participate in 
the spending of budget or granting of approval of any project of 
a State Agency of his or her own benefit, the benefit of another 
person or of a political party) 

30. มาตรา 186 วรรค 2 : (1)  รา่งพระราชบญัญตักิําหนดมาตรฐานจรยิธรรมของรฐัมนตร ี
 ประกอบมาตรา 184   สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชกิวุฒสิภา   
  (Draft Act of Stipulation of the Ethical Standards of the 

Ministers, the Members of the House of Representatives 
and the Senators) 

  (2)  มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัมใิหร้ฐัมนตรใีช้
สถานะหรอืตําแหน่งกระทาํการใดอนัเป็นการก้าวก่ายหรอื
แทรกแซงการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าทีข่องรฐั เพื่อประโยชน์
ของตนเอง ของผูอ้ื่น หรอืของพรรคการเมอืงโดยมชิอบ 

    (Legal Measures on prevention to the Ministers through his 
or her status or position carry out any act which amounts to 
a wrongful intervention of or interest with the performance 
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of duties of a State Official for his or her own benefit, the 
benefit of another person or of a political party) 

31. มาตรา 192 วรรค 1-2  : รา่งพระราชบญัญตัหิลกัเกณฑแ์ละวธิกีารชีข้าดปัญหาเกีย่วกบั
หน้าทีแ่ละอํานาจระหว่างศาล 

  (Draft Act on the Rules and Procedures for ruling on a 
dispute on the competent jurisdictions between the Courts) 

32. มาตรา 196 : รา่งพระราชบญัญตักิารบรหิารงานบุคคลเกีย่วกบัผูพ้พิากษาศาล
ยตุธิรรม 

  (Draft Act on Personnel administration of the Judges of the 
Courts of Justice) 

33. มาตรา 198 : รา่งพระราชบญัญตักิารบรหิารงานบุคคลเกีย่วกบัตุลาการศาล
ปกครอง 

  (Draft Act on Personnel administration of the Judges of 
Administrative Courts) 

34. มาตรา 202(10) : รา่งพระราชบญัญตักิารบรหิารงานบุคคลเกีย่วกบัตุลาการศาล 
 และมาตรา 219 รฐัธรรมนูญ 
  (Draft Act on Stipulation of the Ethical Standards of the Judges 

of the Constructional Courts) 

35. มาตรา 219 : รา่งพระราชบญัญตักิําหนดมาตรฐานทางจรยิธรรมเกี่ยวกบัผูด้าํรง
ตําแหน่งทางการเมอืง 

  (Draft Act on Stipulation of the Ethical Standards of the Persons 
holding positions in the Independent Organs) 

36. มาตรา 248 วรรค 3-4 : รา่งพระราชบญัญตัคิณะกรรมการอยัการและการบรหิารงานบุคคล
ขององคก์รอยัการ 

  (Draft Act the State Attorney Committee and the Personnel 
administration of the State Attorney Organ) 

  วรรค 4 : (1) รา่งพระราชบญัญตัป้ิองกนัมใิหพ้นกังานอยัการกระทาํการหรอื
ดาํรงตําแหน่งใดอนัอาจทาํใหม้กีารขดักนัแห่งผลประโยชน์ 
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  (Draft Act to prevent State Attorneys from caring out any act 
of holding any position may cause the conflict of interest) 

   (2)  รา่งพระราชบญัญตัป้ิองกนัมใิหพ้นกังานอยัการกระทาํการหรอื
ดาํรงตําแหน่งใดอนัอาจมผีลใหก้ารสัง่คด ีหรอืการปฏบิตัหิน้าที่
โดยมชิอบ 

  (Draft Act to prevent State Attorneys from caring out any act 
of holding any position which may cause the making of 
orders in cases or the misbehavior) 

37. มาตรา 249 : รา่งพระราชบญัญตัวิธิกีารและรปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตาม
หลกัการปกครองตนเอง 

  (Draft Act on the procedure and from of local administrative 
organization with the principle of self-government) 

38. มาตรา 250 วรรค 1 :  (1) รา่งพระราชบญัญตักิําหนดหน้าทีแ่ละอํานาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการดแูล จดัทาํบรกิารสาธารณะและ
กจิกรรมสาธารณะ 

  (Draft Act on the duties and powers for the local 
administrative Organization to regulate and provide public 
services and public activities) 

  (2)  รา่งพระราชบญัญตักิําหนดหน้าทีแ่ละอํานาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัการศกึษา
ใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิน่   

  (Draft Act on the duties and powers for the local 
administrative Organization to promote and support the 
provision of education for the people in the locality) 

  วรรค 3 : รา่งพระราชบญัญตักิารรว่มหรอืมอบหมายใหเ้อกชนหรอืหน่วยงาน
ของรฐัดาํเนินการจดัทําบรกิารสาธารณะทีเ่ป็นหน้าทีแ่ละอํานาจของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

   (Draft Act on participation or delegation of operation to a private 
organization or State Agency on providing any public service 
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which are the duties and powers of the local administrative 
organization) 

  วรรค 4 : มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการส่งเสรมิและพฒันาการหารายได้
อยา่งเพยีงพอขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

   (Legal Measures on Promotion and Development Means for 
Earning Adequate Revenues of the Local Administrative 
Organisation) 

39. มาตรา 251 : รา่งพระราชบญัญตักิารบรหิารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 

   (Bill Act of the Personnel Management of the Local Administrative 
Organisation) 

40.  มาตรา 252 : แนวทางการจดัใหม้กีฎหมายเกีย่วกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
รปูแบบพเิศษ 

   (Guidelines for the Provisions of Law on the Special Form of the 
Local Administrative Organisation) 

 มาตรา 253 : รา่งพระราชบญัญตัหิลกัเกณฑแ์ละวธิกีารใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่มสี่วน
รว่มในการดําเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ สภาทอ้งถิน่ และ
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

   (Draft Act of the Rules and Procedures to give the people in the 
locality to enable the participation in the performance of work, 
local administrative organisations, local assemblies and local 
administrators) 

41.  มาตรา 254 : รา่งพระราชบญัญตัหิลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขเกีย่วกบัการให้
ประชาชนในทอ้งถิน่มสีทิธเิขา้ชื่อกนัเพ่อเสนอขอ้บญัญตัหิรอืถอดถอน
สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

   (Draft Act of the Rules and Procedures and terms of Giving the 
people in the locality have the right to sign a joint petition for 
introducing an ordinance of for removing a member of a local 
assembly or a local administrators) 



~ 16 ~ 
 

42.  มาตรา 258 วรรคแรก : รา่งพระราชบญัญตักิําหนดแผนและขัน้ตอนการดําเนินการ
ประกอบมาตรา 259 ปฏริปูประเทศ (แนวทางการจดัใหม้กีฎหมาย)  

 (Draft Act / Guidelines for Legislation to define the plan and 
procedures for Reforming the country) 

 ก. ด้านการเมือง (Politics Area) 
  (3): กลไกทางดา้นกฎหมายทีก่ําหนดความรบัผดิชอบของพรรคการเมอืงใน

การประกาศโฆษณานโยบายทีม่ไิดว้เิคราะหผ์ลกระทบ ความคุม้ค่าและ
ความเสยีหายอย่างรอบดา้น 

   (Legal Mechanism to Determine Accountability of the Political 
Party for Promotion Policies that have not been Subjected to a 
Thorough Assessment of Impact, Cost Effectiveness and Risk) 

  (5): การจดัใหม้กีลไกทางกฎหมายสาํหรบัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทาง
การเมอืงโดยสนัตวิธิ ี

  (Providing the Legal Mechanism to Resolve Political Conflicts by 
Peaceful)  

 ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (Administration of State Affairs Area) 
  (1): มาตรการทางกฎหมายใหม้กีารนําเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาประยกุตใ์ช้

ในการบรหิารราชการแผ่นดนิและการจดัทาํบรกิารสาธารณะ 
  (Legal Measures to Ensure Suitable Technology is Applied to the 

Administration of State  Affairs and Provision of Public Services) 

 ค. ด้านกฎหมาย (Law Area) 
  (1): รา่งพระราชบญัญตักิลไกใหด้าํเนินการปรบัปรงุกฎหมาย กฎ ระเบยีบ 

หรอืขอ้บงัคบัต่าง ๆ เพื่อพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสากล 
  (Bill Act of the Mechanism for Revising Laws, Regulations, Rules 

or Bylaws for Development Them to be Conformity with Universal 
Standards)  

  (2): รา่งพระราชบญัญตัปิฏริปูระบบการเรยีนการสอนและการศกึษาอบรม
วชิากฎหมายเพื่อพฒันาผูป้ระกอบวชิาชพีกฎหมาย 

  (Bill Act to Reforming the System of Legal Learning, Instruction 
and Education with a View to Developing Legal Practitioners) 
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 ง. ด้านกระบวนการยติุธรรม (Justice Process Area) 
  (1): แนวทางการจดัใหม้กีฎหมายเกีย่วกบัการช่วยเหลอืบุคคล ผูข้าดแคลน

ทุนทรพัยใ์หเ้ขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรม 
  (Guidelines for the Provisions of Law on Aiding Persons with 

Insufficient Means in Having Access to Justice Process)  

   (2): มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัระบบการสอบสวนคดอีาญาใหม้กีาร
ตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนกังานสอบสวนกบัพนกังานอยัการ
อยา่งเหมาะสม 

  (Legal Measures Relating to the System of Criminal Injury by 
Providing a Proper Check and Balance between Inquiry Officials 
and State Attorneys) 

  (4): มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัหน้าที ่อํานาจ และภารกจิของตํารวจ 
  (Legal Measures Relating to Duties, Powers and Missions of the 

Police Officials) 

  : รา่งพระราชบญัญตับิรหิารงานบุคคลของขา้ราชการตํารวจ พ.ศ. .... 
  (Bill Act to Personnel Management of the Police Officials) 

 จ. ด้านการศึกษา (Education Area) 
  (1): รา่งพระราชบญัญตักิารดแูลและพฒันาเดก็เลก็ก่อนเขา้รบัการศกึษา 
  (Bill Act to Care and Development of Young Children Prior to 

Education)  

  (2): รา่งพระราชบญัญตักิองทุนเพื่อช่วยเหลอืผูข้าดแคลนทุนทรพัยด์า้น
การศกึษา 

  (Bill Act to the Establishment a Fund for the Purpose of Assisting 
Persons with Insufficient in Education Area)  

  (3): แนวทางการจดัใหม้กีฎหมายเกีย่วกบัระบบการผลติ การคดักรอง และ
การพฒันาผูป้ระกอบวชิาชพีคร ู

  (Guidelines to Provide the Law on the System for Producing, 
Screening and Developing Teaching Professionals and 
Instructors)  
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  (4): รา่งพระราชบญัญตักิารจดัการเรยีนการสอนทุกระดบัเพื่อใหผู้เ้รยีน
สามารถเรยีนไดต้ามความถนดั 

  (Bill Act to Improving Learning and Instruction at Every Level so 
that Students Core able to Study According to Their Aptitudes)  

 ฉ. ด้านเศรษฐกิจ (Economic Area) 
  (1): รา่งพระราชบญัญตัขิจดัอุปสรรคและเสรมิสรา้งความสามารถในการ

แขง่ขนัของประเทศ 
  (Bill Act to Eliminating Obstacles and Promoting the 

Competitiveness of the Country)  

  (2): รา่งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและสนบัสนุนการนําความคดิสรา้งสรรคแ์ละ
เทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใชใ้นการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ 

  (Bill Act to Promote and Support the Application of Creative Ideas 
and Modern Technology in the Economic Development of the 
Country)  

  (3): รา่งพระราชบญัญตัปิรบัปรงุระบบภาษอีากรใหม้คีวามเป็นธรรม 
  (Bill Act to Improving the Taxation System with a view to 

Promoting Fairness)  

  (4): รา่งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิสหกรณ์และผูป้ระกอบการแต่ละขนาดใหม้ี
ความสามารถในการแขง่ขนั 

  (Bill Act to Promote Cooperatives to ensure their appropriate 
Competitiveness)  

      : รา่งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิวสิาหกจิเพื่อสงัคมและวสิาหกจิทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม 

  (Bill Act to Promote Social Enterprises and Environment-Friendly 
Enterprises)  

      : รา่งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิวสิาหกจิรายยอ่ยและวสิาหกจิชุมชน 
  (Bill Act to Promote Micro Enterprises and Community 

Enterprises)  
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 ช. ด้านอ่ืน ๆ (Other Area) 
  (1): รา่งพระราชบญัญตัจิดัใหม้รีะบบบรหิารจดัการทรพัยากรน้ําทีม่ ี

ประสทิธภิาพ 
  (Bill Act to Having a Water Resource Management System which 

is Efficient)  

  (2): รา่งพระราชบญัญตักิารกระจายการถอืครองทีด่นิอย่างเป็นธรรม 
  (Bill Act to Ensuring a Fair Distribution of Land Holding)  

  (3): รา่งพระราชบญัญตัจิดัใหม้รีะบบจดัการและกําจดัขยะมลูฝอยทีม่ ี
ประสทิธภิาพและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

  (Bill Act to Establishing a System for Management and Disposing 
Social Waste in an Efficient and Environment Friendly)  

  (4): รา่งพระราชบญัญตัปิรบัปรงุระบบหลกัประกนัสุขภาพ 
  (Bill Act to Adjustment the Health Security System) 

  (5): รา่งพระราชบญัญตัใิหม้รีะบบการแพทยป์ฐมภูม ิ
  (Bill Act to Establishing a Primary Health) 

 




