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๑. ความเปนมาของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย๒
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เรือ่ง “ทศิทางองคกรปฏิรูปกฎหมาย
ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย”๑
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๒. การสัมมนาเกี่ยวกับทิศทางองคกรปฏิรูปกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย

⌫         
   ⌫ ⌫   
 ⌫
 
 ⌦ 
   
   

Úˆ

 ⌫  ⌫ 



®ÿ≈π‘μ‘ æ.§.-¡‘.¬. ıÒ

สรุปสัมมนาทางวิชาการ

 


⌫      
⌫ ⌫
 ⌫

 ⌫   
 ⌦⌫⌦

 
⌫ 

  ⌫ ⌫⌫
⌫⌫

⌫⌫
 ⌫  
⌫⌫⌫ 
 ⌫  ⌦
⌫ ⌫⌫
 ⌫
 ⌫ ⌫
⌦⌫ ⌦
⌫ ⌫
 ⌫ ⌦⌫
  

⌫ 
⌫ ⌫
⌫ 

  ⌫

 ⌫⌦⌫
 ⌦⌫

Ú˜



®ÿ≈π‘μ‘ æ.§.-¡‘.¬. ıÒ

ทิศทางองคกรปฏิรูปกฎหมาย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

⌫⌫⌫⌫
 ⌫


 ⌫ ⌫
    ⌫⌫⌦  
⌫⌫ 
⌫⌫

⌫ 

⌫ 

       
   ⌫  
      ⌫ 


     


 ⌫
       ⌫

 ⌫
 ⌫

    ⌫
   
     
 ⌫⌦
⌫⌫  ⌫⌫
 ⌫⌫ 
 ⌫ ⌫⌫
⌫ ⌫ ⌫⌫⌦
⌫    ⌦⌫

Ú¯



®ÿ≈π‘μ‘ æ.§.-¡‘.¬. ıÒ

สรุปสัมมนาทางวิชาการ

⌫⌫


⌫⌫
⌦⌫  
       
 ⌫ ⌫
 ⌦
 ⌫
⌦
⌫ 

⌫⌫⌫  ⌦ 
⌫⌫⌫ ⌦
 ⌫⌫ 
⌫⌫⌫ 

   ⌫
⌫⌫⌫⌫  ⌫   
    
⌫⌫⌫⌫⌫ 
⌦ 
⌦⌫⌫⌫ 
⌫⌫⌫⌫⌫
⌦⌫⌫
⌫⌫⌫⌫
 ⌫   ⌫⌦
 ⌫    
⌫

⌫ 
   ⌫⌫
⌫  ⌫   

Ú˘



®ÿ≈π‘μ‘ æ.§.-¡‘.¬. ıÒ

ทิศทางองคกรปฏิรูปกฎหมาย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

  ⌫
 ⌫⌫
⌦

 ⌫⌦
⌦⌫  ⌦⌫
  ⌦⌫  

⌫
 ⌫⌫ ⌫
 ⌫ ⌫
  ⌫ 


⌫⌫⌦
⌫⌫ ⌫ ⌫
 ⌫ ⌫⌫
⌫ ⌫
⌫ 

  ⌫ ⌫
⌫ ⌫

   ⌫
  ⌫⌫⌦⌫⌦
 
   ⌫  
  ⌦ 
  ⌫
  
⌫⌦

 ⌫
⌦ ⌫
⌫

Û



®ÿ≈π‘μ‘ æ.§.-¡‘.¬. ıÒ

สรุปสัมมนาทางวิชาการ

 
⌫⌫⌦ ⌫
⌫⌫⌫ 
⌦  

⌫  ⌫⌦
⌫⌫⌦⌫  ⌫⌫
 ⌦⌫⌫  ⌫
⌫⌦⌫
 ⌫⌦
⌫ ⌫ 
⌫⌦⌫⌫

  ⌫
   ⌫

    
⌫ ⌫
 ⌦ ⌫ 
  


 ⌫⌫ ⌫⌫
  ⌫ ⌦

   ⌦    
    ⌫ ⌫


 ⌫⌫⌫
⌫⌦ ⌫
    ⌦⌫


ÛÒ

   




®ÿ≈π‘μ‘ æ.§.-¡‘.¬. ıÒ

ทิศทางองคกรปฏิรูปกฎหมาย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

 
 ⌫ ⌫⌫
   
  ⌫ ⌫
⌫ ⌫⌫

 ⌫
⌫   ⌦
⌫ ⌫ ⌫
 ⌫
⌦

๓. เกี่ยวกับอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย มีความเห็นดังนี้
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