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จดัทาํโดย 
ฝ�ายงานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ



             หนังสอื "รวมกฎหมายแรงงาน (แกไ้ขเพิ�มเติมใหมล่า่สดุ พ.ศ.
2565)" เลม่นี� รวบรวมโดย คณะวชิาการ THE JUSTICE GROUP มี
เนื�อหาเกี�ยวกบัรวมกฎหมายแรงงานที�สาํคญั พรอ้มพระราชบญัญตัิ
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ ์พ.ศ. 2518
พระราชบญัญตัเิงนิทดแทน พ.ศ. 2537 พระราชบญัญตัจิดัตั�งศาลแรงงาน
และวธิพีจิารณาคดแีรงงาน พ.ศ. 2522 พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ.
2533 พระราชกาํหนดการบรหิารจดัการการทาํงานของคนตา่งดา้ว พ.ศ.
2560 แกไ้ขเพิ�มเตมิใหมล่า่สดุ พ.ศ. 2561 หนังสอืเลม่นี�เหมาะสาํหรบั
อาจารย ์นักศกึษา คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิานิตศิาสตร์
รวมถงึบคุคลทั�วไปที�สนใจเรื�องกฎหมายแรงงาน

เลขเรยีกหนังสอื : 344.01 ร176 2565

จดัทาํโดย 
ฝ�ายงานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ

             หนังสอื "คาํอธบิายกฎหมายจดัตั�งศาลปกครองและวธิพีจิารณา
คดปีกครอง" เลม่นี� เขยีนโดย ชาญชัย แสวงศักดิ� เนื�อหาภายในเลม่
ประกอบดว้ย 5 ภาค ไดแ้ก ่ภาค 1 แนวความคดิและประสบการณ์ของตา่ง
ประเทศเกี�ยวกบัการจดัตั�งองคก์รวนิิจฉัยคดปีกครองและวธิพีจิารณาคดี
ปกครอง ภาค 2 การดาํเนินการจดัตั�งศาลปกครองขึ�นในประเทศไทย ภาค
3 โครงสรา้งของศาลปกครองระบบตลุาการศาลปกครองและอาํนาจของ
ศาลปกครอง ภาค 4 คดทีี�อยูใ่นอาํนาจของศาลปกครอง และภาค 5 วธิี
พจิารณาคดปีกครอง หนังสอืเลม่นี�เหมาะสาํหรบัอาจารย ์นักศกึษา คณะ
มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิานิตศิาสตร ์รวมถงึบคุคลทั�วไปที�
สนใจเรื�อง กฎหมายจดัตั�งศาลปกครองและวธิพิีจารณาคดปีกครอง

เลขเรยีกหนังสอื : 342.066 ช232ค 2563

สแกนเพื�อดู
สารบญั

สแกนเพื�อดู
สารบญั
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            หนังสอื "ความรบัผดิชอบของรฐั : ความรบัผดิทางละเมดิและ
ความรบัผดิชอบโดยปราศจากความผดิ" เลม่นี� เขยีนโดย ชาญชัย
แสวงศกัดิ� ซึ�งเนื�อหาภายในเลม่มทีั�งหมด 5 บท ได้แก ่บทที� 1 ขอ้พจิารณา
เบื�องตน้ : แนวความคดิเกี�ยวกบัรฐั ความเป�นนิตบิคุคลของรฐัและ
นิติบคุคลมหาชน บทที� 2 ววิฒันาการของแนวคดิวา่ดว้ยความรบัผดิชอบ
ของรฐัในเชิงกฎหมายเปรยีบเทยีบ บทที� 3 หลกักฎหมายปกครองวา่ดว้ย
ความรบัผดิชอบของรฐัในระบบกฎหมายของสาธารณรฐัฝรั�งเศส บทที� 4
หลกักฎหมายวา่ดว้ยความรบัผดิชอบของรฐัในระบบกฎหมายของสหพนัธ์
สาธารณรฐัเยอรมนี และบทที� 5 หลกักฎหมายวา่ดว้ยความรบัผดิชอบ
ของรฐัในระบบกฎหมายประเทศไทย หนังสอืเลม่นี�เหมาะสาํหรบัอาจารย์
นักศกึษา คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิานิตศิาสตร ์และผู้
ปฏิบตังิานในหน่วยงานราชการ รวมถงึบคุคลทั�วไปที�สนใจเรื�อง ความรบั
ผดิทางละเมดิและความรบัผดิชอบโดยปราศจากความผดิ

เลขเรยีกหนังสอื : 342.088 ช232ค 2563

            หนังสอื "กฎหมายเกี�ยวกบัวนัิยการเงนิการคลงัของรฐั : วธิกีาร
งบประมาณและการตรวจเงนิแผ่นดนิ" เลม่นี� เขยีนโดย ชาญชัย แสวง
ศกัดิ� ซึ�งไดร้วบรวมเนื�อเกี�ยวกบัระบบกฎหมายที�สาํคญัซึ�งมอีทิธพิลตอ่
ระบบกฎหมายไทย กฎหมายเกี�ยวกบัวนัิยการเงนิการคลงัของรฐั
กฎหมายเกี�ยวกบัวธิกีารงบประมาณ บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูเกี�ยวกบั
วธิกีารงบประมาณ สาระสาํคญัของพระราชบญัญตัวิธิกีารงบประมาณ
พ.ศ. 2561 กฎหมายเกี�ยวกบัการตรวจเงนิแผน่ดนิ ขอ้มลูทางวชิาการ
เบื�องตน้เกี�ยวกบัการตรวจเงนิแผน่ดนิ บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูเกี�ยว
กบัการตรวจเงนิแผน่ดนิ สาระสาํคญัของพระบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. 2561 และเนื�อหาที�น่าสนใจ
อกีมากมาย หนังสอืเลม่นี�เหมาะสาํหรบัอาจารย ์นักศกึษา 

เลขเรยีกหนังสอื : 343.59303 ช232ก 2563

จดัทาํโดย 
ฝ�ายงานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ

สแกนเพื�อดู
สารบญั

สแกนเพื�อดู
สารบญั

คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิานิตศิาสตร ์และผูป้ฏิบตังิานดา้นการเงนิ
รวมถงึบคุคลทั�วไปที�สนใจเรื�อง กฎหมายเกี�ยวกบัวนัิยการเงนิการคลงัของรฐั
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            หนังสอื "คาํอธบิายกฎหมายวา่ด้วยวธิปีฏบิตัริาชการทาง
ปกครอง" เลม่นี� เขยีนโดย ชาญชัย แสวงศกัดิ� ซึ�งไดร้วบรวมเนื�อหา
เกี�ยวกบัแนวความคดิพื�นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครองและ
ความเป�นมาของกฎหมายวา่ดว้ยวธิปีฏิบตัริาชการทางปกครอง ขอบเขต
การบงัคบัใช้พระราชบญัญตัวิธิปีฏิบตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
เจา้หน้าที�ซึ�งมอีาํนาจทาํการพจิารณาทางปกครอง คูก่รณีในการทาํคาํสั�ง
ทางปกครอง การพจิารณาออกคาํสั�งทางปกครอง ผลของคาํสั�งทาง
ปกครอง การเพกิถอนคาํสั�งทางปกครอง การอทุธรณ์คาํสั�งทางปกครอง
การขอใหพ้จิารณาใหม ่การบงัคบัทางปกครอง ระยะเวลาและอายคุวาม
และการแจง้ เนื�อที�ไดก้ลา่วมาขา้งตน้นั�นเหมาะสาํหรบัอาจารย ์นักศกึษา
คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิานิตศิาสตร ์และผูป้ฏิบตัิ
งานที�เกี�ยวขอ้ง รวมถงึผูบ้คุคลทั�วไปที�สนใจศกึษาเรื�อง กฎหมายวา่ดว้ย
วธิปีฏิบตัริาชการทางปกครอง

เลขเรยีกหนังสอื : 342.59306 ช232ค 2564

จดัทาํโดย 
ฝ�ายงานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ

สแกนเพื�อดู
สารบญั

สแกนเพื�อดู
สารบญั

            หนังสอื "ขอ้ควรรูท้างกฎหมายที�เกี�ยวกบัองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิ�น" เลม่นี� เขยีนโดย ชาญชัย แสวงศกัดิ� ซึ�งไดร้วบรวม
เนื�อหาไวท้ั�งหมด 4 บท ไดแ้ก ่บทที� 1 การกระจายอาํนาจใหแ้กอ่งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ�นและกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั�งองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ�น บทที� 2 กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบตังิานของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น บทที� 3 ความเหน็ของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาที�เกี�ยวกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น และบทที� 4 แนวคาํ
วนิิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุเกี�ยวกบัการฟ�องคดตีอ่ศาลปกครอง
หนังสอืเลม่นี�เหมาะสาํหรบัอาจารย ์นักศกึษา คณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์สาขาวชิานิตศิาสตร ์และผูป้ฏิบตังิานที�เกี�ยวขอ้งใน
องคก์รสว่นทอ้งถิ�น รวมถงึผูบ้คุคลทั�วไปที�สนใจศกึษาเรื�อง กฎหมาย
ที�เกี�ยวกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น

เลขเรยีกหนังสอื : 342.09 ช232ข 2562

https://human.nstru.ac.th/branch#tab-4
https://human.nstru.ac.th/branch#tab-4


            หนังสอื "โทษทางปกครอง : กฎหมายเปรยีบเทยีบ" เลม่นี�
เขยีนโดย ชาญชัย แสวงศกัดิ� ไดร้วบรวมเนื�อหาไวท้ั�งหมด 6 บท ไดแ้ก่
บทที� 1 ขอ้พจิารณาเบื�องตน้เกี�ยวกบักฎหมายและสภาพบงัคบัทาง
กฎหมาย บทที� 2 ววิฒันาการของการมโีทษทางปกครองในเชิงกฎหมาย
เปรยีบเทยีบ บทที� 3 การพฒันาเกณฑก์ารแบง่แยกระหวา่งความผดิทาง
อาญาและความผดิทางปกครองและการนําโทษทางปกครองมาแทน
โทษอาญาในเชิงกฎหมายเปรยีบเทยีบ บทที� 4 โทษทางปกครองในระบบ
กฎหมายของสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี บทที� 5 โทษทางปกครองใน
ระบบกฎหมายของสาธารณรฐัฝรั�งเศส และบทที� 6 การนําโทษทาง
ปกครองมาใช้ในระบบกฎหมายไทย หนังสอืเลม่นี�เหมาะสาํหรบัอาจารย์
นักศกึษา คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิานิตศิาสตร ์
รวมถงึบคุคลทั�วไปที�สนใจ

เลขเรยีกหนังสอื : 342.06 ช232ท 2564

จดัทาํโดย 
ฝ�ายงานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ

สแกนเพื�อดู
สารบญั

สแกนเพื�อดู
สารบญั

            หนังสอื "กฎหมายระหวา่งประเทศ" เลม่นี� เขยีนโดย 
จนัตร ีสนิศภุฤกษ ์ไดร้วบรวมเนื�อหาเกี�ยวกบัลกัษณะและววิฒันาการ
ของกฎหมายระหวา่งประเทศในระบบระหวา่งประเทศ แหลง่กาํเนิด
หรอืที�มาของกฎหมายระหวา่งประเทศ ความสมัพนัธร์ะหวา่งกฎหมาย
ระหวา่งประเทศกบักฎหมายภายใน บคุคลในกฎหมายระหวา่งประเทศ
การไดม้าซึ�งดนิแดนของรฐั เขตอาํนาจรฐั กฎหมายสนธสิญัญา
กฎหมายทะเล กฎหมายวา่ดว้ยความสมัพันธท์างการฑตูและกงสลุ
ความคุม้กนัของรฐั ความรบัผดิชอบของรฐั การระงบัขอ้พพิาทระหวา่ง
ประเทศโดยสนัตวิธิ ีและการใช้กาํลงั หนังสอืเลม่นี�เหมาะสาํหรบั
อาจารย ์นักศกึษา คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิา
นิติศาสตร ์รวมถงึบคุคลทั�วไปที�สนใจเรื�องกฎหมายระหวา่งประเทศ

เลขเรยีกหนังสอื : 341 จ115ก 2565
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            หนังสอื "รวมกฎหมายกอ่สรา้ง" เลม่นี� เขยีนโดย ชาญชัย
แสวงศกัดิ� เป�นหนังสอืรวมกฎหมายควบคมุอาคาร กฎหมายสถาปนิก
กฎหมายวศิวกร กฎหมายการประกอบอาชีพงานกอ่สรา้ง ขอ้บญัญตัิ
กรงุเทพมหานคร เรื�องที�เกี�ยวกบัการควบคมุการกอ่สรา้งอาคาร การ
ควบคมุการระบายน�าทิ�ง อาคารจอดรถยนตแ์ละบนัไดหนีไฟ ตลอดจน
ตวัอยา่งสญัญาวา่จา้งการกอ่สรา้งอาคารและสญัญาจะซื�อขายที�ดนิ
พรอ้มสิ�งปลกูสรา้ง รวมทั�งประกาศระเบยีบตา่ง ๆ ที�ออกโดย กระทรวง
มหาดไทยและกรงุเทพมหานคร ที�เกี�ยวกบัการกอ่สรา้งอาคารตา่งๆ
เรยีกไดว้า่เป�นหนังสอืเลม่เดยีวที�รวมกฎหมายกอ่สรา้งเพื�อความสะดวก
ในการศกึษาและใช้การประโยชน์ เหมาะสาํหรบัอาจารย ์นักศกึษา คณะ
มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิานิตศิาสตร ์สถาปนิก วศิวกรผู้
ประกอบอาชีพงานกอ่สรา้ง และบคุคลทั�วไปที�สนใจศกึษาเรื�อง กฎหมาย
กอ่สรา้ง

เลขเรยีกหนังสอื : 343.07869 ฝ267ร 2564

จดัทาํโดย 
ฝ�ายงานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ

สแกนเพื�อดู
สารบญั

สแกนเพื�อดู
สารบญั

            หนังสอื "คาํอธบิายหลกักฎหมายคุ้มครองขอ้มลูสว่นบคุคล" 
เลม่นี� เขยีนโดย คณาธปิ ทองรววีงศ ์เนื�อหาภายในเลม่มแีนวทางในการ
นําเสนอหลกักฎหมายตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ.
2560 ประกอบดว้ย กรอบแนวคดิ ทฤษฎี ที�เกี�ยวขอ้งกบักฎหมายคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล โครงสรา้งและขอบเขตกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่น
บคุคล ขอ้มลูสว่นบคุคลและการกระทาํที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคล
บคุคลและองคก์รที�เกี�ยวกบัขอ้มลูสว่นบคุคล และภาพรวมของหน้าที�ตาม
กฎหมาย ฐานหรอืเหตทุางกฎหมายในการเกบ็รวบรวม ใช้เป�ดเผยขอ้มลู
สว่นบคุคล หลกักฎหมายเกี�ยวกบัมาตรฐานและคณุภาพของขอ้มลูสว่น
บคุคล หน้าที�ตามกฎหมายและความสมัพนัธร์ะหวา่งผูค้วบคมุขอ้มลูสว่น
บคุคลและผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลและอกีมากมาย ซึ�งไมไ่ดอ้ธบิาย
"เรยีงมาตรา" แตใ่ช้วธิอีธบิายหลกักฎหมายโดยจดักลุม่และจาํแนกตาม

เลขเรยีกหนังสอื : 342.0858 ค142ค 2565

แนวคดิทฤษฎี ประกอบกบัการเปรยีบเทียบกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของ
สหภาพยโุรป (Regulation (EU) 2016/679 หรอื GDPR) อนัเป�นที�มาและตน้แบบ
(Model) ของพระราชบญัญตันีิ� เหมาะสาํหรบัอาจารย ์นักศกึษา คณะมนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์สาขาวชิานิตศิาสตร ์และผูท้ี�ตอ้งเกี�ยวขอ้งกบักฎหมายสามานําไป
ประยกุตใ์ช้กบัการบรหิารจดัการดา้นตา่ง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคล



            หนังสอื "คดกีูย้มืเงนิ (ภาคปฏบิตั)ิ" เลม่นี� เขยีนโดย ธรีะศกัดิ�
สโุชตนัินท ์ ไดร้วบรวมหลกักฎหมายของการกูย้มืเงนิ หลกัฐานเป�น
หนังสอืและสญัญากูย้มืเงนิ ทวงหนี�อยา่งไร...ไมใ่หต้ดิคกุ หนังสอืบอก
กลา่วทวงถามและหนังสอืมอบอาํนาจฟ�องคด ีฟ�องศาลไหน...ในคดกีูย้มื
เงนิ คา่ธรรมเนียมศาลคดกีูย้มืเงนิ อายคุวามคดกีูย้มืเงนิ คาํวนิิจฉัย
ของประธานศาลอทุธรณ์วา่เป�นคดผีูบ้รโิภคหรอืไม ่การสอบขอ้เทจ็จรงิ
ในคดกีูย้มืเงนิ การรา่งฟ�องและเขยีนคาํใหก้ารในคดกีูย้มืเงนิ และอื�น ๆ
อกีมากมาย พรอ้มสรปุยอ่หลกักฎหมายเกี�ยวกบัการกูย้มืเงนิเป�นหลกั
กฎหมายสั�น ๆ งา่ยตอ่การทาํความเขา้ใจ คาํวนิิจฉัยใดมปีระเดน็
สมควรศกึษามหีมายเหตปุระกอบ เหมาะสาํหรบัอาจารย ์นักศกึษา
คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิานิตศิาสตร ์รวมไปถงึ
บคุคลทั�วไปที�สนใจศกึษาเรื�อง คดกีูย้มืเงนิ

เลขเรยีกหนังสอื : 346.07 ธ3711ค 2565

จดัทาํโดย 
ฝ�ายงานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ

สแกนเพื�อดู
สารบญั

สแกนเพื�อดู
สารบญั

            หนังสอื "หลกัและคาํพพิากษา : กฎหมายลกัษณะพยานหลกั
ฐาน คดแีพง่" เลม่นี� เขยีนโดย สหรฐั กติ ิศภุการ ภายในเลม่มเีนื�อหา
เกี�ยวกบัพยานหลกัฐานในคดแีหง่ : ขอ้พจิารณาเบื�องตน้ ประกอบดว้ย 4
หมวด ไดแ้ก ่หมวด 1 หลกัทั�วไป หมวด 2 วา่ดว้ยการมาศาลของพยาน
และการซักถามพยาน หมวด 3 การนําพยานเอกสารมาสบื และหมวด 4
การตรวจและการแต่งตั�งผูเ้ชี�ยวชาญโดยศาล บทตดัพยานเอกสารตาม
กฎหมายอื�น และในสว่นของเรื�องพยานหลกัฐานในคดอีาญา : ขอ้
พจิารณาเบื�องตน้ ประกอบดว้ย 5 หมวด ไดแ้ก ่หมวด 1 หลกัทั�วไป หมวด
2 พยานบคุคล หมวด 3 พยานเอกสาร หมวด 4 พยานวตัถ ุและหมวด 5
ผูเ้ชี�ยวชาญ หนังสอืเลม่นี�ไดป้รบัปรงุคาํอธบิายบางสว่นใหมเ่พื�อใหเ้ขา้ใจ
งา่ยยิ�งขึ�น 

เลขเรยีกหนังสอื : 347.06 ส197ห 2565

และเพิ�มเตมิคาํพพิากษาฎีกาใหม ่ๆ จากหนังสอืคาํพพิากษาฎีกา (เนตบิณัฑติยสภา) ป�
2564 ตอนที� 2 ป� 2563 ตอน 7 หนังสอืคาํพพิากษาศาลฎีกา (ศาลฎีกา) ป� 2563 เลม่ที� 5
และเพิ�มเตมิคาํถามทา้ยเลม่จากคาํพพิากษาฎีกาใหมด่ว้ย โดยในเลม่ไดเ้รยีบเรยีงไวเ้ป�น
หมวดหมูชั่ดเจน เขา้ใจงา่ย เหมาะสาํหรบัอาจารย ์นักศกึษา คณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์สาขาวชิานิตศิาสตร ์รวมไปถงึบคุคลทั�วไปสนใจ และผูท้ี�ตอ้งเกี�ยวข้องกบั
กฎหมาย


