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                                   อ.ทศพร  มูลรัตน์ 
   ส านักวิชากฎหมาย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 



บทที่ 1 
ลักษณะกฎหมายทั่วไป 

  



ความหมายของกฎหมาย 

• กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์   

               กฎหมาย คือ ค าสั่งของผู้ปกครองว่าการ
แผ่นดินต่อราษฎรทั้งหลาย  เมื่อไม่ท าตามแล้วตาม
ธรรมดาต้องมีโทษ  
 



ลักษณะของกฎหมาย 

1.  กฎหมายต้องมีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์  
2.  กฎหมายต้องก าหนดความประพฤติของบุคคล  
3.  กฎหมายต้องมีสภาพบังคับ (โทษ) 
4. กฎหมายต้องมีกระบวนการทางกฎหมายที่ 

       แน่นอน  



ระบบกฎหมายของโลก 
1. ระบบกฎหมายโรมาโน – เยอรมันนิค       
           (Romano  Germanic Law) 

2. ระบบกฎหมายคอมมอน ลอว ์  
            (Common  Law) 

3.  ระบบกฎหมายสังคมนิยม  (Socialist Law) 

4.  ระบบกฎหมายศาสนาและประเพณีนิยม  
             (Religious and Traditional Law) 

 



บทที่ 2 
ลักษณะกฎหมายมหาชน 

  



ความหมายของกฎหมายมหาชน 
 

อัลเปียน  (ULPIAN)  (ค.ศ.170-228) “กฎหมายมหาชน  ได้แก่  
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับสาธารณรัฐโรมันส่วนกฎหมายเอกชนนั้น ได้แก่ 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับประโยชน์ของเอกชนแต่ละคน”  
 

กฎหมายมหาชน  คือ  กฎหมายที่ก าหนดความสัมพนัธ์ระหว่าง รัฐ 
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง  และเป็นกฎหมายท่ี
ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่าง รัฐ  หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กับราษฎร  ในฐานะที่  รัฐ  หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เป็นฝ่าย
ปกครองราษฎรและมีเอกสิทธิ์เหนือกว่าราษฎร 
 



ลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน 

1.  เป็นกฎหมายที่มีนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา 

          ตามกฎหมายมหาชนเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ 
 

2.  เป็นกฎหมายที่มีเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
 

3.  เป็นกฎหมายที่สร้างนิติสัมพันธ์ที่ไม่เสมอภาค 

 



ความแตกต่างของกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชน 

1. ความแตกต่างขององค์กรหรือบุคคลที่เข้าไปมี            

         นิติสัมพันธ ์

2.    ความแตกต่างทางด้านความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ 

3.   ความแตกต่างทางด้านรูปแบบของการมีนิติสัมพันธ์ 

4.    ความแตกต่างทางด้านนิติวิธีทางกฎหมาย  

5.   ความแตกต่างในเรื่องระบบการพิจารณาคดี 
 



การแบ่งแยกสาขาวิชาของกฎหมายมหาชน 
 1. กฎหมายมหาชนภายในประเทศ  ได้แก่   

    กฎหมายรัฐธรรมนูญ   

   กฎหมายปกครอง 

   กฎหมายการคลังและภาษีอากร 
 

  2.  กฎหมายมหาชนภายนอกประเทศ ได้แก่   

    กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 
 



 

 

บทที่ 3 
พัฒนาการกฎหมายมหาชน 



พัฒนาการกฎหมายมหาชนใน 
ระบบกฎหมายซวิีล ลอว ์ (Civil Law) 

 1.  ยุคสมัยโบราณ     

  2.  ยุคสมัยกลาง    

 3.  ยุคสมัยใหม่   

 4.  ยุคสมัยปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศส   
 



พัฒนาการของกฎหมายมหาชนใน 
ระบบกฎหมายคอมมอน ลอว ์

1.  ยุคแองโกลแซกซอน 

2.  ยุคสมัยการก่อตั้งกฎหมายคอมมอนลอว ์

3.  ยุคสมัยแห่งการแข่งขันระหว่าง 

      กฎหมายคอมมอนลอว ์กับ หลักอิควิตี ้

4. ยุคสมัยใหม่ 
 

 



พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย 

1.  ยุคสมัยกรุงสุโขทัย 

2. ยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา   

3.ยุคสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น       

4.ยุคสมัยปัจจุบัน  



 

 

บทที่ 4 
พื้นฐานกฎหมายรัฐธรรมนูญ 



ความหมายกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

• ศาสตราจารย์ ดร.หยุด  แสงอุทัย  

        “กฎหมายรัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายที่ก าหนด
ระเบียบแห่งอ านาจสูงสุดในรัฐและความสัมพันธ์ระหว่าง
อ านาจเหล่านี้ต่อกันและกัน จะเห็นได้ว่า “รัฐธรรมนูญ” 
ตามความหมายในการกฎหมายนี้ย่อมจะกล่าวถึงเจ้าของ
อ านาจสูงสุด ผู้ใช้อ านาจสูงสุด การแบ่งแยกอ านาจ และ
ความสัมพันธ์ ระหว่างอ านาจสูงสุดเหล่านี้ต่อกันและกัน” 



 
ประเภทของรัฐธรรมนูญ 

 1.  การแบ่งแยกตามรูปแบบหรือระบอบการปกครอง 
2.  การแบ่งแยกตามรูปแบบของรัฐ 
3.  การแบ่งแยกตามวิธีการบัญญัต ิ
4.  การแบ่งแยกตามวิธีการแก้ไข 

5.  การแบ่งแยกตามก าหนดเวลาในการใช้ 
6.  การแบ่งแยกตามลักษณะของฝ่ายนิติบัญญัติ 

7.  การแบ่งแยกตามลักษณะของฝ่ายบริหาร 
8.  การแบ่งแยกตามลักษณะของฝ่ายตุลาการ 



อ านาจการจัดให้มีรัฐธรรมนูญ 

   หมายถึง    อ านาจทางการเมืองของ
คณะบุคคลหรือบุคคลที่อยู่ในฐานะ
ออกค าสั่งให้มีรัฐธรรมนูญขึ้นได้
ส าเร็จ 



อ านาจการจัดให้มีรัฐธรรมนูญ 

1.  ประมุขของรัฐเป็นผู้จัดให้มีขึ้น 

2.  ผู้ก่อการปฏิวัติหรือรัฐประหารเป็นผู้จัดให้มี 

3.  ราษฎรเป็นผู้จัดให้มี 

4.  ประมุขของรัฐ และราษฎร หรือ คณะบุคคล มี
อ านาจร่วมกันจัดให้มีขึ้น 

5.  ผู้มีอ านาจจากองค์กรภายนอกในฐานะผู้มีอ านาจ     
จัดให้มี 
 



 

อ านาจในการจัดท ารัฐธรรมนูญ 
 

   หมายถึง    ผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก 
รัฏฐาธิปัตย์ หรือผู้ที่มีอ านาจในการจัดให้มี
รัฐธรรมนูญ ให้พิจารณายกร่างบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ  



อ านาจในการจัดท ารัฐธรรมนูญ 

1   โดยบุคคลคนเดียว 

2.  โดยคณะบุคคล 

3.  โดยสภานิติบัญญัติ 

4.  โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ 



วัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญ 

1.  รัฐธรรมนูญก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของรัฐ
ว่าเป็น  “รัฐเดี่ยว” หรือ “รัฐรวม” 

2.  รัฐธรรมนูญก าหนดรูปแบบการปกครองและ
รูปแบบรัฐบาลว่าเป็นในรูปแบบใด 

3.  รัฐธรรมนูญก าหนดขอบเขตอ านาจรัฐ และก าหนด
หลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน 



รัฐธรรมนูญฉบับที่  18 
 

1.ชื่อ   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

2.วันประกาศใช้    วันที่  24  สิงหาคม  2550 

3.จ านวนมาตรา         309 มาตรา 

4.ผู้มีอ านาจจัดท า      สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) จ านวน 100  คน 

5.รูปแบบของรัฐบาล      ฝ่ายบริหาร คือ คณะรัฐมนตรี จ านวน 36 คน    

                                        ฝ่ายนิติบัญญัติ คือ รัฐสภา   โดยมี 2 สภา ได้แก่                    

                                        วุฒิสภา จ านวน 150 คน  และ 

                                        สภาผู้แทนราษฎร จ านวน 480 คน 

 



บทที่ 5 
พื้นฐานกฎหมายปกครอง 

  



ความหมาย “กฎหมายปกครอง” 
    ศาสตราจารย์  ดร.อมร  จันทรสมบูรณ์     
           “กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่รัฐจัดระบบบริหารเพื่อจัดการบริการ

สาธารณะให้แก่ประชาชนเป็นส่วนรวมขอบเขตของกฎหมายปกครองจึง
กว้างขวางมากกว่ากฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา  กฎหมายปกครอง  ได้แก่  
พระราชบัญญัติและกฎหมายทุกฉบับที่ก าหนด  อ านาจหน้าที่ของกระทรวง  
ทบวง  กรมต่าง  ๆ  กฎหมายก าหนดอ านาจหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจ  และ
อ านาจหน้าที่ ของการปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ  และเป็นกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดระบบข้าราชการทุกประเภท  ซึ่งรัฐเข้ามาบังคับตาม
กฎหมายปกครองด้วยการบัญญัติให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ านาจในการออก
ค าสั่งอนุญาต ออกใบอนุญาต วินิจฉัยและสั่งการ  รวมตลอดถึงการสั่งการที่
ออกมาในรูปของกฎข้อบังคับ” 



ลักษณะของกฎหมายปกครอง 
 

1. กฎหมายปกครองเป็นสาขาหนึ่งของกฎหมายมหาชน 

2. กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบ
บริหารราชการของรัฐ 

3.  กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการด าเนิน
กิจกรรมของฝ่ายปกครองในการจัดท าบริการสาธารณะ 

4. กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการ
ใช้อ านาจปกครองของรัฐ 
 



ความหมายของการบริการสาธารณะ 
 

   ศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  กาญจนดุล  
   “บริการสาธารณะ  หมายถึง  กิจการที่อยู่ในความอ านวยการ
หรือในความควบคุมของฝ่ายปกครองที่จัดท าเพื่อสนองความ
ต้องการส่วนรวมของประชาชน  และให้หมายความรวมถึง
กิจการทุกประเภทที่จัดท าเพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของ
ประชาชน  กล่าวคือ  รวมทั้งราชการ  งานขององค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น  องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็น
ส่วนราชการจัดท า  โดยไม่ ใช้วิธีด าเนินงานอย่างราชการ
ตลอดจนกิจการเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ  ซึ่งฝ่ายปกครองให้
เอกชนไปท าแทนภายใต้การควบคุมของฝ่ายปกครองด้วย”  



ลักษณะการบริการสาธารณะ 

1.บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่อยู่ในความ
อ านวยการหรือความควบคุมของฝ่ายปกครอง 

2. บริการสาธารณะจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สาธารณประโยชน์ 
 



ประเภทของบริการสาธารณะ 
 

1. บริการสาธารณะทางปกครอง 

2. บริการสาธารณะทาง 

      อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
 



หลักการส าคัญในการจัดการ 
บริการสาธารณะ 

 1. หลักความเสมอภาค 

2. หลักความต่อเนื่อง 

3. หลักการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 



การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทย 
 

 -พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

   พ.ศ. 2534 

 1.  ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 

  2.  ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 

   3.  ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 



ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 

   - กระทรวง   

    - ทบวง   

     - กรม 



ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
   1.  จังหวัด  

   2.  อ าเภอ  

    3.  กิ่งอ าเภอ  

     4.  ต าบล  

      5. หมู่บ้าน 



 

ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 

  1. องค์การบริหารส่วนจังหวดั (อบจ.) 

  2. เทศบาล 

  3. องค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.) 

  4. กรุงเทพมหานคร 

  5. เมืองพัทยา 
 



บทที่  6 
พื้นฐานกฎหมายการคลัง

และภาษีอากร 



ความหมายกฎหมายการคลัง 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ  โชคเหมาะ 

     “กฎหมายการคลังเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง วิธีการ
งบประมาณและระบบภาษีอากร  ซึ่งองค์กรของรัฐอันได้แก่ฝ่ายบริหาร
และฝ่ายนิติบัญญัติใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศโดยทั่วไปเรียก
ง่าย ๆ ว่า “กฎหมายการคลัง  (Financial Law)”  เป็นวิชาหนึ่งในสาขา
กฎหมายมหาชนและมีลักษณะเป็น “กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ” 
(Public Economic Law) และเป็น 1  ใน  3  ของกฎหมายมหาชนภายใน 
เป็นวิชาที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับระบบการคลัง ของประเทศ 
โดยเน้นบทบาทและหน้าที่ของรัฐในการหารายได้มาใช้จ่าย  ทั้งมีหน้าที่
ต้องควบคุมรายจ่าย  ควบคุมภาวะเศรษฐกิจและต้องรับผิดชอบในการ
บริหารประเทศควบคู่กันไปภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย” 



รายรับของรัฐบาล  คือ  ยอดเงินทั้งหมดที่
รัฐบาลได้รับภายในปีงบประมาณหนึ่งๆ         
  

แบ่งได้เป็น 2  ลักษณะ  คือ     

    1.รายรับที่เป็นรายได้ของรัฐบาล 

   2.รายรับที่ไม่ใช่รายได้ของรัฐบาล 
 



รายรับที่เป็นรายได้ของรัฐบาล 
 1.  รายได้จากภาษี 

 2.  รายได้จากการขายสิ่งของและบริการ 

 3.  รายได้จากรัฐพาณิชย ์

 4.  รายได้อื่น 



รายรับที่ไม่ใช่รายได้รัฐบาล 

      1.  รายรับประเภทเงินกู ้
  2.  รายรับประเภทเงินคงคลัง 

 



รายจ่ายของรัฐบาล  
คือ  รายจ่ายของภาครัฐที่ผ่านกระบวนการงบประมาณ
แผ่นดิน  รวมถึงรายจ่ายของรัฐบาลเพื่อด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ในระดับชาติไปจนถึงระดับ
ท้องถิ่น  

        แบ่งได้เป็น 2  ลักษณะ  คือ 
   1.  รายจ่ายในงบประมาณ 
   2.  รายจ่ายนอกงบประมาณ 

 



ความหมายของภาษีอากร 

ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม   

        “ภาษีอากร หมายถึง สิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บ
จากราษฎร  และน าไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
สังคมส่วนรวม  โดยมิได้มีสิ่งตอบแทนโดยตรง
แก่ผู้เสียภาษี” 



 
วัตถุประสงค์ของการเก็บภาษีอากร 

 
 1.  เพื่อจัดหารายได้ 
 2.  เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรของประเทศ 
 3.  เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 
 4.  เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศ 
 5.  เพื่อเร่งรัดความเจริญทางเศรษฐกิจ 
 6.  เพื่อให้เกิดความเสมอภาคในการกระจายรายได้ 



 

หลักในการจัดเก็บภาษีอากร 
 

  1.  หลักความเป็นธรรม 
  2.  หลักความแน่นอน 
  3.  หลักความสะดวก 
  4.  หลักความประหยัด 



 
ประเภทของภาษีอากร 

   1.  การจ าแนกตามระดับหน่วยงานผู้มีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร 
   1.1  ภาษีระดับประเทศ   
   1.2  ภาษีท้องถิ่น 
  2.  การจ าแนกภาษีอากรตามหลักการผลักภาระภาษี 
   2.1  ภาษีทางตรง 
   2.2  ภาษีทางอ้อม 
  3.  การจ าแนกตามลักษณะของฐานภาษี   
   3.1  ภาษีที่เก็บจากรายได้ 
   3.2  ภาษีที่เก็บจากทรัพย์สิน 
   3.3  ภาษีที่เก็บจากการบริโภค 



 

ลักษณะของอัตราภาษี 
     

   1.  อัตราคงที่ 

   2.  อัตราก้าวหน้า 

   3.  อัตราถอยหลัง 



หน่วยงานผู้มีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร 

 1.  หน่วยงานระดับประเทศ  

 2.  หน่วยงานระดับท้องถิ่น  



บทที่  7 
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 



ความหมายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง  
    รองศาสตราจารย์  ดร.สมพงศ์  ชูมาก  
   “กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง  (Public  International  Law) 

หรือกฎหมายมหาชนระหว่างประเทศ  ได้แก่  บรรดากฎเกณฑ์แห่งกฎหมายต่าง ๆ  
ที่ใช้กับรัฐและองค์การระหว่างประเทศ  และในบางกรณีอาจใช้กับเอกชนด้วย  
ปัจจุบันรัฐหรือประเทศในโลกมีจ านวนประมาณ  200  รัฐ  แต่ละรัฐมีเอกราชมี
ฐานะเป็นบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ (Subject of International Law)  
รัฐเหล่านี้จึงมีสิทธิและหน้าที่เหมือนกับบุคคลคนหนึ่ง  สิทธิและหน้าที่ของประเทศ
ในฐานะที่เป็นบุคคลเช่นนี้จึงอาจสอดคล้องกัน  หรือมีการพิพาทโต้แย้งกันขึ้นได้ 
เช่น  เรื่องเขตแดน  เรื่องแม่น้ าระหว่างประเทศ  เรื่องการท าสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศ  เป็นต้น นอกจากนี้กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองยังครอบคลุม
ถึงองค์การระหว่างประเทศ  (International  Organizations) ด้วยสิทธิและหน้าที่
ขององค์การระหว่างประเทศในฐานะบุคคล  อาจจะมีความสอดคล้องระหว่างกัน
หรือขัดแย้งระหว่างกัน  และอาจจะสอดคล้องหรือขัดแย้งกับรัฐสมาชิก  หรือรัฐที่
มิใช่สมาชิกขององค์การระหว่างประเทศด้วย”  



 
ลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมอืง 

 
  1.  เป็นกฎเกณฑ์ทีม่ีผลผูกพันโดยตรงต่อรัฐ 

   2.  เป็นกฎเกณฑ์ที่ก าหนดลักษณะความสัมพันธ์ 

         เป็นเรื่อง ๆ 

  3.  เป็นการยินยอมของรัฐ   

   4.  ขาดระบบการลงโทษที่มีประสิทธิภาพ 



 
ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมอืง 

 
 1.  สนธิสัญญา (Treaties) 

 2.  จารีตประเพณีระหว่างประเทศ   

      (International Custom) 
 3.  หลักกฎหมายทั่วไป  (General Principles of Law) 

 4.  ค าพิพากษาของศาล (Judicial Decision) 
 



 
 

บุคคลตามกฎหมายระหว่าง 
ประเทศแผนกคดีเมือง 

 
  

          1. รัฐ 

           2. องค์การระหว่างประเทศ 



องค์ประกอบของรัฐ 
1.  พลเมือง  
2.  ดินแดน  
3.  รัฐบาล  

4.  อ านาจอธิปไตย  



 

รูปแบบของการรับรองรัฐ 
 

   1.  การรับรองโดยพฤตินัย  

  2.  การรับรองโดยนิตินัย  



 

องค์การระหว่างประเทศ   
(International  Organizations) 

 มีองค์ประกอบ  3  ประการดังนี้ 

  1.  มีการร่วมกลุ่มอย่างถาวรของรัฐ  

   2.  มีการแบ่งแยกอย่างเด็ดขาดระหว่าง 

จุดมุ่งหมายและอ านาจหน้าที่ขององค์การกับรัฐ 

สมาชิก  

  3.  มีการปฏิบัติภาระหน้าที่โดยเอกเทศ  



ตัวอย่างองค์การระหว่างประเทศ 
   เช่น   

 - องค์การสหประชาชาติ  (UN) 

 - องค์การการค้าโลก  (WTO) 

 - สหภาพยุโรป  (EU) 

 - สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ (ASEAN) 

     เป็นต้น 



บทที่  8 

นิติวิธีทางกฎหมาย
มหาชน 

 



ความหมาย “นิติวิธ”ี 
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ  ปรกติ    
     นิติวิธีหรือวิธีทางกฎหมาย  หมายถึง  เป็นแนวคิดและ

ทัศนคติของนักกฎหมายที่มีต่อบ่อเกิดของกฎหมาย  และ วิธีศึกษา  
วิธีใช้และบัญญัติกฎหมายของนักกฎหมายโดยทั่วไป  นิติวิธีนั้น
เป็นสิ่งที่แทรกซึมอยู่กับตัวกฎหมาย  ไม่จ าต้องบัญญัติและถึงแม้
จะได้บัญญัติถึงนิติวิธีไว้  กฎหมายก็มิได้บัญญัติหลักนิติวิธีไว้
ทั้งหมด  ทั้งนี้เพราะนิติวิธีมีลักษณะเป็นแนวคิดที่ฝังตัวอยู่ใน
ระบบกฎหมายจนเป็นแบบฉบับในทางกฎหมายของระบบ
กฎหมายนั้น  หรืออาจกล่าวได้ว่าถ้าตัวบทกฎหมายเป็นร่างกาย  
นิติวิธีก็เป็นวิญญาณของกฎหมาย  

 



ความหมาย “นิติวิธีทางกฎหมายมหาชน” 

ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ   

   “นิติ วิ ธี ในกฎหมายมหาชน  หมายถึ ง  
วิธีการที่จะคิดวิเคราะห์ให้เป็นระบบในกฎหมาย
มหาชน  วิธีการคิดนี้ย่อมหมายถึง วิธีคิดใน
ระดับทั่วไป และระดับเฉพาะตามฐานะของนัก
กฎหมายนั้น ๆ ในระบบกฎหมาย” 



นิติวิธี 
  
     นิติวิธีทางกฎหมายเอกชน                    นิติวิธีทางกฎหมายมหาชน 
                                                                  
                                                    นิติวิธีทั่วไป                           นิติวิธีเฉพาะ 
  
                         นิติวิธีหลัก                                 นิติวิธีประกอบ 
  
  นิติวิธีเชิงปฏิเสธ             นิติวิธีเชิงสร้างสรรค์                                                           



ประเภทของนิติวิธีทางกฎหมายมหาชน 

แบ่งได้  2   ประเภท 

   1. นิติวิธีทั่วไป 

      2.  นิติวิธีเฉพาะ  
 



 

นิติวิธีทั่วไปทางกฎหมายมหาชน 
 

แบ่งออกได้เป็น  2  ประเภท  คือ 

    1.  นิติวิธีหลัก 

    2.  นิติวิธีประกอบ 
 



นิติวิธีหลัก 
แบ่งออกได้เป็น  2  ประเภท  คือ  

  1. นิติวิธีเชิงปฏิเสธ 

   2. นิติวิธีเชิงสร้างสรรค์ 
 



หลักกฎหมายมหาชนที่ส าคัญ  เช่น 
1.  หลักแบ่งแยกอ านาจ 

2. หลักนิติรัฐ 

3. หลักความชอบด้วยกฎหมาย 

4. หลักบริการสาธารณะ 

5. หลักสัญญาทางปกครอง 

6.  หลักความรับผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ 



ค าถาม 
ข้อ 1.     กฎหมายมหาชนคืออะไร   และกฎหมายมหาชนมีลักษณะเฉพาะ

อย่างไรบ้าง             

ข้อ 2.     กฎหมายคืออะไร   และกฎหมายมหาชนมีลักษณะแตกต่างจาก
กฎหมายเอกชนอย่างไร  

ข้อ 3.    กฎหมายรัฐธรรมนูญคืออะไร   กฎหมายปกครองคืออะไร   และ
กฎหมายรัฐธรรมนูญมีสาระส าคัญแตกต่างจากกฎหมายปกครอง
อย่างไร  

ข้อ 4.    กฎหมายปกครองมีลักษณะทั่วไปอย่างไร และเหตุใดกฎหมาย
ปกครองจึงเป็นสาขาหนึ่งของกฎหมามหาชน 



ค าถาม 
ข้อ 1.  จงอธิบายลักษณะของหลกัการบริการสาธารณะ  และประเภท   

ของการบริการสาธารณะมาให้เข้าใจ  

ข้อ 2.  จงอธิบายความหมายและลักษณะของกฎหมายภาษีอากรนั้น
เป็นอย่างไร   

ข้อ 3.  จงอธิบายความหมาย และลักษณะของกฎหมายระหว่าง
ประเทศแผนกคดีเมืองเปน็อย่างไร  

ข้อ 4.  นิติวิธีทางกฎหมายมหาชนหมายความว่าอย่างไร   และจง
อธิบายถึงนิติวิธีหลัก ของนิติวิธีทางกฎหมายมหาชน มาให้เข้าใจ 

 



ค าถาม 
ข้อ 1.  จงอธิบายหลักนิติรัฐ มาให้เข้าใจ 

ข้อ 2.  จงอธิบายหลักสัญญาทางปกครอง มาให้เข้าใจ 

ข้อ 3.  จงอธิบายหลักการแบ่งแยกอ านาจ มาให้เข้าใจ 


