
Erratum (ใบแก้ข้อผิดพลาด) 
- ใบแก้ขอ้ผิดพลาดน้ีด าเนินตามแนวทางจากตวัอย่างของส านักพิมพ์ระดบัโลก ไดแ้ก่ ส านักพิมพ์ Oxford และ Springer ประกอบวารสารทั้งสายสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์อื่น ๆ โดยมี
วตัถุประสงคด์ าเนินการแกไ้ขรูปแบบของหนงัสือ “ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมาย” โดยรวินท ์ลีละพฒันะ ISBN 978-616-269-786-9 ตามเงื่อนไขและรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1. ในการพิมพ์หนังสือ “ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมาย” โดยรวินท์ ลีละพฒันะ ISBN 978-616-269-786-9 ทั้ง 4 ครั้ งที่ผ่านมา มีข้อแก้ไขตามรายละเอียดที่ปรากฏในใบแก้ไขข้อผิดพลาด 
(Erratum) น้ี และใบแกไ้ขขอ้ผิดพลาดน้ีมีวตัถุประสงคใ์นแสดงเจตนโดยสุจริตของผูเ้ขียนเพื่อการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดที่ปรากฏในการพิมพท์ั้ง 4 ครั้ ง 
2. ใบแกไ้ขขอ้ผิดพลาดน้ีอา้งอิงเลขหนา้และเชิงอรรถตามที่ปรากฏในการพิมพค์รั้ งที่ 4 แต่จะระบุเลขหัวขอ้ไวด้ว้ยเพื่ออา้งอิงส าหรับการถือเป็นการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการพิมพส์ามครั้ งแรก 
3. ต ารา หนงัสือ หรือเอกสารหรือที่มาของขอ้มูลอื่นใดที่แก้ไขในใบแกไ้ขขอ้ผิดพลาดน้ีจะอา้งอิงกบัฉบบัที่ปรากฏก่อนหรือ ขณะมีการพิมพค์รั้ งที่ 4 เม่ือพ.ศ. 2562 เวน้แต่จะเขียนไวเ้ป็นอย่าง
อื่น ส าหรับส่วนที่ถือเป็นการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการพิมพส์ามครั้ งแรกนั้น ให้อา้งอิงตามต ารา หนงัสือ หรือเอกสารหรือที่มาของขอ้มูลอื่นใดฉบบัพิมพค์รั้ งล่าสุดก่อนหรือขณะที่มีการจดัพิมพ์
หนงัสือความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมายครั้ งนั้น ๆ ส่วนเน้ือหาใดที่เคยปรากฏในการพิมพค์รั้ งก่อน แต่ในการพิมพค์รั้ งต่อมาไดต้ดัทิ้งนั้นก็จดัเป็นการแสดงเจตนาแกไ้ขขอ้ผิดพลาดของผูเ้ขียน 
4. ต ารา หนงัสือ เอกสารและขอ้มูลอื่นใดที่เพิ่มเขา้มาใหม่ให้อา้งอิงไปในบรรณานุกรมดว้ย 
5. การแกไ้ขตามใบแกไ้ขขอ้ผิดพลาดน้ีเป็นการแกไ้ขเร่ืองรูปแบบเท่านั้น ไม่มีการแกไ้ขเน้ือหาแต่ประการใด โดยผเขียนใคร่ขอแกไ้ขหนงัสือความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมายในการพิมพท์ั้ง 4 ครั้ง 
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ภาค 1 

 - หน้า 13 หัวขอ้ที่ 1 สังคมและกลไกการคสบคุมทางสังคม ยา้ยเชิงอรรถที่ 1 ไปยงัหลงัค าว่าไดแ้ก่ และให้แกเ้ชิงอรรถดงักล่าวเป็น: HLA Hart, The Concept of Law, (2nd edn, 
Oxford University Press 1994); Joan Ferrante,  Sociology: A Global Perspective, (7th edn, Wadsworth 2011), pp 64,170; Raymond Wacks, Law: A Very Short Introduction, (Oxford 
University Press 2008); คณพล จนัทน์หอม, กฎหมายอาญาภาคทั่วไป, (โครงการต าราและส่ือการสอน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ๒๕๕๖), หนา้ ๒; ณัฐพงศ ์โปษกะบุตร และพร
ชัย สุนทรพนัธ์ุ, หลักกฎหมายเอกชน, (พิมพ์ครั้ งที่ 3, มหาวิทยาลยัรามค าแห่ง ๒๕๔๒), หน้า 1-9; มานิตย ์จุมปา (บรรณาธิการ), ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย, (พิมพ์ครั้ งที่ 6, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 2548), หนา้ 30-39. 
 - หน้า 15 หัวขอ้ที่ 2 ลกัษณะของกฎหมาย เชิงอรรถติดกบัประโยค “โดยทัว่ไปกฎหมายมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี” ให้แก่เป็น: Raymond Wacks, Philosophy of Law: A Very Short 
Introduction, (Oxford University Press 2006); ปรีดี เกษมทรัพย์, กฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป, (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ๒๕๒๕), หน้า ๑๓-๑๕; มานิตย ์จุมปา, ชิตาพร พิศลยบุตร 
โต๊ะวิเศษกุล, กณัฑิมา ช่างท า, ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, (พิมพ์ครั้ งที่ ๙, นิติธรรม ๒๕๖๒), หน้า ๒๕-๒๘; ศรีราชา เจริญพานิช, วิษณุ เครืองาม และ อุสาห์ โกมลปาณิก, กฎหมาย
ส าหรับชาวบ้าน, (สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ๒๕๒๖), หนา้ ๑๑-๑๖; สมยศ เช้ือไทย, หลักกฎหมายมหาชนเบ้ืองต้น, (พิมพค์รั้ งที่ ๗, วิญญูชน ๒๕๕๔), หนา้ ๒๑-๒๒. 
 - หนา้ 25 บทที่ 4 การแบ่งประเภทกฎหมาย แกเ้ชิงอรรถที่ 10 ซ่ึงติดกบัค าว่า “โดยอาศยัเกณฑด์งัต่อไปน้ี” เป็น: ณัฐพงศ ์โปษกะบุตร และพรชยั สุนทรพนัธ์ุ, หลักกฎหมายเอกชน
, (พิมพ์ครั้ งที่ 3, มหาวิทยาลยัรามค าแห่ง ๒๕๔๒), หน้า ๑๖-๓๐; มานิตย ์จุมปา, ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล, กณัฑิมา ช่างท า, ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, หน้า 35-39; ศรีราชา 
เจริญพานิช, วิษณุ เครืองาม และ อุสาห์ โกมลปาณิก, กฎหมายส าหรับชาวบ้าน, หนา้ ๑๖-๒๐ 
 - หน้า 27 หัวข้อ 3.1 ตั้งแต่ค าว่า “กล่าวอีกนัยหน่ึง …” ให้ท าเป็นตัวเอียงทั้งหมดและใส่เชิงอรรถ:  ธีระ ศรีธรรมรักษ์ และคณะ , ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, 
(มหาวิทยาลยัรามค าแหง ๒๕๔๓), หนา้ ๗๒; มานิตย ์จุมปา, ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล, กณัฑิมา ช่างท า, ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, หนา้ ๓๘; สมยศ เช้ือไทย, หลักกฎหมาย
มหาชนเบ้ืองต้น, หนา้ ๒๒. 
 - หนา้ 28 ท าตวัเอียงนิยามของกฎหมายภายในประเทศ และใส่เชิงอรรถ: เร่ืองเดิม 
 - หนา้ 32 หัวขอ้ 1.2 หลงัค าว่า  “ที่ท  าไดย้ากกว่า” ใส่เชิงอรรถ: โปรดดูประกอบนิยามของพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญใน th.wikipedia 
 - หนา้ 34 ใส่กรอบการก าหนดล าดบัศกัด์ิของกฎหมาย 5 ขอ้ และหลงัค าว่า “มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยมีหลกัการ คือ” ให้ใส่เชิงอรรถ: มานิตย ์จุมปา, ชิตาพร พิศลยบุตร 
โต๊ะวิเศษกุล, กณัฑิมา ช่างท า, ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, หนา้ ๕๔-๕๕; สมยศ   เช้ือไทย, ค าอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป, (พิมพค์รั้ งที่ ๑๓, วิญญูชน ๒๕๕๐), หนา้ ๘๔. 
 - หน้า 36 (ส่วนของการยกเลิกกฎหมาย) หลงัค าว่า “แลว้แต่ต่อมากฎหมายอาจถูกยกเลิกได ้ไม่ว่าจะเป็น” ให้เพิ่มเชิงอรรถ: วิณัฏฐา แสงสุข และฐิติพร ลิ้มแหลมทอง, ความรู้
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, (มหาวิทยาลยัรามค าแหง ๒๕๔๙), หนา้ ๘๒-๘๓ 
 ภาค 2 
 - หน้า 45-46 บทที่ 1 (หัวขอ้ 1.2 สิทธิหน้าที่ของบุคคล) หลงัค าว่า “ในการมีสิทธิและหน้าที่ ตามกฎหมายทุกประเภท” ให้เพิ่มเชิงอรรถ: ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๔/๒๔๘๗; 
กรมการศึกษานอกโรงเรียน, ชุดวิชาการศึกษานอกโรงเรียน หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน  (กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๔), หน้า ๑๙; ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร และพรชัย สุนทรพนัธ์ุ, หลัก
กฎหมายเอกชน, หนา้ ๑๐๑. และท านิยามของค าว่าสิทธิและหนา้ที่เป็นตวัเอียง 
 - หนา้ 50 หลงัหัวขอ้ “ขอบเขตและลกัษณะของความยินยอม” ใส่เชิงอรรถ: ธีระ ศรีธรรมรักษ ์และคณะ, ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, หนา้ ๑๕๒-๑๕๓. 
 - หนา้ 51 หัวขอ้ 1.5.2 หลงัค าว่า “ของตนไดท้ีเดียว” เพิ่มขอ้ความต่อไปน้ี “(ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 490/2509) 
 - หนา้ 56 หลงัหัวขอ้ 2. นิติบุคคลใส่เชิงอรรถ: วิณัฏฐา แสงสุข และฐิติพร ลิ้มแหลมทอง, ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, หนา้ ๑๖๓-๑๖๙. 

 - หนา้ 61 ลบเชิงอรรถหลงั 2.1 และหลงัค าว่า 2.1.2 ลกัษณะของนิติกรรมที่สมบูรณ์ให้ใส่เชิงอรรถ: http://www.suranaree.go.th/pdf/post/law/1/3.pdf; ศนนัทก์รณ์ โสตถิพนัธ์ุ, 
ค ำอธิบำยนิติกรรม-สัญญำ, (พิมพค์รั้ งที่ ๑๓, วิญญูชน ๒๕๕๑), หนา้ ๓๓-๓๘; ศกัด์ิ  สนองชาติ, ค ำอธิบำยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ว่ำด้วยนิติกรรมและสัญญำ, (พิมพค์รั้ งที่ ๙, นิติ
บรรณการ ๒๕๔๙) กรณีดงักล่าวมีความแตกต่างจากนิติกรรมที่เป็นโมฆะหรือโมฆียะ เน่ืองจากกรณีนิติกรรมตกเป็นโมฆะหรือโมฆียะนั้น ถือไดว้่าเกิดนิติกรรมในความเป็นจริงขึ้นแลว้ แต่ใน
สายตาของกฎหมายมองว่านิติกรรมเหล่านั้นมีปัญหา กล่าวคือ นิติกรรมนั้นกฎหมายอาจมองว่ามีผลเสียเปล่า (โมฆะ) หรือนิติกรรมนั้นมีผลสมบูรณ์ไปจนกว่าจะถูกบอกลา้ง (โมฆียะ) 

 - หนา้ 61 ใส่กรอบตั้งแต่ค าว่า “เป็นการกระท าการ” จนถึง “ในการเรียกร้องเงินกร็ะงบัไป” (ในส่วน “โอนสิทธิ”) 
- หนา้ 62 หลงัหัวขอ้ 2.2 องคป์ระกอบของนิติกรรมใส่เชิงอรรถหลงัค าว่า “ไดแ้ก่”: http://meaw-intimatefriend.blogspot.com/2009/08/blog-post_4263.html; ศนนัทก์รณ์ โสตถิ

พนัธ์ุ, ค ำอธิบำยนิติกรรม-สัญญำ, (พิมพค์รั้ งที่ ๑๓, วิญญูชน ๒๕๕๑), หน้า ๓๙-๔๐. และให้ใส่กรอบตั้งแต่หัวขอ้ 2.2.1 ถึง 2.2.4 

- หนา้ 63 หลงัช่ือตารางการแสดงเจตนาที่บกพร่องในสายตาของกฎหมายให่ใส่เชิงอรรถ: นิยามของค าตามตาราง (ตวัเอียง) และค าอธิบายในตารางน้ีอา้งอิงจาก พรรษวฒัน์ พูน
ทองพนัธ์, ประพฒัน์พงศ ์ปรีชา, อนุวฒัน์ บุญนนัท์, ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, (วิญญูชน ๒๕๕๐), หน้า 53-57 และให้ท าตวัเอียงนิยามค าว่าการแสดงเจตนาลวง, นิติกรรมอ าพราง, 
การแสดงเจตนาโดยส าคญัผิดในสาระส าคญั, กลฉ้อฉล, และข่มขู่ ระหว่างหนา้ 63-65  
 - หนา้ 66 บทที่ 2 หัวขอ้ 2.4 หลงัค าว่า “ค าสนองตอ้งตรงกนั” ให้แกเ้ชิงอรรถเป็น: Ewan McKendrick, Contract Law: Text, Cases, and Materials, (5th edn, Oxford University 
Press 2012), ch 2; กลัยา สินวิสูตร, ปัญหาภาษีเงินได้ของนิติบุคคลที่ต้ังขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (วิทยานิพนธ์หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ๒๕๒๕), หนา้ ๔๑. 
 - หนา้ 66 ลบเชิงหลงั 2.3 นิติกรรมฝ่ายเดีวและนิติกรรมหลายฝ่าย แบะใส่เชิงอรรถหลงัค าสุดทา้ย “การท าสัญญาต่าง ๆ” แทนเป็น พรรษวฒัน์ พูนทองพนัธ์, ประพฒัน์พงศ ์ปรีชา, 
อนุวฒัน์ บุญนันท์, ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, หน้า ๕๒; ศนันท์กรณ์ โสตถิพนัธ์ุ, ค าอธิบายนิติกรรม-สัญญา, หน้า ๒๓-๒๔ และท านิยามของทั้งนิติกรรมฝายเดียวและนิติกรรม
สองฝ่ายเป็นตวัเอียง 
 - หนา้ 66 หลงัหัวขอ้ 2.5 โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม ใส่เชิงอรรถ: ศนนัทก์รณ์ โสตถิพนัธ์ุ, ค าอธิบายนิติกรรม-สัญญา, หนา้ ๑๘๒. 

http://www.suranaree.go.th/pdf/post/law/1/3.pdf
http://meaw-intimatefriend.blogspot.com/2009/08/blog-post_4263.html


 - หนา้ 69 หลงั 2.6 มดัจ า เบี้ยปรับ ให้ใส่เชิงอรรถ เร่ืองเดิม, หนา้ ๓๔๒-๓๔๔, ๓๕๑-๓๕๕; พรรษวฒัน์ พูนทองพนัธ์, ประพฒัน์พงศ ์ปรีชา, อนุวฒัน์ บุญนันท,์ ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, หนา้ ๗๐.  
 - หน้า 71 บทที่ 2 (หัวขอ้ 3.2.2) องค์ประกอบที่ 3.2.2.2 หลงัค าว่า “โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย” ให้เพิ่มเชิงอรรถ: สุษม ศุภนิตย,์ ค าอธิบาย กฎหมายลักษณะละเมิด, (นิติบรรณการ 
๒๕๕๓), หนา้ ๒๘-๒๙. และในองคป์ระกอบ 3.2.2.3 หลงัค าว่า “เป็นผลเสียหายต่อบุคคลอื่น” ให้เพิ่มเชิงอรรถ: เร่ืองเดิม, หนา้ ๑๓-๑๕. 
 - หนา้ 72 ประโยคหลงัขอ้สังเกตให้ท าเป็นตวัเอียงทั้งประโยคและใส่เชิงอรรถทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, กฎหมายเบ้ืองต้นทางธุรกิจ, หนา้ ๙๗ และหัวขอ้ 3.2.4 ท าตวัเอียงตั้งแต่ค าว่า 
“โดยทัว่ไป … มีความสัมพนัธ์กนั” และใส่เชิงอรรถ เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๑๕ 
 - หนา้ 75 หลงั 1.5 หน้ีเกลื่อนกลืนกนัใส่เชิงอรรถ: มานิตย ์จุมปา, ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล, กณัฑิมา ช่างท า, ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, หนา้ ๑๔๗-๑๔๘ 
 - หนา้ 81 หลงัค าว่า (มาตรา 147) ใส่เชิงอรรถ จุฑามาศ นิศารัตน์, กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ (มหาวิทยาลยัรามค าแหง ๒๕๔๒), หนา้ ๒๑-๒๒ 
 - หนา้ 82 บทที่ 3 เชิงอรรถหลงัหัวขอ้ 4.1 บุคคลสิทธิและทรัพยสิทธิ ให้แกเ้ชิงอรรถเป็น:  วิณัฏฐา แสงสุข และฐิติพร ลิ้มแหลมทอง, ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, หนา้ 
๒๑๓, ๒๓๕-๒๓๖; สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดใ้น Alison Clarke and Paul Kohler, Property Law: Commentary and Materials, (Cambridge University Press 2005), p 156; George L Gretton 
and Andrew J M Steven, Property Trusts and Succession, (2nd edn, Bloomsbury Professional 2013), pp 7-8; Hans Kelsen, Pure Theory of Law, (Max Knight tr, 5th end, University of 
California Press 1967), pp 130-132 
 - หนา้ 83 บทที่ 3 หลงัหัวขอ้ 4.2.1 ความหมายของกรรมสิทธ์ิ ให้ท านิยามของกรรมสิทธ์ิเป็นตวัเอียงและเพิ่มเชิงอรรถ: วิณัฏฐา แสงสุข และฐิติพร ลิ้มแหลมทอง, ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, หนา้ ๒๑๖. 
 - หนา้ 85 นิยามของการหมั้นท าตวัเอียงและใส่เชิงอรรถดา้นหลงั มานิตย ์จุมปา, ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล, กณัฑิมา ช่างท า, ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, หน้า 
๑๗๖ 
 - หนา้ 86 หัวขอ้ 1.3 หัวขอ้ 3 เพิ่มเชิงอรรถหลงัค าว่า “ให้แก่หญิงแลว้”: ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๘๙/๒๔๙๒ 
 - หนา้ 87 หัวขอ้ 1.3 หัวขอ้ 6 เพิ่มเชิงอรรถหลงัค าว่า “ส่ิงที่ให้กนัก็ไม่เป็นของหมั้น”: ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๙๔๕/๒๕๔๙ 
 - หนา้ 118 บทที่ 6 เอกเทศสัญญา หลงัหัวขอ้ที่ 2 ประเภทของสัญญาให้ใส่เชิงอรรถ: ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, กฎหมายเบ้ืองต้นทางธุรกิจ, หนา้ ๕๖-๕๗; ศนนัทก์รณ์ โสตถิพนัธ์ุ, 
ค าอธิบายนิติกรรม-สัญญา, หนา้ ๒๖๖-๒๖๗ 
 -ห น้ า  121 ท า ตั ว เ อี ย ง นิ ย า ม สั ญ ญ า ซ้ื อ ข า ย ะ แ ล ะ เ ชิ ง อ ร ร ถ ห ลั ง ค า ว่ า  “ ต า ม ที่ ต ก ล ง กั น ”  เ ป็ น : 
http://article.kcnbrand.com/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%8
2%E0%B8%B2%E0%B8%A2; Ingeborg Schwenzer,Pascal Hachem,Christopher Kee, Global Sales and Contract Law,  (Oxford University Press 2012), parts VII and VIII; ใส่ “…” ใน
ส่วนนิยามสัญญาจะซ้ือจะขายและใส่เชิงอรรถ มานิตย ์จุมปา, ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล, กณัฑิมา ช่างท า, ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, หนา้ ๓๖๗ 
 - หนา้ 122 ประโยคในขอ้ 2 ท าเป็นตวัเอียงทั้งหมด และหลงัค าว่า “ให้ผูซ้ื้อ” ให้ใส่เชิงอรรถ: ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๔๑/๒๕๓๘; มานิตย ์จุมปา, ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษ
กุล, กณัฑิมา ช่างท า, ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, หนา้ ๓๖๗.  
 - หนา้ 130 หลงัค าว่า “เปรียบเทียบสัญญาจ านอง-ขายฝาก” ใส่เชิงอรรถ: โปรดศึกษาประกอบกบั มานิตย ์จุมปา, ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล, กณัฑิมา ช่างท า, ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, หนา้ ๓๙๖. 
 ภาค 3 
 - หนา้ 140 บทที่ 1 บททัว่ไป หลงัค าว่า “หลกัเกณฑแ์ละลกัษณะของความรับผิดทางอาญามีดงัต่อไปน้ี” ให้เพิ่มเชิงอรรถ: เกียรติขจร วจันะสวสัด์ิ, ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 
๑, หนา้ ๑๙-๓๐; คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคความผิด, (พิมพค์รั้ งที่ ๖, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ๒๕๓๙), หนา้ ๔-๗. 
 - หน้า 141 บทที่ 1 หัวขอ้ 2.4 ท าตวัเอียงประโยค “หากเป็น … ย่อมน ามาใช้ได”้ และหลงัค าว่า “ตีบุตรย่อมไม่มีความผิด” ใส่เชิงอรรถ: มานิตย ์จุมปา, ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะ
วิเศษกุล, กณัฑิมา ช่างท า, ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, หนา้ ๓๘๗.  
 - หนา้ 143 บทที่ 2 หลงั 1. ขั้นตอนการกระท าความผิด ใส่เชิงอรรถ: โปรดดู เกียรติขจร วจันะสวสัด์ิ, ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑, หนา้ ๔๙๑-๔๙๒. 
 - หนา้ 147 หลงั 4. ประเภทของความผิดอาญา ให้ใส่เชิงอรรถ:  ชยั ลาภเพิ่มทวี, สอบตรงนิติศาสตร์ (๒๕๕๐); พรรษวฒัน์ พูนทองพนัธ์, ประพฒัน์พงศ ์ปรีชา, อนุวฒัน์ บุญนนัท,์ 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, หนา้ ๑๔๗ 
 - หนา้ 148 ท านิยามของมีการกระท าในขอ้ 5.1.1 เป็นตวัเองละใส่เชิงอรรถ เกียรติขจร วจันะสวสัด์ิ, ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑, หนา้ ๘๘ 
 - หนา้ 150 ท านิยามของประสงคต์่อผลเป็นตวัเอียงและใส่เชิงอรรถ เกียรติขจร วจันะสวสัด์ิ, ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑, หนา้ ๑๔๓ 
 - หนา้ 154 ท านิยามของค าว่า “อยูใ่นที่บงัคบัหรือภายใตอ้  านาจ” ในวงเล็บเป็นตวัเอียงและใส่เชิงอรรถ เกียรติขจร วจันะสวสัด์ิ, ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑, หนา้ ๓๙๘-๔๐๐. 
 - หน้า 166 นิยามของ “ทรมาน” และ “ทารุณโหดร้าย” ให้ท าเป็นตวัเอียง หลงัค าว่า “ตายลง” ให้เติมเชิงอรรถ ขวญัธิดา สุวรรณบตัร, เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดย
เจตนา : ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ (วิทยานิพนธ์หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2525), หนา้ ๘๖-๘๗. ส่วนหลงัค าว่า “ทัว่ ๆ ไป” ให้ใส่เชิงอรรถ เร่ือง
เดียวกนั, หนา้ ๘๗ 
 - หน้า 171 ในบรรทดัที่ 3 ใส่ “ หน้าค าว่า “การบญัญตัิให้การคุม้ครอง …” และใส่ ” หลงัค าว่า “หรือไม่” และใส่เชิงอรรถ https://mgronline.com/daily/detail/9500000085768 ;  
ท าตวัเอียงค าว่า “ข่มขืนใจ” และใส่เชิงอรรถ หยุด แสงอุทยั, กฎหมายอาญา ภาค ๒-๓, หน้า ๑๖๗; หน้า 173 บทที่ 4 หลงั “ความแตกต่างของหม่ินประมาทในทางแพ่งกบัหม่ินประมาททาง
อาญา” ให้ใส่เชิงอรรถ: http://www.openbase.in.th/node/1883; เพ็ง เพ็งนิติ, ละเมิด การบรรยายคร้ังที่ ๗ (ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา ๒๕๕๑), หน้า ๓๐๔ศนันท์กรณ์ 
โสตถิพนัธ์ุ, ค าอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกส่ัง ลาภมิควรได้, หนา้ ๘๙; หยดุ แสงอุทยั, กฎหมายอาญา ภาค ๒-๓, หนา้ ๒๕๑-๒๕๓. 
 - หนา้ 178 นิยามของความลบัในหัวขอ้ 5.5 ท าเป็นตวัเอียง และใส่เชิงอรรถ หยดุ แสงอุทยั, กฎหมายอาญา ภาค ๒-๓, หนา้ ๒๘๙ 
 - หนา้ 181 บทที่ 5 หัวขอ้ 5.1 หลงัค าว่า “เป็นกรรมเดียวเพราะมีเจตนาเดียว” ให้ใส่เชิงอรรถ: บนัทึกทา้ยค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๖๘/๒๕๒๗ โดยจิตติ ติงศภทัิย ์และ หนา้ 182 
หลงัค าว่า “เป็นอิสระแยกจากกนั” ให้ใส่เชิงอรรถ: เร่ืองเดียวกนั; ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๓๙/๒๕๓๖, ๗๗๖/๒๕๓๖, ๒๐๘๓/๒๕๓๙ 

  
โปรดดูการแกไ้ขประกอบกบั https://www.law.chula.ac.th/publishing/5184/ 
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