Erratum (ใบแก้ข้อผิดพลาด)
- ใบแก้ขอ้ ผิดพลาดนี้ดาเนินตามแนวทางจากตัวอย่างของสานักพิมพ์ระดับโลก ได้แก่ สานักพิมพ์ Oxford และ Springer ประกอบวารสารทั้งสายสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อื่น ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์ดาเนินการแก้ไขรู ปแบบของหนังสือ “ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกฎหมาย” โดยรวินท์ ลีละพัฒนะ ISBN 978-616-269-786-9 ตามเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ในการพิมพ์หนังสื อ “ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ ยวกับกฎหมาย” โดยรวินท์ ลีล ะพัฒนะ ISBN 978-616-269-786-9 ทั้ง 4 ครั้ง ที่ผ่านมา มีข้อ แก้ไขตามรายละเอียดที่ปรากฏในใบแก้ไขข้อผิดพลาด
(Erratum) นี้ และใบแก้ไขข้อผิดพลาดนี้มีวตั ถุประสงค์ในแสดงเจตนโดยสุจริ ตของผูเ้ ขียนเพื่อการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ปรากฏในการพิมพ์ท้งั 4 ครั้ง
2. ใบแก้ไขข้อผิดพลาดนี้อา้ งอิงเลขหน้าและเชิงอรรถตามที่ปรากฏในการพิมพ์ครั้งที่ 4 แต่จะระบุเลขหัวข้อไว้ดว้ ยเพื่ออ้างอิงสาหรับการถือเป็ นการแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์สามครั้งแรก
3. ตารา หนังสือ หรื อเอกสารหรื อที่มาของข้อมูลอื่นใดที่แก้ไขในใบแก้ไขข้อผิดพลาดนี้จะอ้างอิงกับฉบับที่ปรากฏก่อนหรื อ ขณะมีการพิมพ์ครั้งที่ 4 เมื่อพ.ศ. 2562 เว้นแต่จะเขียนไว้เป็ นอย่าง
อื่น สาหรับส่วนที่ถือเป็ นการแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์สามครั้งแรกนั้น ให้อา้ งอิงตามตารา หนังสือ หรื อเอกสารหรื อที่มาของข้อมูลอื่นใดฉบับพิมพ์ครั้งล่าสุดก่อนหรื อขณะที่มีการจัดพิมพ์
หนังสือความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกฎหมายครั้งนั้น ๆ ส่วนเนื้อหาใดที่เคยปรากฏในการพิมพ์ครั้งก่อน แต่ในการพิมพ์ครั้งต่อมาได้ตดั ทิ้งนั้นก็จดั เป็ นการแสดงเจตนาแก้ไขข้อผิดพลาดของผูเ้ ขียน
4. ตารา หนังสือ เอกสารและข้อมูลอื่นใดที่เพิ่มเข้ามาใหม่ให้อา้ งอิงไปในบรรณานุกรมด้วย
5. การแก้ไขตามใบแก้ไขข้อผิดพลาดนี้เป็ นการแก้ไขเรื่ องรู ปแบบเท่านั้น ไม่มีการแก้ไขเนื้อหาแต่ประการใด โดยผเขียนใคร่ ขอแก้ไขหนังสือความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกฎหมายในการพิมพ์ท้งั 4 ครั้ง
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ภาค 1
- หน้า 13 หัวข้อที่ 1 สังคมและกลไกการคสบคุมทางสังคม ย้ายเชิงอรรถที่ 1 ไปยังหลังคาว่าได้แก่ และให้แก้เชิงอรรถดังกล่าวเป็ น: 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 จันทน์หอม, กฎหมายอาญาภาคทั่วไป, (โครงการตาราและสื่อการสอน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๖), หน้า ๒; ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร และพร
ชัย สุ นทรพันธุ์, หลักกฎหมายเอกชน, (พิมพ์ครั้งที่ 3, มหาวิทยาลัยรามคาแห่ ง ๒๕๔๒), หน้า 1-9; มานิตย์ จุมปา (บรรณาธิ การ), ความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย, (พิมพ์ครั้งที่ 6, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2548), หน้า 30-39.
- หน้า 15 หัวข้อที่ 2 ลักษณะของกฎหมาย เชิงอรรถติดกับประโยค “โดยทัว่ ไปกฎหมายมีลกั ษณะดังต่อไปนี้” ให้แก่เป็ น: Raymond Wacks, Philosophy of Law: A Very Short
Introduction, (Oxford University Press 2006); ปรี ดี เกษมทรัพย์, กฎหมายแพ่ ง: หลักทั่วไป, (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๒๕), หน้า ๑๓-๑๕; มานิตย์ จุมปา, ชิตาพร พิศลยบุตร
โต๊ะวิเศษกุล, กัณฑิมา ช่างทา, ความรู้ เบื้องต้ นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, (พิมพ์ครั้งที่ ๙, นิติธรรม ๒๕๖๒), หน้า ๒๕-๒๘; ศรี ราชา เจริ ญพานิช, วิษณุ เครื องาม และ อุสาห์ โกมลปาณิ ก, กฎหมาย
สาหรับชาวบ้าน, (สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๒๖), หน้า ๑๑-๑๖; สมยศ เชื้อไทย, หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น, (พิมพ์ครั้งที่ ๗, วิญญูชน ๒๕๕๔), หน้า ๒๑-๒๒.
- หน้า 25 บทที่ 4 การแบ่งประเภทกฎหมาย แก้เชิงอรรถที่ 10 ซึ่งติดกับคาว่า “โดยอาศัยเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้” เป็ น: ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร และพรชัย สุนทรพันธุ์, หลักกฎหมายเอกชน
, (พิมพ์ครั้งที่ 3, มหาวิทยาลัยรามคาแห่ ง ๒๕๔๒), หน้า ๑๖-๓๐; มานิตย์ จุมปา, ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล, กัณฑิมา ช่างทา, ความรู้ เบื้องต้ นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, หน้า 35-39; ศรี ราชา
เจริ ญพานิช, วิษณุ เครื องาม และ อุสาห์ โกมลปาณิก, กฎหมายสาหรับชาวบ้าน, หน้า ๑๖-๒๐
- หน้า 27 หัว ข้อ 3.1 ตั้ง แต่คาว่า “กล่าวอีก นัย หนึ่ ง …” ให้ทาเป็ นตัว เอีย งทั้ง หมดและใส่ เชิ ง อรรถ: ธี ระ ศรี ธรรมรักษ์ และคณะ, ความรู้ เบื้องต้ นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป,
(มหาวิทยาลัยรามคาแหง ๒๕๔๓), หน้า ๗๒; มานิตย์ จุมปา, ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล, กัณฑิมา ช่างทา, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, หน้า ๓๘; สมยศ เชื้อไทย, หลักกฎหมาย
มหาชนเบื้องต้น, หน้า ๒๒.
- หน้า 28 ทาตัวเอียงนิยามของกฎหมายภายในประเทศ และใส่เชิงอรรถ: เรื่ องเดิม
- หน้า 32 หัวข้อ 1.2 หลังคาว่า “ที่ทาได้ยากกว่า” ใส่เชิงอรรถ: โปรดดูประกอบนิยามของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใน th.wikipedia
- หน้า 34 ใส่กรอบการกาหนดลาดับศักดิ์ของกฎหมาย 5 ข้อ และหลังคาว่า “มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยโดยมีหลักการ คือ” ให้ใส่เชิงอรรถ: มานิตย์ จุมปา, ชิตาพร พิศลยบุตร
โต๊ะวิเศษกุล, กัณฑิมา ช่างทา, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, หน้า ๕๔-๕๕; สมยศ เชื้อไทย, คาอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป, (พิมพ์ครั้งที่ ๑๓, วิญญูชน ๒๕๕๐), หน้า ๘๔.
- หน้า 36 (ส่ วนของการยกเลิกกฎหมาย) หลังคาว่า “แล้วแต่ต่อมากฎหมายอาจถูกยกเลิกได้ ไม่ว่าจะเป็ น” ให้เพิ่มเชิงอรรถ: วิณัฏฐา แสงสุ ข และฐิติพร ลิ้มแหลมทอง, ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, (มหาวิทยาลัยรามคาแหง ๒๕๔๙), หน้า ๘๒-๘๓
ภาค 2
- หน้า 45-46 บทที่ 1 (หัวข้อ 1.2 สิ ทธิ หน้าที่ของบุคคล) หลังคาว่า “ในการมีสิทธิ และหน้าที่ ตามกฎหมายทุกประเภท” ให้เพิ่มเชิงอรรถ: คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๔/๒๔๘๗;
กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน, ชุ ดวิชาการศึกษานอกโรงเรียน หมวดวิชาพัฒนาสั งคมและชุ มชน (กระทรวงศึกษาธิ การ ๒๕๔๔), หน้า ๑๙; ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร และพรชัย สุ นทรพันธุ์ , หลัก
กฎหมายเอกชน, หน้า ๑๐๑. และทานิยามของคาว่าสิทธิและหน้าที่เป็ นตัวเอียง
- หน้า 50 หลังหัวข้อ “ขอบเขตและลักษณะของความยินยอม” ใส่เชิงอรรถ: ธีระ ศรี ธรรมรักษ์ และคณะ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, หน้า ๑๕๒-๑๕๓.
- หน้า 51 หัวข้อ 1.5.2 หลังคาว่า “ของตนได้ทีเดียว” เพิม่ ข้อความต่อไปนี้ “(คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 490/2509)
- หน้า 56 หลังหัวข้อ 2. นิติบุคคลใส่เชิงอรรถ: วิณัฏฐา แสงสุข และฐิติพร ลิ้มแหลมทอง, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, หน้า ๑๖๓-๑๖๙.
- หน้า 61 ลบเชิงอรรถหลัง 2.1 และหลังคาว่า 2.1.2 ลักษณะของนิติกรรมที่สมบูรณ์ให้ใส่เชิงอรรถ: http://www.suranaree.go.th/pdf/post/law/1/3.pdf; ศนันท์กรณ์ โสตถิพนั ธุ์,
คำอธิบำยนิติกรรม-สัญญำ, (พิมพ์ครั้งที่ ๑๓, วิญญูชน ๒๕๕๑), หน้า ๓๓-๓๘; ศักดิ์ สนองชาติ, คำอธิบำยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ว่ำด้วยนิติกรรมและสัญญำ, (พิมพ์ครั้งที่ ๙, นิติ
บรรณการ ๒๕๔๙) กรณีดงั กล่าวมีความแตกต่างจากนิติกรรมที่เป็ นโมฆะหรื อโมฆียะ เนื่องจากกรณีนิติกรรมตกเป็ นโมฆะหรื อโมฆียะนั้น ถือได้ว่าเกิดนิติกรรมในความเป็ นจริ งขึ้นแล้ว แต่ใน
สายตาของกฎหมายมองว่านิติกรรมเหล่านั้นมีปัญหา กล่าวคือ นิติกรรมนั้นกฎหมายอาจมองว่ามีผลเสียเปล่า (โมฆะ) หรื อนิติกรรมนั้นมีผลสมบูรณ์ไปจนกว่าจะถูกบอกล้าง (โมฆียะ)
- หน้า 61 ใส่กรอบตั้งแต่คาว่า “เป็ นการกระทาการ” จนถึง “ในการเรี ยกร้องเงินก็ระงับไป” (ในส่วน “โอนสิทธิ”)
- หน้า 62 หลังหัวข้อ 2.2 องค์ประกอบของนิติกรรมใส่เชิงอรรถหลังคาว่า “ได้แก่”: http://meaw-intimatefriend.blogspot.com/2009/08/blog-post_4263.html; ศนันท์กรณ์ โสตถิ
พันธุ์, คำอธิบำยนิติกรรม-สัญญำ, (พิมพ์ครั้งที่ ๑๓, วิญญูชน ๒๕๕๑), หน้า ๓๙-๔๐. และให้ใส่กรอบตั้งแต่หัวข้อ 2.2.1 ถึง 2.2.4
- หน้า 63 หลังชื่อตารางการแสดงเจตนาที่บกพร่ องในสายตาของกฎหมายให่ใส่เชิงอรรถ: นิยามของคาตามตาราง (ตัวเอียง) และคาอธิบายในตารางนี้อา้ งอิงจาก พรรษวัฒน์ พูน
ทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรี ชา, อนุวฒั น์ บุญนันท์, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, (วิญญูชน ๒๕๕๐), หน้า 53-57 และให้ทาตัวเอียงนิยามคาว่าการแสดงเจตนาลวง, นิติกรรมอาพราง,
การแสดงเจตนาโดยสาคัญผิดในสาระสาคัญ, กลฉ้อฉล, และข่มขู่ ระหว่างหน้า 63-65
- หน้า 66 บทที่ 2 หัวข้อ 2.4 หลังคาว่า “คาสนองต้องตรงกัน” ให้แก้เชิงอรรถเป็ น: Ewan McKendrick, Contract Law: Text, Cases, and Materials, (5th edn, Oxford University
Press 2012), ch 2; กัลยา สินวิสูตร, ปัญหาภาษีเงินได้ของนิติบุคคลที่ต้งั ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ (วิทยานิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๒๕), หน้า ๔๑.
- หน้า 66 ลบเชิงหลัง 2.3 นิติกรรมฝ่ ายเดีวและนิติกรรมหลายฝ่ าย แบะใส่เชิงอรรถหลังคาสุดท้าย “การทาสัญญาต่าง ๆ” แทนเป็ น พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรี ชา,
อนุวฒั น์ บุญนันท์, ความรู้ เบื้องต้ นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, หน้า ๕๒; ศนันท์กรณ์ โสตถิพนั ธุ์, คาอธิบายนิติกรรม-สั ญญา, หน้า ๒๓-๒๔ และทานิยามของทั้งนิติกรรมฝายเดียวและนิติกรรม
สองฝ่ ายเป็ นตัวเอียง
- หน้า 66 หลังหัวข้อ 2.5 โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม ใส่เชิงอรรถ: ศนันท์กรณ์ โสตถิพนั ธุ์, คาอธิบายนิติกรรม-สัญญา, หน้า ๑๘๒.

- หน้า 69 หลัง 2.6 มัดจา เบี้ยปรับ ให้ใส่เชิงอรรถ เรื่ องเดิม, หน้า ๓๔๒-๓๔๔, ๓๕๑-๓๕๕; พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรี ชา, อนุวฒั น์ บุญนันท์, ความรู้เบื้องต้ น
เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, หน้า ๗๐.
- หน้า 71 บทที่ 2 (หัวข้อ 3.2.2) องค์ประกอบที่ 3.2.2.2 หลังคาว่า “โดยมิชอบด้วยกฎหมาย” ให้เพิ่มเชิงอรรถ: สุ ษม ศุภนิตย์, คาอธิบาย กฎหมายลักษณะละเมิด , (นิติบรรณการ
๒๕๕๓), หน้า ๒๘-๒๙. และในองค์ประกอบ 3.2.2.3 หลังคาว่า “เป็ นผลเสียหายต่อบุคคลอื่น” ให้เพิ่มเชิงอรรถ: เรื่ องเดิม, หน้า ๑๓-๑๕.
- หน้า 72 ประโยคหลังข้อสังเกตให้ทาเป็ นตัวเอียงทั้งประโยคและใส่เชิงอรรถทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ, หน้า ๙๗ และหัวข้อ 3.2.4 ทาตัวเอียงตั้งแต่คาว่า
“โดยทัว่ ไป … มีความสัมพันธ์กนั ” และใส่เชิงอรรถ เรื่ องเดียวกัน, หน้า ๑๑๕
- หน้า 75 หลัง 1.5 หนี้เกลื่อนกลืนกันใส่เชิงอรรถ: มานิตย์ จุมปา, ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล, กัณฑิมา ช่างทา, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, หน้า ๑๔๗-๑๔๘
- หน้า 81 หลังคาว่า (มาตรา 147) ใส่เชิงอรรถ จุฑามาศ นิศารัตน์, กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ (มหาวิทยาลัยรามคาแหง ๒๕๔๒), หน้า ๒๑-๒๒
- หน้า 82 บทที่ 3 เชิงอรรถหลังหัวข้อ 4.1 บุคคลสิทธิและทรัพยสิทธิ ให้แก้เชิงอรรถเป็ น: วิณัฏฐา แสงสุข และฐิติพร ลิม้ แหลมทอง, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, หน้า
๒๑๓, ๒๓๕-๒๓๖; สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ใน 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
- หน้า 83 บทที่ 3 หลังหัวข้อ 4.2.1 ความหมายของกรรมสิทธิ์ ให้ทานิยามของกรรมสิทธิ์เป็ นตัวเอียงและเพิ่มเชิงอรรถ: วิณัฏฐา แสงสุข และฐิติพร ลิ้มแหลมทอง, ความรู้เบื้องต้ น
เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, หน้า ๒๑๖.
- หน้า 85 นิยามของการหมั้นทาตัวเอียงและใส่เชิงอรรถด้านหลัง มานิตย์ จุมปา, ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล, กัณฑิมา ช่างทา, ความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, หน้า
๑๗๖
- หน้า 86 หัวข้อ 1.3 หัวข้อ 3 เพิ่มเชิงอรรถหลังคาว่า “ให้แก่หญิงแล้ว”: คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๘๙/๒๔๙๒
- หน้า 87 หัวข้อ 1.3 หัวข้อ 6 เพิ่มเชิงอรรถหลังคาว่า “สิ่งที่ให้กนั ก็ไม่เป็ นของหมั้น”: คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๙๔๕/๒๕๔๙
- หน้า 118 บทที่ 6 เอกเทศสัญญา หลังหัวข้อที่ 2 ประเภทของสัญญาให้ใส่เชิงอรรถ: ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, กฎหมายเบื้องต้ นทางธุรกิจ, หน้า ๕๖-๕๗; ศนันท์กรณ์ โสตถิพนั ธุ์,
คาอธิบายนิติกรรม-สัญญา, หน้า ๒๖๖-๒๖๗
-ห น้ า 121 ท า ตั ว เ อี ย ง นิ ย า ม สั ญ ญ า ซื้ 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
ส่วนนิยามสัญญาจะซื้อจะขายและใส่เชิงอรรถ มานิตย์ จุมปา, ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล, กัณฑิมา ช่างทา, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, หน้า ๓๖๗
- หน้า 122 ประโยคในข้อ 2 ทาเป็ นตัวเอียงทั้งหมด และหลังคาว่า “ให้ผซู ้ ้ือ” ให้ใส่เชิงอรรถ: คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๔๑/๒๕๓๘; มานิตย์ จุมปา, ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษ
กุล, กัณฑิมา ช่างทา, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, หน้า ๓๖๗.
- หน้า 130 หลังคาว่า “เปรี ยบเทียบสัญญาจานอง-ขายฝาก” ใส่เชิงอรรถ: โปรดศึกษาประกอบกับ มานิตย์ จุมปา, ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล, กัณฑิมา ช่างทา, ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, หน้า ๓๙๖.
ภาค 3
- หน้า 140 บทที่ 1 บททัว่ ไป หลังคาว่า “หลักเกณฑ์และลักษณะของความรับผิดทางอาญามีดงั ต่อไปนี้” ให้เพิ่มเชิงอรรถ: เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คาอธิบายกฎหมายอาญา ภาค
๑, หน้า ๑๙-๓๐; คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคความผิด, (พิมพ์ครั้งที่ ๖, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๓๙), หน้า ๔-๗.
- หน้า 141 บทที่ 1 หัวข้อ 2.4 ทาตัวเอียงประโยค “หากเป็ น … ย่อมนามาใช้ได้” และหลังคาว่า “ตีบุตรย่อมไม่มีความผิด” ใส่ เชิงอรรถ: มานิตย์ จุมปา, ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะ
วิเศษกุล, กัณฑิมา ช่างทา, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, หน้า ๓๘๗.
- หน้า 143 บทที่ 2 หลัง 1. ขั้นตอนการกระทาความผิด ใส่เชิงอรรถ: โปรดดู เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คาอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑, หน้า ๔๙๑-๔๙๒.
- หน้า 147 หลัง 4. ประเภทของความผิดอาญา ให้ใส่เชิงอรรถ: ชัย ลาภเพิ่มทวี, สอบตรงนิติศาสตร์ (๒๕๕๐); พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรี ชา, อนุวฒั น์ บุญนันท์,
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, หน้า ๑๔๗
- หน้า 148 ทานิยามของมีการกระทาในข้อ 5.1.1 เป็ นตัวเองละใส่เชิงอรรถ เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คาอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑, หน้า ๘๘
- หน้า 150 ทานิยามของประสงค์ต่อผลเป็ นตัวเอียงและใส่เชิงอรรถ เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คาอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑, หน้า ๑๔๓
- หน้า 154 ทานิยามของคาว่า “อยูใ่ นที่บงั คับหรื อภายใต้อานาจ” ในวงเล็บเป็ นตัวเอียงและใส่เชิงอรรถ เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คาอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑, หน้า ๓๙๘-๔๐๐.
- หน้า 166 นิยามของ “ทรมาน” และ “ทารุ ณโหดร้าย” ให้ทาเป็ นตัวเอียง หลังคาว่า “ตายลง” ให้เติมเชิงอรรถ ขวัญธิ ดา สุ วรรณบัตร, เหตุฉกรรจ์ ในความผิดฐานฆ่ าผู้อื่นโดย
เจตนา : ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ (วิทยานิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525), หน้า ๘๖-๘๗. ส่วนหลังคาว่า “ทัว่ ๆ ไป” ให้ใส่เชิงอรรถ เรื่ อง
เดียวกัน, หน้า ๘๗
- หน้า 171 ในบรรทัดที่ 3 ใส่ “ หน้าคาว่า “การบัญญัติให้การคุม้ ครอง …” และใส่ ” หลังคาว่า “หรื อไม่” และใส่ เชิงอรรถ https://mgronline.com/daily/detail/9500000085768 ;
ทาตัวเอียงคาว่า “ข่มขืนใจ” และใส่ เชิงอรรถ หยุด แสงอุทยั , กฎหมายอาญา ภาค ๒-๓, หน้า ๑๖๗; หน้า 173 บทที่ 4 หลัง “ความแตกต่างของหมิ่นประมาทในทางแพ่งกับหมิ่นประมาททาง
อาญา” ให้ใส่ เชิงอรรถ: http://www.openbase.in.th/node/1883; เพ็ง เพ็งนิติ, ละเมิด การบรรยายครั้งที่ ๗ (สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ งเนติบณ
ั ฑิตยสภา ๒๕๕๑), หน้า ๓๐๔ศนันท์กรณ์
โสตถิพนั ธุ์, คาอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้, หน้า ๘๙; หยุด แสงอุทยั , กฎหมายอาญา ภาค ๒-๓, หน้า ๒๕๑-๒๕๓.
- หน้า 178 นิยามของความลับในหัวข้อ 5.5 ทาเป็ นตัวเอียง และใส่เชิงอรรถ หยุด แสงอุทยั , กฎหมายอาญา ภาค ๒-๓, หน้า ๒๘๙
- หน้า 181 บทที่ 5 หัวข้อ 5.1 หลังคาว่า “เป็ นกรรมเดียวเพราะมีเจตนาเดียว” ให้ใส่เชิงอรรถ: บันทึกท้ายคาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๖๘/๒๕๒๗ โดยจิตติ ติงศภัทิย์ และ หน้า 182
หลังคาว่า “เป็ นอิสระแยกจากกัน” ให้ใส่เชิงอรรถ: เรื่ องเดียวกัน; คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๓๙/๒๕๓๖, ๗๗๖/๒๕๓๖, ๒๐๘๓/๒๕๓๙

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

