
หนังสอืแนะนํา
ประจาํสปัดาห์
หอสมุดกลางขอแนะนําหนังสือใหม่

เกี�ยวกับ "กฎหมาย" พร้อมให้บริการยืมแล้ววันนี�!!

สามารถติดต่อขอยืมได้ที� หอสมุดกลาง 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



        หนังสือเล่มนี�แบ่งเนื�อหาออกเป�น 2 ภาค คือ ภาค 1 กฎหมายเกี�ยวกับความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที� เรื�องวิวัฒนาการแนวความคิดว่าด้วยความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที�ของรัฐในต่างประเทศและในประเทศไทยก่อนที�จะมีการตรา
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที� และสาระสําคัญของพระราช
บัญญัติความ รับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที� พ.ศ. 2539 ส่วนภาค 2 กฎหมายเกี�ยว
กับความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด ซึ�งมีเนื�อหาเกี�ยวกับความรับผิดชอบ
ของรัฐโดยปราศจากความผิดในระบบกฎหมายฝรั�งเศส และความรับผิดชอบของรัฐ
โดยปราศจากความผิดในระบบกฎหมายไทย

        หนังสือเล่มนี�มีเนื�อหาเกี�ยวกับแนวความคิดเกี�ยวกับบริการสาธารณะ สัญญา
ตามกฎหมายแพ่ง แนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายเกี�ยวกับสัญญาทางปกครองของ
ต่างประเทศ สัญญาทางปกครองไทย สัญญาของฝ�ายปกครองเกี�ยวกับการจัดซื�อ
จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ และการระงับข้อพิพาทเกี�ยวกับสัญญาทาง
ปกครอง เหมาะสําหรับผู้ที�ปฏิบัติงานพัสดุ หรือผู้ที�สนใจทั�วไป

        หนังสือเล่มนี�มีเนื�อหาที�น่าสนใจ เช่น การให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ� 
การได้มาซึ�งลิขสิทธิ� สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ� อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ� 
การกระทําอันเป�นการละเมิดลิขสิทธิ� ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ� และการดําเนินคดี
ละเมิดลิขสิทธิ� เป�นต้น นอกจากนี�ยังได้นําเสนอบทวิเคราะห์ป�ญหาการบังคับใช้
กฎหมายลิขสิทธิ�ที�อาจเกิดขึ�นในแต่ละส่วนและนําเสนอแนวทางแก้ไขด้วย เพื�อให้ผู้
ศึกษากฎหมายลิขสิทธิ�ได้ศึกษากฎหมายนี�อย่างเข้าใจ และนําไปสู่การปฏิบัติจริงใน
การประกอบวิชาชีพที�เกี�ยวข้องกับกฎหมายลิขสิทธิ�ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        หนังสือ "ความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกับกฎหมายทั�วไป" เล่มนี�มีเนื�อหาครอบคลุม
กฎหมายที�จําเป�นในชีวิตประจําวัน เริ�มตั�งแต่ความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกับกฎหมายทั�วไป
ความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกับกฎหมาย
อาญา และความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกับกระบวนการยุติธรรม เหมาะสําหรับนักศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือผู้ที�สนใจกฎหมายทั�วไป

หลักกฎหมายเกี�ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ
/สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ

343.02 ส462ห 2562

หลักกฎหมายลิขสิทธิ�และบทวิเคราะห์ /ปริญญา ดีผดุง

346.0482 ป173ห 2563

ความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกับกฎหมายทั�วไป /มานิตย์ จุมปา, 
ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล, กัณฑิมา ช่างทํา

คําอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที�และ
ความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด /ชาญชัย แสวงศักดิ�

346.038 ช486ค 2560

340 ม253ค 2562



        หนังสือเล่มนี�มีเนื�อหาเกี�ยวกับสิทธิและหน้าที�ของประชาชนเพื�อการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ�งแวดล้อม องค์กรเพื�อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ�งแวดล้อม
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม การคุ้มครองสิ�งแวดล้อม การ
ประเมินผลกระทบสิ�งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง
และความสั�นสะเทือน มลพิษทางนํ�า มูลฝอยและสิ�งปฏิกูล มลพิษอื�นและของเสีย
อันตราย มาตรการสนับสนุนเพื�อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ�งแวดล้อม และการ
บังคับใช้กฎหมายสิ�งแวดล้อม เหมาะสําหรับนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือผู้ที�
สนใจกฎหมายเกี�ยวกับสิ�งแวดล้อม

        หนังสือเล่มนี�มีเนื�อหาที�สําคัญ เช่น ลักษณะทั�วไปของกฎหมายในฐานที�เป�น
แบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคม หลักการพื�นฐานของนิติรัฐ คุณค่าของ
กฎหมายในฐานะที�เชื�อมโยงกับหลักคุณธรรมของประชาชน: ความสําคัญของหลัก
สุจริต บุคคล ข้อความคิดพื�นฐานว่าด้วยสิทธิและตัวอย่างต่างๆ ของสิทธิหน้าที�ตาม
กฎหมาย คุณค่าของกฎหมายในฐานะที�เชื�อมโยงกับหลักคุณธรรมของประชาชน:
ความสําคัญของนิติวิธี (บ่อเกิด การใช้กฎหมาย และการตีความกฎหมาย) เป�นต้น

        หนังสือเล่มนี�มีเนื�อหาเกี�ยวกับความหมายและประเภทของทรัพย์สิน ความ
สัมพันธ์ระหว่างทรัพย์ ทรัพย์สินของแผ่นดิน ทรัพย์สิทธิ การแสดงออกซึ�งการทรง
ทรัพยสิทธิ กรรมสิทธิ� การได้มาซึ�งกรรมสิทธิ� การใช้กรรมสิทธิ� กรรมสิทธิ�รวม
ครอบครอง ครอบครองปรป�กษ์ ภาระจํายอม อาศัย สิทธิเหนือพื�นดิน สิทธิเก็บกิน
และภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ เหมาะสําหรับนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์
หรือผู้ที�สนใจกฎหมายเกี�ยวกับทรัพย์สิน

คําอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน /ศรีราชา วงศารยางกูร

346.04 ศ173ค 2562

กฎหมายเกี�ยวกับสิ�งแวดล้อม /อุดมศักดิ� สินธิพงษ์

344.046 อ446ก 2561

ความรู้กฎหมายทั�วไป กฎหมายในชีวิตประจําวัน 
/สมเกียรติ วรป�ญญาอนันต์

340 ส165ค 2562

คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั�วไป /ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

345 ท173ค 2562

        หนังสือเล่มนี�อธิบายประมวลกฎหมายอาญาภาคทั�วไป (มาตรา 1 ถึง มาตรา
106) ตามโครงสร้างความรับผิด กล่าวคือ การใช้กฎหมายอาญา การกระทําใน
กฎหมายอาญา ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทําและผล เจตนาในกฎหมายอาญา
การกระทําความผิดโดยประมาท การพยายามกระทําความผิด ผู้กระทําความผิด
หลายคน ความผิดหลายบทหรือหลายกระทง อํานาจกระทํา เหตุยกเว้นโทษ 
เหตุเกี�ยวกับความไม่รู้ผิดชอบ และเหตุยกโทษ ลดโทษและเหตุบรรเทาโทษอย่างอื�น
เหมาะสําหรับนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ และผู้ที�สนใจกฎหมายอาญา



        หนังสือเล่มนี�มีเนื�อหาประกอบด้วย พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้า
ที� พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่น พ.ศ. 2534 พระราช
บัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติจัดตั�งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 เหมาะสําหรับนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือผู้ที�สนใจ
กฎหมายปกครอง

วินัยข้าราชการ : เริ�มต้นที�คําสั�งลงโทษทางวินัยแต่สิ�นสุดที�คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุด /ไพโรจน์ อาจรักษา

342.068 พ968ว 2562

        หนังสือเล่มนี�จะอธิบายกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 2 ฉบับ คือ ฉบับที�หนึ�ง 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เฉพาะส่วนที�เกี�ยวข้องกับ
วินัยข้าราชการ และฉบับที�สอง พระราชบัญญัติจัดตั�งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติม ซึ�งจะทําให้ผู้อ่านเข้าใจเรื�องราวได้ง่าย
ขึ�น หนังสือเล่มนี�เหมาะสําหรับหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที�ของรัฐ ตลอดจนนักศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร์ และผู้ที�สนใจกฎหมาย

รวมกฎหมายปกครอง /รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป�

342.06 ร176 2562

คดีทุจริตต่อหน้าที� (มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา) และกฎหมาย
จัดตั�งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ /สุพิศ ปราณีตพลกรัง

345.02323 ส463ค 2562

        หนังสือเล่มนี�มีเนื�อหาเกี�ยวกับข้อกฎหมายเบื�องต้น บทบัญญัติของกฎหมาย 
ข้อพิจารณาอื�นๆ เกี�ยวกับความผิดมาตรา 157 ตัวอย่างกรณีศึกษาเกี�ยวกับ
พฤติการณ์การกระทําผิด และกฎหมายจัดตั�งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เหมาะสําหรับนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือผู้ที�สนใจเรื�องกฎหมาย

นิติวิธี การใช้และการตีความกฎหมาย : ศึกษาเปรียบเทียบระบบ
กฎหมายไทยแลระบบกฎหมายเยอรมัน /มานิตย์ วงศ์เสรี

340.2 ม253น 2562

        หนังสือเล่มนี�มีเนื�อหาเกี�ยวกับนิติวิธี การใช้และการตีความกฎหมาย นิติวิธี
ทั�วไป ลักษณะเฉพาะของนิติวิธี การใช้และการตีความในกฎหมายมหาชน: กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง การอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย การนําประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้ในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองใน
ระบบกฎหมายไทย : ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับระบบกฎหมายเยอรมัน และ
การนํากฎหมายแพ่งมาใช้ในกฎหมายปกครอง ศึกษาวิเคราะห์ระบบกฎหมายไทย
กับระบบกฎหมายเยอรมัน


