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9786162017605 รวมกฎหมายก่อสร้าง  ฝ่ายวิชาการส านกัพิมพ ์พ.ศ. พฒันา (1/2562) 299

9786167242798 การซกัประเด็นขอ้เทจ็จริงคดียาเสพติด เล่ม 1   สมศกัด์ิ เอ่ียมพลบัใหญ่ (6/2562) 580

9789740338499 กฎหมายยา เรียนและสอนดว้ยกรณีศึกษา  สุนทรี ท.ชยัสมัฤทธ์ิโชค และคณะ (1/2562) 210

9789740338987 คู่มือกฎหมายประชาชน  อรพรรณ พนสัพฒันา :บรรณาธิการ (8/2562) 55

9786162603761 รวมกฎหมายทอ้งถ่ิน  คณะวิชาการ THE JUSTICE 
GROUP 

(1/2562) 280

9786162603808 ส.ป.ก. หลกักฎหมายและขอ้เทจ็จริงท่ีควรรู้  อรรถวฒัน์ หวงัด ารงวงศ์ (1/2562) 350

9786162603839 รวมกฎหมายแรงงาน (แกไ้ขเพ่ิมเติมใหม่ล่าสุด 256 2) (เล่มเล็ก)   คณะวิชาการ THE JUSTICE 
GROUP 

(1/2562) 70

9786162603853 กฎหมายภาษีอากรและประมวลรัษฎากร (แกไ้ขเพ่ิมเติ มใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2562)   คณะวิชาการ THE JUSTICE 
GROUP 

(1/2562) 120

9786162603860 กฎหมายภาษีอากรและประมวลรัษฎากร (แกไ้ขเพ่ิมเติ มใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2562)   คณะวิชาการ THE JUSTICE 
GROUP 

(1/2562) 250

9786162603914 รวมกฎหมายดิจิทลั  คณะวิชาการ THE JUSTICE 
GROUP 

(1/2562) 120

9786162604034 ค าร้อง ค  าขอ ค  าแถลง และค าบอกกล่าว พร้อมดว้ยขอ้ อสอบความรู้ชั้นเนติบณัฑิต 15 สมยั  จรัส กาญจนขจิต (1/2562) 300

9786162604201 รวมกฎหมายแรงงาน ปี 2563 (เล่มเล็ก)   คณะวิชาการ THE JUSTICE 
GROUP 

(1/2562) 70

9786162604218 รวมกฎหมายแรงงาน (แกไ้ขเพ่ิมเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ . 2563)   คณะวิชาการ THE JUSTICE 
GROUP 

(1/2562) 140

9786163021809 วิธีปฏิบติัเลิกจา้งทุกประเภท ลาออก ยา้ย เกษีย ณ ควบกิจการ โอนมรดก ไล่ออก หมดสญัญา
จา้ง  

สิทธิศกัด์ิ ศรีธรรมวฒันา (1/2562) 250

9786163145079 ระบบศาลและหลกัทัว่ไปว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดี  สมลกัษณ์ จดักระบวนพล (3/2562) 280

9786163811615 ประมวลกฎหมายพิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมา ยวิธีพิจารณาความแพง่ (ปก
แขง็)  

บุญร่วม เทียมจนัทร์ และคณะ (1/2562) 429

9786163811714 รวมพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ 10 ฉบบั พร้อ มหวัขอ้เร่ืองมาตราส าคญั ฉบบั
สมบูรณ์  

บุญร่วม เทียมจนัทร์ และคณะ (1/2562) 379

9786163811721 รวมพระราชบญัญติัและพระราชก าหนดท่ีเก่ียวกบักฎห มายแรงงาน พร้อมหวัขอ้เร่ืองมาตรา
ส าคญั ฉบบัสมบ  

บุญร่วม เทียมจนัทร์ และคณะ (1/2562) 219

9786163811745 รวมพระราชบญัญติัและพระราชก าหนดท่ีเก่ียวกบักฎห มายแรงงาน พร้อมหวัขอ้เร่ืองมาตรา
ส าคญั  

บุญร่วม เทียมจนัทร์ และคณะ (1/2562) 179

9786163811769 รวมกฎหมายและพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวกบักฎหมายปก ครอง พร้อมหวัขอ้เร่ืองมาตราส าคญั  บุญร่วม เทียมจนัทร์ และคณะ (1/2562) 179

9789742037314 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป (INTROD UCTION TO LAW)   มานิตย ์จุมปา และคณะ (9/2562) 650

9789742037345 กฎหมายระหว่างประเทศ  จนัตรี สินศุภฤกษ์ (2/2562) 400

9789742037352 คู่มือการฟ้องร้อง แนวทางการน าสืบและต่อสู้ในคด ีฉี้อโกง  จิตฤดี วีระเวสส์ (3/2562) 350

9789742037369 คดีคอนโดมิเนียม พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ. 2522   สุพิศ ปราณีตพลกรัง (1/2562) 220

9789742037376 คดีแรงงาน แนวความคิดในการอธิบายความหมายปัญหาแ และแนวทางแกปั้ญหา พร้อมค า
พิพากษาศาลฎีกา  

สมศกัด์ิ เอ่ียมพลบัใหญ่ (1/2562) 600

9789742037383 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง  อภิญญา เล่ือนฉวี (2/2562) 450

9789742037420 คู่มือการฟ้องร้องแนวทางการน าสืบและต่อสู้คดีย ักยอก  จิตฤดี วีระเวสส์ (1/2562) 300

9789742037444 ภาษาองักฤษส าหรับนกักฎหมาย (ENGLISH FOR LAWYER S SERIES)   ภทัรมน สาตรักษ์ (2/2562) 160

9789742037451 หลกักฎหมายมหาชนเบ้ืองตน้  ณฐัดนยั นาจนัทร์ (2/2562) 150

9789742037468 ลกัษณะของกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา  ไชยยศ เหมะรัชตะ (12/2562) 440

9789742037505 การศึกษากฎหมายและการตอบขอ้สอบกฎหมาย (ส าหรับผ ูี้เร่ิมตน้)   มานิตย ์จุมปา (10/2562) 170

9789742037512 กฎหมายการแพทย ์ความยินยอมภายหลงัไดรั้บการบอกก กล่าวแลว้ (INFORMED 
CONSENT)  

วิฑูรย ์ตรีสุนทรรัตน์ และคณะ (2/2562) 150

9789742037550 ค าอธิบายกฎหมายท่ีดิน (แกไ้ขเพ่ิมเติม-ปรับปรุง ใหม)่   วรวุฒิ เทพทอง (8/2562) 460

9789742037604 ขอ้มูลข่าวสารของราชการ  ไพโรจน์ อาจรักษา (1/2562) 300

9789742037642 ความรู้พ้ืนฐานทัว่ไปทางกฎหมาย  จิตรา เพียรล ้าเลิศ (1/2562) 110

9786168221037 กฎหมายระหว่างประเทศ ความรู้ฉบบัพกพา  VAUGHAN LOWE (1/2562) 280

9786162697487 หลกักฎหมายครอบครัว  ประสพสุข บุญเดช (19/2562) 220

9786162697500 ค าอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยติุธรรม  ไพโรจน์ วายภุาพ (14/2562) 320

9786162697630 กฎหมายภาษีอากร  ดุลยลกัษณ์ ตราชูธรรม (1/2562) 280

9786162697685 หลกักฎหมายมหาชนเบ้ืองตน้ (INTRODUCTION TO PUB LIC LAW)   สมยศ เช้ือไทย (13/2562) 220

หมวด กฎหมาย
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9786162697715 ศิลปะของการซกัพยานและการแถลงการณ์ดว้ยวาจา  มารุต บุนนาค (2/2562) 180

9786162697760 หลกักฎหมายว่าดว้ยองคก์รอยัการและพนกังานอยัการ  สุริยา ปานแป้น และคณะ (6/2562) 200

9786162697791 หอ้งเรียนรัฐธรรมนูญ แบบ ACTIVE LEARNING (ฉบบั ใชเ้รียน)   ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (1/2562) 260

9786162697814 กฎหมายแรงงาน  วิจิตรา (ฟุ้ งลดัดา) วิเชียรชม (6/2562) 560

9786162697821 ค าอธิบายกฎหมายแรงงาน  เกษมสนัต ์วิลาวรรณ (26/2562) 420

9786162697906 ค าศพัทภ์าษาองักฤษส าหรับนกักฎหมาย  ดวงเด่น นาคสีหราช และคณะ (6/2562) 300

9786162698002 การร่างสญัญาภาษาองักฤษส าหรับนกักฎหมาย (ENGLIS H FOR LAWYERS: CONTRACT
 DRAFTING)  

จุมพต สายสุนทร (12/2562) 160

9786162698026 นิติวิธี การใชแ้ละการตีความกฎหมาย ศึกษาเปรียบ บเทียบระบบกฎหมายไทยและระบบ
กฎหมายเยอรมนั  

มานิตย ์วงศเ์สรี (1/2562) 360

9786162698095 หลกัพ้ืนฐานกฎหมายมหาชน  เกรียงไกร เจริญธนาวฒัน์ (5/2562) 540

9786162698132 กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม  อ  านาจ วงศบ์ณัฑิต (4/2562) 600

9786162698262 ประวติัศาสตร์กฎหมายไทย ภาคก่อนปฏิรูป  ชชัพล ไชยพร (3/2562) 240

9786162698286 ความรู้เก่ียวกบักฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา  ปวริศร เลิศธรรมเทวี (3/2562) 180

9786162698309 ค าอธิบายหลกัพ้ืนฐานของกฎหมายเอกชน (BASIC PRIN CIPLE OF PRIVATE LAW)   ศนนัทก์รณ์ โสตถิพนัธุ์ (1/2562) 380

9786162698378 ขอ้ควรรู้ทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัองคก์รปกครองส่ว นทอ้งถ่ิน  ชาญชยั แสวงศกัด์ิ (1/2562) 440

9786163251138 กฎหมายคอมพิวเตอร์ 1 (1 BK./2 CD-ROM)   ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล (1/2562) 150

9786163251404 กฎหมายสงฆ ์4 อาญาสงฆ ์ ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล (1/2562) 100

9786163251428 กฎหมายสงฆ ์6 กฎหมายพทุธพาณิชย ์ ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล (1/2562) 100

9786163251435 กฎหมายสงฆ ์7 ศึกษาพระปริยติัธรรม  ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล (1/2562) 100

9786163251442 กฎหมายสงฆ ์8 ยาเสพติดใหโ้ทษ "ฉบบัเสริม"   ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล (1/2562) 100

9786163251459 กฎหมายสงฆ ์9 ทารุณสตัว ์ปล่อยสตัว ์ทอดทิ้งสตั ว ์ ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล (1/2562) 100

9786163251466 กฎหมายสงฆ ์10 พนนั สุรา ยาสูบ  ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล (1/2562) 100

9786163251473 กฎหมายสงฆ ์11 ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแ์ห่งชาติ "ฉ บบักฎหมาย"   ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล (1/2562) 100

9786163251480 กฎหมายสงฆ ์12 พิสูจน์กฎหมายไทย  ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล (1/2562) 100

9786163251497 กฎหมายสงฆ ์13 ยารักษาโรค (เสริมรวมเล่ม "กฎหมา ยคุม้ครองแพทย ์พยาบาล")   ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล (1/2562) 100

9786163251527 กฎหมายสงฆ ์17 ด าเนินคดีอาญาสงฆ ์ ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล (1/2562) 100

9786163251534 กฎหมายสงฆ ์18 ด าเนินคดีแพง่สงฆ ์(เสริม กฎหมา ายสงฆ ์5, และ 6 ใหม่สุด + อนาคต 5 ปี)   ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล (1/2562) 100

9786163251541 กฎหมายสงฆ ์16 เสริม เงินสินบนรางวลั  ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล (1/2562) 100

9786163251565 กฎหมายสงฆ ์20 รู้ทางกฎหมายสงฆ ์ ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล (1/2562) 100

9786164789616 รวมกฎหมายแรงงาน ปี 2562 (เล่มกลาง)   สมชาย พงษพ์ฒันาศิลป์ (1/2562) 160

9786164850019 ประมวลรัษฎากร พร้อมกฎหมายล าดบัรอง (แกไ้ขล่าสุ ีุด 2562) (เล่มกลาง)   สมชาย พงษพ์ฒันาศิลป์ (1/2562) 220

9786164851207 เรียนรู้จากศาล ตอน ขอ้พิพาทสญัญาก่อสร้าง  จงกลนี ตนัติวิท และคณะ (2/2562) 450

9786164851511 3 พ.ร.บ. พิสดาร (ฉบบัปรับปรุงใหม่ ปี 2562)   วิเชียร ดิเรกอุดมศกัด์ิ และคณะ (1/2562) 320

9786164851542 สิทธิของผูสู้งอายใุนประเทศไทย  ประทีป ทบัอตัตานนท์ (1/2562) 180

9786164853300 กฎหมายสงฆ ์2 การเร่ียไร ใหม่สุด + 5 ปี  ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล (3/2562) 100

9786164855816 คู่มือทวนสอบกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา  ABSOLUTE LAW (3/2562) 250

9786164856073 คดีแรงงาน  สนอง แก่นแกว้ (1/2562) 380

9786164856738 คู่มือกฎหมายประจ าบา้น เร่ืองใกลต้วัท่ีประชาชน ตอ้งรู้  สุมิตรา จกัขทิุพย์ (1/2562) 220

9786164859043 ฟ้องแพทย ์ ประทีป อ่าววิจิตรกุล (4/2562) 180

9786164859241 กฎหมายแรงงาน (ฉบบัคดัสรร)   พลเพช็ร์ุ (1/2562) 120

9786164859272 รวมกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประ เทศ (เล่มกลาง)   สมชาย พงษพ์ฒันาศิลป์ (1/2562) 140

9786164880009 ความรู้เบ้ืองกฎหมายกบัการประกอบกิจการโทรคมนาค ม  ภูมินทร์ บุตรอินทร์ (1/2562) 220
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9786164880481 ความรู้เบ้ืองตน้ว่าดว้ยการประสานกฎหมาย ภาคทฤษ ษฎีและภาคปฏิบติัเก่ียวดว้ยกฎหมาย
พาณิชยร์ะหว่า  

กิตติวฒัน์ จนัทร์แจ่มใส (1/2562) 320

9786164972872 คู่มือวางแผนการสอบและหลกัการเขียนตอบขอ้สอบกฎห มาย :ในระดบันิติศาสตร์บณัฑิต 
เนติบณัฑิตไทย อ ั 

พลภวิษย ์พนัธุ์ค  าเกิด (2/2562) 290

9786164974494 หลกัและค าพิพากษา กฎหมายลกัษณะพยานหลกัฐาน คดีแ แพง่/คดีอาญา  สหรัฐ กิติ ศุภการ (1/2562) 290

9786164975040 หนงัสือคู่มือร่างค  าฟ้องคดีแพง่และคดีอาญา ส าหร ีับผูส้อบตัว๋ทนายภาคทฤษฎี ภาคปฏิบติั
และตัว๋ปีข  

พิเชฐ โพธิวิจิตร และคณะ (4/2562) 380

9786164976511 ครบเคร่ืองเร่ืองคดีอาญาทุจริต  สรารักษ ์สุวรรณเสรี และคณะ (2/2562) 520

9786164977709 หนงัสือคู่มือร่างค  าฟ้องคดีแพง่และคดีอาญา ส าหร ีับผูส้อบตัว๋ทนายภาคปฏิบติั ภาคทฤษฎี 
และตัว๋ปี  

พิเชฐ โพธิวิจิตร และคณะ (1/2562) 399

9786168139967 ประวติัศาสตร์และแนวคิดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปั ญญา  จุมพล ภิญโญสินวฒัน์ และคณะ (2/2561) 330

9786169298625 กฎหมายสามญัประจ าบา้น  รัชพล ศิริสาคร (1/2561) 195

9786164782044 หนงัสือคู่มือด าเนินคดีแรงงาน ส าหรับทนายความแล ะผูป้ระกอบวิชาชีพกฎหมาย  พิเชฐ โพธิวิจิตร และคณะ (1/2561) 470

9786164784987 ภาษาองักฤษเพ่ือการใชง้านทางกฎหมาย  ชชัชม อรรฆภิญญ์ (1/2561) 200

Barcode Title Author Ed./yr. Price

9786167242781 ส านวนค าฟ้อง คดีแพง่ (เรียงตามประมวลกฎหมายแพง่ และพาณิชย)์   สุพิศ ปราณีตพลกรัง (4/2562) 820

9789740338574 ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์่าดว้ยทรัพ ยสิ์น  มานิตย ์จุมปา (10/2562) 340

9786162603792 กฎหมายลม้ละลายและการฟ้ืนฟกิูจการลูกหน้ี (แกไ้ ขเพ่ิมเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2562) (เล่มเล็ก)   คณะวิชาการ THE JUSTICE 
GROUP 

(1/2562) 60

9786162603945 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 1-6 ประมวลกฎห มายอาญา 2562 (ปกแขง็)   คณะวิชาการ THE JUSTICE 
GROUP 

(1/2562) 220

9786162603952 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ วิธีพิจารณาคว ามอาญา พระธรรมนูญศาลยติุธรรม  คณะวิชาการ THE JUSTICE 
GROUP 

(1/2562) 180

9786167242767 คดีเช่าซ้ือ ว่าดว้ยสญัญาธุรกิจเช่าซ้ือรถยนตแ์ และรถจกัรยานยนตเ์ป็นธุรกิจท่ีควบคุมสญัญา
(แกไ้  

สุพิศ ปราณีตพลกรัง (3/2562) 170

9786162604072 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 1-6 (ฉบบัแกไ้ ขเพ่ิมเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2563)   คณะวิชาการ THE JUSTICE 
GROUP 

(1/2562) 120

9786163811516 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ พร้อมหวัขอ้เร ีืี่องทุกมาตรา ฉบบัสมบูรณ์ (เล่ม
เล็ก)  

บุญร่วม เทียมจนัทร์ และคณะ (1/2562) 169

9786163811547 ประมวลกฏหมายแพง่และพาณิชย ์พร้อมหวัขอ้เร่ืองท ีุกมาตรา ฉบบัสมบูรณ์ (ปกอ่อน)   บุญร่วม เทียมจนัทร์ และคณะ (1/2562) 229

9786163811653 ประมวลกฏหมายแพง่และพาณิชย ์พร้อมหวัขอ้เร่ืองท ีุกมาตรา ฉบบัสมบูรณ์ (ปกแขง็)   บุญร่วม เทียมจนัทร์ และคณะ (1/2562) 459

9786165562454 ค าอธิบายกฎหมายแพง่และพาณิชยว์่าดว้ยทรัพยสิ์น  รุ่งนภา อดิศรมงคล (1/2562) 250

9789742037321 ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ลกัษณะตัว๋ เงินและบญัชีเดินสะพดั  ภูมิ โชคเหมาะ (5/2562) 450

9789742037413 คดีฟ้องขบัไล่  สุพิศ ปราณีตพลกรัง (1/2562) 200

9789742037482 ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ว่าดว้ยบุค คล  ประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล (7/2562) 360

9789742037598 ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์่าดว้ย หุ้ นส่วน  ธีรยทุธ ปักษา (1/2562) 250

9789742037611 คดีความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค การปฏิบติังานค คดีเช็คและความผิดเก่ียวเน่ืองกบัเช็ค  ชยาธร เฉียบแหลม (3/2562) 230

9789742037635 ค าอธิบายกฎหมายลกัษณะประกนัภยั  ธีรยทุธ ปักษา (2/2562) 350

9786162009969 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ฉบบัใชง้านและประกอ บการศึกษา  วิกรณ์ รักษป์วงชน และคณะ (1/2562) 350

9786164851016 ลม้ละลายพิสดาร (ฉบบัปรับปรุงใหม่ ปี 2562)   วิเชียร ดิเรกอุดมศกัด์ิ (1/2562) 340

9786164854437 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ ประมวลกฎหมายว ีิธีพิจารณาความอาญา (แกไ้ข
ล่าสุด กุมภาพนัธ์ 25  

สมชาย พงษพ์ฒันาศิลป์ (1/2562) 280

9786164857728 ค าอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ ภาค 3 อุทธร ณ์และฎีกา  ไพโรจน์ วายภุาพ (6/2562) 320

9786164858237 แพง่พิสดาร เล่ม 1 นิติกรรม สญัญา หน้ี ละเมิด (ฉบบัปรับปรุงใหม่ ปี 2562)   วิเชียร ดิเรกอุดมศกัด์ิ (1/2562) 360

9786164858251 แพง่พิสดาร เล่ม 2 ซ้ือขาย ขายฝาก ให ้เช่าทรัพ พย ์เช่าซ้ือ ยืม ฯลฯ  วิเชียร ดิเรกอุดมศกัด์ิ (1/2562) 360

9786164859227 กฎหมายแพง่พิสดาร เล่ม 4 ทรัพย ์มรดก (ฉบบัปรับ บปรุงใหม่ ปี 2562)   วิเชียร ดิเรกอุดมศกัด์ิ (1/2562) 360

9786164859234 กฎหมายแพง่พิสดาร เล่ม 3 บญัชีเดินสะพดั ประกนั นภยั ตัว๋เงิน หุ้นส่วน-บริษทั  วิเชียร ดิเรกอุดมศกัด์ิ (1/2562) 360

9786164859418 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์(ฉบบักายวิภาค) (ปก แขง็)   ธิติพล ศรีประทกัษ์ (3/2562) 330

9786164880450 ระบบกฎหมายซีวิลลอว ์จากกฎหมายสิบสองโตะ๊สู่ประ ะมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ มุนินทร์ พงศาปาน (2/2562) 180

9786162697913 ค าอธิบายกฎหมายมรดก  กฤษรัตน์ ศรีสว่าง (3/2562) 220

9786162697951 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์(แกไ้ขเพ่ิมเติม พ. ศ. 2560) + ประมวลกฎหมายอาญา 
(แกไ้ขเพ่ิมเติม พ  

ฝ่ายวิชาการวิญญูชน (1/2562) 300

หมวด กฎหมายแพ่งและพาณชิย์



Barcode Title Author Ed./yr. Price

9786162698071 ค าอธิบายกฎหมายลกัษณะประกนัภยั ศึกษาแบบเรียงมา าตรา  สรพลจ ์สุขทรรศนีย์ (14/2562) 160

9786162698088 ค าอธิบาย ซ้ือขาย แลกเปล่ียน ให ้ ไผทชิต เอกจริยกร (10/2562) 420

9786162698125 ค าอธิบาย ยืม ฝากทรัพย ์ ไผทชิต เอกจริยกร (17/2562) 260

9786162698231 หลกักฎหมายหา้งหุ้นส่วน บริษทัจ ากดั และบริษทัม หาชนจ ากดั  นนทวชัร์ นวตระกูลพิสุทธ์ิ (4/2562) 440

9786162698316 ร่างสญัญูาธุรกิจ วตัถุประสงค ์การยกร่าง ของแต ต่ละส่วนของสญัญา และขอ้สงัเกต  อธึก อศัวานนัท์ (5/2562) 500

9786162698347 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์่าดว้ยนิติกรรมและห น้ี เล่ม 2 (ภาคจบบริบูรณ์)   เสนีย ์ปราโมช และคณะ (4/2562) 760

9786163251367 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ฉบบัไม่ธรรมดา  ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล (1/2562) 300

9786164973275 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ (ภาค 1-2-3)   ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์ (4/2562) 600

9786164973718 คู่มือสมัมนาและวิเคราะห์ขอ้สอบกฎหมาย ลกัษณะนิ ติกรรมและหน้ี เล่ม 1 :ภาคนิติกรรม-
สญัญา และระ  

พลภวิษย ์พนัธุ์ค  าเกิด (2/2562) 330

9786164977303 ค ้าประกนั จ  านอง จ าน า  ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์ (1/2562) 290

9786169323211 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ วิธีพิจารณาคว ามอาญา พระธรรมนูญศาลยติุธรรม 
(NEW VERSION 1.6  

พิชยั นิลทองค า (4/2562) 380

9786169323235 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ วิธีพิจารณาคว ามอาญา พระธรรมนูญศาลยติุธรรม 
ฉบบัสมบูรณ์ VERS  

พิชยั นิลทองค า (1/2562) 330

9786169323242 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 1-6 อาญา ขอ้ส ีัญญาท่ีไม่เป็นธรรม (ฉบบั
สมบูรณ์) (NEW VERSION  

พิชยั นิลทองค า (1/2561) 355

9789742037277 ไต่สวนฉุกเฉิน ไต่สวนขอคุม้ครองชัว่คราว ร้องขอ กนัส่วน ร้องขดัทรัพย ์ร้องขอรับช าระหน้ี
จ านอง  

สมศกัด์ิ เอ่ียมพลบัใหญ่ (4/2561) 400

9786169323228 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 1-6 อาญา ขอ้ส ีัญญาท่ีไม่เป็นธรรม (ฉบบั
สมบูรณ์) (NEW VERSION  

พิชยั นิลทองค า (1/2561) 440

9786169253594 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 1-6 อาญา ขอ้ส ีัญญาท่ีไม่เป็นธรรม (ฉบบั
สมบูรณ์) (NEW VERSION  

พิชยั นิลทองค า (1/2561) 210

9786169323204 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ วิธีพิจารณาคว ามอาญา พระธรรมนูญศาลยติุธรรม 
ฉบบัสมบูรณ์ VERS  

พิชยั นิลทองค า (1/2561) 210

9786164788527 วิ.แพง่พิสดาร เล่ม 3 (ฉบบัปรับปรุงใหม่ ปี 256 2)   วิเชียร ดิเรกอุดมศกัด์ิ (1/2561) 340

9786164788800 ค าอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ ลกัษณ ะ 2 วิธีพิจารณาวิสามญัในศาลชั้นตน้
 (หมวด 1 แล  

ไพโรจน์ วายภุาพ (1/2561) 350

9789742036133 ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 4 ทรั พยสิ์น เล่ม 4 ว่าดว้ย การครอบครอง  ธีสุทธ์ิ พนัธ์ฤทธ์ิ (1/2561) 170

Barcode Title Author Ed./yr. Price

9786167242750 CRIMINAL LAW ความผิดฐาน คดีบุกรุก คดีรับของโจ ร  สุพิศ ปราณีตพลกรัง (3/2562) 250

9786162604065 ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมใหม่ล่าสุ ด พ.ศ. 2563) (เล่มเล็ก)   คณะวิชาการ THE JUSTICE 
GROUP 

(1/2562) 60

9786163811509 ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมหวัขอ้เร ีืี่องทุกมาตรา (ฉบบัสมบูรณ์ 
มาตรา 1-267)  

บุญร่วม เทียมจนัทร์ และคณะ (1/2562) 159

9786163811523 ประมวลกฏหมายอาญาและประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาควา มอาญา พร้อมหวัขอ้เร่ืองทุก
มาตรา (ฉบบัสมบูรณ์)  

ศรัญญา วิชชาธรรม และคณะ (1/2562) 169

9786163811530 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมา ยวิธีพิจารณาความแพง่ พร้อม
หวัขอ้เร่ืองทุกมาตร  

บุญร่วม เทียมจนัทร์ และคณะ (1/2562) 219

9786163811554 ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์พร้อมหวัขอ้เร่ืองทุกมาตรา 
ฉบบัสมบูรณ์ (เล่มเ  

บุญร่วม เทียมจนัทร์ และคณะ (1/2562) 269

9786163811622 ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมหวัขอ้เร่ืองทุกมาตรา ฉบ ีับสมบูรณ์ (ปกแขง็)   บุญร่วม เทียมจนัทร์ และคณะ (1/2562) 289

9786163811639 ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ี์ พร้อมหวัขอ้เร่ืองทุกมาตรา
 ฉบบัสมบูรณ์ (ปกแข  

บุญร่วม เทียมจนัทร์ และคณะ (1/2562) 559

9786163811646 ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาควา มอาญา พร้อมหวัขอ้เร่ืองเร่ือง
ทุกมาตรา ฉบบัสมบ  

บุญร่วม เทียมจนัทร์ และคณะ (1/2562) 379

9786165650458 ตวับทยอ่มาตราส าคญั ประมวลกฎหมายอาญา  ยวิุสส์ร์ชญา ยกซ่ิว (1/2562) 115

9789742037390 คดีหม่ินประมาท-ดูหม่ิน  สุพิศ ปราณีตพลกรัง (1/2562) 200

9789742037406 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แกไ้ขใหม่ พ.ร.บ.แก ้ไขเพ่ิมเติมป.วิ.อ. (ฉบบัท่ี 33) พ.ศ.2562   สุพิศ ปราณีตพลกรัง (1/2562) 90

9789742037437 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แกไ้ขใหม่ พ.ร.บ.แก ้ไขเพ่ิมเติม ป.วิ.อาญา (ฉบบัท่ี 34) พ.ศ. 
2562  

สุพิศ ปราณีตพลกรัง (1/2562) 100

9789742037536 แนวทางการเขียนค าฟ้องคดีอาญา  สมศกัด์ิ เอ่ียมพลบัใหญ่ (1/2562) 300

9789742037567 คดีความผิดทางอาญาเก่ียวกบัความเทจ็ การปลอมและ การแปลง  สมศกัด์ิ เอ่ียมพลบัใหญ่ (2/2562) 350

9789742037659 ความผิดเก่ียวกบัเพศ ข่มขืนกระท าช าเรา อนาจาร  สุพิศ ปราณีตพลกรัง (1/2562) 200

9789742037666 คดีทุจริตต่อหนา้ท่ี (มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอา ญา) และกฎหมายจดัตั้งศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤต  

สุพิศ ปราณีตพลกรัง (2/2562) 280

9786164855700 ถาม-ตอบ อาญาภาคความผิด วิ.อาญา พยานหลกัฐาน  วิวรรธน์ ด ารงคก์ุลนนัท ์และคณะ (1/2562) 180

9786164855892 หลกัและค าพิพากษา กฎหมายอาญา  สหรัฐ กิติ ศุภการ (9/2562) 390

หมวด กฎหมายอาญา



Barcode Title Author Ed./yr. Price

9786164856578 ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์(แกไ้ขล่าสุด พ.ศ. 2562)   สมชาย พงษพ์ฒันาศิลป์ (1/2562) 295

9786164856981 คู่มือนกักฎหมาย กลคิด พิชิตคดีเช็ค (อาญา)   สมชาย พวงภู่ (1/2562) 460

9786164858732 ประมวลรัษฎากร พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก พ.ร.บ.จดัต ตั้งศาลภาษีอากร และวิธีพิจารณาคดี
ภาษีอากร พร้  

สมชาย พงษพ์ฒันาศิลป์ (1/2562) 120

9786164859081 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือ ง กฎหมายและการปฏิบติั  ประทีป อ่าววิจิตรกุล (1/2562) 350

9786164859289 ประมวลกฎหมายอาญา (เล่มใหญ่) (ฉบบัสมบูรณ์) (แก ี้ไขล่าสุด พฤษภาคม 2562)   สมชาย พงษพ์ฒันาศิลป์ (1/2562) 160

9786164859302 ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์( แกไ้ขเพ่ิมเติมล่าสุดฯ พ.ศ. 2562) 
(เล่มใหญ่)  

สมชาย พงษพ์ฒันาศิลป์ (1/2562) 380

9786164859616 ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบักายวิภาค) (ปกแขง็)   ธิติพล ศรีประทกัษ์ (3/2562) 210

9786164870000 ประมวลกฎหมายอาญา ฉบบัใชง้านและประกอบการศึกษา  วิกรณ์ รักษป์วงชน และคณะ (1/2562) 280

9786164970816 อาญาพิสดาร เล่ม 1 (ฉบบัปรับปรุงใหม่ ปี 2562) :หลกักฎหมายและแนวค าพิพากษาฎีกาตาม
ประมวลกฎหมาย  

วิเชียร ดิเรกอุดมศกัด์ิ (1/2562) 360

9786164970823 อาญาพิสดาร เล่ม 2 (ฉบบัปรับปรุงใหม่ ปี 2562) :หลกักฎหมายและแนวค าพิพากษาฎีกา ตาม
ประมวลกฎหมา  

วิเชียร ดิเรกอุดมศกัด์ิ (1/2562) 360

9786164971417 ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัสมบูรณ์) แกไ้ขล่าสุด พฤ ษภาคม 2562 (เล่มเล็ก) (ปกอ่อน)   สมชาย พงษพ์ฒันาศิลป์ (1/2562) 50

9786164974081 ถาม-ตอบ อาญา (แกไ้ขเพ่ิมเติมล่าสุด 2562)   สมชาย พงษพ์ฒันาศิลป์ (8/2562) 420

9786162697739 ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 2 (ลกัษณะ 12/13 ความผิดเก่ียวกบัทรัพย-์ศพ)   คณพล จนัทน์หอม (4/2562) 520

9786162697876 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบบัหวัเร่ือง เรียงมาตรา  สุรศกัด์ิ ลิขสิทธ์ิวฒันกุล  (7/2562) 280

9786162698187 ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัอา้งอิง)   ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ (42/2562) 600

9786162698330 ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ  ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ (17/2562) 380

9786162698361 ทฤษฎีอาญา ทฤษฎีโทษ และกระบวนการขั้นพ้ืนฐาน (C RIMES AND PUNISHMENT: 
FUNDAMENTAL THEORIES AN  

อภิรัตน์ เพช็รศิริ (4/2562) 140

9786164559028 พร้อมสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ป.วิ.อ. ภาค 1-2 มาตรา 1-156 (เล่ม 2) (อปัเดต
ล่าสุด 2561)  

กอ้งวิทย ์วชัราภรณ์ (1/2561) 190

9786164786554 ความผิดในคดีอาญา ตอน ความผิดต่อชีวิต ความผิดต ี่อร่างกาย :พร้อมดว้ยค าพิพากษาฎีกา
และบทวิเคราะ  

ชนบท ศุภศรี และคณะ (1/2561) 160

9786164788183 วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 1 (ฉบบัปรับปรุงใหม่ ปี 256 2)   วิเชียร ดิเรกอุดมศกัด์ิ (1/2561) 340

9786164788510 วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 2 (ฉบบัปรับปรุงใหม่ ปี 256 2)   วิเชียร ดิเรกอุดมศกัด์ิ (1/2561) 340

Barcode Title Author Ed./yr. Price

9786162603815 รวมกฎหมายปกครอง (แกไ้ขเพ่ิมเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ . 2562)   คณะวิชาการ THE JUSTICE GROUP (1/2562) 160

9786162603822 รวมกฎหมายปกครอง (แกไ้ขเพ่ิมเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ . 2562) (เล่มเล็ก)   คณะวิชาการ THE JUSTICE GROUP (1/2562) 80

9786162603846 ค าอธิบายกฎหมายพระธรรมนูญศาลยติุธรรม  วิชยั ตนัติกุลานนัท ์และคณะ (9/2562) 350

9786163811752 รวมกฎหมายและพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวกบักฎหมายปก ครอง พร้อมหวัขอ้เร่ืองมาตราส าคญั 
(ฉบบัสมบูรณ์  

บุญร่วม เทียมจนัทร์ และคณะ (1/2562) 219

9789742037499 วินยัราชการ  ไพโรจน์ อาจรักษา (1/2562) 350

9789742037581 กฎหมายการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พรรณรัตน์ โสธรประภากร (1/2562) 200

9786164857315 ค าอธิบายกฎหมายปกครองท่ีส าคญั  ชูชาติ อศัวโรจน์ (1/2562) 500

9786164858428 รวมกฎหมายปกครอง (แกไ้ขล่าสุด พฤษภาคม 2562) (เ ล่มกลาง)   สมชาย พงษพ์ฒันาศิลป์ (1/2562) 180

9786164973312 ค าอธิบายวิธีพิจารณาคดีปกครอง  ชูชาติ อศัวโรจน์ (1/2562) 600

9786162697845 ค าอธิบายกฎหมายจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาค ดีปกครอง  ชาญชยั แสวงศกัด์ิ (11/2562) 340

9786162697890 กฎหมายรัฐธรรมนูญ หลกัพ้ืนฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรม มนูญและระบอบประชาธิปไตย  ฐากูร ศิริยทุธ์วฒันา (3/2562) 240

9786162697937 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560   ฝ่ายวิชาการ ส านกัพิมพวิ์ญญูชน (4/2562) 80

9786162697999 รวมกฎหมายปกครอง (แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2562)   ฝ่ายวิชาการ ส านกัพิมพวิ์ญญูชน (1/2562) 140

9786162698118 คู่มือสอบกฎหมายปกครอง  สุริยา ปานแป้น และคณะ (13/2562) 380

9786163251589 รวมกฎหมายปกครอง (ใหม่สุด + 5 ปี) (พร้อมคูปอง)   ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล (8/2562) 200

9786164559509 รวมกฎหมายปกครอง (ฉบบักายวิภาค)   ธิติพล ศรีประทกัษ์ (1/2562) 240

9786164858770 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 (เล่มกลาง) (ปกอ่อน)   สมชาย พงษพ์ฒันาศิลป์ (1/2561) 80

หมวด กฎหมายปกครอง

หมวด พ.ร.บ./พ.ร.ก./กฎกระทรวง



Barcode Title Author Ed./yr. Price

Barcode Title Author Ed./yr. Price

9786162609398 พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 แ ละภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558   คณะวิชาการ THE JUSTICE 
GROUP 

(1/2562) 120

9786167242774 ค าอธิบาย พ.ร.บ.ใหใ้ชป้ระมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 และประมวลกฎหมายท่ีดิน แกไ้ข
เพ่ิมเติม (ฉบ  

สมศกัด์ิ เอ่ียมพลบัใหญ่ (2/2562) 320

9786162603969 พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพ่ิมเติม ใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2562 (ฉบบัปลดล็อกกญัชา)
  

คณะวิชาการ THE JUSTICE 
GROUP 

(2/2562) 150

9786162603983 ค าอธิบายพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรั พย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติมใหม่ล่าสุด
 2562)  

วิชยั ตนัติกุลานนัท ์และคณะ (1/2562) 300

9786162603891 พระราชบญัญติัป่าไม ้พ.ศ. 2484 (ฉบบัปลดล็อกไม ้หวงหา้ม) พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ
 พ.ศ. 256  

คณะวิชาการ THE JUSTICE 
GROUP 

(1/2562) 120

9786162603907 พ.ร.บ.จราจร พ.ศ. 2522 (ฉบบัตดัแตม้พกัใชใ้บขบั ข่ี) (DLT SMART LICENCE)   คณะวิชาการ THE JUSTICE 
GROUP 

(1/2562) 120

9786162603921 ค าอธิบาย พ.ร.บ.ว่าดว้ยการวินิจฉยัช้ีขาดอ านาจห นา้ท่ีระหว่างศาล พ.ศ. 2542 และรวมยอ่ค  า
วินิจฉ ั 

ชยัภทัร ทัง่ทอง (1/2562) 220

9786164857926 อธิบาย พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจดัการทรัพยากร ทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ.2558   สุเนติ คงเทพ (1/2562) 550

9786164855564 พระราชบญัญติัควบคุมอาคารและพระราชบญัญติัอาคาร ชุด พ.ศ.2522   สนอง แก่นแกว้ (2/2562) 150

9786164856622 อธิบาย พ.ร.ก.จดัตั้งองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้ สุเนติ คงเทพ (1/2562) 390

9786162375439 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ย งานสารบรรณ แ กไ้ขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2560 (ฉบบั
ปรับปรุง  

ภราดร หอมแยม้ และคณะ (1/2562) 155

9786162697838 พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 บ บทบญัญติัและแนวทางปฏิบติั  เกษมสนัต ์วิลาวรรณ (1/2562) 60

9786163251374 กฎหมายสงฆ ์ในพ.ร.บ.คณะสงฆ ์ใหม่สุด + 5 ปี  ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล (3/2562) 100

9786163251572 พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบบัสมบูรณ์)   ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล (3/2562) 160

9786163251596 พ.ร.บ.การผงัเมือง พ.ศ. 2562   ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล (1/2562) 50

9786163251602 พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ฉบบัจบัประ ะเด็น (ปรับปรุงใหม่สุดและท่ีเก่ียวขอ้ง)   ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล (4/2562) 200

9786163251619 พ.ร.บ.รถยนต ์ฉบบัสมบูรณ์ (ใหม่สุด + 5 ปี)   ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล (3/2562) 150

9786164970465 อธิบายพระราชบญัญติัเล่ือยโซ่ยนต ์ สุเนติ คงเทพ (1/2562) 580

9786164972971 อธิบายพระราชบญัญติัป่าไม ้พทุธศกัราช 2484 (แก ี้ไขฉบบัท่ี 8 พ.ศ. 2562 ราชกิจจา
นุเบกษา 16 เมษ  

สุเนติ คงเทพ และคณะ (3/2562) 850

9786164785670 อธิบาย พ.ร.บ. สวนป่า  สุเนติ คงเทพ (1/2561) 485

9789742037260 ค าอธิบาย พ.ร.บ.ว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวก ับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2  

สราวุธ ปิติยาศกัด์ิ (2/2561) 380


