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3. กำรเขียนอ้ำงอิง (Footnote) *

ตัวอย่ างการอ้ างเชิ งอรรถและบรรณานุกรม

1. หนังสือ
1.1 เชิงอรรถ
กรณีหนังสือภาษาไทย
- ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ. (ครั้งที่พิมพ์-กรณีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง). จังหวัด/เมืองที่พิมพ์: ชื่อสานักพิมพ์.
ปีที่พิมพ์. หน้าที่อ้างอิง.
กรณีหนังสือภาษาอังกฤษ
- ให้ใช้ “p.”(กรณีอ้างหน้าเดียว) หรือ “pp.” (กรณีอ้างหลายหน้า) แทนคาว่า “หน้า”
- ชื่อผู้แต่ง ให้ใช้ชื่อตัวก่อน แล้วตามด้วยนามสกุล (ต่างจากบรรณานุกรมที่ใช้นามสกุลก่อน แล้ว
ตามด้วยชื่อตัว)
ตัวอย่ำง
เกษมสันต์ วิลาวรรณ. คาอธิบายกฎหมายแรงงาน. (พิมพ์ครั้งที่ 22). กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน.2558.
หน้า 215.
Brian Bercusson. European labour law. Cambridge: Cambridge University Press. 2009.
p.103.
1.2 บรรณำนุกรม
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. (ครั้งที่พิมพ์-กรณีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง). จังหวัด/เมืองที่พิมพ์: ชื่อ
สานักพิมพ์.
ตัวอย่ำง
เกษมสันต์ วิลาวรรณ. (2558). คาอธิบายกฎหมายแรงงาน. (พิมพ์ครั้งที่ 22). กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน.
Bercusson, Brian. (2009). European labour law. Cambridge: Cambridge University Press.
2. หนังสือรำยงำนประจำปี และหนังสือที่พิมพ์ในโอกำสพิเศษ
2.1 เชิงอรรถ

* รองศาสตราจารย์ ชนินาฏ ลีดส์ อาจารย์ประจาพิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และรองศาสตราจารย์ ดร.กิติ

พงศ์ หังสพฤกษ์ ข้าราชการบานาญ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
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ชื่อหน่วยงาน. ชื่อหนังสือ. จังหวัด/เมืองที่พิมพ์: ชื่อหน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบจัดทา. ปีที่พิมพ์. หน้าที่
อ้าง.
ตัวอย่ำง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 21 ปีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 5 กันยายน 2542.นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2542. หน้า 20.
ILO. A Fair Globalization: Creating opportunities for all, Report of the World
Commission on the Social Dimension of Globalization. Geneva: International Labour Office.
2004. p.143.
2.2 บรรณำนุกรม
ชื่อหน่วยงาน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. จังหวัด/เมืองที่พิมพ์: ชื่อหน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบจัดทา.
ตัวอย่ำง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.(2542). 21 ปีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 5 กันยายน 2542.
นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ILO. (2004). A Fair Globalization: Creating opportunities for all, Report of the World
Commission on the Social Dimension of Globalization. Geneva: International
Labour Office.
3. หนังสือแปล
3.1 เชิงอรรถ
ชื่อผู้แต่งของงานต้นฉบับ. ชื่อเรื่องภาษาไทย แปลจาก [ชื่อเรื่องงานต้นฉบับ] (ครั้งที่พิมพ์ – กรณีพิมพ์
มากกว่า 1 ครั้ง) (ชื่อ, ผู้แปล). จังหวัด/เมืองที่พิมพ์: ชื่อสานักพิมพ์. หน้าที่อ้างอิง.
ตัวอย่ำง
โรแวน กิ๊บสัน. คิดใหม่เพื่ออนาคต [Rethinking the future] (ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย, ผู้แปล). กรุงเทพฯ:
ผู้จัดการ. 2544. หน้า 31.
3.2 บรรณำนุกรม
ชื่อผู้แต่งของงานต้นฉบับ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่องภาษาไทย แปลจาก [ชื่อเรื่องงานต้นฉบับ] (ครั้งที่พิมพ์ –
กรณีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง) (ชื่อ, ผู้แปล). จังหวัด/เมืองที่พิมพ์: ชื่อสานักพิมพ์.
ตัวอย่ำง
โรแวน กิ๊บสัน. (2544). คิดใหม่เพื่ออนาคต [Rethinking the future] ( ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย, ผู้แปล). กรุงเทพฯ:
ผู้จัดการ.
4. บทควำมในวำรสำร
4.1 เชิงอรรถ
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ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, เลขปีที่(เลขฉบับที่), เลขหน้าของบทความทั้งเรื่อง. หน้าที่อ้างอิง.
ตัวอย่ำง
เพชรา จารุสกุล. ผลกระทบของการใช้คานาหน้านามหญิงที่สมรสว่า “นางสาว”. วารสารกฎหมาย
สุโขทัยธรรมาธิราช, 20(1), 28-34. หน้า 29.
Cleopatra Doumbia-Henry. Free Trade Agreements and Labour Rights: Recent
Developments. International Labour Review, 145(No.3), 183-190. p.185.
4.2 บรรณำนุกรม
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์) ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, เลขปีที่(เลขฉบับที่), เลขหน้าของบทความทั้งเรื่อง.
ตัวอย่ำง
เพชรา จารุสกุล. (2551) ผลกระทบของการใช้คานาหน้านามหญิงที่สมรสว่า “นางสาว”. วารสาร
กฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช, 20(1), 28-34.
Doumbia-Henry. Cleopatra. (2006) Free Trade Agreements and Labour Rights: Recent
Developments. International Labour Review, 145(No.3), 183-190.
5. บทควำมในหนังสือพิมพ์
5.1 เชิงอรรถ
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ์. (ปีที่พิมพ์, วันที่/เดือน). เลขหน้า.
ตัวอย่ำง
สุริวงศ์ เอื้อปฏิภาน. ทาไมจึงมั่นใจมีเลือกตั้งปี 60. มติชนรายวัน. (2559, 29 มกราคม). หน้า 2.
5.2 บรรณำนุกรม
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์, วันที่/เดือน). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ์. เลขหน้า.
ตัวอย่ำง
สุริวงศ์ เอื้อปฏิภาน. (2559, 29 มกราคม). ทาไมจึงมั่นใจมีเลือกตั้งปี 60. มติชนรายวัน. หน้า 2.
6. บทควำมในสำรำนุกรม
6.1 เชิงอรรถ
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ใน ชื่อสารานุกรม. ปีที่พิมพ์. (หมายเลขเล่มที่ปรากฏบทความ, หน้า ).
ตัวอย่ำง
วุฒิชัย มูลศิลป์. กฎหมายตราสามดวง. ใน สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย. 2549. (เล่ม 1, อักษร ก,
หน้า 12-16).
6.2 บรรณำนุกรม
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อสารานุกรม. (หมายเลขเล่มที่ปรากฏบทความ, หน้า ).
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ตัวอย่ำง
วุฒิชัย มูลศิลป์. (2549). กฎหมายตราสามดวง. ใน สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย. (เล่ม 1, อักษร ก,
หน้า 12-16).
7. วิทยำนิพนธ์และกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
7.1 เชิงอรรถ
ชื่อผู้ทาวิทยานิพนธ์. ชื่อวิทยานิพนธ์ (ระดับของวิทยานิพนธ์). ชื่อสถาบัน, จังหวัดหรือเมืองที่พิมพ์. ปีที่
พิมพ์. หน้าที่อ้าง.
ตัวอย่ำง
อภิรัต ทองประดิษฐ์. ค่าตอบแทนและการประกันสังคมของผู้รับงานไปทาที่บ้าน (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. 2555. หน้า 17.
วรรณ์วิมล ไรวงษ์. การตรวจสอบการจับกุมตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553. (การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญามหาบัณฑิต).
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. 2556. หน้า 31.
7.2 บรรณำนุกรม
ชื่อผู้ทาวิทยานิพนธ์.(ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์ (ระดับของวิทยานิพนธ์). ชื่อสถาบัน, จังหวัดหรือเมืองที่
พิมพ์.
ตัวอย่ำง
อภิรัต ทองประดิษฐ์. (2555). ค่าตอบแทนและการประกันสังคมของผู้รับงานไปทาที่บ้าน
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี.
วรรณ์วิมล ไรวงษ์. (2556). การตรวจสอบการจับกุมตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553. (การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญา
มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี.
8. จุลสำรและเอกสำรไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
8.1 เชิงอรรถ ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. จังหวัด/เมืองที่พิมพ์: ชื่อสานักพิมพ์.ปีที่พิมพ์.หน้าที่อ้างอิง.
ตัวอย่ำง
ชนินาฏ ลีดส์. คาแนะนาการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ. นนทบุรี: สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (ม.ป.ท.). หน้า 5.
หมายเหตุ :
ม.ป.ป. ให้ใช้ในกรณีที่ ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์
ม.ป.พ. ให้ใช้ในกรณีที่ ไม่ปรากฏชื่อสานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์
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ม.ป.ท. ให้ใช้ในกรณีที่ ไม่ปรากฏทั้งสถานที่พิมพ์และปีที่พิมพ์
ถ้าไม่ปรากฎทั้งสถานที่พิมพ์ และปีที่พิมพ์ให้ใช้ ม.ป.ท. หรือ, ม.ป.ป.
8.2 บรรณำนุกรม
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. จังหวัด/เมืองที่พิมพ์: ชื่อสานักพิมพ์.
ตัวอย่ำง
ชนินาฏ ลีดส์. (ม.ป.ท.). คาแนะนาการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ. นนทบุรี: สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
9. กำรสัมภำษณ์
9.1 บทสัมภำษณ์ที่ไม่ได้ตีพิมพ์ โดยผู้เขียน/ผู้วิจัยเป็นผู้สัมภำษณ์
9.1.1 เชิงอรรถ
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์. ชื่อตาแหน่ง (ถ้ามี). สถานที่สัมภาษณ์. วัน เดือน ปีที่สัมภาษณ์.
ตัวอย่ำง
กุลพล พลวัน. สัมภาษณ์ที่สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 20 กันยายน 2547.
9.1.2 บรรณำนุกรม
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์. (ปีที่สัมภาษณ์). ชื่อตาแหน่ง (ถ้ามี). สถานที่สัมภาษณ์. วัน เดือน ปีที่สัมภาษณ์.
ตัวอย่ำง
กุลพล พลวัน. (2547). สัมภาษณ์ที่สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 20 กันยายน
2547.
9.2 บทสัมภำษณ์ที่พิมพ์เผยแพร่ ให้ใช้แบบแผนตำมประเภทเอกสำรที่พิมพ์เผยแพร่
9.2.1 เชิงอรรถ
ให้ใช้แบบแผนตามประเภทเอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ เช่น ถ้าพิมพ์เผยแพร่โดยวารสาร ก็ใช้รูปแบบ
การอ้างอิงบทความในวารสาร ถ้าพิมพ์เผยแพร่โดยหนังสือพิมพ์ ก็ใช้รูปแบบการอ้างอิงบทความใน
หนังสือพิมพ์
ตัวอย่ำง
รังสรรค์ แสงสุข. “สัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
รามคาแหง”. สัมภาษณ์โดย กองบรรณาธิการ. ข่าวรามคาแหง. 13 ธันวาคม 2536. หน้า 3.
John Fowles. “A Conversation with John Fowles” interview by Robert Foulke.
Salmagudi. 68-69 (fall-winter 1985): 367-368.
9.2.2 บรรณำนุกรม
ให้ใช้แบบแผนตามประเภทเอกสารที่พิมพ์เผยแพร่
ตัวอย่ำง
รังสรรค์ แสงสุข.(2536). “สัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
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รามคาแหง.” สัมภาษณ์โดย กองบรรณาธิการ.ข่าวรามคาแหง, 13 ธันวาคม 2536, หน้า 3.
Fowles, John. “A Conversation with John Fowles.” Interview by Robert Foulke,
Salmagudi, 68-69 (fall-winter 1985): 367-368.
10. สำรสนเทศบน Internet
10.1 สำรสนเทศนันมีลักษณะเป็นข้อมูลประชำสัมพันธ์ทั่วไป
10.1.1 เชิงอรรถ
ชื่อเว็บไซต์. ชื่อข้อมูลประชาสัมพันธ์. วัน เดือน ปี ที่สืบค้น. สืบค้นจาก URL ของข้อมูลนั้น. (ถ้า
อ้างอิงเว็บไซต์ภาษาต่างชาติให้ใช้ “Retrieved from” แทนคาว่า “สืบค้นจาก”)
ตัวอย่ำง
กระทรวงยุติธรรม. 119 ปี สถาปนากระทรวงยุติธรรม. 1 พฤศจิกายน 2553. สืบค้นจาก
http://www.moj.go.th/th/justice/home2-cms-transmit.php?section=main_magazine.
The Open University of Japan. Academic Procedures. October 27, 2010.
Retrieved from http://www.ouj.ac.jp/eng/pdf/Academic_Procedures.pdf.
10.1.2 บรรณำนุกรม
ชื่อเว็บไซต์. (ปีที่สืบค้น). ชื่อข้อมูลประชาสัมพันธ์. วัน เดือน ปี ที่สืบค้น. สืบค้นจาก URL ของ
ข้อมูลนั้น.
ตัวอย่ำง
กระทรวงยุติธรรม. (2553). 119 ปี สถาปนากระทรวงยุติธรรม. 1 พฤศจิกายน 2553. สืบค้นจาก
http://www.moj.go.th/th/justice/home2-cmstransmit.php?section=main_magazine.
The Open University of Japan. (2010). “Academic Procedures”. October 27, 2010.
Retrieved from http://www.ouj.ac.jp/eng/pdf/Academic_Procedures.pdf.
10.2 สำรสนเทศนันมีลักษณะเป็นบทควำม
10.2.1 เชิงอรรถ
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อเว็บไซต์. วัน เดือน ปี ที่สืบค้น. สืบค้นจาก URL ของบทความนั้น. (ถ้า
อ้างอิงเว็บไซต์ภาษาต่างชาติให้ใช้ “Retrieved from” แทนคาว่า “สืบค้นจาก”)
ตัวอย่ำง
คัมภีร์ แก้วเจริญ. อัยการอิสระ. คัมภีร์กฎหมาย. 1 พฤศจิกายน 2553. สืบค้นจาก
http://www.comepee.com.
10.2.2 บรรณำนุกรม ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่สืบค้น). ชื่อบทความ. ชื่อเว็บไซต์. วัน เดือน ปี ที่สืบค้น.
สืบค้นจาก URL ของบทความนั้น
ตัวอย่ำง
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คัมภีร์ แก้วเจริญ. (2553). อัยการอิสระ. คัมภีร์กฎหมาย. 1 พฤศจิกายน 2553. สืบค้นจาก
http://www.comepee.com.
11. สำรสนเทศจำกวัสดุสำรสนเทศ
11.1 เชิงอรรถ
ชื่อผู้สร้างงาน. ชื่อเรื่อง. [ชนิดของสารสนเทศ เช่น ซีดี ซีดีรอม ภาพยนตร์ เป็นต้น]. จังหวัดหรือเมืองที่
ผลิต: ผู้ผลิต. ปีที่ผลิต.
ตัวอย่ำง
อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์ (ผู้กากับ). โหมโรง. [ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ: สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นเนล.
2544.
11.2 บรรณำนุกรม
ชื่อผู้สร้างงาน. (ปีที่ผลิต). ชื่อเรื่อง. [ชนิดของสารสนเทศ เช่น ซีดี ซีดีรอม ภาพยนตร์ เป็นต้น]. จังหวัด
หรือเมืองที่ผลิต: ผู้ผลิต.
ตัวอย่ำง
อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์ (ผู้กากับ). (2544). โหมโรง. [ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ: สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นเนล.
12. เอกสำรกำรสอนและประมวลสำระชุดวิชำ
12.1 เชิงอรรถ
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหน่วย. ใน ชื่อเอกสารการสอนชุดวิชาหรือชื่อประมวลสาระชุดวิชา, เล่มที่, หน่วยที่,
ปรับปรุงครั้งที่ (กรณีที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอนหรือประมวลสาระชุดวิชา). นนทบุรี: ชื่อสาขาวิชาที่
รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ปีที่พิมพ์. เลขหน้า.
ตัวอย่ำง
กิติพงศ์ หังสพฤกษ์. จ้างแรงงาน. ใน เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1, เล่มที่ 2, หน่วยที่
12, นนทบุรี: สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2547. หน้า 205.
12.2 บรรณำนุกรม
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหน่วย. ใน ชื่อเอกสารการสอนชุดวิชาหรือชื่อประมวลสาระชุดวิชา, เล่มที่,
หน่วยที่, ปรับปรุงครั้งที่ (กรณีที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอนหรือประมวลสาระชุดวิชา) นนทบุรี : ชื่อ
สาขาวิชาที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ตัวอย่ำง
กิติพงศ์ หังสพฤกษ์. (2547). จ้างแรงงาน. ใน เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1 , เล่มที่ 2 , หน่วยที่
12, นนทบุรี: สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
13. สิ่งพิมพ์รัฐบำล
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13.1 เชิงอรรถ
ชื่อหน่วยงาน. ชื่อเอกสาร. จังหวัดหรือเมืองที่พิมพ์: หน่วยงานรองที่รับผิดชอบการพิมพ์. ปีที่พิมพ์. เลข
หน้า.
ตัวอย่ำง
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ชนบทไทย. กรุงเทพมหานคร: กอง
ศึกษาภาวะเศรษฐกิจและเผยแพร่การพัฒนา สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ. 2523. หน้า 10.
13.2 บรรณำนุกรม
ชื่อหน่วยงาน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเอกสาร. จังหวัดหรือเมืองที่พิมพ์: หน่วยงานรองที่รับผิดชอบการพิมพ์.
ตัวอย่ำง
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2523). ชนบทไทย.กรุงเทพมหานคร: กอง
ศึกษาภาวะเศรษฐกิจและเผยแพร่การพัฒนา สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ.
14. รำยงำนวิจัย
14.1 เชิงอรรถ
ชื่อผู้วิจัย. ชื่อรายงานวิจัย. ชือ่ หน่วยงานที่ให้ทุนทาการวิจัย. จังหวัดหรือเมืองที่พิมพ์. ปีที่พิมพ์. เลข
หน้า.
ตัวอย่ำง
ชัยอนันต์ สมุทวนิช. รายงานการวิจัยประกอบร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
ประเด็น ทรัพยากรเพื่อการศึกษา. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร. 2541.
หน้า 36.
14.2 บรรณำนุกรม
ชื่อผู้วิจัย. (ปีที่พิมพ์).ชื่อรายงานวิจัย. ชื่อหน่วยงานที่ให้ทุนทาการวิจัย. จังหวัดหรือเมืองที่พิมพ์.
ตัวอย่ำง
ชัยอนันต์ สมุทวนิช. (2541). รายงานการวิจัยประกอบร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ประเด็น
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร.
15. คำพิพำกษำศำลฎีกำ
15.1 กำรอ้ำงอิงเนือควำมในคำพิพำกษำศำลฎีกำ ให้พิมพ์ “คาพิพากษาศาลฎีกาที”่ หรือ “ฎ.” ตาม
ด้วยเลขคาพิพากษาศาลฎีกา / พ.ศ.
ตัวอย่ำง กำรอ้ำงเฉพำะเลขคำพิพำกษำศำลฎีกำ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 8629/2550
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ตัวอย่ำง กำรอ้ำงเนือควำมคำพิพำกษำศำลฎีกำไว้ที่เชิงอรรถ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 8629/2550 การที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าการที่จาเลยเลิกจ้างโจทก์
เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแล้วไม่กาหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์ โดยเห็นว่าจาเลยยินยอมจ่ายค่าชดเชย
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และดอกเบี้ยแก่โจทก์แล้ว ประกอบกับที่โจทก์ได้งานใหม่ทาแล้วภายหลัง
ถูกเลิกจ้างเพียงหนึ่งเดือนจึงไม่ได้รับความเสียหายนั้น เป็นการไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานฯ มาตรา 49
15.2 กำรอ้ำงหมำยเหตุท้ำยคำพิพำกษำศำลฎีกำ
ชื่อผู้เขียนหมายเหตุ. คาพิพากษาศาลฎีกาที่. แหล่งที่มา. ถ้าเป็นเอกสารพิมพ์ ให้ระบุ เล่มคาพิพากษา
ศาลฎีกา แต่ถ้าสืบค้นจากเว็บไซต์ ให้ใส่ URL ของคาพิพากษาศาลฎีกานั้น
ตัวอย่ำง กำรอ้ำงจำกตัวเล่มคำพิพำกษำศำลฎีกำ
อโนชา ชีวิตโสภณ. หมายเหตุท้ายคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 883/2549. แหล่งที่มา สานักวิชาการ. เล่ม 5
หน้า 355.
ตัวอย่ำง กรณีสืบค้นจำก เว็บของศำลฎีกำ
อโนชา ชีวิตโสภณ. หมายเหตุท้ายคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 883/2549. แหล่งที่มา สานักวิชาการ. 10
มกราคม 2556. จาก http://www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/search.jsp.
16. กำรอ้ำงอิงข้อควำมจำกงำนวิชำกำรอื่น
16.1 เชิงอรรถ
อ้างอิงตามประเภทเอกสารต้นฉบับ แล้วตามด้วยคาว่า “อ้างใน” ตามด้วยเอกสารที่อ้างอิงงาน
ต้นฉบับนั้น
ตัวอย่ำง
ฉันทนา เจริญศักดิ์. แรงงานหญิงและแรงงานเด็ก. ใน ประมวลสาระชุดวิขากฎหมายแรงงานและการ
อุตสาหกรรมชั้นสูง, เล่ม 1, หน่วยที่ 6. นนทบุร:ี สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2552. หน้า
6-22 ถึง 6-23. อ้างใน พัลลอง มั่นดี. การคุ้มครองดูแลบุตรของลูกจ้างก่อนและหลังคลอด . (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. 2556. หน้า 50.
International Labour Organization. Maternity Protection. May 28, 2014. from
http://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/maternity-protection/lang- en/index.htm อ้างใน ชญา เรืองปราชญ์. การคุ้มครองลูกจ้างหญิงมีครรภ์ และ สวัสดิการภายหลังคลอด
บุตร. (การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. 2556. หน้า
131.
16.2 บรรณำนุกรม
อ้างอิงตามประเภทเอกสารต้นฉบับ แล้วตามด้วยคาว่า “อ้างใน” ตามด้วยเอกสารที่อ้างอิงงาน
ต้นฉบับนั้น
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ตัวอย่ำง
ฉันทนา เจริญศักดิ์. (2552). แรงงานหญิงและแรงงานเด็ก. ใน ประมวลสาระชุดวิขากฎหมายแรงงานและการ
อุตสาหกรรมชั้นสูง, เล่ม 1, หน่วยที่ 6 . นนทบุรี : สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 6-22 ถึง 6-23. อ้างใน พัลลอง มั่นดี. การคุ้มครองดูแลบุตร
ของลูกจ้างก่อนและหลังคลอด. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
นนทบุรี. 2556. หน้า 50.
International Labour Organization. (2014). Maternity Protection. May 28, 2014. from
http://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/maternityprotection/lang- -en/index.htm อ้างใน ชญา เรืองปราชญ์. การคุ้มครองลูกจ้างหญิงมีครรภ์
และ สวัสดิการภายหลังคลอดบุตร. (การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญามหาบัณฑิต).
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี.
17. กำรอ้ำงอิงซำเรื่องเดิม
17.1 กำรอ้ำงอิงซำที่ต่อเนื่องกัน ให้ใช้คาว่า “เรื่องเดียวกัน”
17.2 กำรอ้ำงอิงซำที่ไม่ต่อเนื่อง (มีเชิงอรรถอื่นคั่น) ให้ใส่ชื่อผู้แต่ง แล้วตามด้วยชื่อหนังสือ และหน้าที่
อ้างเท่านั้น
ตัวอย่ำง
วิจิตรา วิเชียรชม. ย่อหลักกฎหมายแรงงาน. หน้า 320.

