English for Lawyers
อาจารย์ปณตพร ชโลธร
ผู้พิพากษาศาลชันต้ นประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

เนือหา
 คําศัพท์ (Vocabularies)
 โครงสร้ างประโยค/ไวยากรณ์ (Structure/Grammar)
 การอ่านบทความสันๆ (Reading Comprehension)
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อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
 Online Dictionary: free dictionary, free with paid

subscription, paid-only dictionary
 Oxford, Cambridge, Dictionary.com, Merriam-Webster,

Collins English
 Law Dictionary: mostly paid-only service
 Black’s Law: 1,900 Baht
 Legal Dictionary by Farlex: free แต่คาํ ไม่ครบ

อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
 English-Thai, Thai-Dictionary: Longdo, Google Dictionary
 Legal English-Thai, Thai-Dictionary
 พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ธง วิทยั วัฒน์, ธนะชัย ผดุงธิติ,

ถาวร โพธิทอง, ดวงเด่น นาคสีหราช และอืนๆ
 Dr.Wit’s Dictionary of Thai Laws: 699 Baht
 ประมวลกฎหมายไทย-อังกฤษ
 หนังสือคําอธิบายต่างๆ
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Basic Knowledge: Part of Speech
 Nouns: "A noun is a person, place, idea or thing"
 Verbs: "Verb: that's what's happening." Verbs are action words.
 Pronouns: Pronouns are used in place of nouns. "He," "she,"







"it," "who," "whom," "that," "which," "we," "they" and "us" are
all pronouns.
Adjectives: Adjectives are words used to describe nouns.
Adverbs: Adverbs are words used to describe verbs or
adjectives.
Prepositions: indicating things such as location, direction and
possession: "with," "to," "under," "over," "by" and "for" are all
prepositions.
Conjunctions: Conjunctions are connecting words
Interjections

Part of Speech
 Thailand is a beautiful country.
 The sleepy bear hibernated all winter.
 Sara ran very quickly to school.
 Tom doesn't have enough experience.Therefore, we will not





hire him.
I spilled the coffee everywhere. Oops!
We all love to study English.
The new coffee shop is at Icon Siam.
We use interjections sparingly to express our emotions.Yes!
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Part I กฎหมายมหาชน
 Public v. Private
 Rule of Law
 Sovereignty
 Sovereign

 Government
 Administration
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Public
 Adj
 ทีเป็ นของสาธารณะหรือประชาชน public funds
 ทีเกียวกับสาธารณะหรือประชาชน public law
 ทีกระทบสาธารณะหรือประชาชน public order
 ทีทําเพือสาธารณะหรือประชาชน public prosecution, public official
 ทีเปิ ดให้ สาธารณะหรือประชาชน public meeting
 ทีใช้ เงินของสาธารณะหรือประชาชน public road, public library

ั ทัวไป public fact
 ทีเป็ นสิงทีรู้กน

Public
 Noun

กลุ่มคน, สาธารณชน the public
 Idiom
 ในทีสาธารณะ in public
 Antonym
 Private
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Rule of Law
 หลักนิติรัฐ, นิติธรรม
 หลักนิติธรรม หมายถึง หลักการปกครองทีบุคคลทังหลาย สถาบันและหน่วยงาน

ไม่ว่าจะเป็ นสาธารณะหรือเอกชนรวมไปถึงรัฐมีความรับผิดชอบทางกฎหมายทีได้ มี
การประกาศอย่างเป็ นการทัวไป มีการบังคับใช้ อย่างเสมอกันและ สอดคล้ องกับ
ธรรมเนียมและมาตรฐานของสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (Report of the
Secretary-General on the Rule of Law and Transitional Justice
in Conflict and Post-Conflict Societies)

Sovereignty
 Noun
 อํานาจสูงสุดหรืออํานาจเต็มทีเป็ นของตนเอง ไม่ถูกแทรกแซงหรือควบคุมจากภายนอก
 อํานาจอธิปไตย
 อํานาจอธิปไตย คืออํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศแบ่งออกเป็ น 3 ฝ่ าย โดยมี

สถาบันทีใช้ อาํ นาจอธิปไตยทัง 3 แทนประชาชน (ประชาธิปไตย)
 อํานาจอธิปไตย หมายถึง อํานาจทีแสดงความเป็ นใหญ่ ความเป็ นอิสระ ไม่ขึนต่อใคร
หรือต้ องเชือฟั งคําสังคําบัญชาของผู้ใดทีเหนือตนโดยปราศจากความยินยอมของตน
(มานิตย์ จุมปา, (2543) “รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540”
(ความรู เ้ บืองต้น), กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์นิติธรรม, หน้ า 16.)
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Sovereign
 Noun
 ผู้ทมีี อาํ นาจสูงสุดในการปกครอง หรือทีเป็ นเจ้ าของอํานาจอธิปไตย (มักหมายถึง

กษัตริย์)
 ผู้ปกครอง
 Adjective
 ทีเป็ นของผู้ทมีี อาํ นาจสูงสุด sovereign power, sovereign authority
 ทีมีอาํ นาจสูงสุดหรือทีเป็ นอิสระ sovereign nation
 ทีมีความสําคัญมากหรือทีปฏิเสธไม่ได้ sovereign right

Government
 Noun
 องค์กรหรือกลุ่มบุคคลทีปกครองหรือใช้ อาํ นาจออกกฎในประเทศ รัฐ หน่วยหรือชุมชน

ใดชุมชนหนึง (คณะปกครอง)
 การปกครองทีใดทีหนึง
 รัฐบาล
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Administration
 การบริหารงาน (ภายในองค์กร)
 การบริหารประเทศ หรือการดําเนินงานของรัฐบาลหนึงๆ
 Administrative (adj)
 Administrative Court
 Administrative Case

Rule of Law
Rule of law is a principle under which all persons, institutions,
and entities are accountable to laws that are:
 Publicly promulgated
 Equally enforced
 Independently adjudicated
 And consistent with international human rights principles.
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Words in Sentences
 We must respect the rights of

sovereign nations to conduct their own affairs.
 Sovereignty belongs to the people.
 National governments are losing their sovereignty by the
force of globalization, immigration and information
revolution.
 The Administrative Court is the principal agency of the
country having competence to try and adjudicate
“administrative cases.
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