“นักกฎหมายทีดีตอ้ งรู จ้ กั ใช้ภาษากฎหมาย
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม”
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“Sentence” (n.)
ความหมายทัวไป : ประโยค
ความหมายทางกฎหมาย : คําพิพากษาลงโทษ คําตัดสิน การลงโทษ (ทางอาญา)
Sentence (v.) : พิพากษา ตัดสิน (ทางอาญา)
A sentence is a set of words that is complete in itself.
ประโยคคือกลุม่ คําทีมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวเอง
He was sentenced to life imprisonment.
เขาถูกพิพากษาให้รบั โทษจําคุกตลอดชีวิต

“Party” (n.)
ความหมายทัวไป : งานเลียง งานสังสรรค์ งานรืนเริง พวก กลุม่ พรรคการเมือง
ความหมายทางกฎหมาย : คูก่ รณี คูค่ วาม คูส่ ญ
ั ญา ภาคี
I invited him to the party.
ฉันเชิญเขามางานเลียง
Both parties agree to cancel a contract.
คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่ ายตกลงยกเลิกสัญญา
The party who brings the suit to court is called the plaintiff.
คูค่ วามฝ่ ายทีนําคดีมาสูศ่ าลเรียกว่าโจทก์
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เตรียมตัวการเรียนและการสอบ
• ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย “ในระดับเนติบณ
ั ฑิต”
• ขอบเขตการบรรยาย : กฎหมายธุรกิจ
- ป.พ.พ. บรรพ ๑-๓
- กฎหมายพิเศษทีเป็ นกฎหมายธุรกิจ
- ข้อความทีปรากฏในเอกสารสัญญา
- คําศัพท์พนฐาน
ื
แปลตัวบทและประโยค อ่านจับใจความ
- ข้อสอบส่วนนีมาจากคําบรรยาย
- ใช้หนังสือรวมคําบรรยายของเนติบณ
ั ฑิต

เนือหาการบรรยายครังที ๑
๑. หลักการเบืองต้นของภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
# Shall - Must - May
# Active Voice - Passive Voice
๒. ภาษาอังกฤษว่าด้วย “กฎหมาย”
๓. ภาษาอังกฤษว่าด้วย “ลําดับศักดิของกฎหมาย”
๔. ภาษาอังกฤษว่าด้วย “กฎหมายนิติกรรม”
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๑. หลักการเบืองต้นของภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
Shall - Must - May ในบริบททางกฎหมาย
“Shall” (auxiliary verb) แปลว่า จะ
I shall ask her to go out.
ฉันจะขอให้เธอออกไปข้างนอก
I shall contact you again.
ฉันจะติดต่อคุณอีกครัง
Shall I call him tomorrow?
ฉันควรจะโทรหาเขาพรุง่ นีไหม?

“Shall” ในทางกฎหมายแปลว่า
“จะต้อง” หรือ “ให้…. (กระทําการใดๆ)” หรือ “ย่อม”
มีความหมายเหมือน “has the duty to” “is required to” “obligate to”
The ownership of the property shall be transferred to the buyer from the
moment the contract of sale is entered into.
กรรมสิ ทธิ ในทรัพย์สินที ขายนันย่อมโอนไปยังผูซ้ ือตังแต่ขณะเมื อได้ทาํ สัญญา
ซือขายกัน
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A person shall enjoy the liberty to express opinions.
บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
The Borrower shall notify the Lender immediately of any notice of default.
ผูก้ จู้ ะต้องแจ้งแก่ผใู้ ห้กทู้ นั ทีเมือผูก้ ไู้ ด้รบั หนังสือแจ้งการผิดนัด
The agent shall not be liable for any delays or failures in performance
resulting from Acts of God, terrorist acts, labor dispute, war, or civil unrest.
ตัวแทนไม่ตอ้ งรับผิดในความล่าช้าหรือความขัดข้องในการชําระหนีอันเกิดจากภัย
ธรรมชาติ การกระทําของผูก้ ่อการร้าย ข้อพิพาทด้านแรงงาน สงคราม หรือการก่อ
ความไม่สงบเรียบร้อยโดยประชาชน

“May” (auxiliary verb - aux.) แปลว่า ‘อาจ’ หรือ ‘อาจจะ’
Any dispute arising out of this contract shall be resolved by arbitration.
Any dispute arising out of this contract may be resolved by arbitration
If an event of default occurs, the Lender may waive it.
หากเกิดเหตุผิดนัด ผูใ้ ห้กอู้ าจยกเว้นเหตุนนได้
ั
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การใช้ Active Voice ในประโยคทางกฎหมาย
Active voice (S + V)
The lawyer reviewed the contract.
Passive voice (S + V.to be + V3)
The house was built in 1981.
This agreement may be terminated by either party.
Either party may terminate this agreement.

๒. ภาษาอังกฤษว่าด้วย “กฎหมาย”
“Law” = กฎหมาย กฎ
(n.) + law
Business (n.) + law = Business law
ธุรกิจ + กฎหมาย = กฎหมายธุรกิจ
(adj.) + law
Commercial (adj.) + law = Commercial law
เชิงพาณิชย์ + กฎหมาย
= กฎหมายพาณิชย์
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Business law, also called commercial law or mercantile law, the
body of rules, whether by convention, agreement, or national or
international legislation, governing the dealings between persons in
commercial matters.

กฎหมายธุรกิจหรือเรียกว่ากฎหมายพาณิชย์หรือกฎหมายการค้าคือ
กลุ่มระเบียบหลักเกณฑ์ไม่ว่าจะโดยขนบธรรมเนี ยม ความตกลง หรือ
กฎหมายทีใช้ภายในหรือระหว่างประเทศทีเกียวกับความตกลงระหว่าง
บุคคลในทางการค้าการพาณิชย์

ตัวอย่างกฎหมายธุรกิจ
Banking law
Bankruptcy law
Tax law
International commercial law
Civil law
Intellectual property law
Securities law
Commercial law

กฎหมายการธนาคาร
กฎหมายล้มละลาย
กฎหมายภาษีอากร
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
กฎหมายแพ่ง
กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา
กฎหมายหลักทรัพย์
กฎหมายพาณิชย์
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(v.) + law
to break the law แปลว่า ฝ่ าฝื นกฎหมาย
You are breaking the law.
คุณกําลังฝ่ าฝื นกฎหมาย
to enforce the law แปลว่า บังคับใช้กฎหมาย
Government makes laws and the police officers enforce them.
รัฐบาลออกกฎหมายและเจ้าหน้าทีตํารวจบังคับใช้กฎหมาย

กลุม่ คําศัพท์ทีมีคาํ ว่า “Law”
Lawsuit
Lawyer
Lawmaker

คดีความในศาล
นักกฎหมาย นิติกร ทนายความ
ผูบ้ ญ
ั ญัติกฎหมาย สมาชิกรัฐสภา

The lawyer files the lawsuit against the factory.
ทนายความยืนฟ้องคดีกบั โรงงาน
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Bachelor of Laws (LL.B.)
Master of Laws (LL.M.)
Barrister-at-law
I was admitted to the Thai Bar in 2020.
I was called to the Thai Bar in 2020.

ฉันเป็ นเนติบณ
ั ฑิตไทยเมือปี ๒๕๖๓

Law abiding (adj.) = respectful of law, obedient to the law
I am a law-abiding citizen.
ฉันคือพลเมืองทีเคารพต่อกฎหมาย
By personal freedom I mean the freedom of every law-abiding citizen
to think what he will, to say what he will, and to go where he will….
เสรีภาพของบุคคลนัน ข้าพเจ้าหมายถึงเสรีภาพของพลเมืองทุกคนทีเคารพ
ต่อกฎหมายทีจะคิดในสิงทีประสงค์จะคิด จะพูดในสิงทีประสงค์จะพูด และจะไป
ยังทีใดๆ ตามความประสงค์ของตนเอง
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“Rule of Law” แปลว่า “หลักนิตธิ รรม”
นิติธรรมวินยั
หลักธรรม
กฎของกฎหมาย
หลักการปกครองด้วยกฎหมาย
หลักแห่งกฎหมาย
หลักความศักดิสิทธิของกฎหมาย
หลักความยุติธรรมตามกฎหมาย
หลักธรรมแห่งกฎหมายหรือนิติปรัชญา
ธรรมะแห่งกฎหมาย
นิติสดมภ์

The rule of law, our constitution and the will of the people prevailed.
หลักนิติธรรม รัฐธรรมนูญของเรา และเจตจํานงของประชาชนได้รบั ชัยชนะแล้ว
Any society that firmly adheres to the rule of law must rest on the following
foundations….
สังคมใดทียึดมันในหลักนิติธรรมอย่างแท้จริงต้องอาศัยสิงต่อไปนีเป็ นพืนฐาน
The most important structure of a Rule of Law is a fair and effective
judicial system.
องค์ประกอบทีสําคัญทีสุดของหลักนิติธรรมคือระบบตุลาการทีมีความเป็ นธรรม
และมีประสิทธิภาพ
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The Rule of Law has a fundamental principle which provides that no
person is above the law, that no one is punished by the state except for
breach of the law, and that no one is sentenced for breaching the law except
in the manner set forth by the law itself.
หลัก นิ ติธรรมมี ห ลัก การพื นฐานประการหนึ งที กํา หนดว่า ไม่ มี บุคคลใดอยู่เหนื อ
กฎหมาย ไม่มีบุคคลใดถูกลงโทษโดยรัฐเว้นแต่ล่วงละเมิดกฎหมาย และไม่มีบคุ คลใด
ต้องโทษสําหรับการล่วงละเมิดกฎหมาย เว้นแต่จะเป็ นโทษทีกฎหมายนันเองกําหนดไว้

คําศัพท์ในกลุ่มคําว่า “กฎหมาย”
Jurist (n.)
Juristic (adj.) : juristic act , juristic person, juristic relation
Lawful (adj.) : lawful purpose
Legal (adj.) :
legal issue, legal cause, legal counsel, legal document,
legal duty, legal aid, legal entity, legal person, legal system,
legal dispute, legal mind
Jurisprudence (n.)
Jurisprudence is the study of law and the structure of the legal system.
หลักนิติศาสตร์เป็ นการศึกษากฎหมายและโครงสร้างของระบบกฎหมาย
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๓. ภาษาอังกฤษว่าด้วย “ลําดับศักดิของกฎหมาย”
“Hierarchy of Law”
• Constitution of the Kingdom of Thailand
• Act (n.), enact (v.) Organic Act
Foreign Business Act, B.E. 2542 (1999)
Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019)
Act on Conflict of Laws, B.E. 2481 (1938)
Act on promulgating the Land Code, B.E. 2497 (1954)
This Act shall come into force as from the day following the date of its
publication in the Government Gazette.

• Bill
• Code

•
•
•
•

Civil and Commercial Code
Civil Procedure Code
Revenue Code
Land Code

Statute
Emergency Decree
Royal Decree
Declaration of the Revolutionary Council
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The Prime Minister has declared _____________ in the wake of
COVID-19 pandemic.
a) Statute

b) Government Gazette

c) Code

d) Emergency Decree

ส่วนของตัวบทกฎหมาย

• Preamble
• Book
• Title
• Chapter
• Part, Division
• Section, Article
• Subsection
• Paragraph
• Clause

คําปรารภของกฎหมาย อารัมภบท
บรรพ
ลักษณะ
หมวด
ส่วน
มาตรา
อนุมาตรา
วรรค
วรรค (ในกฎหมาย) ข้อสัญญา (ในสัญญา)
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The provisions of paragraph one of section 305 of the Civil and
Commercial Code shall be repealed and replaced by the following:
ให้ยกเลิกบทบัญญัติในวรรคหนึงของมาตรา ๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้ขอ้ ความดังต่อไปนีแทน

๔. ภาษาอังกฤษว่าด้วย “กฎหมายนิตกิ รรม”
“Juristic Act”
The Civil and Commercial Code Section 149 provides that juristic acts
are voluntary lawful acts, the immediate purpose of which is to establish
between persons’ juristic relations, to create, modify, transfer, preserve or
extinguish rights.
ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ มาตรา ๑๔๙ บั ญ ญั ติ ว่ า นิ ติ ก รรม
หมายความว่ า การใด ๆ อั น ทํา ลงโดยชอบด้ ว ยกฎหมายและด้ ว ยใจสมั ค ร
มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสมั พันธ์ขึนระหว่างบุคคล เพือจะก่อ เปลียนแปลง โอน สงวน
หรือระงับซึงสิทธิ
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