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1 กรรโชกทรัพย ์
 

Racketeering (n.) 
Offenses of extortion (n.) 

1. ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่น 
ได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน โดยใช้ก าลังประทุษร้าย 
หรือโดยขู่เข็ญว่าจะท าอันตรายต่อชีวิตร่างกาย เสรีภาพ 
ช่ือเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญ หรือของบุคคลที่สาม 
จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น ผู้นั้นกระท าความผิด 
ฐานกรรโชก  

ถ้าความผิดฐานกรรโชกได้กระท าโดย  
   (1) ขู่ว่าจะฆ่า ขู่ว่าจะท าร้ายร่างกายให้ผู้ถูกข่มขืนใจ 
หรือผู้อื่นให้ได้รับอันตรายสาหัส หรือขู่ว่าจะท าให้เกิด
เพลิงไหม้แก่ทรัพย์ของผู้ถูกข่มขืนใจหรือผู้อื่น หรือ  
   (2) มีอาวุธติดตัวมาขู่เข็ญ 
2. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระท าข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้
หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็น
ทรัพย์สิน โดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือโดยขู่เข็ญว่าจะท า
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ช่ือเสียง หรือทรัพย์สิน
ของผู้ถกูขู่เข็ญ หรือของบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอม
เช่นว่านั้น 
 
 
 
 

- ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561, 
ศ. ด.ร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 
มาตรา 337 
- พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔  หน้า 14 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 278 
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2 กระทง  Count (n.) 
 

ลักษณนามของความผิดอาญาแต่ละกรรมหรือแต่ละครั้ง 
การกระท าความผิดแต่ละกรรมหรือแต่ละครั้งนั้นถือว่า
เป็นกระทงความผิดกระทงหนึ่ง เช่น การกระท าความผิด 
ฐานลักทรัพย์หลายครั้ง การลักทรัพย์แต่ละครั้งก็เป็น
กระทงความผิดกระทงหนึ่ง ๆ 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ), หน้า 13 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 385 

 

 

3 การกระท าโดยงดเว้น Omission (n.) การกระท า ให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้น
โดยงดเว้นการที่จักต้องกระท าเพื่อป้องกันผลนั้นด้วย 

 

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 
มาตรา 59 วรรค 5 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจากส านักงานอัยการสูงสูด 
 

 

4 การกระท าผิดด้วย
ความจ าเป็น 

Duress (n.) 
Compulsion (n.) 
Necessity (n.) 

  ลักษณะความรับผิดทางอาญาของผู้กระท าความผิด
ด้วยความจ าเป็น 
(1) เพราะอยู่ในที่บังคับ หรือภายใต้อ านาจ ซึ่งไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ หรือ 
(2) เพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภยันตราย 
ที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอ่ืนใดได้  
เมื่อภยันตรายนั้นตนมิได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตน 
 

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ,  
มาตรา 67 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจากส านักงานอัยการสูงสูด 
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5 การก่อการร้าย Terrorism (n.) 
 
 

ผู้ใดกระท าการอันเป็นความผิดอาญาดังต่อไปนี้  
   (๑) ใช้ก าลังประทุษร้าย หรือกระท าการใดอันก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิต หรืออันตรายอย่างร้ายแรงต่อร่างกาย 
หรือเสรีภาพของบุคคลใด ๆ  
   (๒) กระท าการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
แก่ระบบการขนส่งสาธารณะ ระบบโทรคมนาคม หรือ
โครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ  
   (๓) กระท าการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน 
ของรัฐหนึ่งรัฐใด หรือของบุคคลใด หรือต่อสิ่งแวดล้อม 
อันก่อให้เกิดหรือน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ 
อย่างส าคัญ  
 ถ้าการกระท านั้นได้กระท าโดยมีความมุ่ งหมาย 
เพื่อขู่เข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ ให้กระท าหรือไม่กระท าการใด
อันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือเพื่อสร้าง
ความปั่นป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน 
ผู้นั้นกระท าความผิดฐานก่อการร้าย  
   การกระท าในการเดินขบวน ชุมนุม ประท้วง โต้แย้ง 
หรือเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้รัฐช่วยเหลือหรือให้ได้รับ
ความเป็นธรรมอันเป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  
ไม่เป็นการกระท าความผิดฐานก่อการร้าย 
 

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ,  
มาตรา 135/1 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8,
หน้า 332 
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6 การขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม 

Conflict of Interest (n.) การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ 
ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้ตกอยู่ ในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในรูปแบบต่างๆ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติห้ามไว้และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ยังได้เข้าไปพิจารณา ด าเนินการในกิจการสาธารณะ 
ที่เป็นการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ในกิจการของรัฐ
เพื่อประโยชน์ของรัฐ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้พิจารณา
ได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝง หรือได้น า
ประโยชน์ส่วนตนเข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ  
ซึ่งรวมถึงการน าเอาการมี ส่วนได้เสียในรูปแบบต่างๆ 
หรือการมีผลประโยชน์แอบแฝง หรือการน าความสัมพันธ์ 
ส่วนตนเข้าไปเกี่ยวข้องในการตัดสินใจในการด าเนินการใดๆ 
ตามอ านาจหน้าที่  ของการด าเนินงานที่เป็นกิจการ
ส่วนรวมของรัฐ 
 

คู่มือการปฏิบตัิส าหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เพื่อมิใหด้ าเนนิกิจการ 
ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชนส์่วนรวม 
ตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนญู ว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต หน้า 8 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 

 

7 การควบคุมตัว Custody (n.) 
Detention (n.) 
 

การควบคุมหรือกักขังผู้ถูกจับโดยพนักงานฝ่ายปกครอง 
หรือ ต ารวจ ในระหว่างสืบสวนสอบสวน 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  ฉบับอ้างอิง  
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. สรุศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 
มาตรา 2 (21)  
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจาก สตช. 

เจอค าอธิบายที่ใกล้เคียง
คือค าว่า “ควบคุม” 
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8 การควบคุมผู้ต้องขัง Prisoner Custody (n.) 
Custody of prisoner (n.) 

การควบคุมผู้ต้องขังไว้ไม่ให้หลบหนี ก่อเหตุร้าย และ
กระท าผิดกฎหมายหรือข้อบังคับเรือนจ า 

ค าอธิบายจากกรมราชทัณฑ ์
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
Corrections Act, B.E. 2560 
 
 
 

 

9 การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
  

 Whistleblower protection (n.) 
 

มาตรการทางบริหารหรือทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครอง 
ผู้แจ้งข้อมูลเบาะแสจากการแก้แค้น 

ค าอธิบายจาก ส านักงานป.ป.ช. 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจาก ส านักงานป.ป.ช. 
 
 
 

 

10 การฆาตกรรม Murder (n.) 
Homicide (n.) 
 

การฆ่าคน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ หนา้ 285 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8,   
หน้า 408 
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11 การฉ้อโกง Fraud (n.) 
 

    ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความ
อันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง 
และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจาก 
ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือท าให้ผู้ถูกหลอกลวง 
หรือบุคคลที่สาม ท า ถอน หรือท าลายเอกสารสิทธิ  
ผู้นั้นกระท าความผิดฐานฉ้อโกง 
    เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระท า กระท าโดยทุจริต 
หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือ
ปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง โดยการหลอกลวง
ดังว่านั้น ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง หรือ 
บุคคลที่สาม หรือท าให้ผู้ถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สาม 
ท า ถอน หรือท าลายเอกสารสิทธิ 

- ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. ทวเีกียรติ มีนะกนิษฐ,  
มาตรา 341 
- พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ หนา้ 346 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8,   
หน้า 131 

 

12 การตรวจพยานหลักฐาน 
 

Evidence examination (n.) 
 

กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของพยาน 
หลักฐาน 
 

ค าอธิบายจากส านักงานศาลยุติธรรม 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจากส านักงานศาลยุติธรรม 

 

13 การตรวจสอบทรัพยส์ิน
และหนีส้ิน 
 

Inspection of Assets and 
Liabilities (n.) 

การแสวงหาข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน หรือ 
การด าเนินการอื่นใด เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและความมีอยู่จริง 
รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สิน 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการ ส านักงาน
ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบทรัพย์สิน
และหนีส้ินของเจ้าพนักงานของรัฐ
และการด าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับ
การยื่นบัญชี พ.ศ.2561 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจาก ส านักงานป.ป.ช. 
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14 การไตส่วนข้อเท็จจริง 
 

Fact inquiry (n.) การด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน 
หรือการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริง และมูลความผิด หรือ
เพื่อท่ีจะทราบข้อเท็จจริงและพิสูจน์ความร่ ารวยผิดปกติ 

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ว่าด้วยการไตส่วนข้อเท็จจริง  
พ.ศ. 2555 (แกไ้ขเพิ่มเติม)  
ข้อ 4 วรรค 7 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจาก ส านักงานป.ป.ช. 
 

-ส านักงาน ป.ป.ช. 

15 การถอดถอนจากต าแหน่ง 
 

Removal from office (n.) เมื่อปรากฏว่าผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ผู้ใดมีพฤติการณ์
ร่ ารวยผิดปกติส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระท า
ผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม ส่อว่าจงใจใช้อ านาจหน้าที่ขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
วุฒิสภามีอ านาจด าเนินการถอดถอนผู้นั้นออกจาก
ต าแหน่งได้ตามบทบัญญัติในหมวดนี้ 
(1) นายกรัฐมนตรี 
(2) รัฐมนตรี 
(3) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(4) สมาชิกวุฒิสภา 

(5) ประธานศาลฎีกา 

 

พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 
๒๕๕๐) มาตรา 58 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจาก ส านักงานป.ป.ช. 
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16 การท าร้ายร่างกาย Assault / Battery / 
Bodily  harm (n.) 
 

ผู้ใดท าร้ายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย หรือ
จิตใจของผู้อื่นนั้น ผู้นั้นกระท าความผิดฐานท าร้ายร่างกาย  

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ,  
มาตรา 295 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พมิพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 23 
- ส านักงานศาลยตุิธรรม 

 

17 การประชุมคดี  
 

Pre-Trial Conference (n.) 
 

การที่ศาลนัดพร้อมคู่ความทุกฝ่ายเพื่อก าหนดประเด็น 
ในคดีและเพื่อที่จะทราบข้อมูลเกี่ยวกับพยานหลักฐานทั้งหมด 
รวมถึงการก าหนดจ านวนพยานการสอบถามถึงปัญหา และ
ข้อขัดข้องเกี่ยวกับการน าพยานมาศาลหรือเหตุอื่นใด 
ที่อาจท าให้การพิจารณาคดีล่าช้า ตลอดจนวิธีการแก้ไข 
เป็นต้น 

ค าอธิบายจากส านักงานศาลยุติธรรม 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจากส านักงานศาลยุติธรรม 
 

 

18 การปล่อยตัวช่ัวคราว Bail (n.) 
 
 

ปล่อยผู้ ต้ องหาหรือจ าเลยจากการควบคุมหรื อขั ง 
ช่ัวระยะเวลาหนึ่งในระหว่างการสอบสวน หรือระหว่าง 
การพิจารณาของศาลโดยไม่มีหลักประกัน มีประกัน หรือ 
มีประกันและหลักประกัน 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) หน้า 343 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พมิพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 29 
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19 การยักยอกทรัพย ์
 
 
 
 

 

  Embezzlement (n.) 
 
  

 
 

 

เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระท าครอบครองทรัพย์ 
ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่ งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย  
แล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นมาเป็นของตนหรือของบุคคล 
ที่สามโดยทุจริต (ป.อาญา มาตรา 352) 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(แก้ไขเพิม่เติม), หน้า 446 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 106 
 
 
 
 
 

 

20 การรับทรัพยส์ิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยา 

Acceptance of property 
or other benefits given  
in good faith (n.) 
 

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคล
ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ  โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณ ี
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

ประกาศคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑก์ารรับทรัพย์สนิ 
หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหนา้ที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ข้อ 3 
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21 การริบทรัพยส์ินที่บุคคล
ได้ใช้หรือมไีว้เพื่อใช้ใน
การกระท าความผดิ 
 

Asset forfeiture (n.) 
 

1. ริบทรัพย์สิน คือ โทษทางอาญาประเภทหนึ่งที่บังคับ
เอาทรัพย์สินมาจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ทรัพย์สิน 
ที่ถูกริบจะตกเป็นของแผ่นดินหรือศาลอาจสั่งให้ท า 
ให้ทรัพย์สินนั้นใช้ไม่ได้ หรือท าลายทรัพย์สินนั้นเสียก็ได้  
2. การสูญเสียสินทรัพย์โดยถาวร โดยค าสั่งศาลหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอื่น ค านี้ใช้สลับกันไปมากับค าว่า 
forfeiture บุคคลหรือองค์กรต่างๆ ที่ยึดถือผลประโยชน์
อยู่ในกองทุนหรือทรัพย์สินอื่นตามที่ระบุ โดยหลักการ 
ในเวลาที่มีการริบทรัพย์จะสูญเสียสิทธิท้ังหมดในกองทุน 
หรือสินทรัพย์อ่ืน ๆ ที่ถูกริบ 
3. โทษทางอาญาประเภทหนึ่งที่บังคับเอาทรัพย์สิน 
มาจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ถูกริบจะตก
เป็นของแผ่นดิน หรือศาลอาจสั่งให้ท าให้ทรัพย์สินนั้น 
ใช้ไม่ได้หรือท าลายทรัพย์สินนั้นเสียก็ได้ โดยหากปรากฎ
ข้อเท็จจริงในภายหลังว่า เจ้าของทรัพย์ที่แท้จริงไม่ได้ 
มีส่วนรู้ เห็นในการกระท าความผิดสามารถร้องขอ 
ให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึดได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ศาล 
มีค าพิพากษาถึงที่สุด 
 
 
 
 

- พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(แก้ไขเพิม่เติม), หน้า 474 
- คู่มือค าศัพท-์ค าย่อ ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต ฉบับอังกฤษ-ไทย  
จัดท าโดยส านักการต่างประเทศ  
ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจาก ส านักงานป.ป.ช. 
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22 การรีดเอาทรัพย ์  Blackmail (n.) 1. ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่น ให้ยอมให้ หรือยอมจะให้ตนหรือ
ผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน โดยขู่เข็ญ 
ว่าจะเปิดเผยความลับซึ่งการเปิดเผยนั้นจะท าให้ผู้ถูกขู่เข็ญ
หรือบุคคลที่สามเสียหาย จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น 
ผู้นั้นกระท าความผิดฐานรีดเอาทรัพย์  
2. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระท าข่มขืนใจผู้อื่น 
ให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ 
ในลักษณะที่ เป็นทรัพย์สิน โดยขู่ เข็ญว่าจะเปิดเผย
ความลับ ซึ่งการเปิดเผยนั้นจะท าให้ผู้ถูกขู่เข็ญหรือ 
บุคคลที่สามเสียหายจนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่าน้ัน 

- ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561, 
ศ. ด.ร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 
มาตรา 338 
- พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ), หน้า 1004 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือ Law Dictionary พจนานุกรม
ศัพท์และส านวนกฎหมาย  
ไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย, หน้า 449 
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23   การวางเพลิงเผาทรัพย์ Arson or incendiarism (n. ) 
 

 

- ผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่น  
- ผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ดังต่อไปนี้ 
 (1) โรงเรือน เรือ หรือแพที่คนอยู่อาศัย 
 (2) โรงเรือน เรือ หรือแพอันเป็นที่เก็บหรือท่ีท าสินค้า 
 (3) โรงมหรสพหรือสถานท่ีประชุม 
 (4) โรงเรือนอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
เป็นสาธารณสถาน หรือเป็นที่ส าหรับประกอบพิธีกรรม
ตามศาสนา 
 (5) สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน หรือที่จอดรถ หรือ 
เรือสาธารณะ 
 (6) เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ อันมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป 
อากาศยาน หรือรถไฟท่ีใช้ในการขนส่งสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 
มาตรา 217, 218 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือ Law Dictionary พจนานุกรม
ศัพท์และส านวนกฎหมาย  
ไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย, หน้า 430 
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24 การสอบสวนเพ่ิมเติม Make additional inquiry (v.) 
 
 

ค าสั่ ง ในการพิจารณาสั่ งคดี ของพนักงานอัยการ  
ตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ า รณาความอาญา  
มาตรา 143 
   เมื่อได้รับความเห็นและส านวนจากพนักงานสอบสวน
ดังกล่าวใน มาตราก่อน ให้พนักงานอัยการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีที่มีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ให้ออกค าสั่งไม่ฟ้อง 
แต่ถ้าไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้สั่งฟ้องและแจ้งให้พนักงาน
สอบสวนส่งผู้ต้องหามาเพื่อฟ้องต่อไป 
(2) ในกรณีมีความเห็นควรสั่งฟ้อง ให้ออกค าสั่งฟ้องและ
ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล ถ้าไม่เห็นชอบด้วยก็ให้สั่งไม่ฟ้อง 
   ในกรณีหนึ่งกรณีใดข้างต้นพนักงานอัยการมีอ านาจ 
    (ก) สั่งตามที่เห็นควร ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการ
สอบสวนเพิ่ม เติมหรือ ส่งพยานคนใดมาให้ซักถาม 
เพื่อสั่งต่อไป 
   (ข) วินิจฉัยว่าควรปล่อยผู้ต้องหา ปล่อยช่ัวคราว 
ควบคุมไว้ หรือขอให้ศาลขัง แล้วแต่กรณี และจัดการ
หรือสั่งการให้เป็นไปตามนั้น 
    ในคดีฆาตกรรม ซึ่งผู้ตายถูกเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติ
ราชการตามหน้าที่ฆ่าตาย หรือตายในระหว่างอยู่ ใน 
ความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการ
ตามหน้าที่  อธิบดี กรมอัยการ  หรือผู้รักษาการแทน 
เท่านั้น มีอ านาจออกค าสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง 
 

- ค าอธิบายจากส านักงานอยัการสูงสุด 
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ฉบับอ้างอิง  
(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล,  
มาตรา 143 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจากส านักงานอัยการสูงสุด 
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25 การสืบสวน Investigation (n.) 
 

การแสวงหาข้ อเท็ จจริ งและหลั กฐานซึ่ งพนั กงาน 
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจได้ปฏิบัติ ไปตามอ านาจและ 
หน้าที่  เพื่ อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด  

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ฉบับอ้างอิง  
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. สรุศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล,  
มาตรา 2 (10) 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 491 
 
 

 

26 การเสนอราคา Submission of bids (n.) การยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐอันเกี่ยวกับการซื้อ การจ้าง การแลกเปลี่ยน  
การเช่า การจ าหน่ายทรัพย์สิน การได้รับสัมปทาน หรือ
การได้รับสิทธิใด ๆ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจากส านักงานป.ป.ช. 
 

 

27 การเสยีชีวิต death (n.) ตาย เช่น เขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อวานนี้ พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน 
พ.ศ. 2554 หนา้ 1260 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ส านักงานศาลยุติธรรม 
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28 การให้สินบนเจ้าพนักงาน Bribery (n.) 
 

ผู้ใดเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น เป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจ 
หรือได้จูงใจเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ 
สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลโดยวิธี 
อันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตน 
ให้กระท าการ หรือไม่กระท าการในหน้าที่อันเป็นคุณ 
หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด  

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ,   
มาตรา 143 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 38 
 

 

29 การฮั้วประมลู 
 

Bid rigging (n.) 1. รวมหัวกัน, ร่วมกันกระท าการ, สมยอมกันในการเสนอ
ราคาเพื่อมุ่งหมายมิให้มาแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
2. การตกลงกันท่ีจะไม่มีการแข่งขันในการประกวดราคา
ประมูลงานระหว่างพ่อค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้
ราคาที่ตกลงกันเละมีการแบ่งผลประโยชน์กัน 
 
 

ค าอธิบายจาก ส านักงานป.ป.ช. 
ศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจาก ส านักงานป.ป.ช. 

 

30 กุญแจมือ Handcuffs (n.) 
 
 

ห่วงเหล็กมีกุญแจไข ส าหรับเจ้าหน้าที่ใช้ใส่ข้อมือผู้ต้องหา 
 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ), หน้า 134 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวกับ
งานราชทัณฑ์ หน้า 36 
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31 ของกลาง Exhibit (n.) 
 

 
 

 

สิ่งของที่ เจ้าพนักงานได้ยึดหรืออายัดไว้เพื่อใช้เป็น
พยานหลักฐานในคดีอาญา 

พจนานุกรม ฉบับราชบณัฑติยสถาน 
พ.ศ. 2554 หนา้ 179 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 514 
 
 
 
 
 

 

32 ข้อเท็จจริง Fact (n.) 1. ข้อความหรือเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือที่เป็นอยู่ตามจริง 
2. เรื่องหรือประเด็นที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ พฤติกรรม 
หรือสิ่งใด ๆ ที่เกิดขึ้น ที่มีอยู่ หรือท่ีเป็นไป 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 หน้า 178 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 518 
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33 ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง อั น เ ป็ น
องค์ประกอบของความผิด 
 

Facts constituting the  
offence (n.) 

1. หลักส าคัญในการพิจารณาความรับผิดทางอาญา 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 
    บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระท า 
โดยเจตนา เว้นแต่จะได้กระท าโดยประมาท ในกรณีที่ 
กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระท าโดยประมาท 
หรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้อง
รับผิดแม้ได้กระท าโดยไม่มีเจตนา 
   กระท าโดยเจตนา ได้แก่กระท าโดยรู้ส านึกในการที่กระท า
และในขณะเดียวกันผู้กระท าประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็ง 
เห็นผลของการกระท านั้น 
   ถ้าผู้กระท ามิได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบ 
ของความผิด จะถือว่าผู้กระท าประสงค์ต่อผล หรือ 
ย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้นมิได้ 
   กระท าโดยประมาท ได้แก่กระท าความผิดมิใช่โดย
เจตนา แต่กระท าโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคล
ในภาวะเช่นนั้น จักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และ
ผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้
ให้เพียงพอไม่ 
   การกระท า ให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผล
อันหนึ่ งอันใดขึ้น  โดยงดเว้นการที่ จั กต้ องกระท า 
เพื่อป้องกันผลนั้นด้วย 
 

-  ค าอธบิายจากส านักงานอัยการสงูสดุ 
- หนังสือค าอธิบายกฎหมายอาญา 
ภาคทั่วไป, หน้า 79-80 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
พจนานุกรมศัพท์และส านวนกฎหมาย 
ไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย,  
หน้า 84 
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2. ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด ได้แก่ 
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ  เช่น ผู้กระท าจะฆ่าผู้อื่น ผู้กระท าต้องรู้ว่า 
วัตถุที่มุ่งกระท าต่อเป็นมนุษย์และประสงค์จะให้เกิดผล 
คือความตาย โดยข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของ
ความผิดขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของกฎหมายว่าได้ก าหนด
องค์ประกอบอันเป็นเป็นข้อเท็จจริงไว้อย่างไรบ้าง 

 
 
 
 

34 ข้อหา Charge (n.) 
 

ค ากล่าวหาบุคคลว่าได้กระท าความผิดอาญา หรือ 
ค ากล่าวหาเกี่ยวกับข้อโต้แย้งสิทธิ หรือหน้าที่ของบุคคล
ในทางแพ่ง 

พจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 หนา้ 179 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 509 
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35 คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ หรือ
คณะกรรมการ
ส านักงานป.ป.ช. 

National Anti-Corruption 
Commission (NACC) (n.) 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประกอบด้วยกรรมการจ านวนเก้าคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ 
ทรงแต่ งตั้ งตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากผู้ซึ่ งได้รับ 
การสรรหา โดยคณะกรรมการสรรหาผู้ซึ่งได้รับการสรรหา 
ต้องเป็นผู้มีความรู้  ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ 
ด้านกฎหมาย บัญชีเศรษฐศาสตร์ การบริหารราชการแผ่นดิน 
หรื อการอื่ นใดอันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต และต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่า 
อธิบดีผู้พิพากษา อธิบดีศาลปกครองช้ันต้น ตุลาการพระธรรมนูญ
หัวหน้าศาลทหารกลาง หรืออธิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
(๒) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดี
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าป ี
(๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้ ด ารงต าแหน่ งผู้ บริหารสู งสุด 
ของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
(๔) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้ว ไม่น้อยกว่าห้าปี  
และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นท่ีประจักษ์  
(๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรอง 
การประกอบวิชาชีพโดยประกอบวิชาชีพ อย่างสม่ าเสมอ และ
ต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปีนับถึงวันที่ ได้รับ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 9 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจาก ส านักงานป.ป.ช. 
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การเสนอช่ือและได้รับการรับรอง การประกอบวิชาชีพ 
จากองค์กรวิชาชีพนั้น  
(๖) เป็นผู้มีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ทางด้าน 
การบริหาร การเงิน การคลัง การบัญชี หรือการบริหารกิจการ
วิสาหกิจในระดับไม่ต่ ากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 
มหาชนจ ากัดมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสิบปี  
(๗) เคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) 
รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี การนับระยะเวลาตามวรรคสอง  
ให้นับถึงวันที่ ได้รับการเสนอช่ือ หรือวันสมัครเข้ารับ 
การสรรหา แล้วแต่กรณี 
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36 คณะกรรมการคดีพเิศษ Board of Special Case (n.) เรียกโดยย่อว่า "กคพ." (มาตรา 5) 
มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
(1) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง
ก าหนดคดีพิเศษตาม มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) 
(2) ก าหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระท า
ความผิดตาม มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) 
(3) มีมติเกี่ยวกับคดีความผิดทางอาญาอื่นตาม มาตรา 21 
วรรคหนึ่ง (2) 
(4) ก าหนดข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ตามที่มีบทบัญญัติ
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของ กคพ. 
(5)  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(6) ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสอบสวนคดีพิเศษ 
 (7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่มี
กฎหมายก าหนดให้ เป็นอ านาจหน้าที่ ของ กคพ.  
(มาตรา 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พระราชบัญญัติการสอบสวน 
คดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 5, 10 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
Special Case Investigation 
Act B.E. 2004 (2547) 
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37 คดีพิเศษ Special Case (n.) คดีความผิดทางอาญาตามที่ก าหนดไว้ใน มาตรา 21 
โดยบัญญัติว่า คดีพิเศษที่จะต้องด าเนินการสืบสวนและ
สอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ คดีความผิดทางอาญา
ดังต่อไปนี้ 
(1) คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ใน
บัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ และที่ก าหนดในกฎกระทรวง
โดยการเสนอแนะของ กคพ. โดยคดีความผิดทางอาญา
ตามกฎหมายดังกล่าว จะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่าง
ใดดังต่อไปนี้ 
     (ก )  คดี ความผิ ดทางอาญาที่ มี ค วามซั บซ้ อน 
จ าเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวม
พยานหลักฐานเป็นพิเศษ  
     (ข) คดีความผิดทางอาญาที่มีหรืออาจมีผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลัง 
ของประเทศ  
     (ค) คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระท า
ความผิดข้ามชาติที่ส าคัญ หรือเป็นการกระท าขององค์กร
อาชญากรรม หรือ  
     (ง) คดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่ส าคัญ
เป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน  

- พระราชบัญญัติการสอบสวนคดี
พิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 3 , 21 
- พระราชบัญญัตสิอบสวนคดีพิเศษ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
มาตรา 5 (จ) 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
The Special Case Investigation 
Act B.E. 2004 (2547) 
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     ทั้งนี้ ตามรายละเอียดของลักษณะของการกระท า
ความผิดที่ กคพ. ก าหนด 
(2) คดีความผิดทางอาญาอื่นนอกจาก (1) ตามที่ กคพ. 
มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
     ใ นค ดี ที่ มี ก า ร ก ร ะ ท า อั น เ ป็ นก ร รม เ ดี ย วผิ ด 
ต่อกฎหมายหลายบท และบทใดบทหนึ่ งจะต้อง
ด า เนินการ โดยพนักงานสอบสวนคดีพิ เ ศษตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือคดีที่มีการกระท าความผิดหลาย
เรื่องต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกัน และความผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
จะต้องด า เนินการโดยพนักงานสอบสวนคดีพิ เศษ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
มีอ านาจสืบสวนสอบสวนส าหรับความผิดบทอื่นหรือ
เรื่องอื่นด้วย และให้ถือว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ 
     บรรดาคดี ใดที่ ไ ด้ ท า การสอบสวน เสร็ จแล้ ว 
โดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ให้ถือว่าการสอบสวนนั้น
เป็นการสอบสวนในคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว 
    บทบัญญัติในมาตรานี้ให้ใช้บังคับกับบุคคลที่เป็น
ตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนการกระท าความผิดด้วย 
-มาตรา ๕ ให เพิ่มความตอไปนี้เป น (จ) ของ (๑)  
ในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๑ แห งพระราชบัญญัติ   
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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“(จ) คดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝายปกครองหรือ
ต ารวจช้ันผูใหญซึ่งมิใชพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือ 
เจ าหน าที่คดีพิเศษเป นผู ต องสงสัยเมื่อมีหลักฐาน 
ตามสมควรว าน าจะได กระท าความผิดอาญาหรือ 
เปนผูถูกกลาวหาหรือผูตองหา” 

 

38 ครอบครอง Possess (v.) 
 

1. ยึดถือทรัพย์สินไว้โดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน อันท าให้
บุคคลได้มาซึ่งสิทธิครอบครอง ทั้งนี้จะยึดถือไว้เองหรือ
บุคคลอื่นยึดถือไว้ให้ก็ได้  
2. ยึดถือไว,้ มีสิทธิปกครอง 

- พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
 พ.ศ. 2554 หน้า 230 
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๑๓๖๗ – ๑๓๖๘ 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 404 

 

39 ครอบครองปรปักษ ์ Adverse possession (n.) ครอบครองทรัพย์สินของผู้ อื่นไว้ โดยความสงบ และ 
โดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ 
ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา ๑๐ ปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์
ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา ๕ ปี บุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สินนั้น 

- พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 หน้า 230 
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2559 
มาตรา 1382 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 405 
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40 ความผิดซึ่งหน้า Flagrant offence (n.) 1. ความผิดซึ่งหน้านั้น ได้แก่ความผิดซึ่งเห็นก าลังกระท า 
หรือพบในอาการใดซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่า 
เขาได้กระท าผิดมาแล้วสด ๆ อย่างไรก็ดี ความผิดอาญา
ดังระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้  ให้ถือว่า
ความผิดนั้นเป็นความผิดซึ่งหน้า ในกรณีดังนี้ 
  (๑)  เมื่อบุคคลหนึ่งถูกไล่จับดังผู้กระท าโดยมีเสียงร้องเอะอะ 
  (๒) เมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจาก 
การกระท าผิดในถิ่นแถวใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนั้น และ 
มีสิ่งของที่ได้มาจากการกระท าผิด หรือมีเครื่องมือ อาวุธ
หรือวัตถุอย่างอื่นอันสันนิษฐานได้ว่าได้ใช้ในการกระท าผิด 
หรือมีร่องรอยพิรุธเห็นประจักษ์ท่ีเสื้อผ้าหรือเนื้อตัวของผู้นั้น 
2. ความผิดซึ่งเห็นก าลังกระท า หรือพบในอาการใดซึ่งแทบจะ
ไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระท าผิดมาแล้วสด ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ 
อาญา ฉบับอ้างอิง  
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. สรุศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 
มาตรา 80 
- พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 หน้า 241 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 540 
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41 ความผิดฐานข่มขืน
กระท าช าเรา 

Rape offence (n.) 1. ผู้ใดข่มขืนกระท าช าเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ 
โดยใช้ก าลังประทุษร้าย โดยผู้ อื่นนั้นอยู่ ในภาวะ 
ที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท าให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่า
ตนเป็นบุคคลอื่น  
   การกระท าช าเราตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า 
การกระท าเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระท าโดยการใช้
อวัยวะเพศของผู้กระท ากระท ากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก 
หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระท ากับ
อวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น 
2. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระท า ช าเราบุคคลอื่น 
ไม่ว่าผู้กระท าหรือผู้ถูกกระท าจะเป็นชายหรือหญิง และ
จะเป็นคู่สมรสของตนหรือไม่ โดยใช้ก าลังประทุษร้าย 
โดยผู้ถูกกระท าอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือ
โดยท าให้ผู้ถูกกระท าเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น 
 

- ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 
มาตรา 276 วรรค 1 – 2 
- พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
 พ.ศ. 2554 หน้า 169 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์ภาษามือไทย 
ด้านกฎหมาย, สมาคมคนหหูนวก
แห่งประเทศไทย หน้า 205 

 

42 ความผิดฐานทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นผิดปกต ิ

Unusual increase of asset (n.) 
 

การที่ทรัพย์สินหรือหนี้สินในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สินที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้ยื่นเมื่อพ้น
จากต าแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้ยื่นเมื่อเข้ารับต าแหน่ง 
ในลักษณะที่ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือหนี้สินลดลง 
ผิดปกติ 
 

พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. 2542  
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) มาตรา 4 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจาก ส านักงานป.ป.ช. 
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43 ความผิดฐานทุจริต 
ต่อหน้าท่ี 

Corruption (n.) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่ างใดในต าแหน่ ง 
หรือหน้าที่  หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด 
ในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อื่นเช่ือว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที ่
ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจ 
ในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ 
ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
 

 
 
 

ค าอธิบายจาก ส านักงาน ป.ป.ช. 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจาก ส านักงาน ป.ป.ช. 

 

44 ความผิดฐานท าให้หญิง
แท้งลูก 

Offences of Abortion (n.) 1. หญิงใดท าให้ตนเองแท้งลูก หรอืยอมให้ผู้อื่นท าให้ตน
แท้งลูก 
2. เป็นฐานความผิดอาญาที่หญิงท าให้ตนเองแท้งลูก 
หรือยอมให้ผู้อื่นท าให้ตนแท้งลูก ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 301  

- ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 
มาตรา 301 
- พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(แก้ไขเพิม่เติม), หน้า 258 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานราชทัณฑ์ หน้า 32 
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45 ความผิดฐานโทรมหญิง Conspiracy to rape (n.) 
Gang rape (n.) 
Gang rape against 
women (n.) 

ร่วมกันตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ข่มขืนกระท าช าเราหญิง  
โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน หรือกระท าพร้อมกัน 
 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(แก้ไขเพิ่มเติม), หน้า 270 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 540 
- รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 
 
 

 

 

46 ความผิดฐานร่ ารวยผิดปกติ 
 
 

Unusual wealth (n.) การมีทรัพย์สินมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมาก
ผิดปกติหรื อการมีหนี้ สินลดลงมากผิดปกติ  หรื อ 
ได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควร สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติ
ตามหน้าท่ีหรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542  
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) มาตรา 4 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจาก ส านักงานป.ป.ช. 
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47 ความผิดฐานอนาจาร Indecent assault (n.) 
Sexually  indecent  act (n.) 

เป็นฐานความผิดอาญาที่ผู้กระท ากระท าการอันควร 
ขายหน้าต่อหน้าสาธารณก านัล โดยเปลือยหรือเปิดเผย
ร่างกาย หรือกระท าการลามกอย่างอื่น 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 หน้า 1368 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- หนังสือศัพท์ภาษามือไทย 
ด้านกฎหมาย, สมาคมคนหหูนวก 
แห่งประเทศไทย หน้า 208 
- ส านักงานศาลยตุิธรรม 
 

 

 

48 ความผิดลหโุทษ  
 

Minor offence (n.) 
Petty offence (n.) 

ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ,  
มาตรา 102 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 542 
- ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับ 
งานราชทัณฑ์ หน้า 32 
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49 ความผิดอันยอมความได้ 
 
 

Compoundable offence (n.) 
 
 

ความผิดที่มีผลต่อผู้เสียหายเป็นการส่วนตัวและมีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นความผิดอันยอมความได้ เช่น ความผิด 
ฐานหมิ่นประมาทบุคคลทั่วไป ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ 
ความผิดฐานยักยอก การด าเนินคดีอาญาในความผิด 
อันยอมความได้  รัฐจะเข้ามาด าเนินการโดยล าพังมิได้ 
เว้นแต่ผู้ เสียหายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย
ก าหนดจะร้องทุกข์ โดยต้องร้องทุกข์ภายในสามเดือน 
นับแต่วันที่รู้ เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท าความผิด 
(ประมวลกฎหมายอาญา 96) และประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 35, 36, 39 (2) และ 121 
อันเกี่ยวกับการถอนค าร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความกัน
โดยถูกต้องตามกฎหมาย 

- ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ,  
มาตรา 96 
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ฉบับอ้างอิง  
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. สรุศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 
มาตรา 35, 36, 39(2) และ 121 
- พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย 
ฉบับราชบัณฑติยสถาน,  
พิมพ์ครั้งท่ี 4 (แก้ไขเพิ่มเติม),  
หน้า 127 – 128 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 542 
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50 ความผิดอาญาแผ่นดิน Public offence (n.)  ความผิดที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ปลอดภัย หรือ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของรัฐหรือสังคมโดยรวม 
ความผิ ดอ าญาแผ่ นดิ น ไม่ อ า จยอมความกั น ได้   
และเจ้าพนักงานต้องด าเนินการแม้ไม่มีผู้ ร้องทุกข์ 
หรือกล่าวโทษ 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ), หน้า 128  
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 543 
 

 

51 ความผิดอุกฉกรรจ์  Felony (n.) 
Indictable offence (n.) 

    การกระท าผิดคดีอุกฉกรรจ์ คือ การก่อเหตุอาชญากรรม 
ที่สะเทือนขวัญต่อประชาชนที่ก าหนดบทลงโทษผู้กระท า
ความผิดรุนแรงกว่าการกระท าความผิดประเภทอื่น ๆ  
เป็นการกระท าความผิดที่มีการกล่าวถึงจากประชาชน
โดยทั่วไป 
    การใช้ความรุนแรงใด ๆ  อันสืบเนื่องมาจากความแตกต่าง
ระหว่างหญิง ชายซึ่งมีผลหรืออาจจะมีผลท าให้เกิดอันตราย
หรือความเดือดร้อนทางกาย ทางเพศหรือทางจิตใจต่อผู้หญิง 
  

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(แก้ไขเพิ่มเติม), หน้า 609 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 543 

 

52 คอกพยาน  Witness-box (n.) 
 

แท่นยืนที่ท าส าหรับพยานเข้าไปและเบิกความต่อศาล  
มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายคอกสัตว์  

ค าอธิบายจากส านักงานศาลยตุิธรรม 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจากส านักงานศาลยุติธรรม 
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53 ค่าปรับ Fine (n.) โทษทางอาญาสถานหนึ่ง ซึ่งผู้กระท าความผิดต้องช าระเงิน 
ตามจ านวนที่ศาลก าหนดหรือตามที่ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ 
ได้ เปรี ยบเที ยบ อนึ่ งในคดีที่ มี โทษปรั บสถานเดี ยว 
หากผู้กระท าผิดยินยอมเสียค่าปรับในอัตราอย่างสูงส าหรับ
ความผิดนั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนศาลพิจารณาคดี 
ก็เป็นอันเลิกกัน  
 
 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ),  
หน้า 137, 340 – 341 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 555 
 
 
 

 

54 ค ากล่าวหา Accusation (n.) 
Allegation (n.) 

1. ฟ้อง, กล่าวโทษ 
2. ค าเสนอต่อศาลที่กฎหมายบัญญัติให้คู่ความฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งได้ยื่นต่อศาล เป็นการขอเพื่อให้ศาลสั่งอย่างใด 
อย่างหนึ่ง เป็นเรื่องระหว่างศาลกับผู้ขอ ซึ่งไม่เกี่ยวกับ
คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง  
3. เรื่องที่ผู้ได้รับความเสียหายได้กล่าวหาว่ามีผู้กระท า
ความผิดซึ่ งก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผู้ เสี ยหาย 
และการกล่าวหาเช่นนั้นได้กล่าว โดยมีเจตนาจะให้ผู้กระท า
ความผิดได้รับโทษ 
 
 
 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 หน้า 81 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวกับ 
งานราชทัณฑ์  โดยส านักทัณฑวิทยา 
กรมราชทัณฑ์ หน้า 33 
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55  ค าฟ้อง Complaint (n.) ๑. กระบวนพิจารณาใด ๆ ที่โจทก์ได้เสนอข้อหาต่อศาล
ไม่ว่าจะได้เสนอด้วยวาจาหรือท าเป็นหนังสือ ไม่ว่าจะได้เสนอ
ต่อศาลช้ันต้น หรือช้ันอุทธรณ์หรือฎีกา ไม่ว่าจะได้เสนอ
ในขณะที่เริ่มคดีโดยค าฟ้องหรือค าร้องขอหรือเสนอ 
ในภายหลังโดยค าฟ้องเพิ่มเติมหรือแก้ไข หรือฟ้องแย้ง
หรือโดยสอดเข้ามาในคดีไม่ว่าด้วยสมัครใจ หรือถูกบังคับ 
หรือโดยมีค าขอให้พิจารณาใหม่  
2. การเสนอข้อหาต่อศาลไม่ว่าจะได้เสนอต่อศาล
ปกครองช้ันต้นหรือศาลปกครองสูงสุด ไม่ว่าจะได้เสนอ
ในขณะที่เริ่มคดีโดยค าฟ้องหรือค าร้องขอ หรือเสนอ 
ในภายหลังโดยค าฟ้องเพิ่มเติมหรือแก้ไข หรือฟ้องแย้ง 
หรือโดยสอดเข้ามาในคดีไม่ว่าด้วยความสมัครใจ  
หรือถูกบังคับ หรือโดยมีค าขอให้พิจารณาใหม่  

- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559  
มาตรา 1 (3) 
- พระราชบัญญตัิจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 3 
- พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ),  หน้า 143 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 562 
 
 

 

56 ค าฟ้อง (คดีแพ่ง) Plaint (n.) 
 

กระบวนพิจารณาใดๆ ที่โจทก์ได้เสนอข้อหาต่อศาล 
ไม่ว่าจะได้เสนอด้วยวาจาหรือท าเป็นหนังสือ ไม่ว่าจะได้เสนอ
ต่อศาลช้ันต้น หรือช้ันอุทธรณ์หรือฎีกา ไม่ว่าจะได้เสนอ
ในขณะที่เริ่มคดีโดยค าฟ้องหรือค าร้องขอหรือเสนอ 
ในภายหลังโดยค าฟ้องเพิ่มเติมหรือแก้ไข หรือฟ้องแย้ง
หรือโดยสอดเข้ามาในคดีไม่ว่าด้วยสมัครใจ หรือถูกบังคับ 
หรือโดยมีค าขอให้พิจารณาใหม่  

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (แก้ไขเพิ่มเตมิ) 
พ.ศ. 2559 มาตรา 1 (3) 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 562 
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57 ค าฟ้อง (คดีอาญา) Charge (n.) กระบวนพิจารณาใด ๆ ที่โจกท์เสนอข้อหาต่อศาล ไม่ว่า
จะเป็นศาลชั้นต้น หรือช้ันอุทรณ์หรือฎีกา ซึ่งในคดีอาญา 
พนักงานอัยการต้องบรรยายฟ้องให้ครบถ้วนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 
ฟ้องต้องท าเป็นหนังสือ และมี  
    (1) ช่ือศาลและวันเดือนปี  
    (2) คดีระหว่างผู้ใดโจทก์ผู้ใดจ าเลย และฐานความผิด  
    (3) ต าแหน่งพนักงานอัยการผู้เป็นโจทก์ ถ้าราษฎร
เป็นโจทก์ให้ใส่ช่ือตัว นามสกุล อายุ ที่อยู่ ชาติและบังคับ  
    (4) ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู่ ชาติและบังคับของจ าเลย  
    (5) การกระท าทั้งหลายที่อ้างว่าจ าเลยได้กระท าผิด
ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ 
ซึ่ ง เกิดการกระท านั้น ๆ อีกทั้ งบุคคลหรือสิ่ งของ 
ที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะให้จ าเลยเข้าใจข้อหาได้ดี  
ในคดีหมิ่นประมาท ถ้อยค าพูด หนังสือ ภาพขีดเขียน
หรือสิ่งอื่นอันเกี่ยวกับข้อหมิ่นประมาท ให้กล่าวไว้ 
โดยบริบูรณ์หรือติดมาท้ายฟ้อง  
    (6) อ้างมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติว่าการกระท า
เช่นนั้นเป็นความผิด  
    (7) ลายมือช่ือโจทก์ ผู้เรียง ผู้เขียนหรือพิมพ์ฟ้อง 
 

- ค าอธิบายจากส านักงานอัยการสูงสุด 
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (แก้ไขเพิม่เตมิ)  
พ.ศ. 2561, 
ศ. ด.ร. สรุศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 
มาตรา 158 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์และส านวนกฎหมาย 
หน้า 464, อ. ธง วิทัยวัฒน์ 
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58 ค าฟ้องด้วยวาจา Oral pleading (n.) กระบวนการพิจารณาใดๆ ที่โจทก์ได้เสนอข้อหาต่อศาล
ด้วยวาจาตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 มาตรา 19  
      ในคดีอาญาที่อยู่ในอ านาจศาลแขวง ที่จะพิจารณา
พิพากษาได้ ผู้เสียหายหรือพนักงานอัยการจะฟ้องด้วย
วาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้แต่ถ้าจ าเลยร้องขอหรือศาล 
เห็นสมควร จะสั่งให้ฟ้องเป็นหนังสือก็ได้  
    การฟ้องด้ วยวาจานั้น  ให้ โจทก์แจ้ งต่อศาลถึ ง 
ช่ือโจทก์ ช่ือ ที่อยู่ และสัญชาติของ จ าเลย ฐานความผิด  
การกระท าที่อ้างว่าจ าเลยได้กระท าความผิด ข้อเท็จจริง 
และรายละเอียดเกี่ยวกับเวลา สถานที่  และอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องพอสมควรเท่าที่จะให้จ าเลยเข้าใจข้อหาได้ดี
และมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติว่า การกระท าเช่นนั้น
เป็นความผิด 
    จ าเลยจะให้การด้วยวาจาหรือท าเป็นหนังสือก็ได้  
    ในกรณีที่ฟ้องหรือให้การด้วยวาจา ให้ศาลบันทึก
ใจความไว้ เป็นหลักฐาน และให้ คู่ ความลง ช่ือไว้   
    ค าเบิกความของพยาน ให้ศาลบันทึกสารส าคัญ 
โดยย่อ และให้พยานลงช่ือไว้ 
 
 
 

ค าอธิบายจากส านักงานอัยการสูงสุด 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจากส านักงานอัยการสูงสุด 
 

 



 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม   คู่มือล่ามในกระบวนการยุติธรรม 

หมวด 1 ค าศัพท์ในช้ันสอบสวน (122 ค า) 

36 
 

ล าดับ ค าศัพท์ 
ภาษาไทย 

ค าศัพท์ 
ภาษาอังกฤษ (นาม, กริยา) 

ค าอธิบาย แหล่งที่มา 
ของค าศัพท ์
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59 ค าสั่งเดด็ขาดไม่ฟ้องคด ี A final non-prosecution 
order (n.) 

    ค าสั่งอันเป็นท่ีสุดในการพิจารณาสั่งคดีกรณีพนักงาน
อัยการมีความเห็นสั่ งไม่ฟ้อง ซึ่ งบางกรณีอัยการสูงสุด 
เป็นผู้ช้ีขาด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา 146  
    ให้แจ้งค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีให้ผู้ต้องหาและผู้ร้องทุกข์
ทราบ ถ้าผู้ต้องหาถูกควบคุมหรือขังอยู่ ให้จัดการปล่อยตัวไป
หรือขอให้ศาลปล่อย แล้วแต่กรณี  
    เมื่อพนักงานอัยการมีค าสั่ งเด็ดขาดไม่ฟ้องแล้ว 
ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิร้องขอ 
ต่อพนักงานอัยการเพื่อขอทราบสรุปพยานหลักฐาน 
พร้อมความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ 
ในการสั่งคดี ทั้งนี้ ภายในก าหนดอายุความฟ้องร้อง 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ฉบับอ้างอิง,  
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. สรุศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 
มาตรา 146 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
พจนานุกรมศัพท์และส านวนกฎหมาย
ไทย – อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย,  
หน้า 125, อ. ธง วิทัยวัฒน์ 

 

60 ค าสั่งฟ้อง A prosecution order (n.)    ค าสั่ งในการพิจารณาสั่ งคดีของพนักงานอัยการ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 
   เมื่อได้รับความเห็นและส านวนจากพนักงานสอบสวน
ดังกล่าวในมาตราก่อน ให้พนักงานอัยการปฏิบัติดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีที่มีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ให้ออกค าสั่งไม่ฟ้อง  
แต่ถ้าไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้สั่งฟ้องและแจ้งให้พนักงาน
สอบสวนส่งผู้ต้องหามาเพื่อฟ้องต่อไป 
(2) ในกรณีมีความเห็นควรสั่งฟ้อง ให้ออกค าสั่งฟ้อง 
และฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลถ้าไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้สั่ง 
ไม่ฟ้อง 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ฉบับอ้างอิง  
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. สรุศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 
มาตรา 143 และวรรคท้าย 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
พจนานุกรมศัพท์และส านวนกฎหมาย
ไทย – อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย,  
หน้า 125, อ. ธง วิทัยวัฒน์ 
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61 ค าสั่งไม่ฟ้อง A non-prosection order (n.)  
 

    ค าสั่งในการพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอัยการ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 
     เมื่ อได้รับความเห็นและส านวนจากพนักงาน
สอบสวนดังกล่าวในมาตราก่อน ให้พนักงานอัยการ
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีที่มีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ให้ออกค าสั่งไม่ฟ้อง 
แต่ถ้าไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้สั่งฟ้องและแจ้งให้พนักงานสอบสวน
ส่งผู้ต้องหามาเพื่อฟ้องต่อไป 
(2) ในกรณีมีความเห็นควรสั่งฟ้อง ให้ออกค าสั่งฟ้อง 
และฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล ถ้าไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้สั่ง 
ไม่ฟ้อง 
 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ฉบับอ้างอิง  
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. สรุศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 
มาตรา 143  
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
พจนานุกรมศัพท์และส านวนกฎหมาย
ไทย – อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย, 
หน้า 125, อ. ธง วิทัยวัฒน์ 

 

62 ค าสารภาพ/การสารภาพ 
 

Confession (n.) 
Guilty plea (n.) 

     ในช้ันพิจารณา ถ้าจ าเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง 
ศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบพยานหลักฐานต่อไปก็ได้  
เว้นแต่คดีที่มีข้อหาในความผิดซึ่งจ าเลยรับสารภาพนั้น
กฎหมายก าหนดอัตราโทษอย่างต่ าไว้ให้จ าคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไป
หรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น ศาลต้องฟังพยานโจทก์
จนกว่าจะพอใจว่าจ าเลยได้กระท าผิดจริง  
     ในคดีที่มีจ าเลยหลายคน และจ าเลยบางคนรับสารภาพ 
เมื่อศาลเห็นสมควรจะสั่งจ าหน่ายคดี ส าหรับจ าเลย 
ที่ปฏิเสธเพื่อให้โจทก์ฟ้องจ าเลยที่ปฏิเสธนั้น เป็นคดีใหม่
ภายในเวลาที่ศาลก าหนดก็ได้ 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ฉบับอ้างอิง  
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. สรุศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 
มาตรา 176 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- ค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวกับ
งานราชทัณฑ์ หน้า 33 
- รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 
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63 ค าให้การจ าเลย  Plea (vt.) 1. ถ้อยค าหรือข้อความที่ผู้ถูกฟ้องเป็นจ าเลย รับภาคเสธ 
ปฏิเสธหรือแก้ข้อหาในคดีที่ถูกฟ้องในคดีอาญา 
2. “ค าให้การ” หมายความว่า กระบวนพิจารณาใด ๆ 
ซึ่งคู่ความฝ่ายหนึ่งยกข้อต่อสู้เป็นข้อแก้ค าฟ้อง ตามที่
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้ นอกจากค าแถลงการณ์ 
ถ้าจ าเลยยอมรับตามข้อกล่าวหาของโจทก์เรียกว่าจ าเลย
ให้การรับ แต่ถ้าจ าเลยไม่ยอมรับเรียกว่าค าให้การปฏิเสธ 

- ค าอธิบายจากส านักงาน 
ศาลยุติธรรม 
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (แก้ไขเพิ่มเตมิ) 
พ.ศ. 2559 มาตรา 1 (4) 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจากส านักงานศาลยุติธรรม 
 

 

64 ค าให้การปฏเิสธ To plead not guilty (v.) 
To refute the charge (v.) 

ไม่มีนิยามของค าให้การปฏิเสธโดยตรง) ในทางกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาก าหนดให้เป็นสิทธิแก่ผู้ต้องหา/
จ า เลยในการที่จะให้การ/ไม่ ให้การก็ ได้  ในกรณี 
ที่ ผู้ ต้ อ ง ห า ให้ ก า ร อ า จ ถู ก น า ถ้ อ ย ค า ไ ป ใ ช้ เ ป็ น
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ (ในช้ันสอบสวน) 
และ (ในช้ันพิจารณา) ศาลจะถามจ าเลยว่าจะให้การต่อสู้
หรือไม่อย่างไร หากจ า เลยไม่ยอมให้การให้ศาล 
จดรายงานไว้และด าเนินการพิจารณาต่อไป 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา มาตรา 134/4 (1) 
และมาตรา 172 

 

65 จับกุม Arrest (v.) 
เกาะกุมตัวไว้ไม่ให้หนี เช่น จับกุมผู้ร้าย, เกาะกุมตัวไว้ 
โดยเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 

 
 
 
 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 หน้า 313 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที8่, 
หน้า 22 
 

 



 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม   คู่มือล่ามในกระบวนการยุติธรรม 

หมวด 1 ค าศัพท์ในช้ันสอบสวน (122 ค า) 

39 
 

ล าดับ ค าศัพท์ 
ภาษาไทย 

ค าศัพท์ 
ภาษาอังกฤษ (นาม, กริยา) 

ค าอธิบาย แหล่งที่มา 
ของค าศัพท ์

หมายเหตุ 

66 เจ้าหน้าท่ี ป.ป.ท. Public sector  Anti-
Corruption Commission 
officers (n.) 

ผู้ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐแต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือน หรือพนักงานราชการ 
ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ 

พระราชบัญญัตมิาตรการของ 
ฝ่ายบริหารในการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา 3 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
EXECUTIVE MEASURES IN 
ANTI-CORRUPTION ACT, B.E. 
(2008) 2551 
 

 

67  เจ้าหน้าท่ีของรัฐ State official (n.) ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น
ซึ่งมีต าแหน่ง หรือเ งินเดือนประจ า พนักงาน หรือ 
บุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 
ผู้ บริ หารท้องถิ่ นและสมา ชิกสภาท้องถิ่ นซึ่ งมิ ใ ช่ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และให้หมายความรวมถึง
กรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคล  หรือ 
คณะบุคคลซึ่งใช้อ านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ านาจ
ทางการปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 4 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจากส านักงาน ป.ป.ช. 
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ล าดับ ค าศัพท์ 
ภาษาไทย 

ค าศัพท์ 
ภาษาอังกฤษ (นาม, กริยา) 
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ของค าศัพท ์

หมายเหตุ 

68 เจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษ 
 
 

Special Case Officer (n.) ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือพนักงานสอบสวน 
คดีพิ เ ศษ ในการสื บสวนและสอบสวนคดีพิ เ ศษ 
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 
 

พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ 
มาตรา ๓, 16 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
รายช่ือต าแหนง่ตามพ.ร.บ.ระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
(ไทย-อังกฤษ) ตามสายงาน ประเภท 
และระดับต าแหนง (หน้าเว็ปไซต์
กระทรวงการคลัง) 

 

69 แจ้งความ Notify (v.) 
File / Lodge a compliant (v.) 
 

บอกให้ทราบความ, แจ้งเหตุต่อเจา้พนักงาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน 
พ.ศ. 2554 หน้า 340 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 223 
- รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 
 

 

70 ซักถามพยาน Examination of witnesses (n.)   ถามและไล่เลียงให้ตอบ  
 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน 
พ.ศ. 2554 หน้า 397 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
พจนานุกรมศัพท์และส านวนกฎหมาย
ไทย – อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย,  
หน้า 157, อ. ธง วิทัยวัฒน์ 
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ล าดับ ค าศัพท์ 
ภาษาไทย 

ค าศัพท์ 
ภาษาอังกฤษ (นาม, กริยา) 
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ของค าศัพท ์

หมายเหตุ 

71 ดูหมิ่น Abuse (v.) แสดงกิริยาท่าทาง พูด หรือเขียน เป็นเชิงดูถูกว่ามีฐานะต ่าต้อย
หรือไม่ดีจริง ไม่เก่งจริง เป็นต้น  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 หน้า 441 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 595 
 
 
 

 

72 ตัวการ Principal (n.) 
Principal in the first degree (n.) 

1. ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระท าของบุคคล
ตั้งแต่สองคนข้ึนไป ผู้ที่ได้ร่วมกระท าความผิดด้วยกันนั้น
เป็นตัวการ ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายก าหนดไว้
ส าหรับความผิดนั้น 
2. ผู้ก่อเหตุ , ในทางอาญาหมายถึง บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป 
ซึ่งร่วมกระท าความผิดด้วยกัน 

- ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
(เเก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561, 
ศ. ด.ร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 
มาตรา 83 
- พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 หน้า 486 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 262  
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ล าดับ ค าศัพท์ 
ภาษาไทย 

ค าศัพท์ 
ภาษาอังกฤษ (นาม, กริยา) 
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ของค าศัพท ์

หมายเหตุ 

73 ตัวการร่วม Co-principals (n.) 
Principal in the second 
degree (n.) 

ผู้มีส่วนร่วมในการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 83 ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระท า 
ของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระท าความผิด
ด้วยกันนั้นเป็นตัวการ ต้องระวางโทษตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง, 
(เเก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 
มาตรา 83 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 605 
 

 

74 ติดตาม To accompany (v.) 
To follow (v.) 
To keep track (v.) 

(๑) ไปด้วย, มาด้วย 
(๒) แสวงหาเพิ่มเติม , สดับตรับฟังความเคลื่อนไหว 
ไปเรื่อย ๆ เช่น ติดตามข่าว 
(๓) ตามหา เช่น ต ารวจติดตามผู้ร้าย 

พจนานกุรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน  
พ.ศ. ๒๕๕๔ หนา้ 500 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือพจนานุกรมไทย-อังกฤษ 
โดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ หน้า 316 
 

 

75 ไต่สวนข้อเท็จจริง Fact inquiry (v.) แสวงหา รวบรวม และการด าเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มา
ซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ในการที่จะทราบ
รายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ 
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

พระราชบัญญัตมิาตรการของ 
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา 3 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจากส านักงาน ป.ป.ช. 
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ล าดับ ค าศัพท์ 
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ค าศัพท์ 
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76 ทนายขอแรง  
 

Public defender (n.) 
Pro bono lawyer (n.) 

ทนายความที่ศาลตั้งให้กับจ าเลยในคดีอาญา โดยจ าเลย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความ ในกรณีที่จ าเลย 
ไม่มีทนายความและต้องการทนายความเพื่อต่อสู้ในคดี 

ค าอธิบายจากส านักงานศาลยตุิธรรม 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 612 
- ค าแปลจากส านักงานศาลยุติธรรม 

 

77 ทายาทโดยธรรม Statutory heir (n.) 
Heir at law (n.) 
Legal heir (n.) 

ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมายในมรดกของผู้ตาย ได้แก่  
คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ ผู้สืบสันดาน บิดามารดา พี่น้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน  
ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา ตามล าดับและส่วนแบ่ง 
ทีก่ฎหมายก าหนดไว้ 

- พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 หน้า 566  
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา 1629 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที8่, 
หน้า 618 

 

78 ท าการป้องกันโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 

Act in the lawful defense (n.) 
 

ลักษณะความรับผิดทางอาญาของผู้กระท าความผิด 
ที่จ าต้องกระท าการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตน หรือ 
ของผู้อื่น ให้พ้นจากภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้าย
อันละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง  
ถ้ า ไ ด้ ก ระท าพอสมควรแก่ เ หตุ  ก ารกระท านั้ น 
เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย  

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) พ.ศ. 2561, 
 ศ. ด.ร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 
มาตรา 68 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
พจนานุกรมศัพท์และส านวนกฎหมาย
ไทย – อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย, 
หน้า 243, อ. ธง วิทัยวัฒน์ 
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79 ทุจริตต่อหน้าที ่ Corruption in duty (n.) การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ 
ที่อาจท าให้ผู้อื่นเช่ือว่ามีต าแหน่งหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้ 
มีต าแหน่งเหนือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่ง 
หรือหน้าที่ท้ังนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบ
ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มาตรา 4 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
EXECUTIVE MEASURES IN ANTI-
CORRUPTION ACT, B.E. 
(2008) 2551 
 

 

80 โทษทางอาญา Criminal Penalty (n.) โทษส าหรับลงแก่ผู้กระท าความผิด มีดังนี้ 
(1) ประหารชีวิต  
(2) จ าคุก  
(3) กักขัง 
(4) ปรับ  
(5) ริบทรัพย์สิน 

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 
มาตรา 18 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจากส านักงานต ารวจ
แห่งชาต ิ
 

 

81 นิติบุคคล Juristic person (n.) 
legal person (n.) 

บุคคลซึ่ งจัดตั้ งขึ้นโดยกฎหมายหรือตามกฎหมาย 
แยกต่างหากจากบุคคลธรรมดา โดยมีสิทธิและหน้าที่
เ ช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ 
ซึ่งโดยสภาพจะพึงมีพึงเป็นได้เฉพาะแก่บุคคลธรรมดา
เท่านั้น เช่น กระทรวง ทบวง กรม บริษัทจ ากัด สมาคม 
มูลนิธ ิ

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 หนา้ 634 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 172 
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82 บัลลังก์    Bench  (n.) ที่น่ังผู้พิพากษาเมื่อพิจารณาคดีในศาล  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน 
พ.ศ. 2554 หนา้ 664 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ส านักงานศาลยุติธรรม 
 

 

83 ใบสั่ง Ticket (n.) หนังสือสั่งให้ปฏิบัตติามที่แจ้งไว ้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน  
พ.ศ. ๒๕๕๔ หนา้ 690 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที8่,  
หน้า 334 
 

 

84 ประนีประนอมยอมความ 
 
 
 
 

Compromise (v.) ประนีประนอมยอมความนั้น คือ สัญญาซึ่งผู้เป็นคู่สัญญา
ทั้งสองฝ่ายระงับข้อพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู่  หรือ 
จะมีขึ้นนั้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ)  
พ.ศ. 2559 มาตรา 850 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8,  
หน้า 651 
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85 ประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา  

Criminal Procedure Code (n.) 
 

บทบัญญั ติที่ รวบรวมไว้ อย่ างเป็นระบบแ ล ะ ไ ด้ รั บ 
การประกาศให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายส าหรับคดีอาญา  
ในรูปแบบกฎหมายวิธีสบัญญัติ  

ค าอธิบายจากส านักงานศาลยุติธรรม 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที8่,  
หน้า 651 
 

 

86 ประมวลกฎหมายอาญา Criminal Code (n.) บทบัญญัติที่ รวบรวมไว้อย่างเป็นระบบและได้รับ 
การประกาศให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายส าหรับคดีอาญา  
ในรูปแบบกฎหมายสารบัญญัติ กล่าวคือเป็นบทบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดและโทษในทางอาญา 

หลักกฎหมายอาญา พิมพ์ครั้งที่ 5 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) พ.ศ. 2551,  
ศ. แสวง บุญเฉลมิวิภาส,  
หน้า 13 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8,  
หน้า 651 
 

 

87 ประมาทเลินเล่อ Negligent (adj.) 
Negligence (n.) 

กระท าโดยปราศจากความระมัดระวัง  หรือละเลย 
ในสิ่ งที่ควรกระท า  
 
 
 
 
 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ หนา้ 710 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
พจนานุกรมศัพท์และส านวนกฎหมาย
ไทย – อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย, 
หน้า 240, อ. ธง วิทัยวัฒน์ 
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88 ปล้นทรัพย ์ Gang robbery (n.) เป็นฐานความผิดอาญาซึ่งผู้กระท าได้ร่วมกันชิงทรัพย์
ตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป 
 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หน้า 343 

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
พจนานุกรมศัพท์และส านวนกฎหมาย
ไทย – อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย, 
หน้า 242, อ. ธง วิทัยวัฒน์ 

 

89 ผู้ไกล่เกลีย่  Mediator (n.) คนกลางที่คู่พิพาทตกลงให้ช่วยเหลือในการเสนอแนะ 
หาทางออกให้คู่พิพาทสามารถตกลงประนีประนอมยอมความกัน 
ซึ่งหากเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล จะเรียกว่า  
“ผู้ประนีประนอม” โดยอาจจะเป็นบุคคลภายนอก หรือ
เจ้าหน้าท่ีศาล หรือผู้พิพากษา  

ค าอธบิายจากส านักงานศาลยตุิธรรม 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 660 

 

90 ผู้ใช้ Employing person (n.) 1. ผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระท าความผิด ไม่ว่าด้วยการใช้ บังคับ 
ขู่ เข็ญ จ้าง วานหรือยุยงส่งเสริม หรือด้วยวิธีอื่นใด  
ผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระท าความผิด 
2. ผู้ก่อให้ผู้อื่นกระท าความผิดไม่ว่าด้วยการใช้ บังคับ  
ขู่เข็ญ จ้าง วานหรือยุยงส่งเสริม หรือด้วยวิธีอื่นใด  

- ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ,  
มาตรา 84 
- พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ), หน้า 365 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
พจนานุกรมศัพท์และส านวนกฎหมาย 
ไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย, 
หน้า 253 
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91 ผู้ต้องหา Alleged offender (n.) 
Suspect (n.) 

บุคคลผู้ถูกหาว่าได้กระท าความผิดแต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล 
 

- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ฉบบัอ้างอิง  
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. สรุศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 
มาตรา 2 (2) 
- พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(แก้ไขเพิม่เติม) หนา้ 369 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที8่, 
หน้า 665 
- รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 
 

 

 

92 ผู้ถูกกล่าวหา Alleged (n.) 
Culprit (n.) 
Alleged offender  (n.) 

บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดในทางอาญา 
ทางวินัยหรือจรรยาบรรณ หรือกระท าการอันฝ่าฝืน
กฎหมายอื่น 
 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔  
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- ค าแปลจาก ส านักงาน ป.ป.ช. 
- รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 
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93 ผู้สนับสนุน Secondary party (n.) 
Accessory (n.) 

ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือ  
หรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระท าความผิดก่อน
หรือขณะกระท าความผิด แม้ผู้กระท าความผิดจะมิได้รู้ถึง
การช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตาม ผู้นั้น 
เป็นผู้สนับสนุนการกระท าความผิด ต้องระวางโทษ 
สองในสามส่วนของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิด 
ที่สนับสนุนนั้น 

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง, 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 
มาตรา 86 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- หนังสือศัพท์นิติศาสตร ์
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที8่, 
หน้า 673 
- รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 

 

 

94 ผู้สนับสนุนตัวการก่อน
เกิดเหต ุ

An accessory before the 
fact (n.) 

ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือ  
หรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระท าความผิดก่อน
หรือขณะกระท าความผิด แม้ผู้กระท าความผิดจะมิได้รู้ถึง
การช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตาม ผู้นั้น 
เป็นผู้สนับสนุนการกระท าความผิด 

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบบัอ้างอิง 
(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561, 
ศ. ด.ร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 
มาตรา 86 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจากส านักงานอัยการสูงสุด 

 

 

95 ผู้สมคบ Accomplice (n.) ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปสมรู้ด้วยกัน เพื่อจะกระท า
ความผิด ท่านว่าคนเหล่านั้นสมคบกัน 

กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 
ม.6 (8) 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร ์
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที8่, 
หน้า 7 
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96 ผู้เสยีหาย Injured person (n.) 
Victim (n.) 

“ผู้เสียหาย” หมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหาย
เนื่องจากการกระท าผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่น
ที่มีอ านาจจัดการแทนได้ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 4, 5 และ 6 
   บุคคลเหล่านี้จัดการแทนผู้เสียหายได้ 
  (1) ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล เฉพาะแต่ใน
ความผิดซึ่งได้กระท าต่อผู้เยาว์ หรือผู้ไร้ความสามารถ 
ซึ่งอยู่ในความดูแล 
  (2) ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยา เฉพาะแต่ใน
ความผิดอาญา ซึ่งผู้ เสียหายถูกท าร้ายถึงตาย  หรือ
บาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้ 
  (3) ผู้จัดการหรือผู้แทนอื่น  ๆของนิติบุคคล เฉพาะความผิด 
ซึ่งกระท าลงแก่นิติบุคคลนั้น 
   ในคดีอาญาซึ่งผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรม 
หรือเป็นผู้วิกลจริตหรือคนไร้ความสามารถไม่มีผู้อนุบาล 
หรือซึ่งผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลไม่สามารถ 
จะท าการตามหน้าที่โดยเหตุหนึ่งเหตุใด รวมทั้งมีผลประโยชน์
ขัดกันกับผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถนั้น ๆ  ญาติของผู้นั้น 
หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องอาจร้องต่อศาล ขอให้ตั้ง 
เขาเป็นผู้แทนเฉพาะคดีได้ 
  เมื่อได้ ไต่สวนแล้วให้ศาลตั้ งผู้ร้องหรือบุคคลอื่น  
ซึ่งยินยอมตามที่เห็นสมควรเป็นผู้แทนเฉพาะคดี เมื่อไม่มี
บุคคลใดเป็นผู้แทนให้ศาลตั้งพนักงานฝ่ายปกครอง 
เป็นผู้แทน 

- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ฉบับอ้างอิง  
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. สรุศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 
มาตรา 2 (4) , 5 , 6 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 158 
- รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 
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97 พนักงานสอบสวน Inquiry official (n.) เจ้าพนักงานซึ่ งกฎหมายให้มีอ านาจและหน้าที่ท า 
การสอบสวน 
 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ฉบบัอ้างอิง  
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. สรุศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 
มาตรา 2(6) 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 158 
 

 

 

98 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
 

Special Case Inquiry 
Official (n.) 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
และผู้ ซึ่ ง ได้ รั บการแต่ งตั้ ง ให้มี อ านาจและหน้าที่ 
ในการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ  
 

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดี
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 3 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
รายช่ือต าแหนง่ตามพระราชบญัญตัิ
ระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ)  
ตามสายงาน ประเภท และระดบั 
ต าแหนง (หน้าเว็ปไซต์
กระทรวงการคลัง) 
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99 พยาน Evidence (n.) 
 

1. พยานบุคคลซึ่ งจะมาให้หรือได้ ให้ข้อ เท็จจริ ง  
ต่อพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา พนักงาน 
ผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจฟ้อง
คดีอาญาหรือศาลในการด า เนินคดีอาญา รวมทั้ ง
ผู้ช านาญการพิเศษ แต่มิให้หมายความรวมถึงจ าเลย 
ที่อ้างตนเองเป็นพยาน 
2. หลักฐานเครื่องพิสูจน์ข้อเท็จจริง, ผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์
หรือข้อเท็จจริงท่ีใช้เป็นหลักฐานเครื่องพิสูจน์ได้ 

- พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย 
หน้า 226  
- พระราชบัญญตัิคุ้มครองพยานใน
คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 3 
- พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ หนา้ 805 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 

 

100 พยานบุคคล Witness (n.) บุคคลซึ่งรู้ข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับคดีไม่ว่าจะรู้โดยวิธีใด 
ซึ่งอาจเป็นประจักษ์พยาน หรือพยานบอกเล่าก็ได้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า 805 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 
 

 

101 พยานวัตถุ Material Evidence (n.) 
Tangible evidence (n.) 
Instrument of evidence (n.) 
 

วัตถุท่ีอ้างเป็นพยานหลักฐาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ หนา้ 805 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 679 
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102 พยานหลักฐาน Evidence (n.) ในทางแพ่งหมายถึง สิ่งที่จะน ามาใช้ในการวินิจฉัย
ข้อเท็จจริง ในทางอาญา หมายถึง สิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่า
จ าเลยหรือผู้ต้องหามีความผิดหรือบริสุทธ์ิ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ หนา้ 805 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 679 
 

 

103 พยานเอกสาร Documentary Evidence (n.) เอกสารที่อ้างเป็นพยานหลักฐาน  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ หนา้ 805 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่8, 
หน้า 681 
 

 

104 พยายามกระท าความผิด 
 

Attempt (n.) กระท าความผิดแต่กระท าไปไม่ตลอด หรือกระท าไป 
ตลอดแล้วแต่การกระท านั้นไม่บรรลุผล  ผู้นั้นพยายาม 
กระท าความผิด 
 

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ,  
มาตรา 80 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 681 
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105 ระเบดิแสวงเครื่อง Improvised Explosive 
Device (n.) 

เป็นรูปแบบหนึ่ง ของการระเบิด เป็นการน าวัสดุที่มี 
อยู่ทั่วไป ที่จัดหาได้ง่าย น ามาประดิษฐ์ เป็นระเบิดขึ้น  
ไม่ว่าจะเป็นการน าวัตถุระเบิดทางทหารทางพลเรือน 
สารประกอบทางเคมี และน าเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง  ๆ 

มาประกอบรวมกันเป็นระเบิดแสวงเครื่อง มีรูปแบบ 
หลากหลาย ไม่แน่นอนตายตัว สามารถออกแบบได้
สลับซับซ้อน อันตราย เก็บกู้แก้ไขได้ยาก ซึ่งการออกแบบ
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน และความช านาญ 

ของผู้ประกอบระเบิด สามารถพกพาซุกซ่อนได้สะดวก 
แยกองค์ประกอบเคลื่อนย้ายได้ง่าย ตรวจพบได้ยาก 
ต้นทุนในการผลิตต่ า มีอ านาจการท าลายล้างสูงกว่า 

การก่อวินาศกรรมแบบอื่น ๆ 
 
 
 

คู่มือการป้องกันเกี่ยวกับวัตถ ุ
ต้องสงสัย ส าหรับประชาชน 
หน่วยท าลายล้างวัตถุระเบิด
อโณทัย กรมสรรพาวุธทหารบก 
หน้า 6 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจากส านักงานต ารวจ
แห่งชาต ิ

 

106 ริบทรัพย ์ Confiscate / Forfeit  (n.) ยึดเอาทรัพย์มาเป็นของแผ่นดิน เช่น ถูกริบทรัพย์ 
โดยค าสั่งศาล 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ หนา้ 1003 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 
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107 ละเมิด Tort (n.) ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อท าต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมาย
ให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี  อนามัยก็ดี  
เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี  
ท่านว่าผู้นั้นท าละเมิดจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน 
เพื่อการนั้น 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) พ.ศ. 2559 
มาตรา 420 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที8่, 
หน้า 336 
 
 

 

 

108 ลักทรัพย ์ Take by stealth (v.) 1. เป็นฐานความผิดอาญา ท่ีผู้กระท าเอาทรัพย์ของผู้อื่น 
หรือท่ีผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต 
2. ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวม 
อยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระท าความผิดฐานลักทรัพย์ 
    

- พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ หนา้ 1048 
- ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 
มาตรา 334 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที8่, 
หน้า 723 
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109 วิ่งราวทรัพย์ Snatching (v.) 
 

1. เป็นฐานความผิดอาญาที่ผู้กระท าลักทรัพย์โดยฉกฉวย
เอาซึ่งหน้า  
2. ผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า ผู้นั้นกระท า
ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์  
 ถ้าการวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กาย
หรือจิตใจ ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปี 
ถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 
 ถ้าการวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส 
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และ
ปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
 ถ้าการวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี  
และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท 
 

- พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ หนา้ 1116 
- ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ,  
มาตรา 336 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 313 

 

110 ศพ Corpse (n.) 
Cadever (n.) 
Dead body (n.) 
 

ซากผี, ร่างคนท่ีตายแล้ว 
 
 

พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ หนา้ 1136 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน หนา้ 41, 78 
- ศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานราชทัณฑ์ หน้า 38 
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111 สัญญาสัมปทาน 
 

Concession contract (n.) สัญญา คือ ข้อตกลงระหว่างบุคคล 2 ฝ่ายหรือหลายฝ่าย 
เพื่อให้เกิดนิติกรรมขึ้น  
สัมปทาน คือ การอนุญาตที่ รัฐให้แก่เอกชนเพื่อจัดท า 
บริการสาธารณะหรือจัดท าประโยชน์หรือแสวงหา
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติภายในระยะเวลา 
และตามเ ง่ือนไขที่รั ฐก าหนด เช่น สัมปทานการเดินรถ 
ประจ าทาง สัมปทานท าไม้ในป่าสัมปทาน 

 
 
 

ค าอธิบายจากส านักงาน ป.ป.ช. 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบบัราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่8, 
หน้า 67 

 

112 สินบน 
 

Bribe (n.) 
 
 

1. ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคลเพื่อจูงใจ
ให้ผู้นั้นกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใด ไม่ว่าการนั้น
ชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที ่(ดู ป.อาญา ม.143) 
2. เงินตราที่จ่ายให้แก่ผู้น าจับ (พ.ร.บ. ให้บ าเหน็จในการ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดพุทธศักราช 2489 ม.4) 
3. ทรัพย์หรือสิ่งของที่จะให้เป็นเครื่องบูชาคุณหรือตอบแทน
ผู้ที่จะช่วยให้ส าเร็จตามประสงค์ 
4. ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคลเพื่อจูงใจ
ให้ผู้นั้นกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่ง 
ไม่ว่าการนั้นชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ 
 
 

- พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย 
ฉบับราชบัณฑติยสถาน  
พิมพ์ครั้งที่ 4 (แก้ไขเพิ่มเติม), 
หน้า 570 
- พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ หนา้ 1233 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร ์
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที8่, 
หน้า 38 
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113 สิ้นสงสยั  Beyoud reasonable doubt 
(adj.) 
 
 

หลักการพื้นฐานส าหรับศาลในการใช้ดุลพินิจวินิจฉัย 
ช่ังน้ าหนักพยานหลักฐานทั้งปวง โดยจะไม่พิพากษาลงโทษ
จนกว่าจะแน่ ใจว่ามีการกระท าผิดจริ งและจ า เลย 
เป็ นผู้ กระท าความผิ ดนั้ น และหากมี ความสงสั ย 
ตามสมควรว่าจ าเลยได้กระท าผิดหรือไม่ ให้ยกประโยชน์
แห่งความสงสัยนั้นให้จ าเลย  
 

ค าอธิบายจากส านักงานศาลยตุิธรรม 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจากส านักงานศาลยุติธรรม 
 
 

 

 114 หมายค้น  Search warrant (n.) 
Warrant of search (n.) 

หมายอาญาที่สั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้น เพื่อยึดสิ่งของ 
หรือจับกุมบุคคลซึ่งมีหมายให้จับ หรือเพื่อช่วยบุคคล 
ซึ่งถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ หนา้ 1303 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบบัราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่8, 
หน้า 772 

 

 

115 หมายจับ Warrant of arrest (n.) 
Arrest warrant (n.) 

หนังสือสั่ งการที่ศาลสั่ งให้ เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหา 
หรือจ าเลย 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ หนา้ 1303 
ศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- พจนานุกรมศัพท์และส านวนกฎหมาย 
ไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย,  
หน้า 775 
- ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกบั
งานราชทัณฑ์ หน้า 35 
 

 



 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม   คู่มือล่ามในกระบวนการยุติธรรม 

หมวด 1 ค าศัพท์ในช้ันสอบสวน (122 ค า) 

59 
 

ล าดับ ค าศัพท์ 
ภาษาไทย 

ค าศัพท์ 
ภาษาอังกฤษ (นาม, กริยา) 

ค าอธิบาย แหล่งที่มา 
ของค าศัพท ์

หมายเหตุ 

116 หมายเรียก Summons (n.) 
Summons warrant (n.) 

1. หนังสือสั่งการของเจ้าพนักงานหรือศาลเรียกให้บุคคล
มาพบหรือกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใด 
2. หนังสือบงการ สั่งให้บุคคลที่ถูกระบุไว้ในหมายนั้น
มายังผู้ออกหมายเรียกเพื่อ 
  (1) การสอบสวน-อาจเรียกผู้ต้องหา, พยาน 
  (2) ไต่สวนมูลฟ้อง-อาจเรียกพยาน, ผู้มี เอกสาร
ครอบครอง 
  (3) การพิจารณา 
  (4 ) เพื่อการอื่นใดตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ 
 

- พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ หนา้ 1303 
- ค าอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 1 เหมาะส าหรับใช้ใน
การศึกษาระดับปรญิญาตรี เนติฯ 
สอบอัยการผู้ช่วย และผู้ช่วย 
ผู้พิพากษา หน้า 311 
ศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- หนังสือศัพท์นิติศาสตร ์
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 773 
- ค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวกับ
งานราชทัณฑ์ หน้า 35 
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117 หมิ่นประมาท Defame (v.) 1. ผู้ ใด ใส่ความผู้ อื่ นต่อบุคคลที่ สามโดยประการ 
ที่น่าจะท าให้ผู้อื่นนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง 
ผู้นั้นกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาท 
2. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระท าใส่ความผู้อื่น 
ต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อื่นนั้นเสีย
ช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง 

- ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ,  
มาตรา 326 
- พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ หนา้ 1304 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 87 
 
 

 

 118 ห้องพิจารณาคดี  Court-room (n.) ห้องที่ใช้ส าหรับการพิจารณาคดีในศาล  ค าอธิบายจากส านักงานศาลยุติธรรม 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
พจนานกุรมศพัท์และส านวนกฎหมาย 
ไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย,  
หน้า 490 
 
 

 

 119 ห้องเวรช้ี  
 

Arraignment room (n.) ห้องพิจารณาคดีที่ศาลอาจจัดเตรียมไว้ส าหรับการพิจารณา 
ในนัดแรกของคดีเมื่อเข้าสู่กระบวนการทางศาล เช่น  
นัดสอบค าให้การจ าเลย หรือกรณีมีการฝากขังผู้ต้องหา 
 

ค าอธิบายจากส านักงานศาลยุติธรรม 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจากส านักงานศาลยุติธรรม 
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 120 เหตุบรรเทาโทษ  Extenuating circumstance (n.) 
Mitigating circumstance (n.) 
 

1. เหตุบรรเทาโทษนั้น  ได้แก่  ผู้ กระท าความผิด 
เป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญาตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัส  
มีคุณความดีมาแต่ก่อน รู้สึกความผิดและพยายาม
บรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น ลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงาน
หรือให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา 
หรือเหตุอื่นท่ีศาลเห็นว่ามีลักษณะท านองเดียวกัน 
2. เหตุต่าง ๆ ท่ีกฎหมายก าหนดให้ศาลมีอ านาจลดโทษ
ให้แก่ผู้กระท าความผิด เช่น ความโฉดเขลาเบาปัญญา 
การตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัส มีคุณความดีมาแต่ก่อน 
ให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา 

- ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 
มาตรา 78 วรรค 2 
- พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า 1343 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร ์
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 781 

 

 

121 องค์ประกอบของความผิด 
 

Elements of the offence (n. ) 
 

1. หลักเกณฑ์ส าคัญในการพิจารณาความรับผิดทางอาญา
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59  
   บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระท า 
โดยเจตนา เว้นแต่จะได้กระท าโดยประมาท ในกรณี 
ที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระท าโดยประมาท 
หรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัด 
ให้ต้องรับผิดแม้ได้กระท าโดยไม่มีเจตนา 
   กระท าโดยเจตนา ได้แก่กระท าโดยรู้ส านึกในการที่
กระท าและในขณะเดียวกันผู้กระท าประสงค์ต่อผล หรือ 
ย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้น 

-  ค าอธิบายจากส านักงานอัยการ
สูงสุด 
- หนังสือค าอธิบายกฎหมายอาญา 
ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป  
พิมพ์ครั้งท่ี 10 (แก้ไขเพิ่มเตมิ), 
ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ,์  
หน้า 148 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักกฎหมาย พิมพ์ครั้งที่ 4 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ), ผศ.ดร.ดวงเด่น 
นาคสีหราช, หน้า 301 
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   ถ้าผู้กระท ามิได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบ 
ของความผิด จะถือว่าผู้กระท าประสงค์ต่อผล หรือ 
ย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้นมิได้ 
   กระท าโดยประมาท ได้แก่กระท าความผิดมิใช่โดยเจตนา  
แต่กระท าโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่ งบุคคล 
ในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และ
ผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้
ให้เพียงพอไม่ 
    การกระท า ให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผล
อันหนึ่ งอันใดขึ้น  โดยงดเว้นการที่ จักต้องกระท า 
เพื่อป้องกันผลนั้นด้วย 
2. องค์ประกอบภายนอก คือ สิ่งที่สามารถมองเห็นได้
หรือสัมผัสได้ เพราะเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอก เช่น แดงยิงด าตาย 
การกระท าของแดงครบองค์ประกอบภายนอกของความผิด
ฐานฆ่าคนตาย เพราะเป็นที่เห็นกันได้ว่า แดง คือ “ผู้ใด” 
การยิงคือการ “ฆ่า” ด า คือ “ผู้อื่น” 
   องค์ประกอบภายในเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้
หรือสัมผัสได้ เพราะเป็นสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของผู้กระท า 
จึงต้องอาศัยพฤติการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้กระท าแสดงออกมา
ภายนอกเป็นหลักในการวินิจฉัยสภาพจิตใจของผู้กระท า
ในขณะกระท า 
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  122 อัยการสูงสุด Attorney General (n.) องค์กรหนึ่งในระบบอัยการ ท าหน้าที่เป็นช้ันไตร่ตรอง 
คดีช้ันที่สุด เป็นพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบในความผิด
นอกราชอาณาจักร และเป็นผู้สั่งคดีวิสามัญฆาตกรรม 

- หนังสือกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา พิมพ์ครั้งที่ 5, 
ศาสตราจารย์ ด.ร.คณิต ณ นคร 
อดีตอัยการสูงสุด หน้า 34 
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ฉบับอ้างอิง  
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. สรุศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 
มาตรา 20, 143, 145 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร ์
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 788 
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ก 

ล าดับ ค าศัพท์ 
ภาษาไทย 

ค าศัพท ์
ภาษาอังกฤษ (นาม, 

กริยา) 

ค าอธิบาย แหล่งที่มา 
ของค าศัพท์ 

หมายเหตุ 

1 กระท าช าเรา Rape (v.)   1. ผู้ใดข่มขืนกระท าช าเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ  
โดยใ ช้ก าลั งประทุษร้ าย โดยผู้ อื่ นนั้นอยู่ ในภาวะ 
ที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท าให้ผู้อื่นนั้น เข้าใจผิด 
ว่าตนเป็นบุคคลอื่น การกระท าช าเราตามวรรคหนึ่ง 
หมายความว่ า  การกระท า เพื่ อสนองความใคร่ 
ของผู้กระท า โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระท ากระท า 
กับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น  
หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระท ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนัก
ของผู้อืน่  
     2. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระท า ช าเราบุคคลอื่น 
ไม่ว่าผู้กระท าหรือผู้ถูกกระท าจะเป็นชายหรือหญิง และ
จะเป็นคู่สมรสของตนหรือไม่ โดยใช้ก าลังประทุษร้าย 
โดยผู้ถูกกระท าอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือ 
โดยท าให้ผู้ถูกกระท าเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น 
 

  

2 กลับค าให้การ Recant (v.) 
 

ให้ ถ้ อยค า ไ ว้ อย่ า งหนึ่ ง แล้ วต่ อมา เปลี่ ยนถ้อยค า 
เป็นอีกอย่างหนึ่ง เช่น จ าเลยรับสารภาพในช้ันสอบสวน
แล้วกลับค าให้การไม่รับสารภาพในช้ันศาล 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเก้ไขเพิ่มเติม), หน้า 16 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พมิพ์ครั้งที่ ๘,  
หน้า 282  

 



 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม   คู่มือล่ามในกระบวนการยุติธรรม 

หมวด 2 ค าศัพท์ในช้ันพิจารณา (70 ค า) 

65 
 

ล าดับ ค าศัพท์ 
ภาษาไทย 

ค าศัพท ์
ภาษาอังกฤษ (นาม, 

กริยา) 

ค าอธิบาย แหล่งที่มา 
ของค าศัพท์ 

หมายเหตุ 

3 การกักขัง Confinement (n.) โทษทางอาญาสถานหนึ่ง ที่ให้กักตัวผู้ต้องโทษไว้ในสถานที่ 
ซึ่ งก าหนดไว้อันมิใช่เรือนจ า มิ ใช่สถานีต ารวจและ 
มิใช่สถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวน  
(ป.อาญา ม. 24) 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเกไ้ขเพิม่เตมิ), หนา้ 35 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พมิพ์ครั้งที่ ๘,   
หน้า 70 
 

 

4 การไกล่เกลีย่ Mediation (n.) 1.  ก า ร ยุ ติ ข้ อพิ พ าทระหว่ า ง ร าษฎร ในคดี แ พ่ ง 
ที่มีทุนทรัพย์ตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด (ในปัจจุบัน 
ไม่ เกินสองแสนบาท) หรือคดีอาญาที่ เป็นความผิด 
อันยอมความได้ที่มิใช่เป็นความผิดเกี่ยวกับเพศ อ านาจ
ในการไกล่เกลี่ยคดีแพ่งเป็นของคณะบุคคลผู้ท าหน้าที่
ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทซึ่งคู่กรณีเลือกจากบัญชี
รายช่ือที่นายอ าเภอจัดท าขึ้นฝ่ายละคน โดยมีนายอ าเภอ 
หรือปลัดอ าเภอที่ได้รับมอบหมาย หรือพนักงานอัยการ
ประจ าจังหวัด เป็นประธาน เมื่อคู่กรณีตกลงตาม 
ผลไกล่เกลี่ยแล้ว จะมีการท าเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ 
ซึ่งจะมีผลเช่นเดียวกับค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ 
ส่วนอ านาจในการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเป็นของนายอ าเภอ
หรือปลัดอ าเภอซึ่งนายอ าเภอมอบหมาย เมื่อผู้เสียหาย 
และผู้ถูกกล่าวหายินยอมเป็นหนังสือตามที่ไกล่เกลี่ย 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเก้ไขเพิ่มเติม), หน้า 77 – 78 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พมิพ์ครั้งที่ ๘, 
หน้า 398 
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ภาษาไทย 

ค าศัพท ์
ภาษาอังกฤษ (นาม, 

กริยา) 

ค าอธิบาย แหล่งที่มา 
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และปฏิบัติตามค าไกล่ เกลี่ยดั งกล่าวแล้ว คดีอาญา 
เป็นอันเลิกกัน  
(พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  
มาตรา 61/2 และ 61/3) 
2. การด าเนินการของศาลเพื่อให้คู่ความในคดีแพ่งได้ตกลง
กันหรือประนีประนอมยอมความกันในข้อที่พิพาท ในการนี้
ศาลจะด าเนินการเป็นการลับเฉพาะต่อหน้าตัวความ 
ทุกฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยจะมีทนายความอยู่ด้วย
หรือไม่ก็ได้ และศาลอาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล 
เป็นผู้ประนีประนอม เพื่อช่วยเหลือศาลในการไกล่เกลี่ย 
ให้ คู่ ความได้ประนีประนอมกันก็ ได้  (มาตรา 20  
และ 20 ทวิ ป.วิ.พ.) 

 

5 การขอประกันตัวช้ันฎีกา To request temporary 
release for Supreme 
Court appeal (v.) 

การยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อขอให้พิจารณาปล่อย ผู้ต้องหา
หรือจ าเลยช่ัวคราวโดยไม่ต้องมีประกัน หรือมีประกัน 
หรือมีประกันและ หลักประกัน ภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด ในกรณีที่จ าเลยถูกขังหรือจ าคุกโดยผลของ 
ค าพิพากษาศาลช้ันต้น ศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์
ภาค จะขอปล่อยช่ัวคราวก่อนที่จะยื่นอุทธรณ์หรือ 
ยื่นฎีกาพร้อมกัน หรือหลังจากยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกา 
ก็ได้ แล้วแต่กรณี 

สื่ อสิ่ งพิมพ์ เรื่ องการขอปล่อยตัว
ช่ัวคราวต่อศาล กองการต่างประเทศ 
ส านักงานศาลยุติธรรม 
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6 การขอประกันตัวช้ัน
อุทธรณ ์

To request temporary 
release for Appellate 
Court appeal (v.) 

การยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อขอให้พิจารณาปล่อย ผู้ต้องหา
หรือจ าเลยช่ัวคราวโดยไม่ต้องมีประกัน หรือมีประกัน 
หรือมีประกันและ หลักประกัน ภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด ในกรณีที่จ า เลยถูกขังหรือจ าคุกโดยผล 
ของค าพิพากษาศาลช้ันต้น ศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ภาค  
จะขอปล่อยช่ัวคราวก่อนที่จะยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกา
พร้ อมกัน หรื อหลั งจากยื่ นอุ ทธรณ์หรื อยื่ นฎี กาก็ ได้   
แล้วแต่กรณี 
 

สื่ อสิ่ งพิมพ์ เรื่ องการขอปล่อยตัว
ช่ัวคราวต่อศาล กองการต่างประเทศ 
ส านักงานศาลยุติธรรม 

 

7 การถอนฟ้อง Withdrawal of a 
criminal charge (n.) 

 

ยื่นค าร้องหรือค าบอกกล่าวต่อศาลแสดงความประสงค์
ว่ าจะ ไม่ ด า เนินคดีที่ ยื่ นฟ้อง ไว้ ต่ อ ไป  ในคดี แพ่ ง  
และคดีปกครองเรียกว่า ถอนค าฟ้อง ในคดีอาญาเรียกว่า  
ถอนฟ้อง  
 

- พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเกไ้ขเพิม่เตมิ), หนา้ 235 
- มาตรา 175 ป.วิ .พ., มาตรา 35  
ป.วิ .อ. และระเบียบที่ประชุมใหญ่ 
ตุ ลาการ ในศาลปกครองสู งสุ ด 
ว่ าด้ วยวิ ธี พิ จารณาคดี ปกครอง  
พ.ศ. 2553 ข้อ 82 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘,     
หน้า 427 
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8 การยึดทรัพย ์ Seizure of property (n.)       ในคดีอาญา หมายถึง เอาทรัพย์สินไปจากการครอบครอง 
ของบุคคล หรือเอาทรัพย์มาเก็บรักษาไว้ เพื่อประโยชน์
ในการด าเนินคดีหรือปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป 
     ในคดีแพ่ง หมายถึง การเอาทรัพย์สินของลูกหนี้ 
ไปด าเนินการเพื่อประโยชน์ในการบังคับคดี การยึดทรัพย์
ต้องกระท าโดยเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจ 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเก้ไขเพิ่มเติม), หน้า 451 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบบัราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘, 
หน้า 468 
 

 
 

9 การสงเคราะหผ์ู้ต้องขัง Prisoner support service (n.) 
Social work for prisoner (n.) 
 

การให้ความช่วยเหลือผูต้้องขังในด้านต่างๆ 
 
 
 
 

ค าอธิบายจากกรมราชทัณฑ์ 
ค าศพัท์ภาษาอังกฤษ 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง 
กับงานราชทัณฑ์ หน้า 50 
 

 

10 การส่งผูร้้ายข้ามแดน Extradition (n.) การที่ประเทศใดประเทศหนึ่งตกลงยินยอมส่งตัวบุคคล 
ที่ต้องหาว่ากระท าความผิดทางอาญาในอีกประเทศหนึ่ง 
ตามค าขอ เพื่อน าตัวไปด า เนินคดีหรือบังคับโทษ 
ตามค าพพิากษาของประเทศผู้ร้องขอ 

มาตรการส่งผู้ร้ายข้ามแดน : กลไก
ความร่ วมมื อระหว่ างรั ฐในการ
ปราบปรามยาเสพติด ,” วารสาร
ยุ ติ ธรรม , เล่ ม 3 , ปีที่  4 , น.35 
(กุมภาพันธ-์มีนาคม 2547) 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจาก กต.สป.ยธ. 
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11 การสืบพยาน Witness examination (n.) 
 

กระบวนการแสวงหาความจริงในการพิจารณาคดีของศาล  
โดยวิธีแสดงพยานหลักฐานต่อศาลหรือน าพยานมาให้ถ้อยค า
ต่อศาลหรือน าศาลไปดูสถานท่ี 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเกไ้ขเพิม่เตมิ), หนา้ 571 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 
 

 

12 คดีมีมลู Prima facie case (n.) 
 

คดีที่มีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่อาจน าไปสู่ 
การลงโทษผู้กระท าความผิดได้ 

ค าอธิบายจากส านักกิจการยุติธรรม 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘,    
หน้า 531  
 

 

13 คดีอาญา 
 

Criminal case (n.) 
 

คดีที่เกี่ยวกับการกระท าท่ีกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด
และมีโทษทางอาญา 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเกไ้ขเพิม่เตมิ), หนา้ 114 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘, 
หน้า 531 
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14 ความผิดกรรมเดยีวท่ีผิด
กฎหมายหลายบท 

Divisible offence (n.)    ลักษณะการกระท าความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 90 
    มาตรา 90  เมื่ อการกระท าใดอันเป็นกรรมเดียว 
เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ใช้กฎหมายบทที่มีโทษ
หนักท่ีสุดลงโทษแก่ผู้กระท าความผิด 

ค าอธิบายจากส านักงานอัยการสูงสุด 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘, 
หน้า 539 

 

 

15 ความผิดหลายกรรมต่างกัน Several distinct and 
Different offence (n.) 

   ลักษณะการกระท าความผิดตาม ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 91 
   มาตรา 91  เมื่อปรากฏว่าผู้ใดได้กระท าการอันเป็น
ความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ศาลลงโทษผู้นั้นทุกกรรม
เป็นกระทงความผิดไป แต่ไม่ว่าจะมีการเพิ่มโทษ ลดโทษ 
หรือลดมาตราส่วนโทษด้วยหรือไม่ก็ตาม เมื่อรวมโทษ 
ทุกกระทงแล้ว โทษจ าคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกินก าหนด
ดังต่อไปนี้ 
 (1) สิบปี ส าหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุด 
มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกินสามปี 
 (2) ยี่สิบปี ส าหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุด 
มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงเกินสามปีแต่ไม่เกินสิบปี 
 (3) ห้าสิบปี ส าหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุด 
มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงเกินสิบปีขึ้นไป เว้นแต่กรณี 
ทีศ่าลลงโทษจ าคุกตลอดชีวิต 

ค าอธิบายจากส านักงานอัยการสูงสุด 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจากส านักงานอัยการสูงสุด 
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16 ความผิดอันไม่อาจยอม
ความได้ 

Non - compoundable 
offence (n.) 
 

กระท าที่ เป็นความผิดที่มี โทษทางอาญา ที่ เป็นคดี
ความผิดที่กระทบต่อสังคมส่วนรวม โดยถือว่ารัฐ 

เป็นผู้ เสียหาย ซึ่งอาจเรียกได้ว่าคดีความผิดอาญา 

ต่อแผ่นดิน ดังนั้น ผู้ที่ได้รับผลเสียหายจากความผิด
อาญาดังกล่าว ไม่อาจที่จะเข้าไปด าเนินคดีเองได้ หรือ 

แม้จะไม่ติดใจเอาความ คดีก็ยังไม่ยุติ ต้องด าเนินคดีฟ้องร้อง
ผู้กระท าผิดจนถึงที่สุด 

ค าอธิบายจากส านักงานอัยการสูงสุด 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจากส านักงานอัยการสูงสุด 
 

 

17 ความเห็นแย้ง Dissenting opinion (n.)  
 

1 .  ค ว าม เห็ นขอ งผู้ ที่ ไ ม่ เ ห็ นด้ ว ยกั บคว าม เห็ น 
ของฝ่ายข้างมากหรือมติของที่ประชุม 
2. ความเห็นของผู้พิพากษาในองค์คณะ ซึ่งไม่เห็นพ้อง
ด้วยกับค าพิพากษาหรือค าสั่งของผู้พิพากษาฝ่ายข้างมาก 
(มาตรา 193 ตรี ป.วิ.อ. และ มาตรา 224 และ 248 ป.วิ.พ.) 
3. ความเห็นของต ารวจหรือพนักงานฝ่ายปกครอง 
ที่เห็นแตกต่างจากความเห็นของอัยการในการสั่งฟ้องคดี 
(มาตรา 145 ป.วิ.อ.)  

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเกไ้ขเพิม่เตมิ), หนา้ 131 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘, 
หน้า 98 

 

18 ค่าชดเชย Severance pay (n.)  เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง นอกเหนือจากเงิน
ประเภทอ่ืนซึ่งนายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้าง  
(มาตรา 5 พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541) 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเกไ้ขเพิม่เตมิ), หนา้ 133 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘, 
หน้า 308 
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19 ค่าธรรมเนียม Fee (n.) 
Charge (n.)  
 

เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ เรียกเก็บตามกฎหมาย 
เนื่ องจากการให้บริ การของหน่ วยงานของรั ฐ เช่น 
ค่ าธรรมเนี ยมศาล ค่ าธรรมเนี ยมการส่ งออกตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตามปกติ
ค่าธรรมเนียมจะเป็นสัดส่วนกับบริการที่ผู้รับบริการ 
ได้ประโยชน์ แต่ในบางกรณีค่าธรรมเนียมอาจถูกก าหนด 
ให้เรียกเก็บในเชิงภาษี เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสทิธิ
และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
 

 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเกไ้ขเพิม่เตมิ), หนา้ 136 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพค์รั้งที่ ๘, 
หน้า 51, 126 

 

20 ค่าสินไหมทดแทน Indemnity (n.) 
Compensation (n.)  
 

สิ่งที่ให้หรือการกระท าที่ท า เพื่อชดใช้หรือทดแทน 
ความเสียหายที่ เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคล 
อันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการผิดสัญญา รวมทั้ง 
การคืนทรัพย์สินให้แก่ผูเ้สยีหายด้วย เช่น ค่าสินไหมทดแทน
เพื่อละเมิด ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ช าระหนี้ 
ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ 
(มาตรา 215 และ 438 ป.พ.พ.) 
 
 
 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเกไ้ขเพิม่เตมิ), หนา้ 139 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพทน์ิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘,    
หน้า 155 
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21 ค่าอุปการะเลี้ยงด ู Maintenance (n.) 
 

ค่าใช้จ่ายในการยังชีพที่กฎหมายก าหนดให้บุคคลใด 
บุคคลหนึ่งมีหน้าที่ต้องช าระ  

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเก้ไขเพิ่มเติม), หน้า 140 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘,    
หน้า 194 
 

 

22 ค าขอ Request (n.) 1.  ค าซึ่ งคู่ความหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้ เสีย 
ขอให้ศาลมีค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง 
2. หนังสือที่ยื่นต่อทางราชการ เพื่อขอให้ท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเกไ้ขเพิม่เตมิ), หนา้ 141 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘,    
หน้า 557 
 

 

23 ค าคัดค้าน Protest (n.) 
Demurrer (n.) 

 

1. ค าขอที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้เสียในคดียื่นต่อศาลเพื่อคัดค้าน
หรือโต้แย้งการด าเนินกระบวนพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ตามที่กฎหมายก าหนด เ ช่น ค าคัดค้านผู้พิพากษา  
(มาตรา 11 – 14 ป.วิ .พ.) ค าคัดค้านตุลาการศาล
ปกครองในองค์คณะพิจารณาพิพากษาหรือผู้แถลง 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเกไ้ขเพิม่เตมิ), หนา้ 141 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
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คดีปกครอง (มาตรา 63 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542) ค าคัดค้าน 
ของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการโจทก์ หรือ
ผู้เสียหายที่ศาลรับฟังประกอบการวินิจฉัยค าร้องขอ 
ปล่อยตัวช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ต้องขังตามหมายศาล 
(มาตรา 108 ป.วิ.อ.) 
2. หมายความรวมถึง ค าคัดค้านแก้ข้อเรียกร้องแย้งด้วย 
ทั้งนี้ เว้นแต่ค าคัดค้านแก้ข้อเรียกร้องแย้งบางประการ 
ที่กฎหมายก าหนด (พ.ร.บ. อนุญาโตตุลการ มาตรา 5) 
 
 

หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘,    
หน้า 557 

24 ค าพิพากษา Judgment (n.) 
Verdict (n.) 
 

ค าวินิจฉัยช้ีขาดของศาลในประเด็นแห่งคดีที่ฟ้องต่อศาล พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเกไ้ขเพิม่เตมิ), หนา้ 143 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘,    
หน้า 561 
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25 ค าร้อง Motion (n.) 
  

1. ค าขอที่ยื่นต่อทางราชการ เพื่อให้ท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง
แก่ผู้ร้อง 
2. ค าขอที่คู่ความยื่นต่อศาล เพื่อขอให้ศาลมีค าสั่งในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเกไ้ขเพิม่เตมิ), หนา้ 144 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘,    
หน้า 210 
 

 

26 ค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งไม่
อนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราว 

Petition to appeal 
court order denying 
temporary release (n.) 

ในกรณีที่ศาลสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราว ผู้ร้องขอ 
มีสิทธิยื่นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งนั้นได้ ดังต่อไปนี้  
     ( ๑ )  ค า สั่ ง ขอ งศ าล ช้ันต้ น  ให้ อุ ท ธ รณ์ ไ ปยั ง 
ศาลอุทธรณ์  
     (๒) ค าสั่งของศาลอุทธรณ์ ให้อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา 
ใ ห้ ศ า ล ช้ั น ต้ น ที่ รั บ ค า ร้ อ ง อุ ท ธ ร ณ์ ค า สั่ ง รี บ ส่ ง 
ค าร้องดังกล่าวพร้อมด้วยส านวนความ หรือส าเนา
ส านวนความเท่าที่จ าเป็นไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา 
แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา และมีค าสั่งโดยเร็ว ค าสั่งของ
ศาลอุทธรณ์ที่ ไม่อนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราวยืนตาม 
ศาลช้ันต้นให้เป็นที่สุด แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิที่จะยื่นค าร้อง
ให้ปล่อยช่ัวคราวใหม ่

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 119 ทว ิ
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27 จ าแนกลักษณะผูต้้องขัง  To classify the  
prisoner (n.) 

กระบวนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายบุคคลตั้งแต่รับตัว 
เข้าสู่เรือนจ าจนกระทั่งได้รับการปล่อยตัว โดยการศึกษา
วิเคราะห์ประวัติภูมิหลัง บุคลิกลักษณะและสภาพทั่วไป
ของผู้ต้องขัง สาเหตุและพฤติการณ์ในการกระท า 
ความผิด รวมทั้งประวัติการกระท าความผิด และ 
ความประพฤติและวินัยในระหว่างคุมขัง เพื่อให้สามารถ
ก าหนดแผนการควบคุม แก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู และพัฒนา
พฤตินิสัยผู้ต้องขัง และการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 

ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการการจ าแนก
ลั กษณะผู้ ต้ องขั งและการแยก 
คุมขัง การเลื่อน หรือลดช้ันนักโทษ
เด็ดขาด การลดวันต้องโทษจ าคุก 
และการพักการลงโทษ พ.ศ.2559 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
Corrections Act, B.E. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 จ าเลย Defendant (n.) 
Accused (n.)   

1. บุคคลผู้ถูกฟ้องต่อศาลแล้ว 
2. บุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้กระท า
ความผิด (มาตรา 2 (3) ป.วิ.อ.) 
3. บุคคลซึ่งถูกฟ้องต่อศาลว่าได้กระท าความผิดอาญา 
(พรบ. ค่าตอบแทนผู้ เสียหายและค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 มาตรา 3) 

 พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเกไ้ขเพิม่เตมิ), หนา้ 180 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘,    
หน้า 7 
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29 โจทก ์ Plaintiff (n.) 
Complainant (n.) 
 

1. พนักงานอัยการ หรือผู้เสียหายซึ่งฟ้องคดีอาญาต่อศาล
หรือทั้งคู่ในเมื่อพนักงานอัยการและผู้เสียหายเป็นโจทก์
ร่วมกัน  
2. บุคคลผู้ฟ้องคดีต่อศาล 
 

- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา , 
ฉบับอ้างอิง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561, 
ศ. ด.ร. สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์ วัฒนกุล 
มาตรา 2 (14) 
- พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเก้ไขเพิ่มเติม), หน้า 196 
ศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘,    
หน้า 583 

 

30 ช้ันของผู้ต้องขัง Class of prisoner (n.) เป็นตัวก าหนดเกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของนักโทษ 
ภายในเรือนจ า เช่น การได้รับพระราชทานอภัยโทษ  
การลดวันต้องโทษจ าคุก การได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือ 
เจ้าพนักงาน การออกไปท างานนอกเรือนจ า และการพัก
การลงโทษ เป็นต้น โดยปกติการแบ่งกลุ่มนักโทษเด็ดขาด 
ภายในเรือนจ าออกเป็น 6 ช้ัน คือ 
(1) ช้ันเยี่ยม (2) ช้ันดีมาก (3) ช้ันดี (4) ช้ันกลาง  
(5) ช้ันเลว และ (6) ช้ันเลวมาก 
    ทั้งนี้ เมื่อผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดแล้ว จะได้รับจัดช้ันให้เป็น  
"ช้ันกลาง" เว้นแต่เป็นผู้ต้องโทษซ้ าที่ไม่ใช่ความผิดลหุโทษ
หรือประมาท จะถูกจัดเป็น "ช้ันเลว" 

คู่มือการใช้ชีวิตในเรือนจ า 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ
งานราชทัณฑ์ หน้า 29 
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31 ไต่สวนมูลฟ้อง Determination of 
prima facie validity (n.) 

หมายถึงกระบวนการไต่สวนของศาลเพื่อวินิจฉัยถึงมูลคดี
ซึ่งจ าเลยต้องหา 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 1 (12) 

 

 

32 ถามค้าน Cross-examine (v.) การที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งซักถามพยาน เมื่อคู่ความฝ่าย 
ที่อ้างพยานได้ซักถามพยานเสร็จแล้ว เพื่อการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงที่พยานได้เบิกความไปหรือท าลายน้ าหนัก 
ของพยาน, ซักค้าน ก็ใช้ (มาตรา 117 ป.วิ.พ.)  

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเก้ไขเพิ่มเติม), หน้า 236 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘,    
หน้า 82 
 

 

33 ถามติง Re-examine (v.) การที่คู่ความฝ่ายที่อ้างพยานซักถามพยานอีกครั้งหนึ่ง 
เมื่ อคู่ ความอีกฝ่ ายหนึ่ งถามค้ านพยานเสร็ จแล้ ว 
เพื่อทบทวน อธิบาย หรือ ยืนยันข้อเท็จจริงที่ถูกถามค้าน  
(มาตรา 117 ป.วิ.พ.) 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเก้ไขเพิ่มเติม), หน้า 236 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘,    
หน้า 286 
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34 ถามน า Leading question (n.) ถามพยานโดยแนะค าตอบไว้ในค าถามนั้นด้วย พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเก้ไขเพิ่มเติม), หน้า 236 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘,    
หน้า 181 
 

 

35 ทนายความ 
 

Attorney at law (n.) 
Attorney (n.) 
Advocate (n.) 

1. ผู้ซึ่งกฎหมายให้มีอ านาจหน้าที่ว่าต่างแก้ต่างแทน
คู่ความในคดี, เรียกสั้น ๆ ว่า ทนาย 
2. ผู้ที่สภาทนายความได้รับจดทะเบียนและออกใบอนุญาต
ให้เป็นทนายความ (พ.ร.บ. ทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 4) 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเก้ไขเพิ่มเติม), หน้า 239 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที ่๘,    
หน้า 612 
- ผู้แทนจากคณะนิติศาสตร์ 
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36 เบิกความ Give evidence (v.) 
Testify (v.) 

ให้ถ้อยค าต่อศาลในการพิจารณาคดี  
 
 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเก้ไขเพิ่มเติม), หน้า 323 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘,    
หน้า 644 
- รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 
 

 

37 เบิกความเท็จต่อศาล 
 
 

False testimony (n.) 1.  การให้ถ้อยค า  หรือแสดงข้อความ ในฐานะ 
เป็นพยานต่อศาลในการพิจารณาคดีกฎหมาก าหนด 
ให้การเบิกความเท็จต่อศาลเป็นความผิดอาญา  
   ไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญา การเบิกความเท็จนั้น 
บุคคลผู้เบิกความเท็จจะต้องรู้อยู่ก่อนแล้วว่าข้อเท็จจริงนั้น
เป็นความเท็จ ถ้าไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นความเท็จ ไม่ถือว่า
เป็นการเบิกความเท็จ 

ค าอธิบายจาก กสม. 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจาก กสม. 
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   2. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 บัญญัติ
ความผิดเกี่ยวกับการเบิกความเท็จต่อศาลว่า  
    “ผู้ใดเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล 
 ถ้าความเท็จนั้นเป็นข้อส าคัญในคดี ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ  
      ถ้ าความผิ ดดั งกล่ าวในวรรคแรก ได้ กระท า 
ในการพิจารณาคดีอาญา ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท” 

ค าอธิบายจาก กสม. 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจาก กสม. 

 

38 ประจักษ์พยาน Eye-witness (n.) 
 

พยานบุคคลที่เป็นผู้ได้เห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความ
เกี่ยวกับเรื่องที่ให้การเป็นพยานนั้นมาด้วยตนเองโดยตรง 
(มาตรา 95 (2) ป.วิ.พ.) 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเก้ไขเพิ่มเติม), หน้า 335 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘,    
หน้า 649 
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39 ผู้ช่วยผู้พิพากษา Judge trainee (n.) 
 

บุคคลที่สอบบรรจุได้เป็นผู้พิพากษาแต่อยู่ระหว่าง 
รอการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

หนังสือศัพท์ภาษามือด้านกฎหมาย, 
สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
หน้า 81 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘,    
หน้า 662 
 
 

 

40 ผู้ต้องขัง Prisoner (n.) 
Inmate (n.) 

1. หมายความรวมตลอดถึง นักโทษ คนต้องขั ง และ 
คนฝาก  
(พ.ร.บ. เรือนจ าทหาร พ.ศ. 2479 มาตรา 4) 
2. บุคคลที่ถูกขังอยู่ในเรือนจ า ได้แก่ นักโทษเด็ดขาด 
คนต้องขัง และคนฝาก  
(พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 มาตรา 4) 
3. หมายความรวมถึง นักโทษเด็ดขาด คนต้องขัง และ 
คนฝาก 

- พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเก้ไขเพิ่มเติม), หน้า 369 
- พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘,    
หน้า 262 
- รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 
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41 บรรลุนติิภาวะ Become sui juris  
Full age Come of age 
Attain majority (v.) 

มีภาวะพ้นจากความเป็นผู้เยาว์และมีความสามารถ 
ใช้สิทธิตามกฎหมายทั้งปวงได้โดยสมบูรณ์ด้วยตนเอง  
โดยกฎหมายก าหนดให้บุคคลบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุ 
ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือเมื่อผู้เยาว์ท าการสมรสโดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเก้ไขเพิ่มเติม), หน้า 304 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘,    
หน้า 637 

 

42 ผู้พิพากษา Judge (n.) 
 

ผู้มีอ านาจและหน้าท่ีในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเกไ้ขเพิม่เตมิ), หนา้ 389 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘,    
หน้า 170 

 

43 ผู้พิพากษาสมทบ Associate judge (n.) บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายจัดตั้งศาลช านัญพเิศษ 
ให้เป็นองค์คณะร่วมกับผู้พิพากษาซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการ 
มี อ านาจและหน้ าที่ ในการพิ จารณาพิ พากษาคดี   
เช่น ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว  
ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเกไ้ขเพิม่เตมิ), หนา้ 389 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘,    
หน้า 24 
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44 พยานบอกเล่า Hearsay evidence (n.) พยานบุคคลซึ่งให้การในเรื่องที่ตนมิได้เห็น ได้ยิน หรือ 
รู้มาด้วยตนเอง แต่ได้ยินหรือได้ฟังจากผู้อื่น พยานที่บอกเล่า
ถึ งข้ อความที่ บั นทึกไว้ ใน เอกสารหรื อวัตถุอื่ น ใด  
ถ้าเป็นการน าเสนอเพื่อพิสูจน์ความจริงแห่งข้อความนั้น 
ก็ถือเป็นพยานบอกเล่า  

- พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเกไ้ขเพิม่เตมิ), หนา้ 411 
-  ม าตรา  95/1 ป . วิ . พ .  และ 
มาตรา 226/3 ป.วิ.อ. 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘,    
หน้า 142 
 

 

45 พยานผู้เช่ียวชาญ Expert Witness (n.)    มาตรา 243 ผู้ใดโดยอาชีพหรือมิใช่ก็ตาม มีความเช่ียวชาญ 
ในการใด ๆ เช่น ในทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ฝีมือ
พาณิชยการ การแพทย์ หรือกฎหมายต่างประเทศ และ
ซึ่งความเห็นของผู้นั้นอาจมีประโยชน์ในการวินิจฉัยคดี   
ในกา รสอบสวน  ไ ต่ ส วนมู ลฟ้ อ งหรื อพิ จ า รณา  
อาจเป็นพยานในเรื่องต่าง ๆ เป็นต้นว่า ตรวจร่างกาย
หรือจิตของผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือจ าเลย ตรวจลายมือ 
ท าการทดลองหรือกิจการอย่างอ่ืน ๆ  

 

ค าอธิบายจากส านักงานอัยการสูงสุด 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘, 
หน้า 118 
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46 ฟ้องคดี Sue (v.) 
Implede (v.) 
Prosecute (v.) 
take legal action (v.) 

เสนอข้อพิพาทในทางแพ่ง หรือเสนอค ากล่าวหาในทางอาญา
ต่อศาล หรือเสนอข้อหาต่อศาลปกครอง  

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเกไ้ขเพิม่เตมิ), หนา้ 424 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘,    
หน้า 151 
- รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 

 
 

 

47 ยกฟ้อง Dismiss a charge (v.) 
To acquit (v.) 

พิพากษาหรือสั่งให้ผู้ฟ้องแพ้คดี 
  

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเกไ้ขเพิม่เตมิ), หนา้ 446 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- พจนานุ กรมศัพท์ และส านวน
กฎหมายไทย – อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย 
หน้า 508, อ. ธง วิทัยวัฒน์ 
- รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 
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48 รอลงอาญา Suspension of the 
execution of 
imprisonment (n.) 
Suspended sentence (n.) 
 

วิธีการที่ศาลใช้ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดซึ่งมีโทษจ าคุก
และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจ าคุกไม่เกินสามปี ถ้าไม่ปรากฏ 
ว่าผู้นั้นได้รับโทษจ าคุกมาก่อน หรือปรากฏว่าไดร้ับโทษจ าคกุ 
มาก่อน แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ เมื่อศาลได้ค านึงถึงอายุ ประวัติ   
ความประพฤติ  สติปัญญา การศึกษาอมรบ สุขภาพ  
ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพและสิ่งแวดล้อมของผู้นั้น หรือ 
สภาพความผิ ด  หรื อเหตุ อื่ นอั นควรปรานี แล้ วเห็ น 
เป็นการสมควร ศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้นมีความผิด  
แต่รอการลงโทษไว้ หรือก าหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้แล้ว
ปล่อยตัวไป เพื่อให้โอกาสผู้นั้นกลับตัว ภายในระยะเวลา
ที่ศาลจะได้ก าหนด แต่ต้องไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่ศาล
พิพากษา โดยจะก าหนดเง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติ
ของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้ (มาตรา 56 ประมวลกฎหมายอาญา) 
 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเกไ้ขเพิม่เตมิ), หนา้ 458 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- พจนานุกรมศัพท์และส านวน
กฎหมายไทย – อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย 
หน้า 756, อ. ธง วิทัยวัฒน์ 
- รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 

 

49 ระวางโทษประหารชีวิต Death penalty (n.) โทษทางอาญาขั้นสูงสุดที่ลงแก่ผู้กระท าความผิดอาญา
อุกฉกรรจ์ วิธีประหารชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญา 
คือ การท าให้ตายโดยวิธีฉีดยาหรือสารพิษ ซึ่งบัญญัติไว้
ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 19 ว่า ผู้ใดต้องโทษ
ประหารชีวิต ให้ด าเนินการด้วยวิธีฉีดยาหรือสารพิษ 
ให้ตาย 
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50 วันตรวจพยานหลักฐาน Day of evidence           
examination (n.) 

เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง 
และเป็นธรรมในคดีที่จ าเลยไม่ให้การหรือให้การปฏิเสธ 
เมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอหรือศาลเห็นสมควร
ศาลอาจก าหนดให้มีวันตรวจพยานหลักฐานก่อนก าหนด
วันนัดสืบพยานก็ได้ โดยแจ้งให้คู่ความทราบล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 173/1 
 

 

51 วิธีพิจารณาระบบไต่สวน 
 
 

Inquisitorial procedure (n.) วิธีพิจารณาที่เป็นไปตามระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษร 
โดยมีวิธีพิจารณายึดตามประมวลกฎหมาย และพิจารณาคดี
แบบไม่มีคู่พิพาท โดยกระบวนการทั้งหมดจะมาจากฝ่ายผู้ไต่สวน 
โดยจะด าเนินการพิจารณาคดีแบบลับ โดยศาลจะมีบทบาท
มากในการแสวงหาความจริง 

ค าอธิบายจากส านักงานศาลยุติธรรม 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘,    
หน้า 160 

 

52 วิธีพิจารณาระบบกล่าวหา 
 

Accusatorial procedure (n.) 
 
 

วิธีพิจารณาที่เป็นไปตามระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี 
โดยมีวิธีพิจารณาด้วยวาจา เปิดเผย และพิจารณาคดี 
แบบมีคู่พิพาท โดยศาลจะวางตัวเป็นกลางและรับฟัง 
คู่พิพาทเพื่อตัดสิน 

ค าอธิบายจากส านักงานศาลยุติธรรม 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘,    
หน้า 7 
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53 ศาล Court (n.) 1.  องค์กรที่มี อ านาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดี 
ในการจัดตั้งศาลต้องท าเป็นพระราชบัญญัติหรือตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
2. ผู้พิพากษาหรือตุลาการซึ่งมีอ านาจพิจารณาพิพากษา
อรรถคดี 
3. ศาลยุติธรรมที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา 
แต่ ไม่ รวมถึ งศาลเยาวชนและครอบครั ว  เว้นแต่ 
ในคดีอาญาที่ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอ านาจพิจารณา
พิพากษาคดีซึ่งผู้กระท าความผิดมีอายุตั้งแต่สิบแปดปี
บริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่การกระท าความผิดได้เกิดขึ้น 
(พ.ร.บ.วิธีด าเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมาย
อาญา พ.ศ. 2522 มาตรา 4) 
 
 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเกไ้ขเพิม่เตมิ), หนา้ 506 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘,    
หนา้ 732 
- รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 
 

 

54 ศาลแขวง District court (n.) 
 

ศาลช้ันต้นที่มีอ านาจพิจารณาพิพากาคดีและมีอ านาจ 
ท าการไต่สวนหรือมีค าสั่งใด ๆ ซึ่งผู้พิพากษาคนเดียว 
มีอ านาจตามที่ก าหนดไว้ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  
โดยมีอ านาจพิจารณาคดีแพ่งซึ่งราคาทรัพย์สินที่พิพาท 
หรือ จ านวนเงินที่ฟ้องไม่ เกินสามแสนบาท (วงเงิน 
ดังกล่าวอาจขยายได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา)  
และพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ซึ่งกฎหมายก าหนดอัตรา
โทษอย่างสูงไว้ให้จ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเกไ้ขเพิม่เตมิ), หนา้ 507 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘,    
หน้า 732 
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หกหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ แต่จะลงโทษจ าคุกเกิน 
หกเดือนหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
ซึ่งโทษจ าคุกหรือปรับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง
เกินอัตราที่กล่าวแล้วไม่ได้ 
 

 

55 ศาลจังหวัด Provincial court (n.) 
 

ศาลยุติธรรมช้ันต้นที่ตั้งประจ าในแต่ละจังหวัดหรือ 
ในบางอ าเภอ มี เขตตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
จังหวัดนั้นได้ก าหนดไว้ มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี
แพ่ งและคดีอาญาทั้ งปวงที่มิ ได้ อยู่ ในอ านาจของ 
ศาลยุติธรรมอื่น  

- พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเกไ้ขเพิม่เตมิ), หนา้ 507 
- (มาตรา 16 และ 18 พระธรรมนูญ 
ศาลยุติธรรม) 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘,    
หน้า 732 
 

 

56 ศาลช้ันต้น Court of first instance (n.) 
 

ศาลยุติธรรมที่พิจารณาและตัดสินคดีทั่วๆไปเป็นครั้งแรก 
เ ช่น ศาลแขวง ศาลจังหวัด ศาลอาญา ศาลแพ่ง  
ศาลล้มละลายกลาง       

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเกไ้ขเพิม่เตมิ), หนา้ 507 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘,    
หน้า 732 
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57 ศาลฎีกา Supreme court (n.) 
 

ศาลยุติธรรมช้ันสูงสุด มีอ านาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดี
ที่อุทธรณ์ค าพิพากษา หรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ และ 
คดีอุทธรณ์ค าพิพากษา หรือค าสั่งของศาลช้ันต้นบางศาล
ที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ เช่น ศาลแรงงาน 
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
ศาลภาษีอากร และคดีที่มีกฎหมายบัญญัติให้ศาลฎีกา 
มีอ านาจพิจารณาพิพากษา เช่น มีอ านาจพิจารณา
พิพากษาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเกไ้ขเพิม่เตมิ), หนา้ 507 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘,    
หน้า 733 

 

58 ศาลทหาร Military court (n.) 
Military tribunal (n.) 

ศาลที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร  
พ.ศ. ๒๔๙๘ มีอ านาจพิจารณาพิพากษาวางบทลงโทษ
ผู้กระท าผิดต่อกฎหมายทหารหรือกฎหมายอื่นในทางอาญา 
ในคดี ซึ่งผู้กระท าผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหาร
ในขณะกระท าผิด โดยแบ่งออกเป็น 3 ช้ัน คือ  
(1) ศาลทหารชั้นต้น 
(2) ศาลทหารกลาง  
(3) ศาลทหารสูงสุด 
 

- พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเกไ้ขเพิม่เตมิ), หนา้ 509 

- ม า ต ร า  1 3 ,  1 4  แ ล ะ  1 5  
พ.ร.บ. ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘,    
หน้า 733 
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59 ศาลแพ่ง Civil court (n.) 
 

ศาลยุติธรรมช้ันต้นที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทั้งปวง
และคดีอื่นใดที่มิได้อยู่ในอ านาจของศาลยุติธรรมช้ันต้นอื่น 
     

- พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเก้ไขเพิ่มเติม), หน้า 510 

- มาตรา 16 และ 19  
พระธรรมนูญศาลยตุิธรรม 

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘,    
หน้า 734 
 
 

 

60 ศาลยุติธรรม Court of justice (n.) 
Court of law (n.) 
 

ศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง ที่ไม่อยู่ในเขต
อ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และ ศาลทหาร 
 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเกไ้ขเพิม่เตมิ), หนา้ 511 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘,    
หน้า 734 
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61 ศาลเยาวชนและครอบครัว 
 
 

 Juvenile and family 
court   (n.) 

ศาลยุติธรรมช้ันต้นซึ่ งมีอ านาจพิจารณาพิพากษา 
หรือมีค าสั่งในคดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชน
กระท าความผิด หรือคดีอาญาที่ศาลซึ่งมีอ านาจพิจารณา
คดีธรรมดาได้โอนมาตามกฎหมาย หรือคดีครอบครัว 
อันได้แก่ คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาล หรือกระท า
การใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัว 
แล้วแต่กรณี ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์หรือคดีที่ศาลจะต้องสั่งเกี่ยวกับตัวเด็ก 
และเยาวชนตามบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งบัญญัติ 
ให้เป็นหน้าท่ีของศาลเยาวชนเละครอบครัว  
 

 

- พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเก้ไขเพิ่มเติม), หน้า 511 
- (พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดี เยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 10) 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์ภาษามือด้านกฎหมาย, 
สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 
หน้า 63 
 
 
 

 

62 ศาลแรงงาน Labour court (n.) 
 

ศาลยุติธรรมช้ันต้นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
เป็นศาลช านัญพิเศษ มีอ านาจหน้าที่พิจารณาพิพากษา
หรือมีค าสั่งในเรื่องต่อไปนี้ 
   1. คดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้าง
แรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 
   2. คดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรื อหน้าที่ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน หรือกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
สัมพันธ ์

- พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเกไ้ขเพิม่เตมิ), หนา้ 512 
- มาตรา 3, 5 – 8, 54, 57 และ 60 
พ.ร .บ. จั ดตั้ งศาลแรงงานและ 
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
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   3. กรณีที่จะต้องใช้สิทธิทางศาลตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ 
   4. คดีอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของเจ้าพนักงานว่าด้วย 
การคุ้มครองแรงงาน หรือของคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์ หรือรัฐมนตรีว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ 
   5. คดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 
สืบเนื่องจากข้อพิพาทแรงงานหรือเกี่ยวกับการท างาน
ตามสัญญาจ้างแรงงาน 
   6. ข้อพิพาทแรงงานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ขอให้ศาลแรงงานช้ีขาดตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ ์

 
 

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘,    
หน้า 734 
 

63 ศาลอาญา Criminal court (n.) 
 

ศาลยุติธรรมชั้นต้นที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา
ทั้งปวงที่มิได้อยู่ในอ านาจของศาลยุติธรรมช้ันต้นอื่น  
 
 

- พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเกไ้ขเพิม่เตมิ), หนา้ 513 
- มาตรา 16 และ 19 พระธรรมนูญ 
ศาลยุติธรรม 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘,    
หน้า 735 
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64 ศาลอุทธรณ ์ Appeal court (n.) 
Court of appeal (n.) 
 

ศาลยุติธรรมชั้นสูงถัดจากศาลฎีกาลงมา พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเกไ้ขเพิม่เตมิ), หนา้ 513 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘,    
หน้า 735 
 

 

65 สวัสดิการผูต้้องขัง Prisoner welfare (n.) 
Welfare for prisoner (n.) 

ประโยชน์หรือบริการต่างๆ ที่ เรือนจ าจัดให้ผู้ต้องขัง
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพและ
การได้รับการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ตามสมควร  
ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้จัดสวัสดิการให้แก่ผู้ต้องขังหลายอย่าง 
เช่น สวัสดิการขั้นพื้นฐาน เป็นต้น 
 

ค าอธิบายจากกรมราชทัณฑ ์
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง 
กับงานราชทัณฑ์ หน้า 50 
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66 หมายขัง Warrant of detention (n.) 
 

หมายที่ศาลสั่งให้ขังหรือกักขังบุคคลไว้  
 

- พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเกไ้ขเพิม่เตมิ), หนา้ 585 
- มาตรา 111 (2), 296 จัตวา และ
มาตรา 71 ป.ว.ิอ. 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 772  

 

67 ห้ามเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักร 

To prevent from leaving  
the country (v.) 

การที่ ศ าลมีค าสั่ ง ให้ ผู้ ต้ อ งหาหรื อจ า เลยที่ ไ ด้ รับ 
การปล่อยช่ัวคราวมิ ให้ เดินทางออกนอกประเทศ  
โดยให้ส่งมอบหนังสือเดินทางแนบไปพร้อมหนังสือ 
แจ้งค าสั่ งยังส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อระงับ 
การเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไว้จนกว่าศาล 
จะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น 

ข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข เกี่ยวกับ
การเรียกประกันหรือหลักประกัน 
ในการปล่อยช่ัวคราวจ าเลยหรือ
ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. 2548 
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68 อนุญาโตตุลาการ Arbitrator (n.) 
 

บุคคลที่คู่ กรณีพร้อมใจกันตั้ งขึ้นเพื่ อให้ช าระตัดสิน 
ในข้อพิพาททางแพ่งที่เกิดขึ้นแล้วหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต  
 

- พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที ่4 
(เเกไ้ขเพิม่เตมิ), หนา้ 596 
- มาตรา 210 ป.วิ.พ. และ 
พ.ร.บ.อนุญาโตตลุาการ พ.ศ. 2545 
มาตรา 5 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘,    
หน้า 785 
 

 

69 อายัด Attach (v.)  
 

ห้ามจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้อง พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(เเกไ้ขเพิม่เตมิ), หนา้ 605 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 25 
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70 อายุความ Time-bar (n.) 
Statue of limitation (n) 

ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดให้ใช้บังคับสิทธิเรียกร้อง
บังคับคดี ฟ้องหรือร้องทุกข์ในคดีอาญา ในคดีอาญา 
เมื่อขาดอายุความสิทธิทางคดีอาญาเป็นอันระงับ  
แต่ ในทางคดี แพ่ งหนี้ ที่ ข าดอายุ ความยั งค งมี อยู่ 
และอาจน าไปฟ้องร้องต่อศาลได้หากจ าเลยไม่ยก 
เรื่องอายุความขึ้นต่อสู้ ศาลก็อาจพิพากษาให้ช าระหนี้ได้ 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4  
(เเกไ้ขเพิม่เตมิ), หนา้ 605 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
หน้า 790 
- รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 
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1 กระท้าผิดซ ้า Recidive (v.) 
Recidivism (n.) 
Reoffend (v.) 

ผู้ ใดต้องค้าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ้าคุกถ้าและ 
ได้กระท้าความผิดใด ๆ อีกในระหว่างที่ยังจะต้องรับโทษ
อยู่ก็ดี ภายในเวลาห้าปีนับแต่วันพ้นโทษก็ดี หากศาล 
จะพิพากษาลงโทษครั งหลังถึงจ้าคุก ก็ให้ เพิ่มโทษ 
ที่จะลงแก่ผู้นั นหนึ่ ง ในสามของโทษที่ศาลก้ าหนด 
ส้าหรับความผิดครั งหลัง 

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบบัอ้างอิง 
(แก้ไขเพิม่เติม) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ,  
มาตรา 92 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2557,  
พิมพ์ครั งท่ี 8, หน้า 283 
- รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 
 

ย้ายไปหมวด 5 

2 การควบคุมตัวแบบ 
ไม่เข้มงวด 

Non-Intensive custody (n.) ใช้ฟื้นฟูฯ ผู้ เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่ เป็นผู้ติดยาเสพติด  
และมีประวัติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่อนข้างรุนแรง 
โปรแกรมที่ใช้ในการบ้าบัดฟื้นฟูฯ คือ FAST MODEL 
ระยะเวลาในการฟื้นฟูฯ 4 เดือน หน่วยงานฟื้นฟูฯ  
คื อ  กอ งทั พบก  กอ งทั พ เ รื อ  ก รมกา รปกครอ ง  
กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต และศูนย์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดนนทบุรี 

ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิว่าด้วย 
การตรวจพิสูจน์ การฟื้นฟสูมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติด การควบคมุตัว  
และการปฏิบตัิต่อผูเ้ข้ารับการตรวจ
พิสูจน์และผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ 21 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ทีเ่กี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์  
โดย ส้านักทณัฑวิทยา กรมราชทณัฑ ์
หน้า 44 
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3 การควบคุมและสอดส่อง 
 

Supervision (n.) เป็นกระบวนการติดตาม ดูแล ให้ค้าแนะน้าและช่วยเหลอื
ผู้กระท้าผิดที่อยู่ระหว่างการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชนภายใต้
เง่ือนไขการคุมความประพฤติ เพื่อช่วยให้ผู้กระท้าผิด
เหล่านั น สามารถปรับปรุงแก้ไขนิสัยความประพฤติ  
และปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติต่อไป 
ตลอดจนไม่หวนกลับไปกระท้าผิดซ ้าอีก โดยมีพนักงาน
คุมประพฤติเป็นผู้คอยควบคุมดูแลติดตามเยี่ยมเยือน
เ พื่ อ ใ ห้ ค้ า ป รึ ก ษ าแ น ะน้ า  ตั ก เ ตื อ น  ช่ ว ย เ หลื อ 
ในการด้าเนินชีวิตด้านการปรับตัว นิสัย ความประพฤติ 
การศึกษา งานนอกชีพ ตลอดจนเรื่ องอื่น  ๆ ด้วย 
การแก้ไขฟื้นฟูตามสภาพปัญหาและความต้องการเป็น
รายบุคคล โดยอาศัยเทคนิควิธีต่างๆ เช่น การให้ค้าปรึกษา  
การบ้าบัดรักษาอาการเจ็บป่วยทางกาย และจิตใจ  
การให้ความรู้ การฝึกอาชีพ การปรับพฤติกรรมรวมทั ง 
ให้การสงเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ 
 
 

คู่มืองานกรมคุมประพฤตสิ้าหรับ
บริการประชาชน หน้าท่ี 7  
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค้าแปลจากกรมคุมประพฤต ิ
 

 

4 การคุมประพฤติ Probation (n.) การสืบเสาะและพินิจ และการคุมความประพฤติ 
ผู้ถูกคุมความประพฤติให้ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก้าหนดไว้ 
ตามค้าสั่งหรือหนังสือแจ้งของศาล หรือเจ้าพนักงาน 
ผู้มีอ้านาจรวมทั งการใช้มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิด 

พระราชบัญญัติคมุประพฤติ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา 4 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
PROBATION ACT,B.E. 2016 
(2559) Section 4  
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5 การจ้าคุก Imprisonment (n.) 
Incarceration (n.) 

โทษทางอาญาสถานหนึ่ง ที่ให้เอาตัวผู้ต้องโทษไปคุมขัง 
ไว้ในเรือนจ้า 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั งที่ 4 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ), หน้า 179 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์  
โดย ส้านักทณัฑวิทยา กรมราชทณัฑ์
หน้า 35 
 

 

6 การจ้าคุกตลอดชีวิต Life Imprisonment (n.) 
 

การถูกลงโทษจ้าคุกตลอดชีวิตของนักโทษ หนังสือศัพท์ภาษามือไทยด้าน
กฎหมาย, สมาคมคนหูหนวกแห่ง
ประเทศไทย, หน้า 211 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์  
โดย ส้านักทณัฑวิทยา กรมราชทณัฑ ์
หน้า 35 
 

 

7 การจ้าแนก  
 

To sort out (v.) 
To separate (v.) 
To distribute (v.) 

1. การจ้ าแนกตามระเบียบกรมคุมประพฤติ  คือ  
การประเมินผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 
หรือบุคคลที่ศาล หรือเจ้าพนักงานผู้มีอ้านาจมีค้าสั่ง  
โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงหรือแนวโน้มการกระท้า
ความผิดซ ้า และสภาพปัญหา ความจ้าเป็น และความต้องการ
ของผู้กระท้าความผิดแต่ละรายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ก้าหนดวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม 

- ระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
การจ้าแนกผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ 
ผู้ถูกคุมความประพฤตแิละบุคคล 
ที่ศาล หรือเจ้าพนักงานผู้มีอ้านาจ 
มีค้าสั่ง พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ 3 
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2. ระเบียบกรมราชทัณฑ์ฯ จะใช้ค้าว่า การจ้าแนก
ลักษณะผู้ ต้ องขั ง  คือ  กระบวนการในการปฏิบั ติ 
ต่อผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลเริ่มตั งแต่วาระแรกที่รับตัว
ผู้ต้องขังเข้าสู่ เรือนจ้า จนกระทั่งได้รับการปล่อยตัว 
พ้นโทษ โดยการศึกษาวิ เ คราะห์ประวัติ ภู มิ หลั ง 
บุคลิกลักษณะและสภาพทั่วไปของผู้ต้องขัง รวมทั ง
ประวัติการกระท้าความผิดและสาเหตุแห่งการกระท้า
ความผิด เพื่อให้สามารถก้าหนดแผนการควบคุม แก้ไข 
บ้าบัด ฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง และการเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อย ซึ่งได้แก่ การจ้าแนกลักษณะ
ผู้ต้องขังขั นพื นฐาน การจ้าแนกลักษณะเพื่อการพัฒนา
พฤตินิสัย และการจ้าแนกลักษณะเพื่อการเตรียม 
ความพร้อมก่อนปล่อย 
 

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการ
จ้าแนกลักษณะผูต้้องขังและการ
แยกคุมขัง การเลื่อนหรือลดชั น
นักโทษเด็ดขาด การลดวัน
ต้องโทษจ้าคุกและการพักการ
ลงโทษ พ.ศ. 2559 ข้อ 5 , 6 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- หนังสือพจนานุกรมไทย-อังกฤษ 
โดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ หน้า 186 
- ค้าแปลจากกรมคุมประพฤต ิ

8 ก า ร ด้ า เ นิ น ก า ร เ พื่ อ 
ส ร้ า ง ความยุ ติ ธรรม 
เชิงสมานฉันท์ 

Procedure for restorative 
justice (n.) 

เป็นการด้าเนินการที่ให้ความส้าคัญกับการบรรเทาผลรา้ย 
หรือการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ นจากการกระท้าความผิด 
โดยการชดใช้ เยียวยาความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย 
และชุมชน การสร้างความส้านึกและความรับผิดชอบ 
ในการกระท้าของตน และการให้ผู้เสียหาย ผู้ถูกสืบเสาะ
และพินิจ ผู้ถูกคุมความประพฤติ และสมาชิกของชุมชน 
ที่ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมได้ร่วมกันหาวิธีการ 
ในการแก้ไขปัญหา 
 
 

พระราชบัญญัติคมุประพฤต ิ
พ.ศ. ๒๕๕๙  มาตรา 36 วรรครสอง 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- PROBATION ACT,B.E. 2559  
(2016) Chapter V 
- ค้าแปลจากกรมคุมประพฤต ิ
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9 การดูแลรักษาพยาบาล medical service (n.) 
medical care (n.) 

การดูและสุขภาพและการรักษาพยาบาล) โดยส่วนใหญ่
การดูแลสุขภาพคือมาตรการการป้องกันการเจ็บป่วย , 
เช่น การคัดกรองต่างๆ และการทดสอบ ที่พวกเรา 
จะถูกเรียกตัวไปทดสอบ เช่น การตรวจทางสูติ/ นรีเวช
วิทยา และกุมารเวชศาสตร์ ส่วนการรักษาพยาบาล 
หมายถึง รูปแบบการรักษาที่ตั งอยู่บนการสันนิษฐาน 
และการวินิจฉัยของแพทย์ เป็นสิ่งที่กระท้าหลังจาก 
เ กิ ดอาการ เ จ็ บป่ วยแล้ ว  การดู แลสุ ขภาพ  และ 
การรักษาพยาบาล ได้ถูกแบ่งออกเป็นการดูแลเบื องต้น 
การดูแลฉุกเฉิน และการดูแลพิเศษ การดูแลเบื องต้น คือ
ก า ร ดู แ ล ขั น พื น ฐ า น ข อ ง ก า ร ดู แ ล อื่ น ๆ  แ ล ะ 
มักจะจัดขึ นที่ศูนย์การดูแลสุขภาพเบื องต้นหรือศูนย์
อนามัยนั่นเอง การดูแลฉุกเฉิน เป็นการดูแลการเจ็บป่วย
หรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ นอย่างปัจจุบันทันด่วน หรือ 
เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง การดูแลพิเศษ เป็นการดูแล  
ที่จัดท้าขึ นในโรงพยาบาล และเป็นการดูแลรักษา ในกรณี
ที่ เ กิ ดความ เจ็ บป่ วยร้ า ยแรง  หรื อมี อ าการหนัก  
ที ่ม ักส่งต่อมาจากศูนย์การดูแลเบื องต้น ศูนย์อนามัย  
หรือคลินิกแพทย์ประจ้าบ้าน 
 
 
 
 
 

เว็บไซตโ์รงพยาบาลโซเลฟติออ 
ประเทศสวีเดน 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
เว็บไซตโ์รงพยาบาลโซเลฟติออ 
ประเทศสวีเดน 
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10 การตรวจพิสูจน์ Examination (n.) การแสวงหาข้อมูลจากการบันทึกประวัติพฤติกรรม 
ในการกระท้าความผิดตลอดจนสภาพแวดล้อมทั งปวง
ของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ รวมทั งการตรวจร่างกาย
และจิตใจ การตรวจหายาเสพติดทางห้องปฏิบัติการ 
หรือการกระท้าใด ๆ เพื่อน้าข้อเท็จจริงมาประมวล 
และวิเคราะห์ว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เป็นผู้เสพหรือ 
ผู้ติดยาเสพติดหรือไม่ 

ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดว่าด้วย
การตรวจพสิูจน์ การฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดการ
ควบคุมตัว และการปฏิบัติต่อผู้เข้า
รับการตรวจพิสจูน์และผู้เข้ารับ 
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ 3 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
REHABILITATION OF NARCOTIC 
ADDICT ACT, B.E. 2545 
(2002) section 9 วรรค 4 
 
 

 

11 การเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อย 

Pre-release (n.)  
Pre-release preparation (n.) 

     การเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ 
เ ป็ นก า ร จั ดอบรม ให้ แ ก่ ผู้ ต้ อ ง ขั ง  ที่ ใ ก ล้ พ้ น โทษ 
เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังก่อนท่ีจะพ้นโทษ
ออกไปสู่สังคมภายนอก รูปแบบการจัดโครงการเตรียม 
ความพร้อมก่อนปล่อย เป็นการจัดกลุ่ มผู้ ต้ องขั ง 
เพื่อให้ค้าปรึกษาแนะน้า เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ 
ตลอดจนเป็นแนวทางให้ผู้ต้องขังตัดสินเลือกวิถีทาง 
การด้าเนินชีวิต ภายหลังพ้นโทษ จะช่วยให้ผู้ต้องขัง
สามารถปรับตัวให้เข้ากับครอบครัว ชุมชนและสังคม
ได้อย่างเหมาะสมแต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมของสังคม 

รายงานการค้นควา้อิสระ  
เรื่อง “การเตรียมความพร้อม 
ก่อนปล่อย ส้าหรับผูต้้องขัง  
ที่มีแนวโน้มกระท้าผิดซ้ า  
ของเรือนจา้พิเศษรุงเทพมหานคร”  
โดย นายธนภัทร วางอภัย 
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มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และสังคมก็ยังไม่ให้การ
ยอมรับผู้พ้นโทษท้าให้ผู้พ้นโทษรู้สึกสับสน ว้าเหว่  
โดดเดี่ยว ไม่มีที่ปรึกษา ถูกทอดทิ ง อาจท้าให้ผู้พ้นโทษ
กลับไปกระท้าผิดอีกได้ 
 
 

12 การท้างานบริการสังคม
หรือสาธารณประโยชน์ 

Community Service or 
Public Service (n.) 

งานหรือกิจกรรมที่ก้าหนดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ 
ท้าให้แก่สังคม ชุมชน หรือองค์กรสาธารณกุศล โดยไม่ได้
รับค่าตอบแทนหรือค่าจ้าง และงาน หรือกิจกรรมดังกลา่ว 
ต้องไม่แสวงหาผลก้าไรให้แก่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 

ระเบียบกรมคุมประพฤต ิ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการท้างานบริการสังคม 
หรือสาธารณประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อ ๓ 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค้าแปลจากกรมคุมประพฤต ิ
 
 

 

13 การท้างานบริการสังคม
แทนการช้าระค่าปรับ 

Community service in 
place of paying a fine (n.) 

ทางเลือกของผู้กระท้าผิดที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษปรับ 
แต่ไม่มีเงินเสียค่าปรับต้องท้างานบริการสังคมทดแทน
ให้แก่สังคม ชุมชน หรือองค์กรสาธารณกุศลที่ไม่แสวงหา
ผลก้าไร โดยถืออัตราหักค่าปรับวันละ 500 บาท 
 
 
 
 

http://www.probation.go.th/ 
contentmenu.php?id=249 
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14 การผิดเง่ือนไข/ละเมิด
เงื่อนไข 

Violation of probation 
condition (n.) 

      ม าต ร า  57   เ มื่ อ ค ว ามปร ากฏแก่ ศ าล เ อ ง  
หรือความปรากฏตามค้าแถลงของพนักงานอัยการหรือ
เจ้าพนักงานว่า ผู้กระท้าความผิดไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข
ดังที่ศาลก้าหนดตามมาตรา 56 ศาลอาจตักเตือน
ผู้กระท้าความผิดหรือจะก้าหนดการลงโทษที่ยังไม่ได้
ก้าหนดหรือลงโทษซึ่งรอไว้นั นก็ได้ 
 
 

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. ทวีเกยีรติ มนีะกนิษฐ  
มาตรา 56 , 57 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค้าแปลจากกรมคุมประพฤต ิ

 

15 การฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติด 
 

Rehabilitation (n.) 
 

การกระท้าใด ๆ อันเป็นการบ้าบัดการติดยาเสพติด 
และฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ติดยาเสพติด  
รวมตลอดถึ งการรั กษาสภาพร่ า งกายและจิ ต ใจ 
ของผู้ซึ่งเสพยาเสพติดให้กลับคืนสู่สภาพปกติ โดยไม่เสี่ยง
ต่อการเป็นผู้ติดยาเสพติด 
 
 
 

พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 4 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
REHABILITATION OF NARCOTIC 
ADDICT ACT, B.E. 2545 
(2002) Section 4 
 

 

16 การลดวันต้องโทษจ้าคุก Good Conduct  Allowances (n.) 
 
  
 

การลดวันต้องโทษจ้าคุกมี 2 กรณี คือ การลดวันต้องโทษจ้าคกุ
ตามชั นของผู้ ต้ องขั ง และการลดวั นต้ องโทษจ้ าคุ ก 
ตามระยะเวลาที่ออกไปท้างานสาธารณะ ทั งนี  เรือนจ้า 
จะรวมวันลดโทษสะสมของผู้ต้องขังทุกรายไว้ เพื่อเสนอให้
คณะอนุกรรมการพิจารณา และน้าเสนอผู้มีอ้านาจอนุมัติ 
ปล่อยตัวเมื่อวันลดโทษที่สะสมไว้เท่ากับโทษทีเ่หลืออยู่ 

คู่มือการใช้ชีวิตในเรือนจ้า 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์  
โดย ส้านักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ ์
หน้า 36 
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17 การสงเคราะห์ Welfare (n.) การสนับสนุนและส่งเสริมให้ได้รับสิ่งจ้าเป็นในการด้ารงชีพ 
การบ้ าบัดรั กษาอาการ เจ็บป่ วยทางกายและจิต  
การให้ความรู้และการฝึกอบรม ทักษะชีวิต การประกอบ
อาชีพตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ  
ที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีพตามสมควร 

ระเบียบกระทรวงยตุิธรรมว่าด้วย
การสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 3 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
PROBATION ACT, B.E.2559  
(2016) Chapter 6 
 
 

 

18 การสืบเสาะและพินิจ Investigation (n.) การแสวงหาข้อเท็จจริ งและรายละเอียดเกี่ ยวกับ 
ผู้ ถู กสืบ เสาะ  และพินิ จ เพื่ อประมวลข้อ เท็ จ จริ ง  
จัดท้ารายงานและความเห็นเสนอประกอบการพิจารณา 
ของศาล หรือเจ้าพนักงานผู้มีอ้านาจ 

- พระราชบัญญตัิคุมประพฤต ิ
 พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา 4 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- PROBATION ACT, B.E.2559  
(2016) Section 4 
 
 

 

19 ขังเดี่ยว Solitary Confinement (n.) การขังเดี่ยวไม่เกินหนึ่งเดือน เป็นการลงโทษสถานหนึ่ง 
เมื่อผู้ต้องขังกระท้าผิดวินัยในเรือนจ้า  
     
 
 
 
 

มาตรา 69 (6) แห่งพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ 
พ.ศ. 2560 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์  
โดย ส้านักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ ์
หน้า 37 
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20 คณะกรรมการคุมประพฤต ิ
 

Probation Committee (n.) คณะกรรมการตั งขึ นตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ  
พ.ศ. ๒๕๕๙  มีอ้านาจหน้าท่ี 
(๑) ก้าหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารงาน 
คุ ม ป ร ะ พฤติ  เ พื่ อ ใ ห้ ส อด คล้ อ ง กั บภ า รกิ จ ด้ า น 
การคุมประพฤติ รวมทั งพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การคุมประพฤติตามที่คณะรัฐมนตรีขอให้พิจารณา 
(๒) ให้ค้าแนะน้าหรือค้าปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออก
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตามพระราชบญัญตันิี  
รวมทั งให้ค้าแนะน้าแก่อธิบดี ในการออกระเบียบ 
ตามพระราชบัญญัตินี  
(๓ )  ให้ ค้ าปรึ กษา  ข้ อคิ ด เห็น  และข้อ เสนอแนะ 
แก่กรมคุมประพฤติ รวมทั งส่วนราชการ หน่วยงาน 
ของรั ฐ  และองค์ ก รต่ า ง  ๆ  เ กี่ ย วกั บการบริหาร 
และการด้าเนินงานคุมประพฤติ 
(๔) ก้าหนดมาตรฐานการด้าเนินงานต่าง ๆ ของพนักงาน
คุมประพฤติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี  รวมทั ง 
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน 
คุมประพฤติ 
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก้าหนดให้เป็นอ้านาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติคมุประพฤต ิ
 พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา 10 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- PROBATION ACT,B.E.2559  
(2016) Section 4 
(The Probation Commission) 
- ค้าแปลจากกรมคุมประพฤต ิ
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21 คณะกรรมการฟื้ นฟู 
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
 

The Committee on 
Rehabilitation of Narcotic 
Addict (n.) 

คณะกรรมการตั ง ขึ นตาม  พระราชบัญญั ติฟื้ นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๑) เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวง 
ตามพระราชบัญญัตินี  
(๒) เสนอแนะรัฐมนตรีในการประกาศเกี่ยวกับศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ 
(๓) แต่งตั งและถอดถอนอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติด 
(๔) วางระเบียบก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา ๑๓ 
(๕) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการก้าหนดสถานที่ 
เพื่อการตรวจพิสูจน์การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
หรือการควบคุมตัว 
(๖) วางระเบียบก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจพิสูจน์การเสพ
หรือการติดยาเสพติด การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
และการส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ 
(๗) วางระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมและการย้ายตัว
ผู้ต้องหาในระหว่างการตรวจพิสูจน์หรือการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
(๘) วางระเบียบก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
ในการพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราว 

พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 7 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
REHABILITATION OF NARCOTIC 
ADDICT ACT, B.E. 2545 (2002) 
Section 4  
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(๙) วางระเบียบก้าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการตรวจสอบ
และติ ดตามผลการฟื้ นฟู สมรรถภาพผู้ ติ ดยาเสพติด 
ของผู้ได้รับอนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราว 
(๑๐) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค้าวินิจฉัยหรือค้าสั่ ง 
ของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดตามมาตรา ๓๘ 
(๑๑) วางระเบียบเกี่ยวกับการเยี่ยมและการติดต่อผู้เข้ารับ 
การตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด 
ยาเสพติดในระหว่างการตรวจพิสูจน์หรือการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
(๑๒ )  วา งระ เบี ยบก้ าหนดหลัก เกณฑ์ ในการลด 
และการขยายระยะเวลาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
(๑๓) วางระเบียบก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน
ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต่อคณะกรรมการ 
และวิธีการรายงานผลการตรวจพิสูจน์ รวมทั งผลการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ ติ ดยา เสพติดต่ อพนักงานสอบสวน  
หรือพนักงานอัยการ 
(๑๔) วางระเบียบก้าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เ ง่ือนไข  
และข้อบังคับตามมาตรา ๓๒ 
(๑๕) วางระเบียบอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  
(๑๖) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย  
และปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายก้าหนดให้เป็นอ้านาจ 
และหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
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22 คณะกรรมการราชทณัฑ ์ Corrections Committee (n.) คณะกรรมการตั ง ขึ นตามพระราชบัญญัติ ร าช ทัณฑ์   
พ.ศ. 2560 มีอ้านาจหน้าท่ี  
(๑) ก้าหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารงานราชทัณฑ์
เพื่ อ ให้สอดคล้องกับภารกิจด้านการราชทัณฑ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั ง พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานราชทัณฑ์ตามท่ีคณะรัฐมนตรีขอให้พิจารณา  
(๒) ให้ค้าแนะน้าหรือค้าปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออก
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี  
ร ว ม ทั ง ใ ห้ ค้ า แ นะ น้ า แ ก่ อ ธิ บ ดี ใ น ก า ร ว า ง ร ะ เ บี ย บ 
กรมราชทัณฑ์  
(๓) ให้ความเห็นชอบกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ
ตามท่ีก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี   
(๔) ก้าหนดหรือเสนอแนะแนวทาง กลยุทธ์ และมาตรการ 
ในการปรับปรุ งและพัฒนาก ารบริหารงานราช ทัณฑ์   
หรือการด้าเนินการตามแผนการบริหารงานราชทัณฑ์ให้
เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล รวมทั งแนวทางใน
การพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดี การเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขัง และการดูแลช่วยเหลือ
ผู้ต้องขังหลังปล่อยเพื่อมิให้กลับไปกระท้าความผิดซ ้าอีกและ
เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤติ นิสัยผู้ต้องขังและการดูแล
ช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังปล่อยเพื่อพิจารณา  
(๕) ก้าหนดมาตรฐานการด้าเนินการด้านต่าง ๆ ของเรือนจ้า
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี   
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามท่ีก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ นี  
หรือกฎหมายอื่น 

พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 12 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
Corrections Act, B.E. 2560 
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23 ค้าพิพากษาอันถึงที่สุด Final judgement (n.) 
 

คดีที่ศาลชั นต้นหรือศาลอุทธรณ์มีค้าพิพากษาหรือค้าสั่งแล้ว 
คู่ความไม่อาจอุทธรณ์หรือฎีกาต่อไปได้ตามกฎหมาย 
หรือคดีที่คู่ความมีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาได้ แต่คู่ความมิได้
ใช้สิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก้าหนด หรือคดีที่ศาลฎีกามีค้าพิพากษาหรือค้าสั่ง 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย 
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พมิพ์ครั งที่ 4 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ), หน้า 143 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์  
โดย ส้านักทณัฑวิทยา กรมราชทัณฑ ์
หน้า 34 
 

 

24 เครื่องพันธนาการ Instruments of restraint 
(n.) 

เครื่องพันธนาการที่จะใช้แก่ผู้ต้องขังมี ๕ ประเภท คือ 
(๑) ตรวน 
(๒) กุญแจมือ 
(๓) กุญแจเท้า 
(๔) ชุดกุญแจมือและกุญแจเท้า 
(๕) โซ่ล่าม 

กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความ
ในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ข้อ ๒๕ 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์  
โดย ส้านักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ ์
หน้า 36 
 

 

25 เ ง่ือนไขเพื่ อคุมความ
ประพฤติ 

Probation conditions (n.) ผู้ใดกระท้าความผิดซึ่งมีโทษจ้าคุกหรือปรับ และในคดีนั น
ศาลจะลงโทษจ้าคุกไม่เกินห้าปีไม่ว่าจะลงโทษปรับ 
ด้วยหรือไม่ก็ตามหรือลงโทษปรับ ถ้าปรากฏว่าผู้นั น 
   (1) ไม่เคยรับโทษจ้าคุกมาก่อน หรือ 
   (2) เคยรับโทษจ้าคุกมาก่อนแต่ เป็นโทษส้าหรับ
ความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
หรือเป็นโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ 

ประมวลกฎหมายอาญา  ฉบับ
อ้างอิง (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561, 
ศ. ด.ร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 
มาตรา 56 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์  
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   (3) เคยรับโทษจ้าคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจ้าคุกมาแล้ว
เกินกว่าห้าปี แล้วมากระท้าความผิดอีก โดยความผิด 
ในครั งหลั ง เป็นความผิดที่ ได้กระท้า โดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ และเมื่อศาลได้ค้านึงถึงอายุ   
ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม 
สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้
นั น หรือสภาพความผิด หรือการรู้สึกความผิด และ
พยายามบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ น หรือเหตุอื่นอันควร
ปรานีแล้ว ศาลจะพิพากษาว่าผู้นั นมีความผิดแต่รอการ
ก้าหนดโทษหรือก้าหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ ไม่ว่าจะ
เป็นโทษจ้าคุกหรือปรับอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั งสอง
อย่าง เพื่อให้โอกาสกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะได้
ก้าหนดแต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษา โดย
จะก้าหนดเง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้นั นด้วย
หรือไม่ก็ได้ 
   เง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้กระท้าความผิด
ตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจก้าหนดข้อเดียวหรือหลายข้อ 
ตามควรแก่กรณีได้ ดังต่อไปนี  
   (1) ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานที่ศาลระบุไว้ 
เป็นครั งคราว เพื่อเจ้าพนักงานจะได้สอบถาม แนะน้า 
ช่วยเหลือ หรือตักเตือนตามที่ เห็นสมควรในเรื่ อง 
ความประพฤติและการประกอบอาชีพ หรือจัดให้กระท้า
กิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 
   (2) ให้ฝึกหัดหรือท้างานอาชีพอันเป็นกิจจะลักษณะ 

โดย ส้านักทณัฑวิทยา กรมราชทณัฑ์
หน้า 65 
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   (3) ให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใด 
อันอาจน้าไปสู่การกระท้าความผิดในท้านองเดียวกันอีก 
   (4) ให้ไปรับการบ้าบัดรักษาการติดยาเสพติดให้โทษ 
ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ หรือความเจ็บป่วย
อย่างอื่น ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลก้าหนด 
   (5) ให้เข้ารับการฝึกอบรม ณ สถานที่และตามระยะเวลา 
ที่ศาลก้าหนด 
   (6) ห้ามออกนอกสถานที่อยู่อาศัย หรือห้ามเข้า 
ในสถานที่ใดในระหว่างเวลาที่ศาลก้าหนด  ทั งนี  จะใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถ 
ใช้ตรวจสอบหรือจ้ากัดการเดินทางด้วยก็ได้ 
   ( 7 )  ให้ ชด ใ ช้ ค่ า สิ น ไ หมทดแทนหรื อ เ ยี ย ว ย า 
ความเสียหายโดยวิธีอื่นให้แก่ผู้เสียหายตามที่ผู้กระท้า
ความผิดและผู้เสียหายตกลงกัน 
   (8) ให้แก้ไขฟื้นฟูหรือเยียวยาความเสียหายที่เกิด 
แก่ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม หรือชดใช้
ค่าเสียหายเพื่อการดังกล่าว 
   (9) ให้ท้าทัณฑ์บนโดยก้าหนดจ้านวนเงินตามที่ศาล
เห็นสมควรว่าจะไม่ก่อเหตุร้าย หรือก่อให้เกิดภยันตราย
แก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สิน 
   (10) เง่ือนไขอื่น ๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรก้าหนด 
เพื่อแก้ไข ฟื้นฟู หรือป้องกันมิให้ผู้กระท้าความผิดกระท้า
หรือมีโอกาสกระท้าความผิดขึ นอีก หรือเง่ือนไขในการ
เยียวยาผู้เสียหายตามที่เห็นสมควร 



 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม   คู่มือล่ามในกระบวนการยุติธรรม 

หมวด 3 ค าศัพท์ในช้ันคดีถึงที่สดุ (55 ค า) 

114 
 

ล าดับ ค าศัพท์ 
ภาษาไทย 

ค าศัพท์ 
ภาษาอังกฤษ (นาม, กริยา) 

ค าอธิบาย แหล่งที่มา 
ของค าศัพท ์

หมายเหตุ 

   เง่ือนไขตามที่ศาลได้ก้าหนดตามความในวรรคสองนั น 
ถ้าภายหลังความปรากฏแก่ศาลตามค้าขอของผู้กระท้า
ความผิด ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้นั น ผู้อนุบาลของผู้นั น 
พนักงานอัยการหรือเจ้าพนักงานว่าพฤติการณ์ที่เกี่ยวแก่
การควบคุมความประพฤติของผู้กระท้าความผิดได้
เปลี่ยนแปลงไป เมื่อศาลเห็นสมควรศาลอาจแก้ไข
เพิ่ม เติมหรือ เพิกถอนข้อหนึ่ งข้อใดเสียก็ ได้  หรือ 
จะก้าหนดเง่ือนไขข้อใดตามที่กล่าวในวรรคสองที่ศาล 
ยังมิได้ก้าหนดไว้เพิ่มเติมขึ นอีกก็ได้ หรือถ้ามีการกระท้า
ผิดทัณฑ์บนให้น้าบทบัญญัติมาตรา 47 มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 
 

26 เจตนา (จงใจ) Intent (Deliberately) (v.) 

 
1. กระท้าโดยรู้ส้านึกในการที่กระท้าและในขณะเดียวกัน
ผู้กระท้าประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการ
กระท้านั น และให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผล
อันหนึ่ งอัน ใดขึ น โดยงด เว้นการที่ จั กต้ องกระท้า 
เพื่อป้องกันผลนั นด้วย 
2. การกระท้าโดยมีเจตนาหรือตั งใจท่ีจะกระท้าสิ่งนั นๆ 

- ประมวลกฎหมายอาญา  
ฉบับอ้างอิง (แก้ไขเพิ่มเติม)  
พ.ศ. 2561, ศ. ด.ร. ทวีเกียรติ  
มีนะกนิษฐมาตรา 59 วรรคสอง  
และ วรรคห้า 
- หนังสือศัพท์ภาษามือไทยด้าน
กฎหมาย, สมาคมคนหหูนวกแห่ง
ประเทศไทย หน้า 160 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์ฉบับ
ราชบัณฑติยสถาน, พิมพ์ครั งท่ี 8  
หน้า 579 
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27 เจ้าพนักงานเรือนจ้า Prison official (n.) 
 

ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนดและอธิบดี
ได้แต่งตั ง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  

พระราชบัญญัตริาชทัณฑ์  
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 4 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
Corrections Act, B.E. 2560 
 
 

 

28 แดน Wing (n.) บริเวณ หรือพื นท่ีส่วนย่อยภายในเรือนจ้าที่ก้าหนดไว้เป็น
ส่วนๆ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ หนา้ 447 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
อาชญวิทยา 
 
 

 

29 ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง Prisoner Record (n.) ในวันที่รับตัวผู้ต้องขังเข้าไว้ใหม่ในเรือนจ้า ให้เจ้าพนักงาน
เรือนจ้าจัดท้าทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง โดยอย่างน้อย 
ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี   
(๑) ช่ือและนามสกุลของผู้ต้องขัง เลขประจ้าตัวประชาชน 
หรือเอกสารแสดงตนของผู้ต้องขังเท่าที่ทราบ  
(๒) ข้อหาหรือฐานความผิดที่ผู้นั นได้กระท้า  
(๓) บันทึกลายนิ วมือหรือสิ่ งแสดงลักษณะเฉพาะ 
ของบุคคล และต้าหนิรูปพรรณ 
(๔) สภาพของร่างกายและจิตใจ ความรู้และความสามารถ  
(๕) รายละเอียดอื่นตามที่ก้าหนดในระเบียบกรมราชทัณฑ์ 

พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์  
โดย ส้านักทณัฑวิทยา กรมราชทัณฑ ์
หน้า 56 
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30 ทั งจ้าทั งปรับ Punishment of imprisonment 
and fine (n.) 

มีโทษทั งจ้าคุกและทั งปรับเป็นเงินด้วย หนังสือศัพท์ภาษามือไทยด้าน
กฎหมาย, สมาคมคนหูหนวกแห่ง
ประเทศไทย หน้า 218 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์ภาษามือไทย 
ด้านกฎหมาย, สมาคมคนหหูนวก
แห่งประเทศไทย หน้า 218 
 

 

31 โทษประหารชีวิต Death penalty (n.) 
Capital punishment (n.) 
 

โทษทางอาญาขั นสูงสุดที่ลงแก่ผู้กระท้าความผิดอาญา
อุกฉกรรจ์ วิธีประหารชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญา 
คือ การท้าให้ตายโดยวิธีฉีดยาหรือสารพิษ ซึ่งบัญญัติไว้
ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 19 ว่า ผู้ใดต้องโทษ
ประหารชีวิต ให้ด้าเนินการด้วยวิธีฉีดยาหรือสารพิษให้ตาย 
 

- ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ  
มาตรา 19 
- พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย 
ฉบับราชบณัฑติยสถาน หน้า 340 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 
 

 

32 โทษปรับ Punishment of fine (n.) โทษทางอาญาสถานหนึ่ง ซึ่งผู้กระท้าความผิดต้องช้าระ
เง ินตามจ้านวนที ่ศาลก้าหนดหรือตามที ่ผู ้ม ีอ้านาจ
เปรียบเทียบได้เปรียบเทียบ อนึ ่ง  ในคดีที่มีโทษปรับ
สถานเดียว หากผู้กระท้าผิดยินยอมเสียค่าปรับในอัตรา
อย่างสูงส้าหรับความผิดนั นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ก่อนศาลพิจารณา คดีก็เป็นอันเลิกกัน (ป.อ. มาตรา 18 
และ 28 และ ป.วิ.อ. มาตรา 37) 
 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับ
ราชบณัฑิตยสถาน, พมิพ์ครั ง ที่ 4 
(แก้ไขเพิ่มเติม), หน้า 340 – 341 
 ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์  
โดย ส้านักทณัฑวิทยา กรมราชทณัฑ ์
หน้า 35 
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33 นักโทษ 
 
 

Prisoner (n.) 
Inmate (n.) 
 

1. บุคคลซึ่งถูกลงโทษตั งแต่โทษจ้าคุกขึ นไป 
2. บุคคลที่ถูกด้าเนินคดีและถูกศาลพิพากษาลงโทษจ้าคุก 
 

- พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย 
ฉบับราชบณัฑติยสถาน, พมิพ์ครั ง ที่ 4 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) หน้า 286 
- หนังสือศัพท์ภาษามือไทยดา้น
กฎหมาย, สมาคมคนหูหนวกแห่ง
ประเทศไทย หน้า 78 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- หนังสือศัพท์นิติศาสตร์ฉบับ
ราชบัณฑติยสถาน, พิมพ์ครั งท่ี 8  
หน้า 630 
- Corrections Act B.E. 2560  
( English Version )  หน้า 3 
 
 

 

34 นักโทษเด็ดขาด 
 
 

Convicted prisoner (n.) บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายจ้าคุกภายหลังค้าพิพากษา 
ถึงที่สุดและให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่ งถูกขังไว้ 
ตามค้าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษด้วย 

พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
Corrections Act B.E. 2560  
( English Version )  หน้า 3 
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35 บวกโทษท่ีรอไว ้ To add to a suspended 
sentence (v.) 

(ไม่มีนิยามของการบวกโทษที่รอโดยตรง มีแต่กรณีที่ศาล
จะสั่งบวกโทษที่รอ) เมื่อความปรากฏแก่ศาลเอง หรือ
ความปรากฏตามค้าแถลงของโจทก์หรือเจ้าพนักงานว่า 
ภายในเวลาที่ศาลก้าหนดตามมาตรา 56 ผู้ที่ถูกศาล
พิพากษาได้กระท้าความผิดอันมิใช่ความผิดที่ได้กระท้า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และศาลพิพากษาให้
ลงโทษจ้าคุกส้าหรับความผิดนั น ให้ศาลที่พิพากษาคดี
หลังก้าหนดโทษที่รอการก้าหนดไว้ในคดีก่อนบวกเข้ากับ
โทษในคดีหลัง 
 
 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 
 

 

36 ผู้คุม Custodial officer (n.) เจ้าพนักงานผู้ควบคุมดูแลนักโทษ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า 784 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- หนังสือศัพท์นิติศาสตร์ฉบับ
ราชบัณฑติยสถาน, พิมพ์ครั งท่ี 8  
หน้า 661 
- หนังสือค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์   
โดย ส้านักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ ์
หน้า 20 
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37 ผู้ถูกคุมความประพฤติ Probationer (n.) ผู้ต้องหา จ้าเลย นักโทษเด็ดขาด หรือบุคคลอื่นที่ศาล 
หรือเจ้าพนักงานผู้มีอ้านาจ ก้าหนดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่กฎหมายบัญญัติภายใต้การคุมความประพฤติของ
พนักงานคุมประพฤติ 

พระราชบัญญัติคมุประพฤติ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา 4 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
PROBATION ACT, B.E.2559  
(2016) Section 4  
 

 

38 ผู้บัญชาการเรือนจ้า Superintendent (n.) 
Prison Director (n.) 
Prison Governor (UK) (n.) 
Warden (US) (n.) 

ผู้บัญชาการเรือนจ้ า  และให้ รวมถึ งผู้ อ้ านวยการ 
ทัณฑสถานด้วย 

ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วย 
การเลื่อนและลดชั นนักโทษเดด็ขาด 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ 5  
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์  
โดย ส้านักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ ์
หน้า 17 
 

 

39 ผู้อ้านวยการส้านักงาน
คุมประพฤติ 

Director of Probation 
Office (n.) 

ผู้อ้านวยการตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ระเบียบกระทรวงยตุิธรรมว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
เกี่ยวกับการคุมความประพฤติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓ 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
PROBATION ACT, B.E.2559  
(2016) Section 38 
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40 แผนการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติด 

Rehabilitation plan (n.) การก้าหนดสถานที่และวิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ ติ ด 
ยาเสพติด แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือกรณีฟื้นฟูแบบ 
ควบคุมตัว และกรณีฟื้นฟูแบบไม่ควบคุมตัว  

พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค้าแปลจากกรมคุมประพฤต ิ
 
 

 

41 พนักงานคุมประพฤติ Probation Officer (n.) ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั งให้มีอ้านาจหน้าท่ีในการคุมประพฤติ  
ตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2560 

พระราชบัญญัติคมุประพฤติ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา 4 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
PROBATION ACT,B.E.2559 
 (2016) Section 4 
 
 

 

42 พระราชทานอภัยโทษ Royal Pardon grant (n.) 1. การยกโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา หรือลดโทษให้ 
2.การพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย ์
แก่ผู้ต้องโทษที่คดีถึงที่สุดแล้วให้ได้รับการปล่อยตัว  
หรือลดโทษแล้วแต่กรณี  ทั งนี  ขึ นอยู่กับพระบรม 
ราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริย์ ตามพระราชอ้านาจ 
ที่ก้าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

- พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย 
ฉบับราชบัณฑติยสถาน, พิมพ์ครั ง
ที่ 4 (แก้ไขเพิ่มเตมิ) หน้า 596 
- ส่วนอภัยโทษ กรมราชทัณฑ ์
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
เว็บไซต์กรมราชทัณฑ ์
หัวข้อ  การอภัยโทษ 
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43 พักการลงโทษ Parole (n.) การปลดปล่อยนักโทษเด็ดขาดที่ถูกจ้าคุกตามค้าพิพากษา
ของศาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของก้าหนดโทษ 
ตามหมายศาล และระหว่างจ้าคุกมีความประพฤติดี  
มีความอุสาหะก้ าวหน้า ในการศึกษาอบรม หรื อ 
ท้าความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษให้ออกไปอยู่ภายนอก
เรือนจ้าก่อนครบก้าหนดโทษตามค้าพิพากษา โดยก้าหนด
เงื่อนไขให้ปฏิบัติ 

วิทยานิพนธ์ ทัศนะของเจ้าหน้าท่ี
ราชทัณฑ์ต่อการปล่อยตัวผูต้้องขัง
ก่อนครบก้าหนดโทษ หน้า 8, 9, 
26 โดย สรพงษ์ เศรษฐสนิท 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือคา้ศัพทภ์าษาอังกฤษที่
เกี่ยวขอ้งกับงานราชทณัฑ์ โดยส้านกั 
ทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์ หนา้ 36 
 
 
 
 

 

44 พัฒนาพฤตินิสัย Rehabilitation (n.) การแก้ไข บ้าบัด ฟื้นฟู และพัฒนาผู้ต้องขัง เพื่อให้ 
กลับตนเป็นคนดี 

ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ท่ีเกี่ยวกับ
การพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ  4  
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์  
โดย สา้นักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์  
หน้า 8 
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45 เพิกถอนอ้านาจปกครอง Revocation of governing 
authority (n.) 
Revocation of parenting 
authority (n.) 

(ไม่มีนิยามของการเพิกถอนอ้านาจปกครองโดยตรง มีแต่
กรณีที่ศาลจะสั่งถอนอ้านาจปกครอง) ถ้าผู้ใช้อ้านาจ
ปกครอง เป็ นคนไ ร้ ค วามสามารถหรื อ เ สมื อนไร้
ความสามารถโดยค้าสั่งของศาลก็ดี ใช้อ้านาจปกครอง
เกี่ยวแก่ตัวผู้เยาว์โดยมิชอบก็ดี ประพฤติช่ัวร้ายก็ดี ใน
กรณีเหล่านี ศาลจะสั่งเอง หรือจะสั่งเมื่อญาติของผู้เยาว์
หรืออัยการร้องขอให้ถอนอ้านาจปกครอง 
เสียบางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ 
 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1582 

 

46 เพิ่มโทษฐานไมเ่ข็ดหลาบ To increase the penalty 
due to recidivism / repeat 
offense (n.) 

(การเพิ่มโทษเพราะได้กระท้าความผิดอีก) ผู้ใดต้อง 
ค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุกและกระท้าความผิดใดๆ 
ในระหว่างที่ยังต้องรับโทษอยู่ หรือ ภายในเวลาห้าปี 
นับแต่วันพ้นโทษ หากคดีหลังศาลพิพากษาลงโทษจ้าคุก 
ให้เพิ่มโทษหนึ่งในสามของโทษที่ศาลก้าหนดส้าหรับ
ความผิดครั งหลัง 
 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
92 - 93 

 

47 เรือนจ้า Prison (n.) 
Correctional Institution (n. ) 
 

เรือนจ้า คือ ที่ซึ่งใช้ควบคุม ขัง หรือจ้าคุกผู้ต้องขัง 
กับทั งสิ่งที่ ใช้ต่อเนื่องกัน และให้หมายความรวมถึง 
ที่ อื่ น ใ ด ซึ่ ง รั ฐ ม น ต รี ไ ด้ ก้ า ห น ด แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ ใน 
ราชกิจจานุเบกษาวางอาณาเขตไว้โดยชัดเจนด้วย  
  

พระราชบัญญัตริาชทัณฑ์  
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 4 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์ โดย 
ส้านักทัณฑวิทยา หนา้ 17 
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48 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติด 

Drug Addicts Rehabilitation 
Center (n.) 
 

ศู น ย์ ฟื้ น ฟู ส ม ร ร ถ ภ า พผู้ ติ ด ย า เ ส พ ติ ด ใ น สั ง กั ด 
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 

ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดว่าด้วย 
การตรวจพสิูจน์ การฟื้นฟสูมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติดการควบคุมตัว และ 
การปฏิบัตติ่อผูเ้ข้ารับการตรวจพิสูจน์ 
และผูเ้ข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ 3 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์  
โดย ส้านักทัณฑวิทยา หน้า 50 
 
 

 

49 สถานที่ เพื่ อการตรวจ
พิสูจน ์

Facilities for identification (n.) 
 

สถานที่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ 
ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดว่าด้วย 
การตรวจพสิูจน์ การฟื้นฟสูมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติดการควบคุมตัว และ 
การปฏิบัตติ่อผูเ้ข้ารับการตรวจพิสูจน์
และผูเ้ข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ 3 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค้าแปลจากกรมคุมประพฤติ 
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50 สถานท่ีฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด 

Localities for rehabilitation (n.) สถานที่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศ 
ในราชกิจจานุ เบกษาให้ เป็นสถานที่ เพื่อการฟื้นฟู
ส ม ร ร ถ ภ า พ ผู้ ติ ด ย า เ ส พ ติ ด  ต า ม ม า ต ร า  ๑ ๘  
แห่งพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดว่าด้วย 
การตรวจพสิูจน์ การฟื้นฟสูมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติดการควบคุมตัว และ 
การปฏิบัตติ่อผูเ้ข้ารับการตรวจพิสูจน์
และผูเ้ข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ 3 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค้าแปลจากกรมคุมประพฤติ 
 

 

51 สถานพินิจ Detention centre (n.) 
Detention home (n.) 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
 

พระราชบัญญัติการบริหารการ
แก้ไขบ้าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน 
ที่กระท้าผิด พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา 3 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์ฉบับ
ราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2557  
พิมพ์ครั งท่ี 8 หน้า 739 
 

 

52 ส้านักงานคุมประพฤติ Probation Office (n.) ส้านักงานคุมประพฤติในสังกัดกรมคุมประพฤติ พระราชบัญญัติ คุมประพฤติ  
พ.ศ. 2559 มาตรา 4 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- PROBATION ACT,B.E.2559  
(2016) Section 4 
- ค้าแปลจากกรมคุมประพฤต ิ
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53 สูทกรรม Prison Kitchen (n.) โรงครัว สถานที่ประกอบอาหารของผู้ต้องขัง ค้าอธิบายจากกรมราชทัณฑ ์
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์  
โดย ส้านักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ ์
หน้า 20 
 

 

54 อาสาสมัครคุมประพฤติ Volunteer  Probation 
Officer – VPO (n.) 

ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั งให้ท้าหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติ 
ต ามพระราชบั ญญั ติ คุ มประพฤติ  พ .ศ .  25 59 
 
 

พระราชบัญญัติคมุประพฤต ิ
พ.ศ. 2559 มาตรา 4 
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค้าแปลจากกรมคุมประพฤต ิ
 

 

55 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ในการติดตามตัว 
 
 
 

Electronic Monitoring (n.) 
 
 
 

เครื่องอุปกรณ์รับส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับ 
ชุดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการติดตามตัว รวมถึง
การตรวจสอบความเคลื่อนไหวหรือต้าแหน่ งของ 
ผู้ถูกคุมความประพฤติ ให้ปฏิบัติตามเ ง่ือนไขที่ศาล 
หรือเจ้าพนักงานผู้มีอ้านาจสั่ง อาทิ การห้ามออก หรือ
ห้ามเข้าบริเวณที่ก้าหนด โดยอาจก้าหนดช่วงเวลาด้วยก็ได้  
ซึ่งจะด้าเนินการควบคู่กับมาตรการแก้ไขฟื้นฟู 

หนังสือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสต์ิดตามตัว 
ส้าหรับประชาชน โดยกรมคุมประพฤติ 
กระทรวงยุติธรรม หน้า 2  
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนกิสต์ิดตามตัว 
ส้าหรับประชาชน โดยกรมคุมประพฤต ิ
กระทรวงยุติธรรม หน้า 2  
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1 กฎหมาย Law (n.) 
Legislation (n.) 

ค าสั่งหรือค าบังคับที่ผู้มีอ านาจได้ตราขึ้นเพื่อก าหนดให้บุคคล
ต้องปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ หรือเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ 
ในการบริหารประเทศ ก าหนดระเบียบของสังคมหรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กฎหมายอาจเกิดจากการตรา 
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือเกิดขึ้นจากจารีตประเพณี 
อันเป็นที่ยอมรับนับถือ 

พจนานุ กรมศั พท์ กฎหมายไทย  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(แก้ไขเพิ่มเติม) หน้า 3 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือศัพท์นิติศาสตร์  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8   
หน้า 376 

 

2 กฎหมายที่มีผลย้อนหลัง Ex post facto law (n.) 
Retroactive legislation (n.) 
Retrospective legislation (n.) 

โดยทั่วไปแล้วกฎหมายจะไม่มีผลย้อนหลัง ส่วนการ 
จะให้กฎหมายมีผลย้อนหลังได้นั้นเป็นเรื่องข้อยกเว้น  
ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 2 ประการ คือ ประการแรก 
ต้องระบุให้ชัดเจนในกฎหมายนั้นเองว่า ให้กฎหมายมีผล
ย้อนหลัง และประการที่สอง การบัญญัติกฎหมาย 
ให้ย้อนหลังนั้น จะต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญด้วย 
เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ  
ไม่ ว่ ากฎหมายฉบับใด ๆ ก็ ไม่อาจขัดหรือแย้ ง ได้   
ถ้ า กฎหมายฉบั บ ใดขั ดห รื อ แย้ ง กั บ รั ฐ ธร รมนูญ  
กฎหมายฉบับนั้น ๆ ไม่สามารถจะใช้บังคับได้ 

บทความกฎหมาย - ฐานข้อมูลการเมือง
การปกครองสถาบันพระปกเกล้า  
 ผู้เรียบเรียง : รติกร เจือกโว้น 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  
หนั งสื อศั พท์ นิ ติ ศาสตร์  ฉบั บ 
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘, 
หน้า 119 
 

 

3 กฎหมายรัฐธรรมนูญ Constitutional law (n.) กฎหมายสาขาหนึ่งของกฎหมายมหาชนที่มีวัตถุประสงค์ 
ในการวางระเบียบการปกครองรัฐในทางการเมือง 
โดยก าหนดโครงสร้างของรัฐ ระบอบการปกครอง การใช้
อ านาจอธิปไตยและการด าเนินงานของสถาบันสูงสุด 
ของรัฐที่ใช้อ านาจอธิปไตย 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่  4 
(แก้ไขเพิ่มเติม) หน้า 7 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนั งสื อศั พท์นิ ติ ศ าสตร์  ฉบั บ 
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8   
หน้า 380 
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4 กรมธรรม์ประกัน
อิสรภาพ 

Liberty Insurance Policy (n.) การประกันภัยอิสรภาพ เป็นการประกันภัยที่จัดขึ้นโดยมี
แนวความคิดมาจากการที่ศาลยุติธรรม จะจัดระบบการ
ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลย โดยเพิ่มทางเลือกให้
ประชาชน สามารถใช้หนังสือรับรองความรับผิดของ
บริษัทประกันภัย เป็นหลักประกันมาวางศาลได้ ศาล
ยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการประกันภัย และ
สมาคมประกันวินาศภัย จึงได้ร่วมกันจัดท ากรมธรรม์
ประกันภัยอิสรภาพขึ้น เมื่อประชาชนได้ซื้อประกันภัย
อิสรภาพแล้ว บริษัทประกันภัยจะออกหนังสือรับรองให้ผู้
เอาประกันภัยถือไว้ หากผู้เอาประกันภัยได้ท าความผิด 
และตกเป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลยระหว่างระยะเวลา
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความสะดวกอย่างยิ่ง
จากการที่สามารถใช้หนังสือรับรองนี้ ยื่นแก่เจ้าพนักงาน
เพื่อใช้ในการประกันตัว โดยไม่ต้องหาหลักทรัพย์อื่นใดมา
วางเป็นหลักประกัน 

http://www.oic.or.th/th/consumer/
การประกนัภัยอสิรภาพ 

 

5 กรรมสิทธ์ิ Dominium (n.) 
 

สิทธิทั้งปวงที่ผู้เป็นเจ้าของมีอยู่เหนือทรัพย์สิน อันได้แก่
สิทธิใช้สอย จ าหน่าย ได้ดอกผล กับทั้งสิทธิติดตาม 
และเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตน และสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่น 
สอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่  4 
(แก้ไขเพิ่มเติม) หน้า 13 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ห นั ง สื อ ศั พท์ นิ ติ ศ า สต ร์ ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8   
หน้า 384 
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6 กระบวนการยุ ติ ธรรม 
เชิงสมานฉันท์ ในงาน 
คุมประพฤติ 
 

Restorative Justice (n.) 1. กระบวนการยุติธรรมที่มุ่งฟื้นฟูความสัมพันธ์ของ
มนุษย์ที่สูญเสียไปเพราะอาชญากรรม หรือการกระท า
ความผิด โดยให้ผู้เสียหายได้บอกเล่าถึงความรู้สึก และ
ความเสียหายที่ได้รับ และได้รับการชดใช้/เยียวยาความ
เลียหายที่เกิดขึ้น ท้ังความเสียหายทางกายภาย จิตใจ อารมณ์ 
ฯลฯ ให้ผู้กระท าผิดได้แสดงความรับผิดชอบต่อการกระท า
ของตน โดยการชดใช้/เยียวยา ความเสียหายนั้นๆ ให้แก่
ผู้เสียหายโดยตรง 
2. วิธีการใดๆ ซึ่งผู้เสียหายและผูก้ระท าผิด และในกรณทีี่
สมควรอาจมีบุคคลอื่นๆ หรือมีสมาชิกคนอื่น  ๆของชุมชน 
ที่ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมนั้น ได้เข้ามามีส่วนร่วม 
กันอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรม 
โดยทั่วไปแล้วอาจมีการช่วยเหลือ โดย “ผู้ประสานงาน” 
กระบวนการเชิงสมานฉันท์  อาจได้แก่  การไกล่ เกลี่ย  
การประนอมข้อพิพาท การประชุมกลุ่ม และการพิพากษา 
โดยการประชุมล้อมวง 
 

ค าอธิบายจากกต.สป.ยธ. 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจากกต.สป.ยธ. 
 
 

 

7 กลั่นแกล้ง To frame (v.) 
To persecute (v.) 
To do out of malice (v.) 
To calumniate (v.) 
To falsely accuse (v.) 

หาความไม่ดีใส่ให้, หาอุบายให้ร้ายโดยวิธีต่าง ,ๆ แกล้งใส่ความ 
 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 หน้า 78 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- หนังสือพจนานุกรมไทย-อังกฤษ 
โดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ หน้า 29 
- รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 
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8 ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ Offenses of arson (n.) 
To cause fire (n.) 

การท าให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใด  ๆ  แม้เป็นของผู้กระท าเอง 
จนน่าจะเกิดภยันตรายแก่ผู้อื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น  

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบบัอ้างอิง 
(แก้ไขเพิม่เติม) พ.ศ. 2561, 
ศ. ดร. ทวีเกยีรติ มีนะกนิษฐ, 
มาตรา 220 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
-  คู่ มื อการใ ช้ภาษาอั งกฤษใน
ราชการศาล (คดีอาญา) เล่มที่ 1 
พิมพ์ครั้งที่ 2, กองการต่างประเทศ 
ส านักงานศาลยุติธรรม หน้า 89 
- รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 
 
 

 

9 ก่อให้เกิดระเบิด Offenses relating to the 
cause of explosion (n.)  
To cause explosion (n.) 

การท าให้เกิดระเบิดขึ้นจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น
หรือทรัพย์ของผู้อื่น  

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561,  
ศ. ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ,  
มาตรา 221 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
-  คู่ มื อการใ ช้ภาษาอั งกฤษใน
ราชการศาล (คดีอาญา) เล่มที่ 1 
พิมพ์ครั้งที่ 2, กองการต่างประเทศ 
ส านักงานศาลยุติธรรม หน้า 89 
- รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 
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10 การกระท าความผิด
หลายกระทง 

Concurrence of offences (n.) 
 

การกระท าใดอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมาย
หลายบท 

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบบัอ้างอิง 
(แก้ไขเพิม่เติม) พ.ศ. 2561, 
ศ. ด.ร.ทวเีกียรติ มีนะกนิษฐ, 
มาตรา 90 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนั งสื อศั พท์ นิ ติ ศ าสตร์ ฉบั บ 
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘, 
หน้า 68 
 

 

11 การกล่าวหมิ่นประมาท Slander (n.) การใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะท า
ให้ผู้อื่นน้ันเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง 

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561, ศ. ด.ร.  
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, มาตรา 326 
ค าศัพท์ภาษาองักฤษ 
คู่ มื อ ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า อั ง ก ฤษ ใน
ราชการศาล (คดีอาญา) เล่มที่ 1 
พิมพ์ครั้งที่ 2, กองการต่างประเทศ 
ส านักงานศาลยุติธรรม หน้า 57 
 

 

12 การกักตัว  To Detain (v.) ไม่มีนิยามของการกักตัวโดยตรง มีแต่กรณีที่คนต่างด้าว
จะถูกกักตัว) ในการตรวจและพิจารณาว่า คนต่างด้าวผู้ใด
ต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรหรือไม่ พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้นั้นไป
พักอาศัยอยู่ ณ ที่ที่เห็นสมควร โดยให้ค ารับรองว่าจะ 
มาพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบค าสั่งตามวัน เวลา
และสถานที่ที่ก าหนดก็ได้หรือถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  
พ.ศ. 2522 
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เห็นสมควรจะเรียกประกันหรือเรียกทั้งประกันและ
หลักประกันก็ได้ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะกักตัวผู้นั้นไว้ 
ณ สถานที่ใดตามที่เห็นเหมาะสมเพื่อด าเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ก็ ได้ เพื่อประโยชน์แห่งบทบัญญัติ 
ในวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ านาจเรียกบุคคล 
ซึ่งมีเหตุอันควรเช่ือว่าถ้อยค าของบุคคลนั้นอาจเป็น
ประโยชน์แก่กรณีที่สงสัยให้มาสาบานหรือปฏิญาณตน
และให้ถ้อยค าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ถ้ามีเหตุอันควร
สงสัยว่าคนต่างด้าวผู้ใดเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการ
อันระบุในมาตรา 12 (8) หรือมี 
ส่วนเกี่ยวข้องกับการนั้น หรือหญิงหรือเด็กคนใดเข้ามา
เพื่อการเช่นว่านั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ อาจอนุญาตให้เข้า
มาในราชอาณาจักรได้ช่ัวคราว โดยสั่งให้บุคคลดังกล่าว
มารายงานตน และตอบค าถามของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือจะสั่งให้ไปรายงานตนและตอบค าถาม 
ของเจ้าพนักงานต ารวจ ณ สถานีต ารวจท้องที่ที่ผู้นั้น
อาศัยอยู่ ตามระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดก็ได้ 
แต่ระยะเวลาที่ก าหนดให้รายงานตนและตอบค าถามต้อง
ห่างกันไม่น้อยกว่าเจ็ดวันต่อครั้ง 
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13 การขอไกล่เกลี่ยก่อนมีคดี 
( ก่อนฟ้อง )  

Pre-trial mediation (n.) การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีเป็นการระงับ
ข้อพิพาททางเลือกที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา
ค่าใช้จ่าย และเป็นการสนับสนุนให้คู่พิพาทสามารถเข้าถึง
การอ านวยความยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ก่อนฟ้องคดี โดยการส่งเสริมให้คู่พิพาทได้เจรจาหาข้อยุติ
และประนีประนอม ข้อพิพาทระหว่างกันโดยไม่ต้องน า
คดีขึ้นสู่ศาลอันจะเป็นการรักษาสัมพันธภาพระหว่าง
คู่พิพาท ก่อให้ เกิดความปรองดองและสมานฉันท์   
และมีส่วนส าคัญในการอ านวยความยุติธรรมให้แก่
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

ระเบียบศาลจังหวัดปทุมธานีว่าด้วย
แนวทางการปฏิบัติงานไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทก่อนฟ้องคดี พ.ศ. 2562 

 

14 การข่าวกรอง Intelligence (n.) การข่าวกรอง หมายความว่า การด าเนินการเพื่อให้ทราบ
ถึงความมุ่งหมายก าลังความสามารถ และความเคลื่อนไหว 
รวมทั้งวิถีทางของต่างชาติหรือองค์การก่อการร้ายที่อาจ
กระท าการอันเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคง
แห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้รัฐบาลน ามาประกอบการพิจารณา
ในการก าหนดนโยบายแห่งชาติ 
 

-  พ ร ะ ร า ชบั ญ ญั ติ ข่ า ว ก ร อ ง
แห่งชาติพ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๓ 
- พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 หน้า 190 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
-รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 

 

15 การค้ามนุษย์ Human trafficking (n.) 
Trafficking in persons (n.) 

การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือ
การรับไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้ก าลัง 
หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว 
ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อ านาจ 
โดยมิชอบ หรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัยจาก 
การค้ามนุษย์โดยมิชอบ หรือมีการให้ หรือรับเงิน หรือ

ค า อ ธิ บ า ย จ า ก  ก ต . ส ป . ย ธ .  
(หน้าเว็บไซต์ส านักงานคดีค้ามนุษย์) 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจาก กต.สป.ยธ. 
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ผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคล 
ผู้มีอ านาจ ควบคุมบุคคลอื่น เพื่อความมุ่งประสงค์ 
ในการแสวงประโยชน์ การแสวงประโยชน์อย่างน้อยที่สุด  
ให้รวมถึงการแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณีของ 
บุคคลอื่นหรือการแสวงประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น  
การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป็นทาส
หรือการกระท าอื่นเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส การท า
ให้ตกอยู่ใต้บังคับ หรือการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย 
 
 

16 การถอนค าร้องทุกข ์ Withdrawal of complaint 
petition (n.) 
Withdrawal of complaint (n.) 
To drop the charges (v.) 

ไม่มีนิยามของการขอถอนค าร้องทุกข์โดยตรงมีแต่ผลของ
การถอนค าร้องทุกข์ เป็นเหตุให้สิทธิ ในการน าคดีอาญา
มาฟ้องเป็นอันระงับไปในกรณีความผิดต่อส่วนตัว 
 
 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 39 (2) 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 

เปลี่ยนจากค าว่า 
Plaintetion ซึ่งสะกด
ผิด เป็นค าว่า Petition 

17 การทอดทิ้ ง เ ด็ ก  คน
เจ็บป่วย หรือคนชรา 

Abandonment of children, 
sick persons / Aged persons (n.) 

    การทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกินเก้าปีไว้ ณ ที่ใด เพื่อให้เด็กนัน้
พ้นไปเสียจากตน โดยประการที่ท าให้เด็กนั้นปราศจาก
ผู้ดูแล (ทอดทิ้งเด็ก ม.306) 
    การทอดทิ้งผู้ซึ่งพึ่งตนเองมิได้นั้นเสียโดยประการ 
ที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต (ทอดทิ้งคน
เจ็บป่วย หรือคนชรา ม.307) 

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
(แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) พ.ศ. 2561, 
ศ. ด.ร. ทวี เกี ยรติ  มี นะกนิษฐ 
มาตรา 306 – 307 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 
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18 การบังคับใช้แรงงานหรือ
บริการ 

Enforced labor or servitude (n.) การข่มขืนใจให้ท างานหรือให้บริการ โดยท าให้กลัวว่าจะ
เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ช่ือเสียง หรือ
ทรัพย์สินของบุคคลนั้นเองหรือของผู้อื่น โดยขู่เข็ญด้วย
ประการใด ๆโดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือโดยท าให้
บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ 
 

พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. 2551 

 

19 การเพิกถอนการอนุญาต To revoke permission (v.) การเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร 
เป็นการช่ัวคราว + การเพิกถอนการอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักร)  
     1. คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการช่ัวคราว หากมีพฤติการณ์ที่สมควรเพิกถอนการ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรให้อธิบดีหรือคณะกรรมการ 
มีอ านาจเพิกถอนการอนุญาตที่ได้อนุญาตไว้นั้นได้ไม่ว่า
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเป็นผู้อนุญาต ในกรณีที่
อธิบดีมีค าสั่งเพิกถอนการอนุญาต คนต่างด้าวซึ่งถูก 
เพิกถอนการอนุญาตอาจยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้  
ค าสั่ งของคณะกรรมการให้ เป็นที่ สุดแต่ ในกรณีที่
คณะกรรมการมีค าสั่งเพิกถอนการอนุญาต ค าสั่งของ
คณะกรรมการให้เป็นท่ีสุด  
     การอุทธรณ์ค าสั่งของอธิบดีตามวรรคสอง ให้ยื่นต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสี่สิบแปดช่ัวโมงนับแต่เวลาที่ได้ทราบ
ค าสั่งของอธิบดี และให้ท าตามแบบและเสียค่าธรรมเนยีม
ตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวง เมื่ อมีการเพิกถอน 
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งแก่ 
คนต่างด้าว ในกรณีที่ ไม่อาจส่งหนังสือเช่นว่านี้แก่ 

พรบ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522  
มาตรา 36 และ 53 
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คนต่างด้าวได้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปิดไว้ ณ ที่พัก
ของคนต่างด้าวที่ได้แจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ครบ
ก าหนดสี่สิบแปดช่ัวโมง ให้ถือว่าคนต่างด้าวผู้นั้นได้รับ
ทราบค าสั่งแล้ว 
     2. คนต่างด้าวซึ่งเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
แล้วภายหลังปรากฏว่าเป็นบุคคลซึ่งมีพฤติการณ์อย่างใด
อย่างหนึ่งตามมาตรา 12 (7) หรือ (8) หรือเป็นบุคคล
ตามมาตรา 12 (10) หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา 43 วรรคสอง หรือ
เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 44 หรือเป็นผู้ได้รับ
โทษตามมาตรา 63 หรือมาตรา 64 ให้อธิบดีเสนอเรื่อง
ไปยังคณะกรรมการ ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าควรเพิก
ถอนการอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ก็ให้เสนอ
ความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อสั่งเพิกถอนการอนุญาตต่อไป 
 

20 การไฟฟ้านครหลวง Metropolitan Electricity 
Authority (n.) 

เป็นรัฐวิสาหกิจของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดตั้งขึ้น 
ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวงพ.ศ. ๒๕๐๑  
มาตรา 6 โดยบัญญัติว่า ให้จัดตั้งการไฟฟ้าขึ้นเรียกว่า  
“การไฟฟ้านครหลวง” มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ผลิตพลังงานไฟฟ้าไปพลางก่อนในระหว่างที่ยัง
ไมไ่ด้มกีารโอนตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัิ
การไฟฟ้ายันฮี พ.ศ. ๒๕๐๐ 
   (๒) จัดให้ได้มาและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า และ 
   (3) ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่น 
ที่เกี่ยวเนื่อง หรือท่ีเป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้านครหลวง 

พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง
พ.ศ. ๒๕๐๑ มาตรา 6 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  
- www.mea.or.th/ (หน้าเว็บไซต์
ของหน่วยงานดังกล่าว) 
- หนังสือพจนานุกรมไทย-อังกฤษ 
โดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ หน้า 959 
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21 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Provincial Electricity 
Authority (n.) 
 
 
 

เป็นรัฐวิสาหกิจของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓  
มาตรา 6 โดยบัญญัติว่า ให้จัดตั้งการไฟฟ้าขึ้นเรียกว่า 
“การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” เรียกโดยย่อว่า “กฟภ.” และ 
ให้ใช้ช่ือภาษาอังกฤษว่า “PROVINCIAL ELECTRICITY 
AUTHORITY” เรียกโดยย่อว่า “PEA” มีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง และจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า 
   (๒) ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่น 
ที่เกี่ยวเนื่องหรือท่ีเป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 
 
 

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา 6 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  
หนังสือพจนานุกรมไทย-อังกฤษ 
โดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ หน้า 959 
 

 

22 การเยี่ยมใกล้ชิด Contact Visit (n.) ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี และมีคุณสมบัติตามที ่
กรมราชทัณฑ์ ก าหนดจะได้รับการเยี่ยมใกล้ชิด ซึ่งเป็น 
การเยี่ยมผู้ต้องขังแบบถึงตัวภายในเรือนจ า โดยไม่มี 
สิ่งกีดขวางในการสนทนา มีการรับประทานอาหารร่วมกัน 
อันจะช่วยเสริมสร้างสายสัมพันธ์อันดีในครอบครัว และ
เป็นเครื่องมือจูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติตนเป็นคนดี 
ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจ า 
 
 
 
 

คู่มือการใช้ชีวิตในเรือนจ า 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนั งสื อค าศัพท์ภาษาอั งกฤษ 
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานราชทัณฑ์   
โดยส านักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์ 
หน้า 56 
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23 การเยี่ยมแบบใช้ชีวิตคู่ 
 

Conjugal Visit (n.) การเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ คือการที่เปิดโอกาสให้คู่สมรส 
ที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ต้องขังสามารถเข้าเยี่ยม 
ได้โดยใกล้ชิด ภายในสถานที่ที่จัดไว้โดยเป็นส่วนตัว  
โดย เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ต้ อ งขั งและคู่ สมรสสามารถ 
ร่วมประเวณีกันได้ ภายใต้การควบคุมของทางเรือนจ า 
เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาภายหลัง เช่น การคุมก าเนิด  
การตรวจโรคของผู้ที่ จะได้รับการตรวจเยี่ ยม เป็นต้น  
โดยให้ระยะเวลาพอสมควร เพื่อที่ ให้ผู้ต้องขังสามารถ 
ใช้ ชีวิตคู่กับคู่สมรสได้ โดยปราศจากการควบคุม หรือ 
เครื่องพันธนาการใดๆ 
 

มาตรกา รกา ร เ ยี่ ย มผู้ ต้ อ งขั ง 
เพื่อสนับสนุนการใช้ชีวิตคู่และ
ครอบครัว (ทรงวุฒิ นันทบุรมย์ 
แ ล ะ ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์   
ดร.ธานี วรภัทร์  มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์) 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนั งสื อค าศัพท์ภาษาอั งกฤษ 
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ ง านราชทัณฑ์ 
หน้า 59 
 

 

24 การส่งตัวต่างด้าวกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร 

To Deport (v.) 
Deportation (n.) 

1. ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าคนต่างด้าว 
ซึ่ งมีลักษณะต้องห้ามมิ ให้ เข้ามาในราชอาณาจักร 
ตามมาตรา 12 เข้ามาในราชอาณาจักร ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้คนต่างด้าวผู้นั้นกลับออกไป 
นอกราชอาณาจักรได้ โดยมีค าสั่งเป็นหนังสือ ถ้าคนต่างด้าว
ผู้นั้นไม่พอใจในค าสั่ง อาจอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ เว้นแต่
กรณีตามมาตรา 12 (1) หรือ (10)  
ห้ามมิให้อุทธรณ์ค าสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด แต่ถ้า
รัฐมนตรีมิได้มีค าสั่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันยื่นอุทธรณ์  
ให้ถือว่ารัฐมนตรีมีค าสั่ งว่าคนต่างด้าวผู้นั้นไม่ เป็น 
ผู้ต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 12 
  2. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบคนต่างด้าวผู้ใด 
มีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร หรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามา 

พรบ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522  
มาตรา 22, 29 และ 54 
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ในราชอาณาจักร พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้
เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะจัดการควบคุม 
คนต่างด้าวผู้นั้นไว้ในพาหนะ หรือให้ส่งตัวไปยังสถานท่ีใด 
เพื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้ควบคุมไว้ตรวจสอบ หรือให้
ส่งตัวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
 3. คนต่างด้าวผู้ใดเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้
รับอนุญาตหรือการอนุญาตนั้นสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอนแล้ว 
พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งตัวคนต่างด้าว ผู้นั้นกลับออกไป
นอกราชอาณาจักรก็ได้ 
 
 
 

25 การสอบสวน  Inquiry (n.) 
 

การรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการทั้งหลาย
อื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ซึ่งพนักงาน
สอบสวนได้ท าไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เพื่อที่จะ
ทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัว
ผู้กระท าผิดมาฟ้องลงโทษ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ฉบับอ้างอิง  
(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561, 
ศ. ด.ร. สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 
มาตรา 2 (11) 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- หนั งสื อศัพท์นิ ติศาสตร์  ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘, 
หน้า 159 
- รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 
 
 

 



 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม    คู่มือล่ามในกระบวนการยุติธรรม 

หมวด 4 ค าศัพท์ในช้ันอื่นๆ (104 ค า) 

139 
 

ล าดับ ค าศัพท์ 
ภาษาไทย 

ค าศัพท์ 
ภาษาอังกฤษ (นาม, กริยา) 

ค าอธิบาย แหล่งที่มา 
ของค าศัพท ์

หมายเหตุ 

26 การอายัดตัว To withhold release (v.) (ไม่มีนิยามของการอายัดตัวโดยตรงมีแต่กรณีที่จะอายัดตัว) 
ผู้ต้องกักที่มีการอายัดตัว มีหมายจับ หรือรัฐบาล
ต่างประเทศต้องการตัว หรือเป็น ผู้ต้องหาคดีส าคัญ  
ให้ร้อยเวรรักษาการณ์รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
ช้ันทราบโดยทันที 

ค าสั่ง งาน 3 กองก ากับการ 5  
กองบังคับการอ านวยการ ส านักงาน
ตรวจคนเข้ าเมือง ที่  21/2545 
 เรื่อง ระเบียบและมาตรการปฏิบัต ิ
ในการรับตัว ควบคุม ผู้ต้องหาหรือ 
ผู้ต้องกักต่างด้าว 

 

27 การุณยฆาต Mercy killing (n.) 
Euthanasia (n.) 

1. การฆ่าหรือท าให้ตายอย่างสงบหรือไม่ เจ็บปวด  
มีความหมายเหมือนกับ Euthanasia  
2. การท าให้บุคคลอื่นที่อยู่ในวาระสุดท้ายแห่งการมีชีวิต
ตายอย่างไม่ทุกข์ทรมาน  
 

- หนังสือ Law dictionary 
พจนานุกรมศัพท์และส านวน 
กฎหมายไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย,  
ธง วิทัยวัฒน์ หน้า 72 
- ค าอธิบายจากกสม. 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือ Law dictionary พจนานุกรม
ศัพท์และส านวนกฎหมายไทย-อังกฤษ, 
อังกฤษ-ไทย, ธง วิทัยวัฒน์ หน้า 72 
 

 

28 ก านัน Chief administrative official  
of a …… (subdistrict) (n.) 

ต าแหน่งพนักงานฝ่ายปกครอง ซึ่ งมีอ านาจหน้าที่
ปกครองราษฎรที่อยู่ในเขตต าบล 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่  4 
(แก้ไขเพิ่มเติม)  หน้า 67 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือพจนานุกรมไทย-อังกฤษ 
โดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ หน้า 49 
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29 ข้อบังคับ Regulation (n.) 
Rule (n.) 

1.กฎเกณฑ์ รายละ เอี ยดที่ ก าหนดให้ ผู้ เกี่ ย วข้ อง 
ต้องปฏิบัติ 
2.บรรดาข้อบั งคับและกฎต่ างๆ ที่ ให้ ใ ช้อยู่ เสมอ  
ซึ่งผู้บังคับบัญชาทหารผู้ถืออ านาจอันสมควรได้ออกไว้ 
โดยสมควรแก่กาลสมัยและชอบด้วยพระราชก าหนด
กฎหมาย (ประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 4) 
 
 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน , พิมพ์ครั้งที่ 4 
(แก้ไขเพิ่มเติม) หน้า 82-83 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
-  หนั งสือศัพท์นิติศาสตร์ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8  
หน้า 520 
- รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 
 

 

30 ข้อพิพาทด้านครอบครัว Family dispute (n.) คดีที่ฟ้องหรือร้องขอ ต่อศาล หรือการกระท าใด ๆ  ในทางศาล
เกี่ยวกับผู้ เยาว์หรือครอบครัว ซึ่งจะต้องบังคับตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วย 
การจดทะเบียนครอบครัว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับ 
คดีครอบครัว เช่น คดีเกี่ยวกับการฟ้องหย่า การแบ่ง
สินสมรส การเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู อ านาจปกครองบุตร 
หรือคดีเกี่ยวกับสถานะและความสามารถของบุคคล 
เกี่ยวด้วยครอบครัวหรือส่วนได้เสีย ของผู้เยาว์ 
 

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 
“แนวทางที่เหมาะสมต่อการประนอม
ข้อพิพาท ทางครอบครัวและมรดก  
ในประเทศไทยและฮ่องกง”  
นางสาวเพลินตา ตันรังสรรค์ นิติกร 
ส านักกฎหมาย วารสารจุลนิติ 

 

31 ข่าวกรอง Intelligence  operation (n.) ข่าวที่ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วว่าเป็นข่าวที่เช่ือถือได้ 
 
 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554  
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
National Intelligence Act, B.E. 
2528 (1985) Section 3 
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32 คดี Case (n.) 
Suit (n.) 
 

1. กระบวนการพิจารณานับตั้งแต่เสนอค าฟ้องต่อศาล 
เพื่อขอให้รับรอง คุ้มครองบังคับตามหรือเพื่อการใช้ 
ซึ่งสิทธิหรือหน้าที่  
2. เรื่องหรือความที่ฟ้องร้องหรือกล่าวหากันในทาง
กฎหมาย ซึ่งต้องด าเนินการตามกระบวนวิธีพิจารณา
ความตามที่กฎหมายก าหนด เช่น คดีแพ่ง คดีอาญา  
คดีปกครอง  

- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความแพ่ง แก้ไขเพิ่มเติมใหม่  
พ.ศ. 2559 มาตรา 2 
- พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับ
ราชบัณฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4  
(แก้ไขเพิ่มเตมิ)  หน้า 108 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ห นั ง สื อ ศั พท์ นิ ติ ศ า สต ร์ ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8  
หน้า 530 

 

33 คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับ
คดีอาญา 

Civil and penal actions (n.) 
Civil case relating to  
criminal  case  (n.) 

คดีแพ่งที่มีมูลหรือเหตุจากการกระท าความผิดอาญา  
ซึ่งมักจะก่อให้เกิดมูลคดีทางแพ่งในลักษณะละเมิดด้วย  
 

ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จารณา 
ความอาญา ฉบับอ้างอิง  
(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 
มาตรา 40 – 51 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- หนั งสื อศัพท์นิ ติศาสตร์  ฉบับ 
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘, 
หน้า 531 
- รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 

 

34 คนเร่ร่อน/คนจรจัด Tramp (n.) 
Vagabond (n.) 
Vagrant (n.) 
Homeless (n.) 

เร่รอน คือ 
1) ไปไม่เป็นต าแหน่งแห่งที่ เช่น พ่อแม่ตายก็ต้องเร่ร่อน
หาที่พักพิงไปเรื่อย ๆ, ร่อนแร่ ก็ว่า 
2) ที่อยู่ไม่เป็นต าแหน่งแห่งที่ เช่น คนเร่ร่อน, ร่อนเร่ ก็ว่า 
จรจัด คือ ร่อนเร่และไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง 

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ห นั ง สื อ ศั พท์ นิ ติ ศ า สต ร์ ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8  
หน้า 532 
- รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 
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35 คนไร้ความสามารถ Incapacitated person (n.) 1. บุคคลวิกลจริตผู้ใด ถ้าคู่สมรสก็ดี ผู้บุพการี กล่าวคือ  
บิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย ทวดก็ดี ผู้สืบสันดาน กล่าวคือ 
ลูก หลาน เหลน ลื่ อก็ดี  ผู้ ปกครองหรือผู้พิทักษ์ก็ดี   
ผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้นอยู่ก็ดี หรือพนักงานอัยการก็ดี
ร้ อ งขอต่ อศาล ให้ สั่ ง ให้ บุ คคลวิ กลจริ ตผู้ นั้ น เป็ น 
คนไร้ความสามารถ ศาลจะสั่งให้บุคคลวิกลจริตผู้นั้น 
เป็นคนไร้ความสามารถก็ได้  
2. บุคคลวิกลจริตซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 

- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ฉบั บแก้ ไขเพิ่ ม เติ มใหม่ ล่ าสุ ด  
พ.ศ. 2559 มาตรา ๒๘ 
- พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 หน้า 227 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ห นั ง สื อ ศั พท์ นิ ติ ศ า สต ร์ ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8  
หน้า 532 
 

 

36 คนเสมือนไร้ความสามารถ 
 

Person under disability (n.) 
Quasi disability (n.) 
Incompetent  person (n.) 

บุคคลที่ ไม่สามารถจัดการงานโดยตนเองได้  หรือ 
จัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สิน 
ของตนเองหรือครอบครัว เพราะกายพิการ จิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบ ประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ  
หรือติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอื่นใดท านองเดียวกันนั้น 
และศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
พ.ศ. 2554 หน้า 227 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
-  หนั งสือศัพท์นิติศาสตร์ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8  
หน้า 533 
- รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 
 

 

37 ความคุ้มครอง Protection (n.) คุ้มครอง คือ ป้องกันรักษา, ระวังรักษา, ปกป้องรักษา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 หน้า 264 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ห นั ง สื อ ศั พท์ นิ ติ ศ า สต ร์ ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8  
หน้า 268 
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38 ความตกลง Agreement (n.) ตกลง คือ ยินยอมพร้อมใจ, ปลงใจ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 หน้า 451 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ห นั ง สื อ ศั พท์ นิ ติ ศ า สต ร์ ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8  
หน้า 536 
 

 

39 ความประมาททางอาญา Criminal negligence (n.) การกระท าความผิดที่มิใช่โดยเจตนา แต่ท าไปโดยปราศจาก 
ความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีอยู่ 
ต า ม วิ สั ย แ ล ะ พฤติ ก า ร ณ์  แ ล ะ ผู้ ก ร ะท า อ า จ ใ ช้ 
ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่ไม่ได้ใช้ให้เพียงพอ 

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบบัอ้างอิง
(แก้ไขเพิม่เติม) พ.ศ. 2561 , 
ศ.ด.ร.ทวเีกียรติ มีนะกนิษฐ,  
มาตรา 59 วรรค 4 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนั งสื อศั พท์ นิ ติ ศาสตร์  ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘, 
หน้า 537 
 

 

40 ความเป็นธรรม Fairness (n.) เป็นธรรม คือ ถูกต้อง  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 หน้า 753 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 
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41 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ Offences of cheating 
against creditors (n.) 

1. ผู้ใดเอาไปเสีย ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า หรือ 
ท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์อันตนจ าน าไว้แก่ผู้อื่น ถ้าได้กระท า
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับจ าน า ต้องระวางโทษ 
2. ผู้ใดเพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่นได้รับช าระหนี้
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้อง
ทางศาลให้ช าระหนี้ ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไป 
ให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์ใดก็ดี แกล้งให้ตนเองเป็นหนี้จ านวน
ใดอันไม่เป็นความจริงก็ดี ต้องระวางโทษ 

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบบัอ้างอิง 
(แก้ไขเพิม่เติม) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร.ทวเีกียรติ มีนะกนิษฐ, มาตรา 
349, 350 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ
งานราชทัณฑ์ , ส านักทัณฑวิทยา  
กรมราชทัณฑ์, หน้า 32 
 
 
 
 

 

42 ความผิดฐานขัดค าสั่ง
เจ้าพนักงาน 

Being in violation of a 
police order (n.) 

เป็นความผิดลหุ โทษฐานหนึ่ ง  ไม่มี นิยามโดยตรง)  
ผู้ใดทราบค าสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามอ านาจ 
ที่มีกฎหมายให้ไว้ ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั้น โดยไม่มีเหตุ 
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบวัน 
หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ถ้าการสั่ง
เช่นว่านั้น เป็นค าสั่งให้ช่วยท ากิจการในหน้าที่ของเจ้า
พ นั ก ง า น ซึ่ ง ก ฎ ห ม า ย ก า ห น ด ใ ห้ สั่ ง ใ ห้ ช่ ว ย ไ ด้   
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 
 
 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368  
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43 ความผิดฐานฉ้อโกง Offences of cheating and 
fraud (n.) 

การกระท าโดยทุจริต แสดงการหลอกลวงผู้อื่นด้วย
ข้อความอันเป็นเท็จหรือโดยกาปกปิดข้อความจริงซึ่งควร
บอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงเช่นว่านี้เป็นเหตุ 
ให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สอนจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม 
หรือท าให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามท า ถอน หรือ
ท าลายเอกสารสิทธิ  

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบบัอา้งอิง 
(แก้ไขเพิม่เติม) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร.ทวเีกียรติ มีนะกนิษฐ,  
มาตรา 341 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ
งานราชทัณฑ์ , ส านักทัณฑวิทยา  
กรมราชทัณฑ์, หน้า 32 

 

44 ความผิดฐานชิงทรัพย ์ Offenses of robbery (n.) ผู้ลักทรัพย์โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้น 
จะใช้ก าลังประทุษร้าย เพื่อ  
(1) ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป    
(2) ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น 
(3) ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้  
(4) ปกปิดการกระท าความผิดนั้น หรือ  
(5) ให้พ้นจากการจับกุม  
 

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบั บ 
อ้างอิง (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร.ทวี เกี ยรติ  มี นะกนิษฐ,  
มาตรา 339 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ
งานราชทัณฑ์ , ส านักทัณฑวิทยา  
กรมราชทัณฑ์, หน้า 32 

 

45 ความผิดฐานท าให้ เสีย
ทรัพย ์

Offences of mischief (n.) การท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า หรือท าให้ 
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่น เป็นเจ้าของ 
รวมอยู่ด้วย  

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
(แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) พ.ศ. 2561, 
ศ. ด.ร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, มาตรา 
358 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ
งานราชทัณฑ์ , ส านักทัณฑวิทยา  
กรมราชทัณฑ์, หน้า 32 
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46 ความผิดฐานบุกรุก Offences of trespass (n.) กา ร เ ข้ า ไ ป ในอสั งห า ริ มทรั พย์ ข อ งผู้ อื่ น เ พื่ อ ถื อ 
การครอบครองทั้งหมด หรือแต่บางส่วน หรือเข้าไป
กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข  

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
(แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) พ.ศ. 2561, 
ศ. ด.ร. ทวี เกี ยรติ  มี นะกนิษฐ,  
มาตรา 362 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ
งานราชทัณฑ์ , ส านักทัณฑวิทยา  
กรมราชทัณฑ์, หน้า 32 

 

47 ความผิดฐานรับของโจร Offences of receiving 
stolen property (n.) 

ผู้ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจ าหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับ
จ าน า หรือรับไว้  โดยประการใดซึ่ งทรัพย์อันได้มา 
โดยการกระท าความผิด ถ้าความผิดนั้นเข้าลักษณะ 
ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ 
ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก หรือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ 
  
 

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
(แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) พ.ศ. 2561, 
ศ. ด.ร. ทวี เกี ยรติ  มี นะกนิษฐ,  
มาตรา 357 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ
งานราชทัณฑ์ , ส านักทัณฑวิทยา  
กรมราชทัณฑ์, หน้า 32 
 

 

48 ความมั่นคง Security (n.) มั่นคง คือ แน่นหนาและทนทาน  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 หน้า 899 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ห นั ง สื อ ศั พท์ นิ ติ ศ า สต ร์ ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8  
หน้า 543 
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49 ความยุติธรรมช่วงเปลี่ยน
ผ่าน 

Transitional Justice (n.) ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional Justice) 
เป็นการผสานแนวคิดสองประการเข้ าด้ วยกัน คือ  
"การเปลี่ยนผ่าน" (transition) กับ "ความยุติธรรม" 
(justice) โดยการเปลี่ยนผ่าน คือ สภาวะที่สังคมได้เกิด
กระบวนการเปลี่ยนแปลงระบอบทางการเมือง (political 
transformation/regime change) จากรูปแบบหนึ่งไปสู่
รูปแบบใหม่อย่างมีนัยส าคัญ หรือใช้ในความหมายของ 
การเปลี่ ยนผ่ านจากความขัดแย้ งของคนในสั งคม 
ไปสู่สันติภาพและความมั่นคง ความยุติธรรมในระยะ
เปลี่ยนผ่าน จะหมายรวมถึง กระบวนการที่รัฐใช้ในการ
ค้นหาความจริงจากการที่บุคคลหรือองค์กรของรัฐ หรือ 
องค์กรที่รัฐให้การสนับสนุนใช้ก าลังเข้าสังหาร หรือก่อ
ความรุนแรงต่อพลเมืองของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นในรูปของ
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การสังหารหมู่ การทรมาน การลักพาตัว  
 
 

ค าอธิบายจาก กต.สป.ยธ. 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจาก กต.สป.ยธ. 

 

50 ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

International Relations (n.) 1. การแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นข้ามเขตพรมแดน 
ของรัฐ ซึ่งส่งผลถึงความร่วมมือหรือความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ ในโลก เป็นแขนงหนึ่งของวิชารัฐศาสตร์  
เป็นหลักปฏิบัติและการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวางนโยบายระหว่างประเทศ  
ซึ่งครอบคลุมทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
2. การแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นข้ามพรมแดน 
ของรัฐในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยรัฐหรือตัวแสดงใด  ๆที่มิใช่รัฐ 
ในรูปแบบที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการเพื่อวัตถุประสงค ์

ค าอธิบายจาก กต.สป.ยธ. 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจาก กต.สป.ยธ. 
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ทางการเมืองหรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ  โดยเป็นความสัมพันธ์ท่ีดี 
ร่วมมือกันหรือความสัมพันธ์ในลักษณะขัดแย้งกันในมิติ 
ของการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร และวัฒนธรรม 
 
 

51 ความส าคญัผดิ 
ในข้อเท็จจริง 
 

Mistake of fact (n.) การที่ข้อเท็จจริงใดถ้ามีอยู่จริงจะท าให้การกระท า 
ไม่เป็นความผิด หรือผู้กระท าไม่ต้องรับโทษ หรือได้รับ
โทษน้อยลง แม้ข้อเท็จจริงนั้นไม่มีอยู่จริงแต่ผู้กระท า 
ส าคัญผิดว่ามีอยู่ ผู้กระท าย่อมไม่มีความผิด หรือได้รับ
ยกเว้นโทษ หรือได้รับโทษน้อยลง แล้วแต่กรณี  

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
(แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) พ.ศ. 2561, 
ศ. ด.ร. ทวี เกี ยรติ  มี นะกนิษฐ,  
มาตรา 62 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนั งสื อศั พท์ นิ ติ ศาสตร์  ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘, 
หน้า 548 
 

 

52 ค่าจ้าง Wage (n.) 
Pay (n.) 

เงินทุกประเภทที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทน
การท างานในวันและเวลาท างานปกติ ไม่ว่าจะค านวณ
ตามระยะเวลาหรือค านวณตามผลงานที่ลูกจ้างท าได้ 
และให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้ในวันหยุด
และวันลาซึ่งลูกจ้างไม่ไดท้ างานด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะก าหนด 
ค านวณ หรือจ่ายในลักษณะใด หรือโดยวิธีการใด และไม่ว่า
จะเรียกช่ืออย่างไร  
(พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 5 และ  
พ.ร.บ. เงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 5) 
 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่  4 
(แก้ไขเพิ่มเติม) หน้า 132 – 133 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ห นั ง สื อ ศั พท์ นิ ติ ศ า สต ร์ ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8   
หน้า 552 

 



 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม    คู่มือล่ามในกระบวนการยุติธรรม 

หมวด 4 ค าศัพท์ในช้ันอื่นๆ (104 ค า) 

149 
 

ล าดับ ค าศัพท์ 
ภาษาไทย 

ค าศัพท์ 
ภาษาอังกฤษ (นาม, กริยา) 

ค าอธิบาย แหล่งที่มา 
ของค าศัพท ์

หมายเหตุ 

53 ค่าตอบแทน Remuneration (n.) 
 

    เ งิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่บุคคลหนึ่ง 
ได้ให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อเป็นการตอบแทนการที่
บุคคลนั้นกระท าการหรืองดเว้นกระท าการเพื่อประโยชน์
แก่ตนหรือผู้อื่น 
    เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ผู้เสียหายมีสิทธิ
ได้รับ เพื่อตอบแทนความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือเนื่องจาก 
มีการกระท าความผิดอาญาของผู้อื่น  

- พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4  
(แก้ไขเพิ่มเติม) หน้า 135 
- พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทน
ผู้ เสียหายและค่ าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
พ.ศ. 2544 มาตรา 3 
ค าศัพท์ภาษาองักฤษ 
ห นั ง สื อ ศั พท์ นิ ติ ศ า สต ร์ ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8  
หน้า 553 
 
 

 

54 ค าร้องทุกข ์ Complaint (n.) การที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติ 
แห่งประมวลกฎหมายนี้ ว่ามีผู้กระท าความผิดขึ้น จะรู้ตัว
ผู้ ก ระท าความผิดหรื อ ไม่ ก็ ตามซึ่ งกระท า ให้ เ กิ ด 
ความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย และการกล่าวหาเช่นนั้น 
ได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระท าความผิดได้รับโทษ 

ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จารณา 
ความอาญา ฉบับอ้างอิง  
(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 
มาตรา 2 (7) 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนั งสื อศั พท์ นิ ติ ศาสตร์  ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘, 
หน้า 563 
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55 คุ้มครองพยาน Witness Protection (n.)     1. การด าเนินการตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพยานในคดีอาญาพ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี้  
    ในกรณีที่พยานอาจไม่ได้รับความปลอดภัย พนักงาน 
ผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจสอบสวน
คดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา ศาล หรือ 
ส านักงานคุ้มครองพยาน แล้วแต่กรณี อาจจัดให้พยาน 
อยู่ในความคุ้มครองตามที่เห็นเป็นการสมควร หรือตามที่
พยานหรือบุคคลอื่นใด ซึ่งมีประโยชน์เกี่ยวข้องได้ร้องขอ 
และในกรณีจ าเป็นบุคคลดังกล่าวจะขอให้เจ้าพนักงาน
ต ารวจหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนช่วยให้ความคุ้มครองแก่พยานได้
ตามความจ าเป็น ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมของพยานด้วย 
    2. การคุ้มครองรักษาความปลอดภัยแก่พยานมิให้เกิด
อันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ช่ือเสียง 
ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของพยาน รวมทั้ง
บุคคลตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน
ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

- พระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน 
ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 6 
- ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ 3 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจาก กต.สป.ยธ. 
 

 

56 เจตนาฆ่าผู้อื่นโดย
ไตร่ตรองไว้ก่อน 

Premediated design (n.) การฆ่าโดยผู้กระท าได้มีโอกาสคิดไตร่ตรองทบทวนแล้ว 
จึงตกลงใจกระท าความผิด มิใช่การท าไปโดยปัจจุบัน 
ทันด่วนเพราะเมาสุราหรือบันดาลโทสะ  

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
(แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) พ.ศ. 2561, 
ศ. ด.ร. ทวี เกี ยรติ  มี นะกนิษฐ,  
มาตรา 289 (4) 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนั งสื อศั พท์ นิ ติ ศาสตร์  ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘, 
หน้า 259 
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57 เจตนาทางอาญา Criminal intent (n.) 
Intent (n.)  

การกระท าโดยรู้ส านึกในสิ่งที่กระท าและในขณะเดียวกัน
ผู้กระท าประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้น 
  

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
(แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) พ.ศ. 2561, 
ศ. ด.ร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ,  
มาตรา 59 วรรคสอง 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนั งสื อศั พท์ นิ ติ ศาสตร์  ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘, 
หน้า 81 
 
 
 
 

 

58 ฉ้อโกง Defraud (v.) ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความ 
อันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง 
และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจาก 
ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือท าให้ผู้ถูกหลอกลวง
หรือบุคคลที่สาม ท า ถอน หรือท าลายเอกสารสิทธิ  
ผู้นั้นกระท าความผิดฐานฉ้อโกง 

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
(แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร.ทวี เกี ยรติ  มี นะกนิษฐ,  
มาตรา 341 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนั งสื อศั พท์ นิ ติ ศาสตร์  ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘, 
หน้า 584 
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59 เดินเผชิญสืบ To view the scene (v.)     สืบพยานนอกศาล เช่น การไปตรวจสถานท่ีที่เกี่ยวกับ
คดีการสืบพยาน ณ สถานที่อื่นที่ไม่ใช่ที่ท าการของศาล  
(ดู ป.วิ.อาญา มาตรา 230 และ ป.วิ.แพ่ง ม.107) 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 230 
    เมื่อคู่ความที่เกี่ยวข้องร้องขอหรือเมื่อศาลเห็นเป็นการ
สมควร ศาลอาจเดินเผชิญสืบพยานหลักฐาน หรือเมื่อมี
เหตุจ าเป็นไม่สามารถน าพยานหลักฐานมาสืบที่ศาลนั้น 
และการสืบพยานหลักฐานโดยวิธีอ่ืนไม่สามารถกระท าได้ 
ศาลมีอ านาจส่งประเด็นให้ศาลอื่นสืบพยานหลักฐานแทน 
ให้ศาลที่รับประเด็นมีอ านาจและหน้าที่ดังศาลเดิม 
รวมทั้งมีอ านาจส่งประเด็นต่อไปยังศาลอื่นได้ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 107 
    ถ้าศาลเห็นว่าในการสืบสวนหาความจริงจ าเป็นต้องไป
สืบพยาน ณ สถานท่ีซึ่งข้อเท็จจริงอันประสงค์จะให้พยาน
เบิกความนั้นได้เกิดขึ้น ให้ศาลหรือผู้พิพากษาที่รับมอบ 
หรือศาลที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อการนั้นส่งหมายเรียกไปยัง
พยานระบุสถานที่ และวัน เ วลาที่ จะ ไปสืบพยาน  
แล้วสืบพยานไปตามนั้น 
 

- พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่  4  
(แก้ไขเพิ่มเติม) หน้า 221 
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 230 
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 107 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษในราชการ
ศาล (คดีอาญา) เล่มที่ 1 พิมพ์ครั้ง 
ที่ 2, กองการต่างประเทศ ส านักงาน
ศาลยุติธรรม หน้า 58 

 

60 ถ้อยแถลง Statement (n.) ค าช้ีแจง, ค าประกาศ, ค าอธิบายเป็นทางการ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 หน้า 628 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือพจนานุกรมไทย-อังกฤษ 
โดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ หน้า 338 
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61 แถลงการณ์ Argument (n.)    ค าแถลงด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ ซึ่งคู่ความฝ่ายหนึ่ง
กระท าหรือยื่นต่อศาล ด้วยจุดมุ่ งหมายที่จะเสนอ
ความเห็นต่อศาลในข้อความในประเด็นที่ได้ยกขึ้นอ้างใน
ค าคู่ความหรือในปัญหาข้อใดที่ศาลจะพึงมีค าสั่งหรือค า
พิพากษา ซึ่งในข้อเหล่านี้คู่ความฝ่ายนั้นเพียงแต่แสดง 
หรือกล่าวทบทวน หรือยืนยัน หรืออธิบายข้อความแห่ง
ค าพยาน หลักฐาน และปัญหาข้อกฎหมายและข้อเท็จจรงิ
ทั้งปวง ค าแถลงการณ์อาจรวมอยู่ในค าคู่ความ 
 

- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 1 (๖) 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ห นั ง สื อ ศั พท์ นิ ติ ศ า สต ร์ ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8   
หน้า 21 

 

62 ทะเบียนบ้าน House registration (n.) ทะเบียนประจ าบ้านแต่ละบ้านซึ่งแสดงเลขประจ าบ้าน 
และรายการของคนท้ังหมดผู้อยู่ในบ้าน 

พระราชบัญญัติ กา รทะ เบี ยน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา 4 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือ Law dictionary พจนานุกรม
ศัพท์และส านวนกฎหมาย ไทย-อังกฤษ
, อังกฤษ-ไทย โดย ธง วิทัยวัฒน์   
หน้า 198 
 

 

63 ที่พักพิง Safe haven (n.) 
Shelter (n.) 

ที่อาศัยอยู่ช่ัวคราว พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 หน้า 826 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
-  หนั งสือศัพท์นิติศาสตร์ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8   
หน้า 624 
- รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 
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64 เทศบาลนคร City administration (n.) เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ 
ห้าหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่
อันต้องท าตามพระราชบัญญัตินี้  และซึ่ งมี ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลนคร ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุช่ือและเขตของเทศบาลไว้ด้วย 
 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
มาตรา 11 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- หนังสือพจนานุกรมไทย-อังกฤษ 
โดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ หน้า 385 
-  หนั งสือศัพท์นิติศาสตร์ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8   
หน้า 627 
 

 

65 เทศบาลเมือง Town administration (n.) เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด 
หรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป 
ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตาม
พระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้น
ให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย 
 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
มาตรา 10 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือพจนานุกรมไทย-อังกฤษ 
โดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ หน้า 385 

 

66 ธรรมาภิบาล Good Governance (n.) หลักในการปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแล 
กิจการต่างๆ ให้ เป็นไปในครรลองธรรม ประกอบด้วย 
องค์ ประกอบ 10 หลั ก ได้ แก่  หลั กประสิ ทธิ ผล  
หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ 
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ 
หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักการมุ่งฉันทามต ิ
 

- ค าอธิบายจาก กต.สป.ยธ.  
- คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแล
องค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance Rating)  
โดยส านักงาน ก.พ.ร.) 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจาก กต.สป.ยธ. 
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67 นับโทษต่อ Consecutive sentence (n.) ไม่มีนิยามของการนับโทษต่อโดยตรง มีแต่มาตราที่ศาล
ปรับใช้ในการนับโทษต่อ) โทษจ าคุก ให้เริ่มแต่วันมีค า
พิพากษา แต่ถ้าผู้ต้องค าพิพากษาถูกคุมขังก่อนศาล
พิพากษา ให้หักจ านวนวันที่ถูกคุมขังออกจากระยะเวลา
จ าคุกตามค าพิพากษา เว้นแต่ค าพิพากษานั้นจะกล่าวไว้
เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ค าพิพากษากล่าวไว้เป็นอย่างอื่น 
โทษจ าคุกตามค าพิพากษา เมื่อรวมจ านวนวันที่ถูกคุมขัง 
ก่อนศาลพิพากษาในคดีเรื่องนั้นเข้าด้วยแล้ว ต้องไม่เกิน
อัตราโทษขั้นสูงของกฎหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิด
ที่ได้กระท าลงนั้น ทั้งนี้ ไม่ เป็นการกระทบกระเทือน
บทบัญญัติในมาตรา 91 
 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 22  

68 นายประกันผิดสัญญา Bail bondsman in breach 
of contract (n.) 

ในกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาล ศาลมีอ านาจสั่งบังคับ
ตามสัญญาประกันหรือตามที่ศาลเห็นสมควรโดยมิต้องฟ้อง 
ทั้งนี้ ศาลอาจสั่งงดการบังคับตามสัญญาประกันหรือ 
ลดจ านวนเงินที่ต้องใช้ตามสัญญาประกันก็ได้ โดยค านึงถึง
ความพยายามของผู้ประกันในการติดตามตัวผู้ต้องหา
หรือจ าเลยที่หลบหนี รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามี
มากน้อยเพียงใดประกอบด้วยและเมื่อศาลสั่งประการใด
แล้วฝ่ายผู้ถูกบังคับตามสัญญาประกันหรือพนักงาน
อัยการมีอ านาจอุทธรณ์ได้ ค าวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ 
ให้เป็นท่ีสุด 
 

ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จารณา 
ความอาญา มาตรา 119 
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69 นายอ าเภอ Chief district officer (n.) ต าแหน่งเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ ซึ่งเป็นหัวหน้า
ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในอ าเภอ และรับผิดชอบ
ในการบริหารราชการของอ าเภอ 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่  4 
(แก้ไขเพิ่มเติม) หน้า 294 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 
 

 

70 นิติธรรม Rule of Law (n.) หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายที่บุคคลทุกคนต้องอยู่ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่  4 
(แก้ไขเพิ่มเติม) หน้า 300 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  
ห นั ง สื อ ศั พท์ นิ ติ ศ า สต ร์ ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8  
หน้า 300 
 

 

71 นิรโทษกรรม Amnesty (n.) กฎหมายที่บัญญัติให้ผู้กระท าการใดที่กฎหมายก าหนดว่า
เป็นความผิด พ้นจากความผิดและความรับผิดทั้งปวง 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(แก้ไขเพิ่มเติม), หน้า 5 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนั งสื อศั พท์นิ ติ ศ าสตร์  ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘, 
หน้า 634 
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72 บันทึกความเข้าใจ Memorandum of  
Understanding (n.) 

การจัดท าหนังสือ โดยฝ่ายหนึ่งแสดงความสมัครใจจะ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด และตามเง่ือนไขที่ปรากฏ 
ในหนังสือนั้นกับอีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่หนังสือนี้ไม่ถือว่าเป็น
สัญญาผูกมัด แต่แสดงความต้องการอันแน่วแน่ของผู้ลงนาม  
ว่าจะปฏิบัติดังท่ีได้ระบุไว้ และอีกฝ่ายหนึ่งก็มีความเข้าใจ
อย่างเดียวกัน  
 

ค าอธิบายจาก กต.สป.ยธ. 
(http://www.sc.mahidol.ac.th/ 
IC/info/MOU-MOA.pdf) 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ค าแปลจาก กต.สป.ยธ. 

 

73 บันดาลโทสะ Sudden heat of passion (n.) 
 

การกระท า โดยหุนหันพลันแล่นเพราะถูกข่ม เหง 
อย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมโดยพิจารณา
เปรียบเทียบกับความรู้สึกของวิญญูชน หาใช่ความรู้สึก
ของผู้กระท าความผิด นอกจากนี้การบันดาลโทสะ 
อาจเกิดจากการกระท าต่อบุคคลใกล้ชิดกับผู้กระท า
ความผิดก็ได้  

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
(แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) พ.ศ. 2561,  
ศ. ด.ร. ทวี เกี ยรติ  มี นะกนิ ษฐ,  
มาตรา 72 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนั งสื อศั พท์ นิ ติ ศาสตร์  ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘, 
หน้า 323 
 

 

74 บัญชีระบุพยาน Evidence List (n.) บัญชีที่คู่ความยื่นต่อศาลเพื่อแสดงเอกสารหรือสภาพ 
ของเอกสารที่จะอ้างเป็นพยาน รายช่ือ ที่อยู่ ของบุคคล วัตถุ 
หรือสถานที่ซึ่งคู่ความระบุอ้างเป็นพยาน หรือขอให้ศาล
ไปตรวจ หรืออ้างอิงความเห็นของผู้เช่ียวชาญที่ศาลตั้ง
หรือความเห็นของผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญเพื่อเป็น
พยานหลักฐานสนับสนุนข้ออ้างหรือข้อเถียงของตน 
(มาตรา 88 ป.วิ.พ. และมาตรา 229/1 ป.วิ.อ.) 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(แก้ไขเพิ่มเติม), หน้า 312 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
คู่ มื อ ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า อั ง ก ฤษ ใน
ราชการศาล (คดีอาญา) เล่มที่ 1 
พิมพ์ครั้งที่ 2, กองการต่างประเทศ 
ส านักงานศาลยุติธรรม หน้า 59 
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75 บุคคลธรรมดา Natural Person (n.) คน, มนุษย์ พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่  4 
(แก้ไขเพิ่มเติม) หน้า 317 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ห นั ง สื อ ศั พท์ นิ ติ ศ า สต ร์ ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8  
หน้า 642 
 

 

76 บุตรบุญธรรม Legally adopted child (n.) ไม่มีความหมายของบุตรบุญธรรมโดยตรงมีแต่สิทธิของ
บุตรบุญธรรม) บิดา หรือมารดาบุญธรรมกับบุตรบุญ
ธรรมมิใช่สายเลือดเดียวกัน แต่เกิดจากความยินยอม
พร้อมใจกัน ระหว่างบิดาหรือมารดาบุญธรรม กับ บิดา
มารดาที่แท้จริงของเด็ก และเด็กที่เป็นบุตรบุญธรรม 
ด้วยเหตุผลบางประการ เช่นเพื่ออนาคตของเด็ก หรือ
เพื่อให้ผู้ รับบุตรบุญธรรมที่ ไม่มีบุตรได้มีบุตรสมใจ
ปรารถนา การจดทะเบียนรับเด็กเป็น บุตรบุญธรรม 
กฎหมายจะให้ความคุ้มครองสิทธิเด็กให้มีฐานะอย่าง
เดียวกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา หรือ มารดา
บุญธรรมทันทีนับแต่วันที่จดทะเบียน เช่น มีสิทธิได้รับ
มรดก มีสิทธิใช้นามสกุลของบิดา หรือมารดาบุญธรรม 
โดยที่บิดา หรือมารดาบุญธรรมไม่มีสิทธิที่จะมารับมรดก
ของบุตรบุญธรรม นอกจากนี้แล้ว บุตรบุญธรรมยังไม่เสีย
สิทธิที่พึงมีตามกฎหมายในครอบครัวเดิมแต่อย่างใด  
คือยังมีสิทธิรับมรดก ของบิดามารดาที่แท้จริงได้ และ
บิดามารดาที่แท้จริงมีสิทธิไปมาหาสู่ เยี่ยมเยียนได้ 

เ ว็ บ ไ ซ ต์ ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง , 
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการรับบุตร
บุญธรรม 
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ตามสมควร ทั้งนี้กฎหมายยังคุ้มครองเด็กโดยบิดา หรือ
มารดาบุญธรรมจะเลิกรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ต้อง
ได้รับความยินยอม จากบิดามารดาที่แท้จริงเสียก่อน และ
จะฟ้องให้มีการเลิกรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมโดยไม่มีเหตุ
อันควรไม่ได้ 
 
 

77 ปรองดอง To compromise (v.) 
To be reconciled (v.) 

ประนีประนอม, ยอมกัน, ไม่แก่งแย่งกัน, ตกลงกันด้วย
ความไกล่เกลี่ย, ตกลงกันด้วยไมตรีจิต 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 หน้า 699 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- หนังสือพจนานุกรมไทย-อังกฤษ 
โดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ หน้า 463 
- รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 
 

 

78 ประมวลกฎหมาย Code (n.) 
 

บทบัญญัติแห่งกฎหมายในเรื่องเดียวกันหรือท านองเดียวกัน
ที่รวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ และได้รับการประกาศให้ใช้
บังคับเป็นกฎหมาย เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ประมวลกฎหมายอาญา 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่  4 
(แก้ไขเพิ่มเติม) หน้า 338 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนั งสื อศั พท์นิ ติ ศ าสตร์  ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8  
หน้า 651 
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79 ปาฐกถา Lecture (n.) ถ้อยค าหรือเรื่องราวท่ีบรรยายในท่ีชุมชน  
 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 หน้า 741 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนังสือพจนานุกรมไทย-อังกฤษ 
โดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ หน้า 494 
 
 

 

80 ผิดสัญญาประกันตัว To breach the Bail contract (v.) 
Temporary release contract (n.) 

ในกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาล ศาลมีอ านาจสั่งบังคับ
ตามสัญญาประกันหรือตามที่ศาลเห็นสมควรโดยมิต้อง
ฟ้อง ทั้งนี้ ศาลอาจสั่งงดการบังคับตามสญัญาประกันหรอื
ลดจ า นวน เ งิ นที่ ต้ อ ง ใ ช้ ต ามสัญญาประกั นก็ ไ ด้   
โดยค านึงถึงความพยายามของผู้ประกันในการติดตามตัว
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่หลบหนี รวมทั้งความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใดประกอบด้วย และเมื่อศาล
สั่งประการใดแล้วฝ่ายผู้ถูกบังคับตามสัญญาประกันหรือ
พนักงานอัยการมีอ านาจอุทธรณ์ได้ ค าวินิจฉัยของศาล
อุทธรณ์ให้เป็นที่สุด เงินสดหรือหลักทรัพย์อื่นที่น ามาวาง
ต่อศาลเพื่อเป็นหลักประกันตามมาตรา ๑๑๔ ไม่อยู่ใน
ข่ายที่จะถูกยึดหรืออายัดเพื่อช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อื่น
จนกว่าความรับผิดตามสัญญาประกันจะระงับสิ้นไป  
เว้นแต่ศาลเห็นว่าหนี้ของเจ้าหนี้นั้นมิได้เกิดจากการฉ้อฉล
และมีค าสั่งให้ปล่อยทรัพย์ดังกล่าว ในกรณีที่จ าเป็นต้องมี
การบังคับคดีเพราะผิดสัญญาประกันตามวรรคหนึ่ง  
ให้ศาลมีอ านาจออกหมายบังคับคดีหรือค าสั่งอื่นใด 
เพื่อบังคับเอาแก่ทรัพย์สินของบุคคลซึ่งต้องรับผิดตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 119 
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สัญญาประกันได้เสมือนว่าเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
โดยให้เจ้าพนักงานศาลที่ได้รับแต่งตั้งและพนักงาน
อัยการเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการบังคับตามสัญญา
ประกัน และให้เจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี  
มีอ านาจหน้าที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ประกันและ
ขายทอดตลาดตามที่ได้รับแจ้งจากศาล หรือพนักงาน
อัยการ และถ้าจะต้องขายทรัพย์สินท่ีวางเป็นหลักประกัน
ไว้ต่อศาล เมื่อศาลส่งทรัพย์สินหรือหนังสือส าคัญส าหรับ
ทรัพย์สินนั้นไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี  
ให้ถือว่าได้มีการยึดทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ มิให้
หน่วยงานของรัฐเรียกค่าฤชาธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
จากผู้ด าเนินการบังคับคดี การบังคับคดีตามมาตรานี้  
ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
โดยอนุโลม เว้นแต่ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมใหญ่ ศาลฎีกาจะออกข้อบังคับก าหนดไว้
เป็นอย่างอื่น ข้อบังคับนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
 

81 ผู้กระท าความผิด Offender (n.) อาจมีได้ทั้งผู้กระท าความผิดคนเดียวและผู้กระท าความผิด
หลายคน ได้แก่ ตัวการ (ผู้กระท าความผิด “ร่วมแรง  
ร่วมใจ” แบ่งหน้าที่กันท า) ผู้ใช้ (ผู้ “ก่อ”เจตนาในการ
กระท าความผิดของผู้อื่นโดยการกล่าว ขาน วาน ใช้  
ยุยง ฯลฯ) และผู้สนับสนุน (ผู้ช่วยเหลือ ให้ความสะดวก 
ในการกระท าความผิด)  

ค าบรรยายกฎหมายอาญาภาคทั่วไป  
ศ. (พิเศษ) ด.ร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
,เนติบัณฑิตยสภา, สมัยที่ 71,  
มาตรา 83, 84 และ 86 ป.อ. 
ตามล าดับ 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
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หนั งสื อศั พท์นิ ติ ศ าสตร์  ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน,  พิมพ์ครั้ ง 
ที่ ๘, หน้า 659 
 

82 ผู้จัดการมรดก Real representation (n.) 
Administrator to estate (n.) 

ผู้มีหน้าที่ในการจัดสรรแบ่งปันทรัพย์ซึ่งเป็นมรดกของ
ผู้ตาย ซึ่งส านักงานอัยการสูงสุดให้ความช่วยเหลือ 
แก่ประชาชนในการยื่นค าร้องต่อศาลตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1649 
   มาตรา 1649 ผู้จัดการมรดกซึ่งผู้ตายตั้งไว้ย่อม 
มีอ านาจและหน้าที่ในอันที่จะจัดการท าศพของผู้ตาย  
เว้นแต่ผู้ตายจะได้ตั้งบุคคลอื่นไว้โดยเฉพาะให้จัดการดังว่านั้น 
   ถ้าผู้ตายมิได้ตั้งผู้จัดการมรดกหรือบุคคลใดไว้ให้เป็น
ผู้จัดการท าศพ หรือทายาทมิได้มอบหมายตั้งให้บุคคลใด 
เป็นผู้จัดการท าศพ บุคคลผู้ได้รับทรัพย์มรดก โดยพินัยกรรม 
หรือโดยสิทธิโดยธรรมเป็นจ านวนมากที่สุด เป็นผู้มีอ านาจ
และตกอยู่ในหน้าที่ต้องจัดการท าศพ เว้นแต่ศาลจะเห็น
เป็นการสมควรตั้งบุคคลอื่นให้จัดการเช่นนั้นในเมื่อบุคคล
ผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่งร้องขอขึ้น 
 

ค าอธิบายจากส านักงานอัยการสูงสุด 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ห นั ง สื อ ศั พท์ นิ ติ ศ า สต ร์ ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8   
หน้า 662 

 

83 ผู้ปกครอง Guardian (n.) ๑. บุคคลซึ่งศาลตั้งให้ใช้อ านาจปกครองผู้เยาว์ที่ยัง 
ไม่บรรลุนิติภาวะและไม่มีบิดามารดา หรือบิดามารดา 
ถูกถอนอ านาจปกครอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1585 
2. บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจ
ปกครองหรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ฉบับ(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 
มาตรา 1585 
- พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่  4 
(แก้ไขเพิ่มเติม) หน้า 379-380 
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พาณิชย์  และหมายความรวมถึงบุคคลที่ เด็กอยู่ด้ วย 
เป็นประจ าหรือท่ีเด็กอยู่รับใช้การงาน 

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
-  หนั งสือศัพท์นิติศาสตร์ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8  
หน้า 667 
- รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 
 

84 ผู้เยาว์ Minor (n.) บุคคลผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยจะบรรลุนิติภาวะ หรือ 
พ้นจากสภาพการเป็นผู้เยาว์ เมื่อมีอายุครบยี่สิบปีบรบิรูณ ์
หรือเมื่อท าการสมรส หากการสมรสนั้นได้ท าตาม
บทบัญญัติมาตรา 1448 ซึ่งบัญญัติว่า การสมรสจะท า
ได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว  
แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ท าการ
สมรสก่อนนั้นได้ 

- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ฉบั บแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ใหม่ ล่ าสุ ด  
พ.ศ. 2559  มาตรา 1448 
- พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่  4 
(แก้ไขเพิ่มเติม) หน้า 391 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ห นั ง สื อ ศั พท์ นิ ติ ศ า สต ร์ ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8  
หน้า 670 
 
 

 

85 ผู้รับพินัยกรรม Legatee (n.) 
Devisee (n.) 

ทายาทผู้มีสิทธิรับทรัพย์ซึ่งเป็นมรดกของผู้ตายตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1603 
    มาตรา 1603 กองมรดกย่อมตกทอดแก่ทายาท 
โดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรม 
   ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมาย เรียกว่า “ทายาทโดยธรรม” 
  ทายาทที่มีสิทธิตามพินัยกรรม เรียกว่า “ผู้รับพินัยกรรม” 
 

ค าอธิบายจากส านักงานอัยการสูงสุด 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ห นั ง สื อ ศั พท์ นิ ติ ศ า สต ร์ ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8  
หน้า 671 
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86 ผู้ลี้ภัย/การลี้ภัย Refugee (n.) ลี้ภัย คือ หลีกหนีภัย, หลบหนีภัย, เช่น ลี้ภัยการเมือง  
ลี้ภัยสงคราม   

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 หน้า 1064 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ห นั ง สื อ ศั พท์ นิ ติ ศ า สต ร์ ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8  
หน้า 672 
 
 
 

 

87 ผู้สืบสันดาน Descendant (n.) ผู้สืบสายโลหิตโดยตรงลงมา ได้แก่ ลูก หลาน เหลน ลื่อ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 

 

88 ผู้อนุบาล Guardian (n.) บุคคลซึ่ งศาลมีค าสั่ งแต่ งตั้ งให้ เป็นผู้ปกครองดูแล 
คนไร้ความสามารถ  
     

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่  4 
(แก้ไขเพิ่มเติม) หน้า 399 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ห นั ง สื อ ศั พท์ นิ ติ ศ า สต ร์ ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8  
หน้า 674 
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89 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ. 2522 และ มาตรา 54  
ของพระราชบัญญัติคน
เข้าเมืองฯ 

Immigration Act of 1979 
and Article 54 of the 
Immigration Act (n.) 

ข้อความตามพรบ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 54) 
คนต่างด้าวผู้ใดเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักร โดยไม่ได้
รับอนญุาตหรือการอนุญาตนั้นสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอนแล้ว 
พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งตัวคนต่างด้าวผู้นั้นกลับออกไป
นอกราชอาณาจักรก็ได้ ถ้ามีกรณีต้องสอบสวนเพื่อส่งตัว
กลับตามวรรคหนึ่ง ให้น ามาตรา 19 และมาตรา 20  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีคนต่างด้าวผู้ใดเข้ามาหรือ
อยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาตนั้น
สิ้นสุดหรือถูกเพิกถอนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งตัว
คนต่างด้าวผู้นั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได้  
ถ้ามีกรณีต้องสอบสวนเพื่อส่งตัวกลับตามวรรคหนึ่ง  
ให้น ามาตรา 19 และมาตรา 20 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ในกรณีที่ มี ค าสั่ ง ให้ส่ งตั วคนต่ างด้ าวกลับออกไป 
นอกราชอาณาจักรแล้วในระหว่างรอการส่ งกลับ 
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจอนุญาตให้ไปพักอาศัยอยู่  
ณ ท่ีใด โดยคนต่างด้าวผู้นั้นต้องมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด โดยต้องมีประกัน 
หรือมีทั้งประกันและหลักประกันก็ได้ หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่จะกักตัวคนต่างด้าวผู้นั้นไว้ ณ สถานที่ใด 
เป็นเวลานานเท่าใดตามความจ าเป็นก็ได้ ค่าใช้จ่าย 
ในการกักตัวนี้ให้คนต่างด้าวผู้นั้นเป็นผู้เสีย บทบัญญัติ 
ในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่คนต่างด้าว ซึ่งเข้ามาอยู่ 
ในราชอาณาจักรก่อนวันที่พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พุทธศักราช 2480 ใช้บังคับ 
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90 ภูมิล าเนา Domicile (n.) ถิ่นที่อยู่อันเป็นแหล่งส าคัญ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา ๓๗ ภูมิล าเนาของบุคคลธรรมดา 
ได้แก่ถิ่นอันบุคคลนั้นมีสถานที่อยู่เป็นแหล่งส าคัญ 

-  ประมวลกฎหมายแพ่ งและ
พาณิชย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่
ล่าสุด พ.ศ. 2559  มาตรา 37 
- พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้ งที่  4 
(แก้ไขเพิ่มเติม) หน้า 431 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ห นั ง สื อ ศั พท์ นิ ติ ศ า สต ร์ ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 8  
หน้า 695 
 
 
 

 

91 มีภาระการพิสูจน์ To Bear Burden of Proof (v.) คู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงใดย่อมมีภาระในการพิสูจน์
ข้อเท็จจริงนั้น แต่หากมีข้อสันนิษฐานไว้ในกฎหมายหรือ 
ข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็นซึ่งปรากฏจากสภาพปกติ
ธรรมดาของเหตุการณ์เป็นคุณแก่ผ่ายใด ฝ่ายนั้นต้องพิสูจน์
เพียงว่าตนได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขแห่งการที่ตนจะได้รับ
ประโยชน์จากข้อสันนิษฐานน้ันครบถ้วนแล้ว  

ค าอธิบายพยานหลักฐานคดีแพ่งและ
คดีอาญา อ. ธานี สิงหนาท ผู้ช่วยผู้
พิพากษาศาลฎีกา,เนติบัณฑิตยสภา, 
มาตรา 84/1 ป.วิ.พ. 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษในราชการ
ศาล (คดีอาญา) เล่มที่ 1 พิมพ์ครั้ง
ที่ 2, กองการต่างประเทศ ส านักงาน
ศาลยุติธรรม หน้า 59 
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92 ริบ To Forfeit (v.) รวบเอายึดเอาโดยพลการหรือโดยอ านาจกฎหมาย เป็นต้น 
 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า 1003 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษในราชการ
ศาล (คดีอาญา) เล่มที่ 1 พิมพ์ครั้ง
ที่ 2, กองการต่างประเทศ ส านักงาน
ศาลยุติธรรม หน้า 59 

 

93 ละเมิดอ านาจศาล To be in Contempt of 
Court (v.) 

เป็นบทบัญญัติที่ ให้อ านาจศาลไว้ เป็นพิเศษเพื่ อให้ 
การด า เนินกระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปด้วย 
ความเที่ยงธรรม รวดเร็ว และเพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยในบริเวณศาล โดยมีการบัญญัติเรื่องละเมิด
อ านาจศาลไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 30 ถึ ง  33 นอกจากนั้นยั งมีบัญญัติ ไ ว้ ใน 
พรบ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 มาตรา 64 และ 65 ด้วย 

เอกสารวิชาการรวบรวมโดยนายวิ
ชาญ ศรี สิ งห์   สถาบั นพั ฒนา
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 

 

94 วันนัดสืบพยาน Hearing (n.) วันท่ีศาลเริ่มต้นท าการสืบพยาน  พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับ
ราชัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้ งที่  4 
(แก้ไขเพิ่มเติม), หน้า 495 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษในราชการ
ศาล (คดีอาญา) เล่มที่ 1 พิมพ์ครั้ง
ที่ 2, กองการต่างประเทศ ส านักงาน
ศาลยุติธรรม หน้า 59 
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95 วิกลจริตทางอาญา Criminally insane (adj.) การไม่รู้ผิดชอบ ไม่สามารถบังคับตนเองได้ เพราะ 
มีจิตบกพร่อง โรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งเป็นเหตุยกเว้นโทษ
ในทางกฎหมายอาญา แต่หากถึงขนาดไม่รู้ ส านึก 
ในการกระท า ไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบ
ความผิดเลยย่อมไม่มีความผิด เพราะการกระท าไม่ครบ
องค์ประกอบ  

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
(แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) พ.ศ. 2561, 
ศ. ด.ร. ทวี เกี ยรติ  มี นะกนิ ษฐ,  
มาตรา 65 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษในราชการ
ศาล (คดีอาญา) เล่มที่ 1 พิมพ์ครั้ง
ที่ 2, กองการต่างประเทศ ส านักงาน
ศาลยุติธรรม หน้า 60 
 
 
 
 

 

96 วิญญูชน Person of ordinary prudence; 
reasonable person (n.) 

บุคคลซึ่งรู้ผิดรู้ชอบตามปกติ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า 1119 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนั งสื อศั พท์ นิ ติ ศาสตร์  ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘, 
หน้า 730 
 
 
 
 

 



 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม    คู่มือล่ามในกระบวนการยุติธรรม 

หมวด 4 ค าศัพท์ในช้ันอื่นๆ (104 ค า) 

169 
 

ล าดับ ค าศัพท์ 
ภาษาไทย 

ค าศัพท์ 
ภาษาอังกฤษ (นาม, กริยา) 

ค าอธิบาย แหล่งที่มา 
ของค าศัพท ์

หมายเหตุ 

97 วิธีการเพื่อความปลอดภัย 
 

Measure of safety (n.) มาตรการซึ่งใช้บังคับต่อผู้กระท าผิดหรือผู้ที่มีสภาพ 
น่ากลัวว่าจะกระท าผิดแทนโทษ หรือเป็นมาตรการ 
ที่ใช้บังคับต่อผู้กระท าผิดผนวกกับโทษ 
วิธีการเพื่อความปลอดภัย มีดังน้ี 
(๑) กักกัน 
(๒) ห้ามเข้าเขตก าหนด 
(๓) เรียกประกันทัณฑ์บน 
(๔) คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล 
(๕) ห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง 

- ถาวร พานิชพันธ์ (2520) วิธีการ
เพื่อความปลอดภัย หน้า 3 
- ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
แก้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม  พ .ศ .  2561, 
ศ. ด.ร. ทวี เกี ยรติ  มี นะกนิษฐ,  
มาตรา 39 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หนั งสื อศั พท์ นิ ติ ศาสตร์  ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘, 
หน้า 730 
 
 

 

98 ส านักงานตรวจคนเข้า
เมือง 

Immigration office (n.) (ไม่มีนิยามส านักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยตรงมีแต่ภารกิจ 
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
มีภารกิจในการตรวจบุคคลและยานพาหนะที่เดินทางเข้ามา
ในและออกไปนอกราชอาณาจักร เปรียบเสมือนประตู
ของประเทศ รวมทั้งให้บริการคนต่างด้าวขณะพ านักอยู่ 
และเป็นแนวหน้าในการรักษาความมั่นคงของประเทศ 
ดังนั้น ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงเป็นหน่วยงาน 
ที่มีภารกิจส าคัญยิ่ง ทั้งงานการให้บริการ ในการเดินทาง
ข้ามแดนและการรักษาความมั่นคงของประเทศ ในการสกัดกั้น
บุคคลต้องห้ามหรือไม่พึงประสงค์ มิให้เดินทางเข้ามาใน
หรือออกไปนอกราชอาณาจักรได้ รวมทั้งป้องกันภัย
คุกคามต่อความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ 
 

https://www. immigration.go.th/ 
content/mission 
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99 สิทธิ เ รี ยกค่ าสิ น ไหม
ทดแทนจากการกระท า
ความผิดอาญา 

The Right of a victim to 
request recompense for  
a criminal offense (n.) 

เมื่อมีการกระท าความผิดอาญาก็มักก่อให้ เกิดสิทธิ
เรียกร้องในทางแพ่งด้วยเพราะการกระท าความผิดอาญา
โดยทั่วไปจะเป็นการกระท าที่เป็นละเมิด โดยผู้เสียหาย
ย่อมมีสิทธิในการเรียกค่าสินไหมทดแทนได้แก่  
1. การคืนทรัพย์ที่ผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด  
2. การใช้ราคาทรัพย์  
3. ค่าเสียหายเพื่อความเสียหายอย่างใดๆที่เกิดขึ้น 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 44/1 

 

100 สินสมรส Marital property (n.) 
Matrimonial property (n.) 
Community estate (n.) 

สินสมรสได้แก่ทรัพย์สิน  
(๑) ที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส 
(๒) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรม
หรือโดยการให้เป็นหนังสือเมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือ 
ยกให้ระบุว่าเป็นสินสมรส  
(๓) ที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว ถ้ากรณีเป็นที่สงสัยว่า
ทรัพย์สินอย่างหนึ่งเป็นสินสมรสหรือมิใช่ ให้สันนิษฐานไว้
ก่อนว่าเป็นสินสมรส 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1474 

 

101 สินส่วนตัว Personal property (n.) สินส่วนตัวได้แก่ทรัพย์สิน  
(1) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส 
(2) ที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่ องแต่งกาย หรือ
เครื่องประดับกายตามควรแก่ฐานะ หรือเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของ 
คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  
(3) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดก
หรือโดยการให้โดยเสน่หา 
(4) ที่เป็นของหมั้น 

ประมวลกฎหมายเเพ่งเเละพาณิชย์ 
มาตรา 1471 
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ภาษาอังกฤษ (นาม, กริยา) 

ค าอธิบาย แหล่งที่มา 
ของค าศัพท ์

หมายเหตุ 

102 หลักประกัน Security (n.) 
Collateral (n.) 
 
 
 
 

ในทางอาญาได้แก่เงินสด หลักทรัพย์หรือบุคคลที่น ามาประกัน
ตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลย (ป.วิ.อ. มาตรา 114) ในทางแพ่ง ได้แก่ 
ทรัพย์สินหรือบุคคลที่ใช้เป็นประกันการช าระหนี ้ 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย 
ฉบับราชัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่4 
(แก้ไขเพิ่มเติม), หน้า 590 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- หนั งสื อศัพท์นิ ติศาสตร์  ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘, 
หน้า 777 
- รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 

 

103 ให้การ  Plead (v.) 
Testify (v.) 

ให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมา เช่น จ าเลยให้การต่อศาล 
  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 หน้า 1358 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- หนั งสื อศัพท์นิ ติศาสตร์  ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๘, 
หน้า 782 
- รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 

 

104 อั้งยี่หรือซ่องโจร A secret society or 
criminal association (n.) 

1. ผู้ใดเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีด าเนินการ
และมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย  
ผู้นั้นกระท าความผิดฐานเป็นอั้งยี่ 
2. ผู้ใดสมคบกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป เพื่อกระท าความผิด
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ในภาค 2 นี้  และ
ความผิดนั้นมีก าหนดโทษจ าคุกอย่างสูงตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป 
ผู้นั้นกระท าความผิดฐานเป็นซ่องโจร 
  

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 
(แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) พ.ศ. 2561, 
ศ. ด.ร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, มาตรา 
209 - 210 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษในราชการ
ศาล (คดีอาญา) เล่มที่ 1 พิมพ์ครั้ง
ที่ 2, กองการต่างประเทศ ส านักงาน
ศาลยุติธรรม หน้า 89 
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ล าดับ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ 

ภาษาอังกฤษ (นาม, กริยา) 
แหล่งที่มาของค าศัพท ์ หมายเหตุ 

1 กรมการพัฒนาชุมชน Community Development Department (n.) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนา
ชุมชนกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ 2 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
www.cdd.go.th (หน้าเว็บไซต์กรมการ
พัฒนาชุมชน) 
 

 

2 กรมที่ดิน Department of Lands (n.) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ 2  
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- www.dol.go.th/ (หนา้เว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดังกล่าว) 
- หนังสือพจนานุกรมไทย-อังกฤษ 
โดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ หน้า 959 
 

 

3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Department of Disaster Prevention and 
Mitigation (n.) 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยักระทรวงมหาดไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๗  ข้อ 2  
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- www.disaster.go.th/ (หน้าเว็บไซต์กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั) 
- หนังสือพจนานุกรมไทย-อังกฤษ 
โดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ หน้า 959 

 

http://www.disaster.go.th/
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ล าดับ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ 
ภาษาอังกฤษ (นาม, กริยา) 

แหล่งที่มาของค าศัพท ์ หมายเหตุ 

4 กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

Department of Public Works and Town 
and Country Planning (n.) 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการ
และผังเมืองกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ 2  
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- www.dpt.go.th/ (หน้าเว็บไซต์กรมโยธาธิการ
และผังเมือง) 
- หนังสือพจนานุกรมไทย-อังกฤษ 
โดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ หน้า 959 
 

 

5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Department of Local Administration (n.) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ 2 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- www.dla.go.th / (หน้าเว็บไซต์กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น) 
- หนังสือพจนานุกรมไทย-อังกฤษ 
โดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ หน้า 959 

 

6 ก่อการวุ่นวายในบ้านเมือง 
 

Offences relating to public peace (n.) คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษในราชการศาล 
(คดีอาญา) เลม่ที่ 1 พิมพ์ครั้งท่ี 2, กองการ
ต่างประเทศ ส านักงานศาลยุติธรรม หน้า 89 

 

7 ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน Offenses relating to causing public dangers (n.) 
 

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานราชทณัฑ์, 
ส านักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์, หน้า 31 

 

8 การกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย Illegal confinement (n.) หนังสือศัพท์นิติศาสตรฉ์บับiาชบัณฑิตยสถาน, 
พิมพ์ครั้งท่ี ๘, หน้า 395 
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ล าดับ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ 
ภาษาอังกฤษ (นาม, กริยา) 

แหล่งที่มาของค าศัพท ์ หมายเหตุ 

9 การกักขังตามค าสั่งศาล To imprison by Court Order (v.) รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 
 

 

10 การขอออกหมายขังโดยพนักงานสอบสวน Remand Request (n.) คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษในราชการศาล 
(คดีอาญา) เลม่ที่ 1 พมิพ์ครั้งที่ 2, กองการ
ต่างประเทศ ส านักงานศาลยตุิธรรม หน้า 57 

 

11 การขับรถขณะมึนเมา Driving while intoxicated; driving under 
influence (n.) 

หนังสือศัพท์นิติศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 
พิมพ์ครั้งท่ี ๘, หน้า 400 

 

12 การดูแลหลังปล่อย aftercare (n.)  
After release care (n.) 

รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค  

13 การติดต่อโลกภายนอกขณะต้องโทษ Contact with the outside world while  
being punished (n.) 

รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค  

14 การติดตามภายหลังพ้นโทษ Follow up after punishment completion (n.) รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค  

15 การบ าบัด, การรักษา Treatment (n.) หนังสือศัพท์นิติศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 
พิมพ์ครั้งที่ 8 หน้า 339 

 

16 การประชุมทางวิชาการ Conference (n.) 
Symposium (n.) 

ค าแปลจาก ผศ.ดร. หนึ่งหทัย แรงผลสมัฤทธ์ิ หมวด 4 

17 การป้องปราม Deterrence (n.) ค าแปลจาก กต.สป.ยธ. 
 

หมวด 4 
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ล าดับ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ 
ภาษาอังกฤษ (นาม, กริยา) 

แหล่งที่มาของค าศัพท ์ หมายเหตุ 

18 การรับตัว (อ านาจของต ารวจตรวจคนเข้าเมือง) To take custody of ( Authority of 
Immigration police) (v.) 

รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค  

19 กิจการภายใน Internal affairs (n.) หนังสือพจนานุกรมไทย-อังกฤษ  
โดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ หน้า 52 

หมวด 4 

20 ตรวจคนเข้าเมือง Immigration (n.) รับฟังความคิดเห็น 4 ภาค 
 

 

21 ข้อบังคับเรือนจ า Prison regulations (n.) Corrections Act, B.E. 2560 
 

หมวด 3 

22 ขณะอยู่ในเรือนจ า While in prison (adv.)  
 

 

23 ขัดขืนการจับกุม Resist arrest (v.) หนังสือศัพท์นิติศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 
พิมพ์ครั้งท่ี ๘, หน้า 295 

 

24 คณะอนุกรรมการ Subcommittee (n.) ค าแปลจาก ผศ.ดร. หนึ่งหทัย แรงผลสมัฤทธ์ิ 
 

หมวด 1 

25 ความช่วยเหลือทางอาญา Mutual Legal Assistance (n.) ค าแปลจาก กต.สป.ยธ.  

26 ความผิดเกี่ยวกับการค้า Offenses relating to trade (n.) 
 

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ 
งานราชทณัฑ,์ ส านักทัณฑวิทยา  
กรมราชทัณฑ์, หน้า 32 

 

27 ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา Offences relating to currencies (n.) ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ 
งานราชทณัฑ,์ ส านักทัณฑวิทยา  
กรมราชทัณฑ์, หน้า 31 
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ล าดับ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ 
ภาษาอังกฤษ (นาม, กริยา) 

แหล่งที่มาของค าศัพท ์ หมายเหตุ 

28 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์ หรือ ตั๋ว Offenses relating to seals, stamps,  
or tickets (n.) 

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานราชทณัฑ์, 
ส านักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์, หน้า 31 

 

29 ความผิดเกี่ยวกับเพศ Offenses relating to sexuality (n.) ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานราชทณัฑ์, 
ส านักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์, หน้า 31 

 

30 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร Offenses relating to documents (n.) ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานราชทณัฑ์, 
ส านักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์, หน้า 31 

 

31 ความผิดฐานเบิกความเท็จ Perjury (n.) หนังสือศัพท์นิติศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 
พิมพ์ครั้งท่ี ๘, หน้า 540 

 

32 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ Offences of disclosure of private secrets (n. ) 
 

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานราชทณัฑ์, 
ส านักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์, หน้า 32 

 

33 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ Offenses against the security of the kingdom (n.) 
 

คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษในราชการศาล (คดีอาญา) 
เลม่ที่ 1 พิมพค์รั้งที่ 2, กองการต่างประเทศ 
ส านักงานศาลยุติธรรม หนา้ 89 

 

34 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน Offenses against officials (n.) 
 

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานราชทณัฑ์, 
ส านักทณัฑวิทยา กรมราชทัณฑ,์ หนา้ 31 

 

35 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในราชการยุติธรรม Offenses against judicial officials (n.) ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานราชทณัฑ์, 
ส านักทณัฑวิทยา กรมราชทัณฑ,์ หนา้ 31 

 

36 ความผิดต่อชีวิต Offenses against life (n.) ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานราชทณัฑ์, 
ส านักทณัฑวิทยา กรมราชทัณฑ,์ หนา้ 31 

 

37 ความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีในราชการยุติธรรม Malfeasance in judicial office (n.) ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานราชทณัฑ์, 
ส านักทณัฑวิทยา กรมราชทัณฑ,์ หนา้ 31 
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ล าดับ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ 
ภาษาอังกฤษ (นาม, กริยา) 

แหล่งที่มาของค าศัพท ์ หมายเหตุ 

38 ความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ Malfeasance in office (n.) คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษในราชการศาล (คดีอาญา) 
เลม่ที่ 1 พิมพค์รั้งที่ 2, กองการต่างประเทศ 
ส านักงานศาลยุติธรรม หนา้ 89 

 

39 ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ Offenses against the friendly relations with 
foreign states (n.) 

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานราชทณัฑ์, 
ส านักทณัฑวิทยา กรมราชทัณฑ,์ หนา้ 31 

 

40 ความผิดต่อเสรีภาพ Offences against liberty (n.) ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานราชทณัฑ์, 
ส านักทณัฑวิทยา กรมราชทัณฑ,์ หนา้ 32 

 

41 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์  ต่อพระราชินี 
ต่อรัชทายาท หรือต่อผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 

Offenses against the King, the Queen  
the heir-apparent and the regent (n.) 

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานราชทณัฑ์, 
ส านักทณัฑวิทยา กรมราชทณัฑ์, หน้า 31 

 

42 ความผิดที่เกี่ยวกับศาสนา Offenses relating to religion (n.) ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานราชทณัฑ์, 
ส านักทณัฑวิทยา กรมราชทณัฑ์, หน้า 31 

 

43 ความยุติธรรมทางอาญา Criminal Justice (n.) ค าแปลจาก ผศ.ดร. หนึ่งหทัย แรงผลสมัฤทธ์ิ 
 

หมวด 4 

44 ค าพิพากษารอการลงโทษ 
 

Suspended sentence (n.) หนังสือศพัท์นิติศาสตร์ ฉบบัราชบณัฑติยสถาน, 
พิมพ์ครั้งที่ ๘, หนา้ 561 

 

45 ค าแถลงของผู้เสียหายหรือจ าเลยประกอบ 
ค าร้องขอปล่อยชั่วคราว 

Victim / Defendant statement 
accompanying a petition for  
temporary release (n.) 

รับฟังความคิดเหน็ 4 ภาค  

46 ค าฟ้องเคลือบคลุม Disjunctive allegation (n.) หนังสือศัพท์นิติศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 
พิมพ์ครั้งที่ ๘, หน้า 562 
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ล าดับ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ 
ภาษาอังกฤษ (นาม, กริยา) 

แหล่งที่มาของค าศัพท ์ หมายเหตุ 

47 ค ารับรอง Certification (n.) ค าแปลจาก สตช. 
 

หมวด 1 

48 ค าสั่งระหว่างพิจารณา Interlocutory order (n.) หนังสือศัพท์นิติศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 
พิมพ์ครั้งที่ ๘, หน้า 564 

 

49 จับโดยมีหมายและไม่มีหมาย Arrest with and without warrant (v.) คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษในราชการศาล (คดีอาญา) 
เลม่ที่ 1 พิมพค์รั้งที่ 2, กองการต่างประเทศ 
ส านักงานศาลยุติธรรม หน้า 58 

 

50 จ าเลยทีเ่ป็นเยาวชน Juvenile defendant (n.) 
Juvenile respondent (n.) 

ค าแปลจาก ผศ.ดร. หนึ่งหทัย แรงผลสมัฤทธ์ิ  

51 เจ้าหน้าท่ีหน้าบัลลังก์ Court clerk (n.) รับฟังความคิดเหน็ 4 ภาค 
 

 

52 ด้วยเหตุผล/จุดประสงค์ทางการเมือง With political purpose (prep.) ค าแปลจาก กต.สป.ยธ. 
 

 

53 ต่อสาธารณชน: 
ในที่สาธารณะ 

In public (prep.) หนังสือศัพท์นิติศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 
พิมพ์ครั้งที่ ๘, หน้า 159 

 

54 ทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระท าผิด Property acquired to an offense (n.) หนังสือศัพท์นิติศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 
พิมพ์ครั้งที่ ๘, หน้า 614 

 

55 แนวปฏิบัติ Practice (n.) 
Guideline (n.) 

ค าแปลจาก กต.สป.ยธ. หมวด 4 

56 บริเวณเคหสถาน Domestic premises (n.) หนังสือศพัท์นิติศาสตร์ ฉบบัราชบณัฑติยสถาน, 
พิมพ์ครั้งที่ ๘, หนา้ 100 
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ล าดับ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ 
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57 บรรทัดฐานระหว่างประเทศ International Norms (n.) ค าแปลจาก กต.สป.ยธ. 
 

 

58 ผู้เก็บรักษาของกลาง Mutual Legal Assistance (n.) ค าแปลจาก กต.สป.ยธ. 
 

 

59 ผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชน  Juvenile suspect (n.) ค าแปลจาก กสม. 
 

หมวด 1 

60 ผู้พ้นจากการคุมความประพฤติ A person who successfully completed 
probation (n.) 

ค าแปลจากกรมคุมประพฤต ิ หมวด 3 

61 ผู้ร้องขอ Petitioner (n.) ค าแปลจาก ผศ.ดร. หนึ่งหทัย แรงผลสมัฤทธ์ิ 
 

 

62 พกอาวุธ: 
พาอาวุธ 

Carry arms or weapon (v.) หนังสือศัพท์นิติศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 
พิมพ์ครั้งท่ี ๘, หน้า 678 

 

63 พยานหลักฐานที่รับฟังได้ Admissible evidence (n.) หนังสือศัพท์นิติศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 
พิมพ์ครั้งที่ ๘, หน้า 680 

 

64 พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 Probation Act B.E. 2016 (2559) (n.) Probation Act B.E. 2016 (2559) 
 

หมวด 3 

65 พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
พ.ศ. 2545 

Narcotic Addict Rehabilitation Act B.E.  
2002 (2545) (n.) 

Narcotic Addict Rehabilitation Act B.E. 
2002 (2545) 
 

หมวด 3 

66 พระราชบัญญัติราชทัณฑ ์พ.ศ. 2560 Corrections Act, B.E. 2017 (2560) (n.) Corrections Act, B.E. 2017 (2560)  
 

 



  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม   คู่มือล่ามในกระบวนการยุติธรรม 

หมวด 5 ค าศัพท์ที่ส าคัญ (88 ค า) 

180 
 

ล าดับ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ 
ภาษาอังกฤษ (นาม, กริยา) 

แหล่งที่มาของค าศัพท ์ หมายเหตุ 

67 พิสูจน์ความผิด Establish the guilt (v.) หนังสือศัพท์นิติศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 
พิมพ์ครั้งที่ ๘, หน้า 687 

 

68 มาตรการการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดแบบไม่ควบคุมตัว Non-custodial treatment of offenders (n.) ค าแปลจากกรมคุมประพฤต ิ
 

หมวด 3 

69 ไม่ให้การ To Remain Silent (v.) คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษในราชการศาล (คดีอาญา) 
เลม่ที่ 1 พิมพค์รั้งที่ 2, กองการต่างประเทศ 
ส านักงานศาลยุติธรรม หนา้ 59 

 

70 ไม่มีผู้ใดจะถูกลงโทษซ้ าในความผิดเดียวกัน  Nemo bis punitur pro eodem delicto หนังสือศัพท์นิติศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 
พิมพ์ครั้งที่ ๘, หน้า 217 

 

71 รายงานกระบวนพิจารณา Court Proceeding Memorandum (n.) คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษในราชการศาล (คดีอาญา) 
เลม่ที่ 1 พิมพค์รั้งที่ 2, กองการต่างประเทศ 
ส านักงานศาลยุติธรรม หนา้ 59 

 

72 วิธีพิจารณาระบบกล่าวหา Accusatorial procedure (n.) หนังสือศัพท์นิติศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 
พิมพ์ครั้งที่ ๘, หน้า 731 

 

73 วิธีพิจารณาระบบไต่สวน Inquisitorial procedure (n.) หนังสือศัพท์นิติศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 
พิมพ์ครั้งที่ ๘, หน้า 731 
 

 

74 ศาลสั่งให้ผลักดันออกนอกราชอาณาจักร Court ordered deportation  รับฟังความคิดเหน็ 4 ภาค 
 

 

75 ศูนย์หน้าบัลลังก ์ Court clerk center / office (n.) รับฟังความคิดเหน็ 4 ภาค 
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ล าดับ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ 
ภาษาอังกฤษ (นาม, กริยา) 
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76 สถานกักกัน Retention Center (n.) หนังสือค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับ 
งานราชทณัฑ์ โดยส านักทณัฑวิทยา หน้า 17 

 

77 สาเหตุการเสียชีวิต Cause of death (n.) ค าแปลจาก สตช. 
 

 

78 สิทธิที่จะได้รับการแจ้ง 
 

Right to be informed (n.) 
Right to information (n.) 

ค าแปลจาก กสม. หมวด 1 

79 สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดโีดยไม่ชักช้าเกิน
ความจ าเป็น 

Right to trial without undue delay (n.) รับฟังความคิดเหน็ 4 ภาค หมวด 2  

80 สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีดว้ยความเป็นธรรม Right to a fair trial (n.)  หมวด 2 

81 สิทธิที่จะปรึกษาทนาย Right to counsel (n.) ค าแปลจาก กสม. 
 

หมวด 1 

82 สิทธิในการไดร้ับการปล่อยตัวช่ัวคราว /  
สิทธิในการประกันตัว 

Right to bail (n.) ค าแปลจาก กสม. หมวด 1 

83 เสรภีาพในการชุมนุมโดยสงบ Freedom of peaceful assembly (n.) ค าแปลจาก กสม. 
 

หมวด 1 

84 เสรีภาพในการเดินทางออกนอกประเทศ Freedom to leave the country (n.) ค าแปลจาก กสม. 
 

หมวด 1 

85 หมายเรียกพยาน Subpoena; summons (n.) หนังสือศัพท์นิติศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 
พิมพ์ครั้งท่ี ๘, หน้า 773 

 

86 หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด Certification of case finalization (n.)  
 

 



  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม   คู่มือล่ามในกระบวนการยุติธรรม 

หมวด 5 ค าศัพท์ที่ส าคัญ (88 ค า) 

182 
 

ล าดับ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ 
ภาษาอังกฤษ (นาม, กริยา) 

แหล่งที่มาของค าศัพท ์ หมายเหตุ 

87 ห้องกัก Detention Center (n.) ค าแปลจาก กต.สป.ยธ. 
 

 

88 ให้ประกันตัว On Bail (prep.) หนังสือศัพท์นิติศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 
พิมพ์ครั้งท่ี ๘, หน้า 783 

 

 


