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1). Oxford Reports on International Law (ORIL) 

 ทางเขาใชงาน http://opil.ouplaw.com/home/ORIL

ฐานขอมลูดานกฏหมายสากลโลก รวบรวมเอกสารรายงานเกี่ยวกับ คาํพพิากษาของศาล (Case Law) 

มากกวา 5,500 cases จากแหลงขอมูลศาลจากกลุมประเทศในภูมิภาตตางๆ  อาท ิเชน แอฟริกา 

อเมริกา เอเชยี ยโุรป และโอเชยีเนยี โดยครอบคลุมเนื้อหากฎหมายสิทธมินษุยชน อาชญากรรม 

สนธสิญัญา ทางทะเล ส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ เปนตน

ประกอบดวย modules ดังนี้:

 ORIL - International Criminal Law (กฎหมายอาญา)

 ORIL - International Human Rights Law (กฎหมายสิทธมินษุยชน)

 ORIL - International Investment Claims (การเรียกรองการลงทุน)

 ORIL - International Law in Domestic Courts (กฎหมายศาลในประเทศ)

 ORIL - International Law in European Courts (กฎหมายในศาลยโุรป)

 ORIL - International Trade Law (กฎหมายการคา)
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2). Oxford Competition Law (OCL) 

ทางเขาใชงาน http://oxcat.ouplaw.com/

ฐานขอมลูดานกฏหมาย รวบรวมเอกสาร รายงานเกี่ยวกับคดี ขอคดิเหน็พรอมบทวิเคราะห และ

ตราสาร เกี่ยวกับกฎหมายการแขงขนัทางการคาและการตลาด จากกลุมประเทศสมาชกิจาก

สหภาพยโุรปและประเทศตางๆ ที่มีแหลงขอมูลเชื่อมโยง นาเชื่อถือและเปนที่รูจกั ซึ่งไดรบัการ

พจิารณาและตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญจากสํานักพมิพ Oxford 

3).  Oxford Constitutional of the World (OCW)

ทางเขาใชงาน http://oxcon.ouplaw.com/home/OCW

ฐานขอมลูดานกฏหมาย รวบรวมเอกสาร รายงาน ขอคดิเหน็พรอมบทวิเคราะห เก่ียวกบั 

พระราชบญัญตั ิประวตัแิละการแกไขของรัฐธรรมนูญแตละฉบบัจากทั่วโลกทั้งระดับประเทศและ

ระดับรัฐยอย ที่เปนฉบบัแปลเปนภาษาองักฤษทั้งหมดแลว ซึ่งผูใชงานจะไดรบัประโยชนจากการ

เขาถึงแหลงขอมลูตางๆ ไดดวย
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4). Oxford Legal Research Library (OLRL)

 ทางเขาใชงาน 
http://olrl.ouplaw.com/home/FBL

http://olrl.ouplaw.com/home/ICMA

http://olrl.ouplaw.com/home/ICML

http://olrl.ouplaw.com/home/PRIL

ฐานขอมูลดานกฎหมาย  รวบรวมรายงาน งานอางอิงและสาขาที่เกี่ยวของ รวมไปถึงตาํราและงานที่นาเชื่อถือ

ไดรับการยอมรับและรบัรองอยางเปนทางการ จากนักวิชาการและผูปฏิบตัิงานที่มีชื่อเสียงระดับโลก 

ประกอบดวย modules ดังนี:้

• OLRL - Financial and Banking Law (กฎหมายการเงินการธนาคาร)

• OLRL - International Commercial Arbitration (อนุญาโตตุลาการการคา)

• OLRL - International Commercial Law (กฎหมายการคา)

• OLRL - Private International Law (กฎหมายเอกชน)
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5). Investment Claims (IC) 

ทางเขาใชงาน http://oxia.ouplaw.com/home/ic

ฐานขอมูลดานกฎหมาย  รวบรวมเอกสาร รายงานเกี่ยวกับคดี ขอคิดเห็นพรอมบท

วิเคราะห ตราสาร  และสนธิสัญญา เกี่ยวกับการลงทุนและอนุญาโตตุลาการ 



http://opil.ouplaw.com/home/ORIL

เรียกดูเนือหาจากหนา้แรกตาม

ประเภทเนือหา หวัเรือง และเขต

อาํนาจศาล สามารถสืบคน้โดยการพิมพ์

คาํคน้หาลงในช่องและคลิก

สืบคน้

Law of the sea
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Extended results

สามารถดูเนือหาทีเกียวขอ้งได้

จากทรัพยากรอืน อาทิเช่น 

Oxford Journals ทีหน่วยงานมี

การบอกรับ

Narrow Your Choices

เพือจาํกดัการคน้หา อาทิเช่น 

ประเภทของคดี หวัเรือง เขต

อาํนาจศาล รัฐภาคี หรือเลือกดู

ขอ้มูลตามวนัที
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สามารถพิมพ,์ อีเมล, แชร์

ผา่น Social Media, และ

ดาวน์โหลดเป็น pdf
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Case Law ฉบบัภาษา

ทอ้งถินแปลเป็น

ภาษาองักฤษ

การใชง้าน Case reports สามารถ

เชือมโยงไปยงัเครืองมือ Oxford 

Law Citator ได้



Support to Practitioners in their Fields
Support to Practitioners in their Fields 

The Oxford Law Citator

Oxford Law Citator 

 เป็นเครืองมือวิจยัทางกฎหมายทีเชือมโยง

รายการทีเกียวขอ้งของเนือหา

 เนือหาทีเกียวขอ้งสามารถเชือมโยงจากฐาน 

Oxford Law หรือจากเวบ็ทวัไปได ้เพือต่อยอด

เส้นทางการศึกษาวจิยั

 มีไฮเปอร์ลิงกที์เกียวขอ้งกบั Case Law 

บทความ หรือรายการต่างๆ
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Oxford Law Citator สามารถเขา้ถึงสืออืนๆ 

ไดจ้าก Oxford Law Online ทีหน่วยงาน

บอกรับ รวมถึงแหล่งขอ้มูลดา้นกฎหมาย

ออนไลน์ของ Oxford University Press อาทิ

เช่น Journal, Ebooks รวมถึงแหล่งขอ้มูล

ภายนอกทีเกียวขอ้งและมีการทาํ link 

เชือมโยง



จัดทําโดยบริษัท บุ๊คเน็ท จํากดั
โทร 02-7693888


