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 1. แบ่งเป็นหน่วยการเรียน  16 หน่วยการเรียน หน่วย ละ  3  ชัว่โมง  ดงัน้ี 
       หน่วยท่ี 1  กฎหมายเบ้ืองตน้                                              หน่วยท่ี 2  ประวติัความเป็นมาของกฎหมายไทย  
       หน่วยท่ี 3  ววิฒันาการประชาธิปไตยไทย                          หน่วยท่ี 4  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  (Constitution๗        
       หน่วยท่ี 5  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  (Constitution -ต่อ)         หน่วยท่ี 6  ศกัด์ิของกฎหมาย การจดัท าฎหมาย 
       หน่วยท่ี 7  ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน                         หน่วยท่ี 8   ขอบเขตการใชก้ฎหมาย 
       หน่วยท่ี 9   บุคคล                                                                หน่วยท่ี 10   ความสามารถของบุคคลธรรมดา  
       หน่วยท่ี 11  ทรัพยสิ์น                                                          หน่วยท่ี 12  หน้ี  
       หน่วยท่ี 13   นิติกรรม  สัญญา                                             หน่วยท่ี 14  ครอบครัว          
       หน่วยท่ี 15   มรดก                                                              หน่วยท่ี 16   อาญาเบ้ืองตน้  ความผิด  โทษ          
  2. แต่ละหน่วยการเรียน    สรุปเน้ือหาวชิา  และแบบทดสอบ 
  3.  เม่ือศึกษาท าแบบทดสอบผา่นหน่วยการเรียน  1 – 8     มีการทดสอบรวบยอด  (Comprehensive Test)   คร้ังท่ี 1 
  4.  เม่ือศึกษาท าแบบทดสอบผา่นหน่วยการเรียน  9 – 16   มีการทดสอบรวบยอด (Comprehensive Test)    คร้ังท่ี 2 
  5.  นกัศึกษาสอบ   CE   มีการสอบรวบยอด (Comprehensive  Examination)    คร้ังเดียว 

       หลกักฎหมายใชอ้า้งอิง         1.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2557  (ชัว่คราว) 
                                                    2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 
                                                    3. ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์     ประมวลกฎหมายอาญา 
                                                    4.  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป  อาจารยห์ยุด   แสงอุทยั 
       การประเมินผล    
       คะแนนเตม็  100 คะแนน)   คะแนน   80 – 100  ระดบั  A       คะแนน   75  –   79  ระดบั  B+     คะแนน   65  –  74  ระดบั  B                       
                                                   คะแนน  55 – 64    ระดบั  C+     คะแนน   45  –   54  ระดบั   C      คะแนน   40  –  44  ระดบั  D+   
                                                                                 คะแนน    3    0 –  39  ระดบั  D       คะแนน   0   –   29  ระดบั  F 
    1. คะแนนทดสอบแต่ละหน่วย                                                   60   %   
    2. คะแนนทดสอบรวบยอด    คร้ังท่ี 1 +   คร้ังท่ี 2                      40   %    
    3. คะแนนสอบรวบยอด  ส าหรับนกัศึกษาสอบ   CE   100  คะแนน    
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                                                                              หมายเลขโทรศัพท์ให้ค าปรึกษา   Tel.  084 0441390 
 

 



มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

วิชา 00 6002  กฎหมายเบือ้งต้น  ( Introduction to Law) 

                                                                        หน่วยที ่1        
                                                                   กฎหมายเบือ้งต้น                        

 กฎหมาย  เกิดจากแนวคดิแบบธรรมชาต ิ แบบบ้านเมอืง  และแบบผู้รู้หรือเมธี 
ความหมายกฎหมาย    ระเบียบแบบแผนความประพฤติของมนุษยใ์นสงัคม    

                                                                    ลกัษณะของกฎหมาย     
                                                กฎหมายตามเนือ้ความ  ไดแ้ก่ 
1) ตอ้งเป็นขอ้บงัคบัของรัฐาธิปัตย ์  (ผูมี้อ  านาจในการปกครอง)  
2) ขอ้บงัคบัก าหนดการกระท า หรืองดเวน้การกระท า        
3) ขอ้บงัคบัก าหนดความประพฤติของมนุษยใ์นสงัคม         
4)  ขอ้บงัคบันั้นมีสภาพบงัคบั (Sanction) ถา้ฝ่าฝืนจะตอ้งไดรั้บผลร้าย คือถูกลงโทษ                    

   กฎหมายตามแบบพธีิ  ไดแ้ก่ 
1) พระราชบญัญติั                2) พระราชก าหนด 
3) พระราชกฤษฎีกา             4)  กฎกระทรวง 
 5)  เทศบญัญติั                      6)  ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 

                  ทีม่าหรือบ่อเกดิของกฎหมาย (Source of Law)  
1. บ่อเกดิของกฎหมายทีไ่ม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร ไดแ้ก่กฎหมายจารีตประเพณี 

1.1 จารีตประเพณี คือส่ิงท่ีสงัคมมนุษยแ์ต่ละเผา่พนัธ์ุ เช้ือชาติไดย้ดึถือปฏิบติักนัมานมนาน   
                           1.2  ค าพิพากษาบรรทดัฐานของศาล 
                           1.3  หลกักฎหมายทัว่ไป  มีอยู ่ 2 ประการ คือ 
                                 1.3.1 สุภาษิตกฎหมายท่ีเขียนเป็นภาษาลาตินเป็นหลกักฎหมายทัว่ไป เช่นสุภาษิตกฎหมายท่ีวา่ “ผูซ้ื้อตอ้งระวงั”   
                                  1.3.2 หลกักฎหมายทัว่ไป เช่นหลกักรรมสิทธ์ิท่ีวา่ “ผู้รับโอนไม่มสิีทธิดกีว่าผู้โอน” 

2. บ่อเกดิของกฎหมายทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร ไดแ้ก่กฎหมายท่ีมนุษยบ์ญัญติัข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษร             

           ระบบกฎหมาย      
                           1. ระบบ Common Law  คือกฎหมายจารีตประเพณี   ไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร   มีความเป็นมาจากกฎหมายของพวกแองโก
ลแซกซอน (บรรพบุรุษขององักฤษ)  ประเทศท่ีใชร้ะบบน้ีคือองักฤษ  และประเทศในเครือจกัรภพองักฤษบางประเทศ  เช่นออสเตรเลีย  
                           2. ระบบ Civil Law คือระบบประมวลกฎหมาย  เป็นลายลกัษณ์อกัษร หมายความวา่  กฎหมายท่ีไดบ้ญัญติัข้ึนโดยรวบรวม 
บทบญัญติัเร่ืองเดียวกนัท่ีกระจดักระจายกนัอยูเ่อามาปรับปรุงใหเ้ป็นหมวดหมู่  เยอรมนัจดัท าประมวลกฎหมายส าเร็จ   โดยใชร้ะบบโรมนั
และเยอรมนัเป็นประมวลกฎหมาย     มีประวติัความเป็นมาจากระบบกฎหมายโรมนัของจกัรพรรด ิJustinien   ประเทศทีใ่ช้ระบบนีค้อื
เยอรมนั และกลุ่มทวปีภาคพืน้ยุโรปทั้งหมด  ในเอเชียคอืญี่ปุ่ น  สิงคโปร์  ไทย ฯลฯ 
                            3. ระบบสังคมนิยม (Socialist Law)    คือระบบกฎหมายท่ีใชใ้นประเทศสงัคมนิยมหรือระบบคอมมิวนิสต ์เช่นจีน เกาหลี
เหนือ เวยีตนาม  ลาว  ฯลฯ 
                            4. ระบบกฎหมายศาสนา  (Religion Law)  คือระบบกฎหมายท่ียดึเอาหลกัค าสอนตามคมัภีร์ในศาสนา  เช่นกลุ่มประเทศ
ตะวนัออกกลาง   ส่ีจงัหวดัภาคใตข้องไทยใชร้ะบบกฎหมายอิสลามลกัษณะ ครอบครัว และมรดก 

          ประเภทหรือสาขากฎหมาย   
1. กฎหมายสาขาเอกชน  ไดแ้ก่กฎหมายท่ีก าหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งเอกชนต่อเอกชนดว้ยกนัในฐานะท่ีเท่าเทียมกนั  ว่าด้วย

เร่ืองสิทธิและหน้าที ่ (หนี)้   ความเสียหายและการชดใช้ความเสียหาย 
                2.   กฎหมายสาขามหาชน ไดแ้ก่กฎหมายท่ีก าหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกบัราษฎร ในฐานะท่ีรัฐมี
อ านาจเหนือเอกชน   ว่าด้วยความผดิและโทษ  โทษทางอาญาคือ  ประหารชีวติ  จ าคุก  กกัขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน 

 3.      กฎหมายระหว่างประเทศ  แยกเป็นแผนกคดีบุคคล  แผนกคดีเมือง  และแผนกคดีอาญา  

              เนีอ้หาของกฎหมาย 
1. กฎหมายสารบญัญัต ิ คือกฎหมายท่ีบญัญติัหลกัท่ีเป็นสาระส าคญัไว ้ เช่นประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์  ฯลฯ 
2. กฎหมายวธีิสบญัญัต ิ คือกฎหมายท่ีบญัญติัวธีิการพิจารณาคดี  เช่นประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่  ฯลฯ              1 



หน่วยที ่2 
ประวตัิความเป็นมาของกฎหมายไทย 

               1.  สมยักรุงสุโขทยั   ราชวงศพ์ระร่วง    (พ.ศ.1792 – 1911)   ศิลาจารึกพอ่ขนุรามค าแหงหลกัท่ี 1 ดดัแปลงจากอกัษรขอม  จารึก
เม่ือประมาณ   พ.ศ.1826  คน้พบเม่ือ พ.ศ.  2473 ถือวา่เป็นธรรมนูญการปกครองฉบบัแรกของไทย   มีขอ้ความวา่ดว้ยเร่ืองภาษี   (เจา้มือง 
บ่เอาจะกอบ)  มีหลกัประกนัสิทธิและเสรีภาพของราษฎร   บางส่วนเรียกวา่ “กฎหมาย 4 บท”  เก่ียวกบัเร่ืองมรดก   ท่ีดิน  วธีิพิจารณา  และ
การร้องทุกข ์
                2.    สมยักรุงศรีอยุธยา  มีกษตัริยค์รองราชย ์5  ราชวงศ ์พ.ศ. 1893 – 2310)  พระเจา้อู่ทอง  สร้างเมืองหลวงเม่ือ  พ.ศ. 1893   
ไดรั้บอิทธิพลจากลทัธิฮินดู  โดยผา่นวฒันธรรมของขอม กษตัริยถื์อเป็นสมมิเทพ   กฎหมายท่ีใชใ้นการปกครองไดแ้ก่ 
                        1) พระธรรมศาสตร์   เป็นคมัภีร์จากอินเดีย  ความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัราษฎร  เปล่ียนจากพอ่ปกครองลูกในสมยัสุโขทยั  
เป็นกษตัริยเ์ป็นเจา้เหนือหวัปกครองไพร่ฟ้าดว้ยความยติุธรรม   เป็นปกาศิตจากสวรรค ์
                         2) พระราชศาสตร์  เป็นกฎหมายท่ีพระมหากษตัริยท์รงตราข้ึนจากการวนิิจฉยัอรรถคดีต่าง ๆ 
                  3.  สมยักรุงธนบุรี    กรุงศรีอยธุยาเสียกรุงแก่พม่า พ.ศ. 2310  สมยัพระเจา้เอกทศั   พระเจา้ตากสินมหาราชกอบกูไ้ดใ้นปีเดียว  
ยา้ยเมืองหลวงมาตั้งท่ีธนบุรี ครองราชย ์15 ปี  ดา้นการเม่ือง การปกครอง กฎหมายยดึตามแบบกรุงศรีอยธุยา 
                  4.  สมยัรัตนโกสินทร์  สมเด็จเจา้พระยามหากษตัยศึ์ก ปราบดาภิเศกเม่ือวนัท่ี 6 เมษายน 2325  ตั้งราชวงศจ์กัรี 
                         1)  รัชกาลที ่1  พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก ประกาศใชก้ฎหมายตราสามดวง  คือตราราชสีห์  (มหาดไทย)  
ตราคชสีห์ (กลาโหม)  และตราบวัแกว้  (ต่างประเทศ) 
                         2)  รัชกาลที ่5 พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  ไดมี้การสอน “วชิาธรรมศาสตร์”  โดยน าเอาหลกัเกณฑม์าจาก 
Jurisprudence ขององักฤษมาใชเ้สมือนวา่กฎหมายองักฤษเป็นกฎหมายไทย  โดยเสด็จในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ (พระองคเ์จา้รพีพฒัน
ศกัด์ิ) ทรงตั้งโรงเรียนกฎหมายในกระทรวงยติุธรรม และทรงสอนดว้ยพระองคเ์อง  
                              ในสมยันั้น ประเทศแถบเอเชียส่วนใหญ่ตกเป็นอาณานิคมของมหาอ านาจตะวนัตก  ประเทศไทยไม่เป็นอาณานิคมของ
ใคร  แต่มีศาลกงสุลซ่ึงคนในบงัคบัต่างประเทศท าผิดกฎหมายไม่ข้ึนศาลไทย  ตอ้งฟ้องร้องยงัศาลกงสุล   ถือเป็นการเสียสิทธิสภาพนอก
อาณาเขต  ประเทศญ่ีปุ่นเคยมีศาลกงศุลอยา่งเดียวกบัประเทศไทย ไดเ้จรจาเลิกศาลกงศุลกบัต่างประเทศเป็นผลส าเร็จ  เพราะไดเ้ปล่ียนมาใช้
ระบบประมวลกฎหมาย และจดัระเบียบศาลยติุธรรมเสียใหม่  เหตผุลปรากฏชดัในพระราชปรารภของกฎหมายลกัษณะอาญา  ร.ศ. 127 
(พ.ศ. 2452) วา่  ประสงคจ์ะเจริญรอยตามประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเม่ือเปล่ียนมาใชป้ระมวลกฎหมายแลว้ก็ไดรั้บเอกราชในทางศาลกลบัคืนมา 

                            3) รัชกาลที่ 6    จวบจนถึงรัชสมัยพระสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ท่ีไดท้รงไปศึกษายงัต่างประเทศและมี
โอกาสท่ีไดเ้รียนรู้การปกครองรูปแบบใหม่ ทีเ่รียกว่าการปกครองแบบประชาธิปไตย  ทรงเลง็เห็นวา่ในอนาคตขา้งหนา้ประเทศไทยจกัตอ้ง
มีความเจริญทดัเทียมนานาอารยะประเทศ จงึทรงทดลองการสร้างเมอืงจ าลองขึน้ในพระราชวงั  มกีารปกครองด้วยตนเอง มีการเลือกตั้งใน
ระบบเทศาภิบาล  (เทศบาลในปัจจุบัน)  ช่ือเมอืง “ดุสิตธานี” เพ่ือเป็นเมืองตน้แบบก่อนท่ีจะทรงมอบอ านาจให้กบัประชาชนชาวไทย ไดมี้
การปกครองตนเองก่อน และทรงเห็นวา่ประชาชนชาวไทยในขณะนั้นส่วนใหญ่ ยงัไม่มีความพร้อมท่ีจะไดรั้บอ านาจการปกครองดงักล่าว  

                                 ในรัชสมยัต่อมาสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที๗่ ไดท้รงปกครองบา้นเมือง พระองคท์รงมีพระพลานามยัท่ีไม่
ค่อยแขง็แรงนกั  ตอ้งเขา้รับการรักษาตวัในสถานท่ีพยาบาลบ่อย ๆ ท าใหก้ารออกวา่ราชการของพระองคเ์ป็นไปอยา่งไม่เตม็ท่ี และบรรดา
นักเรียนทุนหลวงทีท่างรัฐบาลไทยได้ส่งไปศึกษาต่อยงัต่างประเทศ    ได้มกีารตดิต่อประสานงานจดัตั้งคณะราษฎร์ขึน้เพือ่ทีจ่ะปฏิวตัิ  
ปกครองประเทศขึน้มาใหม่ โดยมรัีฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด  คณะราษฎรประกอบดว้ยกลุ่มบุคคลผูต้อ้งการใหมี้การเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนและนกัเรียนทหารท่ีศึกษาและท างานอยูใ่นทวปียโุรป โดยเร่ิมตน้จากปรีดี พนมยงค ์นกัเรียนวชิา
กฎหมาย และประยรู ภมรมนตรี นกัเรียนวชิารัฐศาสตร์ ก่อนท่ีจะหาสมาชิกท่ีมีความคิดแบบเดียวกนัเพ่ิมเติมรวมทั้งส้ิน 7 คน ไดแ้ก่ 
                               1. ร้อยโท แปลก ขีตตะสงัคะ นกัเรียนวชิาทหารปืนใหญ่ ประเทศฝร่ังเศส 
                               2. ร้อยตรี ทศันยั มิตรภกัดี นกัเรียนวชิาทหารมา้ ประเทศฝร่ังเศส 
                               3. ตั้ว ลพานุกรม นกัเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ ประเทศสวติเซอร์แลนด ์ 
                               4. จรูญ สิงหเสนีผูช่้วยราชการสถานทูตสยามในประเทศฝร่ังเศส    
                               5. แนบ พหลโยธิน นกัเรียนวชิากฎหมาย ประเทศองักฤษ                                                                                              2 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7_%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%8D_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A_%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99


        หน่วยที ่3 
 ววิฒันาการประชาธิปไตยไทย 

                       รัชกาลที ่7  พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั   ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตย อนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุข   โดยคณะราษฎร์   ตั้งแต่วนัท่ี 24 มถุินายน 2475  
                        วนัท่ี 27 มถุินายน 2475  ประกาศใชพ้.ร.บ.ธรรมนูญการปกครองแผน่ดินสยามชัว่คราว พ.ศ. 2475 (รัฐธรรมนูญฉบบัท่ี 1) 
                        วนัท่ี 10 ธันวาคม 2475  ประกาศใช ้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 2475 รัฐธรรมนูญฉบบัท่ี 2  (ฉบบัถาวร) 
                        วนัที ่6 ต.ค. 2482   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 2475   แกไ้ขคร้ังท่ี 1 :   เปลีย่นนามประเทศสยามเป็นไทย 
                        วนัที ่16 กนัยายน พ.ศ. 2500 จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ไดน้ าก าลงัทหารเขา้ยดึอ านาจโค่นลม้จอมพล ป. พิบูลสงคราม ๆ  
ไดล้ี้ภยัไปต่างประเทศ ถึงแก่อสญักรรม ณ ประเทศญ่ีปุ่น    จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ถึงแก่อสญักรรมเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2506  
                         วนัท่ี 14  ตุลาคม 2516  วนัมหาวปิโยค  นกัศึกษา ประชาชนเรียกร้องใหป้ระกาศใชรั้ฐธรรมนูญ  (ปฎิวติัโดยประชาชน) จอม
พลถนอม กิตติขจรตอ้งไปต่างประเทศ โปรดเกลา้ ฯใหอ้าจารยส์ญัญา  ธรรมศกัด์ิเป็นนายกรัฐมนตรี  
                         วนัท่ี  6  ตุลาคม  2519  เกดิความขัดแย้งทางการเมอืงซ้าย – ขวา  พลเรือเอกสงดั ชะลออยู ่ปฏิรูป ยดึอ านาจรัฐบาล ม.ร.ว.
เสนีย ์ ปราโมช  โปรดเกลา้ ฯใหอ้าจารยธ์านินทร์  ไกรวเิชียร  เป็นนายกรัฐมนตรี  (ส่ือมวลชนใหส้มญัญานามวา่เป็นรัฐบาลหอย) 
                          เหตุการณ์  “พฤษภาคมทมฬิ 2535”  ไดมี้การเคล่ือนไหวเรียกร้องใหน้ายกรัฐมนตรี และประธานรัฐสภาตอ้งมาจากการ
เลือกตั้ง  พลเอกสุจินดา  คราประยรู ตอ้งลาออก โปรดเกลา้ ฯใหน้ายอานนัท ์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี  ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 
                         วนัที ่ 11 ตุาคม 2540 ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ฉบบัท่ี 16  พล.อ. ชวลิต  ยงใจยทุธ เป็น
นายกรัฐมนตรี (25 พย. 39 – 9 พย 40) นายชวน  หลีกภยั (9 พย.2540 -  9 ก.พ. 2544)  ร.ต.ท. ดร.ทกัษิณ  ชินวตัร  ( 9 ก.พ.2544 – 19กย.49) 
                      การเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 และ 2548  พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งเป็นรัฐบาล  กลุ่มเส้ือเหลอืงต่อตา้นรัฐบาล ออกมาชุนุม
รัฐบาลนายสมชาย  วงศส์วสัด์ิ ตอ้งสลายการชุมนุม  บา้นเม่ืองก็ยงัสบัสนวุน่วาย   พลเอกสนธิ   บุญยรัตกลินยดึอ านาจตั้งคณะปฏิรูปการ
ปกครอง ฯ  ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ ฯ (ฉบบัชัว่คราว) 1  ตค. 2549   โปรดเกลา้ ฯให ้พลเอกสุรยทุธ์   จุลานนทเ์ป็นนายก ฯ 
                          24 สิงหาคม 2550 ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550   พรรคประชาธิปัตยบ์อยคอตการเลือกตั้ง ปี 
2550  และต่อมาศาลพิพากษาใหก้ารเลือกตั้ง เป็นโมฆะ    พรรคไทยรักไทยถูกยบุ  (ต่อมาตั้งพรรคเพ่ือไทยแทน)   
                          เหตุการณ์   “พฤษภาคมทมฬิ 2553” นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย ์ ไดเ้ป็นนายกรัฐมนตรี   กลุ่มเส้ือแดง 
(นปช)  ออกมาชุมนุมเรียกร้องใหมี้การยบุสภาเลือกตั้งใหม่ น.ส.ยิง่ลกัษณ์   ชินวตัร  ไดเ้ป็นนายกรัฐมนตรี  ตอ้งการแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบั
นิรโทษกรรม และท่ีมาของวฒิุสมาชิกจนเกิดความขดัแยง้ทางการเมืองรุนแรง จน น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร  นายกรัฐมนตรีประกาศยบุสภา 

                 วนัท่ี  22  พฤษภาคม 2557  (เวลา 16.30 น)  คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.)  ยดึอ านาจการปกครอง เพื่อปฏิรูปประ 
เทศไทยอนัเน่ืองจากกลุ่ม กปปส.  น าโดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ชุมนุมเรียกร้องตา้นระบอบทกัษิณ  และใหป้ฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง กลุ่ม
คนเส้ือแดงออกมาชุมนุมต่อตา้นกลุ่ม กปปส. เกิดความขดัแยง้ใชค้วามรุนแรงประทุษร้ายกนัและกนั  จนบาดเจบ็ลม้ตายจ านวนหน่ึง 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2557  (ช่ัวคราว)   ประกาศใช ้ วนัท่ี 22  กรกฎาคม 2557  องคป์ระกอบ แม่น ้ า 5 สาย  
(ดร.วษิณุ เครืองาม รองนายกฯฝ่ายกฎหมาย) 

1. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  สมาชิกไม่เกิน  220 คน สญัชาติไทย  อายไุม่ต  ่ากวา่ 40 ปี  ท าหนา้ท่ีรัฐสภา โปรดเกลา้แต่งตั้งตามท่ีคณะ คสช.ถวาย 
ค าแนะน า  ท าหนา้ท่ีสภาผูแ้ทนราษฎร  วฒิุสภา  และรัฐสภา   (ประธาน -  นายพรเพชร  วิชิตชลชยั)  
            2.     คณะรัฐมนตรี   (ครม.) อายไุม่ต  ่ากว่า 40 ปีโปรดเกลา้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีหน่ึงคน และรัฐมนตรีอ่ืนอีกไม่ เกิน 35 คนตามท่ีนายกรัฐมนตรีถวาย
ค าแนะน า  ท าหนา้บริหารราชการแผน่ดิน ด าเนินการให้มีการปฏิรูปดา้นต่าง ๆ  และสร้างความสามคัคี 
           3.    สภาปฏิรูปแห่งชาติ  (สปช.) สมาชิกไม่เกิน  250 คน   อายไุม่ต  ่ากว่า 35 ปี  โปรดเกลา้แต่งตั้งตามท่ีคณะ คสช.ถวายค าแนะน า  ท  าหนา้ท่ีปฏิรูปประเทศ  
12 ดา้น (การเมือง   การบริหารราชการแผน่ดิน  กฎหมายและกระบวนการยติุธรรม  การปกครองทอ้งถ่ิน  การศึกษา เศรษฐกิจ พลงังาน สาธารณสุขส่ือสารมวลชน 
สงัคม และอ่ืน ๆ )    (ประธาน -  นายเทียนฉาย    กีรนนัทน์) 
           4.   คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  จ  านวน 36 คน อายไุม่ต  ่ากวา่ 40 ปี จดัท าร่าง รธน. เสนอ สปช. เพื่อพิจารณา (ประธาน – นายบวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ) 
           5.   คณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)   พลเอกประยทุธ์  จนัทร์โอชา  (หวัหนา้ คสช.  และนายกรัฐมนตรี) 
                 วนัท่ี 6 กนัยายน 2558 สภาปฏิรูปแห่งชาติ มีมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญดว้ยคะแนน 135 เสียง เห็นชอบ 105 เสียง และงดออกเสียง 7 คน     เป็นผลให้ร่าง
รัฐธรรมนูญตกไป  สภาปฏิรูปแห่งชาติ และ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญส้ินสุดลง        สภาขบัเคล่ือนการายมชัยัปฏิรูปประเทศ (สปท.)   และกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ  (กรธ.)   ชุดนายมีชยั  ฤชุพนัธ์  เป็นประธานยกร่างจนแลว้เสร็จ  เป็นรัฐธรรนูญฉบับที่ 20       มี   279   มาตรา       ประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เมื่อวนัที่   6   เมษายน   พ.ศ.  2560.                                                                                                                                                                                                   3 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2500


หน่วยท่ี 4 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ  (Constitution) 

             ประเทศองักฤษ  สมยัพระเจา้จอห์น  ทรงลงพระปรมาภิไธยในตราสารฉบบัหน่ึง คือมหาบตัรแมก็ญาการ์ตา (Magna 
Carta)  หรือ The Great Charter  จดัเป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรกของโลก เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน ค.ศ. 1215 (พ.ศ.1758)  เม่ือพระเจา้จอห์นไดล้ง
พระนามในมหาบตัรแมก็ญาการ์ตาแลว้ ไดส้ญัญาวา่จะไม่มีเสรีชนคนใดถูกจบั หรือถูกจ าคุก ยกเวน้ใหมี้การกระท าไดก็้โดยกฎเกณฑต์าม
หลกักฎหมายเท่านั้น  (King John, when he sealed Magna Carta, promised that no freeman should be arrested or imprisoned except 
according to the rule of law )     นบัเป็นคร้ังแรกท่ีชนชาวองักฤษไดรั้บความคุม้ครองตามหลกักฎหมาย   

        ประเทศสหรัฐอเมริกา  ประกาศอิสรภาพ  (Declaration  of  Independence)  ไม่เป็นอาณานิคมขององักฤษอีกต่อไป    เม่ือ
วนัท่ี 4 กรกฎาคม 1776  (พ.ศ. 2319) 4  กรกฎาคม เป็นวนัชาติของอเมริกา 

        ประเทศฝร่ังเศส   เกิดการปฏิวติัใหญ่ เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 1789  (พ.ศ. 2332)  โดยนกัโทษการเมืองทลายคุกบาสตีล  ใน
สมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 16  เน่ืองจากมีการเรียกร้องเก่ียวกบัเสรีภาพ (Liberty)  สมภาพ (Equality)  และภราดรภาพ  (Fratternity)  14  กรกฎาคม 
เป็นวนัชาติฝร่ังเศส 
                         ประเทศไทยเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย   ตั้งแต่วนัท่ี 24 มถุินายน 2475 ในสมยั รัชกาลที ่7      
( 24 มิถุนายน 2475 เคยเป็นวนัชาติไทยจนถึง วนัท่ี 5  ธนัวาคม 2500  จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต ์ ใหเ้ปล่ียนเป็นวนัชาติไทยใหม่)) 

รัฐธรรมนูญไทยฉบับส าคญับางฉบับ 
ฉบบัท่ี ช่ือรัฐธรรมนูญ รัฐบาล (นายกรัฐมนตรี) รัฐสภา(ประธาน) 

1 
27 มิย.75 

พ.ร.บ.ธรรมนูญการปกครองแผน่ดิน
สยามชัว่คราว พ.ศ. 2475   

พระยามโนปกรณ์นิติธาดา 
28 มิย. 2475 – 9 ธค. 2475 

เจา้พระยาธรรมศกัด์ิมนตรี 
(สนัน่ เทพหสัดิน ณ อยธุยา) 

2 
10 ธค.75 

รัฐธรรมนูญ ฯ สยาม พ.ศ. 2475   แกไ้ข
คร้ังท่ี 1 : 6 ตค 2482 (เปลีย่นช่ือประเทศ) 

พระยามโนปกรณ์นิติธาดา 
28 มิย. 2475 – 9 ธค. 2475 

เจา้พระยาพชิยัญาติ 
(2475 – 2476) 

7 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัร  
พ.ศ.250 2 (20 มาตรา) 

จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต ์
(9 กพ. 2502 – 8 ธค. 2506) 

พล.อ. หลวงสุทธิสารรณกร 
(6 กพ.2502 – 11 เมย.2511 

10 รัฐธรรมนูญแห่งราช ฯ พ.ศ. 2517  ม.ร.ว. เสนีย ์ ปราโมช นายประสิทธ์ิ  กาญจนวฒัน ์
15 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 

2534 (223 มาตรา) 
พล.อ. สุจินดา  คราประยรู 
นายอานนัท ์ ปันยารชุน 

นายอุกฤษ  มงคลนาวนิ 
นายมีชยั  ฤชุพนัธ์ุ,นายมารุต  บุญนาค 

16 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 
2540  
ประกาศใช ้:     11 ตุาคม 2540 
 

พล.อ. ชวลิต  ยงใจยทุธ25 พย. 39 – 9 พย 40) 
นายชวน  หลีกภยั (9 พย.2540 -  9 ก.พ. 2544) 
ร.ต.ท. ดร.ทกัษิณ  ชินวตัร 
( 9 ก.พ.2544  - 11 มีค.2548) 
ร.ต.ท. ดร.ทกัษิณ  ชินวตัร 11 มีค.48 – 19กย.49) 

นายวนัมูหะมดันอร์  มะทา 
24 พย.3539 –  27 มิย.2543 
นายพิชยั  รัตตกลุ30  มิย.–  9 พย..2543 
นายอุทยั  พิมพใ์จชน 
นายโภคิน  พลกลุ 

17 รัฐธรรมนูญแห่งราชฯ   พ.ศ. 2549  พลเอกสุรยทุธ์  จุลานนท ์(1 ตค. 49) นายมีชยั ฤชุพนัธ์ (11 ตค. 49) 
18 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 

2550  
(309 มาตรา) 
ประกาศใช ้:   24 สิงหาคม 2550 

นายสมคัร   สุนทรเวช (29 มค. 51) 
นายสมชาย   วงศส์วสัด์ิ (9 กย. 51) 
นายชวรัตน์  ชาญวรีกลุ (2 ธค. 51) 
นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ (17 ธค. 51)  
น.ส.ยิง่ลกัษณ์   ชินวตัร (5 สค.54) 

นายยงยทุธ   ติยะไพรัช 
23 มค.2551 -  30 เมย. 2551 
นายชยั   ชิดชอบ  15 พ.ค.51  
 นายสมศกัด์ิ  เกียรติสุรนนท ์

(3 สค. 54) 
19 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ.2557(ช่ัวครา  ประกาศใช้ :    22 
กรกฎาคม 2557 

พลเอกประยทุธ์   จนัทร์โอชา (หวัหนา้ คสช.) นายพรเพชร  วชิิตชลชยั 
ประธาน สนช. (17 สค) 

20 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2560ประกาศใช้ : 6   เมษายน  2560       

พลเอกประยทุธ์   จนัทร์โอชา (หวัหนา้ คสช.) นายพรเพชร  วชิิตชลชยั 
ประธาน สนช. (17 สค)     



                                                                                              หน่วยท่ี 5 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ  (Constitution )  ต่อ 

                           กฎหมายรัฐธรรมนูญ (Constitution) เป็นกฎหมายท่ีวา่ดว้ยระเบียบแห่งอ านาจสูงสุดในรัฐ  องคป์ระกอบของรัฐ   คือ
ดินแดน    ประชากร  และอ านาจอธิปไตย     (กรณีมีการยดึอ านาจรัฐ ยกเลิกรัฐธรรมนูญ  ประกาศหรือค าสัง่คณะปฏิวติัหรือ คณะ คสช. ถือ
เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญ )                          
                           รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 ประกาศใช้ :   6   เมษายน  2560 ม ี 279 มาตรา    รัฐสภา   ประกอบดว้ย  
                           สภาผู้แทนราษฎร    สมาชิกจ านวน 500 คน  มีสญัชาติไทยโดยก าเนิด  อายไุม่ต ่ากวา่ 25  ปีนบัถึงวนัเลือกตั้ง   ไม่ก าหนด
วฒิุ   แบบแบ่งเขตเลอืกตั้ง 350  คน   แบ่งเป็นเขตเลือกตั้งเขตละคน เฉล่ียตามจ านวนราษฎรแต่ละจงัหวดั  ส.ส. จะตอ้งไดรั้บเลือกตั้งแลว้    
95 %    จึงจะประชุมรัฐสภาได ้   (ม.83  84)      แบบบญัชีรายช่ือพรรคการเมอืง  150  คน   โดยพรรคการเมืองจดัท าบญัชีรายช้ือพรรคละ
หน่ึงบญัชีไม่ใหมี้รายช่ือซ ้ ากนักบัพรรคการเมืองอ่ิน และช่ือส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    ผูท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้งของแต่ละพรรคการเมือง
ตามล าดบัหมายเลขในบญัชีรายช่ือพรรค   ค  า นวณจากคะแนนรวมทั้งประเทศของทุกพรรคการท่ีส่งผูส้มคัรแบบบญัชีรายช่ือไดรั้บจากการ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหารดว้ย  500 (จ านวน ส.ส. ทั้งหมด)  ม.90  91 
                           วุฒิสภา  มสีมาชิกจ านวน 200 คน มีสญัชาติไทยโดยก าเนิด  อายไุม่ต ่ากวา่ 40  ปี นบัถึงวนัเลือกตั้ง   จากการเลือกกนัเอง
จากกลุ่มบุคคลท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ  ประสบการณ์ อาชีพ ลษัณะ หรือประโยชน์ร่วมกนั หรือท างานหรือเคยท างานดา้นต่าง ๆ ที
หลากหลายของสงัคม  โดยในการแบ่งกลุ่มตอ้งแบ่งในลกัดษณะท่ีท าใหป้ระชาชนซ่ึงมีสิมธ์ิสมคัรรับเลือกทุกคนสามารถอยูใ่นกลุ่มใดกลุ่ม
หน่ึงได ้ (ม.107)    การเลือกสมาชิกวฒิุสภาใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกา      สมาชิกวฒิุสภาตอ้งไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยูใ่ตอ้าณติัของพรรค
การเมืองใด ๆ 
                            คณะรัฐมนตรี  พระมหากษตัรยท์รงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอ่ินอีกไม่เกิน 35 คน  มีสญัชาติไทยโดยก าเนิด  
อายไุม่ต ่ากวา่ 35 ปี  ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   นายกรัฐมนตรีทรงแต่งตั้งจากบุคคลท่ีสภาผูแ้ทนราษฏรใหค้วาม
เห็นชอบผูท่ี้พรรคการเมืองเสนอช่ิอผูท่ี้มีช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือพรรค  พรรคการเมืองนั้นจะตอ้งมี ส.ส. ไดรั้บเลือกตั้ง 5%  ของ  ส.ส. ทั้งหมด
ท่ีมีอยูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร      
                             ศาล   ผูพิ้พากษาและตุลาการยอ่มมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ( ม.188) 
พระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งและใหผู้พิ้พากษาและตุลาการพน้จากต าแหน่ง  (ม.193  
                                      ศาลยุตธิรรม  พิพากษามีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เวน้แต่คดีท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบญัญติัใหอ้ยูใ่น
อ านาจของศาลอ่ืน  การจดัตั้ง วธีิพิจารณาคดีแพง่ และอาญา และการด าเนินงานของศาลชั้นตน้  อุทธรณ์ และฎีกาใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่
ดว้ยการนั้น  ใหมี้แผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา  (มาตรา ๑๙๕)  ประมุขฝ่ายตุลาการคอืประธานศาลฎกา                                                               
                                       ศาลปกครอง  ตุลาการมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอนัเน่ืองมาจากการใชอ้ านาจทางปกครองตามกฎหมาย
หรืเน่ืองมาจากการด าเนินกิจการทางปกครอง ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั ใหมี้ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตน้ (มาตรา ๑๙๗) 
                                        ศาลทหาร   ตุลาการมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาท่ีผูก้ระท าความผิดเป็นบุคคลซ่ึงอยูใ่นอ านาจศาลทหารและ
คดีอ่ืน ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั  
                         องค์กรอสิระ   เป็นองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนใหมี้ความอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี ใหเ้ป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย        
                         คณะกรรมการการเลอืกตั้ง   กรรมการจ านวนเจ็ดคนซ่ึงพระมหากษตัริยท์รงแตง่ตั้งอยูใ่นวาระ 7 ปี  วาระเดียว 

                          ผู้ตรวจการแผ่นดนิมี   จ านวนสามคนซ่ึงพระมหากษตัริยท์รงแตง่ตั้งอยูใ่นวาระ 7 ปี  วาระเดียว 

                          คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ กรรมการจ านวนเกา้คน โปรดเกลา้ฯ  อยูใ่นวาระ 7 ปี  วาระเดียว 

                          คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ  กรรมการจ านวนเจด็คน โปรดเกลา้ฯ   อยูใ่นวาระ 7 ปี  วาระเดียว 

                          คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ กรรมการจ านวนเจ็ดคน โปรดเกลา้ฯ    อยูใ่นวาระ 7 ปี  วาระเดียว 

                         องต์กรอยัการ     มีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมาย  พนกังานอยัการมีมีอิสระในการพิจารณาสัง่คดีและปฏิบติั
หนา้ท่ีโดยรวดเร็ว 
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  หน่วยที ่6 
  ศักด์ หรือล าดับช้ันของกฎหมาย   การจัดท ากฎหมาย                         

                          ศักด์ หรือล าดบัช้ันของกฎหมาย คือระดบัความส าคญัของกฎหมายแบ่งได ้2 ระดบัคือกฎหมายแม่บท และ กฎหมายลูกบท  กฎหมายล าดบัรองจะ
ตราให้ขดัหรือแยง้กบักฎหมายหลกัคือกฎหมายแม่บทไม่ได ้  เรียงตามล าดบัความส าคญัดงัน้ี 
                          1.  รัฐธรรมนูญ   (รธน)    ผู้มีอ านาจตรา (จัดท า)   โดย รัฐาธิปัตย ์(ผูมี้อ  านาจในรัฐ) 
                            2.  พระราชบญัญติั หรือ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ   ผู้มีอ านาจตรา (จัดท า)      โดย   รัฐสภา    (สภาผูแ้ทน ฯ + วฒิุสภา)      
                        3. พระราชก าหนด  (พรก.)  ผู้มีอ านาจตรา (จัดท า)     โดย  คณะรัฐมนตรี   กรณีเพ่ือตวามมัน่คงปลอดภยัของประเทศ เศรษฐกิจ   ฯลฯ 
                        4. พระราชกฤษฎีกา  (พรฎ.)  ผูม้ีอ านาจตรา (จัดท า)  โดย  คณะรัฐมนตรี  เช่นการเปิด – ปิดสมยัประชุมรัฐสภา 
                        5. กฎกระทรวง    ผูม้ีอ านาจตรา (จัดท า)     โดย  รัฐมนตรีประจ ากระทรวง  ก าหนดรายละเอียดการบงัคบัใชต้าม พ.ร.บ.นั้น ๆ  
                            กฎหมาย   5   ล าดบันี ้ การประกาศใช้    ต้องประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
                        6  กฎหมายท้องถิ่น ไดแ้ก่เทศบญัญติั     ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล      ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอ้ขอ้บญัญติัเมืองพทัยา และ    
ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร  ตรา (จัดท า)   โดยสภาทอ้งถ่ินนั้น ๆ    
                         7. ระเบียบ ประกาศ ค  าสัง่ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด     โดย  ผูมี้อ  านาจตราตามกฎหมายแม่บท     
                           กฎหมายล าดบั  6  - 7     การประกาศใช้โดยวธิีอิน่  เช่นประกาศในกรุงเทพกจิจานุเบกษา    ปิดประกาศไว้ที่เทศบาล ฯลฯ 

                                            พระราชบัญญตั ิ    2  ประเภท   ( รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ) 
 พระราชบัญญัติ (ทั่วไป) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ช่ือ พ.ร.บ -  พระราชบัญญัติ (ทั่วไป -เกีย่วด้วยการเงนิ)  เช่น 
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ,  ฯลฯ 
 -  พระราชบัญญัติ (ทั่วไป -ไม่เกีย่วด้วยการเงนิ)  เช่น พ.ร.บ. 
การศึกษาภาคบงัคบั,   พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
พ.ศ. 2546  ฯลฯ 
ต้องมีรัฐมนตรีรักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินั้นๆ 

1.วา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  2 วา่ดว้ยการไดม้าซ่ึงสมาชิก
วฒิุสภา  3. วา่ดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  4.วา่ดว้ยพรรคการเมือง   5. 
วา่ดว้ยผูต้รวจการแผน่ดิน  6. วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  
7. วา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน8. วา่ดว้ยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ   
9. . วา่ดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง  10. วา่ดว้ย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ผูมี้อ  านาจ 
เสนอร่าง 

(1)  คณะรัฐมนตรี          (2) ส.ส.ไม่นอ้ยกวา่ 20 คน 
(3)  ผูมี้สิทธิเลือกตั้งจ  านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงหม่ืนคนเขา้ช่ือกนั
เสนอกฎหมาย ตามหมวด 3 เสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือ
หมวด 5  หนา้ท่ีของรัฐ  ตามกฎหมายว่าดว้ยเขา้ช่ือเสนอ
กฎหมาย 
     ร่างพ.ร.บ.ท่ีผูเ้สนอตาม  (2)หรือ  (3) ถา้เป็น พระราชบญัญติั.
เก่ียวดว้ยการเงินตอ้งมีค  ารับรองของนายกรัฐมนตรีดว้ย 

       (1) คณะรัฐมนตรี  โดยขอ้เสนอแนะของศาลฏีกา   ศาลรัฐธรรมนูญ  
หรือองคก์รอิสระท่ีเก่ียวขอ้ง   (1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง  2.ผูต้รวจ การ
แผน่ดิน  3. คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  4. 
คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 5. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
         (2) ส.ส.  ไม่นอ้ยกวา่1/10  ของทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องสภา
ผูแ้ทนราษฎร 

             
                       ร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ ให้เสนอต่อรัฐสภา ส.ส.และส.ว.ประชุมร่วมกนั  พิจารณาให้แลว้เสร็จภายใน 180 วนั ถา้ไม่เสร็จถือวา้ห็น
ชอบตามร่าง ฯ  ภายใย 15 วนั ส่งร่างท่ีรัฐสภาเห็นชอบให้ศาลฏีกา  ศาลรัฐธรรมนูญ  หรือองคก์รอิสระท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณา 10 วนั แลว้ให้รัฐสภาด าเนินการต่อไป 
                     ร่างพระราชบญัญติั ให้เสนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎร  เพ่ือพิจารณาตามวาระดงัน้ี 
                           -  วาระท่ี 1    รับหลกัการ  ถือเสียงขา้งมากของแต่ละสภา ตั้งกรรมาธิการแปรญตัติ   ถา้ไม่รับก็ตกไ ป 
                           -  วาระท่ี 2    กรรมาธิการแปรญตัติ พิจารณาเรียงมาตรา 
                            - วาระท่ี 3    ให้ความเห็นชอบ   
                       เม่ือสภาผูแ้ทน ฯ มีมติเห็นชอบแลว้เสนอวฒิุสภาภายใน 60 วนั (พ.ร.บ.การเงิน 30 วนั) ร่าง พ.ร.บ.ท่ีไดรั้บความเห็นชอบของรัฐสภาแลว้  ให้
นายกรัฐมนตรีน าข้ึนทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวายภายใน 20 วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บร่าง พ.ร.บ.นั้นจากรัฐสภา  เพ่ือพระมหากษตัริยท์รงลงพระปรมาภิไธย และเม่ือ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ให้ใชบ้งัคบัเป็นกฎหมายได ้ (ม. 81   และ  ม. 145)    วฒิุสภาเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ ด าเนินการตรา มาตรา  137 
                     พระราชก าหนด     คือกฎหมายท่ีตราโดยคณะรัฐมนตรี  ในกรณีเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภยัของประเทศ  ความปลอดภยัสาธารณะ  
ความมัน่คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภยัพิบติัสาธารณะ  และตอ้งเป็นกรณีฉุกเฉิน มีความจ าเป็นรีบด่วนอนัมิอาจจะหลีกเล่ียงได ้(ม. 172) 
                      พระราชกฤษฏีกา  คือกฎหมายท่ีตราโดยพระมหากษตัริย ์ทางคณะรัฐมนตรี คือฝ่ายบริหารเป็นผูเ้สนอร่างพระราชกฤษฎีกา  โดยอาศยัอ านาจตาม
กฎหมายแม่บท  เช่นการเปิด / ปิดสมยัประชุมรัฐสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

    กฎกระทรวง  เป็นกฎหมายท่ีตราโดยรัฐมนตรีเจา้กระทรวง  โดยอาศยักฎหมายแม่บท เช่นพระราชบญัญติัต่าง ๆ จะตอ้งก าหนดให้รัฐมนตรีวา่การ 
กระทรวงเป็นผูรั้กษาการ  และมีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการตามพระราชบญัญติันั้น ๆ  
                        -ประกาศ  ค  าสัง่  ระเบียบ ขอ้ก าพนด  ขอ้บงัคบั  เป็นกฎหมายท่ีตราโดยผูมี้อ  านาจตามกฎหมายแม่บท  เช่นขอ้ก าหนดมหาวิทยาลยัธนบุรีว่าดว้ย
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       หน่วยที ่7 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ   แบ่งเป็น  3  ส่วน  คอื                                                      
              1. ส่วนกลาง  ประกอบดว้ย ส านกันายกรัฐมนตรี  กระทรวง  ทบวง  (รัฐมนตรี)  กรม (อธิบดี)ส านกังานคณะกรรมการ (เลขาธิการ) 
             2. ส่วนภูมภิาค  ประกอบดว้ย  จงัหวดั  (ผูว้า่ราชการจงัหวดั)  อ าเภอ (นายอ าเภอ)  ก่ิงอ าเภอ (ปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจ าก่ิง
อ าเภอ) ต าบล (ก านนั)  หมู่บา้น (ผูใ้หญ่บา้น) 
              3.  ส่วนท้องถิ่น  เป็นนโยบายของรัฐท่ีจะใหป้ระชาชนมีอิสระในการปกครองตนเอง  มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย  การ
ปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลงั ก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 14 
มาตรา 281 – 290 
                องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจหนา้ท่ีบริหารจดัการการ จดัท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถ่ิน   
                กฎหมายท้องถิน่   คือกฎหมายท่ีตราโดยสภาทอ้งถ่ิน เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการปกครองทอ้งถ่ิน  

ตารางการปกครองส่วนท้องถิน่ 

ราชการส่วน 
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิน่  มหีน้าทีต่รากฎหมาย 
(ฝ่ายนิตบิัญญัต)ิ 

ประธานสภา เลือกกนัเองจากสมาชิก 

กฎหมายท้องถิน่ ผู้บริหารและคณะผู้บริหารท้องถิน่ 
(ฝ่ายบริหาร) 

เทศบาล 
 

สภาเทศบาลต าบล  
 สมาชิก 12 คน  
สภาเทศบาลเมือง 
 ประชากร 10,000 คน สมาชิก18 คน 
สภาเทศบาลนคร  
 ประชากร 50,000  สมาชิก 24 คน 

เทศบัญญัต ิ
ผูเ้สนอ 1.นายก ฯ    2. สท.  
 3..ผูมี้สิทธ์เลือกตั้งในเขต ฯ 
ผูพิ้จารณา  ผูว้า่ราชการ จว. 
ผูล้งนาม  นายกเทศมนตรี  

นายกเทศมนตรี 
คณะเทศมนตรี 
(เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน) 
ปลดัเทศบาล (ขา้ราชการประจ า
ทอ้งถ่ิน) 

องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั 

สภา  อบจ.  
สมาชิกสภา  (สจ) เลือกตั้งจาก
ตวัแทนอ าเภอต่าง ๆ  

ข้อบญัญัตจิงัหวดั 
ผูเ้สนอ 1.นายก ฯ 2. สจ.  
 3. ผูมี้สิทธ์เลือกตั้งในเขต ฯ 
ผูพิ้จารณา  ผูว้า่ราชการ จว. 
ผูล้งนาม  นายก อบจ. 

นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน) 
ปลดัจงัหวดั  (ขา้ราชการประจ า
ทอ้งถ่ิน) 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

สภา อบต.   
สมาชิกสภา หมู่บา้นละ 2 คน ( ต าบล
มี 2 หมู่บา้น 3 คน มี 4 หมู่บา้น 6 คน) 
ประธาน รองประธานเลือกกนัเอง 

ข้อบญัญัต ิอบต. 
ผูเ้สนอ 1.นายก ฯ 2. สอบต..  
 3. ผูมี้สิทธ์เลือกตั้งในเขต ฯ 
ผูพ้ิจารณา  นายก อบต. 
ผูล้งนาม  นายก อบต. 

นายก อบต.  (เลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชน)รองนายก อบต. 2 คน  
และเลขานุการนายก อบต. 1 คน 
ฝ่ายราชการประจ าคือปลดั อบต. 
หวัหนา้ส่วนต่าง ๆ พนกังานฯ 

กรุงเทพมหานคร สภา กทม.  
สมาชิกสภา  (สก) 
เลือกตั้งจากตวัแทนเขต  50 เขต 

ข้อบญัญัตกิรุงเทพฯ 
ผูเ้สนอ 1.ผูว้า่ กทม ฯ   2. สก.  
 3..ผูมี้สิทธ์เลือกตั้งในเขต ฯ 
ผูพ้ิจารณา / ผูล้งนาม ผูว้า่ กทม. 

ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
(เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน) 
รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
ปลดักรุงเทพมหานคร    (ประจ า) 

เมอืงพทัยา สภาเมืองพทัยา   
สมาชิกสภา เลือกตั้งจากประชาชนใน
เขตเมืองพทัยา 

ข้อบญัญัตเิมอืงพทัยา  
ผูเ้สนอ 1. นายก ฯ   2.  สพ.  
 3..ผูมี้สิทธ์เลือกตั้งในเขต ฯ 
ผูพ้ิจารณา/ ผูล้งนาม  ผูว้า่ราชการ 
จงัหวดัชลบุรี 

นายกเมืองพทัยา 
(เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน) 
ปลดัเมืองพทัยา  (ขา้ราชการประจ า
ทอ้งถ่ิน) 
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                                                                                           หน่วยที ่8 
ขอบเขตการใช้กฎหมาย                            

             1. เวลาท่ีใชก้ฎหมาย   กฎหมายที่ต้องประกาศในราชกจิจานุเบกษา   มีผลตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ   เช่นมีผลบังคบัใช้ในวนัที่ประกาศ  หรือวนัถัด
จากวนัประกาศหรือเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวนันับแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา    กฎหมายอืน่  ๆ    เช่นประกาศ  ค าส่ัง จะระบุในประกาศหรือค าส่ังนั้น  ๆ                   
             2. ผู้ใช้กฎหมาย    ไดแ้ก่ ประชาชน  นกันิติศาสตร์  เจา้พนกังาน  ทนายความ  สมาชิกรัฐสภา  ครม.  ศาล   
                   ทนายความ    คือผูด้  าเนินคดีในศาลให้ทั้งฝ่ายโจทก ์และจ าเลย  เช่นการยืน่ฟ้อง การซกัคา้นพยาน ฯลฯ 
                   พนักงานสอบสวน    คือผูมี้อ  านาจสอบสวนคดีท่ีเสนอมาพิจารณาสอบสวนเพ่ือส่ง หรือไม่ส่งให้อยัการ 
                  พนักงานอยัการ  สงักดัองคก์รอยัการ  เป็นองคก์รอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา 255  มีอิสระในการพิจารณาสัง่คดี  เช่นการ   สัง่ฟ้อง หรือไม่ฟ้องส านวน
คดีท่ีพนกังานสอบสวนเสนอมา  เป็นทนายแผน่ดิน  คือเป็นโจทกย์ืน่ฟ้องคดีแทนประชาชน 
                   เจ้าพนักงานบังคบัคด ี  ผูด้  าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาศาลแพง่  เช่นการยดึทรัพยลู์กหน้ีขายทอดตลาด  
                   เจ้าหน้าที่ ราชทัณฑ์   ผูด้  าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาศาลอาญา  เช่นการ ควบคุมดูแลนกัโทษในเรือนจ า   
                   ผู้พพิากษา  ผูต้ดัสินคดีในศาลยติุธรรม ไดแ้ก่ศาลแพง่ ศาลอาญา  ศาลจงัหวดั  ศาลแขวง  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ศาลแรงงาน  ฯลฯ 
                   ตุลาการ   ผูต้ดัสินคดีในศาลพิเศษ ไดแ้ก่ศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลปกตนอง  ศาลทหาร 
              3. บุคคลที่กฎหมายใช้บังคับ  กฎหมายใชบ้งัคบักบับุคคลทุกคนโดยเท่าเทียมกนั  แต่มีบุคคลบางจ าพวกไดรั้บการยกเวน้  ดงัน้ี 
                           3.1  พระมหากษคัริย์   ทรงอยูใ่นฐานะท่ีใครจะละเมิดมิได ้  ผูใ้ดจะฟ้องร้องพระมหากษตัริยไ์ม่ได ้
                           3.2  สมาชิกรัฐสภา ในระหวา่งสมยัประชุม  ไม่ตอ้งถูกจบักุม คุมขงั หรือถูกสอบสวนในคดีอาญา  ฯ 
                           3.3  ข้อยกเว้นตามกฎหมายระหว่างประเทศ  เช่นประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ   ทูตและเจา้พนกังานสถานทูต 
                           3.4  ผู้ที่ได้รับการยกเว้นโดยมีกฎหมายรองรับ   เช่นการยกเวน้ภาษีอากรแก่ทหารท่ีไปราชการสงคราม  
              4.   สถานที่ใช้กฎหมาย   กฎหมายใชบ้งัคบัทัว่ไปในราชอาณาจกัร กฎหมายทอ้งถ่ินใชบ้งัคบัในทอ้งถ่ินนั้น ๆ  ค  าวา่ราชอาณาจักร  ไดแ้ก่  พ้ืนท่ีในประเทศ
ไทย รวมแม่น ้า ล  าคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ  ทะเลฝ่ังอ่าวไทย อนัดามนั ไม่เกิน 12 ไมลท์ะเล  (22.2 กิโลเมตร)  รวมทั้งพ้ืนท่ีอากาศเหนือพ้ืนท่ีดงักล่าวดว้ย   เรือ
อากาศยานไทย  สถานทูตไทยในต่างประเทศ (ผูเ้สียหายเป็นคนไทย)  กฎหมายใชบ้งัคบักบัการกระท านอกราชอาณาจักร   ไดแ้ก่ 
                     ก. ทางแพ่ง   เช่นการสมรสในต่างประเทศ  การท าสญัญาในต่างประเทศ  ทรัพยสิ์นท่ีพิพาทอยูใ่นต่างประเทศ 
                     ข. ทางอาญา  บงัใชก้บับางสภาพความผิด เช่นความผิดฐาน  ปลอมแปลงเงินตรา  คา้มนุษยข์า้มชาติ   
                 5. การยกเลกิกฎหมาย  โดยตรง ระบุไวใ้นกฎหมายนั้น ๆ โดยปริยาย มีกฎหมายบญัญติัข้ึนใหม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญ 

กระบวนการพจิารณาคดใีนศาลยุตธิรรม 
อนัดบั คดีแพง่ คดีอาญา 

1 เม่ือตอ้งการให้ศาลรับรองสิทธิหรือเม่ือมีการโตแ้ยง้สิทธิ เม่ือมีการกระท าท่ีกฎหมายระบุว่าเป็นความผิดโดยเจตนา หรือประมาท 
2 ตั้งทนายความร้องขอต่อศาลให้มีค  าสัง่ศาล หรือฟ้องศาลให้มีค  าพิพากษา ต ารวจจบัผูก้ระท าความผิด ส่งให้พนกังานสอบสวน ควบคุมตวัไวไ้ด ้24 

ชัว่โมง 
3 ศาลไต่สวนค าร้อง หรือมูลฟ้อง 

รับ /ไม่รับค าร้อง หรือค าฟ้อง  
พนกังานสอบสวน สืบสวน ส่งส านวนพร้อมความเห็น 
เสนอพนกังานอยัการ   ต  ารวจพิจารณาสัง่ฟ้อง / ไม่ฟ้อง 

4 ศาลรับค าร้อง หรือค าฟ้อง  ออกหมายเรียกพร้อมค าร้อง หรือค าฟ้องให้
จ  าเลยมายืน่ค  าให้การภายใน 15 วนั 

พนกังานอยัการ ตรวจส านวน เป็นโจทกส์ัง่ฟ้อง /ไม่ฟ้อง  ฝ่ายผูเ้สียหายขอเป็น
โจทกร่์วมได ้ถา้อยัการสัง่ไม่ฟ้องเป็นโจทกฟ้์องเองได ้

5 ศาลช้ีสองสถาน ก าหนดประเด็นในการพิจารณาคดี ศาลไต่วนสวนมูลฟ้อง  ประทบัรับฟ้อง / ยกฟ้อง 
6 พิจารณาคดี  สืบพยาน  พิจารณาคดี  สืบพยาน 
7 สัง่คดี  พิพากษาคดี พิพากษาคดี  ลงโทษ หรือยกฟ้อง 
8 คดีถึงท่ีสุด (ศาลชั้นตน้ อุทธรณ์ หรือฎีกา) 

อยูใ่นอ านาจกรมบงัคบัคดี  
คดีถึงท่ีสุด (ศาลชั้นตน้ อุทธรณ์ หรือฎีกา) จ าเลยมีความผิด อยูใ่นอ านาจกรม
ราชทณัฑ ์ หรือกรมคุมประพฤติ 

หมายเหตุ    1.    การซกัถามจ าเลยในคดีแพง่  จ าเลยน่ิง  ถือวา่  ยอมรับตามฟ้อง  ศาลตดัสินได  ในคดีอาญา   จ าเลยน่ิง ถือวา่ จ าเลยปฏิเสธ   
                            ศาลยงัตดัสินไม่ได ้ 
                     2.    เขตเศรษฐกจิจ าเพาะ    กินอาณาบริเวณ 200 ไมลท์ะเล (370 กิโลเมตร) นบัจากเสน้ฐานชายฝ่ัง     เขตเศรษฐกจิพเิศษ  ตาม
ประกาศคณ ะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษกิจ  กินพ้ืนท่ี 5 จงัหวดั (ตาก  มุกดาหาร  สระแกว้  ตราด สงขลา)  
                      3.    การร้องทุกข์  คือการท่ีผูไ้ดรั้บความเสียหาย ไดก้ล่าวหาต่อเจา้หนา้ท่ีวา่มีผูก้ระท าความผิดข้ึน จะรู้ตวัผูก้ระท าผิดหรือไม่ก็
ตาม โดยการแจง้ต่อเจา้หนา้ท่ี และประสงคจ์ะใหผู้ก้ระท าความผดิไดรั้บโทษ    ค ากล่าวโทษ  คือการท่ีผูอ่ื้น ไม่ใช่ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหาย ได้
กล่าวหาต่อเจา้หนา้ท่ีวา่มีการกระท าความผิดข้ึน จะรู้ ตวัผูก้ระท าผดิหรือไม่ก็ตาม                                                                                        8 



หน่วยที ่9 
บุคคล      

                                           
                        ตามกฎหมาย บุคคลมี 2 ประเภท คือ    บุคคลธรรมดา (Natural Person) และนิติบุคคล (Juristic Person) 

1. การเร่ิมสภาพบุคคลธรรมดา  ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 15  “สภาพบุคคลย่อมเร่ิมแต่เมือ่คลอด และอยู่รอด 
เป็นทารก และส้ินสุดลงเมือ่ตาย  ทารกในครรภ์มารดา กอ็าจมสิีทธิต่าง ๆ ได้หากว่าภายหลงัคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก “   
                การแจ้งเกดิ   บุคคลธรรมดาเม่ือเร่ิมสภาพบุคคลแลว้  ใหแ้จง้ต่อนายทะเบียนทอ้งถ่ินภายใน 15 วนั  เด็กเกิดในบา้น  เจา้บา้นหรือ
หวัหนา้ครอบครัวเป็นผูแ้จง้  เด็กเกิดนอกบา้น  เช่นโรงพยาบาล สถานีอนามยั  ใหผู้อ้  านวยการโรงเพยาบาล หรือมารดาเด็กเป็นผูแ้จง้   
เด็กเกิดในต่างประเทศ    แจง้ต่อสถานทูต หรือสถานกงศุลไทยในประเทศนั้น ๆ หลกัฐานการแจง้เกิดท่ีนายทะเบียนออกให ้คือสูตบิัตร  ฝ่า
ฝืนไม่แจง้ตามก าหนดปรับ 1,000 บาท 
                การแจง้เกิดดงักล่าวท าใหไ้ดส้ญัชาติไทย  ผูมี้สญัชาติไทยอายตุั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี ตอ้งมีบตัรประจ าตวัประชาชน 
                       ส่วนประกอบของสภาพบุคคล 
                         1)  ช่ือ  ไดแ้ก่  ช่ือตวั  ช่ือรอง  ช่ือสกลุ 
                         2)  สัญชาต ิ เป็นเคร่ืองมือในการก าหนดความผกูพนัของบุคคลไวก้บัประเทศ 
                             2..1) การไดส้ญัชาติโดยก าเนิด  โดยยดึหลกัดนิแดน  เกิดประเทศไหนไดส้ญัชาติปะเทศนั้น  และหลกัสืบสายโลหิต  
                                     ไดส้ญัชาติตามบิดามารดา  
                             2.2)  การไดส้ัญชาติหลงัก าเนิด   โดยการสมรส  และการแปลงสัญชาต ิ เป็นไปเง่ือนไขทางกฎหมายของชาติท่ีขอแปลง 
                       3) ภูมลิ าเนา  ไดแ้ก่  ถิ่นอนับุคคลนั้นมสีถานทีอ่ยู่เป็นหลกัแหล่งส าคญั 
                       4) กรณีทีก่ฎหมายก าหนดให้มกีาจดทะเบียน  ไดแ้ก่  การเกิด  การสมรส  การหยา่  การเพิกถอนทะเบียนสมรส  การรับบุตร
บุญธรรม   การเลิกรับบุตรบุญธรรม  การรับรองบุตร  การตาย                    
               2. การส้ินสุดสภาพบุคคลธรรมดา คือการตาย  มี 2 กรณี 
                     1)  ส้ินลมหายใจ  ตอ้งแจง้การตาย ระบุเวลาใหช้ดัเจนเพื่อบนัทึกในใบมรณบตัร หากเป็นท่ีสงสยั ตอ้งใหแ้พทยว์นิิจฉยัวา่ตาย
ลงในเวลาใด หากบุคคลหลายคนตายในเหตุการณ์บางอยา่ง เช่น  อุทกภยั  การจลาจล ฯลฯ   ไม่ทราบใครตายก่อนตายหลงั  ใหถื้อวา่ตาย
พร้อมกนั  การแจง้การตาย  เม่ือมีการตายเกิดข้ึน จะตอ้งแจง้การตายต่อนายทะเบียนทอ้งถ่ินภายใน 24 ชัว่โมง  ฝ่าฝืนไม่แจง้ตามก าหนดปรับ 
1,000 บาท 
                     ตายในบา้น  ใหเ้จา้ของบา้น หรือผูท่ี้พบศพแจง้   ตายนอกบา้น   ผูท่ี้อยูก่บัผูต้าย หรือผูพ้บศพ หรือเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองหรือ 
เจา้หนา้ท่ีต ารวจแจง้   ตายในต่างประเทศ  ผูรู้้เห็นแจง้สถานทูต หรือสถานกงศุลไทยประเทศนั้น ๆ    เด็กตายในครรภ ์ มารดาทอ้งนานกวา่  
28 สปัดาห์  น ้าหนกักวา่ 1,000 กรัม  คลอดทารกออกมาโดยไม่มีชีวติ  ตอ้งแจง้การตาย  ถา้อยูใ่นครรภน์อ้ยกวา่  28 สปัดาห์  หรือน ้ าหนกัต ่า
กวา่  1,000 กรัม   แพทยถื์อวา่แทง้บุตร    ทารกในครรภม์ารดา  บิดาตายตั้งแต่อยูใ่นครรภม์ารดา  มีสิทธิรับมรดกหากวา่ภายหลงัคลอดแลว้
รอดอยูภ่ายใน 310 วนันบัแต่บิดาตาย  หลกัฐานการแจง้ตายท่ีนายทะเบียนออกให ้คือใบมรณบัตร                
                     2)  สาบสูญ  คือบุคคลใดไดไ้ปจากภูมิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยูแ่ละไม่มีใครรู้แน่วา่บุคคลนั้นยงัมีชีวติอยูห่รือไม่ตลอดระยะเวลาหา้ปี 
เม่ือผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือพนกังานอยัการร้องขอ ศาลจะสัง่ใหบุ้คคลนั้นเป็นคนสาบสูญก็ได ้ ถา้สาบสูญไปในเหตุอนัตรายระยะเวลา 2 ปี  
                       (1) นบัแต่วนัท่ีการรบหรือการสงครามส้ินสุดลง ถา้บุคคลนั้นอยูใ่นการรบหรือสงคราม  และหายไปในการรบหรือสงคราม 
                       (2) นบัแต่วนัท่ียานพาหนะท่ีบุคคลนั้นเดินทาง อบัปาง ถูกท าลาย หรือสูญหายไป 
                       (3) นบัแต่วนัท่ีเหตอุนัตรายแก่ชีวตินอกจากท่ีระบุไวใ้น (1) หรือ (2) ไดผ้า่นไป  ถา้บุคคลนั้นตกอยูใ่นอนัตรายเช่นวา่นั้น 
                          การสาบสูญ ถือวา่ตาย ทรัพยสิ์นกลายเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท หากภายหลงั ปรากฏวา่ ผูท่ี้ถูกศาลสัง่ใหเ้ป็นคนสาบสูญ
มีชีวติอยู ่หรือตายในเวลาอ่ืน  ใหผู้ท่ี้ถูกศาลสัง่วา่สาบสูญเอง ผู้มส่ีวนได้เสีย หรือพนักงานอยัการ ร้องขอต่อศาลใหมี้ค าสัง่เพิกถอนค าสัง่ให้
สาบสูญ  ค าส่ังให้สาบสูญ และค าส่ังเพกิถอน ตอ้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
                           บุคคลผูไ้ดม้รดกกรณีสาบสูญจ าหน่ายจ่ายโอนไปแลว้โดยสุจริตถือวา่สมบูรณ์ หากไม่สุจริตหรือยงัไม่ไดท้ าการใด ๆ ตอ้ง
คืน  ใหน้ าบทบญัญติัวา่ดว้ยลาภมิควรไดแ้ห่งประมวลกฎหมายน้ีมาใชบ้งัคบั (ม. 63 ป.พ.พ.) 
                                                                                                                                                                                                                       9 



หน่วยที ่10 
  ความสามารถของบุคคลธรรมดา 

           บุคคลธรรมดา เม่ือไดส้ภาพบุคคลแลว้ จะมีความสามารถไดสิ้ทธิ และใชสิ้ทธิต่าง ๆ  ดงัน้ี 
1. สามารถมสิีทธิ หรือทรงสิทธิ  โดยไม่จ ากดั ไม่วา่จะเกิดมาพิกลพิการทางกาย ทางจิตหรือไม่ก็ตาม  เช่นสิทธิแห่ง 

ความเป็นมนุษย ์สิทธิทางเช้ือชาติ การนบัถือศาสนา  สิทธิในทรัพยสิ์น  สิทธิในเน้ือตวัร่างกาย ใครจะมาละเมิดมิได ้ฯลฯ 
2. สามารถใช้สิทธิ  ถูกจ ากดัโดยเหตบุางประการ กล่าวคือ   ถึงแมจ้ะมีสิทธิ ต่างๆ โดยสมบูรณ์  แต่ใชสิ้ทธินั้นไม่ได ้

อยา่งเตม็ท่ี บุคคลดงักล่าวเรียกวา่ ผู้หย่อนความสามารถ   กฎหมายคุม้ครองไม่ยอมใหท้ านิตกิรรมไดเ้อง เพราะจะเสียเปรียบผูอ่ิ้น  ถา้ท าไป
โดยพลการ  นิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆยีะ   ผูห้ยอ่นความสามารถ มี 3 จ าพวก คือ 

(1) ผู้เยาว์  คือบุคคลท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  บุคคลพน้ภาวะผูเ้ยาว ์เม่ือ อาย ุ20  ปีบริบูรณ์ หรือสมรสโดยถูกตอ้งตาม 

กฎหมาย     ผูเ้ยาว ์จะท านิติกรรมได ้ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม  มิฉะนั้นนิติกรรมจะเป็นโมฆียะ  แต่เผูเ้ยาวส์ามารถ
ท านิติกรรมไดเ้อง  6 กรณี โดยไม่ตอ้งขอความยนิยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรม  ไดแ้ก่ 
                             1)  ท าการใด ๆ ไดท้ั้งส้ินหากเป็นไปเพ่ือไดสิ้ทธิ หรือหลุดพน้จากหนา้ท่ี 

  2)  ท าการใด ๆ ไดท้ั้งส้ิน ซ่ึงเป็นการท าเองเฉพาะตวั เช่น การรับรองบุตร 
  3)  ท าการใด ๆ ไดท้ั้งส้ิน ซ่ึงสมควรแก่ฐานานุรูปแห่งตน และจ าเป็นต่อการด ารงชีพ 
  4)  ท าพินยักรรมได ้เม่ืออาย ุ15 ปี บริบูรณ์ 
  5)  ผูแ้ทนโดยชอบธรรมอนุญาตไว ้ใหผู้เ้ยาวจ์  าหน่ายทรัพยสิ์นเพือ่การอนัใดอนัหนึง ตามท่ีระบุ หรือไม่ระบุวา่ 

เพื่อการใด ก็จ าหน่ายไดต้ามใจสมคัร 
  6)  ผูแ้ทนโดยชอบธรรมใหค้วามยนิยอมแก่ผูเ้ยาวใ์นการประกอบธุรกิจการคา้ หรือท าสญัญาจา้ง แรงงานได ้ 

เช่นน้ีผูเ้ยาวมี์ฐานะเสมือนผูบ้รรลุนิติภาวะ  ถา้ผูแ้ทนโดยชอบธรรมไม่ยนิยอม  ผูเ้ยาวอ์าจร้องศาลใหส้ัง่อนุญาตได ้ ถา้กิจการเสียหาย ผูแ้ทน
โดยชอบธรรมอาจบอกเลิกความยนิยอม  หรือศาลอาจเพิกถอนการอนุญาตได ้ฐานะการบรรลุนิติภาวะก็ส้ินสุดลง  แต่ไม่กระทบกระเทือน
ต่อกิจการท่ีท าไปแลว้ 
                    (2)  ผู้ไร้ความสามารถ   คือคนวกิลจริตท่ีศาลมีค าสัง่วา่เป็นคนไร้ความสามารถ  ตอ้งอยูใ่นความดูแลของผู้อนุบาล  ผูท่ี้จะร้อง
ศาลใหมี้ค าสัง่ ไดแ้ก่สามีภรรยา ผูบุ้พการี ผูสื้บสนัดานของผูว้กิลจริต  หรือผูป้กครองดูแลคนวกิลจริต หรือพนกังานอยัการ 

คนวกิลจริตท่ีศาลยงัไม่สัง่ใหเ้ป็นคนไร้ความสามารถ  ท านิติกรรมไดเ้องทุกอยา่ง  นิติกรรมจะเป็นโฆียะหรือไม่ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียตอ้งพิสูจน์วา่ท านิติกรรมขณะจริตวกิลอยู ่
                        (3)  คนเสมอืนไร้ความสามารถ   คือบุคคลท่ีศาลมีค าสัง่ใหเ้ป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ  จะมีการร้องศาลใหมี้ค าสัง่ใหเ้ป็น
คนเสมือนไร้ความสามารถ  เพราะกายพิการ เช่นตาบอด หูหนวก เป็นง่อย  จิตบกพร่อง คุม้ดีคุม้ร้าย  ไม่ถึงกบัวกิลจริต  หรือความประพฤติ
เสียหาย เช่นติดยาเสพติด ด่ืมสุราเป็นอาจิณ เล่นการพนนั 
                คนเสมือนไร้สามารถท านิติกรรมไดเ้กือนทุกอยา่ง ยกเวน้ 11 กรณี  ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผู้พทิกัษ์   เช่น  น ำทรัพย์สนิ
ไปลงทนุ   กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงิน  ยืมหรือให้ยมืสงัหำริมทรัพย์อนัมคีำ่  รับประกนั อนัเป็นผลให้ถกูบงัคบัช ำระหนี ้ เชำ่หรือให้เช่ำ
สงัหำริมทรัพย์กวำ่ 6 เดือน อสงัหำริมทรัพย์กวำ่ 3 ปี  ฯลฯ 

                       คู่สมรส    ท านิติกรรมเก่ียวกบั สินสมรส  จะตอ้งจดัการร่วมกนั หรือไดรั้บความยนิยอมจากคู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึง    (สิน
ส่วนตวัของฝ่ายใด  ใหฝ่้ายนั้นจดัการไดเ้อง)      เช่นการจดัการเก่ียวอสงัหาริมทรัพย ์ หรือสงัริมทรัพยท่ี์จ านองได ้  
           2. นิตบุิคคล (Juristic Person)  คือส่ิงท่ีกฎหมายก าหนดใหมี้สภาพบุคคล เป็นบุคคลสมมติ  แบ่งได ้ 2  กลุ่ม  คอื 
                  (1)  นิติบคุคลตำมประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย์   ได้แก่ ห้ำงหุ้นสว่นท่ีจดทะเบยีนแล้ว  บริษัทจ ำกดั   สมำคม  มลูนิธิ   
                   (2)  นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามฎหมายอ่ืน  เช่น  กระทรวง ทบวง  กรม  จงัหวดั องคก์รทอ้งถ่ิน   วดัวาอาราม  หรือรัฐวสิาหกิจ  
เช่น การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย   การไฟฟ้า  การประปา  วิทยาลยัหรือมหาวทิยาลยัเอกชนก าหนดใหเ้ป็นนิติบุคคลตาม
พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ฯลฯ 
                         บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล เป็นผูท้รงสิทธิ หรือถือสิทธิ  กล่าวคือ สิทธิต่าง ๆ จะตอ้งมีบุคคลเป็นผูถื้อเสมอไป   เม่ือมี
บุคคลเป็นเจา้ของสิทธิ ก็ตอ้งมีบุคคลมีหนา้ท่ีตอ้งยอมรับในสิทธิอนันั้น คือถูกบงัคบัใหก้ระท า หรืองดเวน้การกระท าเพ่ือไม่ใหเ้ป็นท่ี
กระทบกระเทือนต่อสิทธิอนันั้น  นิติบุคคล เป็นผูท้รงสิทธิ หรือถือสิทธิ โดยผู้แทนนิตบุิคคล   เช่นบริษทัจ ากดั  คือผูจ้ดัการบริษทั    10 



หน่วยที ่11 
ทรัพย์สิน 

                   ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ใหค้  านิยามทรัพยไ์วว้า่ “วตัถุมีรูปร่าง” (ม.137) และทรัพยสิ์น วา่ “ทรัพยแ์ละวตัถุไม่มีรูปร่าง
ซ่ึงอาจมีราคาและอาจถือเอาได”้ (ม.138)   วตัถุมีรูปร่าง  ไดแ้ก่ ท่ีดิน  อาคารส่ิงปลูกสร้าง รถยนต ์ เส้ือผา้ อาหาร ฯลฯ  ส่ิงท่ีไม่มีรูปร่าง  เช่น
พลงังานไฟฟ้า  หรือสิทธิต่าง ๆ เช่นลิขสิทธ์ิ  สิทธิเรียกร้อง ซ่ึงลว้นมีราคา และอาจถือเอาได ้  ทรัพยสิ์นแบ่งออกเป็นประเภท และ
ส่วนประกอบได ้ดงัน้ี 
                   1.   สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ 
                          สังหาริมทรัพย์ คือทรัพยสิ์นท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยได ้ ไม่วา่จะเป็นการเคล่ือนยา้ยดว้ยแรงของทรัพยสิ์นนั้นเอง เช่น สตัว ์2 
เทา้  สตัว ์4 เทา้  หรือเคล่ือนยา้ยดว้ยพลงังานท เช่นยานพาหนะท่ีใชเ้ช้ือเพลิงต่าง ๆ หรือส่ิงของท่ียก แบกหาม เขน็ เช่น นาฬิกา กระเป๋า  
                          อสังหาริมทรัพย์  คือพ้ืนท่ีดินทัว่ไป  และทรัพยอ์นัติดอยูก่บัท่ีดิน เช่นส่ิงปลูกสร้าง ไมย้นืตน้ ฯลฯ   สิทธิในทีด่นิ  
หมายความวา่กรรมสิทธ์ิ และสิทธิครอบครองท่ีราษฎรถือครองได ้  โดยมีหลกัฐานส าคญัส าหรับท่ีดิน  คือโฉนด  ส าหรับท่ีดินมีกรรมสิทธ์ิ     
ส่วนสิทธิครอบครอง คือหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ (นส.3 ก., นส.3)  ส.ค 1,ใบจอง, ใบเหยยีบย  ่า,  สปก.4-01  ฯลฯ  
                           สาธารณะสมบตัขิองแผ่นดนิ   คือทรัพยสิ์นซ่ึงใชเ้พื่อสาธารณประโยชน์   เช่นหว้ย หนอง  คลอง บึง บาง ล าน ้ า ทางหลวง  
ทะเลสาบ เกาะ    ป่าไม ้   โบราณสถาน  ทีร่าชพศัดุ  เป็นอสงัหาริมทรัพยมี์ไวใ้ชใ้นราชการ อยูใ่นความดูแลของส านกัพระราชวงั  ฯลฯ 
                          ทรัพย์สินส่วนพระองค์  หมายถึง ทรัพยสิ์นท่ีพระมหากษตัริยท์รงถือครองอยา่งเอกชน  
                           ทรัพย์สินส่วนพระมหากษตัริย์  มีฐานะเป็นทรัพยสิ์นท่ีจดัไวเ้พ่ือใชจ่้ายส าหรับสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 

           2. ทรัพย์แบ่งได้ ทรัพย์แบ่งไม่ได้    
                  ทรัพย์แบ่งได้ คือทรัพยท่ี์อาจแยกออกจากกนัเป็นส่วน ๆ ได ้แต่ละส่วนไดรู้ปบริบูรณ์ล าพงัตวัเช่นทองค าแท่ง 90 %หนกั 
100 บาท แท่งเดียว  สามารถแบ่งออกเป็นหลายแท่งได ้ เม่ือแบ่งออกมาแลว้ก็ยงัคงเป็นทองค า 90 %   
                  ทรัพย์แบ่งไม่ได้  คือทรัพยอ์นัจะแยกออกจากกนัไม่ได ้ถา้แยกแลว้จะท าใหห้มดสภาพความเป็นทรัพยเ์ดิม  เช่นกางเกง  เส้ือ 
ถา้ตดัแยกออกสองส่วน  ก็จะหมดภาวะการเป็นกางเกง  หรือเส้ือทนัที  และทรัพยแ์บ่งแยกไม่ไดโ้ดยกฎหมาย เช่น หุน้ของบริษทัจ ากดั 

                    3  ทรัพย์นอกพาณิชย์   คือทรัพยท่ี์ไม่สามารถโอนแก่กนัไม่ได ้ เช่น ลม ฟ้า อากาศ ทีสาธารณะ  หรือส่ิงผิดกฎหมายทุกชนิด  
                    4   ส่วนประกอบของทรัพย์  (ส่วนควบของทรัพย์  และอุปกรณ์ของทรัพย์) 
                        ส่วนควบของทรัพย์  คือส่วนซ่ึงเป็นสาระส าคญัของทรัพย ์ไม่อาจแยกจากกนัได ้ เช่นอาคาร โรงเรือน  เป็นส่วนควบของ
ท่ีดิน  ใครเป็นเป็นเจา้ของท่ีดินเป็นเจา้ของส่วนควบดว้ย    ลอ้รถยนต ์เป็นส่วนควบของรถยนต ์ เพราะถา้แยกออกรถยนตแ์ล่นไม่ได ้  
                        อุปกรณ์ของทรัพย์  คือสงัหาริมทรัพยซ่ึ์งโดยปกติน ามาติด ประกอบกบัทรัพยท่ี์เป็นประธานนั้น  อุปกรณ์สามารถแยกออก
จาทรัพยท่ี์เป็นประธานได ้ เช่นพายของเรือพาย   ลูกกญุแจ  เป็นอุปกรณ์ของแม่กนุแจ  ลอ้อะหลัย่รถยนตเ์ป็นอุปกรณ์ของรถยนต ์
                      5  ดอกผลของทรัพย์  มี 2 อยา่ง คือ 
                           1)  ดอกผลธรรมดา  คือส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติของทรัพยซ่ึ์งไดม้าจากตวัทรัพยโ์ดยตรงไดแ้ก่ดอกผลของพืช  เช่น 
ดอกกลว้ยไม ้ ผลเงาะ ทุเรียน ขา้ว ยางพารา    ลูก  ไข ่ น ้านม  หรือขนของสตัว ์เช่นลูกชา้ง มา้ ววั ควาย  ไข่ไก่  นมโค  ขนแกะ    งาชา้ง  เขา
สตัว ์ เม่ือตดัออกมาแลว้ ไม่งอกเงยอีกต่อไป  ไม่ถือวา่เป็นดอกผลธรรมดา 
                             2)  ดอกผลนิตนิัย  คือทรัพย ์หรือผลประโยชนอ์ยา่งอ่ืนท่ีสามารถค านวณ และถือเอาไดเ้ป็นรายวนัหรือระยะเวลาท่ี 
ก าหนด  ดอกผลนิตินยัไดแ้ก่ดอกเบ้ีย ก าไร เงินปันผลจากการลงทุนในกิจการต่าง ๆ                         
                          ทรัพย์สินทางปัญญา   คือทรัพยสิ์นอีกชนิดหน่ึงนอกเหนือจากจากสงัหาริมทรัพย ์และอสงัหาริมทรัพย ์  ไดแ้ก่ผลงานอนั
เกิดจากความคิดสร้างสรรคข์องมนุษย ์ ประดิษฐคิ์ดคน้  การออกแบบผลิตภณัฑ ์ สญัลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายท่ีใชก้บัสินคา้หรือบริการ  ช่ือ
และถ่ินท่ีอยูท่างการคา้ หรือความลบัทางการคา้     ประเภททรัพยสิ์นทางปัญญา  ไดแ้ก่ 
                          ลขิสิทธ์ิ  งานหรือความคิดสร้างสรรคใ์นสาขาวรรณกรรม  ศิลปกรรม ดนตรี ภาพยนตร์  รวมทั้งสิทธิขา้งเคียง  เช่น
นกัแสดง  ผูบ้นัทึกเสียง สถานีวทิย ุโทรทศัน์ หรือการถ่ายทอดเสียงหรือภาพ  รวมทั้ง Computer Program  งานฐานขอ้มูล (Data Base) 
                          สิทธิบัตร   คือหนงัสือส าคญัท่ีรัฐออกใหคุ้ม้ครองการประดิษฐ ์(Invention)  การออกแบบผลิตภณัฑ ์ (Product Design)   
ผลิตภณัฑอ์รรถประโยชน์ (Utility Model)   เรียกอีกอยา่งหน่ึง คือ อนุสิทธิบัตร  (Petty  Patent) 
                         เคร่ืองหมายการค้า   (Trade Mark)  คือเคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์หรือตราท่ีใชก้บัสินคา้ หรือบริการ                          11 



หน่วยที ่12 

หนี ้
                    ค าวา่ “หนี”้  ในแง่กฎหมายคือค าท่ีมีความหมายเดียวกบั “หนา้ท่ี” (ของลูกหน้ี)  ซ่ึงเป็นค าท่ีมกัใชพ้ดูคู่กบั “สิทธิ”(ของเจา้หน้ี)  
กล่าวคือเจา้หน้ี คือผูมี้สิทธิเรียกร้องใหลู้กหน้ี  มีหนา้ท่ีตอ้งช าระหน้ี  
                      บ่อเกดิแห่งหนี ้  สาเหตท่ีุก่อใหเ้กิดหน้ีข้ึนมีหลายสาเหต ุ แบ่งออกได ้2 สาเหตุใหญ่ ๆ  คือ 
                             นิตกิรรม   คือบ่อเกิดแห่งหน้ีท่ีบุคคลไดแ้สดงเจตนาโดยสมคัรใจ ชอบดว้ยกฎหมาย มุ่งก่อใหเ้กิดนิติสมัพนัธ์ คือความ
ผกูพนัตามกฎหมายระหวา่งกนั  

   นิตเิหตุ  คือเหตุอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนิติกรรม คือหน้ีเกิดข้ึนมีโดยไม่ไดต้ั้งใจใหเ้กิดข้ึนโดยตรง  แต่เกิดจากมูลเหตุต่อไปน้ี 
                                  - ละเมดิ  คือการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายใหเ้ขาเสียหายถึงแก่ชีวติ ร่างกาย 
อนามยั เสรีภาพ ทรัพยสิ์นหรือสิทธิอยา่งหน่ึงอยา่งใด ตอ้งใชค้่าสินไหมทดแทน  
                                  -  จดัการงานนอกส่ัง  คือท าการบางอยา่งใหผู้อ่ื้น โดยไม่มีสิทธิ หรือเขามิไดว้า่ขานวานใช ้ แต่ไดท้ าไปในทางท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ตวัการ หรือเป็นไปตามความประสงคอ์นัแทจ้ริงของตวัการ 
                                 -  ลาภมคิวรได้  บุคคลไดท้รัพยส่ิ์งใดมาโดยปราศจากมูลอนัจะอา้งกฎหมายได ้และเป็นทางใหบุ้คคลอีกบุคคลหน่ึง
เสียเปรียบตอ้งคืนทรัพยใ์หแ้ก่เขาโดยใชห้ลกักฎหมายวา่ดว้ยลาภมิควรได ้  
                                   -  บทบัญญตัขิองกฎหมาย  ไดแ้ก่สิทธิ และหนา้ท่ีต่าง ๆ ท่ีมีบญัญติัไวแ้ลว้ในกฎหมาย เช่นการไดรั้บมรดก  การท่ี
ราษฎรตอ้งเสียภาษี  ชายฉกรรจต์อ้งเขา้รับการคดัเลือกเป็นทหารเกณฑ ์ ฯลฯ 
                           ผลแห่งหนี ้   หากลูกหน้ีไม่ปฏิบติัการช าระหน้ี  เจา้หน้ีใช้สิทธิเรียกร้องโดยการฟ้องคดีต่อศาลใหบ้งัคบั   เช่นลูกหน้ีท านิติ
กรรมโอนทรัพยสิ์นเป็นทางใหเ้จา้หน้ีเสียเปรียบ  เจา้หน้ีมีสิทธิฟ้องศาลใหเ้พิกถอนนิติกรรมนั้นเสียได ้ เรียกวา่ การเพกิถอนการฉ้อฉล 

            สิทธิยดึหน่วง      เจา้หน้ีครอบครองทรัพยสิ์นของลูกหน้ีชอบดว้ยกฎหมาย หน้ีถึงก าหนดช าระแลว้ยดึหน่วงไว ้ยงัไม่ตอ้ง
ส่งมอบใหลู้กหน้ี  จนกวา่จะไดรั้บการช าระหน้ี 
                           บุริมสิทธิ  ผูท้รงบุริมสิทธิยอ่มทรงไวซ่ึ้งสิทธิเหนือทรัพยสิ์นของลูกหน้ีในการท่ีจะไดรั้บช าระหน้ีอนัคา้งช าระแก่ตนจาก
ทรัพยสิ์นนั้นก่อนเจา้หน้ีอ่ืนๆ 

                  1. บุริมสิทธิสามญั   บุริมสิทธิเหนือทรัพยสิ์นทั้งหมดของลูกหน้ี คือ  (1) ค่าใชจ่้ายเพ่ือประโยชน์ร่วมกนั (2) ค่าปลงศพ 
(3) ค่าภาษีอากร (4) ค่าจา้งเสมียน คนใช ้และคนงาน  (5) ค่าเคร่ืองอุปโภคบริโภคอนัจ าเป็นประจ าวนั 
                                  2 บุริมสิทธิพเิศษ  คือบุริมสิทธิพิเศษเหนือสงัหาริมทรัพย ์และบุริมสิทธิพิเศษเหนืออสงัหาริมทรัพย ์ 
                                     2.1 บุริมสิทธิพเิศษเหนือสังหาริมทรัพย์ คือ  (1) เช่าอสงัหาริมทรัพย ์  (2) พกัอาศยัในโรงแรม  (3) รับขนคนโดยสาร 
หรือของ   (4) รักษาสงัหาริมทรัพย ์ (5) ซ้ือขายสงัหาริมทรัพย ์ (6) ค่าเมลด็พนัธ์ ไมพ้นัธ์หรือปุ๋ย  (7) ค่าแรงงานกสิกรรมหรืออุตสาหกรรม 
                                   2.2 บุริมสิทธิพเิศษเหนืออสังหาริมทรัพย์  คือ    (1) รักษาอสงัหาริมทรัพย ์  (2) จา้งท าของเป็นการงานท าข้ึนบน
อสงัหาริมทรัพย ์    (3) ซ้ือขายอสงัหาริมทรัพย ์
                           หนีถ้ึงก าหนดช าระ  ลูกหน้ีไม่ช าระหน้ี จะตอ้งรับผิดต่อเจา้หน้ี   ลูกหน้ีตอ้งรับผดิต่อเจา้หน้ี ใชค้่าสินไหมทดแทนเพ่ือ
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัเจา้หน้ี     หน้ีเงิน  ใหคิ้ดดอกเบ้ียระหวา่งผิดนดัร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปี     ถือว่าลูกหนีผ้ดินัด   ในกรณีดงัต่อไปน้ี   
                              1.หน้ีไดก้ าหนดเวลาการช าระหน้ีกนัไวต้ามวนัแห่งปฏิทิน หน้ีก็ถึงก าหนดช าระตามวนัแห่งปฏิทิน  ลูกหน้ีไม่ช าระหน้ี
ตามก าหนดแลว้  ลูกหน้ีผิดนดัโดยเจา้หน้ีไม่ตอ้งเตือนเลย   
                              2. หน้ีไม่ไดก้ าหนดวนัแห่งปฏิทินไว ้  ลูกหน้ีผิดนดั    เม่ือ 
                                   1) เวลาผา่นมาพอสมควรแลว้   เจา้หน้ีตอ้งเตือนแลว้  ลูกหน้ียงัไม่ช าระหน้ีถือวา่ลูกหน้ีผิดนดัเพราะเขาเตือนแลว้ 
                                   2) หน้ีเกิดแต่มูลละเมิด  ลูกหน้ีไดช่ื้อวา่ผิดนดัมาแต่เวลาท่ีท าละเมิด 
                              ลูกหนีห้ลายคน  (ลูกหนีร่้วม)  ลูกหน้ีคนใดช าระหน้ีเตม็จ านวนแลว้เป็นคุณกบัลูกหน้ีอ่ืนทุกคน  
                              เจ้าหนีห้ลายคน (เจ้าหนีร่้วม) เจา้หน้ีคนใดเรียกใหลู้กหน้ีช าระหน้ีเตม็จ านวนแลว้เป็นคุณกบัเจา้หน้ีอ่ืนทุกคน 
                  ความระงบัแห่งหนี ้คือความผกูพนัระหวา่งเจา้หน้ี ลูกหน้ีส้ินสุดลง  หน้ีระงบัลงในกรณีต่อไปน้ี  
              1. การช าระหนี ้ ( 1  กระท าการ  2 การงดเว้นกระท าการ   3 การโอนกรรมสิทธ์ิส่งมอบทรัพย์สิน    4. ช าระราคา ) 
              2. ปลดหนี ้                           3. หักกลบลบหนี ้                            4. แปลงหนีใ้หม่                                 5. หนีเ้กลือ่นกลนืกนั   12 



หน่วยที ่13 
 นิติกรรม  สัญญา 

               นิตกิรรม  คือ การใด ๆ อนัท าลงมีวตัถุประสงคต่์อส่ิงใดส่ิงหน่ึงชดัเจน   ไม่มีขอ้ห้ามชดัแจง้โดยกฎหมาย     ตอ้งมีความสมคัรใจ ไม่ถูกกลฉ้อฉล 
(ถูกหลอก) หรือถูกข่มขู ่ มุ่งโดยตรงต่อการผกูนิติสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล   เพื่อ  ก่อสิทธ ิ   เปลีย่นแปลงสิทธิ  โอนสิทธ ิ    สงวนสิทธ ิ  และ  ระงบัสิทธิ   

    ประเภทนิติกรรม    สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นประเภทต่าง ๆ   คือ  
     1. นติิกรรมฝ่ายเดยีว  คอืนิติกรรมท่ีผกูพนับุคคลฝ่ายเดียว   เช่นการท าพินยัพินยักรรม  หรือค าเสนอในการท าสญัญา  ฯลฯ   
     2. นิติกรรมสองฝ่าย หรือหลายฝ่าย  คือนิติกรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้ผกูพนับุคคลตั้งแต่สองฝ่ายข้ึนไป ไดแ้ก่สัญญาต่าง ๆ เกิดจากความตกลงระหวา่งบุคคล 2 คน  
หรือมากกวา่ข้ึนไป  แสดงเจตนาท าค าเสนอ  เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว (ยงัไม่เกิดสญัญา)  เช่นเสนอขาย  เสนอซ้ือ ฯลฯ  เม่ือบุคคลอีกฝ่ายท าค าสนอง  จึงเกิดสัญญา  
การถอนค าเสนอ  กระท าไมไ่ด ้ผูกพนัผู้เสนอไปจนครบเวลาที่ก าหนดไว้   ถา้ไม่ไดก้  าหนดเวลาไว ้ ค าเสนอของบุคคลผู้อยู่ห่างโดยระยะทาง   พน้ความผกูพนัเม่ือ 
ถึงเวลาอนัสมควร ค าเสนอของบุคคลผู้อยู่เฉพาะหน้า    เสนอ ณ ท่ีใด เวลาใด ก็ยอ่มสนองตอบได ้ณ ท่ีนั้น เวลานั้น รวมทั้งการท าค าเสนอทางโทรศัพท์ดว้ย 
      3  นิติกรรม  สัญญา มีค่าตอบแทน   คือนิติกรรมท่ีวตัถุแห่งหน้ีมีค่า มีราคาอาจถือเอาได ้ เช่นซ้ือขาย   เช่าทรัพย ์ ฯลฯ   นิติกรรม  สัญญา ไม่มีค่าตอบแทน    
 คือนิติกรรมท่ีวตัถุแห่งหน้ีไม่มีค่า ไม่มีราคาท่ีอาจถือเอาได ้ ไม่ไดรั้บประโยชน์ตอบแทน เช่นยมืใชค้งรูป ฝากทรัพยไ์ม่มีบ  าเหน็จ  (ผูย้มื ผูรั้บฝากไม่ไดมู้ลค่าอะไร)   
       4. นิติกรรม สัญญาต่างตอบแทน   ต่างฝ่ายต่างไดป้ระโยชน์  เช่นซ้ือขาย   เช่าทรัพย ์ ฯลฯ นิติกรรม สัญญาไม่ต่างตอบแทน    คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงได ้
ประโยชน์ฝ่ายเดียว  เช่นยมืใชค้งรูป ฝากทรัพยไ์ม่มีบ  าเหน็จ  (ผูย้มื ผูรั้บฝากไดรั้บประโยชน์ฝ่ายเดียว)   ให้โดยเสน่หา  (ไม่ต่างตอบแทน  แต่มีค่าตอบแทน) 
        5.  นิติกรรม สัญญาอืน่ ๆ  ได้แก่   สัญญาประธานกบัสัญญาอุปกรณ์  (ค  ้าประกนั จ านอง  จ  าน าเป็นสญัญาอุปกรณ์)  เอกเทศสัญญา  (ป.พ.พ.   บรรพ 3) 
 สัญญาไม่มีช่ือ  คือสญัญาท่ีไม่ไดบ้ญัญติัไวใ้น ป.พ.พ.  เช่การเล่นแชร์เปียร์หวย เป็นตน้ สัญญาเพือ่ประโยชน์บุคคลภายนอก   เช่นสญัญาประกนัชีวิต  ฯลฯ 
         มัดจ า   คือหลกัฐาน หรือเป็นประกนัการท่ีจะปฏิบติัตามสญัญานั้น     เบีย้ปรับ  คือการท่ีลูกหน้ีสญัญาแก่เจา้หน้ีวา่จะใช ้เงินจ านวนหน่ึง หรือการช าระหน้ี 
อยา่งอ่ืนเป็นเบ้ียปรับแก่เจา้หน้ี ถา้ลูกหน้ีไม่ช าระหน้ี   หรือช าระหน้ีไม่ถูกตอ้งสมควร  หรือลูกหน้ีผิดนดั   
         6. นิติกรรม    สัญญา   มีผลเมื่อผู้ท ามีชิวติ   เช่นซ้ือขาย   เช่าทรัพย ์ ฯลฯ   นติิกรรมมีผลเมื่อผู้ท าตาย   ไดแ้ก่พินยักรรม    
                    นิติกรรมมีเงือ่นไข  คือขอ้ความใดอนับงัคบัไวใ้ห้นิติกรรมเป็นผล หรือส้ินผล  ต่อเม่ือมีเหตุการณ์อนัไม่แน่นอนวา่จะเกิดข้ึนหรือไม่ประกอบดว้ย 
นิติกรรมเงือ่นไขบังคบัก่อน     “นิติกรรมเป็นผลเม่ือเง่ือนไขส าเร็จ”  เช่น กกท. จะให้รางวลัแก่นกักีฬาท่ีชนะเลิศเหรียญทอง  นิติกรรมเงือ่นไขบังคบัหลัง    
“นิติกรรมส้ินผลเม่ือเง่ือนไขส าเร็จ”    เช่น  แดงให้ด าเช่าบา้นจนกวา่แดงจะกลบัจากต่างประเทศ 
                    นิติกรรมมีเงือ่นเวลา   แบง่เง่ือนเวลาออกได ้ 2  ลกัษณะ คือเงือ่นเวลาเร่ิมต้น     หมายถึงการท่ีคู่กรณีก าหนดเวลาเร่ิมต้นไวใ้นนิติกรรมปฏิทิน 
เป็นวนั  เดือน  ปี     เงือ่นเวลาส้ินสุด   หมายถึงการท่ีคู่กรณีก าหนดเวลาส้ินผลไวใ้นนิติกรรม  

                                                            โมฆะกรรม และโมฆียะกรรม 
              โมฆะกรรม  คือนิติกรรมท่ีเป็นโมฆะ  ไดแ้ก่การกระท าท่ีสูญเปล่ามาแต่ตน้  ไม่มีผลใด ๆ ทางกฎหมาย  ใครไดท้รัพยส่ิ์งใดมาจากนิติกรรมท่ีเป็นโมฆะ 
 ตอ้งให้คืนสู่สถานะเดิม  โดยใชห้ลกักฎหมายวา่ดว้ยลาภมิควรได ้  เหตุที่ท าให้นิติกรรมเป็นโมฆะ  ได้แก่ 
             1. นติิกรรมทีม่ีวตัถุประสงค์ต้องห้ามตามกฎหมาย  เป็นการพ้นวสัิย  ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดขีองประชาชน  
             2. นติิกรรมที่ไม่ได้ท าให้ถูกต้องตามแบบ  เช่นท าเป็นหนังสือ (เช่าซ้ือ) ท าเป็นเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ซ้ือขายอสงัหาริมทรัพย)์     
             3. นิติกรรมบกพร่องในการแสดงเจตนา  ได้แก  เจตนาซ่อนเร้น  คือการแสดงเจตนาซ่ึงในใจจริงไม่ตอ้งการให้ผกูพนัตามท่ีไดแ้สดงเจตนาออกมานั้น 
  เจตนาลวง  คือการท่ีคู่กรณีสมรู้กนัแสดงเจตนาลวงท าให้ผูอ่ื้นให้เขา้ใจผิด  แสดงเจตนาท านิติกรรมอ าพราง   คือท านิติกรรมปิดบงัอ าพรางนิติกรรมอ่ืน  
บงัคบัตามนิติกรรมท่ีถูกอ าพราง 
             4   แสดงเจตนาส าคญัผดิในสาระส าคญัของนิติกรรม  คือ  ส าคญัผิดลกัษณะของนิติกรรม เช่น ยมื ส าคญัผิดวา่ให้   ส าคญัผิดตวับุคคล เช่น ท าสญัญาจา้ง 
บริษทัA ส าคญัผิดวา่เป็นบริษทั B     ส าคญัผิดในทรัพยสิ์น เช่นส าคญัผิดวา่เกลือ คือน ้าตาล   หรือส าคญัผิดว่าชา้ง คือมา้  
             5. นติิกรรมทีม่ีเงือ่นไขเป็นโมฆะ  และ โมฆียะกรรมที่ถูกบอกล้างกลายเป็นโมฆะ 
                โมฆียะกรรม  คือนิติกรรมท่ียงัมีผลสมบูรณ์อยู ่ ใชบ้งัคบัตามกฎหมายไดต้ลอดไป จนกวา่จะถูกบอกลา้ง  โมฆียะกรรมท่ีถูกบอกลา้งแลว้กลายเป็นโมฆะ 
 เหตุที่ท าให้นิติกรรมเป็นโมฆียะ  คือ 
             1. นิติกรรมท่ีท าโดยผูห้ยอ่นความสามารถ  ไดแ้ก่ผูเ้ยาว ์  ผูไ้ร้ความสามารถ  และผูเ้สมือนไร้ความสามารถ   
              2. นิติกรรมบกพร่องในการแสดงเจตนา  ไดแ้ก่   แสดงเจตนาส าคญัผิดคุณสมบติัของบุคคล หรือทรัพย ์(คุณสมบติัของบุคคล ไดแ้ก่คุณวฒิุ  ความสามารถ 
ในเร่ืองต่าง ๆ  ฯลฯ ของทรัพย ์ไดแ้ก่เก่า ใหม ่แขง็แรง เปราะบาง ฯลฯ    แสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ้อฉลถึงขนาด   กลฉ้อฉลคือการหลอกลวงให้คู่กรณีท านิติกรรม 
 เช่นเอาทอง 20 % มาหลอกขายวา่เป็นทอง 100 %   และ แสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่ถึงขนาด  คือการกระท าให้ผูอ่ื้นเกิดความกลวัภยัจะเกิดกบัตน ภยัท่ีจะเกิดนั้น
ตอ้ง 
เป็นภยัร้ายแรง  ใกลจ้ะถึง  ถา้เป็นภยัเพียงเล็กนอ้ย  หรือภยัดงักล่าวผ่านพน้ไปแลว้ เป็นข่มขู่ไม่ถึงขนาด 
                การบอกล้าง   คือการเจตนายกเลิกนิติกรรมท่ีเป็นโมฆียะ  มีผลท าให้โมฆียกรรมกลายเป็นโมฆะกรรม 
                 การให้สัตยาบัน  คือการแสดงเจตนาให้ความเห็นชอบนิติกรรมท่ีเป็โมฆียะ ท าให้นิติกรรมมีผลสมบูรณ์  
               ผู้แสดงเจตนาบอกล้างและให้สัตยาบันโมฆียกรรม   คอืบุคคลผูเ้ป็นคู่กรณีของนิติกรรมนั้น  เช่นผูซ้ื้อ หรือผูข้าย  ผูเ้ช่า หรือผูใ้ห้เช่า  ผูแ้ทนโดยชอบธรรม 
ผูอ้นุบาล หรือผูพิ้ทกัษ ์ ฯลฯ                                                                                                                                                                                       13 



หน่วยที ่14 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์    บรรพ 5 ครอบครัว   

ลกัษณะ 1 การสมรส (ม.1435-1535)  
 หมวด 1 การหมั้น  ชายหญิง อายตุอ้ง 17 ปี ฝ่าฝืนเป็นโมฆะ 

          ของหมั้น  มีราคาหรือไม่ก็ได ้ ตกเป็นสิทธิแก่หญิง เป็นหลกัฐานวา่จะสมรสกบัหญิงนั้น  การหมั้นไม่เป็นเหตุร้องใหศ้าลบงัคบัให้
สมรสได ้
       สินสอด ใหแ้ก่บิดามารดา ผูรั้บบุตรบุญธรรม หรือผูป้กครองฝ่ายหญิง 
 หมวด 2 เง่ือนไขการสมรส ชายหญิงอาย ุ17 ปี หรือศาลอนุญาต  
 หมวด 3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยา ตอ้งอยูกิ่นกนัฉนัสามีภรรยา 
 หมวด 4 ทรัพยสิ์นระหวา่งสามีภรรยา    ( สินส่วนตวั   และสินสมรส) 
 หมวด 5 ความเป็นโมฆะของการสมรส (ศาลพิพากษาใหก้ารสมรสเป็นโมฆะเพราะวกิลจริต เป็นคนไร้ความสามารถ  เป็นญาติสืบสาย
โลหิต หรือไม่จดทะเบียนสมรส  หรือการสมรสขณะมีคู่สมรสอยูแ่ลว้) 
  หมวด 6 การส้ินสุดการสมรส (การตาย หยา่ ศาลพิพากษาใหเ้พิกถอน) 
               ศาลพิพากษาใหเ้พิกถอนเพราะการสมรสเป็นโมฆียะ 
                 -  ชาย หญิง อายไุม่ถึง 17 ปี และไม่ไดรั้บอนุญาตจากศาล           -  ส าคญัผิดตวัคู่สมรส      
                 -  สมรสเพราะถูกกลฉ้อฉล หรือถูกข่มขู่ถึงขนาด                         - การสมรสฝ่าฝืนมาตรา 1454 (ผูเ้ยาวไ์ม่ไดรั้บความยนิยอม) 
**ผูรั้บบุตรบุญธรรม กบับุตรบุญธรรมจะสมรสกนัไม่ได ้(ม. 1451)  ผูรั้บบุตรบุญธรรม อายไุม่นอ้ยกวา่ 25 ปี  และตอ้งอายมุากกวา่ บุตร
บุญธรรมไม่นอ้ยกวา่ 15 ปี 

ลกัษณะ 2 บิดามารดากบับุตร (ม. 1536-1598/37) 
              หมวด 1 บิดามารดา   เด็กเกิดแต่หญิงอยูก่บัชาย 310 วนั เป็นบุตรของชาย 
                       เด็กท่ีเกิดจากบิดามารดาไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส เป็นบุตรโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายของบิดา แต่สามารถด าเนินการท าใหเ้ป็น
บุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายในภายหลงัไดด้งัน้ี 
              หนึ่ง    ชาย หญิงนั้นจดทะเบียนสมรสกนัภายหลงั บุตรนั้นกลายเป็นบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมาย นบัแต่วนัจดทะเบียนสมรส 
              สอง  ชายจดทะเบียนรับเด็กนั้นเป็นบุตร ถือวา่เป็นบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายนบัแต่วนัจดทะเบียน 
              สาม  ศาลมีค าพิพากษาวา่ เด็กนั้นเป็นบุตรของชาย นบัแตค่  าพิพากษาถึงท่ีสุด 

   หมวด 2 สิทธิและหนา้ท่ีของบิดามารดาและบุตร 
ผู้ใดจะฟ้องบุพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญามิได้  แต่ร้องขอให้อัยการยกคดีขึน้ว่ากล่าวกไ็ด้ (ม.1562)  นกันิติศาสตร์
เรียกวา่คดีอุทลุม 
     หมวด 3 ความปกครอง 
     หมวด 4 บุตรบุญธรรม   (ผูรั้บบุตรบุญธรรมอายไุม่ต ่ากวา่ 25  แก่กวา่ 15 ปี) 

**การรับบุตรบุญธรรมเป็นอนัยกเลิกเม่ือมีการสมรสฝ่าฝืนมาตรา 1451(ม.1598/32) 

                    การอุ้มบุญ (surrogacy)   คือการตั้งครรภโ์ดยอาศยัเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ุทางการแพทย ์  
                    1.  อุ้มบุญแท้ (Full suroogacy หรือ Traditional surrogacy) คือการใชน้ ้ าเช้ือจากฝ่ายชายของคูท่ี่ตอ้งการมีบุตร ผสมกบัไข่
ของแม่ผูอุ้ม้บุญ และฉีดฝังในมดลูกของคุณแม่อุม้บุญ  
                   2. อุ้มบุญเทยีม (Partial surrogacy หรือ Gestational carrier) คือการท่ีใชน้ ้ าเช้ือและไข่จากคูคุ่ณพอ่คุณแม่ท่ีแทจ้ริง แลว้จึง
ฝากไข่ท่ีรับการผสมเรียบร้อยแลว้เขา้ไปในตวัของคุณแม่อุม้บุญ 
                     พ.ร.บ.  คุม้ครองเดก็ท่ีเกิดโดยอาศยัเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ุทางการแพทย ์  พ.ศ. 2558   หา้มสามีและภรรยาท่ีท าอุม้บุญ
ปฏิเสธรับเด็กเป็นบุตร หา้มรับตั้งครรภแ์ทนเพ่ือประโยชน์ทางการคา้ หา้มเป็นนายหนา้จดัการหรือช้ีช่องใหมี้การรับตั้งครรภแ์ทน หา้ม
โฆษณาวา่มีหญิงรับตั้งครรภแ์ทน และหา้มซ้ือ เสนอซ้ือ หรือขายหรือน าเขา้หรือส่งออก อสุจิ ไข่หรือตวัอ่อน โดยสถานประกอบการ 
แพทย ์คู่สามีภรรยา ผูรั้บตั้งครรภจ์ะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย หากกระท าผิดจะมีโทษทั้งจ าและปรับ                                                          14 



หน่วยท่ี 15 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์   บรรพ 6  มรดก 

             การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก    เม่ือบุคคลใดตาย  มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท  
             กองมรดก  ไดแ้ก่ทรัพยสิ์นทุกชนิด  ตลอดทั้งสิทธิหนา้ท่ี ความรับผิดต่าง ๆ ของผูต้าย  ทายาทไม่ตอ้งรับผิดเกินกวา่มรดกท่ีตกทอด
ไดแ้ก่ตน 
             การเป็นทายาท  ทายาทท่ีมีสิทธิตามกฎหมาย เรียกวา่ “ทายาทโดยธรรม”  ทายาทท่ีมีสิทธิตามพินยักรรม เรียกวา่ “ผูรั้บพินยักรรม”   
สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก (ม. 1620 – 1645) 
              1.   ทายาทโดยธรรม มีหกล าดบั (ม.1629)  (1) ผูสื้บสนัดาน   (2) บิดามารดา   (3)พ่ีนอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั  (4) พ่ีนอ้งร่วมบิดา
หรือร่วมมารดาเดียวกนั    (5) ปู่ ยา่ ตา ยาย (6) ลุง ป้า นา้ อา 
               2.  ผู้รับพนิัยกรรม    แบบพินยัท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ดงัน้ี  1)  พินยักรรมแบบธรรมดา   2)  พินยักรรมแบบเขียนเองทั้งฉบบั    3)  
พินยักรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง   4) พินยักรรมแบบเอกสารลบั    5) พินยักรรมแบบท าดว้ยวาจา  

 สิทธิในการรับมรดกของคู่สมรส    คู่สมรสท่ียงัมีชีวติอยู ่มาตรา 1635  มีสิทธิไดรั้บมรดก ดงัน้ี 
(1) ทายาท ม. 1629 (1) มีชีวติอยู ่ไดรั้บส่วนแบ่งฐานะทายาทชั้นบุตร 
(2) ทายาท ม. 1629 (3) มีชีวติอยู ่หรือไม่มีทายาทตาม ม.1629 (1) แต่มีทายาทตาม ม. 1629 ( 2) ไดส่้วนแบ่งมรดกก่ึงหน่ึง 
(3) ทายาท ม. (4) หรือ (6) มีชีวติอยู ่หรือทายาท ม. 1629 (5)  ไดส่้วนแบ่งมรดกสองส่วนในสาม 
(4) ไม่มีทายาทตามาตรา 1629 ไดส่้วนแบ่งมรดกทั้งหมด 

    ทายาทไม่มีสิทธิไดรั้บมรดก ในกรณีต่อไปน้ี 
                     1. การถูกก าจดัมใิห้ได้มรดก จากสาเหตุต่อไปน้ี 
                      1)  ยกัย้ายปิดบัง ทรัพยม์รดกเท่าส่วนท่ีตนจะไดห้รือมากกวา่ ท าใหเ้ส่ือมประโยชน์ของทายาทอ่ืน ถูกก าจดัมิใหไ้ดรั้บมรดก
เลย   ถา้ยกัยา้ย  ปิดบงัทรัพยม์รดกนอ้ยกวา่ส่วนท่ีตนจะได ้ ถูกก าจดัมิใหรั้บมรดกเฉพาะส่วนท่ียกัยา้ยหรือปิดบงั (ม.1605) 
                      2) ฐานเป็นผู้ไม่สมควร (ม.1606) 

(1) ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่ท าใหผู้มี้สิทธิรับมรดกก่อนตนตาย 
(2) ฟ้องเทจ็หรือเป็นพยานเทจ็วา่เจา้มรดกท าผิดโทษประหาร 
(3) เจา้มรดกถูกฆ่า ไม่ร้องเรียนเอาผูท้  าผิดมาลงโทษ เวน้แต่อายไุม่ถึง 16 ปี วกิลจริต หรือผูฆ่้าเป็นสามีภรรยา บุพการี 

หรือผูสื้บสนัดาน 
(4) ปลอม ท าลาย ปิดบงัพินยักรรมทั้งหมด หรือบางส่วน 
การก าจดัมิใหไ้ดรั้บมรดกฐานไม่สมควรถอนไดโ้ดยใหอ้ภยัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

                   2. การตดัมใิห้รับมรดก โดยเจา้มรดกแสดงเจตนา โดยพินยักรรมหรือท าเป็นหนงัสือมอบไวแ้ก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี (ม.1608)  
และอาจถอนเสียได ้ โดยพินยักรรมหรือท าเป็นหนงัสือมอบไวแ้ก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี (ม.1609)   
                   3. การสละมรดกและอืน่ ๆ (ม.1610 – 1619)  การสละมรดกตอ้งแสดงเจตนาชดัแจง้เป็นหนงัสือมอบไวแ้ก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี 
หรือท าเป็นสญัญาประนีประนอมยอมความ 
                     การรับมรดกแทนท่ีกนั  ม. 1639    ผูจ้ะเป็นทายาทตาม  ม. 1629 (1) (3) (4) หรือ (6) ตายก่อนเจา้มรดก ถา้มีผูสื้บสนัดาน ให้
ผูสื้บสนัดานรับแทน ถา้ผูสื้บสนัดานตาย ใหผู้สื้บสนัดานของผูสื้บสนัดานรับแทน 
                      ถา้ผูจ้ะเป็นทายาทตาม  ม. 1629 (2) หรือ (5) ตายก่อนเจา้มรดก ถา้มีทายาทในล าดบัเดียวกนั ใหม้รดกตกทอดแก่ทายาทนั้น 
หา้มรับมรดกแทนท่ีกนั 
                      ผู้จดัการมรดก    ผูจ้ดัการมรดกมีอยู ่2 ประเภท  คือ 
                      1. ผูจ้ดัการมรดกท่ีตั้งโดยพินยักรรม  จะตอ้งมีขอ้ก าหนดของพินยักรรมระบุไวก่ี้ยวกบัเร่ืองเต่าง ๆ  มีคุณสมบติั เช่นบรรลุนิติ
ภาวะ   ไม่เป็นเป็นคนไร้ความสามารถ  ไม่เป็นบุคคลซ่ึงศาลสัง่ใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย 
                      2. ผูจ้ดัการมรดกตามค าสัง่ศาล  จะตอ้งมีค าสัง่ศาลตั้งบุคคลใดบุคคลหน่ึง จ ากดัไวเ้ฉพาะบุคคล 3 ประเภท คือ 
                         1)  .ทายาท  ไดแ้ก่ทายาทโดยธรรม  และผูรั้บพินยักรรม 2)   ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  เช่น ชายหญิงท่ีอยูกิ่นกนัฉนัสามีภรรยาไม่ไดจ้ด 
                                ทะเบียน สมรสกนั     3) พนกังานอยัการ                                                                                                                       15 



หน่วยที ่16 
อาญาเบือ้งต้น 

         รัฐธรรมนญูแหง่รำชอำณำจกัรไทย พ.ศ. 2540 มำตรำ 32  บุคคลจะไม่ต้องรับโทษทางอาญา เว้นแต่จะได้กระท าการอันกฎหมายทีใ่ช้อยู่ในเวลาที่

กระท าน้ันบัญญัติเป็นความผิด  และก าหนดโทษไว้  และโทษทีจ่ะลงแก่บุคคลน้ัน จะหนักกว่าโทษทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายทีใ่ช้อยู่ในเวลาที่กระท า
ความผิดมิได้ 
          การกระท าที่ไม่เป็นความผดิ   เพราะผูก้ระท าขาดเจตนา หรือไม่ประมาท  และการกระท าท่ีเป็นการป้องกนัพอสมควรแก่เหตุ  (ม.68)   คือ    (1)  มีอนัตราย
ซ่ึงเกิดจากการประทุษร้ายอนัละเมิดต่อกฎหมาย   (2)  เป็นภยนัตรายร้ายแรงท่ีใกลจ้ะถึง  (3)  ผูก้ระท าจ าตอ้งกระท าเพ่ือป้องกนัสิทธิของตนหรือของผูอ่ื้น   
   (4)  เป็นการกระท าพอสมควรแก่เหตุ                ความผิดในทางอาญา เกิดข้ึน   
             1. โดยเจตนา   1)  เจตนาประสงค์ผล   เช่น ตอ้งการฆ่าประสงคต์าย    เจตนาท าร้ายผูอ่ื้น  มีความประสงคใ์ห้ผูอ่ื้นบาดเจบ็ 

                                     2 ) เจตนาเลง็เห็นผล    เช่นใชปื้นยงิเขา้ไปในฝงูชน  ยอ่มแล็งเห็นไดว้า่กระสุนปืนถูกผูใ้ด ยอ่มท าให้ตายได ้
              2. โดยประมาท  คือการกระท าท่ีควรจะใชค้วามระมดัระวงัตามท่ีวิญญูชนจะพึงคาดหมายได ้เช่นคนขา้มถนนมองเห็นได ้แต่ไม่เบรครถ ถือวา่ประมาท    
ถา้คนตดัหนา้โดยกระทนัหนั สุดวิสยัท่ีจะหยดุรถไดท้นั ถือวา่ขบัรถโดยประมาทไม่ได ้ 
              3. โดยไม่เจตนา  คือการกระท าท่ีมีเจตนาอยา่งหน่ึง แต่ผลร้ายกลบัเป็นอีกอยา่งหน่ึง   เช่น เจตนาทุบตีผูอ่ื้น (ท าร้ายร่างกาย)  ประสงคผ์ลเพียงให้บาดเจบ็  
แต่ผลคือความตาย ถือว่าป็นการฆ่าผูอ่ื้นโดยไม่เจตนา 
                ความผดิ   ตามประมวลกฎหมายอาญา มีดงัน้ี   1. เก่ียวกบัความมัน่คงในราชอาณาจกัร      2. เก่ียวกบัการปกครอง   3. เก่ียวกบัการยติุธรรม    4. เก่ียวกบั
ศาสนา       5. เก่ียวกบัความสงสุขของประชาชน    6. เก่ียวกบัการก่อให้เกิดภยนัตรายต่อประชาชน     7.  ความผิดเก่ียวกบัการปลอมหรือการแปลง       8. ความผิด 
เก่ียวกบัการคา้      9. ความผิดเก่ียวกบัเพศ        10  ความผิดเก่ียวกบัชีวิตและร่างกาย  
 11. ความผิดเก่ียวกบัเสรีภาพและช่ือเสียง      12. ความผิดเก่ียวกบัเอกสาร    13. ความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์  
                 ท าความผดิเพราะบันดาลโทสะ    มีหลกัเกณฑ ์คือ   (1)  การบนัดาลโทสะเกิดข้ึนโดยถูกข่มเหงอยา่งร้ายแรง        (2)  เป็นการข่มเหงดว้ยเหตุอนัไม่เป็น
ธรรม   (3) ไดก้ระท าความผิดต่อผูข้่มเหงในขณะนั้น หรือในช่วงเวลากระชั้นชิดในขณะท่ียงัมีโทสะรุนแรงอยู ่
                 ท าความผดิด้วยความจ าเป็น  มีหลกัเกณฑ ์คือ  (1)  เพราะอยูใ่นท่ีบงัคบั หรือภายใตอ้  านาจซ่ึงไม่สามารถหลีกเล่ียงหรือขดัขืนได ้  
 (2)  เพราะเพ่ือให้ตนหรือผูอ่ื้นพน้จาภยนัตรายท่ีใกลจ้ะถึง และไม่สามารถหลีกเล่ียงให้พน้โดยวิธีอ่ืนใดได ้ 
                 กระท าตามค าส่ังเจ้าพนักงาน   มีหลกัเกณฑด์งัน้ี        (1)  เป็นค าสัง่ของเจา้พนกังาน       (2)  ค  าสัง่นัน่มิชอบดว้ยกฎหมาย 
 (3)  ผูก้ระท าเช่ือโดยสุจริตว่ามีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตาม  (4)  ผูก้ระท าไม่รู้วา่ค  าสั่งนัน่เป็นค าสัง่มิชอบดย้กฎหมาย 
                 โทษ  ป. อาญา  มาตรา  18    การลงโทษผู้กระท าความผดิ     คอืประหารชีวิต     จ าคกุ    กงัขัง     ปรับ     และ ริบทรัพย์สิน 

               มาตรา 19  ผู้ใดต้องโทษประหารชีวิต ให้เอาไปยิงเสียให้ตาย    วนัท่ี 30 มกราคม 2544 ครม.มีมติ ให้ตรา พ.ร.บ.  แกไ้ขประมวลกฎหมายอาญา มี

สาระส าคญั  ดงัน้ี  ผู้ใดต้องโทษประหารชีวิต ให้ด าเนินการด้วยวิธีฉีดสารพษิให้ตาย (มาตรา 2 แกไ้ขเพ่ิมมาตรา 19) 

              การเพิม่โทษ  ไม่ให้เพ่ิมถึงโทษประหารชีวิต จ  าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกเกิน 50 ปี     การลดโทษ   โทษประหารชีวิต  ลดหน่ึงในสาม เป็นจ าคุกตลอด
ชีวิต   ลดก่ึงหน่ึงเป็นจ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุก  25 ปี ถึง 50 ปี  โทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือนอ้ยกวา่นั้น ศาลจะก าหนดให้นอ้ยลงอีกก็ได ้ ถา้มีโทษปรับดว้ยให้
ยกโทษจ าคุกเสีย คงให้ปรับอยา่งเดียว (ไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ กกัขงัแทนวนัละ 70 บาท)  

                ความผดิลหุโทษ  คือคดีท่ีกฎหมายระวางโทษ จ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน ปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 
                การรอก าหนดโทษ หรือก าหนดโทษแลว้ แต่รอการลงโทษไว ้ ให้ปล่อยตวัไปให้โอกาสกลบัตวัภายในเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพิพากษา    การรอ
ก าหนดโทษ หรือรอการลงโทษ  เฉพาะกรณีโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี   จ  าเลยไม่เคยรับโทษจ าคุกมาก่อน  ฯลฯ 

                การยกเว้นโทษ  คือการกระท าเป็นความผิด แต่กฎหมายยกเวน้โทษให้ เช่นคนวิกลจริต จิตบกพร่อง  ท าความผิดดว้ยความจ าเป็นอยูใ่นท่ีบงัคบั   กระท า
ตามค าสัง่เจา้พนกังาน  หรือการกระท าความผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์สามีกระท าต่อภริยา   เด็กอายไุม่เกิน 7 ปี ฯลฯ 

              ความผดิอนัยอมความได้   ความผิดบางประเภท ยอมความกนัได ้ และกฎหมายบญัญติัไวโ้ดยชดัแจง้วา่ “มาตรา…….ความผิดในหมวดน้ี เป็นความผิดอนั
ยอมความได”้  หรือ  เช่น ผู้สบืสนัดำนลกัทรัพย์ผู้บพุกำรี    ผู้บพุกำรีลกัทรัพย์ผู้สืบสนัดำน  ฯลฯ 

                  เหตุบรรเทาโทษ   (ม. 78) เป็นอ านาจของศาลท่ีจะลดโทษแก่ผูก้ระท าความผิด ไดแ้ก่  -  ท  าผิดเพราะโฉดเขลาเบาปัญญา   -    ตกอยูใ่นความทุกขอ์ยา่ง
สาหสั -   มีคุณความดีมาก่อน  -  รู้ส านึกผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น  -   ลุแก่โทษต่อเจา้พนกังาน   -  ให้ความรู้แก่ศาลในการพิจารณาคดีท า
ความผิดเพราะบนัดาลโทสะ   ( ถูกข่มเหงอยา่งร้ายแรง ดว้ยเหตุอนัไม่เป็นธรรม)   (ม. 72 )  -   อายกุวา่ 14 ปี  แต่ไม่เกิน 17 ปี ศาลจะพิจารณาโทษหรือไม่ก็ได ้ -   

อายกุว่า 17 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี (อาจลดมาตราส่วนโทษท่ีก าหนดไว ้1/3    หรือ   ½   ก็ได ้  (ม. 76) ถ้ากระท าไปเกินสมควรแก่เหตุ  ศาลจะลงโทษนอ้ยกว่าท่ี
กฎหมายก าหนดไวส้ าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได ้
                    การร้องทุกข์  คือการท่ีผูไ้ดรั้บความเสียหาย ไดก้ล่าวหาต่อเจา้หนา้ท่ีวา่มีผูก้ระท าความผิดข้ึน จะรู้ตวัผูก้ระท าผิดหรือไม่ก็ตาม โดยการแจง้ต่อเจา้หนา้ท่ี 
และประสงคจ์ะให้ผูก้ระท าความผิดไดรั้บโทษ 
                 ค ากล่าวโทษ  คือการท่ีผูอ่ื้น ไม่ใช่ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหาย ไดก้ล่าวหาต่อเจา้หนา้ท่ีว่ามีการกระท าความผิดข้ึน จะรู้ ตวัผูก้ระท าผิดหรือไม่ก็ตาม 

                                                                                                                                                                                                  16 



มหาวทิยาลยัธนบุรี 
สรุปสาระส าคญั  วชิา   00 6002 กฎหมายเบือ้งต้น เทยีบโอน CE ภาค 1/2561 

           1.  ท่ีมาหรือบ่อเกิดของกฎหมาย คือมนุษยบ์ญัญติัข้ึนและจารีตประเพณี  วา่ดว้ยเร่ืองแบบแผนความประพฤติของมนุษยใ์นสงัคม บ่อเกิดของกฎหมายท่ี
เป็นลายลกัษณ์อกัษร คือกฎหมายสิบสองโตะ๊ของจกัรพรรดิจสัติเนียน ท่ีมาของระบบกฎหมาย CIVIL LAWระบบกฎหมายท่ียดึหลกัจารีตประเพณี ไม่เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร คือระบบกฎหมาย COMMON LAW  

            2. กฎหมายสาขาเอกชน วา่ดว้ยเร่ืองสิทธิ  หนา้ท่ี ความเสียหาย และการชดใช ้เอกชนกบัเอกชน (ราษฎร)  มฐีานะเท่าเทียมกนั  สาขามหาชน  วา่ดว้ย
ความผิดและโทษ    รัฐมีฐานะเหนือเอกชน  สามารถจบักุมคุมขง้ จ  ากดัสิทธิเสรีภาพส่งนบุคคลของเอกชนได ้
            3. สมยักรุงศรีอยธุยา  กฎหมายท่ีไดรั้บอิทธิพลจากลทัธิฮินดู  คือพระธรรมศาสตร์   สมยัรัชกาลท่ี 1  พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้า ฯ ประกาศใชก้ฎหมาย
ตราสามดวง   สมยัรัชกาลท่ี  5  คนในบงัคบัต่างชาติท าผิดกฎหมาย ข้ึนศาลกงสุล  เป็นการเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต   ผูท่ี้ไดช่ื้อวา่เป็นบิดาของกฎหมายไทย คือ 
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ     รัชกาลที่ 6 ไดเ้รียนรู้การปกครองรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่าการปกครองแบบประชาธิปไตย   ทรงสร้างเมืองจ าลองขึน้ในพระราชวงั  
  ช่ือเมือง “ดุสิตธาน”ี    รัชกาลท่ี๗    ได้มีการติดต่อประสานงานจัดตั้งคณะราษฎร์ขึน้เพื่อที่จะปฏิวตัิ  ปกครองประเทศขึน้มาใหม่ โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
สูงสุด  ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนและนกัเรียนทหารท่ีศึกษาและท างานอยูใ่นทวีปยโุรป โดยเร่ิมตน้จากปรีดี พนมยงค ์นกัเรียนวิชากฎหมาย และประยรู ภมรมนตรี 
นกัเรียนวิชารัฐศาสตร์ ฯลฯ 
               4.  ประธานรัฐสภาคนแรกของไทย   คือเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี นายกรัฐมนตรีคนแรกคือพระยามโนปกรณ์นิติธาดา  นายกรัฐมนตรีเป็น ประมุขฝ่าย
บริหาร  ประธานรัฐสภาเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัต ิประธานศาลฎีกาเป็น ประมุขฝ่ายตุลาการ   
               5.  วนัที่ 24 มิถุนายน 2475  คณะราษฎร์  ยดึอ านาจเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย    สมยั ร.  7   (พระบาทสมเด็จปกเกลา้เจา้อยูห่วั) 
ประกาศใช ้พ.ร.บ. ธรรมนูญการปกครองแผน่ดินสยามชัว่คราว  พ.ศ. 2475   รัฐธรรมนูญฉบบัแรก 
               6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557  (ช่ัวคราว)     องคป์ระกอบส าคญั  มีดงัน้ี   (แม่น ้า 5 สาย)  (1) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2)คณะรัฐมนตรี  
(3) สภาปฏิรูปแห่งชาติ  (4) คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ    (5) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  พลเอกประยทุธ์  จนัทร์โอชา  หวัหนา้คณะ 
               7.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25t60   ประกาศใช้ :    6   เมษายน  2560      279 มาตรา   รัฐสภาประกอบด้วย 
                      ฝ่ายนิติบัญญัต ิ   สภาผู้แทน ฯ  สมาชิกจ านวน 500 คน  แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 350  คน แบบบญัชีรายช่ือพรรคการเมือง  150  คน  อายุ  25 ปี ไม่
ก าหนดวุฒิ   และ วุฒิสภา   วฒิุสมาชิกจ านวน 200  อายไุม่ต  ่ากว่า 40  ปี ไม่ก  าหนดวฒิุ 
                      ฝ่ายบริหาร   คณะรัฐมนตรี  พระมหากษตัรยท์รงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอ่ินอีกไม่เกิน 35 คน  มีสญัชาติไทยโดยก าเนิด  อายไุม่ต  ่ากวา่ 35 
ปี  ส าเร็จการศึกษาไม่ต  ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   นายกรัฐมนตรีทรงแต่งตั้งจากบุคคลที่สภาผู้แทนราษฏรให้ความเห็นชอบผู้ที่พรรคการเมืองเสนอช่ิอผู้ที่มี
ช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือพรรค  พรรคการเมืองนั้นจะต้องมี ส.ส. ได้รับเลอืกตั้ง 5%  ของ  ส.ส. ทั้งหมดมดทีม่ีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร        
   ฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม  พิพากษาโดยคณะผูพิ้พากษาในศาลชั้นตน้ อุทธรณ์ และฎีกา  ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลทหาร  พิพากษาโดยคณะตุลาการ  
                        องค์กรอสิระ   เป็นองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนให้มีความอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย   ได้แก่   คณะกรรมการการ
เลอืกตั้ง   คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ผู้ตรวจการแผ่นดนิ 
                    8. กฎหมายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เทศบาลคือ เทศบญัญติั     ทอ้งถ่ินอ่ืนเป็นขอ้บญัญติั  บุคลากรของราชการส่วนทอ้งถ่ิน ฝ่ายบริหารคือ 
นายก อบต. อบจ.  นายกเมืองพทัยา  นายกเทศมนตรี  ผูว้า่ ฯ  กทม   ฝ่ายนิติบญัญติั คือประธานสภา และสมาชิก  กทม. อบจ. อบต.  เมืองพทัยา และเทศบาล  
ทั้งหมดเลือกตั้งโตรงจากประชาชน                                                       
                      9.  สภาพบุคคลธรรมดาเร่ิมข้ึนเม่ือคลอด และอยูร่อดเป็นทารก  บรรลุนิติภาวะเม่ืออาย ุ20 ปีบริบูรณ์ หรือสมรสถูกตอ้ง ผูห้ยอ่นความสามารถ จบัคู่
กบัผูป้กครองดูแลดงัน้ี   ผูเ้ยาว ์ -  ผูแ้ทนโดยชอบธรรม,  ผูไ้ร้ความสามารถ - ผูอ้นุบาล  ผูเ้สมือนไร้ความสามารถ   - ผูพิ้ทกัษ ์     ส้ินสุดลงเม่ือตาย   เพราะส้ินลม
หายใจ   ทายาทใชใ้บมรณบัตรเป็นหลกัฐานในการรับมรดก   สาบสูญถือวา่ตาย   ร้องขอให้ศาลมีค าส่ังศาลวา่ สาบสูญ ตอ้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ใชเ้ป็น
หลกัฐานในการรับมรดก  ทารกท่ีบิดาตายก่อนคลอดมีสิทธิรับมรดกของบิดาเม่ือคลอดและอยูร่อดเป็นทารก 310 วนันบัแต่บิดาตาย          
                     บุตรโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย (บุตรนอกสมรส)  จะด าเนินการให้เป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมายไดโ้ดยชาย-หญิงสมรสกนัภายหลงั หริอชายจดทะเบียน
รับรองบุตร หรือร้องขอต่อศาล การรับบุตรบุญธรรม คือผูรั้บบุตรบุญธรรมอายไุม่นอ้ยกว่า 25 ปี   มากกวา่บุตรบุญธรรมไม่นอ้ยกวา่ 15 ปี 

                      10. นิติกรรม คือบ่อเกดิแห่งหนี ้ จากความสมคัรใจ   คือความผกูพนัระหวา่งบุคคลสองฝ่ายข้ึนไป  คือสญัญา   (โมฆะ  นิติกรรมท่ีสูญเปล่ามาแต่ตน้  
ไม่มีความผกูพนัทางกฎหมายใด  ๆ    โมฆียะ  สมบูรณ์ใชไ้ด ้จนกวา่จะถูกบอกลา้ง)    นิติเหตุ  เหตุอ่ืนนอกจากนิติกรรม  หน้ีเกิดโดยไม่สมคัรใจ   เป็นบ่อเกิดแห่ง
หน้ีตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย    หน้ีใชค้่าเสียหาย เป็นละเมิด   หน้ีเกิดจากจัดการงานนอกส่ัง   หรือการไดท้รัพยสิ์นไม่มีท่ีมา เป็นลาภมิควรได้ 
                        11.  ดอกผลของทรัพย ์ ดอกผลธรรมดา   เช่นผลไม ้ ลูกสตัว ์  ดอกผลนิตินยั  เกิดจากผลประโยชน์ทางธุรกิจ    เช่น ดอกเบ้ีย   ก  าไร   เงินปันผล 
                        12.    การกระท าที่ไม่มีความผดิทางอาญา   คือการกระท าท่ีขาดเจตนา (เจตนาประสงคผ์ล  หรือเจตนาเล็งเห็นผล ) หรือการกระท าโดยการป้องกนั
สิทธิตนเองหรือผู้อืน่พอสมควรแก่เหตุ   นอกนั้นการกระท าทั้งหมดเป็นความผดิ  แยกเป็น         1) ความผดิที่ต้องรับโทษเต็มที่   เช่นฆ่าคนโดยเจตนา  ไตร่ตรองไว้
ก่อน        2) ความผดิที่ได้รับการยกเว้นโทษ เช่นสามีภรรยาลกัทรัพยก์นัและกนั   เด็กอายตุ  ่ากวา่ 7  ปีบริบูรณ์    3)  ความผดิที่มีเหตุบรรเทาโทษ  เชนท าผิดเพราะ
บนัดาลโทษะ  ความผดิอนัยอมความได้  เช่นลูกลกัทรัพยพ์อ่แม่ ฯ     4)  ความผดิลหุโทษ    จ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ   
                        13. การร้องทุกข์  คือการท่ีผูไ้ดรั้บความเสียหาย ไดก้ล่าวหาต่อเจา้หนา้ท่ีว่ามีผูก้ระท าความผิดข้ึน  โดยการแจง้ต่อเจา้หนา้ท่ี เพื่อให้ผูก้ระท าความผิด
ไดรั้บโทษ       ค ากล่าวโทษ  คือการท่ีผูอ่ื้น ไม่ใช่ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหาย ไดก้ล่าวหาต่อเจา้หน้าท่ีว่ามีการกระท าความผิดข้ึน จะรู้ตวัผูก้ระท าผิดหรือไม่ก็ตาม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5_%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3_%E0%B8%A0%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5


มหาวทิยาลยัธนบุรี 
แบบทดสอบ           วชิา  00 6002 กฎหมายเบือ้งต้น      (คร้ังที ่1) 

ช่ือ –นามสกลุ............................................................รหสั...............................................สาขา...................................................... 
   ตอนที ่1  เลอืกตอบ     กาเคร่ืองหมาย X ทับข้อที่เลอืก 
1. กฎหมายวา่ดว้ยเร่ืองอะไร                                       

ก.  จารีตประเพณีและศีลธรรม                                     ข.  วฒันธรรมและอารยธรรม.                                    ค. แบบแผนความประพฤติของมนุษย ์
ง.   ค าสัง่ของผูมี้อ  านาจในรัฐ (รัฐาธิปัตย)์                      จ. ความมัน่คงของรัฐอิสระ 

2.  ภาษิตลาตินท่ีว่า Ubi Societas Ubi Jus  (ท่ีไหนมีสงัคม  ท่ีนัน่มีกฎหมาย)  หมายความวา่อะไร 
ก. สงัคมมีความจ าเป็นส าหรับกฎหมาย                         ข. กฎหมายมีความจ าเป็นต่อสงัคม                            ค. สงัคมเกิดก่อนกฎหมาย     
ง . กฎหมายเกิดก่อนสงัคม                                             จ.  กฎหมายเกิดพร้อมกบัมนุษยค์นแรก 

  3. บ่อเกิดของกฎหมายท่ีไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือจารีตประเพณี คือขอ้ใด 
ก.  ค าพิพากษาบรรทดัฐานของศาล                               ข.  ศิลาจารึกพอ่ขนุรามค าแหง                                   ค. ประมวลกฎหมายอาญา                                                     
ง.  ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์                          จ. พระราชบญัญติัต่าง ๆ  

4.  ระบบกฎหมายท่ียดึหลกัจารีตประเพณี ไม่ยดึติดกบัลายลกัษณ์อกัษร คือระบบอะไร 
   ก. ระบบสงัคมนิยม                                                        ข. ระบบกฎหมายศาสนา                                             ค. ระบบกฎหมาย COMMON LAW                                              
   ง. ระบบกฎหมาย CIVIL LAW                                      จ. ระบบกฎหมายของโรมนั หรือเยอรมนั  
5. กฎหมายสิบสองโตะ๊ ของจกัรพรรด์ิ Justinien ของโรมนั เป็นท่ีมาของระบบกฎหมายใด  

         ก. ระบบ CIVIL LAW                                                     ข. ระบบ COMMON LAW                                         ค. ระบบกฎหมายอิสลาม       
        ง.  ระบบกฎหมายสงัคมนิยม                                             จ. ระบบกฎหมายศาสนา 
6. ประเทศองักฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ ใชร้ะบบกฎหมายใด 
        ก. ระบบกฎหมายอิสลาม                                                   ข. ระบบกฎหมายสงัคมนิยม                                       ค. ระบบ CIVIL LAW                                                                       
       ง.  ระบบ COMMON LAW                                                จ. ระบบกฎหมายศาสนา 
7.  ประเทศเยอรมนั  ไทย  ญ่ีปุ่ น  ใชร้ะบบกฎหมายใด 
        ก. ระบบ COMMON LAW                                                ข. ระบบ CIVIL LAW                                                 ค. ระบบกฎหมายอิสลาม                                                         
        ง.  ระบบกฎหมายสงัคมนิยม                                              จ.  ระบบกฎหมายของพวก  Anglo Xaxon 
8. กฎหมายวา่ดว้ยความผิด และโทษ เป็นกฎหมายสาขาใด 
        ก.  สาขาเอกชน                                                                   ข.   สาขามหาชน                                                         ค.   สาขาระหว่างประเทศ              
       ง.  สาขาสงัคมนิยม                                                               จ.  สาขาศาสนา  
9. กฎหมายวา่ดว้ยเร่ืองสิทธิ  หนา้ท่ี ความเสียหาย และการชดใชค้วามเสียหาย เป็นกฎหมายสาขาใด 
       ก.  สาขาเอกชน                                                                     ข.   สาขามหาชน                                                         ค.   สาขาระหว่างประเทศ              
       ง.  สาขาสงัคมนิยม                                                                จ.  สาขาศาสนา  
10. กฎหมายท่ีก าหนดวิธีการฟ้องคดี การบงัคบัคดีเพื่อให้กฎหมายท่ีบญัญติัออกมามีผลใชบ้งัคบัคือกฎหมายอะไร 
        ก. กฎหมายเอกชน                                                                ข.  กฎหมายมหาชน                                                     ค. กฎหมายสารบญัญติั 
       ง.  กฎหมายวิธีสบญัญติั                                                         จ.  กฎหมายแพง่และอาญา 
   ตอนท่ี  2  เขียนค าท่ีให้ไวต่้อไปน้ีเติมในช่องวา่งแต่ละขอ้ 
              Socialist Law                ตามแบบพิธี                      จารีตประเพณี               ลายลกัษณ์อกัษร                กฎหมายสาขามหาชน        
              ตามเน้ือความ                กฎหมายสาขาเอกชน        แผนกคดีบุคคล            แผนกคดีอาญา                     Religion Law      
                1. กฎหมายคือขอ้บงัคบัก าหนดความประพฤติของมนุษยใ์นสงัคม  เป็นลกัษณะกฎหมาย.................................................................        
               2.  พระราชบญัญติั  ตราโดยรัฐสภา  ส่วนเทศบญัญติัตราโดยสภาเทศบาลเป็นลกัษณะกฎหมาย........................................................ 
               3.  หลกักรรมสิทธ์ิท่ีวา่ “ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดกีว่าผู้โอน” เป็นบ่อเกิดกฎหมาย…………………………………..…………… 
              4.  กฎหมายสิบสองโตะ๊ ของจกัรพรรด์ิ Justinien ของโรมนั เป็นท่ีมาของระบบกฎหมาย.......................................................... 
               5.   ระบบกฎหมายท่ีใชใ้นประเทศสงัคมนิยมหรือระบบคอมมิวนิสต ์เช่นจีน เกาหลีเหนือ ...................................................... 
               6.   ระบบกฎหมายท่ียดึเอาหลกัค าสอนตามคมัภีร์ในศาสนา  ........................................................................ 
               7.   กฎหมายท่ีเป็นหลกัอิสะทางแพ่ง กรณีมีขอ้พิพาท คู่กรณีตอ้งน าคดีฟ้องร้องต่อศาลแพ่ง  .................................... 
                8.   กฎหมายท่ีก าหนดโทษทางอาญาไวคื้อ  ประหารชีวติ  จ าคุก  กกัขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน....................................................... 
                9.   ผูต้อ้งสงสยัวางระเบิดแยกราชประสงคห์นีไปต่างประเทศตอ้งใชก้ฎหมายระหวา่งประเทศ........................ 
             10.  ชาวญ่ีปุ่ นสมรสกบัหญิงไทยหยา่ร้างกนั  ฝ่ายหญิงฟ้องเรียกค่าเล้ียงดูตอ้งใชก้ฎหมายระหว่างประเทศ.................................... 



มหาวทิยาลยัธนบุรี 
แบบทดสอบ  วชิา  00 6002 กฎหมายเบือ้งต้น      หน่วยที ่2  ประวตัิความเป็นมาของกฎหมายไทย  (คร้ังที ่2) 

ช่ือ –นามสกลุ............................................................รหสั...............................................สาขา...................................................... 
ตอนที่  1 เลอืกตอบ  กา  X  ทับข้อที่เลอืก  เพยีงข้อเดยีว 
1. ธรรมนูญลายลกัษณ์อกัษรฉบบัแรกของไทย  คือขอ้ใด 
       ก.  ขอ้ก าหนดบทพระอยัการ                                                                               ข.. กฎหมายตราสามดวง                               
       ข.   ศิลาจารึกของพ่อขนุรามค าแหง                                                                     ค. พ.ร.บ. ธรรมนูญการปกครองแผน่ดินสยามชัว่คราว  พ.ศ. 2475    
2. พระราชก าหนดบทพระอยัการ ประกาศบงัคบัใชใ้นสมยัใด 
      ก. สมยัสุโขทยั                                                                                                     ข. สมยักรุงศรีอยธุยา 
      ค.  สมยักรุงธนบุรี                                                                                               ง. สมยักรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 1                                              
3. บางส่วนในศิลาจารึกพ่อขนุรามค าแหงเรียกวา่ “กฎหมาย 4 บท”  เก่ียวกบัเร่ืองอะไร 
       ก. มรดก   ท่ีดิน  วิธีพิจารณา  และการร้องทุกข์                                                    ข. สิทธิ  หนา้ท่ี  ความผิด  และ โทษ 
       ค.  จารีตประเพณี   คดีแพง่  คดีอาญา และการคา้เสรี                                           ง. ครอบครัว มรดก ท่ีดิน และลม้ละลาย  
4.  การปกครองไทยเปล่ียนแปลงจากระบบพอ่ปกครองลูกเป็นการยดึค  าสัง่จากเทพ (ปกาศิตจากสวรรค)์  ในสมยัใด 
       ก. สมยัสุโขทยั                                                                                                    ข. สมยักรุงศรีอยธุยา 
       ค.  สมยักรุงธนบุรี                                                                                              ง. สมยักรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 1                                              

5.  การปกครองไทยเปล่ียนแปลงจากระบบสมบูรญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยในสมยัใด 
       ก. สมยักรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 1                                                                   ข. สมยักรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 5 
       ค. สมยักรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 5                                                                   ง. สมยักรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 7 
6. กฎหมายตราสามดวง  ประกาศบงัคบัใชใ้นสมยัใด 
       ก. สมยัสุโขทยั                                                                                                    ข. สมยักรุงศรีอยธุยา 
       ค.  สมยักรุงธนบุรี                                                                                               ง. สมยักรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 1                                              

7.  ผูท่ี้ไดช่ื้อวา่เป็นบิดาของกฎหมายไทย คือใคร 
       ก. พอ่ขนุรามค าแหงมหาราช                                                                               ข. พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก 
       ค. กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ                                                                             ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
8.  การเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต   หมายถึงขอ้ใด 
       ก. ประเทศไทยเสียกรุงศรีอยธุยาแก่พม่า                                                              ข.  ไทยเสียดินแดนให้แก่องักฤษ และฝร่ังเศส 
       ค.ไทยเสียเสรีภาพในทางศาลสมยัรัชกาลท่ี 5                                                      ง.  ฝร่ังเศสเขา้ยดึจงัหวดัตราดและอ าเภอด่านซา้ยจงัหวดัน่าน  ร.ศ.114 
9.   สาเหตุส าคญัท่ีรัชกาลท่ี 5 ทรงปรับปรุงกฎหมายไทย คือขอ้ใด 
         ก. คนไทยดอ้ยการศึกษา                                                                                    ข. ปัญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขต                         
         ค.  สตรีและเด็กไม่ไดรั้บการคุม้ครอง                                                                ง. มหาอ านาจตะวนัตกบงัคบัให้ไทยตอ้งปรับปรุงกฎหมาย 
10.  ประมวลกฎหมายฉบบัแรกของไทย คือขอ้ใด 
          ก. ประมวลกฎหมายอาญา                                                                               ข. กฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ.127  
          ค. ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์พ.ศ. 2466                                             ง. กฎหมายลกัษณะอาญา พ.ศ. 2486 

   ตอนท่ี  2  เขียนค าท่ีใหไ้วต้่อไปน้ีเติมในช่องวา่งแต่ละขอ้ 
                สมยัสุโขทยั           พระธรรมศาสตร์              พระราชศาสตร์         พระราชก าหนดบทพระอยัการ         อุดมการทางการเมืองแบบตะวนัตก      
                บวัแกว้ ราชสีห์และ คชสีห์      พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้       พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้     สิทธิสภาพนอกอาณาเขต         สมยัอยธุยา         

1. เจา้เมืองปกครองราษฎรเป็นเสมือนพ่อปกครองลูก  เป็นแบบการปกครองในสมยั.................................................................................. 
2. พระมหากษตัริยเ์ปรียบเสมือนเทวราช  สวรรคส่์งมาปกครองราษฎร ในสมยั.................................................................................... 

         3.      สมยัอยธุยา  กฎหมายท่ีพระมหากษตัริยท์รงตราข้ึนจากการวินิฉยัอรรถคดี คือ……………………………………..……………….. 
         4.      สมยัอยธุยา  นอกจาก พระราชศาสตร์    กฎหมายท่ีพระมหากษตัริยท์รงตราข้ึน คือ…………………………………………….. 
         5.     คมัภีร์ทางกฎหมายท่ีนกัปราชญท่ี์มีถ่ินก าเนิดจากอินเดียน ามาเผยแพร่ คือ..............................................................................  
         6.     กฎหมายตราสามดวงท่ีพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก ประกาศใชไ้ดแ้ก่......................................................................... 
          7.    สมยั ร. 1   คนในบงัคบัต่างชาติข้ึนศาลกงสุล ไม่ข้ึนศาลไทย  เป็นการเสีย................................................................................. 
         8.     “ดุสิตธานี”  คือเมืองในอุดมการ พระราชนิพนธ์โดย ................................................................................... 
          9.     วนัท่ี  24 มิถุนายน 2475   คณะราษฎร์ยดึอ านาจการปกครองเปล่ียนเป็นประชาธิปไตยในสมยั................................................................... 
         10.   สาเหตุส าคญัท่ีท าให้มีการเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยของไทย ไดแ้ก่ ............................................................... 



มหาวทิยาลยัธนบุรี 
แบบทดสอบ   วชิา  00 6002 กฎหมายเบือ้งต้น    หน่วยที ่4     วิวฒันาการประชาธิปไตยไทย    (คร้ังที ่3) 

ช่ือ –นามสกลุ............................................................รหสั...............................................สาขา...................................................... 
ตอนที ่ 1  เลอืกตอบ  กา  X  ทบัข้อทีเ่ลอืก 
1.  ผูย้ดึอ  านาจการปกครองเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2475  เปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย  คือใคร 
        ก.  คณะทหารน าโดยจอมพลสฤฆษด์ิ ธนรัชต ์                                                       ข. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (รสช) 
        ค. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช)                                                                 ง.  คณะราษฏร                                                
2. รัฐธรรมนูญฉบบัแรกของไทยในระบอบประชาธิปไตย คือขอ้ใด 
       ก.  รัฐธรรมนูญฉบบัวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2475                                                           ค.  ศิลาจารึกของพอ่ขนุรามค าแหง                                                                               
       ค. พ.ร.บ. ธรรมนูญการปกครองแผน่ดินสยามชัว่คราว  พ.ศ. 2475                         ง. กฎหมายตราสามดวง                                                                                   

 3.  เหตุการณ์วนัมหาวิปโยค  (14 ตุลาคม 2516)) เกิดข้ึนจากการท่ีนกัศึกษาประชาชนเรียกร้องอะไร 
        ก.  ให้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้ง                                                                 ข.  ให้ประธานรัฐสภามาจากการเลือกตั้ง     
        ค.  ให้ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ                                                                                ง.  ให้จอมพลถนอม กิตติขจร ลาออก                                                                 
 4.  เหตุการณ์  6 ตุลาคม 2519  มีการยดึอ านาจการปกครองน าโดยพลเรือเอกสงดั ชลออยู ่ เรียกวา่ อะไร 
         ก. การเปล่ียนแปลงการปกครอง                                                                           ข.  การปฏิรูปการปกครอง                                                                                                                    
         ค.  การรัฐประหาร                                                                                                ง.  การปฏิวติัยดึอ านาจ 
  5.  เหตุการณ์พฤษภาคมทมิฬ (พ.ศ.2535) ประชาชนเรียกร้องอะไร    (ผูน้  าในการชุมนุมประทว้ง คือพลตรีจ าลองสรีเมือง  หมอเหวง โตจิราการ ฯลฯ) 
         ก.  ให้พลเอกสุนทร   คงสมพงษ ์ลาออก                                                               ข.  ให้พลเอกสุจินดา คราประยรู  ลาออก                                                                 
         ค.  ให้นายกรัฐมนตรีและประธานรัฐสภามาจากการเลือกตั้ง                                 ง.  ให้นายอานนัทปั์นยารชุนเป็นนายกรัฐมนตรี 
 6.  เหตุการณ์พฤษภาคมทมิฬ (พ.ศ.2553) กลุ่มเส้ือแดง (นปช)  ออกมาชุมนุมเรียกร้องอะไร 
          ก.  ให้นายกรัฐมนตรีและประธานรัฐสภามาจากการเลือกตั้ง                               ข.  ให้นายอานนัทปั์นยารชุนเป็นนายกรัฐมนตรี 
          ค.  นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ ลาออกจากนายกรัฐมนตรี                                         ง.   ให้นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ ยบุสภา เลือกตั้งใหม่                                                      
   7.   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2557 (ฉบบัชัว่คราว  ฉบบัท่ี 19)  คณะรัฐมนตรี  (ครม.) อาย ุ และจ านวนเท่าใด 
          ก.  อายไุม่ต  ่ากว่า 40 ปี  ไม่เกิน  36   คน                                                              ข.    อายไุม่ต  ่ากว่า 40 ปี  ไม่เกิน 250 คน     
          ค.   อายไุม่ต  ่ากว่า 35 ปี  ไม่เกิน 250 คน                                                              ง.   อายไุม่ต  ่ากว่า  35 ปี  ไม่เกิน 220  คน     

  8.  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2557  (ชัว่คราว)     องคก์รใดท าหนา้ท่ีเป็นรัฐสภา (สภาผูแ้ทนฯ + วฒิุสภา) 
          ก.  คณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  และ  คณะรัฐมนตรี  (ครม.)   ข.  สภาปฏิรูปแห่งชาติ  (สปช.)                                                                         
          ค. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ    (กมธ.)                                                  ง.   สภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.)                                                                    
  9.  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2557 (ฉบบัชัว่คราว) สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อาย ุและจ านวนสมาชิกเท่าใด 
         ก.  อายไุม่ต  ่ากวา่ 40 ปี  ไม่เกิน 220  คน                                                               ข.    อายไุม่ต  ่ากว่า 40 ปี  ไม่เกิน 250 คน     
         ค.   อายไุม่ต  ่ากวา่ 35 ปี  ไม่เกิน 250 คน                                                               ง.   อายไุม่ต  ่ากวา่  35 ปี  ไม่เกิน 220  คน     
 10.  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2557 (ฉบบัชัว่คราว) สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) อาย ุและจ านวนสมาชิกเท่าใด 
         ก.  อายไุม่ต  ่ากวา่ 40 ปี  ไม่เกิน 250  คน                                                               ข.    อายไุม่ต  ่ากว่า 40 ปี  ไม่เกิน 220 คน     
         ค.   อายไุม่ต  ่ากวา่ 35 ปี  ไม่เกิน 250 คน                                                               ง.   อายไุม่ต  ่ากวา่  35 ปี  ไม่เกิน 220  คน     

ตอนที ่ 2  เลือกค าท่ีใหไ้วต้่อไปน้ีเติมในช่องวา่งแต่ละขอ้    
    27 มถุินายน 2475,           10 ธันวาคม 2475,            6  ตลุาคม 2482,           16 กนัยายน 2500,             5  ธันวาคม  2500,           
      8 ธันวาคม 2506,            11 ตลุาคม 2540,             24 สิงหาคม 2550,        22  พฤษภาคม 2557,       22  กรกฎาคม 2557,        
1. รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม  เปล่ียนนามประเทศ เม่ือ................................................................. 
2. รัฐธรรมนูญลายลกัษณ์อกัษรในระบอบประชาธิปไตยของไทย ประกาศใชเ้ม่ือ.................................................................... 
3. รัฐธรรมนูญลายลกัษณ์อกัษรในระบอบประชาธิปไตยของไทย ฉบบัถาวรฉบบัแรกของไทย เม่ือ.......... ...................................................... 
4.  จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ไดน้ าก าลงัทหารเขา้ยดึอ านาจโค่นลม้จอมพล ป. พิบูลสงคราม เม่ือ............................................................... 

 5.  จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ยกเลิกวนัชาติเดิม เปล่ียนเป็นวนัชาติใหม ่  เม่ือ.......................................................................... 
 6.  จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ถึงแก่อสญักรรม ท่ีโรงพยาบาลพระมงกุกฎเกลา้ เม่ือ.............................................................. 
 7.  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยดึอ านาจการปกครอง เพ่ือปฏิรูประเทศไทย เม่ือ.................................................................. 
8.  วนัประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2557 (ฉบบัชัว่คราว)  คือ ..................................................................  
 9.  วนัประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  ฉบบัท่ี  16   คือ....................................................................................... 
10. วนัประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  ฉบบัท่ี  18   คือ............................................................................. ........... 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2500


มหาวทิยาลยัธนบุรี 
แบบทดสอบ           วชิา  00 6002 กฎหมายเบือ้งต้น  หน่วยท่ี 3    กฎหมายรัฐธรรมนูญ     (คร้ังที ่4) 

 
ช่ือ –นามสกลุ............................................................รหสั...............................................สาขา...................................................... 

ตอนที่ 1  แบบทดสอบแบบจบัคู่ (Matching)   10 ขอ้  
เขียนตวัเลขหนา้ขอ้ความในช่อง ก  (1 – 10)  ลงในวงเลบ็  (     )  หนา้ขอ้ความในช่อง   ข (1 – 10)  ใหไ้ดค้วามสอดคลอ้งกนั 
                            ก                                                                                                                  ข 

 1.    พลเอกประยทุธ์   จนัทร์โอชา                                  1.  (      )   รัฐธรรมนูญลายลกัษณ์อกัษรฉบบัแรกของโลก              
 2.     พลเอกชวลิต  ยงใจยทุธ                                          2 . (      )   รัฐธรรมนูญลายลกัษณ์อกัษรฉบบัแรกของไทย 
 3.     มหาบตัร Magna Carta                                           3.  (      )   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม 2475  แกไ้ข 6 ตุลาคม 2482 
 4.    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัท่ี 19        4.   (      )   ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.  2502                                        
 5.    พลเอกสุรยทุธ  จุลานนท ์                                        5.  (      )   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2534                                           
 6.    ผา่นการท าประชามติก่อนการประกาศใช ้              6.  (      )   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540      
7.     จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต ์                                         7.  (      )   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2549 (ฉบบัชัว่คราว)                  
8.    ศิลาจารึกพอ่ขนุรามค าแหง                                       8.  (      )   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550          
9.    พลเอกสุจินดา  คราประยรู                                        9.  (      )   ประกาศ  ค  าสัง่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.)                                 
10.  เปล่ียนนามประเทศสยามเป็นไทย                           10. (      )   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2557  (ฉบบัชัว่คราว)                              
                                                                                                                           
 

ตอนที่  2  เขียนค าท่ีใหไ้วต่้อไปน้ีเติมในช่องวา่งแต่ละขอ้ 
 
     ศ.บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ,        เจา้พระยาธรรมศกัด์ิมนตรี,       the rule of law,          ดินแดนประชากร และอธิปไตย, 
     ประมุขฝ่ายตุลาการ,            ประมุขฝ่ายบริหาร,         ประมุขฝ่ายนิตบิัญญัต,ิ        พระยามโนปกรณ์นิตธิาดา,     
                                            นายพรเพชร  วชิิตชลชยั ,      ปฏิวติัใหญ่ในฝร่ังเศส,     
 
 1.  การเรียกร้องเก่ียวกบัเสรีภาพ (Liberty)  สมภาพ (Equality)  และภราดรภาพ  (Fratternity)  ในเหตุการณ์........................................ 
 2.  เสรีชนคนใดถูกจบั หรือถูกจ าคุกใหมี้การกระท าไดก็้โดยกฎเกณฑต์ามหลกักฎหมายเท่านั้น ………………………………… 
 3.  รัฐธรรมนูญ  เป็นกฎหมายท่ีวา่ดว้ยระเบียบแห่งอ านาจสูงสุดในรัฐท่ีมีองคป์ระกอบ  คือ................................................................. 
 4.  นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยในระบอบประชาธิปไตย  ............................................................................. 
 5.  ประธานรัฐสภาคนแรกของไทยในระบอบประชาธิปไตย  คือ................................................................. 
 6.  ประธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติ (รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2557 (ชัว่คราว)     คือ................................................................. 
 7.  นายกรัฐมนตรีเป็นต าแหน่งสูงสุด ในฐานะเป็น ..................................................................................... 
 8.  ประชาชนเลือกตั้ง ส.ส. ไปท าหนา้ท่ีตรากฎหมาย และ ส.ส.เลือกประธานหน่ึงคนเป็น...............................................................  
  9.  คณะผูพ้ิพากษาในกระบวนการยติุธรรม มีประธานศาลฎีกา เป็น ................................................................. 
10. ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรมนูญ  (รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2557  (ชัว่คราว)     คือ................................................................. 

 
 

 

  
 



มหาวทิยาลยัธนบุรี 
แบบทดสอบ           วชิา  00 6002 กฎหมายเบือ้งต้น     หน่วยที ่5     กฎหมายรัฐธรรมนูญ ต่อ       (คร้ังที ่5) 

ช่ือ –นามสกลุ............................................................รหสั...............................................สาขา...................................................... 
ตอนที ่ 1  เลอืกตอบ  กา  X  ทบัข้อทีเ่ลอืก 
1.  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายท่ีวา่ดว้ยระเบียบแห่งอ านาจสูงสุดในรัฐ  ต่อไปน้ีกฎหมายใดถือเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญได ้
        ก.   ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์   ข. ประมวลกฎหมายอาญา    ค.  ประกาศหรือค าสัง่คณะปฏิวติัหรือ คณะ คสช   ง.  พระธูรรมนูญศาลยติุธรรม 
2.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 ประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี  6   เมษายน2560  ใครเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
        ก.   นายพรเพชร วิชิตชลชยั  ประธานสภานิติบญัญติัฯ                        ข. พลเอกประยทุธ์  จนัทร์ชา นายกรัฐมนตรี 
        ค.  นายมีชยั  ฤชุพนัธ์ ประธานกรรมการร่างฯ                                      ง.  พลเอกเปรม  ติณศูลานนท ์ ประธานองคมนตรี 
  3.  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560  รัฐสภาประกอบดว้ยอะไร 
         ก. สภาผูแ้ทนราษฎร   สมาชิก  350  คน วฒิุสภา  สมาชิก 150  คน       ก. สภาผูแ้ทนราษฎร  สมาชิก 150 คน วฒิุสภา  สมาชิก 350 คน 
         ก. สภาผูแ้ทนราษฎร   สมาชิก  200 คน วฒิุสภา  สมาชิก 500 คน       ก. สภาผูแ้ทนราษฎร  สมาชิก  500 คน วฒิุสภา  สมาชิก 500 คน 
  4.  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรประกอบดว้ยอะไร 
         ก. แบบแบ่งเขต  350  คน แบบบญัชีรายช่ือ   150  คน                         ข.  แบบแบ่งเขต  150  คน แบบบญัชีรายช่ือ   350  คน                          
         ค. แบบแบ่งเขต  500  คน แบบบญัชีรายช่ือ   200  คน                         ง.  แบบแบ่งเขต  200  คน แบบบญัชีรายช่ือ   500  คน                          
   5    ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560  สมาชิกวฒิุสภา  ก าหนดอาย ุ   และท่ีมาอยา่งไร 
         ก.  อายไุม่ต  ่ากวา่  35  ปี    จากการเลือกกนัเอง                                      ข. อายไุม่ต  ่ากว่า 40  ปี   เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน            
         ค.  อายไุม่ต  ่ากว่า  40  ปี    จากการเลือกกนัเอง                                      ง. อายไุม่ต  ่ากวา่  35  ปี   จากการเลือกกนัเอง           
    6    ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560  สมาชิกวฒิุสภามีคุณสมบติัตามขอ้ใดถูกตอ้ง 
         ก.  เป็นสมาชิกพรรคการเมือง                                                                ข.  ตอ้งไม่ฝักใฝ่หรือยอมอยูใ่ตอ้าณติัของพรรคการเมืองใด      
         ค.  อายไุม่ต  ่ากว่า  40  ปี    วฒิุปริญญาตรี                                               ง. อายไุม่ต  ่ากว่า  35  ปี   ไม่ก าหนดวฒิุ          
    7.    ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560  นายกรัฐมนตรี  ก าหนดอาย ุ    และท่ีมาอยา่งไร 
         ก.  อายไุม่ต  ่ากวา่  35  ปี    จากการเลือกกนัเอง                                      ข. อายไุม่ต  ่ากว่า 40  ปี   เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน            
         ค.  อายไุม่ต  ่ากว่า  40  ปี    จากการเลือกกนัเอง                                      ง. อายไุม่ต  ่ากวา่  35  ปี   จากการเลือกกนัเอง           
     8.  นายกรัฐมนตรีทรงแต่งตั้งจากบุคคลท่ีผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือท่ีมีลกษณะอยา่งไร 
          ก.  เป็น ส.ส. แบบบญัชีรายช่ือพรรคการเมือง                                      ข.  พรรคการเมืองนั้น ส.ส.แบ่งเขตไดรั้บเลือกตั้งไม่นอ้ยกว่า  5%  
           ค.  สภาผูแ้ทนราษฏรให้ความเห็นชอบผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือ             ง.  ขอ้  ก.  ข.  และ  ค ครบทุกขอ้ 
    9    ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  ก าหนดอาย ุ และ ตุณวฒิุตามขอ้ใดถูกตอ้ง 
            ก.  อายไุม่ต  ่ากว่า  25  ปี   ไม่ก  าหนดวฒิุ                                                 ข. อายไุม่ต  ่ากวา่  25  ปี   ปริญญาตรี            
            ค.  อายไุม่ต  ่ากวา่  35  ปี    ปริญญาตรี                                                     ง. อายไุม่ต  ่ากว่า  35  ปี   ไม่ก าหนดวฒิุ           
     10   เม่ือยงัไม่มีการประชุมคร้ังแรกภายหลงัการเลือกตั้งทัว่ไปท่ีจดัตามรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.2560  ใครท าหนา้ท่ีรัฐสภา   
            ก.  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)        ข.  คณะองคม์นตรี             ค.   สภานิติบญัญติัแห่งชาติตาม รธน. 2557              ง. สภาปฏิรูปแห่งชาติ           

ตอนที ่ 2  เลือกค าท่ีใหไ้วต้่อไปน้ีเติมในช่องวา่งแต่ละขอ้    
       คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน,    วนัที่  6   เมษายน   2560,         22 กรกฎาคม 2557.            คณะผู้พพิากษา,              คณะตุลาการ ,  . ผูต้รวจการแผน่ดิน ,  

      วนัที ่ 22   พฤษภาคม 2557,     คณะกรรมการการเลือกตั้ง,    คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต,    คณะการตรวจเงนิแผ่นดนิ, 
1.  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) น าโดยพลเอกประยทุธ์ิ  จนัทร์โอชา   ยดึอ านาจการปกครองเม่ือใด......................................... 
2.  วนัประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2557 (ฉบบัชัว่คราว)  เม่ือใด ..................................................................  
3.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560  เป็นฉบบัท่ี 20   ประกาศใชเ้ม่ือใด........................................................... 
4.  ผูจ้ดัหรือด าเนินให้มีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา    สภาทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และการออกเสียงประชามติ คอื.................................................. 

5.  ผูต้รวจสอบและรายงานขอ้เทจ็เก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน  เสนอต่อรัฐสภา ฯ ไดแ้ก่.................................................. 

 6.  ผูไ้ต่สวนและวินิจฉยัวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐร ่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี ไดแ้ก่............................................................................. 

7.   ผูพิ้จารณาวินิจฉยัคดีในศาลยติุธรรม (ชั้นตน้  อุทธรณ์  และฎีกา)  ไดแ้ก่................................................... 
 8.   ผูพิ้จารณาวินิจฉยัคดีในศาลทหาร  ศาลปกครอง  และศาลรัฐธรรมนูญ ไดแ้ก่................................................... 

 9.  ผูว้างนโยบายเก่ียวกบัการตรวจเงินแผน่ดิน  สัง่ลงโทษผูก้ระท าผิดกฎหมายวา่ดว้ยวินยัการเงินการคลงัของรัฐ.............................................................  

 10.  ผูเ้สนอแนะหน่วยงานให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ  แสวงหาขอ้เทจ็จริงเม่ือเมีผูไ้ดรั้บความเดือดร้อนร้องทุกข.์........................................................ 



มหาวทิยาลยัธนบุรี 
แบบทดสอบ           วชิา  00 6002 กฎหมายเบือ้งต้น     หน่วยที ่6  ศักด์ หรือล าดับช้ันของกฎหมาย        (คร้ังที ่6) 

 
ช่ือ –นามสกลุ............................................................รหสั...............................................สาขา...................................................... 

ตอนที ่ 1  เลือกตอบ  กา  X  ทบัขอ้ท่ีเลือก 
1.  ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์และประมวลกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายล าดบัใด 
      ก.  รัฐธรรมนูญ                               ข.  พระราชบญัญติั                            ค.  พระราชก าหนด                              ง.  พระราชกฤษฎีกา                            
2. พระราชบญัญติัเป็นกฎหมายท่ีตราข้ึน   โดยอาศยัอ านาจใด 
     ก.  อ านาจบริหาร                              ข.  อ านาจตุลาการ                             ค.  อ านาจนิติบญัญติั                            ง.   อ านาจศาล                                           
3.  พระราชบญัญติัต่อไปน้ี    พระราชบญัญติัใดเป็นพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ 
     ก. พ.ร.บ. งบประมาณแผน่ดิน   ข. พ.ร.บ. การจดัตั้งศาล    ค. พ.ร.บ. การศึกษาภาคบงัคบั   ง.  พ.ร.บ.วา่ดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
4.  ผูท่ี้ไม่มีอ านาจเสนอร่างพระราชบญัญติั (ทัว่ไป) ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560  คือขอ้ใด 
     ก. ผูมี้สิทธิเลือกตั้งเขา้ช่ือกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงหม่ืนคน  ข. ส.ส.  1/10 เขา้ช่ือกนั   ค. คณะรัฐมนตรี  ง.  ส.ส. เขา้ช่ือกนั  20  คน                                                                
5.  ผูท่ี้มีอ านาจเสนอร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560    คือใคร 
     ก. สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเขา้ช่ือกนั  20 คน                                                     ข.  ผูมี้สิทธิเลือกตั้งเขา้กนัช่ือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงหม่ืนคน    
     ค. คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแ้ทน ฯเขา้ช่ือกนั 1/10  ของสมชิกทั้งหมด     ง.  ไม่มีขอ้ใดถูกตอ้ง   
  6. ร่าง พ.ร.บ.ท่ีผูเ้สนอตาม จอ้ 4 หรือ  5   ร่างพระราชบญัญติัใดตอ้งมีค ารับรองของนายกรัฐมนตรีดว้ย 
     ก. พ.ร.บ. งบประมาณแผน่ดิน   ข.  พ.ร.บ. การจดัตั้งศาล    ค. พ.ร.บ. การศึกษาภาคบงัคบั   ง.  พ.ร.บ.วา่ดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 7.  พระราชบญัญติั และพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ  มีผลใชบ้งัคบัไดเ้ม่ือใด 
    ก. ผา่นการพิจารณาวาระท่ี 3  ข.  พระมหากษตัริยท์รงลงพระปรมาภิไธย     ค.  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา          ง.  ศาลวนิิจฉยัแลว้       
 8. คณะรัฐมนตรีมีอ านาจตราพระราชก าหนดไดใ้นกรณีใด 
    ก.  เพื่อรักษาความปลอดภยัของประเทศ     ข. เพ่ือความมัน่คงในทางเศรษฐกิจ        ค.  ปัดป้องภยัพิบติัสาธารณะ        ง.  ถูกทุกขอ้ 
 9. บุคคลใดเป็นผูมี้อ านาจลงนามในกฎกระทรวง 
    ก.  นายกรัฐมนตรี                            ค.  รัฐมนตรีประจ ากระทรวง                ค.  ปลดักระทรวง                        ง. ปลดัส านกันากรัฐมนตรี 
10. การเปิด -  ปิดสมยัประชุมรัฐสภา (สมยัสามญัทัว่ไป  สมยัสามญันิติบญัญติั หรือสมยัวสิามญั)   ตอ้งตราเป็นกฎหมายอะไร 
     ก.  พระราชบญัญติั                          ข.  พระราชก าหนด                               ค .  พระราชกฤษฎีกา                                ง.  กฏกระทรวง                
 
ตอนที ่ 2  เลือกค าท่ีใหไ้วต้่อไปน้ีเติมในช่องวา่งแต่ละขอ้    
                      กฎหมายแม่บท - ลูกบท,           สภาผู้แทนราษฎร,           30  วนั  ,    พ.ร.บ. ทัว่ไป (ไม่ใช่การเงนิ),     นายกรัฐมนตรี,     
                     พ.ร.บ ทัว่ไป (การเงนิ),            20  วนั  ,        ศาลรัฐธรรมนูญ,            60  วนั  ,            พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ , 
             1.  ร่างพระราชบญัญติัและร่างพระราชบญญติัประกอบรัฐธรรมนูญใหเ้สนอต่อ  ............................................................ 
             2.  วฒิุสภาตอ้งพิจารณาร่างพระราชบญัญติัท่ีไม่ใช่พ.ร.บ. การเงิน ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ................................... 
             3.  วฒิุสภาตอ้งพิจารณาร่างพระราชบญัญติัท่ีเป็นพ.ร.บ. การเงิน ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ................................... 
             4.  พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต   คือ............................................................. 
             5.  พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546   คือ............................................................. 
             6.  พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี (ตอ้งเสนอใหรั้ฐสภาพิจารณาทุกปี)  คือ....................................................... 
             7.  กฎหมายล าดบัรองขดัหรือแยง้กบักฎหมายล าดบัเหนือ  หรือกฎหมายหลกัไม่ได ้   ไดแ้ก่.......................................................... 
             8.   ผูพิ้จารณาวา่กฎหมายใดขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่   .........................................................  
             9  ร่าง พ.ร.บ.ท่ีไดรั้บความเห็นชอบของรัฐสภาแลว้ใครเป็นผูน้ าข้ึนทูลเกลา้ฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย..................................... 
            10.  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บร่าง พ.ร.บ.นั้นจากรัฐสภา  จะตอ้งน าข้ืนทูลเกลา้ฯ ถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย.................................... 

 



 

มหาวทิยาลยัธนบุรี 
แบบทดสอบ   วชิา  00 6002 กฎหมายเบือ้งต้น       หน่วยที ่7     

  ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน     (คร้ังที ่7) 
 

ช่ือ –นามสกลุ............................................................รหสั...............................................สาขา...................................................... 
ตอนที ่ 1   เลอืกตอบ  กา  X  ทบัข้อทีเ่ลอืก 
1.  ส่วนราชการต่อไปน้ี  ส่วนราชการใดเป็นราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
     ก.  หน่วยเร่งรัดพฒันาชนบท           ข. หมู่บา้น   ต าบล                          ค.  องคก์ารบริหารส่วนต าบล        ง. จงัหวดันครราชสีมา                                                        
2  .  ส่วนราชการต่อไปน้ี  ส่วนราชการใดเป็นราชการส่วนทอ้งท่ี  (ภูมิภาค) 
     ก.  องคก์ารบริหารส่วนต าบล           ข. หมู่บา้น   ต าบล    จงัหวดั          ค.   เทศบาลต าบล                         ง. กรมการปกครองทอ้งถ่ิน                                                
3. ใครเป็นผูมี้อ านาจตราขอ้บญัญติัเมืองพทัยา 
      ก.  สภา อบต.พทัยา                         ข.สภาเมืองพทัยา                           ค.  นายอ าเภอบางละมุง               ง.  ผูว้า่ ฯ ชลบุรี                                                       
4.  กฎหมายท่ีสภาเมืองพทัยาตราออกบงัคบัใชเ้รียกวา่อะไร  
       ก.  ขอ้ก าหนดเมืองพทัยา               ข.  ขอ้บญัญติัเมืองพทัยา                ค. เทศบญัญติัเมืองพทัยา           ง. ขอ้บญัญติัจงัหวดัชลบุรี                
5. ใครเป็นผูมี้อ านาจพิจารณาและลงนามขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร 
       ก. รมว. มหาดไทย                       ข.  สภา  กทม.                             ค. ปลดั  กทม.                                      ง. ผูว้า่   กทม. 
6. กฎหมายทีเทศบาลตราออกบงัคบัใชใ้นเขตเทศบาลนั้น ๆ เรียกวา่อะไร  
      ก.  เทศบญัญติั                               ข. ขอ้ก าหนด                              ค. ขอ้บญัญติั                                         ง.  พระราชบญัญติั                      
7. ต าแหน่งต่อไปน้ี     ต  าแหน่งใดตอ้งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
        ก.นายกรัฐมนตรี                         ข.   รัฐมนตรี                                ค.  นายก อบจ.                                    ง.  ผูว้า่ราชการจหัวดั            
8. กฎหมายใดต่อไปน้ี   ตอ้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  มิฉะนั้นไม่มีผลใชบ้งัคบั 
       ก. เทศบญัญติั                                      ข. ขอ้บญัญติั อบต.                  ค.   ขอ้บญัญตั  อบจ.                      ง.  พระราชบญัญติั 
9.  ต าแหน่งต่อไปน้ี     ต  าแหน่งใดไม่ใช่ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
       ก. ประธานสภาเทศบาล                     ข. นายกเทศมนตรี.                   ค.  นายก อบต. หรือ  อบจ.              ง. นายกเมืองพทัยา                                                       
10.  สถานศึกษาต่อไปน้ี  สถานศึกษาใดสงักดักรุงเทพมหานคร 
         ก.  โรงเรียนมธัยมวดัหนองแขม       ข. โรงเรียนวดัหนองแขม          ค.  โรงเรียนวดัรางบวั                      ง. โรงเรียนว ัดนวลนรดิษฐ ์                                      
 
ตอนที ่ 2  เลือกค าท่ีใหไ้วต้่อไปน้ีเติมในช่องวา่งแต่ละขอ้    
        ประธานสภา  กทม.,         สภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั,         สภากรุงเทพมหานคร,      นายกเทศมนตรี,      สมาชิกสภา  กทม,     
        สมาชิกสภา  อบจ.,       นายกองค์การบริหารส่วนต าบล,       นายกเมอืงพทัยา,       สภาองค์การบริหารส่วนต าบล,       สภาเทศบาล,     
   1.  ผูท่ี้ประชาชนเลือกตั้งไปท าหนา้ท่ีเป็นฝ่ายบริหารในองคก์ารบริหารส่วนต าบล   คือ.......................................................................... 
   2.  องคก์รฝ่ายท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีตราเทศบญัญติั      คือ ............................................................................................................ 
   3. องคก์รฝ่ายท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีตราขอ้บญัญติัจงัหวดั   คือ .............................................................................................. 
   4.  คณะผูบ้ริหารเทศบาล   คือ คณะเทศมนตรี   ส่วนผูบ้ริหารสูงสุดของเทศบาล คือ  ............................................................ 
   5.  ผูแ้ทนท่ีประชาชนเลือกตั้งไปท าหนา้ท่ีนิติบญัญติัในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เรียกวา่..................................................................... 
   6.  ผูท่ี้ประชาชนเลือกตั้งไปท าหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารของเมืองพทัยา    คือ...................................................................................... 
   7.  ผูแ้ทนท่ีประชาชนเลือกตั้งไปท าหนา้ท่ีนิติบญัญติัในเขตกรุงเทพมหานคร เรียกวา่.............................................................................. 
   8.  ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีเป็นประมขุฝ่ายนิติบญัญติัของกรุงเทพหมานคร    คือ...................................................................................... 
   9.  องคก์รฝ่ายท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีตราขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร   คือ .......................................................................................... 
  10 . องคก์รฝ่ายท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีตราขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล    คือ ..................................................................................... 



 

มหาวทิยาลยัธนบุรี 
แบบทดสอบ      วชิา  00 6002 กฎหมายเบือ้งต้น       หน่วยที ่8    ขอบเขตการใช้กฎหมาย        (คร้ังที ่8) 

 
ช่ือ –นามสกลุ............................................................รหสั...............................................สาขา...................................................... 

  ตอนที ่ 1   เลอืกตอบ  กา  X  ทบัข้อทีเ่ลอืก 
    1. พ้ืนท่ีในประเทศไทย รวมแม่น ้ า ล าคลอง   ทะเลฝ่ังอ่าวไทย อนัดามนั ไม่เกิน 12 ไมลท์ะเล     
         ก.  พ้ืนท่ีนอกราชอาณาจกัร             ข.  พ้ืนท่ีในราชอาณาจกัร              ค.  เขตเศรษฐกิจพิเศษ                ง.  เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ 
    2.  เขตน่านน ้ า ทะเลฝ่ังอ่าวไทย อนัดามนั ไม่เกิน  200 ไมลท์ะเล (370 กิโลเมตร) นบัจากเสน้ฐานชายฝ่ัง  คืออะไร 
         ก.  พ้ืนท่ีนอกราชอาณาจกัร             ข.  พ้ืนท่ีในราชอาณาจกัร               ค.  เขตเศรษฐกิจพิเศษ                ง.  เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ 
   3.  ถูกปลน้บนเรือเดินทะเลไทยในพ้ืนท่ีน่านน ้ าญ่ีปุ่น  ผูถู้กปลน้ไม่ใช่คนไทย   เป็นกรณีใด                   
         ก.  คดีอาญานอกราชอาณาจกัร       ข. คดีแพง่ในราชอาณาจกัร             ค.  คดีแพง่นอกราชอาณาจกัร     ง.   คดีอาญาในราชอาณาจกัร    
   4.  การสมรสในต่างประเทศ  การท าสญัญาในต่างประเทศ  ทรัพยสิ์นอยูใ่นต่างประเทศ      
         ก.  คดีแพง่ในราชอาณาจกัร             ข.  คดีแพง่นอกราชอาณาจกัร         ค.   คดีอาญาในราชอาณาจกัร   ง.  คดีอาญานอกราชอาณาจกัร                                                                
    5. เม่ือตอ้งการใหศ้าลรับรองสิทธิหรือเม่ือมีการโตแ้ยง้สิทธิ   ใหด้ าเนินการไดอ้ยา่งไร    
         ก.  ฟ้องคดีต่อศาลแพง่                    ข.  ฟ้องคดีต่อศาลอาญา             ค.   ร้องหรือฟ้องคดีต่อศาลอาญา   ง.  ร้องหรือฟ้องคดีต่อศาลแพง่                                                                          
    6.  เม่ือมีการกระท าท่ีกฎหมายระบุวา่เป็นความผิดโดยเจตนา หรือประมาท      ใหด้ าเนินการไดอ้ยา่งไร                               
           ก.  ฟ้องคดีต่อศาลแพง่                ข.  ฟ้องคดีต่อศาลอาญา                ค.   ร้องหรือฟ้องคดีต่อศาลอาญา   ง.  ร้องหรือฟ้องคดีต่อศาลแพง่                                                                          
       7.  การท่ีผูไ้ดรั้บความเสียหาย ไดก้ล่าวหาต่อเจา้หนา้ท่ีวา่มีผูก้ระท าความผิดข้ึน                        
            ก.  การแจง้ความ                           ข.  การกล่าวหา                               ค.  การ้องทุกข ์                               ง.  การกล่าวโทษ                                                                                                                                                                                                  
      8.  การท่ีผูอ่ื้น ไม่ใช่ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหาย ไดก้ล่าวหาต่อเจา้หนา้ท่ีวา่มีการกระท าความผิดข้ึน      
            ก.  การแจง้ความ                           ข.  การกล่าวหา                                ค.  การ้องทุกข ์                               ง.  การกล่าวโทษ                                                                                                                                                                                                  
        9.  ผูท่ี้ถูกฟ้องในคดีแพง่และอาญา เม่ือศาลรับฟ้องแลว้   มีฐานะเป็นอะไร 
            ก.  เป็นผูต้อ้งหาในคดีแพง่และอาญา                                                     ข.  เป็นผูถู้กกล่าวโทษในคดีแพง่และอาญา                                                       
             ค.  เป็นจ าเลยในคดีแพง่และอาญา                                                         ง.     เป็นโจทกใ์นคดีแพง่และอาญา                                                                                                                      
      10.   ผูเ้สียหายตั้งทนายฟ้องคดีแพง่  หรืออยัการฟ้องคดีอาญา   มีฐานะเป็นอะไร               
            ก.  เป็นผูต้อ้งหาในคดีแพง่และอาญา                                                      ข.  เป็นผูถู้กกล่าวโทษในคดีแพง่และอาญา                                                       
             ค.  เป็นจ าเลยในคดีแพง่และ                                                           ง.     เป็นโจทกใ์นคดีแพง่และอาญา                                                                                                                      
      ตอนที่   2     เลือกค าท่ีใหไ้วต้อ่ไปน้ีเติมในช่องวา่งแต่ละขอ้ 
                    คดอีาญา,             ทนายความ ,         พนักงานอยัการ ,         เจ้าพนักงานบังคบัคด ี,          เจ้าหน้าทีร่าชทณัฑ์,    
                    สมาชิกรัฐสภา,         พนักงานสอบสวน,          ทหารไปสงคราม,         พนักงานคุมประพฤต,ิ            คดแีพ่ง 
          1. ผูด้  าเนินคดีในศาลใหท้ั้งฝ่ายโจทก ์และจ าเลย  เช่นการยืน่ฟ้อง การซกัคา้นพยาน ฯลฯ ....................................... 
          2. ผูมี้อ  านาจสอบสวนคดีท่ีเสนอมาพิจารณาสอบสวนเพ่ือส่ง หรือไม่ส่งใหอ้ยัการ คือ............................................. 
          3. ผูมี้อ  านาจสัง่คดีท่ีพนกังานสอบสวนเสนอมา  หรือเป็นโจทกย์ืน่ฟ้องคดีแทนประชาชน คือ................................ 
          4. ผูด้  าเนินการใหเ้ป็นไปตามค าพิพากษาศาลแพง่  เช่นยดึทรัพยจ์ าเลย  ฯลฯ คือ.............................................. 
          5. ผูด้  าเนินการใหเ้ป็นไปตามค าพิพากษาศาลอาญา  เช่นการควบคุมดูแลนกัโทษในเรือนจ า   คือ................................ 
          6. ระหวา่งสมยัประชุม  ผูท่ี้ไม่ตอ้งถูกจบักมุ คุมขงั หรือถูกสอบสวนในคดีอาญา  ฯ คือ............................................... 
          7. ผูท่ี้ไดรั้บการยกเวน้โดยมีกฎหมายรองรับ   เช่นการยกเวน้ภาษีอากรแก่ …………………………………………… 
          8. ผูติ้ดตามรายงานผูต้อ้งโทษท่ีรอลงอาญา หรือเจา้หนา้ท่ีสถานพินิจและคุม้ครองเด็ก ฯ คือ………………………… 
          9. ศาลซกัถามจ าเลย    จ าเลยน่ิง  ถือวา่ยอมรับตามฟ้อง  ศาลตดัสินได ้ ใน ..................................................... 
         10. ศาลซกัถามจ าเลยน่ิง    จ าเลยน่ิง  ถือวา่จ าเลยปฏิเสธ     ศาลยงัตดัสินไม่ได ้ ใน......................................... 



 

 
มหาวทิยาลยัธนบุรี 

แบบทดสอบ           วชิา  00 6002 กฎหมายเบือ้งต้น  หน่วยที ่9      บุคคล       (คร้ังที ่9) 
 

ช่ือ –นามสกลุ............................................................รหสั...............................................สาขา...................................................... 
ก. เลอืกตอบ  กา  X  ทบัข้อทีเ่ลอืก 
1.  สภาพบุคคลธรรมดาเร่ิมข้ึนเม่ือใด 
       ก. ถือปฏิสนธิในครรภม์ารดา       ข. เม่ือคลอด และอยูร่อดเป็นทารก            ค. อาย ุ18 ปีบริบูรณ์                         ง. บรรลุนิติภาวะ 
2.  ทารกในครรภม์ารดา  บิดาตายเพราะอุบติัเหตุตั้งแต่อยูใ่นครรภม์ารดา  มีสิทธิรับมรดกเม่ือใด 
     ก. เม่ือคลอด และอยูร่อดเป็นทารก    ข. ภายใน 310 วนันบัแตว่นัคลอด         ค. ภายใน 310 วนันบัแตบิ่ดาตาย        ง. บรรลุนิติภาวะ 
3.  คนไดส้ญัชาติโดยก าเนิดในประเทศไทยถือหลกัอะไรบา้ง 
     ก. หลกัดินแดน             ข. หลกัสืบสายโลหิต        ค. หลกัการแปลงสญัชาติหรือการสมรส    ง. หลกัดินแดนหรือหลกัสืบสายโลหิต 
4. คนไทยไดส้ญัชาติอเมริกนัหลงัก าเนิดถือหลกัอะไร 
     ก. หลกัดินแดน             ข. หลกัสืบสายโลหิต        ค. หลกัการแปลงสญัชาติหรือการสมรส    ง. หลกัดินแดนหรือหลกัสืบสายโลหิต 
5. กรณีใดต่อไปน้ีตอ้งจดทะเบียน 
    ก. การสมรส การหยา่               ข. การก าหนดภูมิล าเนา       ค.  การเปล่ียนภูมิล าเนา                     ง.   การขอมีบตัรประจ าตวัประชาชน 
6. การสมรสจะกระท าไดใ้นกรณีใด 
    ก. ชายอาย ุ17 หญิงอาย ุ15       ข. ชายหญิงอาย ุ17 ปีเท่ากนั         ค. ชายหญิงอาย ุ17 ปี หรือศาลอนุญาต     ง.  ชายหญิงบรรลุนิติภาวะแลว้ 
7.   เด็กตายในครรภ ์ คลอดออกมาโดยไม่มีชีวติ ตอ้งแจง้ต่อนายทะเบียนทอ้งถ่ิน ภายใน 24 ชม. นบัแต่คลอด  มารดาตั้งครรภไ์ดน้านเท่าใด 
     ก.   28 ชัว่โมง                              ข.    24 ชัว่โมง                                  ค.   28 สปัดาห์                                      ง.   24 สปัดาห์          
 8.  การส้ินสภาพบุคคลธรรมดา  คือกรณีใด 
     ก.  ตาย  เพราะส้ินลมหายใจ   ข. ศาลมีค าสัง่วา่สาบสูญ    ค  เป็นคนทุพลภาพ       ง. ตายเพราะส้ินลมหายใจ หรือศาลมีค าสัง่วา่สาบสูญ         
9.  บุคคลท่ีสาบสูญตอ้งจากภูมิล าเนาไปนานเท่าใด ในเหตุธรรมดา  และเหตุอนัตราย  จึงจะถือวา่เป็นผูส้าบสูญ 
       ก. ธรรมดา 2 ปี อนัตราย 5 ปี       ข.  ธรรมดา 5 ปี  อนัตราย 2 ปี       ค. ธรรมดา 7 ปี  อนัตราย 5 ปี          ง. ธรรมดา 5  ปี  อนัตราย  7  ปี   
10.  บุคคลถึงแก่ความตาย  ทรัพยสิ์นเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท  ผูรั้บมรดกใชอ้ะไรเป็นหลกัฐานส าคญั 
       ก.  ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน    ข.  ใบมรณบตัร                   ค. ใบแจง้ความท่ีต ารวจออกให ้               ง. ค  าสัง่ศาลวา่สาบสูญ               
 
ตอนที ่ 2  เติมค าหรือขอ้ความในช่องวา่งแต่ละขอ้ 
1.  การแจง้เกิด  ใหแ้จง้ต่อนายทะเบียนทอ้งถ่ินภายใน 15 วนั   เด็กเกิดในบา้น ผูแ้จง้คือ.............................................................................. 
2.  ผูมี้สญัชาติไทย  ตายในต่างประเทศ   ผูพ้บเห็นแจง้การตายต่อ................................................................................................................ 
3.  บุคคลท่ีสาบสูญถือวา่ตาย  ทรัพยสิ์นตกไดแ้ก่ทายาท  ๆ  ใชอ้ะไรเป็นหลกัฐานในการับมรดก  ........................................................ 
4.  นายมัง่มีสาบสูญไป ทรัพยสิ์นตกไดแ้ก่คู่สมรส  ใครร้องศาลใหมี้ค าสัง่วา่สาบสูญ........................................................................... 
5.   ค าสัง่ใหส้าบสูญ และค าสัง่เพิกถอนค าสัง่ใหส้าบสูญ ตอ้งประกาศใน............... ............................................................... 
6.  ผูท่ี้ถูกศาลสัง่ใหเ้ป็นคนสาบสูญมีชีวติอยู ่หรือตายในเวลาอ่ืน  บุคคลผูไ้ดม้รดกจากกรณีน้ี ไดจ้ าหน่ายจ่ายโอนไปแลว้  โดยไม่ 
     สุจริต  ตอ้งคืน  ใหน้ าบทบญัญติัวา่ดว้ยอะไรมาใชบ้งัคบั........................................... 
7.   การไดส้ญัชาติโดยก าเนิด   หลกัดินแดน คือ  .................................................................................................................................... 
8.   การไดส้ญัชาติโดยก าเนิด   หลกัสืบสายโลหิต คือ ............................................................................................................................ 
9.   การไดส้ญัชาติหลงัก าเนิด   หลกัการสมรส คือ   ............................................................................................................................... 
10.   การไดส้ญัชาติหลงัก าเนิด  หลกัการแปลงสญัชาติ  คือ..................................................................................................................... 

 



 

มหาวทิยาลยัธนบุรี 
แบบทดสอบ  วชิา  00 6002 กฎหมายเบือ้งต้น  หน่วยที ่10    ความสามารถของบุคคลธรรมดา    (คร้ังที ่10) 

 
ช่ือ –นามสกลุ............................................................รหสั...............................................สาขา...................................................... 

ก. เลอืกตอบ    กาเคร่ืองหมาย  X   ทบัตวัอกัษร  ก, ข, ค, หรือ ง ท่ีถกูตอ้งท่ีสุด 
 1.  เม่ือเร่ิมสภาพบุคคลธรรมดา    บุคคลมีความสามารถอยา่งไรบา้ง 
     ก.  มีสิทธิอยา่งจ ากดั        ข.  ใชสิ้ทธิไม่จ ากดั              ค.  มีสิทธิอยา่งจ ากดั  แต่ใชสิ้ทธิไม่จ ากดั      ง.  มีสิทธิไม่จ ากดั แต่ใชสิ้ทธิถูกจ ากดั                     
2. ผูห้ยอ่นความสามารถ คือถูกจ ากดัไม่ใหท้ าอะไรไดด้ว้ยตนเอง 
     ก.  เลือกท่ีอยูอ่าศยั                        ข.  เลือกการประกอบอาชีพ        ค. รับหรือโอนทรัพยสิ์น (นิติกรรม)   ง.  เป็นนกัการเมือง 
3.  ผูห้ยอ่นความสามารถ คือใคร 
     ก.  ผูเ้ยาว ์ ผูไ้ร้ความสามารถ และเสมือนไร้ความสามารถ      ข.  คนทุพลภาพ          ค.  เป็นคนวกิลจริต   ง. บุคคลลม้ละลาย    
4. ผูห้ยอ่นความสามารถ ท านิติกรรมโดยพลการ  ท าใหนิ้ติกรรม มีผลอยา่งไร 
     ก. นิติกรรมเป็นโมฆะ                        ข.  นิติกรรมเป็นโมฆียะ                    ค.  นิติกรรมสมบูรณ์                   ง. นิติกรรมไม่สมบูรณ์ 
5.  ผูห้ยอ่นความสามารถ    ก่อนท านิติกรรม   จะตอ้งท าอยา่งไร                         
      ก. ขอนุมติั                                         ข.  ขออนุญาต                                      ค. ขอความยนิยอม                     ง.  ขอสตัยาบนั           
6.  ผูห้ยอ่นความสามารถ   ท านิติกรรมไปโดยพลการ  นิติกรรมเป็นโมฆียะ   ผูใ้ชอ้  านาจปกครองท าอยา่งไรได ้     
     ก.  ยกเลิกโมฆียะกรม                         ข. บอกลา้งโมฆียะกรรม                    ค. ใหส้ตัยาบนัโมฆียะกรรม         ง. ขอ้  ข.  หรือ  ค.                                                                  
7. การท่ีกฎหมายไม่ยอมใหผู้ห้ยอ่นความสามารถท านิติกรรมไดเ้อง  เพื่อประโยชนข์องใคร                                
     ก. ผูแ้ทนโดยชอบธรรม                       ข.  ผูห้ยอ่นความสามารถเอง            ค.  ผูอ้นุบาล หรือผูพ้ทิกัษ ์                ค. ประเทศชาติ                     
8.  ขอ้ต่อไปน้ี ขอ้ใดเป็นนิติบุคคล                                                                                                                                                       
      ก. คณะวศิวกรรม ม.ธนบุรี                  ข. สโมสรนกัศึกษา  ม.ธนบุรี           ค.  สมาคมศิษยเ์ก่า ม.ธนบุรี          ง. สภา  ม.ธนบุรี 
9. ขอ้ต่อไปน้ี ขอ้ใดไม่เป็นนิติบุคคล    
       ก. มหาวทิยาลยัธนบุรี                         ข. มูลนิธิต่าง ๆ                                 ค. วดัเวฬุวนาราม                          ง. ส านกัสงฆเ์ชตวนั 
10. ข้อใดต่อนี ้เป็นนิตบุิคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   
       ก.  บริษัทจ ากดั                         ข. บริษัทมหาชนจ ากดั                    ค. การท่าอากาศยาน              ง. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
  ข. เขียนเตมิค า หรือข้อความ 
  1. บุคคลพน้ภาวะผูเ้ยาว ์  เป็นผู.้บรรลุนิติภาวะ      ผูเ้ยาว ์ตอ้ง อยูใ่นความปกครองดูแลของ.................................................................. 
 2.  ผูไ้ร้ความสามารถ  คือบุคคลวกิลจริตท่ีศาลมีค าสัง่           อยูใ่นความปกครองดูแลของ................................................................ 
 3.  ผูเ้สมือนไร้ความสามารถ คือบุคคลพิการทางกาย จิตหรือประพฤติเสียหาย อยูใ่นความดูแลของ.................................................... 
 4.  ผูท่ี้จะร้องศาลใหมี้ค าสัง่วา่เป็นคนไร้ความสามารถ   คือผูบุ้พการี ไดแ้ก่.......................................................................................... 
 5.  ผูท่ี้จะร้องศาลใหมี้ค าสัง่วา่เป็นคนไร้ความสามารถ   คือผูสื้บสันดาน ไดแ้ก่.......................................................................................... 
 6.  ผูท่ี้จะร้องศาลใหมี้ค าสัง่วา่เป็นคนไร้ความสามารท่ีไม่มีญาติพ่ินอ้ง  ไดแ้ก่..........................................................................................  
 7.  นิติกรรมท่ีผูเ้ยาวท์ าไดเ้อง  คือ  (บอก 2 กรณี) 
        1.………………………………………………………………………………………………………………….………… 
        2.………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
  8. นิติกรรมท่ีผูเ้สมือนไร้ความสามารถท าไม่ไดเ้อง  คือ (บอก 2 กรณี) 
       1 ............................................................................................................................................................................................. 
       2.............................................................................................................................................................................................  

 
********************** 



มหาวทิยาลยัธนบุรี 
แบบทดสอบ           วชิา  00 6002 กฎหมายเบือ้งต้น   หน่วยที ่11      ทรัพย์สิน      (คร้ังที ่11) 

 
ช่ือ –นามสกลุ............................................................รหสั...............................................สาขา...................................................... 

 
ตอนที ่ 1.     เลอืกตอบ    กาเคร่ืองหมาย  X   ทบัตวัอกัษร  ก, ข, ค, หรือ  ง. 
1.  ทรัพยสิ์น  คือวตัถุมีรูปร่าง  และไม่มีรูปร่าง  อาจมีราคาได ้ อาจถือเอาได ้ คือขอ้ใด    
     ก. กระแสไฟฟ้า                               ข. แก๊สหุงตม้                             ค.  แหวนเพชร                                 ง.  ถูกทุกขอ้ 
2. ขอ้ใดเป็นอสงัหาริมทรัพย ์  
      ก.  สวนสาธารณะ                            ข. ตน้ขา้วโพด                          ค. โคหรือกระบือ                            ง.  รถยนต ์ เรือยนต ์
3   สงัหาริมทรัพย ์ชนิดพิแศษ  ซ้ือขาย  จ านอง  ตอ้งจดทะเบียน       
      ก.   รถยนต ์                                     ข.  เรือ แพ สตัวพ์าหนะ            ค.  อิฐ หินปูนทรายส าหรับก่อสร้าง    ง.  ไมซุ้ง ไมแ้ปรรูป   
 4. ขอ้ใดเป็นทรัพยแ์บ่งไม่ได ้
      ก. ขา้วสาร น ้ าตาลทราย                 ข.  ท่อน ้ าประปา                        ค. . ดินสอด าหน่ึงแท่ง                       ง.   พระบรมฉายาลกัษณ์                   
5. ขอ้ใดเป็นทรัพยแ์บ่งได ้
      ก. เส้ือ กางเกง                                 ข.  ท่ีดินหน่ึงแปลง                  ค.  หุน้บริษทั                                  ง.  ใบธนบตัรหน่ึงใบราราพนับาท 
6.  ขอ้ต่อไปน้ี ขอ้ใดเป็นทรัพยป์ระธานกบัทรัพยส่์วนควบ   ไม่ใช่ทรัพยอุ์ปกรณ์                                                             
       ก.  เรือ กบั พาย                   ข.  แม่กญุแจ กบั ลูกกญุแจ             ค. รถยนตก์บัพวงมาลยัรถยนต ์         ง. รถยนตก์บัวทิยติุดรถยนต ์
7.  ขอ้ต่อไปน้ี ขอ้ใดเป็นทรัพยป์ระธานกบัทรัพยอุ์ปกรณ์   ไม่ใช่ทรัพยส่์วนควบ 
       ก.  รถยนต ์กบักญุแจรถยนต ์        ข. รถยนต ์กบัลอ้รถยนต ์                ค. นาฬิกา กบัเขม็นาฬิกา               ง. ท่ีดิน กบัส่ิงปลูกสร้าง       
8.  ดอกผลของทรัพยต์่อไปน้ี   ขอ้ใดเป็นดอกผลนิตินยั 
      ก.  รีดนมจากโคนม                        ข.  น าน ้ ายางพาราไปขาย                 ค.  เล้ียงแกะเพ่ือตดัขน                   ง.  ล่าชา้งเพ่ือเอางา 
9.  ดอกผลของทรัพยต์่อไปน้ี   ขอ้ใดเป็นดอกผลธรรมดา 
       ก.  ค่าเช่าอสงัหาริมทรัพย ์            ข.  เงินปันผลค่าหุน้                         ค.  ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร            ง.  ผลมะม่วง 
10. ทรัพยต์่อไปน้ี ขอ้ใดไม่ใช่ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
       ก.  Computer Program      ข.  เคร่ืองหมายจราจร (Traffic Sign)   ค.  เคร่ืองหมายการคา้  (Trade Mark)    ง. งานฐานขอ้มูล (Data Base)      
ตอนที ่ 2  เติมค าหรือขอ้ความในช่องวา่งแต่ละขอ้ 
  สังหาริมทรัพย์        ส่วนควบของทรัพย์       อุปกรณ์ของทรัพย์       หนังสือแสดงสิทธิครอบครองทีด่นิ      ทรัพย์สินส่วนพระองค์ 
 ทรัพย์สินส่วนพระมหากษตัริย์      ทีร่าชพสัดุ      หนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิในทีด่นิ      ทรัพย์สินทางปัญญา         ทรัพย์นอกพาณิชย์ 
ท่ี ขอ้ความ ความหมาย 
1 ทรัพยสิ์นท่ีจดัไวเ้พ่ือใชจ่้ายส าหรับสถาบนัพระมหากษตัริย ์   
2 ทรัพยท่ี์ไม่สามารถถือเอาได ้และโอนแก่กนัไม่ได ้ ส่ิงผิดกฎหมาย  
3 ทรัพยสิ์นท่ีพระมหากษตัริยท์รงถือครองอยา่งเอกชน   
4 หนงัสือรับรองการท าประโยชน์ (นส.3 ก.  หรือ นส. 3)  
5 อสงัหาริมทรัพยมี์ไวใ้ชใ้นราชการ อยูใ่นความดูแลของส านกัพระราชวงั    
6 โฉนดท่ีดิน  โฉนดตราจอง   ตราจองท่ีตราวา่ไดท้ าประโยชน์แลว้  
7 ทรัพยสิ์นท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยได ้ เช่น ชา้ง มา้ ววั ควาย โตะ๊ เกา้อ่ี  
8 ทรัพยซ่ึ์งประกอบกบัทรัพยท่ี์เป็นประธาน แยกออกจากทรัพยป์ระธานได ้  
9 ผลงานอนัเกิดจากความคิดสร้างสรรคข์องมนุษย ์ ประดิษฐคิ์ดคน้  
10 ส่วนซ่ึงเป็นสาระส าคญัของทรัพย ์ไม่อาจแยกจากกนัได ้     

 



มหาวทิยาลยัธนบุรี 
แบบทดสอบ           วชิา  00 6002 กฎหมายเบือ้งต้น     หน่วยที ่12            หน้ี               (คร้ังที ่12) 

 
ช่ือ –นามสกลุ............................................................รหสั...............................................สาขา...................................................... 

 
ก.   เลือกตอบ    กำเคร่ืองหมำย  X   ทบัตวัอกัษร  ก, ข, ค, หรือ  ง. 
1. ข้อใดตอ่ไปนี ้เป็นบอ่เกิดแหง่หนี ้

ก. ภยัธรรมชำติ เช่นอทุกภยั อคัคีภยั    ข. จดักำรงำนนอกสัง่        ค. แปลงหนีใ้หม ่        ง. หนีเ้กลือ่นกลนืกนั 
2. ข้อใดตอ่ไปนี ้เป็นไมใ่ช่บอ่เกิดแหง่หนี ้

ก. นิติกรรม                                        ข. ละเมิด                           ค. ลำภมิควรได้          ง.. หกักลบลบหนี ้
3. ผู้มีเงินได้ต้องเสยีภำษีอำกรให้แก่รัฐ   เป็นบอ่เกิดแหง่หนีต้ำมข้อใด 

ก. กำรจดักำรงำนนอกสัง่                     ข. ละเมิด                          ค. ลำภมิควรได้          ง. บทบญัญตัิแหง่กฎหมำย 
4. แดงจำ่ยคำ่ไฟฟ้ำแทนด ำไปก่อน เพรำะด ำไมอ่ยูบ้่ำน   ด ำกลบัมำแดงเรียกคำ่ไฟฟ้ำจำกด ำได้  เป็นมลูหนีต้ำมข้อใด 

ก. กำรจดักำรงำนนอกสัง่                     ข. ละเมิด                          ค. ลำภมิควรได้           ง. บทบญัญตัิแหง่กฎหมำย 
5. ข้อใดเป็นวตัถแุหง่หนี ้ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรช ำระหนีใ้ห้หนีร้ะงบัลง 
       ก. กระท ำกำร หรืองดเว้นกระท ำกำร     ข. โอนกรรมสทิธ์ิสง่มอบทรัพย์     ค. ช ำระรำคำ     ง. ถกูทกุข้อ 
6.หนีอ้นัเกิดจำกมลูละเมดิ   กฎหมำยให้นบัตัง้แตเ่มื่อใด  

ก. พนกังำนสอบสวนเสร็จ                     ข. ศำลรับฟ้องคดี                  ค. ศำลมคี ำพิพำกษำ     ง. วนัท่ีท ำละเมิด 
7. หนีไ้มไ่ด้ก ำหนดเวลำแหง่กำรช ำระหนีไ้ว้   ลกูหนีผิ้ดนดัเมือ่ใด 

ก. เมื่อครบหนึง่ปีหลงัก่อหนีข้ึน้         ข. เมื่อเจ้ำหนีไ้ด้เตือนแล้ว         ค. เมื่อศำลรับฟ้อง          ง. เมื่อศำลมคี ำพิพำกษำ       
8. เมื่อลกูหนีผิ้ดนดัไมช่ ำระหนี ้  เจ้ำหนีค้ิดดอกเบีย้ระหวำ่งผิดนดัได้เทำ่ใด 

ก. ร้อยละเจ็ดคร่ึงตอ่ปี           ข. ร้อยละเจ็ดคร่ึงตอ่เดือน            ค. ร้อยละสบิห้ำตอ่ปี         ง. ร้อยละสบิห้ำตอ่เดือน    
9. ถ้ำลกูหนีจ้ ำหนำ่ยจ่ำยโอนทรัพย์สนิให้ผู้อื่นท ำให้เจ้ำหนีเ้สยีเปรียบ เจ้ำหนีฟ้้องให้ยกเลกิกำรโอนได้ เรียกวำ่อะไร 

ก. กำรบอกล้ำง                     ข. กำรให้สตัยำบนั                       ค. กำรเพิกถอนกำรฉ้อฉล   ง. กำรท ำกลฉ้อฉล 
10. กำรกระท ำในข้อใด ไมอ่ำจท ำให้หนีร้ะงบัลงได้ 

ก. กำรช ำระหนี ้                     ข. กำรปลดหนี ้                            ค. กำรหกักลบลบหนี ้          ง. กำรผดัผอ่น 

ตอนที่  2  เขียนค าทีใ่ห้ไว้ ต่อไปน้ี   ลงในช่องวา่งใหไ้ดค้วามสอดคลอ้งกนั    
         นิติเหตุ                   ละเมิด             หักกลบลบหนี ้            นิตกิรรม                    ลูกหนีร่้วม   
         หนีเ้กลื่อนกลืนกนั     เจ้าหนีร่้วม       จัดการงานอกสั่ง           ลาภมิควรได้               การปลดหนี ้  
1. บ่อเกิดแห่งหน้ีท่ีบุคคลไดแ้สดงเจตนาโดยสมคัรใจ ชอบดว้ยกฎหมาย มุ่งก่อใหเ้กิดนิติสมัพนัธ์ระหวา่งกนั คือ ……………………… 
2. เหตุอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนิติกรรม   คือหน้ีเกิดข้ึนมีผลทางกฎหมายโดยไม่ไดต้ั้งใจใหเ้กิดข้ึนโดยตรง คือ …………………………… 
3. การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายใหเ้ขาเสียหาย เรียกวำ่………………………………….. 
4. ท าการบางอยา่งใหผู้อ่ื้น โดยเขามิไดว้า่ขานวานใช ้ แต่ไดท้ าไปในทางท่ีเป็นประโยชน์แก่ตวัการ คือ ............................................... 
5. บุคคลไดท้รัพยส่ิ์งใดมาโดยปราศจากมูลอนัจะอา้งกฎหมายได ้  เรียกวำ่……………………………….......... 
6  เจ้ำหนีย้ินยอมยกหนีใ้ห้ลกูหนี ้ โดยไมเ่รียกคำ่ตอบแทนใด ๆ หนีร้ะงบั เรียกวำ่...................................................... 
7. บคุคลสองคนตำ่งเป็นเจ้ำหนีล้กูหนีก้นัและกนั  มีวตัถแุหง่หนีอ้ยำ่งเดียวกนั หนีร้ะงบัโดยวิธี ...................................... 
8.  สทิธิและหน้ำที่ของเจ้ำหนีแ้ละลกูหนีม้ำรวมกนัอยูใ่นตวับคุคลเดียวกนั  หนีร้ะงบัเพรำะ..................................................... 
9.  มลูหนีร้ำยเดยีวกนัมีเจ้ำหนีห้ลำยคน  แตล่ะคนเรียกให้ลกูหนีช้ ำระหนีแ้กต่นทัง้หมดได้ คือ..................................... 
10. ลกูหนีห้ลำยคนมีเจ้ำหนีค้นเดียว  ลกูหนีค้นใดช ำระหนีแ้ล้วเป็นคณุแก่ลกุหนีอ้ื่นทัง้หมด คือ...................................... 

----------------------------------------------- 



มหาวทิยาลยัธนบุรี 
แบบทดสอบ           วชิา  00 6002 กฎหมายเบือ้งต้น   หน่วยที ่13   นิติกรรม  สัญญา   (คร้ังที ่13) 

 
ช่ือ –นามสกลุ............................................................รหสั...............................................สาขา...................................................... 

ตอนที ่ 1  เลือกตอบ  กา  ( X )  ทบัขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด  
1.  มูลหน้ีในกรณีต่อไปน้ี     มูลหน้ีใดเกิดจากนิติกรรมสญัญา 
       ก. เสียค่าปรับขบัรถผดิกฎจราจร       ข. จ่ายค่าไฟฟ้าประจ าเดือน         ค.  เสียภาษีใหแ้ก่รัฐบาล      ง.  ค่าเล้ียงดูระหวา่งคู่สมรส             
2.  การกระท าต่อไปน้ีท าใหเ้กิดหน้ีข้ึน   การใดเป็นนิติกรรมหลายฝ่าย                                                         
       ก.  การจ านอง จ าน า           ข.  ค  าเสนอในการท านิติกรรม     ค.  การร่วมกนัเตน้แอโรบิกออกก าลงักาย         ง. การท าพินยักรรม 
3. เช่าท่ีดินท าสวนจ่ายค่าเช่ารายเดือน ๆ ละ 5,000 บาก. คู่กรณีตกลงกนัเพ่ิมค่าเช่าเป็น 10,000 เป็นเช่าซ้ือ  การดงักล่าวเป็นกรณีใด 
       ก. การก่อสิทธ์ิ                                  ข. กาเปล่ียนแปลงสิทธ์ิ                  ค. การโอนสิทธ์ิ                   ง. การสงวนสิทธ์ิ 
4. การใดมีวตัถุประสงคข์ดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
      ก. ขายเคร่ืองด่ืมสุรา                    ข. หลอกขายสร้อยเก๊              ค. สูบบุหร่ีในทีสาธารณะ      ง. ท าขอ้ตกลงไม่เอาความฐานฆ่าคนตาย    
5. ขอ้ใดเป็นนิติกรรมท่ีไม่มีค่าตอบแทน 
       ก. สญัญาใหโ้ดยเสน่หา                  ข. สญัญาเช่าทรัพย ์ เช่าซ้ือ              ค. ยมืใชค้งรูป                       ง. สญัญาฝากทรัพยมี์บ าเหน็จ 
6. เอกไปศึกษาต่อต่างประเทศ  ตกลงใหโ้ทเช่าบา้นในกรุงเทพอยูจ่นกระทัง่เอกเรียนจบกลบัประเทศ  เป็นเง่ือนไขอะไร 
        ก. เง่ือนไขบงัคบัก่อน                      ข. เง่ือนไขบงัคบัหลงั                     ค. เง่ือนเวลาเร่ิมตน้             ง.  เง่ือนเวลาส้ินสุด 
7. การกีฬาแห่งประเทศไทยจะใหเ้งินแก่นกักีฬาท่ีไดเ้หรียญทองเหรียญละลา้นบาท  เป็นเง่ือนไขอะไร 
        ก. เง่ือนไขบงัคบัก่อน                      ข. เง่ือนไขบงัคบัหลงั                     ค. เง่ือนเวลาเร่ิมตน้              ง.  เง่ือนเวลาส้ินสุด 
8. เอกอยูก่รุงเทพเสนอขายรถยนตใ์หโ้ทอยูเ่ชียงใหม่   กรณีใดถือวา่เป็นค าเสนอของผูอ้ยูเ่ฉพาะหนา้ 
       ก. ส่งค าเสนอทาง E-mail                  ข. พดูทางโทรศพัท ์                      ค. ส่งค าเสนอทางโทรสาร     ง. ส่งค าเสนอทางจดหมาย 
9. ขอ้ใดต่อไปน้ี เป็นสญัญาไม่ต่างตอบแทน 
        ก. สญัญาเช่าทรัพย ์                           ข.  สญัญาซ้ือขาย                          ค. สญัญาใหโ้ดยเสน่า            ง. สญัญาฝากทรัพยมี์บ าเหน็จ 
10.  การกระท านิติกรรมในขอ้ใดต่อไปน้ีท่ีกฎหมายถือวา่เป็นโมฆียะ 
       ก.  ซ้ือขายปืนเถ่ือน                     ข. จา้งคนงานส าคญัผิดวา่จบ ปวส.    ค. เช่าบา้นท าบ่อนการพนนั    ง. คา้ขายของหนีภาษี  
 
ตอนที ่ 2   เขียนค าทีใ่ห้ไว้ ต่อไปน้ี   ลงในช่องวา่งใหไ้ดค้วามสอดคลอ้งกนั    
                        ค าเสนอ              โมฆะกรรม                      โมฆียะกรรม                       เจตนาลวง                      มดัจ า  
                       เบีย้ปรับ              การท ากลฉ้อฉล                 เจตนาซ่อนเร้น                  ค าสนอง                        นิตกิรรมอ าพราง          
      1. นิติกรรมท่ีสูญเปล่ามาแต่ตน้  ไม่มีผลทางกฎหมายใด ๆ    ............................................................... 
     2.  นายหน่ึงโอนหุน้ใหน้ายสองถือไว ้   แต่ในใจจริงไม่ไดโ้อนใหน้ายสองจริง ๆ   ........................................................ 
     3.  นิติกรรมท่ีสมบูรณ์ใชไ้ดต้ลอดไป    จนกวา่จะถูกบอกลา้ง  …………………………………………. 
     4.  นายเอกกบันายโทสมรู้กนัโอนขายท่ีดินใหแ้ก่กนั   แต่มิ ไดเ้จตนาขายกนัจริง ๆ   ………………………………… 
     5. ด าหลอกขายสร้อยคอค าเก๊ใหแ้ก่แดง  โดยบอกวา่เป็นทองค าแท ้ ........................................................ 
     6.  ตอ้งการให้ท่ีดินโดยเสน่หา (ปิดบงั)  แต่จดทะเบียนโอนขายกนัหลอก ๆ  (เปิดเผย) .............................................. 
     7.  การแสดงเจตนาของบุคคลฝ่ายเดียว  เพ่ือก่อนิติสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล  คือ..................................................... 
     8.  การแสดงเจตนาตอบรับขอ้เสนอของบุคคลอีกฝ่ายหน่ึง  คือ ....................................................................... 
     9.  ส่ิงใดท่ีไดใ้หไ้ว ้ เป็นพยานหลกัฐาน หรือเป็นประกนัการท่ีจะปฏิบติัตามสญัญานั้น  คือ  …………………… 
  10. ถา้ลูกหน้ีลูกหน้ีไม่ช าระหน้ี   หรือช าระหน้ีไม่ถูกตอ้ง  จะใชเ้งินแก่เจา้หน้ีจ านวนหน่ึง คือ.......................................... 
 
 



มหาวทิยาลยัธนบุรี 
แบบทดสอบ           วชิา  00 6002 กฎหมายเบือ้งต้น  หน่วยที ่14   บรรพ 5 ครอบครัว      (คร้ังที ่14) 

 
ช่ือ –นามสกลุ............................................................รหสั...............................................สาขา...................................................... 

ค าชีแ้จง    เลือกตอบ    กำเคร่ืองหมำย  X   ทบัตวัอกัษร  ก, ข, ค, ง หรือ จ 
1. ของหมัน้ เป็นสิง่มีรำคำ หรือไมก็่ได้  ฝ่ำยชำยเป็นผู้ให้  ใครเป็นผู้มีสทิธิในของหมัน้ 
     ก. บิดำมำรดำของหญิง               ข.  บิดำมำรดำของชำย               ค.  หญิงคูห่มัน้เทำ่นัน้            ง. เป็นสทิธิของชำย-หญิงร่วมกนั  
2. กรณีตอ่ไปนี ้ กรณีใดจะท ำกำรสมรสตำมกฎหมำยได้ 
     ก.ชำยหญิงมีคูส่มรสอยูแ่ล้ว  ข. ชำยหญิงอำย ุ17 ปี หรือศำลอนญุำต  ค. ผู้ที่เป็นเพศเดียวกนั  ง. บตุรบญุธรรมกบัผู้ รับบตุรบญุธรรม            
3. บตุรไมช่อบด้วยกฎหมำย  คือบตุรตำมกรณีใด 
     ก. บตุรที่บิดำมำรดำไมจ่ดทะเบียนสมรส       ข. บตุรบญุธรรม                 ค. บตุรอุ้มบญุ              ง. บตุรคลอดก่อนก ำหนด              
4. บตุรไมช่อบด้วยกฎหมำย  สำมำรด ำเนินกำรให้เป็นบตุรโดยชอบด้วยกฎหมำยอยำ่งไรได้บ้ำง 
     ก. ชายหญิงจดทะเบียนสมรสภายหลงั   ข. ชายจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร      ค. ศาลพิพากษาวา่เด็กเป็นบุตรของชาย      ง.  ถกูทกุข้อ 
5. กำรจดทะเบียนรับรองบตุร  ใครเป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนได้ 
     ก. ชำย (บิดำ)ของเด็ก                  ข.หญิง(มำรดำ)ของเด็ก               ค. ชำยและหญิง(บิดำมำรดำ) ของเด็ก                ง. ตวัเด็กเอง                             
6.  บุตรท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  อาจมีสิทธิไดรั้บมรดกหากปรากฏวา่ชายใหใ้ชน้ามสกลุ  ส่งเสียใหไ้ดเ้รียนฯ  ถือเป็นกรณีใด 
     ก. กำรรับรองบตุรโดยตรง     ข  กำรรับรองบตุรโดยกฎหมำย       ค.  กำรรับรองบตุรโดยปริยำย      ง. กำรรับรองวำ่เป็นบตุรบญุธรรม 
7. การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมได ้ผูรั้บบุตรบุญธรรมตอ้งมีอายไุม่ต ่ากวา่ผูจ้ะเป็นบุตรบุญธรรมก่ีปี  แก่กวา่กนัก่ีปี 
      ก.  18  ปี -   7  ปี                                   ข. 20  ปี  -   10  ปี                         ค. 25 ปี  -  15  ปี                                  ง.  30  ปี  -  20 ปี 
8.  ผูรั้บบุตรบุญธรรมสมรสกบับุตรบุญธรรม มีผลใหก้ารรับบุตรบุญธรรมเป็นอยา่งไร 
      ก.   เป็นโมฆะ                                       ข.  เป็นโมฆียะ                               ค.   เป็นอนัยกเลิก                                       ง.   ไม่สมบูรณ์ 
9.  ตามพระราชบญัญติัเก่ียวกบัการมีบตัรประชาชน   บุคคลอายเุท่าใดจึงจะขอมีบตัรได ้
      ก.  7 ปีบริบูรณ์                                   ข. 10 ปีบริบูรณ์                                 ค. 15 ปีบริบูรณ์                                         ง. 18 ปีบริบูรณ์              
10. คดีที่เรียกวำ่ อุทลุม  คือคดทีี่ห้ำมไมใ่ห้ใครฟ้องใครตอ่ศำล 
    ก.  ภรรยำฟ้องสำมี            ข.  บตุรบญุธรรมฟ้องผู้ รับบตุรบญุธรรม          ค. บตุรฟ้องผู้บพุกำรี                         ง.  ผู้บพุกำรีฟ้องบตุร       

 
ตอนที ่ 2   เขียนค าทีใ่ห้ไว้ ต่อไปน้ี   ลงในช่องวา่งใหไ้ดค้วามสอดคลอ้งกนั    
                 บุตรอุ้มบุญ                อุ้มบุญแท้                  อุ้มบุญเทยีม                  สินส่วนตวั                    สินสมรส   
                 สินสอด                ของหมัน้                 เป็นโมฆยีะ                    จดทะเบียนแล้ว            เป็นโมฆะ   
1. กำรหมัน้จะท ำได้เมื่อชำยและหญิงมีอำยสุบิเจ็ดปีบรบรูณ์แล้ว  มิฉะนัน้กำรหมัน้.......................................... 
2.  กำรสมรสโดยส ำคญัส าคญัผดิตวัคู่สมรส  เช่นสมรสกบัเอ ส าคญัผิดวา่เป็นบี เป็นผลใหก้ารสมรส.............................................      
3.  ทรัพย์ประเภทท่ีฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่มีอยูก่อ่นสมรส  หรือเป็นของใช้สว่นตวั เช่นรองเท้ำ เสือ้ผ้ำ คือ.................................................. 
4.  ทรัพย์ประเภทท่ีฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ได้มำระหวำ่งสมรสจำกกำรประกอบอำชีพ  คือ.................................................. 
4.  เป็นทรัพยสิ์นซ่ึงฝ่ายชายใหแ้ก่บิดามารดา ผูรั้บบุตรบุญธรรม หรือผูป้กครองฝ่ายหญิง................................................... 
5.  ทรัพยสิ์นท่ีฝ่ายชายใหแ้ก่หญิง เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่จะสมรสกบัหญิงนั้น  .......................................... 
6.  กำรสมรสตำมประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย์จะมีได้เฉพำะเมื่อได้.......................................................      
7.  เด็กที่เกิดจำกกำรตั้งครรภโ์ดยอาศยัเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ุทางการแพทย ์ คือ.......................................... 
8.  การใชน้ ้ าเช้ือจากฝ่ายชายของคู่ท่ีตอ้งการมีบุตร ผสมกบัไข่ของแม่อุม้บุญ และฉีดฝังในมดลูกของแม่อุม้บุญ คือ........................... 
9. การใชน้ ้ าเช้ือและไข่จากคู่พอ่ แม่ท่ีแทจ้ริง แลว้จึงฝากไข่ท่ีรับการผสมเรียบร้อยแลว้เขา้ไปในตวัของแม่อุม้บุญ คือ............................ 

 



มหาวทิยาลยัธนบุรี 
แบบทดสอบ           วชิา  00 6002 กฎหมายเบือ้งต้น  หน่วยที ่15      มรดก      (คร้ังที ่15) 

 
ช่ือ –นามสกลุ............................................................รหสั...............................................สาขา...................................................... 
1. ทายาท ตามกฎหมายลกัษณะมรดก  คือใคร 
     ก.  ผูแ้ทนโดยชอบธรรม                  ข. ทายาทโดยธรรม      ค. ผูรั้บพินยักรรม                 ง. ทายาทโดยธรรม  และ ผูรั้บพินยักรรม 
2. ทายาทโดยธรรม หมายถึงผูใ้ด 
     ก. บุตรบุญธรรม                 ข. ผูแ้ทนโดยชอบธรรม             ค. ญาติสาโลหิตและคู่สมรสเจา้มรดก                  ง.  พนกังานอยัการ 
3.  ผูท้  าพินยักรรมตอ้งเขียนขอ้ความทั้งหมดดว้ยลายมือตนเอง  ลงวนั เดือน ปี และลายมือช่ือของตน  เป็นพินยักรรมแบบใด       
     ก.  แบบธรรมดา                               ข.  เขียนเองทั้งฉบบั     ค.  เอกสารฝ่ายเมือง หรือเอกสารลบั     ง.  ท าดว้ยวาจา 
4. กรณีมีเหตุพิเศษ   เช่นตกอยูใ่นอนัตรายใกลค้วามตาย เจา้มรดกบอกพยาน 2 คน พร้อมกนั พยาน 2 คน ตอ้งไปแจง้นายอ าเภอโดย         
     ไม่ชกัชา้  นายอ าเภอจะบนัทึกขอ้ความท่ีพยานแจง้ไวแ้ลว้ใหพ้ยาน 2 คนลงลายมือช่ือ  เป็นพนิยักรรมแบบใด       
        ก.  แบบธรรมดา                               ข.  เขียนเองทั้งฉบบั     ค.  เอกสารฝ่ายเมือง หรือเอกสารลบั     ง.  ท าดว้ยวาจา 
5. ผูมี้สิทธิจะไดรั้บมรดก ปลอม ท าลาย ปิดบังพนิัยกรรมทัง้หมด หรือบางส่วน ไม่มีสิทธิไดรั้บมรดกเพราะเหตุใด 
     ก. ถูกตดัมิใหรั้บมรดก           ข. การสละมรดก        ค.  ถูกก าจดัฯเพราะยกัยา้ย ปิดบงั      ง. ถูกก าจดัฯ ฐานเป็นผูไ้ม่สมควร 
6. กรณีต่อไปน้ีกรณีใดท่ีผูไ้ดรั้บมรดกถูกก าจดัมิให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควร 
     ก. ฆ่า หรือ ฟ้องเจา้เทจ็มรดกโทษประหาร    ข. เจา้มรดกถูกท าร้ายไม่เอาความ   ค. ปลอมพินยักรรม            ง.  ถูกทุกขอ้ 
7.  การตัดมิให้รับมรดก  เจา้มรดกท าไดใ้นกรณีใด 
       ก. ท าพินยักรรมหรือหนงัสือมอบไวแ้ก่เจา้หนา้ท่ี  ข. ร้องใหศ้าลมีค าสัง่   ค ฟ้องศาลใหมี้ค าพิพากษา          ง.  ถูกทุกขอ้ 
8. นายรวยถึงแก่ความตาย   เม่ือภรรยานายรวยตั้งครรภห์กเดือน  เด็กในครรภมี์สิทธ์ในมรดกอยา่งไรหรือ 

ก. ไม่มีสิทธ์ิอะไรเลย       ข.  มีสิทธ์ตั้งแต่อยูใ่นครรภ ์   ค. มีสิทธ์ิเม่ือคลอด       ค. มีสิทธ์ิเม่ือคลอดและอยูร่อดภายใน310 วนั 
9.  ผูมี้สิทธ์ิรับมรดก (ลูก) ตายไปก่อนเจา้มรดก (พอ่)    ผูท่ี้ยงัมีชีวติต่อไปน้ีใครไดรั้บมรดกแทนท่ีไม่ได ้
        ก. ลูกของผูมี้สิทธ์(ผูต้าย)    ข. หลานของผูมี้สิทธ์(ผูต้าย)     ค. เหลนของผูมี้สิทธ์(ผูต้าย)   ง. ปู่ ยา่ตา ยาย  ของผูมี้สิทธ์(ผูต้าย)                                                           
10. ผูจ้ดัการมรดก   มีหนา้ท่ีรวมทรัพยม์รดกแลว้น ามาแบ่งปันแก่ทายาทผูมี้สิทธิ  ไดแ้ก่ใครต่อไปน้ี 
         ก. ผูจ้ดัการมรดกท่ีตั้งโดยพินยักรรม  ข. ทายาทโดยธรรม หรือผูรั้บพินยักรรม      ค. พนกังานอยัการ            ง. ถูกทั้งหมด 
 
ตอนที ่ 2   เขียนค าทีใ่ห้ไว้ ต่อไปน้ี   ลงในช่องวา่งใหไ้ดค้วามสอดคลอ้งกนั    
                    แบบเอกสารลบั          ฐานไม่สมควร         มใิห้ได้มรดกทั้งหมด       เฉพาะส่วนทีย่กัย้ายปิดบัง        โดยพนิัยกรรม   
                  ไม่ถูกจ ากดัมใิห้ได้มรดก     ตามค าส่ังศาล       การตดัมใิห้รับมรดก     แบบเอกสารฝ่ายเมอืง        สืบมรดกต่อไปได้              
 
11.  ทายาทยกัยา้ยหรือปิดบงัทรัพยม์รดกเท่าส่วนท่ีตนจะไดรั้บหรือมากกวา่  ถูกจ ากดัอยา่งไร ................................................. 
12.  ทายาทยกัยา้ยหรือปิดบงัทรัพยม์รดกนอ้ยกวา่ส่วนท่ีตนจะไดรั้บ ถูกจ ากดัอยา่งไร ................................................. 
13. ผูรั้บพินยักรรมยกัยา้ยปิดบงัทรัพยม์รดกเฉพาะส่ิงเฉพาะอยา่งท่ีผูต้ายยกให ้ ถูกจ ากดัมิใหไ้ดม้รดกหรือไม่............................................. 
14. ผูต้อ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่ฆ่าเจา้มรดกหรือผูไ้ดรั้บมรดกก่อนตนตาย  ถูกจ ากดัมิใหไ้ดม้รดกฐานอะไร............................................. 
15. ท าพินยักรรมท่ีกรมการอ าเภอมีพยานลงนามพร้อมกนัลงวนัท่ีประทบัตรา  เป็นพินยักรรมแบบใด.................................................. 
16. ผูท้  าพินยักรรมผนึกลงช่ือคาบรอยผนึกแลว้ใหก้รมการอ าเภอลงช่ือประตราบนซอง  เป็นพินยักรรมแบบใด....................................... 
17. ผูถู้กจ ากดัมิใหไ้ดม้รดก เป็นการเฉพาะตวั  เสมือนหน่ึงวา่ทายาทนั้นตายแลว้  ผูสื้บสนัดานมีสิทธ์ิอะไร............................................... 
18. เจา้มรดกท าพินยักรรมหรือท าเป็นหนงัสือมอบไวแ้ก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี ไม่ประสงคใ์หรั้บมรดก เป็นกรณีใด........................................ 
19. ตั้งผูจ้ดัการมรดกโดยพินยักรรมระบุไวก่ี้ยวกบัเร่ืองเต่าง ๆ เช่นบรรลุนิติภาวะเป็นผูจ้ดัการมรดกกรณีใด................................................. 
20. ร้องขอต่อศาลใหต้ั้งทายาท  ผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือพนกังานอยัการเป็นผูจ้ดัการมรดก   เป็นผูจ้ดัการมรดกกรณีใด......................................... 

 



             มหาวทิยาลยัธนบุรี 
แบบทดสอบ     วชิา  00 6002 กฎหมายเบือ้งต้น  หน่วยที ่16   อาญา   ความผดิ  โทษ  (คร้ังที ่16) 

ช่ือ –นามสกลุ............................................................รหสั...............................................สาขา...................................................... 
ตอนที่ 1    เลือกตอบ    กำเคร่ืองหมำย  X   ทบัตวัอกัษร  ก, ข, ค, ง หรือ จ 
1.  ขบัรถกนัไมใ่ห้คนัหลงัแซง เห็นรถสวนมำจงึหลบให้รถคนัหลงัแซงชนกบัรถสวนมำตำย  คนทีข่บักนัรถคนัอ่ืนมีควำมผิดอะไร 
       ก. ขบัรถโดยประมำท                                          ข. มีเจตนำประสงค์ผล                                          ค. มีเจตนำเล็งเห็นผล 
      ง.  ไมมี่เจตนำ                                                      จ.  เจตนำส ำคญัผิด 
2.. เขียว กบันำยขำวไปลำ่สตัว์   ขณะแยกย้ำยกนัลำ่สตัว์  นำยเขียวใช้ปืนยิงนำยขำวส ำคญัผิดวำ่เป็นหมปู่ำ  เป็นกรณีใด 
      ก. นำยเขียวฆ่ำนำยขำวโดยประมำท                     ข. นำยเขียวฆ่ำนำยขำวโดยส ำคญัผิด                     ค. นำยเขียวท ำควำมผิดโดยพลำด     
      ง.  นำยเขียวฆ่ำนำยขำวโดยเจตนำ                        จ.  เขียวฆ่ำนำยขำวโดยไมเ่จตนำ 
3.  นำยแดงต้องกำรฆ่ำนำยด ำ  แตส่ ำคญัผิดวำ่  นำยขำวคือนำยด ำ  นำยขำวถกูฆ่ำตำย โดยส ำคญัผิด    เป็นกรณีใด 
      ก. นำยแดงฆ่ำนำยขำวโดยประมำท                        ข. นำยแดงฆ่ำนำยด ำโดยเจตนำ                    ค. นำยแดงท ำควำมผิดโดยพลำด  ไมต้่องรับผิด                                           
      ง.  นำยแดงฆ่ำนำยขำวโดยส ำคญัผิด                      จ.  นำยแดงฆ่ำนำยขำวโดยไมเ่จตนำ 
4. สำมีท ำร้ำยร่ำงกำยภรรยำของตนด้วยควำมหงึหวง  เป็นผลให้ภรรยำตำย   เป็นกำรฆ่ำผู้ อ่ืนตำยตำมกรณีใด 
       ก  โดยเจตนำ                                                        ข. โดยไมเ่จตนำ                                            ค. กระท ำควำมผิดโดยประมำท                                                
       ง.  กระท ำโดยส ำคญัผิด                                         จ. กระท ำควำมผิดโดยผิดพลำด 
5.  นางส าลีใช้มีดปังตอฟันผู้ที่ก าลงัจะข่มขืนลกูสาวของตนตาย  เป็นกรณีใด 
        ก.  ฆ่าผู้ อ่ืนโดยไมเ่จตนา                                        ข. ฆ่าผู้ อ่ืนโดยประมาท                                    ค.  ฆ่าผู้ อ่ืนโดยบนัดาลโทสะ            
        ง. ฆ่าผู้ อ่ืนโดยการป้องกนัสิทธิพอสมควรแก่เหต ุ      จ.  ฆ่าผู้ อ่ืนโดยการป้องกนัสิทธิเกินสมควรแก่เหต ุ
 6. กรณีใดที่เป็นการกระท าที่เป็นความผิด  แตก่ฎหมายยกเว้นโทษให้ 

ก.  ป้องกนัสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย                        ข. กระท าโดยเด็กอายไุมเ่กิน 7 ปี บริบรูณ์       ค.  ผู้สืบสนัดำนลกัทรัพย์ผู้บพุกำรี     
ง.   กระท าความผิดโดยบนัดาลโทสะ                          จ. กระท าความผิดเพราะโฉดเขลาเบาปัญญา 

 7.  สำมีลกัทรัพย์ภรรยำ  ภรรยำลกัทรัพย์สำมี   เป็นควำมผิดตำมกรณีใด 
        ก. ไม่มีควำมผิด                                                       ข. เป็นควำมผิดยอมควำมไมไ่ด้                         ค. เป็นควำมผิดยอมควำมได้                                                   
        ง.  เป็นกรณีบรรเทำโทษ                                            จ.  เป็นกรณียกเว้นโทษ 
 8. ผู้สืบสนัดำนลกัทรัพย์ผู้บพุกำรี    ผู้บพุกำรีลกัทรัพย์ผู้สบืสนัดำน  เป็นควำมผิดตำมกรณีใด 
        ก.  ไมมี่ควำมผิด                                                      ข. เป็นกรณียกเว้นโทษ                                     ค. เป็นกรณีลดโทษ                                                                 
        ง. เป็นควำมผิดยอมควำมได้                                     จ. เป็นควำมผิดยอมควำมไมไ่ด้                    
  9.  การกระท าใดในกรณีตอ่ไปนี ้ถือวา่ผู้กระท าไมมี่ความผิด 
         ก. พอ่ค้าขายของเกินราคาอ้างวา่ไมรู้่กฎหมาย            ข. ผู้สบืสนัดำนลกัทรัพย์ผู้บพุกำรี                      ค. ฆา่คนตายเพราะบนัดาลโทสะ                 
          ค. ฆ่าคนตายเพราะป้องกนัตนเองพอสมควรแก่เหต ุ    ง. ฆ่าคนตายเพราะบนัดาลโทสะ         
 10. การป้องกนัสิทธิโดยชอบดว้ยกฎหมาย   มีหลกัเกณฑ ์อะไรบา้ง 
        ก.  มีอนัตรายซ่ึงเกิดจากการประทุษร้ายอนัละเมิดต่อกฎหมาย   ข.  เป็นภยนัตรายร้ายแรงท่ีใกลจ้ะถึง      ค. กระท าเพ่ือป้องกนัสิทธิของตนหรือของผูอ่ื้น  
         ง.  เป็นการกระท าพอสมควรแก่เหตุ                                          ง. ถุกทกุขอ้ 
ตอนที่  2  เขียนค าที่ให้ไว้ ตอ่ไปนี ้  ลงในชอ่งวำ่งให้ได้ควำมสอดคล้องกนั    

 เจตนาเล็งเหน็ผล ,   โดยไม่เจตนา,   ค ากล่าวโทษ ,  เหตุบรรเทาโทษ,   ผู้กระท าไม่มีความผดิ  , 
 เจตนาประสงค์ผล,   ท าผิดโดยประมาท,   การร้องทุกข์  ,  เหตุยกเว้นโทษ ,  รอการลงโทษ ,    
       1. ต้องกำรฆ่ำผู้ อ่ืน ประสงค์ให้ผู้ อ่ืนตำย  เจตนำท ำร้ำยผู้ อ่ืน  มีควำมประสงค์ให้ผู้ อ่ืนบำดเจ็บ  คือ......................................................... 
       2. ใช้ปืนยิงเข้ำในฝงูชน ไมป่ระสงค์จะฆ่ำผู้หนึ่งผู้ ใดโดยเฉพำะ   กระสนุปืนถกูผู้ ใด ยอ่มท ำให้ตำยได้  คือ..................................................... 
      3.  กำรกระท ำที่แม้ไมมี่เจตนำให้เกิด  แตไ่มไ่ด้ใช้ควำมระมดัระวงัตำมทีว่ิญญชูนจะพงึคำดหมำยได้ คือ..................................................... 
       4. ท ำร้ำยร่ำงกำยผู้ อ่ืน  ประสงค์ผลเพียงให้บำดเจ็บ  แตผ่ลคือควำมตำย ถือวำ่เป็นกำรฆ่ำผู้ อ่ืน.............................................................. 
       5. กำรที่ผู้ ได้รับควำมเสียหำย ได้กลำ่วหำตอ่เจ้ำหน้ำที่วำ่มผีู้กระท ำควำมผิดขึน้  ………………...............…………….. 
       6. กำรที่ผู้ อ่ืน ไมใ่ชผู่้ที่ได้รับควำมเสียหำย ได้กลำ่วหำตอ่เจ้ำหน้ำที่วำ่มีกำรกระท ำควำมผิดขึน้ ........................................................... 
      7. ศำลปลอ่ยตวัไปเพ่ือให้โอกำสผู้นัน้กลบัตวัภำยในเวลำที่ก ำหนด แตต้่องไมเ่กิน 5 ปี  คือ.............................................. 
      8. คนวิกลจริต จิตบกพร่อง ไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือบงัคบัตนเอง  เป็น................................................................ 
      9.  กำรกระท ำโดยขำดเจตนำ หรือไมป่ระมำท  และกำรกระท ำที่เป็นกำรป้องกนัพอสมควรแก่เหต ุ ......................................................  
    10. ให้ความรู้แก่ศาลในการพิจารณาคดี  มีคุณความดีมาก่อน หรือผูถู้กกล่าวหารับสารภาพ  เป็น................................................................. 



 

มหาวทิยาลยัธนบุรี 
สอบรวบยอดคร้ังที ่1 

การสอบ  ภาคการศึกษาท่ี  … ปีการศึกษา 25…                        วชิา  00 6002 กฎหมายเบ้ืองตน้ 
สอบวนัท่ี  .............เดือน...................พ.ศ.  25 

      เวลา  13.30 – 16.00  น.           คะแนนเตม็  80 คะแนน 
ผูอ้อกขอ้สอบ  อาจารยป์ระวทิย ์ ชุมสวสัด์ิ 

ค าช้ีแจง   ขอ้สอบมี  4  ตอน   ตอนที ่1   แบบปรนยั  30 ขอ้   ตอนที ่2  แบบจบัคู่ 10 ขอ้     ตอนที ่3 แบบอตันยั  4  ขอ้  
ตอนที ่1  เลอืกตอบ  (30 คะแนน)   ท าในสมุด หน้า Answer Sheet  ข้อ 1  -  30 
1.  ที่มำหรือบอ่เกิดของกฎหมำย คือข้อใด 
    ก. คมัภีร์ในศำสนำและหลกัปรัชญำ                                      ข. เทวโองกำรหรือบญัชำของพระเจ้ำ 
   ค.  มนษุย์บญัญตัิขึน้และจำรีตประเพณี                                      ง.  กฎหมำยสบิสองโต๊ะของจกัรพรรดิ์จสัติเนียน 
   จ.  กฎหมำยตรำสำมดวง 
2. ท่ีมาหรือบ่อเกิดของกฎหมายท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรคือขอ้ใด 
     ก. คมัภีร์ในศาสนาและหลกัปรัชญา                                                           ข.  กฎหมายสิบสองโตะ๊ของจกัรพรรดิจสัติเนียน 
     ค. กฎหมายของพวก แองโกลแซกซอน                                                      ง.  เทวโองการหรือบญัชาของพระเจา้ 
     จ.  วฒันธรรมและอารยธรรมของกรีก -โรมนั 
3. ระบบกฎหมายท่ียดึหลกัจารีตประเพณี ไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร คือระบบอะไร 

       ก. ระบบสงัคมนิยม                                                                                    ข. ระบบกฎหมายศาสนา 
       ค. ระบบกฎหมายโรมนั                                                                              ง.  ระบบกฎหมาย COMMON LAW 
       จ. ระบบกฎหมาย CIVIL LAW 
 4.  ปัจจุบนัประเทศไทย ใชร้ะบบกฎหมายใด 
       ก. ระบบกฎหมายตราสามดวง                                                                   ข. ระบบ COMMON LAW                                                           
       ค. ระบบ CIVIL LAW                                                                               ง. ระบบกฎหมายอิสลาม                                                               
       จ. ระบบกฎหมายสงัคมนิยม 
 5. กฎหมายสาขามหาชน คือขอ้ใด 
       ก. กฎหมายวา่ดว้ยเอกเทศสญัญาต่าง ๆ                                                     ข.  กฎหมายเก่ียวกบัการจดัตั้งหา้งหุน้ส่วนบริษทั 
       ค. กฎหมายลกัษณะครอบครัวและมรดก                                                  ง.  กฎหมายวา่ดว้ยความผิดและโทษ                                                   
      จ.  ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
 6.  กฎหมายสาขาเอกชน คือขอ้ใด 
       ก. กฎหมายรัฐธรรมนูญ                                                                             ข.  พระธรรมนูญศาลยติุธรรม                    
       ค. ประมวลกฎหมายท่ีดิน                                                                          ง.  ประมวลกฎหมายอาญา 
      จ.  กฎหมายวา่ดว้ยสิทธิ หนา้ท่ี (หน้ี) และการชดใชค้วามเสียหาย                                                  
7.  กฎหมายตราสามดวง  ประกาศบงัคบัใชใ้นสมยัใด 
      ก. สมยัสุโขทยั                                                                                           ข. สมยักรุงศรีอยธุยา 
      ค.  สมยักรุงธนบุรี                                                                                      ง. สมยักรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 1                                              
      จ. สมยักรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 5 
8.  ผูท่ี้ไดช่ื้อวา่เป็นบิดาของกฎหมายไทย คือใคร 
      ก. พอ่ขนุรามค าแหงมหาราช                                                                     ข. พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก 
      ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั                                            ง. พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 
      จ. กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 
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9.  กำรเสยีสทิธิสภาพนอกอาณาเขต   หมำยถงึข้อใด 
      ก. ประเทศไทยเสยีกรุงศรีอยธุยำแก่พมำ่                                            ข.  ไทยเสยีดินแดนให้แก่องักฤษ และฝร่ังเศส 
      ค.  ไทยเป็นฝ่ำยแพ้ในสงครำมโลกครัง้ที่สอง                                       ง.  ไทยเสยีเสรีภำพในทำงศำลสมยัรัชกำลที่ 5 
      ง.  ฝร่ังเศสเข้ำยดึจงัหวดัตรำดและอ ำเภอดำ่นซ้ำยจงัหวดันำ่น  ร.ศ.114 
10.  รัฐธรรมนูญฉบบัแรกของโลก   คือขอ้ใด 
       ก. กฎหมายสิบสองโตะ๊ของจกัรพรรดิจสัติเนียน                                     ข. มหาบตัร  Magna Carta สมยัพระเจา้จอห์นขององักฤษ 
       ค. Declaration of  Independence  ของสหรัฐอเมริกา                               ค. ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ 
       จ.  ประกาศเร่ืองเสรีภาพ  สมภาพ  และภราดรภาพ ของฝร่ังเศส พ.ศ. 1789 
11. รัฐธรรมนูญฉบบัแรกของไทยในระบอบประชาธิปไตย คือขอ้ใด 
        ก.  ศิลาจารึกของพอ่ขนุรามค าแหง                                                          ข. ขอ้ก าหนดบทพระอยัการ        
        ค.  กฎหมายตราสามดวง                                                                          ง.  รัฐธรรมนูญฉบบัวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2475  
        จ. พ.ร.บ. ธรรมนูญการปกครองแผน่ดินสยามชัว่คราว  พ.ศ. 2475    
12.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540  สภาผูแ้ทนราษฎรประกอบดว้ยอะไร 
        ก. ส.ส. แบ่งเขต 400 บญัชีรายช่ือ 100                                                      ข. ส.ส. แบ่งเขต 100 บญัชีรายช่ือ 400   
        ค. ส.ส. แบ่งเขต 400 แบบสดัส่วน 100                                                    ง.  ส.ส. แบ่งเขต 400 แบบสดัส่วน 80     
        จ. ส.ส. แบ่งเขต  375  บญัชีรายช่ือ 125 
13.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  ก่อนการแกไ้ข สภาผูแ้ทนราษฎรประกอบดว้ยอะไร 
        ก. ส.ส. แบ่งเขต 100 บญัชีรายช่ือ 400                                                      ข. ส.ส. แบ่งเขต 400 บญัชีรายช่ือ 100   
        ค. ส.ส. แบ่งเขต 400 แบบสดัส่วน 100                                                    ง.  ส.ส. แบ่งเขต 400 แบบสดัส่วน 80     
        จ. ส.ส. แบ่งเขต  375  บญัชีรายช่ือ 125 
14.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  แกไ้ขแลว้ สภาผูแ้ทนราษฎรประกอบดว้ยอะไร 
        ก. ส.ส. แบ่งเขต 100 บญัชีรายช่ือ 400                                                      ข. ส.ส. แบ่งเขต 400 บญัชีรายช่ือ 100   
        ค. ส.ส. แบ่งเขต 400 แบบสดัส่วน 100                                                    ง.  ส.ส. แบ่งเขต 400 แบบสดัส่วน 80     
        จ. ส.ส. แบ่งเขต  375  บญัชีรายช่ือ 125 
15.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  วฒิุสมาชิกจ านวน 150 คน ประกอบดว้ยอะไร 
        ก. การเลือกตั้ง 100   การสรรหา 50                                                        ข. การเลือกตั้ง  75   การสรรหา  75       
        ค.   การเลือกตั้ง  76   การสรรหา  74                                                       ง.  การเลือกตั้ง  74   การสรรหา  76    
        จ.  เลือกตั้งจงัหวดัละ 1 คน   ท่ีเหลือเป็นสมาชิกจากการสรรหา  
16.  คุณวฒิุของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540  และ  2550  ขอ้ใดถูกตอ้ง 
        ก.  พ.ศ. 2540  ปริญญาตรี  พ.ศ.2550 ไม่ก าหนดวฒิุ                                 ข.  พ.ศ. 2540  ไม่ก าหนดวฒิุ  พ.ศ.2550 ปริญญาตรี                                  
        ค.  ปริญญาตรี  ทั้ง พ.ศ. 2540  และ พ. ศ. 2550                                          ง. ไม่ก าหนดวฒิุ  ทั้ง พ.ศ. 2540  และ พ. ศ.  
         จ.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
17. อายขุองสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) รัฐมนตรี (รมต.)  และสมาชิกวฒิุสภา (สว.)  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
        พ.ศ.2550 ขอ้ใดถูกตอ้ง 
       ก. ส.ส. 25   รมต. 40   สว.  35                                                                    ข.  สส. 35   รมต.  40  สว.  45                      
        ค. สส. 25    รมต.  35  สว.  40                                                                     ง. สส. 25   รมต.  35  สว.  45         
        ง.  สส. 25   รมต.  30  สว.  40                 
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18.  ผูท่ี้มีอ านาจเสนอร่างพระราชบญัญติั  (ทัว่ไป)    คือขอ้ใด 
        ก. ผูมี้สิทธิเลือกตั้งเขา้ช่ือกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงหม่ืนคน                             ข.  สมาชิกวฒิุสภา จ านวน 150 คน                                                                                                       
         ค.  คณะกรรมการการเลือกตั้ง                                                                  ง. คณะกรรมการกฤษฏีกา 
         จ. ส.ส.ไม่นอ้ยกวา่  1/10  หรือ ส.ส.และ ส.ว. ไม่นอ้ยกวา่ 1/10 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดท่ีมีอยูข่อง 2 สภา       
19.  พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ  ตอ้งเสนอใหใ้ครวนิจัฉยัก่อนท่ีนายกรัฐมนตรีน าข้ึนทูลเกลา้ ฯ เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย 
        ก.  ศาลยติุธรม                                                                                          ข. ศาลปกครอง 
        ค.  ศาลรัฐธรรมนูญ                                                                                  ง. คณะกรรมการกฤษฎีกา 
        จ. คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งช่ติ 
20  คณะรัฐมนตรีมีอ านาจตราพระราชก าหนดไดใ้นกรณีใด 
       ก. เพื่อประโยชน์ท่ีจะรักษาความปลอดภยัของปะเทศ                             ข. เพ่ือความมัน่คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ 
    ค. เพื่อป้องปัดภยัพิบตัิสาธารณะ                                                ง. เป็นกรณีฉกุเฉินจ าเป็นรีบดว่นมิอาจจะหลกีเลีย่งได้     
     จ.  ถกูทกุข้อ 
21. นายกรัฐมนตรีประกาศยบุสภาผูแ้ทนราษฎร ก าหนดใหมี้การเลือกตั้งทัว่ไปวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2554   ตอ้งตราเป็นกฎหมายอะไร 
       ก. รัฐธรรมนูญ                                                                                           ข. พระราชบญัญติั            
       ค.  พระราชก าหนด                                                                                    ง. พระราชกฤษฎีกา              
       จ. กฎกระทวง 
22.  เทศบญัญติัท่ีสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบแลว้   ใครเป็นผูพ้จิารณาและใครลงนามเพ่ือประกาศใชต้่อไป 
        ก. นายกเทศมนตรีพจิารณา  รัฐมนตรีมหาดไทยลงนาม                         ข. รัฐมนตรีมหาดไทยพิจารณา  นายกเทศมนตรีลงนาม  
        ค. ผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณา  รัฐมนตรีมหาดไทยลงนาม                    ง. นายกเทศมนตรีพิจารณา  ผูว้า่ราชการจงัหวดัลงนาม            
        จ. ผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณา  นายกเทศมนตรีลงนาม  
23.  ส่วนราชการต่อไปน้ี  ส่วนราชการใดเป็นราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
         ก. จงัหวดันครราชสีมา                                                                            ข.  กรุงเทพมหานคร                    
         ค.  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน                                                       ง.  อ าเภอบางละมุง                            
         จ.  ส านกังานเร่งรัดพฒันาชนบท 
24.  ใครเป็นผูบ้ริหารในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
        ก. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย                                                    ข .อธิบดรกรมการปกครอง 
        ค. ผูว้า่ราชการจงัหวดั                                                                              ง. นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั         
         จ.  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั         
25. สภาพบุคคลธรรมดาเร่ิมข้ึนเม่ือใด  และส้ินสุดลงเม่ือใด 
       ก. เร่ิมข้ึนเมือถือปฏิสนธิในครรภม์ารดา  ส้ินสุดเม่ือตาย                          ข. เร่ิมข้ึนเม่ือคลอด และอยูร่อดเป็นทารก  ส้ินสุดลงเม่ือตาย 
       ค. เร่ิมข้ึนเม่ือมีบตัรประชาชน  ส้ินสุดเม่ืออาย ุ60 ปีบริบูรณ์                    ง.  เร่ิมข้ึนเม่ือมีบตัรประชาชน  ส้ินสุดเม่ือตาย             
       จ. เร่ิมข้ึนเม่ือบรรลุนิติภาวะ  ส้ินสุดลงเม่ือสาบสูญ 
26.  บุคคลท่ีสาบสูญตอ้งจากภูมิล าเนาไปในเหตุอะไร   และนานเท่าใด จึงจะถือวา่เป็นผูส้าบสูญได ้
         ก. เหตุธรรมดา 2 ปี  เหตุอนัตราย  5  ปี                                                   ข. เหตุธรรมดา 5  ปี  เหตุอนัตราย  7  ปี    
         ค.  เหตุธรรมดา 7  ปี  เหตุอนัตราย  5  ปี                                                 ง. เหตุธรรมดา 5  ปี  เหตุอนัตราย  2  ปี 
         จ.  เหตุธรรมดา 7  ปี  เหตุอนัตราย  2  ปี 
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28.  ผูท่ี้ไดช่ื้อวา่เป็นผูห้ยอ่นความสามารถ คือขอ้ใด 
        ก. คนพิการทางกาย                                                                                   ข. ผูพ้ิการทางสมอง           
        ค. คนวกิลจริต                                                                                           ง. คนประพฤติเสเพล เป็นนกัการพนนั        
        จ. ผูเ้ยาว ์ ผูไ้ร้ความสามารถ และผูเ้สมือนไร้ความสามารถ 
29.   ผูห้ยอ่นความสามารถตอ้งอยูใ่นความดูแลปกครองของผูป้กครอง   ขอ้ต่อไปน้ี   ขอ้ใดจบัคู่ไดถู้กตอ้ง 
       ก.  ผู้ เยำว์  -  ผู้อนบุำล                                                                       ข.  ผู้ไร้ควำมสำมำรถ  -  ผู้พิทกัษ์    
        ค.  ผู้ เยำว์   -  ผู้แทนโดยชอบธรรม                                                     ง.   ผู้ เยำว์  -  ผู้พิทกัษ์           
        จ.  ผู้ เสมือนไร้ควำมสำมำรถ  -  ผู้อนบุำล    
30.  ขอ้ต่อไปน้ี ขอ้ใดไม่เป็นนิติบุคคล  
         ก. มหาวทิยาลยัธนบุรี                                                                              ข. มูลนิธิร่วมกตญัญู 
         ค. วดัอุดมรังสี                                                                                          ง.  ส านกัสงฆว์เิวการาม 
         จ. หา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน หรือบริษทัจ ากดั 
 

ตอนที ่ 2  เลือกค าท่ีใหไ้วต้่อไปน้ีเติมในช่องวา่งแต่ละขอ้  (ขอ้ 31 – 40))   
                 เขียนเฉพาะค าตอบในสมุดเขียนตอบ 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน,    คณะกรรมการการเลอืกตั้ง,   เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี,      สภาผู้แทนราษฎร,     คณะตุลาการ,       
 พระยามโนปกรณ์นติธิาดา,        ประมุขฝ่ายตุลาการ,        ประมุขฝ่ายนิตบิัญญัต,ิ     คณะผู้พพิากษา,     ประมุขฝ่ายบริหาร, 
   
  31.  ประธานรัฐสภาคนแรกของไทยในระบอบประชาธิปไตย  คือ.................................................... 
   32.  นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยในระบอบประชาธิปไตย  คือ................................................................. 
   33.  ตามระบอบประชาธิปไตย  นายกรัฐมนตรีเป็นต าแหน่งสูงสุด ในฐานะเป็น ................................................................ 
   34.  ประชาชนเลือกตั้ง ส.ส. ไปท าหนา้ท่ีตรากฎหมาย และ ส.ส.เลือกประธานหน่ึงคนเป็น.................................................  
   35.  คณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรมมีประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการ ในฐานเป็น................................................... 
   36.  ผูรั้บพิจารณาร่าง พ.ร.บ. และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ  คือ................................................................            
   37. ผูพิ้จารณาวนิิจฉยัคดีต่าง ๆ ในศาลรัฐธรรมนูญ   คือ.......................................................... 
   38.  ผูพิ้จารณาผูพิ้จารณาวนิิจฉยัคดีต่าง ๆ ในศาลยติุธรรม   คือ.................................................          
   39. องคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช 2550 คือ...........................................................   
   40. องคก์รอ่ืนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช 2550 คือ...........................................................   
 
 

----------------------------------------------------------------- 
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ตอนที ่ 3 ขอ้สอบแบบอตันยั  ตอบค าถาม    (40 คะแนน)   
        ค าช้ีแจง         ข้อสอบม ี4 ข้อ   ข้อใดก่อนกไ็ด้   เขียนหัวข้อให้ชัดเจน  ไม่ต้องลอกโจทย์ 
                                 
ขอ้ 1  สงัคมมีความจ าเป็นอยา่งไรจึงตอ้งมีกฎหมายบงัคบั   และภาษิตลาตินท่ีวา่ ท่ีไหนมีสงัคม  ท่ีนัน่มี 
           กฎหมาย  ( Ubi Societas Ubi Jus  )  ท่านเขา้ใจวา่อยา่งไร 
ขอ้ 2  สาขากฎหมายส าคญั  คือกฎหมายสาขาเอกชน และกฎหมายสาขามหาชน ใหอ้ธิบาย 

ก. กฎหมายสาขาเอกชน ก าหนดความส าพนัธ์กนัอยา่งไร  และวา่ดว้ยเร่ืองอะไร   กรณีเกิดคดีความมีขอ้พิพาทขดัแยง้กนั  จะตอ้ง
ฟ้องคดีต่อศาลยติุธรรมศาลใด 

ข. กฎหมายสาขามหาชน ก าหนดความส าพนัธ์กนัอยา่งไร  และวา่ดว้ยเร่ืองอะไร   กรณีเกิดคดีความ  จะตอ้งฟ้องคดีต่อศาล
ยติุธรรมศาลใด 

ขอ้ 3  สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อไปน้ีประกอบดว้ยใครบา้ง  มีท่ีมา 
          อยา่งไร และสภาทอ้งถ่ินตรากฎหมายเรียกวา่อะไร 

ก. กรุงเทพมหานคร  (สมาชิก, ผูบ้ริหาร, ท่ีมา,  กฎหมาย) 
ข. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  (สมาชิก, ผูบ้ริหาร, ท่ีมา,  กฎหมาย) 
ค. เทศบาล  (สมาชิก, ผูบ้ริหาร, ท่ีมา,  กฎหมาย) 

ขอ้ 4  สภาพบุคคลธรรมดาเร่ิมข้ึนเม่ือใด  และส้ินสุดลงเม่ือใด กรณีใดบา้ง  การเร่ิมสภาพบุคคล และการ 
           ส้ินสภาพบุคคล ก่อใหเ้กิดผลทางกฎหมายอยา่งไรบา้ง  ยกตวัอยา่งประกอบ 
 
 
 
 

************************************ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มหาวทิยาลยัธนบุรี 
สอบรวบยอดคร้ังที ่2 
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      เวลา  13.30 – 16.00  น.           คะแนนเตม็  80 คะแนน 
ผูอ้อกขอ้สอบ  อาจารยป์ระวทิย ์ ชุมสวสัด์ิ 

 
   ค าช้ีแจง   ขอ้สอบมี  4  ตอน   ตอนที ่ 1   แบบปรนยั  20 ขอ้                   ตอนที่  2   แบบจบัคู่    10 ขอ้     
                                                ตอนที ่ 3    แบบเติมค า  10  ขอ้                 ตอนที ่4  แบบอตันยั      4   ขอ้  
   ตอนที่ 1  เลือกตอบ  (20 คะแนน)   ท าในสมุด หน้า Answer Sheet 
ค าชีแ้จง    เลือกตอบ    กำเคร่ืองหมำย  X   ใน Answer sheet 
1.  บุคคลตอ่ไปน้ี  บุคคลใดกฎหมายถือวา่เป็นผูห้ยอ่นความสามารถ 
      ก.  เป็นคนประพฤติเสเพล เมาสุราเป็นอาจิณ                                 ข. เป็นคนพิการทางกาย  บกพร่องทางจิต 
      ค.  เป็นบุคคลปัญญาอ่อน                                                                ง. ผูเ้ยาว ์ ผูไ้ร้ความสามารถ และผูเ้สมือนไร้ความสามารถ                           
      จ.  เป็นบุคคลท่ีศาลมีค าสัง่ใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย 
2. ทรัพยท่ี์ไม่สามารถถือเอาได ้ โอนใหแ้ก่กนัไม่ได ้ คือทรัพยป์ระเภทใด 
      ก. ทรัพยไ์ม่มีรูปร่าง                                                                        ข. ทรัพยน์อกพาณิชย ์                     
      ค. ทรัพยใ์นพาณิชย ์                                                                         ง. ทรัพยแ์บ่งได ้     
      จ. ทรัพยแ์บ่งไม่ได ้                                        
3. ข้อตอ่ไปนี ้ข้อใดเป็นทรัพย์ประธำนกบัทรัพย์สว่นควบ   ไมใ่ช่ทรัพย์อปุกรณ์                                                             
     ก. เรือ กบั พำย                                                                        ข.  แมก่ญุแจ กบั ลกูกญุแจ   
     ค. รถยนต์กบัพวงมำลยัรถยนต์                                                 ง.  โต๊ะกบัเก้ำอี ้     
     จ. วิทยตุิดรถยนต์ 
4. ดอกผลของทรัพยต์่อไปน้ี ขอ้ใดเป็นดอกผลนิตินยั                                                
      ก. น ้ ายางจากตน้ยางพารา                                                                ข. เขาสตัว ์หรืองาชา้ง         
      ค. รีดนมโคจากโคนมพนัธ์ุดี                                                           ง. เล้ียงแกะเพ่ือตดัขน       
      จ. ดอกเบ้ียจากพนัธบตัร 
5  ข้อใดตอ่ไปนี ้ไมเ่ป็นบอ่เกิดแหง่หนี ้
     ก. ภยัธรรมชำติ เช่นอทุกภยั อคัคีภยั                                         ข. นิติกรรมสญัญำ             
     ค.  ละเมิด จงใจหรือประมำทเลนิเลอ่ท ำให้ผู้อื่นเสยีหำย              ง. จดักำรงำนนอกสัง่,  ลำภมคิวรได้ 
     จ.  บทบญัญตัิของกฎหมำย 

6.  การกระท าต่อไปน้ี การกระท าใดไม่เป็นนติกิรรม 
       ก. แดงเอาพระเคร่ืองแลกเปล่ียนกบัรถยนตข์องด า                       ข. เอกตกลงจะซ้ือรถยนตใ์หโ้ทถา้สอบไดค้ะแนนดี 
       ค. การบริจาคเงินช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภยั                           ง. ขาวจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนละ 1,500  บาท 
       จ.  เขียวจ่ายค่าไฟฟ้าใหข้าวไปก่อน โดยขาวไม่ไดข้อร้อง 
7. นิติกรรมที่ท ำโดยผู้หยอ่นควำมสำมำรถ คือผู้ เยำว์  คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ มีผลอยำ่งไร 
      ก. เป็นโมฆะ                                                                            ข. เป็นโมฆียะ                 
      ค. ไมส่มบรูณ์                                                                          ง.  สมบรูณ์แตฟ้่องบงัคบัคดีไมไ่ด้   
      จ. สญูเปลำ่มำแตต้่น 
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8.  นายมีตกลงจะใหร้ถยนตแ์ก่นายมาหน่ึงคนั  ถา้นายมาเรียนจบ  วศ.บ.  เป็นกรณีใด 
       ก. นิติกรรมมีเง่ือนเวลาเร่ิมตน้                                                      ข.  นิติกรรมมีเง่ือนเวลาส้ินสุด 
       ค. นิติกรรมมีเง่ือนไขบงัคบัก่อน                                                   ง.  นิติกรรมมีเง่ือนไขบงัคบัหลงั 
       จ. นิติกรรมไม่มีเง่ือนไข  เง่ือนเวลา 
9. นิติกรรมหลำยฝ่ำย  คือสญัญำ  ได้แก่ข้อใด 
      ก. นำยมีเชำ่ซือ้รถยนต์จำกบริษัทจ ำหนำ่ยรถยนต์                     ข. นำยด ำเสนอขำยบ้ำนให้นำยแดง                        
      ค. นำยสที ำพินยักรรมให้นำงสำ                                               ง. นำยเอกให้ค ำมัน่วำ่จะให้รำงวลัแก่นำยโท 
      จ. นำยรวยปรำรภวำ่จะโอนท่ีดินให้วดัอดุมรังสี 
10. สเุทพอยูป่ระเทศองักฤษพดูโทรศพัท์  เสนอขำยรถยนต์ให้สธุรรมอยูก่รุงเทพ    เป็นกรณีใด 
      ก. ค ำเสนอแก่ผู้อยูห่ำ่งโดยระยะทำง                                         ข. ค ำเสนอแก่ผู้อยูเ่ฉพำะหน้ำ                 
      ค. ค ำสนองแก่ผู้อยูเ่ฉพำะหน้ำ                                                  ง. ค ำสนองแก่ผู้อยูห่ำ่งโดยระยะทำง        

     จ. ค ำมัน่วำ่จะขำยของผู้อยูห่ำ่งโดยระยะทำง  
11. สญัญำตอ่ไปนี ้สญัญำใดเป็นสัญญาไม่มีค่าตอบแทน  และเป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทน 

        ก. สญัญำฝำกทรัพย์ไมม่ีบ ำเหน็จ                                          ข. สญัญำเช่ำทรัพย์                                                                            
        ค. สญัญำเชำ่ซือ้                                                                  ง. สญัญำให้โดยเสนห่ำ                                                                      
        จ. สญัญำให้โดยมีคำ่ภำระติดพนั          
12. สญัญำตอ่ไปนี ้สญัญำใดเป็นสัญญามีค่าตอบแทน  แตเ่ป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทน 
       ก. สญัญำฝำกทรัพย์ไมม่ีบ ำเหน็จ                                          ข. สญัญำเชำ่ทรัพย์                                                                            
       ค.  สญัญำเชำ่ซือ้                                                                  ง. สญัญำให้โดยเสนห่ำ                                                                      
       จ. สญัญำให้โดยมีคำ่ภำระติดพนั          
13. ของหมัน้ เป็นสิง่มีรำคำ หรือไมก็่ได้  ฝ่ำยชำยเป็นผู้ให้  ใครเป็นผู้มีสทิธิในของหมัน้ 
      ก. บิดำมำรดำของหญิง                                                           ข.  บิดำมำรดำของชำย                                                             
      ค. ผู้ปกครองของหญิง                                                              ง. หญิงคูห่มัน้เทำ่นัน้                                                         
      จ. เป็นสทิธิของชำย-หญิงร่วมกนั  
14. ทรัพย์สนิตอ่ไปนี ้ ทรัพย์สนิประเภทใดคือสนิสอด 
       ก. ทรัพย์สนิท่ีฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่มีอยูก่่อนสมรส                           ข. ทรัพย์สนิท่ีเป็นของหมัน้ 

ค. ทรัพย์สนิท่ีฝ่ำยชำยมอบให้แกห่ญิง                                     ง. ทรัพย์สนิท่ีฝ่ำยหญิงมอบให้แก่ผู้ปกครองฝ่ำยชำย 
จ. ทรัพย์สนิท่ีฝ่ำยชำยมอบให้แกผู่้ปกครองฝ่ำยหญิง 

15. ผูมี้สิทธิจะไดรั้บมรดก ปลอม ท าลาย ปิดบังพนิัยกรรมทั้งหมด หรือบางส่วน ไม่มีสิทธิไดรั้บมรดกเพราะเหตุใด 
        ก. ถูกก าจดัมิใหไ้ดม้รดก เพราะยกัยา้ย ปิดบงัทรัพยม์รดก          ข. ถูกก าจดัมิใหไ้ดม้รดก ฐานเป็นผูไ้ม่สมควร  
        ค. ถูกตดัมิใหรั้บมรดก                                                                   ง. การสละมรดก 
       จ. เป็นบุคคลวกิลจริต 
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16. กรณีต่อไปน้ีกรณีใดท่ีผูไ้ดรั้บมรดกถูกก าจดัมใิห้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควร 

ก. ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดขอ้หาฆ่าเจา้มรดก                               ข. ฟ้องเท็จในคดีท่ีเจา้มรดกท าผิดถึงโทษประหารชีวติ 
       ค. เจา้มรดกถูกท าร้ายร่างกาย ไม่ร้องเรียนเอาผูท้  าผิดมาลงโทษ   ง. ปลอม ท าลาย ปิดบงัพินยักรรมทั้งหมด หรือบางส่วน 
       จ.  ถูกทุกขอ้ 
17. เขียว กบันำยขำวไปลำ่สตัว์   ขณะแยกย้ำยกนัลำ่สตัว์  นำยเขยีวใช้ปืนยงินำยขำวส ำคญัผิดวำ่เป็นหมปู่ำ  เป็นกรณีใด 
       ก. นำยเขียวฆำ่นำยขำวโดยประมำท                                       ข. นำยเขียวฆำ่นำยขำวโดยส ำคญัผิด 
       ค. นำยเขียวท ำควำมผิดโดยพลำด                                          ง.  นำยเขียวฆำ่นำยขำวโดยเจตนำ 
       จ.  เขียวฆำ่นำยขำวโดยไมเ่จตนำ 
18. สำมีท ำร้ำยร่ำงกำยภรรยำของตนด้วยควำมหงึหวง  เป็นผลให้ภรรยำตำย   เป็นกำรฆำ่ผู้อื่นตำยตำมกรณีใด 
       ก โดยเจตนำ                                                                          ข. โดยไมเ่จตนำ  
       ค. กระท ำควำมผิดโดยประมำท                                               ง.  กระท ำโดยส ำคญัผิด    
       จ. กระท ำควำมผิดโดยผิดพลำด 
19.  สำมีลกัทรัพย์ภรรยำ  ภรรยำลกัทรัพย์สำมี   เป็นควำมผิดตำมกรณีใด 
        ก. ไมม่ีควำมผิด                                                                     ข. เป็นควำมผิดยอมควำมไมไ่ด้ 
        ค. เป็นควำมผิดยอมควำมได้                                                  ง.  เป็นกรณีบรรเทำโทษ 
        จ.  เป็นกรณียกเว้นโทษ 
20. ผู้สบืสนัดำนลกัทรัพย์ผู้บพุกำรี    ผู้บพุกำรีลกัทรัพย์ผู้สบืสนัดำน  เป็นควำมผิดตำมกรณีใด 
        ก.  ไมม่ีควำมผิด                                                                   ข. เป็นกรณียกเว้นโทษ                                                                                                  
        ค. เป็นกรณีลดโทษ                                                                ง. เป็นควำมผิดยอมควำมได้                                                     
        จ. เป็นควำมผิดยอมควำมไมไ่ด้                                                                                                        

********************************** 
ตอนที่  2  ข้อสอบแบบจบัคู ่(Matching)   10 ข้อ (10 คะแนน)  ท ำในกระดำษเลือกตอบข้อ 21 ถึง 30  
 เขียนตัวเลขหน้าข้อความในช่อง  ข   ( 1- 10)  ลงในกระดาษเลือกตอบแถว  A (ข้อ 21 -30)  
 ให้สอดคล้องตรงกับข้อความในช่อง   ก    

                            ก                                                                                                ข 
21 (      )   หนีเ้กิดจำกมลูละเมิด                            1.  บคุคลมีหน้ำที่ต้องเสยีภำษีตำมบทบญัญตัแิหง่รัฐธรรมนญู 
22 (      )   หนีเ้กิดจำกกำรจดักำรงำนนอกสัง่          2. นิติกรรมทีส่มบรูณ์ใช้ได้  จนกวำ่จะถกูบอกล้ำง 
23 (      )   หนีเ้กิดจำกลำภมคิวรได้                        3.  กำรแสดงเจตนำเห็นชอบด้วยกบัโมฆียะกรรม 
24 (      )   หนีเ้กิดจำกบทบญัญตัิของกฎหมำย       4.  ลกูหนีจ้ ำหนำ่ยจำ่ยโอนทรัพย์สนิของตนท ำให้เจ้ำหนีเ้สยีเปรียบ 
25 (      )   โมฆะกรรม                                           5.  ท ำกำรใดให้ผู้อื่นโดยเขำมิได้วำ่ขำนวำนใช้  แตเ่ป็นประโยชน์แก่ตวักำร 
26 (      )   โมฆียะกรรม                                         6.  กำรกระท ำโดยจงใจหรือประมำทเลนิเลอ่  ท ำให้เขำเสยีหำย 
27 (      )   กำรท ำกลฉ้อฉล                                    7. กำรแสดงเจตนำยกเลกินติิกรรมทีเ่ป็นโมฆียะ   
28 (      )   สำเหตกุำรเพิกถอนกำรฉ้อฉล                8. ด ำหลอกขำยสร้อยคอค ำเก๊ให้แก่แดง  โดยบอกว่ำเป็นทองค ำแท้     
29 (      )   กำรบอกล้ำง                                         9. บคุคลได้ทรัพย์สิง่ใดมำโดยปรำศจำกมลูอนัจะอ้ำงกฎหมำยได้    
30 (      )   กำรให้สตัยำบนั                                   10. นิติกรรมทีส่ญูเปลำ่มำแตต้่น  ไมม่ีผลใด ๆ ทำงกฎหมำย 
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ตอนที่  3  แบบเตมิค ำ  10 ข้อ ( 10 คะแนน)  
           เขียนเฉพาะค าตอบในกระดาษเขียนตอบ    (ข้อ 31 -40)   ไม่ต้องลอกโจทย์ ระบุข้อให้ชดัเจน 
 
ตอนที่  2  แบบเติมค ำ  10 ข้อ   เลือกค าที่ให้ไว้ต่อไปนีเ้ติมลงในช่องว่าง   
   เบีย้ปรับ,           เงื่อนไขบงัคับก่อน,    เบีย้ประกัน,            ค าเสนอ,          ค่าขาดไร้อุปการะ,         
   ค าสนอง,           เงื่อนไขบงัคับหลัง,     มัดจ า,         ค่าสินไหมทดแทน,       ค่าอุปการะเลีย้งดู,          
    31.  เง่ือนไขก ำหนดให้นิติกรรมเป็นผลเมื่อเง่ือนไขส ำเร็จ  คือ......................................................................... 
    32.  เง่ือนไขก ำหนดให้นิติกรรมสิน้ผลเมื่อเง่ือนไขส ำเร็จ คือ .......................................................................... 
    33.  กำรแสดงเจตนำของบคุคลฝ่ำยเดียว  เพื่อก่อนิติสมัพนัธ์ระหวำ่งบคุคล  คือ..................................................... 
    34.  กำรแสดงเจตนำตอบรับข้อเสนอของบคุคลอกีฝ่ำยหนึง่  คือ ....................................................................... 
    35.  สิง่ใดที่ได้ให้ไว้  เป็นพยำนหลกัฐำน หรือเป็นประกนักำรท่ีจะปฏิบตัิตำมสญัญำนัน้  คือ  …………………… 
    36.  ถ้ำลกูหนีล้กูหนีไ้มช่ ำระหนี ้  หรือช ำระหนีไ้มถ่กูต้อง  จะใช้เงินแกเ่จ้ำหนีจ้ ำนวนหนึง่ คือ............................. 
    37.  ผู้ควบคมุขบัขี่ยำนยนต์ต้องขอจดทะเบียนยำนพำหนะ  และต้องจำ่ยคำ่ ..................................................ทกุปี 
    38.  คำ่เลีย้งดรูะหวำ่งสำมีภรรยำ หรือระหวำ่งบิดำมำรดำกบับตุร   คือ........................................................ 
    39.  หนึง่ยืมรถสองไปใช้ รถถกูชนเสยีหำยทัง้คนั  คืนรถให้ไมไ่ด้ ต้องจำ่ย  .................................................... 
    40.  บตุรถกูผู้อื่นฆำ่ตำย  บิดำชรำภำพ  สำมำรถฟ้องผู้อื่นเรียก ................................................................ได้ 
 

ตอนที่  4  ข้อสอบแบบอตันยั  ตอบค ำถำม   4 ข้อ (40 คะแนน)  ท าในสมุดเขียนตอบ 
               
   ตอบข้อใดก่อนก็ได้  เขียนหัวข้อให้ชัดเจน  ไม่ต้องลอกโจทย์ 
ข้อ 1. อธิบำยเก่ียวกบัทรัพย์สินตอ่ไปนี ้ (15 คะแนน) 
           ก. สงัหำริมทรัพย์ กบัอสงัหำริมทรัพย์ 
           ข. สว่นควบและอปุกรณ์ของทรัพย์ 
           ค. ดอกผลของทรัพย์ (ดอกผลธรรมดำ   ดอกผลนิตนิยั) 
ข้อ 2. บตุรโดยไมช่อบด้วยกฎหมำยมีสำเหตจุำกอะไร     สำมำรถด ำเนินกำรให้เป็นบตุรโดยชอบด้วยกฎหมำย 
          ในภำยหลงัได้หรือไม่อยำ่งไร 
ข้อ 3  อธิบำยเก่ียวกบักฎหมำยอำญำตอ่ไปนี ้

ก. กำรป้องกนัสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมำย   
ข. กระท ำควำมผิดเพรำะบนัดำลโทสะ    
ค. ควำมผิดยอมควำมได้ กบัยอมควำมไมไ่ด้  
 

********************************* 
 
 

 
 



 
 
 
 
 


