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พรอ้มกนันี้ คณะผูจ้ดัท ำขอนอ้มรบัขอ้บกพร่องใด ๆ อนัเกิดข้ึนและยนิดรีบัฟังควำมคิดเห็น 

จำกทุก ๆ ท่ำน เพือ่ทีจ่ะน ำมำปรบัปรุงแกไ้ขใหด้ียิง่ข้ึน  

 

 

 

 

 

                                               ขอให้โชคดีในการสอบทุกท่าน 

                                                                                   ฝ่ายวิชาการ 

 สถาบัน The  Best  Center 

 www.thebestcenter.com 

http://www.thebestcenter.com/


 

 

 

 

สารบญั 
 

ความรูเ้กี่ยวกบักรมท่ีดิน          1 

พระราชบญัญติัใหใ้ชป้ระมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2479       4 

 แนวขอ้สอบ พระราชบญัญติัใหใ้ชป้ระมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497  

และท่ีแกไ้ขเพิม่เติมฉบบัท่ี 13 พ.ศ. 2556        51 

 แนวขอ้สอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ชดุท่ี 1.      57 

 แนวขอ้สอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ชดุท่ี 2.      84 

 แนวขอ้สอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ชดุท่ี 3.      111 

 แนวขอ้สอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดท่ี 1.       123 

 แนวขอ้สอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดท่ี 2.       150 

 แนวขอ้สอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดท่ี 3.        176 

พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539      188 

 แนวขอ้สอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  

และท่ีแกไ้ขเพิม่ฉบบัท่ี 2. พ.ศ. 2557         210 

พระราชบญัญติัการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  220 

 แนวขอ้สอบ พระราชบญัญติัอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 

ของทางราชการ พ.ศ. 2558          227 

 แนวขอ้สอบ พระราชบญัญติั ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540    234 

 แนวขอ้สอบ ความรูเ้กี่ยวกบั สถานการณปั์จจุบนั เศรษฐกิจ สงัคม     265 

เทคนิคการสอบสมัภาษณ ์          270 

 

 



คู่มือเตรียมสอบ นกัวิชาการทีด่ินปฏิบติัการ กรมที่ดิน 1 

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

 

ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดนิ 

 
ประวัติกรมท่ีดิน 

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้
กระทรวงเกษตราธิการจัดการ ออกโฉนด ที่ดินคร้ังแรกที่เมืองกรุงเก่า (ปัจจุบันคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 
โดยโฉนดที่ดินฉบับแรกออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2444    (รัตนโกสินทร์ศก 120) และได้มีพระบรม
ราชโองการ  โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากรมที่ดิน ขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444 

  (รัตนโกสินทร์..ศก 120) ได้มีการย้ายสังกัดและเรียกชื่อต่างๆ กัน ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์กรมที่ดิน 

 “ขับเคลื่อนการจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน แบะการพัฒนาประเทศ ด้วยมาตรฐาน
การจัดการ การบริการระดับสากล” 

นิยามวิสัยทัศน์ 
ขับเคลื่อนการจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน หมายถึง 

 1. การคุ้มครองสิทธิด้านที่ดินให้แก่ประชาชนให้เป็นไปตามกฏหมาย 

 2. การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดินแก่ประชาชนมีความเป็น
เอกภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ ทั้งเชิงนโยบาย และการปฏิบัติ 
ขับเคลื่อนการจัดการที่ดินเพื่อการพัฒนาประเทศ หมายถึง 

 1. กรมที่ดินเป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ 

ชื่อ สังกัด ณ วันท่ี 

กรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ 17กุมภาพันธ์ 2444 

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 29 กุมภาพันธ์ 2475 

กรมที่ดินและโลหะกิจ กระทรวงมหาดไทย 30 กรกฎาคม 2475 

กรมที่ดินและโลหะกิจ กระทรวงเศรษฐการ 12เมษายน 2476 

กรมที่ดินและโลหะกิจ กระทรวงเกษตราธิการ 1 เมษายน 2478 
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 19สิงหาคม 2484 
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 2. ระบบฐานข้อมูลที่ดินของประเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถรองรับการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
ในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง 

มาตรฐานการจัดการ การบริการ ระดับสากล หมายถึง 

 1. ระบบการให้บริการด้านการทะเบียนที่ดินของประเทศไทยมีความทันสมัย บริการออนไลน์ทั่วทั้ง
ประเทศ และเชื่อมโยงกับสากล 

 2. บุคลากรด้านทะเบียนที่ดินของประเทศ มีขีดความสามารถสูงในระดับสากล 

 3. ระบบบริหารจัดการภายในได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality 

Award :TQA) 
พันธกิจกรมท่ีดิน 

 1. คุ้มครองสิทธิด้านที่ดินให้แก่ประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 2. บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดินแก่ประชาชนมีความเป็นเอกภพ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ ทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบัติ 
 3. เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ที่มีระบบฐานข้อมูลที่ดินของประเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
สามารถรองรับการใช้ประโยชน์จากที่ดินในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง 

 4. ให้บริการด้านการทะเบียนที่ดินของประเทศไทยที่มีความทันสมัย บริการออนไลน์ทั่วทั้งประเทศ 
และเชื่อมโยงกับสากล พร้อมทั้งมีบุคลากรด้านทะเบียนที่ดินของประเทศ ที่มีขีดความสามารถสูงในระดับสากล 

ค่านิยมกรมท่ีดิน 

                      ค่านิยมหลัก ACCEPT 

A  :  Accountability              : รู้รับผิดชอบ 

C  :  Customer Service         : มอบจิตบริการ 

C  :  Communication            : สื่อสารเลิศล้้า 
E  :  Ethic                              : จริยธรรมน้าจิตใจ 

P  :  People Development    : ฝักใฝ่เรียนรู้ 
T  :  Teamwork                    : มุ่งสู่ความร่วมมือ 

ภารกิจหลักของกรมท่ีดิน 

 ภารกิจตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

 การด้าเนินงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ราษฎร 

 ให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น 

 รังวัดออกหนังสือส้าคัญส้าหรับที่หลวงในที่ดิน สาธารณประโยชน์และในที่ราชพัสดุ 
 การรังวัดและท้าแผนที่ 
 จัดที่ท้ากินให้ประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
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 ภารกิจตามกฎหมายอื่น 

 การควบคุมการจัดสรรที่ดิน 

 การจดทะเบียนอาคารชุด 

 การควบคุมช่างรังวัดเอกชน 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน 

 

------------------------------------ 
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พระราชบัญญัติ 
ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน 

พ.ศ. ๒๔๙๗ 
_________________ 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า  

โดยที่เป็นการสมควรที่จะประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค้าแนะน้าและยินยอมของสภา

ผู้แทนราษฎร ดั่งต่อไปนี้  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 

๒๔๙๗”  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป  
มาตรา ๓  ประมวลกฎหมายที่ดินตามที่ตราไว้ต่อท้ายพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเป็น

กฎหมายตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นต้นไป  
มาตรา ๔  ตั้งแต่วันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติออกตราจองชั่วคราว ซึ่งประกาศเปลี่ยนนามพระราชบัญญัติ เมื่อรัตนโกสิ

นทรศก ๑๒๔ เป็นพระราชบัญญัติออกโฉนดตราจอง 
(๒) พระราชบัญญัติการออกโฉนดที่ดิน รัตนโกสินทรศก ๑๒๗ 
(๓) พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ฉบับที่ ๒ 
(๔) พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ฉบับที่ ๓ 
(๕) พระราชบัญญัติแก้ไขความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการออกโฉนดที่ดิน ร.ศ. 

๑๒๗ 
(๖) พระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
(๗) พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พทุธศักราช ๒๔๗๙ 
(๘) พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

_____________ 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๑/ตอนที่ ๗๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb02/%bb02-20-9999-update.htm#_ftn1
http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb02/%bb02-20-9999-update.htm#_ftnref1
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(๙) พระราชบัญญัติควบคุมการได้มาซึ่งที่ดินโดยห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ้ากัด เพื่อค้าก้าไร 
พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

(๑๐) พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
(๑๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พทุธศักราช ๒๔๘๖ 
(๑๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๒ 
(๑๓) พระราชบัญญัติที่ดินในส่วนที่เกี่ยวกับคนต่างด้าว พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
(๑๔) พระราชบัญญัติที่ดินในส่วนที่เกี่ยวกับคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๓ และ 
(๑๕) บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืน ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในประมวลกฎหมาย

ที่ดิน หรือซึ่งแย้งหรือขัดต่อบทแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  
มาตรา ๕  ให้ผู้ที่ได้ครอบครองและท้าประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดิน

ใช้บังคับ โดยไม่มีหนังสือส้าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน แจ้งการครอบครองที่ดินต่อนายอ้าเภอท้องที่ภายในหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีก้าหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานเุบกษา 

วรรคสอง[๒] (ยกเลิก) 
การแจ้งการครอบครองตามความในมาตรานี้ ไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แก่ผู้แจ้งแต่

ประการใด  
มาตรา ๖  บุคคลที่ครอบครองและท้าประโยชน์ในที่ดินอยู่โดยชอบด้วยกฎหมายก่อนวันที่

พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ ใช้บังคับ และผู้รับโอนที่ดินดังกล่าว ให้มีสิทธิ
ขอรับโฉนดที่ดินตามบทแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ส้าหรับบุคคลที่ครอบครองที่ดินตั้งแต่วันที่
พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ ใช้บังคับเป็นต้นมา และก่อนวันที่ประมวล
กฎหมายที่ดินใช้บังคับ ถ้าไม่ด้าเนินการให้ชอบด้วยกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น การออกโฉนดที่ดินให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดโดยกฎกระทรวง และให้พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ คงใช้บังคับต่อไป  

มาตรา ๗  ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้จับจองไว้แล้วตามพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 
๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ และยังมิได้รับค้ารับรองว่า ได้ท้าประโยชน์แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้
ถือว่าผู้ได้รับอนุญาตยังมีสิทธิที่จะมาขอค้ารับรองจากนายอ้าเภอได้จนกว่าจะครบก้าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
นับจากวันสิ้นสุดเวลาแห่งการจับจองตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 
________________ 
[๒] มาตรา ๕ วรรคสอง ยกเลกิโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที ่๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb02/%bb02-20-9999-update.htm#_ftn2
http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb02/%bb02-20-9999-update.htm#_ftnref2


คู่มือเตรียมสอบ นกัวิชาการทีด่ินปฏิบติัการ กรมที่ดิน 6 

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

 

ในกรณีระยะเวลาแห่งการจับจองดังกล่าวในวรรคแรกสิ้นสุดลง ก่อนวันที่ประมวลกฎหมาย
ที่ดินใช้บังคับ หากปรากฏว่าการท้าประโยชน์จากที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้จับจองอยู่ในสภาพที่จะพึงขอค้า
รับรองว่า ได้ท้าประโยชน์ดังกล่าวแล้วได้ ให้ยื่นค้าขอต่อนายอ้าเภอเพื่อขอค้ารับรองเสียภายในก้าหนดหน่ึงร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ เมื่อพ้นก้าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าที่ดินนั้นปลอดจาก
การจับจองเว้นแต่นายอ้าเภอได้มีค้าสั่งผ่อนผันให้เป็นการเฉพาะราย 

 มาตรา ๘  การพิจารณาว่าที่ดินได้ท้าประโยชน์แล้วหรือไม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก้าหนดในกฎกระทรวง 

ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้จับจอง แต่ยังไม่ได้รับค้ารับรองจากนายอ้าเภอว่าได้ท้าประโยชน์แล้ว 
ผู้ได้รับอนุญาตจะโอนไปไม่ได้เว้นแต่จะตกทอดโดยทางมรดก  

มาตรา ๙  ที่ดินที่ได้รับค้ารับรองจากนายอ้าเภอว่า ได้ท้าประโยชน์แล้ว ให้โอนกันได้  
มาตรา ๑๐  ที่ดินซึ่งได้หวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรก

ร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๔๗๘ หรือตามกฎหมายอ่ืนอยู่ก่อนวันที่
ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับให้คงเป็นที่หวงห้ามต่อไป  

มาตรา ๑๑  ในเขตท้องที่ซึ่งได้ออกโฉนดตราจองและตราจองที่ตราว่า “ได้ท้าประโยชน์แล้ว” 
ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ให้คงใช้บทกฎหมายว่าด้วยการนั้นเฉพาะในส่วนที่บัญญัติถึง
วิธีการรังวัดและการออกหนังสือส้าคัญดังกล่าวข้างต้นต่อไปจนกว่าจะได้ออกโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินแล้ว 

 มาตรา ๑๒  บุคคลใดจะได้มาซึ่งที่ดินโดยมีสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญาเช่าซื้อซึ่งได้
กระท้าไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ถ้าได้จดแจ้งสัญญานั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีก้าหนด ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อได้มีการซื้อขายไปตามสัญญาเช่นว่านั้น ให้ถือเสมือนว่าผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อมีสิทธิ
ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ 

 มาตรา ๑๓  บุคคลใดได้ขายฝากที่ดินไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ถ้าได้ท้าการไถ่
ถอนที่ดินนั้น เมื่อประมวลกฎหมายที่ดินได้ใช้บังคับแล้ว ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินอยู่ก่อนวันที่
ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ 

 มาตรา ๑๔  บุคคลใดได้ด้าเนินการขอจับจองที่ดินไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่ยังไม่ได้รับอนุญาต ให้นายอ้าเภอมีอ้านาจด้าเนินการตามนัยแห่งพระราชบัญญัติ
ออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ ต่อไปจนถึงที่สุดได้ 

 มาตรา ๑๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน และให้มีอ้านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานที่ดินและพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงเพื่อ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และประมวลกฎหมายที่ดิน 
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กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป.  พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรี 
 

ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
_________________ 

หมวด ๑ 
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

________________ 
มาตรา ๑  ในประมวลกฎหมายนี้ 
“ที่ดิน” หมายความว่า พื้นที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง 

บาง ล้าน้้า ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย 
“สิทธิในที่ดิน” หมายความว่า กรรมสิทธิ์ และให้หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด้วย 
“ใบจอง” หมายความว่า หนังสือแสดงการยอมให้เข้าครอบครองที่ดินชั่วคราว 
“หนังสือรับรองการท้าประโยชน์” หมายความว่า หนังสือค้ารับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า

ได้ท้าประโยชน์ในที่ดินแล้ว 
“ใบไต่สวน” หมายความว่า หนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดิน และให้หมายความ

รวมถึงใบน้าด้วย 
“โฉนดที่ดิน” หมายความว่า หนังสือส้าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และให้หมายความรวมถึง

โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ตราว่า “ได้ท้าประโยชน์แล้ว” 
“การรังวัด” หมายความว่า การรังวัดปักเขต และท้าเขต จด หรือค้านวณการรังวัด เพื่อให้ทราบ

ที่ตั้งแนวเขตที่ดิน หรือทราบที่ตั้งและเน้ือที่ของที่ดิน 
“การค้าที่ดิน”[๓] (ยกเลิก) 
“ทบวงการเมือง”[๔] หมายความว่า 
(๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
(๒) หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ 

______________ 
[๓] มาตรา ๑ นิยามค้าว่า “การค้าที่ดิน” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
[๔] มาตรา ๑ นิยามค้าว่า “ทบวงการเมือง” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb02/%bb02-20-9999-update.htm#_ftn3
http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb02/%bb02-20-9999-update.htm#_ftn4
http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb02/%bb02-20-9999-update.htm#_ftnref3
http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb02/%bb02-20-9999-update.htm#_ftnref4


คู่มือเตรียมสอบ นกัวิชาการทีด่ินปฏิบติัการ กรมที่ดิน 8 

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

 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายนี้ 
และพนักงานอื่นซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายนี้ 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมที่ดิน 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย

ที่ดิน และตามประมวลกฎหมายนี้  
มาตรา ๒  ที่ดินซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้ถือว่าเป็นของรัฐ  
มาตรา ๓  บุคคลย่อมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ในกรณีต่อไปนี้ 
(๑) ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามบทกฎหมายก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ หรือได้มาซึ่ง

โฉนดที่ดินตามบทแห่งประมวลกฎหมายนี้ 
(๒) ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ หรือกฎหมายอ่ืน 
มาตรา ๔  ภายใต้บังคับมาตรา ๖ บุคคลใดได้มาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินก่อนวันที่ประมวล

กฎหมายนี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิครอบครองสืบไปและให้คุ้มครองตลอดถึงผู้รับโอนด้วย 
 มาตรา ๔ ทวิ[๕]  นับตั้งแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ การโอนกรรมสิทธิ์

หรือสิทธิครอบครองในที่ดินซึ่งมีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ ต้องท้าเป็นหนังสือและจด
ทะเบียนตอ่พนักงานเจ้าหน้าที่  

มาตรา ๕  ผู้ใดมีความประสงค์เวนคืนสิทธิในที่ดินให้แก่รัฐ ให้ยื่นค้าขอเวนคืนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑  

มาตรา ๖[๖]  นับตั้งแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ บุคคลใดมีสิทธิในทีด่ินตาม
โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ หากบุคคลนั้นทอดทิ้งไม่ท้าประโยชน์ในที่ดิน หรือปล่อยที่ดิน
ให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า เกินก้าหนดเวลาดังต่อไปนี้ 

(๑) ส้าหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน เกินสิบปีติดต่อกัน 
(๒) ส้าหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ เกินห้าปีติดต่อกัน 
ให้ถือว่าเจตนาสละสิทธิในทีด่ินเฉพาะส่วนที่ทอดทิ้งไม่ท้าประโยชน์ หรือที่ปล่อยให้เป็นที่รก

ร้างว่างเปล่า เมื่ออธิบดีได้ยื่นค้าร้องต่อศาล และศาลได้สั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าว ให้ที่ดิน
นั้นตกเป็นของรัฐเพื่อด้าเนินการตามประมวลกฎหมายนี้ต่อไป  

มาตรา ๗[๗]  (ยกเลิก)  
มาตรา ๘[๘]  บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือเป็นทรัพย์สินของ 

______________ 
[๕] มาตรา ๔ ทวิ เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
[๖] มาตรา ๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที ่๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
[๗] มาตรา ๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
[๘] มาตรา ๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
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แผ่นดินนั้น ถ้าไม่มีกฎหมายก้าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้อธิบดีมีอ้านาจหน้าที่ดูแลรักษา และด้าเนินการคุ้มครอง
ป้องกันได้ตามควรแก่กรณี อ้านาจหน้าที่ดังว่านี้ รัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่นเป็นผู้ใช้ก็ได้ 

ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส้าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของ
แผ่นดินโดยเฉพาะ หรือเป็นที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองอาจถูกถอน
สภาพหรือโอนไปเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นหรือน้าไปจัดเพื่อประชาชนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินส้าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถ้าทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนจัดหาที่ดินมาให้
พลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้ว การถอนสภาพหรือโอนให้กระท้าโดยพระราชบัญญัติ แต่ถ้าพลเมืองได้เลิกใช้
ประโยชน์ในที่ดินนั้น หรือที่ดินน้ันได้เปลี่ยนสภาพไปจากการเป็นที่ดินส้าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และมิได้ตก
ไปเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดตามอ้านาจกฎหมายอ่ืนแล้ว การถอนสภาพให้กระท้าโดยพระราชกฤษฎีกา 

(๒) ที่ดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตาม
ความต้องการของทบวงการเมืองใด ถ้าทบวงการเมืองนั้นเลิกใช้ หรือไม่ต้องการหวงห้ามหรือสงวนต่อไป เมื่อ
ได้มีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแล้ว คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ใช้หรือ
จัดหาประโยชน์ก็ได้ แต่ถ้าจะโอนต่อไปยังเอกชน ให้กระท้าโดยพระราชบัญญัติ และถ้าจะน้าไปจัดเพื่อ
ประชาชนตามประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน ให้กระท้าโดยพระราชกฤษฎีกา 

การตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองให้มีแผนที่แสดงเขตที่ดินแนบท้าย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกานั้นด้วย  

มาตรา ๘ ทวิ[๙]  ที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง หรือที่ดินส้าหรับพลเมืองใช้
ร่วมกันซึ่งได้ถอนสภาพตามมาตรา ๘ (๑) แล้ว รัฐมนตรีมีอ้านาจที่จะจัดขึ้นทะเบียนเพื่อให้ทบวงการเมืองใช้
ประโยชนใ์นราชการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

ก่อนที่จะจัดขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้มีการรังวัดท้าแผนที่ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ท้องที่ประกาศการจัดขึ้นทะเบียนให้ราษฎรทราบมีก้าหนดสามสิบวัน ประกาศให้ปิดในที่เปิดเผย ณ ส้านักงาน
ที่ดิน ที่ว่าการอ้าเภอหรือที่ว่าการกิ่งอ้าเภอ ที่ท้าการก้านัน และในบริเวณที่ดินนั้น 

การจัดขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้มีแผนที่
แนบท้ายประกาศด้วย  

มาตรา ๘ ตรี[๑๐]  ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส้าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือใช้
เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ อธิบดีอาจจัดให้มีหนังสือส้าคัญส้าหรับที่หลวงเพื่อแสดงเขตไว้เป็น
หลักฐาน 

แบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการออกหนังสือส้าคัญส้าหรับที่หลวง ให้เป็นไปตามที่ก้าหนดใน
กฎกระทรวง 
____________ 
[๙] มาตรา ๘ ทวิ เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธนัวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
[๑๐] มาตรา ๘ ตรี เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธนัวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
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ที่ดินตามวรรคหนึ่งแปลงใดยังไม่มีหนังสือส้าคัญส้าหรับที่หลวง เขตของที่ดินดังกล่าวให้
เป็นไปตามหลักฐานของทางราชการ 

มาตรา ๙  ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ ที่ดินของรัฐน้ันถ้ามิได้มี
สิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ห้ามมิให้บุคคลใด 

(๑) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้างหรือเผาป่า 
(๒) ท้าด้วยประการใด ให้เป็นการท้าลาย หรือท้าให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่

ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือ 
(๓) ท้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน  
มาตรา ๙/๑[๑๑]  ให้ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๙ เสียค่าตอบแทนเป็นรายปีให้แก่เทศบาล องค์การ

บริหารส่วนต้าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งที่ที่ดินที่
ได้รับอนุญาตต้ังอยู่ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ทั้งนี้ ตามวิธีการและอัตราที่ก้าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น
นั้น แต่ต้องไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้ 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแบ่งค่าตอบแทนที่ได้รับตามวรรคหนึ่ง ให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในอัตราร้อยละสี่สิบของค่าตอบแทนที่ได้รับภายในก้าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับ เพื่อเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้ค่าตอบแทนส่วนที่เหลือตกเป็นรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินที่ได้รับอนุญาตต้ังอยู่ ในกรณีที่ที่ดินดังกล่าวไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ให้ค่าตอบแทนที่ได้รับตามวรรคหนึ่ง ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทั้งหมด  

มาตรา ๑๐  ที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองและมิใช่สาธารณสมบัติของ
แผ่นดินอันราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันนั้น ให้อธิบดีมีอ้านาจจัดหาผลประโยชน์ ในการจัดหาผลประโยชน์ ให้
รวมถึงจัดท้าให้ที่ดินใช้ประโยชน์ได้ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า และให้เช่าซื้อ 

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาผลประโยชน์ ให้ก้าหนดโดยกฎกระทรวง แต่ส้าหรับการขาย การ
แลกเปลี่ยน และการให้เช่าซื้อที่ดินต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี 

การด้าเนินการจัดหาผลประโยชน์ตามความในมาตรานี้ ให้ค้านึงถึงการที่จะสงวนที่ดินไว้ให้
อนุชนรุ่นหลังด้วย 

 มาตรา ๑๑  การจัดหาผลประโยชน์ซึ่งที่ดินของรัฐตามนัยดังกล่าวมาในมาตราก่อนนี้ รัฐมนตรีจะ
มอบหมายให้ทบวงการเมืองอ่ืนเป็นผู้จัดหาผลประโยชน์ส้าหรับรัฐ หรือบ้ารุงท้องถิ่นก็ได้  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๑๒  ที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง รัฐมนตรีมีอ้านาจให้สัมปทาน ให้ 
หรือให้ใช้ในระยะเวลาอันจ้ากัด  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

บทบัญญัติในมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ 
 _____________ 
[๑๑] มาตรา ๙/๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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มาตรา ๑๓  เพื่อด้าเนินการให้เป็นไปตามบทแห่งประมวลกฎหมายนี้ ให้รัฐมนตรีมี อ้านาจ
จัดตั้งส้านักงานที่ดินจังหวัดขึ้น 

จังหวัดใดมีความจ้าเป็นที่จะต้องตั้งที่ท้าการที่ดินมากกว่าหนึ่งแห่งให้รัฐมนตรีมีอ้านาจจัดต้ัง
ส้านักงานที่ดินสาขาขึ้นโดยให้สังกัดอยู่ในส้านักงานที่ดินจังหวัด 

การจัดตั้งส้านักงานที่ดินจังหวัดและส้านักงานที่ดินสาขาให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
หมวด ๒ 

การจัดท่ีดินเพื่อประชาชน 
_________________ 

มาตรา ๑๔[๑๒]  ให้มีกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ” ประกอบด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*เป็นประธาน รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงกลาโหม อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ* อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรม
พัฒนาที่ดิน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมธนารักษ์ 
ผู้อ้านวยการส้านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เลขาธิการส้านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทเป็นกรรมการ ผู้อ้านวยการส้านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*เป็นกรรมการและเลขาธิการโดยต้าแหน่ง และคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  

มาตรา ๑๕[๑๓]  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้ารงต้าแหน่งมีก้าหนดสี่ปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้น
จากต้าแหน่ง คณะรัฐมนตรีจะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอีกก็ได้  

มาตรา ๑๖  นอกจากการออกจากต้าแหน่งตามวาระตามความในมาตรา ๑๕ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต้าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ต้องจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่มี

โทษชั้นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท้าโดยประมาท 
(๔) คณะรัฐมนตรีให้ออกจากต้าแหน่ง 
ในกรณีที่มีการพ้นจากต้าแหน่งตามมาตรานี้ ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒเิป็น

กรรมการแทน กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าแทนนี้ย่อมอยู่ในต้าแหน่งได้เพียงเท่าก้าหนดเวลาของผู้ซึ่งตน
แทน  
_______________ 
[๑๒] มาตรา ๑๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
[๑๓] มาตรา ๑๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
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มาตรา ๑๗  การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งจึงเป็นองค์
ประชุม 

มาตรา ๑๘  ในเมื่อประธานไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการเลือกตั้งกันขึ้นเองเป็น
ประธาน  

มาตรา ๑๙  การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษานั้นให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ 
กรรมการคนหน่ึงย่อมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีจ้านวนเสียงลงคะแนนเท่ากัน ให้

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  
มาตรา ๒๐[๑๔]  ให้คณะกรรมการมีอ้านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) วางนโยบายการจัดที่ดิน เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินส้าหรับอยู่อาศัยและหาเลี้ยงชีพตามควร

แก่อัตภาพ 
(๒) วางแผนการถือครองที่ดิน 
(๓) สงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดให้แก่ประชาชน 
(๔) สงวนหรือหวงห้ามที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองเพื่อให้ประชาชนใช้

ประโยชน์ร่วมกัน 
(๕) อนุมัติโครงการการจัดที่ดินของทบวงการเมือง 
(๖) ควบคุมการจัดที่ดินตามประมวลกฎหมายนี้และกฎหมายอ่ืน 
(๗) ปฏิบัติการเกี่ยวกับที่ดินตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
(๘) มอบหมายให้ทบวงการเมืองที่เกี่ยวข้องด้าเนินการเกี่ยวกับอ้านาจหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง

ในมาตรานี้แทนคณะกรรมการได้ตามที่เห็นสมควร 
(๙) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน 
(๑๐) วางระเบียบหรือข้อบังคับก้าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดที่ดินหรือเพื่อ

กิจการอ่ืนตามประมวลกฎหมายนี้ 
ระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๒๑  ให้รัฐมนตรีด้าเนินการตามมติของคณะกรรมการ และมีอ้านาจมอบหมายให้ทบวง

การเมืองที่เกี่ยวข้องด้าเนินการใด ๆ อันเกี่ยวกับการจัดที่ดินได้ และถ้าสามารถท้าได้ ให้ทบวงการเมืองที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบอ้านาจไปนั้นโดยไม่ชักช้า และเพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้เจ้าพนักงาน
ของทบวงการเมืองเช่นว่านั้นมีอ้านาจหน้าที่อย่างเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ก้าหนดไว้ในประมวล
กฎหมายนี ้

ในการมอบอ้านาจให้ทบวงการเมืองด้าเนินการตามความในวรรคก่อน รัฐมนตรีจะให้ทบวง
การเมืองเช่นว่านั้นเบิกเงินในงบประมาณของกรมที่ดิน ไปใช้จ่ายตามรายการในงบประมาณแทนกรมที่ดินก็ได้  
____________ 
[๑๔] มาตรา ๒๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
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มาตรา ๒๒  ให้รัฐมนตรีและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีมอบหมายมีอ้านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดที่ดิน 

และให้ส่งเอกสารหลักฐานหรือสิ่งอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 
(๒) เข้าไปยังสถานที่หรือที่ดินของทบวงการเมือง องค์การของรัฐหรือเอกชนเพื่อตรวจสอบ

เร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดที่ดิน และให้มีอ้านาจสอบถามข้อเท็จจริง เรียกเอกสารหลักฐาน หรือสิ่งอื่นที่
เกี่ยวข้อง จากบุคคลที่อยู่ในสถานที่หรือที่ดินเช่นว่านั้น มาตรวจพิจารณาได้ตามความจ้าเป็น ในการนี้ บุคคลเช่น
ว่านั้นต้องให้ความสะดวกแก่คณะกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร  

มาตรา ๒๓  ในการใช้อ้านาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้า
พนักงานของทบวงการเมืองซึ่งมีอ้านาจหน้าที่อย่างเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา ๒๑ ต้องมี
บัตรประจ้าตัว และแสดงแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง  

มาตรา ๒๔  ให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความในประมวล
กฎหมายนี้ เป็นเจ้าพนักงานตามความหมายในกฎหมายลักษณะอาญา  

มาตรา ๒๕[๑๕]  เพื่อประโยชน์ในการจัดที่ดินหรือการส้ารวจความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน คณะกรรมการจะจัดให้มีการส้ารวจที่ดินก็ได้ 

เมื่อเป็นการสมควรจะส้ารวจที่ดินในท้องที่ใด ให้คณะกรรมการประกาศท้องที่นั้นเป็นเขต
ส้ารวจที่ดินในราชกิจจานุเบกษา และให้ปิดประกาศนั้น ณ ที่ว่าการอ้าเภอและบ้านก้านันในต้าบลที่อยู่ในเขต
ส้ารวจ ประกาศของคณะกรรมการดังกล่าวให้มีแผนที่ประเมินเขตที่ดินที่ก้าหนดให้เป็นเขตส้ารวจที่ดินไว้ท้าย
ประกาศด้วย แผนที่ดังกล่าวนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนแห่งประกาศ  

มาตรา ๒๖  ภายในเขตสา้รวจที่ดินตามความในมาตรา ๒๕ ให้ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้
ครอบครองที่ดินซึ่งอยู่ในเขตส้ารวจที่ดิน มีหน้าที่ 

(๑) แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งที่ดินต้ังอยู่ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศก้าหนด ตามแบบและวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีเช่นนี้จะจัดให้บุคคลอ่ืนแจ้งแทนก็ได้ 

(๒) น้าหรือจัดให้บุคคลอ่ืนน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ไปชี้เขตที่ดินซึ่งตนมีสิทธิหรือครอบครองอยู่ 
ในเมื่อได้รับค้าบอกกล่าวจากพนักงานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเป็นเวลาอันสมควร 

(๓) ลงชื่อรับรองการส้ารวจที่ดินของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่เป็นจริง ในกรณีที่จัดให้บุคคล
อ่ืนน้าชี้เขตที่ดินให้บุคคลซึ่งน้าชี้เขตที่ดินเป็นผู้ลงชื่อรับรองการส้ารวจที่ดินแทน  

มาตรา ๒๗  นอกจากที่ดินที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐน้าไปจัดตามกฎหมายอ่ืนแล้ว 
อธิบดีมีอ้านาจจัดที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองให้ราษฎรเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและท้ามาหาเลี้ยง
ชีพได้  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก้าหนด และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก้าหนดซึ่งให้รวมถึง
รายการดังต่อไปนี้ด้วย คือ 
___________ 
[๑๕] มาตรา ๒๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb02/%bb02-20-9999-update.htm#_ftn15
http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb02/%bb02-20-9999-update.htm#_ftnref15


คู่มือเตรียมสอบ นกัวิชาการทีด่ินปฏิบติัการ กรมที่ดิน 14 

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

 

 (๑) จ้านวนที่ดินที่จะแบ่งให้ครอบครอง 
(๒) หลักเกณฑ์สอบสวนคัดเลือกผู้เข้าครอบครอง 
(๓) วิธีที่ผู้เข้าครอบครองพึงปฏิบัติ 
(๔) หลักเกณฑ์การชดใช้ทุนที่ได้ลงไปในที่ดินนั้น และการเรียกค่าธรรมเนียมบางอย่าง 
(๕) กิจการที่จ้าเป็นส้าหรับการจัดแบ่งที่ดิน 
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก้าหนด และเงื่อนไขของคณะกรรมการ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
มาตรา ๒๗ ทวิ[๑๖]  ในกรณีที่ผู้ครอบครองและท้าประโยชน์ในที่ดินหรือผู้ซึ่งได้ครอบครอง

และท้าประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องจากบุคคลดังกล่าว ได้ยื่นค้าร้องขอผ่อนผันการแจ้งการครอบครองตาม
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ
และผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่ได้มีค้าสั่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสั่งการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้
ไม่ตัดสิทธิผู้ครอบครองและท้าประโยชน์ในที่ดินนั้นที่จะใช้สิทธิตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวลกฎหมายนี้  

มาตรา ๒๗ ตรี[๑๗]  เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศก้าหนดท้องที่และวันเร่ิมต้นของการ
ส้ารวจตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง ผู้ครอบครองและท้าประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้
บังคับโดยไม่มีหนังสือส้าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และมิได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ หรือผู้ซึ่งรอค้าสั่งผ่อนผันจากผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา ๒๗ ทวิ 
แต่ได้ครอบครองและท้าประโยชน์ในที่ดินนั้นติดต่อมาจนถึงวันท้าการส้ารวจรังวัดหรือพิสูจน์สอบสวน ถ้า
ประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินนั้น ให้แจ้งการครอบครองที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ณ ที่ดินน้ันตั้งอยู่ภายใน
ก้าหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันปิดประกาศ ถ้ามิได้แจ้งการครอบครองภายในก้าหนดเวลาดังกล่าว แต่ได้มาน้า
หรือส่งตัวแทนมาน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ท้าการส้ารวจรังวัดตามวันและเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศก้าหนด 
ให้ถือว่ายังประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินนั้น 

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ครอบครองและท้าประโยชน์ในที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้
หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและท้าประโยชน์ในที่ดินต่อเน่ืองมาจากบุคคลดังกล่าวด้วย  

มาตรา ๒๘  ให้คณะกรรมการมีอ้านาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือในการด้าเนิน
กิจการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วรายงานคณะกรรมการ 

ให้น้าความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
มาตรา ๒๙  ในการด้าเนินการตามความในมาตรา ๒๗ ที่ดินที่ได้รับมาโดยบทแห่งประมวล

กฎหมายนี้ตั้งอยู่ในท้องที่ใด ให้จัดให้บุคคลที่มีภูมิลา้เนาอยู่ในท้องที่นั้นได้รับ ได้ซื้อ ได้แลกเปลี่ยน หรือ
ได้เช่าซื้อก่อน ต่อเมื่อมีที่ดินเหลืออยู่ จึงให้จัดให้บุคคลที่มีภูมิล้าเนาอยู่ในท้องที่อื่นได้รับ ได้ซื้อ ได้แลกเปลี่ยน 
หรือได้เช่าซื้อต่อไป  
___________ 
[๑๖] มาตรา ๒๗ ทวิ เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กมุภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
[๑๗] มาตรา ๒๗ ตรี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
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มาตรา ๓๐[๑๘]  เมื่อได้จัดให้บุคคลเข้าครอบครองในที่ดินรายใดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออก 
ใบจองให้ไว้เป็นหลักฐานก่อน และเมื่อปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่า บุคคลที่ได้จัดให้เข้า

ครอบครองที่ดินได้ท้าประโยชน์ในที่ดิน และทั้งได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก้าหนด และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก้าหนดโดยครบถ้วนแล้ว ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้โดยเร็ว 

 มาตรา ๓๑[๑๙]  โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ที่ได้ออกสืบเนื่องมาจากใบจอง
ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ ห้ามมิให้ผู้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินดังกล่าวโอนที่ดินนั้นให้แก่ผู้อื่นในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าเป็นกรณีที่ได้ออกใบจองในหรือหลังวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ห้ามโอนภายใน
ก้าหนดสิบปีนับแต่วันได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ 

(๒) ถ้าเป็นกรณีที่ได้ออกใบจองก่อนวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เฉพาะที่รัฐให้การ
ช่วยเหลือในด้านสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ เนื่องจากการจัดที่ดิน ห้ามโอนภายในก้าหนดห้าปี นับแต่วันได้รับ
โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ 

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ที่ดินนั้นตกทอดทางมรดกหรือโอนให้แก่ทบวง
การเมือง องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังขึ้นโดย
พระราชบัญญัติ หรือโอนให้แก่สหกรณ์เพื่อช้าระหนี้โดยได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ภายในก้าหนดเวลาห้ามโอนตามวรรคหนึ่ง ที่ดินนั้นไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดี  
มาตรา ๓๒  บุคคลใดเข้าครอบครองที่ดินตามนัยแห่งบทบัญญัติมาตรา ๓๐ ไม่ปฏิบัติตาม

ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก้าหนด หรือเงื่อนไขของคณะกรรมการ อธิบดีมีอ้านาจสั่งให้บุคคลนั้นออกไปจากที่ดิน
นั้นได้ และนับตั้งแต่วันได้รับค้าสั่ง ให้บุคคลนั้นขาดสิทธิอันจะพึงได้ตามระเบียบข้อบังคับทั้งหลายทันที 

ถ้าบุคคลนั้นไม่พอใจค้าสั่งดังกล่าวในวรรคก่อน ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายใน
ก้าหนดสามสิบวัน นับแต่วันได้รับค้าสั่ง แต่ถ้ารัฐมนตรีมิได้วินิจฉัยสั่งการภายในก้าหนดหกสิบวัน นับแต่วัน
ได้รับอุทธรณ์ให้ถือว่ารัฐมนตรีสั่งให้มีสิทธิครอบครองในที่ดินนั้นต่อไป แต่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อก้าหนด และเงื่อนไขของคณะกรรมการตามเดิม 

ค้าสั่งของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด  
มาตรา ๓๓  ในเขตท้องที่ใดที่คณะกรรมการยังมิได้ประกาศเขตส้ารวจที่ดินตามความใน

หมวดนี้ก็ดี หรือในกรณีที่สภาพของที่ดินเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยก็ดี ราษฎรจะขออนุญาตจับจองที่ดินได้
โดยปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก้าหนด และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก้าหนด และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่
อนุญาตแล้ว ก็ให้ออกใบจองให้ต่อไป 
___________ 
[๑๘] มาตรา ๓๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕  
[๑๙] มาตรา ๓๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
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หมวด ๓ 
การก าหนดสิทธิในท่ีดิน 

_______________ 
มาตรา ๓๔[๒๐]  (ยกเลิก) 
มาตรา ๓๕[๒๑]  (ยกเลิก)  
มาตรา ๓๖[๒๒]  (ยกเลิก)  
มาตรา ๓๗[๒๓]  (ยกเลิก) 
มาตรา ๓๘[๒๔]  (ยกเลิก) 
มาตรา ๓๙[๒๕]  (ยกเลิก)  
มาตรา ๔๐[๒๖]  (ยกเลิก)  
มาตรา ๔๑[๒๗]  (ยกเลิก)  
มาตรา ๔๒[๒๘]  (ยกเลิก)  
มาตรา ๔๓[๒๙]  (ยกเลิก)  
มาตรา ๔๔[๓๐]  (ยกเลิก)  
มาตรา ๔๕[๓๑]  (ยกเลิก)  
มาตรา ๔๖[๓๒]  (ยกเลิก)  
มาตรา ๔๗[๓๓]  (ยกเลิก)  
มาตรา ๔๘[๓๔]  (ยกเลิก)  

__________ 
[๒๐] มาตรา ๓๔ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
[๒๑] มาตรา ๓๕ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
[๒๒] มาตรา ๓๖ ยกเลกิโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
[๒๓] มาตรา ๓๗ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
[๒๔] มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
[๒๕] มาตรา ๓๙ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
[๒๖] มาตรา ๔๐ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
[๒๗] มาตรา ๔๑ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
[๒๘] มาตรา ๔๒ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
[๒๙] มาตรา ๔๓ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
[๓๐] มาตรา ๔๔ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
[๓๑] มาตรา ๔๕ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
[๓๒] มาตรา ๔๖ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
[๓๓] มาตรา ๔๗ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
[๓๔] มาตรา ๔๘ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
[๓๕] มาตรา ๔๙ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
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มาตรา ๔๙[๓๕]  (ยกเลิก)  
มาตรา ๕๐  ในการที่อธิบดีใช้อ้านาจจ้าหน่ายที่ดินตามบทแห่งประมวลกฎหมายนี้ ให้อธิบดีมี

อ้านาจจ้าหน่ายโดยการขาย หรือให้เช่าซื้อตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวง และให้อธิบดีมี
อ้านาจเรียกค่าธรรมเนียมได้ไม่เกินร้อยละห้าของราคาที่จ้าหน่ายนั้น ถ้าจ้าหน่ายไม่ได้ภายในสองปี ให้อธิบดี
โดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอ้านาจจัดการขายที่ดินนั้นด้วยวิธีผ่อนส่งภายในสิบปี 

อ้านาจตามความที่กล่าวในวรรคแรกนั้น เมื่ออธิบดีเห็นเป็นการสมควรจะจัดแบ่งที่ดินออกเป็น
แปลง ๆ เพื่อจ้าหน่ายก็ได้  

มาตรา ๕๑  ในกรณีที่อธิบดีจะใช้อ้านาจจ้าหน่ายที่ดินตามประมวลกฎหมายนี้ ให้ผู้มีสิทธิ
ในที่ดินอันจะพึงจ้าหน่ายตกลงกับพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าที่ดินแปลงใด หรือส่วนของที่ดินตอนใดจะพึงจ้าหน่าย 
ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการชี้ขาด  

มาตรา ๕๒  ในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควรจะใช้อ้านาจจ้าหน่ายที่ดิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้ง
ไปให้ผู้มีสิทธิในที่ดินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เมื่อพ้นกา้หนดดังกล่าว ให้พนัก งานเจ้าหน้าที่
ตกลงกับผู้มีสิทธิในที่ดินเกี่ยวกับราคาที่ดิน ถ้าไม่สามารถตกลงราคาที่ดินกันได้ ให้น้าบทบัญญัติว่าด้วยการ
ก้าหนดราคาอสังหาริมทรัพย์โดยอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ราคาที่ดินที่จะพึงตกลงหรือที่จะพึงก้าหนดโดยอนุญาโตตุลาการน้ันให้ถือราคาตลาดตามที่
เป็นอยู่ในวันที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินทราบว่าอธิบดีจะใช้อ้านาจจ้าหน่าย  

มาตรา ๕๓  นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบตามความในมาตรา ๕๒ ให้อธิบดีมี
อ้านาจครอบครองที่ดินนั้นทันที และให้ผู้มีสิทธิในที่ดิน บริวาร ผู้เช่า ผู้อาศัย และบุคคลอ่ืนใดที่อยู่ในที่ดินนั้น 
ออกจากที่ดินภายในก้าหนดหนึ่งปี 

ในกรณีที่มีสัญญาเช่าที่ดินแปลงนั้นอยู่ ก็ให้สัญญาเช่าเป็นอันระงับไปในวันที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินทราบว่าอธิบดีจะใช้อ้านาจจ้าหน่าย  

มาตรา ๕๔  เมื่อมีการจ้าหน่ายที่ดินของผู้ใดตามนัยแห่งประมวลกฎหมายนี้ โดยวิธีเช่าซื้อ 
หรือผ่อนช้าระราคา ให้อธิบดีช้าระราคาที่ดินให้แก่ผู้มีสิทธิในที่ดินเป็นงวด ๆ ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีการจ้าหน่ายตามมาตรา ๓๙ ให้ผ่อนช้าระราคาที่ดินภายในห้าปี 
(๒) กรณีการจ้าหน่ายตามมาตราอ่ืน ให้ผ่อนช้าระราคาที่ดินภายในสิบปี 
ส้าหรับการผ่อนช้าระราคาที่ดินนั้น ให้คิดดอกเบี้ยร้อยละสามต่อปีของราคาที่ดินที่คา้งช้าระ

จากผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อ ให้แก่ผู้มีสิทธิในที่ดินเดิม  
__________ 
[๓๕] มาตรา ๔๙ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ 

 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb02/%bb02-20-9999-update.htm#_ftn35
http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb02/%bb02-20-9999-update.htm#_ftnref35


คู่มือเตรียมสอบ นกัวิชาการทีด่ินปฏิบติัการ กรมที่ดิน 18 

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

 

มาตรา ๕๕  ในกรณีการขายหรือให้เช่าซื้อที่ดินตามความในมาตรา ๕๐ ถ้าผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหรือสัญญาเช่าซื้อ แล้วแต่กรณี ให้อธิบดีมีอ้านาจเรียกที่ดินคืน ในการเรียก
ที่ดินคืน ให้สิทธิในที่ดินตกเป็นของกรมที่ดินในวันที่ผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อได้ทราบ หรือควรจะได้ทราบถึงการเรียก
ที่ดินคืน 

หมวด ๔ 
การออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน 

________________ 
มาตรา ๕๖[๓๖]  ภายใต้บังคับมาตรา ๕๖/๑ แบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการออกใบจอง หนังสือ

รับรองการท้าประโยชน์ ใบไต่สวนหรือโฉนดที่ดิน รวมทั้งใบแทนของหนังสือดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่ก้าหนด
ในกฎกระทรวง  

มาตรา ๕๖/๑[๓๗]  การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ ถ้าเป็นที่ดินที่มี
อาณาเขตติดต่อคาบเกี่ยวหรืออยู่ในเขตที่ดินของรัฐที่มีระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศหรือระวางรูปถ่ายทาง
อากาศ พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกให้ได้ต่อเมื่อตรวจสอบกับระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศหรือระวางรูปถ่าย
ทางอากาศฉบับที่ท้าขึ้นก่อนสุดเท่าที่ทางราชการมีอยู่แล้วว่าเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการท้าประโยชน์ได้ หรือตรวจสอบด้วยวิธีอ่ืน   ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีก้าหนด  

มาตรา ๕๗[๓๘]  โฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ ให้มีข้อความส้าคัญ 
ดังต่อไปนี้ ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้มีสิทธิในที่ดิน ต้าแหน่งที่ดิน จ้านวนเน้ือที่ รูปแผนที่ของที่ดินแปลงนั้นซึ่ง
แสดงเขตข้างเคียงทั้งสี่ทิศ ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือเจ้าพนักงานที่ดิน
ซึ่งอธิบดีมอบหมาย เป็นผู้ลงลายมือชื่อ และประทับตราประจ้าต้าแหน่งของเจ้าพนักงานที่ดินเป็นส้าคัญ กับ
ให้มีสารบัญส้าหรับจดทะเบียนไว้ด้วย 

โฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ให้ท้าเป็นคู่ฉบับรวมสองฉบับมอบให้ ผู้มี
สิทธิในที่ดินฉบับหนึ่ง อีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ ณ ส้านักงานที่ดิน ส้าหรับฉบับที่เก็บไว้ ณ ส้านักงานที่ดินนั้น จะ 
จ้าลองเป็นรูปถ่ายหรือจัดเก็บโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือเสมือน
เป็นต้นฉบับ[๓๙]  

มาตรา ๕๘[๔๐]  เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะให้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท้า
ประโยชน์ในจงัหวัดใดในปีใด ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาก้าหนดจังหวัดที่จะท้าการส้ารวจรังวัด 
___________ 
[๓๖] มาตรา ๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
[๓๗] มาตรา ๕๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
[๓๘] มาตรา ๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
[๓๙] มาตรา ๕๗ วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๔๐] มาตรา ๕๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
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ท้าแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการท้าประโยชน์ส้าหรับปีนั้น เขตจังหวัดที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนดไม่รวม
ท้องที่ที่ทางราชการได้จ้าแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร 

เมื่อได้มีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก้าหนดท้องที่และวัน
เร่ิมต้นของการเดินส้ารวจรังวัดในท้องที่นั้นโดยปิดประกาศไว้ ณ ส้านักงานที่ดิน ที่ว่าการอ้าเภอ ที่ว่าการกิ่ง
อ้าเภอ ที่ท้าการก้านัน และที่ท้าการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่ก่อนวันเร่ิมต้นส้ารวจไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เมื่อได้มีประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคสอง ให้บุคคลตามมาตรา ๕๘ ทวิ วรรคสอง 
หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว น้าพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มอบหมายเพื่อท้าการส้ารวจ
รังวัดท้าแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการท้าประโยชน์ในที่ดินของตนตามวันและเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้นัด
หมาย 

ในการเดินส้ารวจพิสูจน์สอบสวนการท้าประโยชน์เพื่อออกหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ 
เจ้าพนักงานที่ดินมีอ้านาจแต่งตั้งผู้ซึ่งได้รับการอบรมในการพิสูจน์สอบสวนการท้าประโยชน์ เป็นเจ้าหน้าที่
ออกไปพิสูจน์สอบสวนการท้าประโยชน์แทนตนได้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสี่ ให้เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา ๕๘ ทวิ[๔๑]  เมื่อได้ส้ารวจรังวัดท้าแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการท้าประโยชน์ในที่ดิน

ตามมาตรา ๕๘ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ แล้วแต่กรณี 
ให้แก่บุคคลตามที่ระบุไว้ในวรรคสอง เมื่อปรากฏว่าที่ดินที่บุคคลนั้นครอบครองเป็นที่ดินที่อาจออกโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ได้ตามประมวลกฎหมายนี้ 

บุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ตามวรรค
หนึ่งให้ได้ คือ 

(๑) ผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน มีใบจอง ใบเหยียบย่้า หนังสือรับรองการท้า
ประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า “ได้ท้าประโยชน์แล้ว” หรือเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัด
ที่ดินเพื่อการครองชีพ 

(๒) ผู้ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตรี 
(๓) ผู้ซึ่งครอบครองที่ดินและท้าประโยชน์ในที่ดิน ภายหลังวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้ 

บังคับ และไม่มีใบจอง ใบเหยียบย่้า หรือไม่มีหลักฐานว่าเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการ
ครองชีพ 

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินตามวรรคสอง 
(๑) ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและท้าประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวด้วย 

ส้าหรับบุคคลตามวรรคสอง (๒) และ (๓) ให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท้า 
_____________ 
[๔๑] มาตรา ๕๘ ทวิ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
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ประโยชน์ แล้วแต่กรณี ได้ไม่เกินห้าสิบไร่ ถ้าเกินห้าสิบไร่ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นการ
เฉพาะราย  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก้าหนด 

ภายในสิบปีนับแต่วันที่ได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ตามวรรค
หนึ่ง ห้ามมิให้บุคคลตามวรรคสอง (๓) ผู้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินดังกล่าวโอนที่ดินนั้นให้แก่ผู้อ่ืน เว้นแต่เป็น
การตกทอดทางมรดก หรือโอนให้แก่ทบวงการเมือง องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วย การจัดตั้ง
องค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือโอนให้แก่สหกรณ์เพื่อช้าระหนี้โดยได้รับ
อนุมัติจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ภายในก้าหนดระยะเวลาห้ามโอนตามวรรคห้า ที่ดินนั้นไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดี  
มาตรา ๕๘ ตรี[๔๒]  เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะให้มีการออกโฉนดที่ดินส้าหรับที่ดินที่มี

หนังสือรับรองการท้าประโยชน์ซึ่งใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศในท้องที่ใด ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาก้าหนดท้องที่นั้นและวันที่เร่ิมด้าเนินการออกโฉนดที่ดินให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

การท้าแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้น้าหลักฐานเกี่ยวกับระวางรูปถ่ายทาง
อากาศที่ใช้กับหนังสือรับรองการท้าประโยชน์มาปรับแก้ตามหลักวิชาการแผนที่รูปถ่ายทางอากาศโดยไม่ต้อง
ท้าการส้ารวจรังวัด เว้นแต่กรณีจ้าเป็นให้เจ้าพนักงานที่ดินท้าการส้ารวจรังวัด 

เมื่อถึงกา้หนดวันที่เร่ิมด้าเนินการออกโฉนดที่ดินตามประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง
แล้ว ให้ระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใด ๆ ที่ต้องมีการรังวัดส้าหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการท้า
ประโยชน์โดยใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศในท้องที่ดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีจ้าเป็นเจ้าพนักงานที่ดินจะอนุญาต
เฉพาะรายก็ได้  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก้าหนด 

การออกโฉนดที่ดินตามมาตรานี้ ให้ออกแก่ผู้มีชื่อซึ่งเป็นผู้มีสิทธิในหนังสือรับรองการท้า
ประโยชน์ 

เมื่อได้จัดท้าโฉนดที่ดินแปลงใดพร้อมที่จะแจกแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินประกาศก้าหนดวัน
แจกโฉนดที่ดินแปลงนั้นแก่ผู้มีสิทธิ และให้ถือว่าหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ส้าหรับที่ดินแปลงนั้นได้
ยกเลิกตั้งแต่วันก้าหนดแจกโฉนดที่ดินตามประกาศดังกล่าว และให้ส่งหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ที่ยกเลิก
แล้วนั้นคืนแก่เจ้าพนักงานที่ดิน เว้นแต่กรณีสูญหาย  

มาตรา ๕๙[๔๓]  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินมาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การท้าประโยชน์เป็นการเฉพาะรายไม่ว่าจะได้มีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๕๘ แล้วหรือไม่ก็ตาม เมื่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นสมควร ให้ด้าเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ 
แล้วแต่กรณี ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวลกฎหมายนี้ก้าหนด 

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่ง 
___________ 
[๔๒] มาตรา ๕๘ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
[๔๓] มาตรา ๕๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
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ได้ครอบครองและท้าประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองด้วย  
  มาตรา ๕๙ ทวิ[๔๔]  ผู้ซึ่งครอบครองและท้าประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้
ใช้ 

บังคับโดยไม่มีหนังสือส้าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และมิได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา 
๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ แต่ไม่รวมถึงผู้ซึ่งมิได้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ 
ตรี ถ้ามีความจ้าเป็นจะขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท้าประโยชน์เป็นการเฉพาะราย เมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นสมควรให้ด้าเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ แล้วแต่กรณี 
ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวลกฎหมายนี้กา้หนด แต่ต้องไม่เกินห้าสิบไร่ ถ้าเกินห้าสิบไร่จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก้าหนด 

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ครอบครองและท้าประโยชน์ในที่ดินตามวรรคหนึ่งให้
หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและท้าประโยชน์ในที่ดินต่อเน่ืองมาจากบุคคลดังกล่าวด้วย  

มาตรา ๕๙ ตรี[๔๕]  ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ ถ้าปรากฏ
ว่าเน้ือที่ที่ท้าการรังวัดใหม่แตกต่างไปจากเน้ือที่ตามใบแจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้
ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ได้เท่า
จ้านวนเน้ือที่ที่ได้ท้าประโยชน์  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก้าหนด  

มาตรา ๕๙ จัตวา[๔๖]  การออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ ทวิ มาตรา ๕๘ ตรี และมาตรา ๕๙ ถ้า
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเดิมมีรายการภาระผูกพัน หรือมีรายการเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิในที่ดินในระหว่าง
ด้าเนินการออกโฉนดที่ดิน ให้ยกรายการดังกล่าวมาจดแจ้งไว้ในโฉนดที่ดินด้วย  

มาตรา ๕๙ เบญจ[๔๗]  การออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ ทวิ และมาตรา ๕๙ ให้ถือว่าหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินเดิมเป็นอันยกเลิก และให้ส่งหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ยกเลิกแลว้นั้นคืนแก่เจ้าพนักงาน
ที่ดิน เว้นแต่กรณีสูญหาย  

มาตรา ๖๐[๔๘]  ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ ถ้ามีผู้โต้แย้งสิทธิกัน 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานที่ดิน แล้วแต่กรณี มีอ้านาจท้าการสอบสวนเปรียบเทียบ ถ้าตกลงกันได้ก็
ให้ด้าเนินการไปตามที่ตกลง หากตกลงกันไม่ได้ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา
มีอ้านาจพิจารณาสั่งการไปตามที่เห็นสมควร 

เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสั่งประการใดแล้วให้แจ้ง 
______________ 
[๔๔] มาตรา ๕๙ ทวิ เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กมุภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
[๔๖] มาตรา ๕๙ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
[๔๗] มาตรา ๕๙ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
[๔๘] มาตรา ๖๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
[๔๘] มาตรา ๖๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
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เป็นหนังสือต่อคู่กรณีเพื่อทราบ และให้ฝ่ายที่ไม่พอใจไปด้าเนินการฟ้องต่อศาลภายในก้าหนดหกสิบวันนับแต่
วันทราบค้าสั่ง 

ในกรณีที่ได้ฟ้องต่อศาลแล้ว ให้รอเร่ืองไว้ เมื่อศาลได้พิพากษาหรือมีค้าสั่งถึงที่สุดประการใด 
จึงให้ด้าเนินการไปตามกรณี ถ้าไม่ฟ้องภายในก้าหนด ก็ให้ด้าเนินการไปตามที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้า
พนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสั่ง แล้วแต่กรณี  

มาตรา ๖๑[๔๙]  เมื่อความปรากฏว่าได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ หรือ
ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียน
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่ง
ด้ารงต้าแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดินมีอ้านาจหน้าที่สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขได้ 

ก่อนที่จะด้าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีอ้านาจเรียกโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการท้าประโยชน์ เอกสารที่
ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เอกสารที่ได้จดแจ้งรายการทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ หรือเอกสารอ่ืนที่
เกี่ยวข้องมาพิจารณา พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบเพื่อให้โอกาสคัดค้าน ถ้าไม่คัดค้านภายในก้าหนด
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้ถือว่าไม่มีการคัดค้าน 

คณะกรรมการสอบสวนการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทา้ประโยชน์ที่ออก
โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างน้อยต้องมีเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและตัวแทนคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่เป็นกรรมการ 

การสอบสวนตามวรรคสองต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จและส่งให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายตามวรรคหนึ่งภายในก้าหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ได้มีค้าสั่งให้ทา้การสอบสวน ในกรณีที่
คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก้าหนดเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการ
สอบสวนรายงานเหตุที่ท้าให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งเพื่อขอ
ขยายระยะเวลาการสอบสวน โดยให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งสั่งขยายระยะเวลา
ด้าเนินการได้ตามความจ้าเป็นแต่ไม่เกินหกสิบวัน 

ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่
ได้รับรายงานการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่ เมื่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตาม
วรรคหนึ่งพิจารณาประการใดแล้ว ก็ให้ด้าเนินการไปตามนั้น 

การด้าเนินการเพิกถอนหรือแก้ไขตามความในมาตรานี้ ถ้าไม่ได้โฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการท้าประโยชน์มา ให้ถือว่าโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท้าประโยชน์นั้นสูญหาย และให้เจ้า
พนักงานที่ดินออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อด้าเนินการต่อไป 
___________ 
[๔๙] มาตรา ๖๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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ถ้ามีการคลาดเคลื่อนเนื่องจากเขียนหรือพิมพ์ข้อความผิดพลาดโดยมีหลักฐานชัดแจ้งและผู้มีส่วน
ได้เสียยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอ้านาจหน้าที่แก้ไขให้ถูกต้องได้ 

ในกรณีที่ศาลมีค้าพิพากษาหรือค้าสั่งถึงที่สุดให้เพิกถอนหรือแก้ไขอย่างใดแล้ว ให้เจ้า
พนักงานที่ดินด้าเนินการตามค้าพิพากษาหรือค้าสั่งนั้นตามวิธีการที่อธิบดีก้าหนด 

การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้านและ
การพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไข ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๖๒  บรรดาคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวด้วยเร่ืองกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ได้ออกโฉนดที่ดินแล้ว เมื่อศาล
พิจารณาพิพากษาคดีถึงที่สุดแล้ว ให้ศาลแจ้งผลของค้าพิพากษาอันถึงที่สุดหรือค้าสั่งนั้นต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
แห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ด้วย  

มาตรา ๖๓  โฉนดที่ดินของผู้ใดเป็นอันตราย ช้ารุด สูญหายด้วยประการใด ให้เจ้าของมาขอรับใบ
แทนโฉนดที่ดินนั้นได้ 

เมื่อได้ออกใบแทนไปแล้ว โฉนดที่ดินเดิมเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอ่ืน 
ส้าหรับการขอใบแทนใบจอง หนังสือรับรองการท้าประโยชน์หรือใบไต่สวน ให้น้าความ

ดังกล่าวข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม  
มาตรา ๖๔[๕๐]  ถ้าโฉนดที่ดิน ใบไต่ส่วน หนังสือรับรองการท้าประโยชน์ หรือใบจอง ฉบับ

ส้านักงานที่ดินเป็นอันตราย ช้ารุด สูญหาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑ มีอ้านาจเรียกหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินดังกล่าวจากผู้มีสิทธิในที่ดินมาพิจารณาแล้วจัดท้าขึ้นใหม่ โดยอาศัยหลักฐานเดิมได้ 

หมวด ๕ 
การรังวัดท่ีดิน 

________ 
มาตรา ๖๕  การรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดใน

กฎกระทรวง  
มาตรา ๖๖  เพื่อประโยชน์แก่การรังวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานมีอ้านาจ เข้าไปใน 

ที่ดินของผู้มีสิทธิในที่ดิน หรือผู้ครอบครองในเวลากลางวันได้ แต่จะต้องแจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินทราบเสียก่อน 
และให้ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้นอ้านวยความสะดวกตามควรแก่กรณี 

ในกรณีต้องสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ในที่ดินของผู้ใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจสร้าง
หมุดหลักฐานลงได้ตามความจ้าเป็น 

ในการรังวัด เมื่อมีความจ้าเป็นและโดยสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจที่จะขุดดิน ตัด รานกิ่ง
ไม้หรือกระท้าการอย่างอ่ืนแก่สิ่งที่กีดขวางแก่การรังวัดได้เท่าที่จ้าเป็น  ทั้งนี้ ให้ระลึกถึงการที่จะให้เจ้าของ
ได้รับความเสียหายน้อยที่สุด  
______________ 
[๕๐] มาตรา ๖๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
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มาตรา ๖๗  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดท้าหลักหมายเขตที่ดิน หรือได้สร้างหมุดหลักฐานเพื่อ
การแผนที่ลงไว้ในที่ใด ห้ามมิให้ผู้หน่ึงผู้ใดนอกจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ท้าลาย ดัดแปลง เคลื่อนย้าย ถอดถอน
หลักหมายเขตหรือหมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่นั้นไปจากที่เดิม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานที่ดิน  

มาตรา ๖๘  เมื่อบุคคลใดมีความจ้าเป็นที่จะต้องกระท้าการตามความในมาตรา ๖๗ ให้ยื่นค้า
ร้องต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อขออนุญาต 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานที่ดินไม่อนุญาต ให้เจ้าของที่ดินมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ ภายในสิบ
ห้าวันนับจากวันทราบค้าสั่งไม่อนุญาต ให้รัฐมนตรีสั่งภายในหกสิบวันนับจากวันได้รับอุทธรณ์ ค้าสั่งรัฐมนตรี
ให้เป็นที่สุด 

ถ้ารัฐมนตรีไม่สั่งภายในก้าหนดหกสิบวันดังกล่าวในวรรคก่อน ให้ถือว่าอนุญาต  
มาตรา ๖๙  เมื่อเป็นการสมควรจะท้าการสอบเขตที่ดินตามแผนที่ระวางในท้องที่ใด ให้ผู้ว่า

ราชการจังหวัดประกาศให้ผู้มีสิทธิในที่ดินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน การประกาศให้ท้าหนังสือปิดไว้
ในบริเวณที่ดินเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบด้วย และให้แจ้งก้าหนด วัน เวลา ไปให้ผู้มีสิทธิในที่ดินทราบอีก
ชั้นหนึ่ง และให้ผู้มีสิทธิในที่ดินน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ท้าการรังวัดสอบเขตที่ดิน 

ผู้มีสิทธิในที่ดินตามความในวรรคก่อน จะตั้งตัวแทนน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ท้าการรังวัดสอบ
เขตที่ดินของตนก็ได้ 

ที่ดินที่ได้ท้าการสอบเขตแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอ้านาจท้าโฉนดที่ดินให้ใหม่ แทนฉบับ
เดิม ส่วนฉบับเดิมเป็นอันยกเลิกและให้ส่งคืน  

มาตรา ๖๙ ทวิ[๕๑]  ผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะรายของตน ให้ยื่นค้า
ขอพร้อมด้วยโฉนดที่ดินน้ันต่อเจ้าพนักงานที่ดินและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปท้าการรังวัดให้ 

ในการรังวัด ถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเน้ือที่ในโฉนดที่ดิน เมื่อผู้มีสิทธิ
ในที่ดินข้างเคียงได้รับรองแนวเขตแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอ้านาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็น
จริงได้ เว้นแต่จะเป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย 

ในกรณีที่ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้ หรือในกรณีที่ผู้ มีสิทธิ
ในที่ดินข้างเคียงได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มาระวังแนวเขตแล้วแต่ไม่มา หรือมาแต่ไม่ยอมลงชื่อ
รับรองแนวเขตโดยไม่ได้คัดค้านการรังวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้นั้นมาลงชื่อรับรองแนว
เขตหรือคัดค้านภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือ ถ้าผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่ด้าเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใดภายในก้าหนดดังกล่าว และผู้ขอได้ให้ค้ารับรองว่ามิได้น้าท้าการรังวัดรุกล้้าที่ดินข้างเคียงและยินยอมให้
แก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริง ให้เจ้าพนักงานที่ดินด้าเนินการตามวรรคสองไปได้โดยไม่ต้องมี
การรับรองแนวเขต 
____________ 
[๕๑] มาตรา ๖๙ ทวิ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
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การติดต่อหรือการแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

หากปรากฏว่ามีผู้คัดค้าน ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอ้านาจสอบสวนไกล่เกลี่ยโดยถือหลักฐานแผน
ที่เป็นหลักในการพิจารณา ถ้าตกลงกันได้ก็ให้ด้าเนินการไปตามที่ตกลง แต่ต้องไม่เป็นการสมยอมกันเพื่อ
หลีกเลี่ยงกฎหมาย หากตกลงกันไม่ได้ให้แจ้งคู่กรณีไปฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าไม่
มีการฟ้องภายในก้าหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์จะสอบเขตโฉนดที่ดินนั้นต่อไป 

ในกรณีผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะขอให้ตรวจสอบเน้ือที่ตามหนังสือรับรองการท้าประโยชน์
เฉพาะรายของตน ให้ยื่นค้าขอพร้อมด้วยหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ส้าหรับที่ดินนั้นต่อเจ้าพนักงานที่ดิน 
และให้น้าความในวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

มาตรา ๗๐  เพื่อประโยชน์แก่การรังวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจ 
(๑) เรียกผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงมาระวังแนวเขต และลงชื่อรับทราบแนวเขตที่ดินของตน 
(๒) เรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค้า หรือสั่งให้ส่งเอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนใดที่

เกี่ยวข้องในการสอบสวน  
มาตรา ๗๐ ทวิ[๕๒]  ให้น้าความในมาตรา ๖๖ และมาตรา ๗๐ มาใช้บังคับแก่การพิสูจน์

สอบสวนที่ดินเพื่อออกหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ และการตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการท้า
ประโยชน์โดยอนุโลม 

หมวด ๖ 
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

___________________ 
มาตรา ๗๑[๕๓]  ให้เจ้าพนักงานที่ดิน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส้าหรับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตท้องที่
ส้านักงานที่ดินจังหวัดหรือส้านักงานที่ดินสาขานั้น 

ในกรณีที่ส้านักงานที่ดินจังหวัดหรือส้านักงานที่ดินสาขาได้น้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดิน เป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส้าหรับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตท้องที่ส้านักงานที่ดินจังหวัดหรือ
ส้านักงานที่ดินสาขาอื่นได้ด้วย เว้นแต่การจดทะเบียนที่ต้องมีการประกาศหรือต้องมีการรังวัด  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา[๕๔]  
__________ 
[๕๒] มาตรา ๗๐ ทวิ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
[๕๓] มาตรา ๗๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
[๕๔] มาตรา ๗๑ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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มาตรา ๗๒[๕๕]  ผู้ใดประสงค์จะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตาม 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้คู่กรณีน้าหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาขอจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑ 

การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามวรรคหนึ่ง สา้หรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ใบไต่สวน
หรือหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ คู่กรณีอาจยื่นค้าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดิน หรือส้านักงานที่ดิน
แห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑ ด้าเนินการจดทะเบียนให้ เว้นแต่การจดทะเบียนที่ต้องมี
การประกาศหรือต้องมีการรังวัด  

มาตรา ๗๓  เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่านิติกรรมที่คู่กรณีน้ามาขอจดทะเบียนนั้นเป็น
โมฆะกรรม พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ต้องจดทะเบียนให้ 

หากนิติกรรมที่คู่กรณีน้ามาขอจดทะเบียนนั้นปรากฏว่าเป็นโมฆียะกรรม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
รับจดทะเบียนในเมื่อคู่กรณีฝ่ายที่อาจเสียหายยืนยันให้จด  

มาตรา ๗๔  ในการด้าเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 
๗๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจสอบสวนคู่กรณี และเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค้า หรือส่งเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจ้าเป็น แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด้าเนินการไปตามควรแก่กรณี 

ถ้ามีกรณีเป็นที่ควรเชื่อได้ว่า การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้น จะเป็นการหลีกเลี่ยง
กฎหมาย หรือเป็นที่ควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดจะซื้อที่ดินเพื่อประโยชน์แก่คนต่างด้าว ให้ขอค้าสั่งต่อรัฐมนตรี 
ค้าสั่งรัฐมนตรีเป็นที่สุด  

มาตรา ๗๕[๕๖]  การด้าเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการท้าประโยชน์ ให้เจ้าพนักงานที่ดินบันทึกข้อตกลงหรือท้าสัญญาเกี่ยวกับการนั้น แล้วแต่กรณี 
แล้วให้จดบันทึกสารส้าคัญลงในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ฉบับส้านักงานที่ดินและฉบับ
เจ้าของที่ดินให้ตรงกันด้วย  

มาตรา ๗๖  ในกรณีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ท้าการสอบสวนและรังวัดหมายเขตไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกโฉนดที่ดิน ให้ไปขอจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา ๗๑ 

การจดทะเบียนดังกล่าวในวรรคก่อน ให้จดแจ้งในใบไต่สวน อนุโลมตามวิธีการว่าด้วยการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน  

มาตรา ๗๗  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืน ถ้า
ประมวลกฎหมายนี้มิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวง  
_______________ 
[๕๕] มาตรา ๗๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
[๕๖] มาตรา ๗๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘  
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มาตรา ๗๘  การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินซึ่งได้มาตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๒ หรือโดยประการอ่ืนนอกจากนิติกรรมส้าหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินแล้ว ให้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๗๙[๕๗]  ผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะแบ่งแยกที่ดินออกเป็นหลายแปลงหรือรวมที่ดิน
หลายแปลงเข้าเป็นแปลงเดียวกัน ให้ยื่นค้าขอพร้อมด้วยหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นต่อพนักงา น
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑ 

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้น้ามาตรา ๖๙ ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลมด้วย และถ้าจะต้องจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ก็ให้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเสียก่อน แล้วจึงออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ฉบับใหม่ให้  

มาตรา ๘๐[๕๘]  ในกรณีไถ่ถอนจากจ้านอง หรือไถ่ถอนจากการขายฝากซึ่งที่ดินที่มีหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืน เมื่อผู้รับจ้านองหรือผู้รับซื้อฝากได้ท้าหลักฐานเป็นหนังสือว่าได้มี
การไถ่ถอนแล้ว ให้ผู้มีสิทธิไถ่ถอนหรือผู้มีสิทธิในอสังหาริมทรัพย์น้าหลักฐานที่แสดงว่าได้มีการไถ่ถอนแล้ว
มาขอจดทะเบียนไถ่ถอนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจเป็นการถูกต้อง ให้จดทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือ
ในทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ให้ปรากฏการไถ่ถอนนั้น  

มาตรา ๘๑[๕๙]  การขอจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก ให้ผู้
ได้รับมรดกน้าหลักฐานส้าหรับที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหลักฐานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อื่น
พร้อมด้วยหลักฐานในการได้รับมรดกมายื่นค้าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑ ถ้าหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดินอยู่กับบุคคลอ่ืน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าวนั้นได้[๖๐] 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนพยานหลักฐานและเชื่อได้ว่าผู้ขอเป็นทายาทแล้ว ให้
ประกาศโดยท้าเป็นหนังสือปิดไว้ในที่เปิดเผยมีก้าหนดสามสิบวัน ณ ส้านักงานที่ดิน ส้านักงานเขตหรือที่ว่าการ
อ้าเภอหรือกิ่งอ้าเภอ ส้านักงานเทศบาล ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบล ที่ท้าการแขวงหรือที่ท้าการก้านัน ที่
ท้าการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ และบริเวณอสังหาริมทรัพย์นั้นแห่งละหนึ่งฉบับ และให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือส่งประกาศดังกล่าวให้บุคคลที่ผู้ขอแจ้งว่าเป็นทายาทและมิได้มาด้วยในวันยื่นค้าขอ
ทราบเท่าที่จะท้าได้ หากไม่มีทายาทซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกโต้แย้งภายในก้าหนดเวลาที่ประกาศ และมีหลักฐานเป็น
ที่เชื่อได้ว่าผู้ขอมีสิทธิได้รับมรดกแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด้าเนินการจดทะเบียนให้ตามที่ผู้ขอแสดง
หลักฐานการมีสิทธิตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่ก้าหนดในกฎกระทรวง[๖๑] 
____________ 
[๕๗] มาตรา ๗๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
[๕๘] มาตรา ๘๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
[๕๙] มาตรา ๘๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๖๐] มาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
[๖๑] มาตรา ๘๑ วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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------------------------------------------------------------------------------ 

 

ในกรณีที่มีทายาทซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกโต้แย้ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจสอบสวนคู่กรณี
และเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค้า หรือสั่งให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามความจ้าเป็น และให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ถ้าเปรียบเทียบไม่ตกลง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งการไปตามที่เห็นสมควร 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งประการใดแล้ว ให้แจ้งให้คู่กรณีทราบ และให้ฝ่ายที่ไม่พอใจไป
ด้าเนินการฟ้องต่อศาลภายในก้าหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากผู้นั้นมิได้ฟ้องต่อศาลและน้าหลักฐาน
การยื่นฟ้องพร้อมส้าเนาค้าฟ้องเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับมรดกมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน
ก้าหนดเวลาดังกล่าว ก็ให้ด้าเนินการไปตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่ง 

ในกรณีที่ทายาทได้ยื่นฟ้องต่อศาลภายในก้าหนดเวลาตามความในวรรคสี่ หรือทายาทอื่นซึ่งมี
สิทธิได้รับมรดกได้ฟ้องคดีเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับมรดกต่อศาลก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมการได้มาโดยทางมรดก เมื่อผู้นั้นน้าหลักฐานการยื่นฟ้องพร้อมส้าเนาค้าฟ้องแสดงต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระงับการจดทะเบียนไว้ เมื่อศาลได้มีค้าพิพากษาหรือค้าสั่งถึงที่สุดประการใดก็
ให้ด้าเนินการไปตามค้าพิพากษาหรือค้าสั่งนั้น 

 มาตรา ๘๒[๖๒]  ผู้ใดประสงค์จะขอจดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดกในหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดิน หรือประสงค์จะขอจดทะเบียนให้ปรากฏชื่อผู้จัดการมรดกในทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ ให้ยื่นค้าขอพร้อมด้วยน้าหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหลักฐานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อื่น
นั้น และหลักฐานการเป็นผู้จัดการมรดกมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑ ถ้าเป็นผูจ้ัดการมรดกโดย
ค้าสั่งศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด้าเนินการจดทะเบียนให้ตามค้าขอ แต่ถ้าเป็นผู้จัดการมรดกในกรณีอ่ืน ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนและตรวจสอบหลักฐาน และให้น้าความในมาตรา ๘๑ วรรคสอง มาใช้บังคับโดย
อนุโลม เมื่อไม่มีผู้ใดโต้แย้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดกในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
นั้น หรือในทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้ แต่ถ้ามีผู้โต้แย้งก็ให้รอเร่ืองไว้และแจ้งให้
คู่กรณีไปฟ้องต่อศาล เมื่อศาลมีค้าพิพากษาหรือค้าสั่งถึงที่สุดประการใดแล้ว ให้ด้าเนินการไปตามค้าพิพากษา
หรือค้าสั่งศาลนั้น 

ในกรณีที่ผู้จัดการมรดกซึ่งได้มีชื่อในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแล้ว ขอจดทะเบียนสิทธิใน
ที่ดินหรือจดทะเบียนสิทธิในที่ดินพร้อมกับอสังหาริมทรัพย์อ่ืนรวมกับที่ดินดังกล่าวให้แก่ทายาท หรือผู้จัดการ
มรดกซึ่งปรากฏชื่อในทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แล้ว ขอจดทะเบียนสิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์อ่ืนให้แก่ทายาท ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด้าเนินการจดทะเบียนให้ตามค้าขอโดยไม่ต้องประกาศ
ตามมาตรา ๘๑ 

ในกรณีที่ทรัสตีของทรัสต์ซึ่งได้ก่อต้ังขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายไว้แล้วขอจดทะเบียนในฐานะ
เป็นทรัสตี เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนพยานหลักฐานแล้ว ให้ด้าเนินการจดทะเบียนได้  
___________ 
[๖๒] มาตรา ๘๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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------------------------------------------------------------------------------ 

 

มาตรา ๘๓[๖๓]  ผู้ใดมีส่วนได้เสียในที่ดินใดอันอาจจะฟ้องบังคับให้มีการจดทะเบียน หรือให้มี
การเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้ มีความประสงค์จะขออายัดที่ดิน ให้ยื่นค้าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 
๗๑ 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอได้น้ามาแสดงแล้ว ถ้าเห็นสมควรเชื่อถือก็
ให้รับอายัดไว้มีก้าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่สั่งรับอายัด เมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าก าร
อายัดสิ้นสุดลงและผู้นั้นจะขออายัดซ้้าในกรณีเดียวกันอีกไม่ได้ 

ถ้าผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านว่าการอายัดนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจ
สอบสวนพยานหลักฐานเท่าที่จ้าเป็น เมื่อเป็นที่เชื่อได้ว่าได้รับอายัดไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ้านาจสั่งยกเลิกการอายัดนั้น และแจ้งให้ผู้ขออายัดทราบ 

หมวด ๗ 
การก าหนดสิทธิในท่ีดินเพื่อการศาสนา 

_______________ 
มาตรา ๘๔  การได้มาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม วัดบาดหลวงโรมันคาธอลิค มูลนิธิเกี่ยวกับ

คริสต์จักร หรือมัสยิดอิสลาม ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี และให้ได้มาไม่เกิน ๕๐ ไร่ 
ในกรณีที่เป็นการสมควร รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินเกินจ้านวนที่บัญญัติไว้ในวรรค

แรกก็ได้ 
บทบัญญัติในมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนการได้มาซึ่งที่ดินที่มีอยู่แล้วก่อนวันที่ประมวล

กฎหมายนี้ใช้บังคับ และการได้มาซึ่งที่ดินของมัสยิดอิสลามโดยทางบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในจังหวัดที่มี
ต้าแหน่งดะโต๊ะยุติธรรม  

มาตรา ๘๕  ในกรณีที่นิติบุคคลได้มาซึ่งที่ดินเกินก้าหนดตามความในมาตรา ๘๔ เมื่อประมวล
กฎหมายนี้ได้ใช้บังคับแล้ว ให้นิติบุคคลดังกล่าวจัดการจ้าหน่ายภายในห้าปี ถ้าไม่จ้าหน่ายที่ดินภายในเวลาที่
ก้าหนด ให้อธิบดีมีอ้านาจจ้าหน่ายที่ดินนั้น และให้น้าบทบัญญัติเรื่องการบังคับจ้าหน่ายที่ดินตามความในหมวด 
๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด ๘ 
การก าหนดสิทธิในท่ีดินของคนต่างด้าว 

_____________ 
มาตรา ๘๖  คนต่างด้าวจะได้มาซึ่งที่ดินก็โดยอาศัยบทสนธิสัญญาซึ่งบัญญัติให้มีกรรมสิทธิ์ใน

อสังหาริมทรัพย์ได้ และอยู่ในบังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ด้วย 
ภายใต้บังคับมาตรา ๘๔ คนต่างด้าวดังกล่าวจะได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ประกอบ

กิจการในทางพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การสุสาน การกุศลสาธารณะ หรือการศาสนา ต้อง 
____________ 
[๖๓] มาตรา ๘๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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------------------------------------------------------------------------------ 

 

เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการซึ่งก้าหนดโดยกฎกระทรวง และต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี  
มาตรา ๘๗  จ้านวนที่ดินที่จะพึงอนุญาตให้ตามความในมาตราก่อน มีก้าหนดดังนี้ 
(๑) ที่อยู่อาศัย ครอบครัวละไม่เกิน                       ๑ ไร ่
(๒) ที่ใช้เพื่อพาณิชยกรรม ไม่เกิน                        ๑ ไร ่
(๓) ที่ใช้เพื่ออุตสาหกรรม ไม่เกิน                       ๑๐ ไร่ 
(๔) ที่ใช้เพื่อเกษตรกรรม ครอบครัวละไม่เกิน          ๑๐ ไร่ 
(๕) ที่ใช้เพื่อการศาสนา ไม่เกิน                           ๑ ไร่ 
(๖) ที่ใช้เพื่อการกุศลสาธารณะ ไม่เกิน                   ๕ ไร่ 
(๗) ที่ใช้เพื่อการสุสาน ตระกูลละไม่เกิน                 ไร ่
คนต่างด้าวผู้ใดต้องการมีสิทธิในที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมเกินกว่าที่บัญญัติไว้ใน (๓) ถ้าเห็น

เป็นการสมควร คณะรัฐมนตรีจะอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินเกินกว่าจ้านวนที่ก้าหนดไว้ โดยก้าหนดเงื่อนไขก็ได้ และ
ให้น้าบทบัญญัติมาตรา ๔๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

มาตรา ๘๘  บทบัญญัติในมาตรา ๘๗ มิให้กระทบกระเทือนแก่ที่ดินของคนต่างด้าวที่มีอยู่แล้ว 
เกินก้าหนดตามความในมาตรา ๘๗ ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ ส่วนผู้ที่มีที่ดินอยู่แล้วน้อยกว่า
ก้าหนด หรือผู้ที่ได้จ้าหน่ายที่ดินเดิมของตนไป อาจได้มาซึ่งที่ดินได้อีก แต่รวมแล้วต้องไม่เกินก้าหนดตาม
มาตรา ๘๗  

มาตรา ๘๙  เมื่อคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อกิจการใด ผู้รับอนุญาตต้องใช้
ที่ดินเพื่อกิจการน้ัน จะใช้เพื่อกิจการอ่ืนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อกิจการอ่ืนใหม่ตามจ้านวนที่ไม่
เกินก้าหนดในมาตรา ๘๗ ถ้าจะไม่ใช้ที่ดินตามที่ได้รับอนุญาตน้ันต้องแจ้งให้ทราบตามแบบและวิธีการที่
ก้าหนดในกฎกระทรวง ภายในก้าหนดสามสิบวันนับแต่วันไม่ใช้ที่ดินนั้น 

คนต่างด้าวผู้ใดประสงค์จะใช้ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืนใหม่ ให้ขออนุญาตใหม่ต่อรัฐมนตรีตามแบบ
และวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวง ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรก็ให้มีอ้านาจอนุญาต  

มาตรา ๙๐  คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้ที่ดินเพื่อกิจการใด ถ้าไม่ใช้ที่ดินนั้นต่อไป 
หรือได้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตใหม่ ให้จัดการจ้าหน่ายที่ดินนั้นภายในเวลาที่อธิบดีกา้หนด 
ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน แต่ไม่ให้เกินหนึ่งปี ถ้าพ้นกา้หนดเวลาดังกล่าว ให้อธิบดีมีอ้านาจ
จ้าหน่ายที่ดินนั้น 

 มาตรา ๙๑  คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการใด ถ้าได้รับอนุญาตใหม่ ให้ใช้
ที่ดินน้ันเพื่อกิจการอ่ืนซึ่งจ้านวนที่ดินที่ได้รับอนุญาตนี้ลดลง ให้จ้าหน่ายที่ดินส่วนที่เกินนั้นภายในเวลาที่อธิบดี
ก้าหนด ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน แต่ไม่ให้เกินหนึ่งปี ถ้าพ้นก้าหนดเวลาดังกล่าว ให้อธิบดีมีอ้านาจ
จ้าหน่ายที่ดินนั้น  

มาตรา ๙๒  คนต่างด้าวผู้ใดได้รับอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินตามความในมาตรา ๘๗ วรรคสอง  
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ถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด ให้จ้าหน่ายที่ดินส่วนที่ได้รับอนุญาตให้
ได้มาเกินกว่าจ้านวนที่กา้หนดไว้นั้น ภายในเวลาที่อธิบดีก้าหนด ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน แต่
ไม่ให้เกินหนึ่งปี ถ้าพ้นก้าหนดเวลาดังกล่าว ให้อธิบดีมีอ้านาจจ้าหน่ายที่ดินน้ัน 

 มาตรา ๙๓  คนต่างด้าวได้มาซึ่งที่ดินโดยได้รับมรดกในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรม รัฐมนตรี
จะอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินนั้น แต่เมื่อรวมกับที่มีอยู่แล้วไม่เกินจ้านวนที่จะพึงมีได้ ตามความในมาตรา ๘๗ ก็ได้ 

มาตรา ๙๔  บรรดาที่ดินที่คนต่างด้าวได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ได้รับอนุญาต ให้
คนต่างด้าวนั้นจัดการจ้าหน่ายภายในเวลาที่อธิบดีก้าหนดให้ ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน แต่ไม่เกินหน่ึง
ปี ถ้าไม่จ้าหน่ายที่ดินภายในเวลาที่ก้าหนด ให้อธิบดีมีอ้านาจจ้าหน่ายที่ดินนั้น และให้น้าบทบัญญัติเรื่องการ
บังคับจ้าหน่ายที่ดินตามความในหมวด ๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

มาตรา ๙๕  ผู้ใดได้มาซึ่งที่ดินในขณะที่มีสัญชาติไทย ถ้าภายหลังผู้นั้นเปลี่ยนสัญชาติเป็นคน
ต่างด้าว ให้คงมีสิทธิถือที่ดินได้เท่าที่คนต่างด้าวนั้นจะพึงมี นอกจากนั้นให้ท้าการจ้าหน่าย และให้น้าบทบัญญัติ
มาตรา ๙๔  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

มาตรา ๙๖  เมื่อปรากฏว่าผู้ใดได้มาซึ่งที่ดินแห่งใดในฐานะเป็นเจ้าของแทนคนต่างด้าว หรือนิติ
บุคคลตามความในมาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘ ให้อธิบดีมีอ้านาจท้าการจ้าหน่ายที่ดินนั้น และให้น้า
บทบัญญัติมาตรา ๙๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

มาตรา ๙๖ ทวิ[๖๔]  บทบัญญัติว่าด้วยคนต่างด้าวจะได้มาซึ่งที่ดินโดยอาศัยบทสนธิสัญญาตาม
มาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับคนต่างด้าวซึ่งได้น้าเงินมาลงทุนตามจ้านวนที่ก้าหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง
ต้องไม่ต่้ากว่าสี่สิบล้านบาท โดยให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ไม่เกินหนึ่งไร่ และต้องได้รับอนุญาต
จากรัฐมนตรี 

การได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ก้าหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงอย่างน้อยต้องมีสาระส้าคัญ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประเภทของธุรกิจที่คนต่างด้าวลงทุนซึ่งต้องเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ หรือเป็นกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ประกาศให้เป็นกิจการที่สามารถขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนได้ 

(๒) ระยะเวลาการด้ารงการลงทุนต้องไม่น้อยกว่าสามปี 
(๓) บริเวณที่ดินที่อนุญาตให้คนต่างด้าวได้มาต้องอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมือง

พัทยา เขตเทศบาล หรืออยู่ภายในบริเวณที่ก้าหนดเป็นเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง  
มาตรา ๙๖ ตรี[๖๕]  คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินตามมาตรา ๙๖ ทวิ ถ้ากระท้า

การผิดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ก้าหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๙๖ ทวิ วรรคสอง ให้จัดการจ้าหน่าย 
______________ 
[๖๔] มาตรา ๙๖ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
[๖๕] มาตรา ๙๖ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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ที่ดินในส่วนที่ตนมีสิทธิภายในเวลาที่อธิบดีก้าหนด ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันแต่ไม่เกินหนึ่งปี ถ้าพ้น
ก้าหนดเวลาดังกล่าวให้อธิบดีมีอ้านาจจ้าหน่ายที่ดินน้ัน 

คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินตามมาตรา ๙๖ ทวิ ถ้าไม่ได้ใช้ที่ดินนั้นเพื่อเป็นที่
อยู่อาศัยภายในก้าหนดเวลาสองปีนับแต่วันจดทะเบียนการได้มา ให้อธิบดีมีอ้านาจจ้าหน่ายที่ดินน้ัน 

หมวด ๙ 
การก าหนดสิทธิในท่ีดินของนิติบุคคลบางประเภท 

_____________ 
มาตรา ๙๗  นิติบุคคลดังต่อไปนี้ให้มีสิทธิในที่ดินได้เสมือนกับคนต่างด้าว 
(๑)[๖๖] บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัดที่มีหุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียน ถือโดยคนต่างด้าว

เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของทุนจดทะเบียน หรือผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวเกินกว่ากึ่งจ้านวนผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี 
เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้บริษัทจ้ากัดใดออกใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ ให้ถือว่า ใบหุ้น

นั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ 
(๒)[๖๗] ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว ที่มีคนต่างด้าวลงหุ้นมี

มูลค่าเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของทุนทั้งหมด หรือผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นคนต่างด้าวเกินกว่ากึ่งจ้านวนของผู้เป็น
หุ้นส่วน แล้วแต่กรณี 

(๓) สมาคมรวมทั้งสหกรณ์ที่มีสมาชิกเป็นคนต่างด้าวเกินกว่ากึ่งจ้านวน หรือด้าเนินกิจการเพื่อ
ประโยชน์คนต่างด้าวโดยเฉพาะ หรือเป็นส่วนใหญ่ 

(๔) มูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์คนต่างด้าวโดยเฉพาะ หรือเป็นส่วนใหญ่ 
(๕)[๖๘] (ยกเลิก) 
มาตรา ๙๘[๖๙]  ในกรณีที่นิติบุคคลที่ระบุไว้ในมาตรา ๙๗ เข้าถือหุ้นหรือลงหุ้น แล้วแต่กรณี ใน

นิติบุคคลอ่ืนตามนัยที่กล่าวในมาตรา ๙๗ ให้ถือว่านิติบุคคลอ่ืนนั้นเป็นคนต่างด้าว  
มาตรา ๙๙[๗๐]  ในกรณีที่นิติบุคคลตามมาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘ จะได้มาหรือต้องจ้าหน่ายไป

ซึ่งสิทธิในที่ดิน ให้น้าบทบัญญัติในหมวด ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้นิติบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่และ
ความรับผิดเช่นเดียวกับที่ก้าหนดไว้ส้าหรับคนต่างด้าวและบุคคลทั่วไป  

มาตรา ๑๐๐  นิติบุคคลใดได้มาซึ่งที่ดินในขณะที่ไม่ต้องด้วยบทบัญญัติของมาตรา ๙๗ และ
มาตรา ๙๘ ถ้าภายหลังมีสภาพต้องด้วยบทบัญญัติในมาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘ ให้น้าบทบัญญัติมาตรา ๙๕ มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 
______________ 
[๖๖] มาตรา ๙๗ (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๖๗] มาตรา ๙๗ (๒) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๖๘] มาตรา ๙๗ (๕) ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
[๖๙] มาตรา ๙๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๗๐] มาตรา ๙๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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หมวด ๑๐ 
การค้าที่ดิน[๗๑] 

_______________ 
มาตรา ๑๐๑[๗๒]  (ยกเลิก)  
มาตรา ๑๐๒[๗๓]  (ยกเลิก) 

หมวด ๑๑ 
ค่าธรรมเนียม 

_______________ 
มาตรา ๑๐๓[๗๔]  ในการด้าเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การรังวัด การจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรม หรือการท้าธุระอื่น ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่
ก้าหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้ 

ในกรณีออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ตามมาตรา ๕๘ ให้เรียกเก็บ
เฉพาะค่าธรรมเนียมเป็นค่าออกโฉนดที่ดิน ค่าออกหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ ค่าหลักเขตที่ดิน และค่า
มอบอ้านาจในกรณีที่มีการมอบอ้านาจ แล้วแต่กรณี โดยผู้มีสิทธิในที่ดินจะขอรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การท้าประโยชน์ไปก่อนแต่ยังไม่ช้าระเงินค่าธรรมเนียมก็ได้ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการค้างช้าระเงิน
ค่าธรรมเนียมให้ปรากฏในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท้าประโยชน์นั้น ถ้าได้ยื่นค้าขอจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมคร้ังแรก ให้ผู้ยื่นค้าขอเป็นผู้ช้าระค่าธรรมเนียมที่ค้างช้าระ[๗๕] 

ในกรณีออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ ตรี ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย[๗๖]  
มาตรา ๑๐๓ ทวิ[๗๗]  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่บริจาคให้แก่

ทางราชการ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม  
มาตรา ๑๐๔[๗๘]  ในกรณีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ

ครอบครองในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ให้ผู้ขอจดทะเบียนเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
โดยค้านวณตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามมาตรา ๑๐๕ เบญจ 

การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในกรณีอ่ืนนอกจากที่ก้าหนดไว้ 
_____________ 
[๗๑] หมวด ๑๐ การค้าที่ดิน มาตรา ๑๐๑ ถึง มาตรา ๑๐๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
[๗๒] มาตรา ๑๐๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
[๗๓] มาตรา ๑๐๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
[๗๔] มาตรา ๑๐๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
[๗๕] มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
[๗๖] มาตรา ๑๐๓ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
[๗๗] มาตรา ๑๐๓ ทวิ เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๐ 
[๗๘] มาตรา ๑๐๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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ในวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขอจดทะเบียนเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยค้านวณตามจ้านวนทุน
ทรัพย์ที่ผู้ขอจดทะเบียนแสดงตามความเป็นจริง  

มาตรา ๑๐๕[๗๙]  ให้มีคณะกรรมการก้าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวง 

มหาดไทย เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการปกครองหรือผู้แทน อธิบดีกรมสรรพากรหรือ
ผู้แทน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือผู้แทน* อธิบดีกรมธนารักษ์หรือผู้แทน* ผู้อ้านวยการส้านักงาน
เศรษฐกิจการคลังหรือผู้แทน และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่คนซึ่ง รัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และให้
ผู้อ้านวยการส้านักงานกลางประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นกรรมการและเลขานุการ  

มาตรา ๑๐๕ ทวิ[๘๐]  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีวาระอยู่ในต้าแหน่งคราวละสามปี 
กรรมการซึ่งพ้นจากต้าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกได้  
มาตรา ๑๐๕ ตรี[๘๑]  นอกจากการพ้นจากต้าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๐๕ ทวิ กรรมการซึ่ง

รัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต้าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) ได้รับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุกหรือค้าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ้าคุก 

เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต้าแหน่งก่อนวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อ่ืนเป็นกรรมการแทน 
กรรมการซึ่งได้รับแต่งต้ังตามวรรคสอง ให้อยู่ในต้าแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ

กรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น  
มาตรา ๑๐๕ จัตวา[๘๒]  การประชุมของคณะกรรมการก้าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ต้องมี

กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ้านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น

ประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่

ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  
_____________ 
[๗๙] มาตรา ๑๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๘๐] มาตรา ๑๐๕ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๘๑] มาตรา ๑๐๕ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๘๒] มาตรา ๑๐๕ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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มาตรา ๑๐๕ เบญจ[๘๓]  ให้คณะกรรมการก้าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์มีอ้านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก้าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายนี้ 

(๒) ให้ความเห็นชอบต่อการก้าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่คณะอนุกรรมการประจ้าจังหวัด
เสนอเพื่อใช้ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมส้าหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขต
จังหวัดนั้น หรือในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดในเขตจังหวัดนั้น 

(๓) วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามที่กรม
ที่ดินขอความเห็น 

(๔) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
คณะกรรมการก้าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์มอบหมายก็ได้ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการก้าหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่คณะกรรมการก้าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ได้ให้ความเห็นชอบตาม 

(๒) แล้วให้ปิดประกาศไว้ ณ ส้านักงานที่ดินจังหวัด ส้านักงานที่ดินสาขา และส้านักงานเขต หรือที่ว่าการอ้าเภอ
หรือที่ว่าการกิ่งอ้าเภอท้องที่ 

 มาตรา ๑๐๕ ฉ[๘๔]  ให้มีคณะอนุกรรมการประจ้าจังหวัดแต่ละจังหวัด ประกอบด้วยผู้ว่า
ราชการจังหวัด เป็นประธานอนุกรรมการ ปลัดจังหวัด สรรพากรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสามคน 
ซึ่งคณะกรรมการก้าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์แต่งตั้ง เป็นอนุกรรมการ และให้ธนารักษ์จังหวัด* เป็น
อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการประจ้าจังหวัดส้าหรับกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยปลัดกรุงเทพมหานคร 
เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมสรรพากร เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสามคนซึ่งคณะกรรมการก้าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์แต่งตั้ง เป็นอนุกรรมการ และ
ให้ผู้อ้านวยการส้านักงานกลางประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

ให้น้ามาตรา ๑๐๕ ทวิ มาตรา ๑๐๕ ตรี และมาตรา ๑๐๕ จัตวา มาใช้บังคับแก่
คณะอนุกรรมการประจ้าจังหวัดโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๐๕ สัตต[๘๕]  ให้คณะอนุกรรมการประจ้าจังหวัดมีหน้าที่พิจารณาก้าหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมส้าหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ 
___________ 
[๘๓] มาตรา ๑๐๕ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๘๔] มาตรา ๑๐๕ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๘๕] มาตรา ๑๐๕ สัตต เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดน้ัน หรือในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดในเขตจังหวัดนั้น เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก้าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์  

มาตรา ๑๐๕ อัฏฐ[๘๖]  เมื่อได้มีการประกาศก้าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ส้าหรับเขตจังหวัดใด
ไว้แล้ว ถ้าต่อมาปรากฏว่าราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดใน
เขตจังหวัดน้ันแตกต่างจากราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ได้ประกาศก้าหนดไว้มากพอสมควร ให้คณะอนุกรรมการ
ประจ้าจังหวัดนั้นพิจารณาปรับปรุงราคาประเมินทุนทรัพย์ส้าหรับท้องที่นั้น เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก้าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โดยเร็ว  

มาตรา ๑๐๖[๘๗]  (ยกเลิก) 
หมวด ๑๒ 

บทก าหนดโทษ 
_____________ 

มาตรา ๑๐๗[๘๘]  ผู้ใดไม่น้าพนักงานเจ้าหน้าที่ท้าการส้ารวจรังวัดท้าแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวน
การท้าประโยชน์ในที่ดินของตน หรือไม่ตั้งตัวแทนเพื่อการดังกล่าว ตามมาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๖๙ หรือผู้ใดฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๗๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท  

มาตรา ๑๐๘[๘๙]  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙ อยู่ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ 
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติ
ตามระเบียบที่คณะกรรมการก้าหนด ถ้าผู้ฝ่าฝืนเพิกเฉยหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีค้าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ฝ่าฝืนออกจากที่ดินและหรือร้ือถอนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินน้ันภายในระยะเวลา
ที่ก้าหนด ถ้าไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินห้า
พันบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

ในการก้าหนดระเบียบตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะก้าหนดให้ผู้ฝ่าฝืนต้องเสียค่าตอบแทน
ในการใช้ที่ดินนั้นให้แก่รัฐหรือราชการบริหารส่วนท้องถิ่นด้วยก็ได้  

มาตรา ๑๐๘ ทวิ[๙๐]  นับตั้งแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙ 
ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

ถ้าความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระท้าแก่ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้
ร่วมกัน หรือที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 
___________ 
[๘๖] มาตรา ๑๐๕ อัฏฐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๘๗] มาตรา ๑๐๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๘๘] มาตรา ๑๐๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที ่๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
[๘๙] มาตรา ๑๐๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที ่๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
[๙๐] มาตรา ๑๐๘ ทวิ เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
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ถ้าความผิดตามวรรคสองได้กระท้าเป็นเนื้อที่เกินกว่าห้าสิบไร่ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินห้า
ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

ในกรณีที่มีค้าพิพากษาว่าผู้ใดกระท้าความผิดตามมาตรานี้  ศาลมีอ้านาจสั่งในค้าพิพากษา
ให้ผู้กระท้าความผิด คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวารของผู้กระท้าความผิดออกไปจากที่ดินน้ันด้วย 

บรรดาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเคร่ืองจักรกลใด ๆ ซึ่งบุคคลได้ใช้ใน
การกระท้าความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท้าความผิดดังกล่าว ให้ริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าจะ
มีผู้ถูกลงโทษตามค้าพิพากษาหรือไม่  

มาตรา ๑๐๘ ตรี[๙๑]  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา ๖๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท  

มาตรา ๑๐๙  ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ มาตรา ๖๗ หรือมาตรา ๗๔ มีความผิด
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท หรือจ้าคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจ้า  

มาตรา ๑๑๐  ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙  มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สามพันบาท หรือจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจ้า  

มาตรา ๑๑๑[๙๒]  ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๖ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรือจ้าคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจ้า  

มาตรา ๑๑๒  นิติบุคคลใด 
(๑) ได้มาซึ่งที่ดินเป็นการฝ่าฝืนบทแห่งประมวลกฎหมายนี้ 
(๒) ใช้ที่ดินน้ันเพื่อกิจการอ่ืนนอกจากที่ได้รับอนุญาต 
(๓) ใช้ที่ดินผิดเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีก้าหนดตามความในมาตรา ๙๙ ประกอบด้วยมาตรา 

๘๗ วรรคสอง 
(๔) ไม่แจ้งการไม่ใช้ที่ดินตามความในมาตรา ๙๙ ประกอบด้วยมาตรา ๘๙ หรือ 
(๕)[๙๓] (ยกเลิก) 
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  
มาตรา ๑๑๓  ผู้ใดได้มาซึ่งที่ดินในฐานะเป็นตัวแทนของคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลตามความใน

มาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจ้าคุกไม่เกินสองปี หรือทั้ง
ปรับทั้งจ้า 
_____________ 
[๙๑] มาตรา ๑๐๘ ตรี เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
[๙๒] มาตรา ๑๑๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
[๙๓] มาตรา ๑๑๒ (๕) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน[๙๔] 
_______________ 

๑. ค่าธรรมเนียมในการขอสัมปทาน รายละ                               ๕๐๐ บาท 
๒. ค่าสัมปทานปีหนึ่ง ไร่ละ                                                  ๒๐ บาท 

เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ 
๓. ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ 

(๑) ที่ดินเน้ือที่ไม่เกิน ๒๐ ไร่ แปลงละ                                   ๓๐ บาท 
(๒) ที่ดินเนื้อที่เกิน ๒๐ ไร่ ส่วนที่เกิน ไร่ละ                                ๒ บาท 

เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ 
๔. ค่าธรรมเนียมการพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ 

(๑) ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ                                      ๓๐ บาท 
(๒) ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ                                            ๓๐ บาท 
(๓) ค่าคัดหรือจ้าลองแผนที่ แปลงละ                                    ๓๐ บาท 
(๔) ค่าค้านวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ                               ๓๐ บาท 
(๕) ค่าจับระยะ แปลงละ                                                 ๑๐ บาท 

๕. ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน 
(๑) ที่ดินเน้ือที่ไม่เกิน ๒๐ ไร่ แปลงละ                                   ๕๐ บาท 
(๒) ที่ดินเนื้อที่เกิน ๒๐ ไร่ ส่วนที่เกินไร่ละ                                 ๒ บาท 

เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ 
๖. ค่าธรรมเนียมรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน 

(๑) ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ                                      ๔๐ บาท 
(๒) ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ                                            ๔๐ บาท 
(๓) ค่าคัดหรือจ้าลองแผนที่ แปลงละ                                    ๓๐ บาท 
(๔) ค่าค้านวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ                               ๓๐ บาท 
(๕) ค่าจับระยะ แปลงละ                                                 ๑๐ บาท 

๗.[๙๕] ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
____________ 
[๙๔] บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
[๙๕] บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน ๗. แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับ
ที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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(๑) มีทุนทรัพย์ให้เรียกเก็บร้อยละ ๒ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ส้าหรับการขอจดทะเบียนสิทธิ และนิติ
กรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ส่วนกรณีอ่ืนให้ เรียกเก็บร้อย
ละ ๒ ของจ้านวนทุนทรัพย์ที่ผู้ขอจดทะเบียนแสดงตามความเป็นจริง 
เศษของร้อยให้คิดเป็นหนึ่งร้อย 

(๒) ไม่มีทุนทรัพย์ แปลงละ                                          ๑,๐๐๐ บาท 
๘. ค่าธรรมเนียมการขอให้ได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าว รายละ          ๕๐๐ บาท 

ค่าอนุญาต ไร่ละ                                                        ๑๐๐ บาท 
เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ 

๙.[๙๖] (ยกเลิก) 
๑๐. ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 

(๑) ค่าค้าขอ แปลงละ                                                      ๕ บาท 
(๒) ค่าคัดส้าเนาเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งค่าคัดส้าเนา 

เอกสารเป็นพยานในคดีแพ่งโดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้คัด 
ร้อยค้าแรกหรือไม่ถึงร้อยค้า                                          ๑๐ บาท 
ร้อยค้าต่อไป ร้อยละ                                                    ๕ บาท 
เศษของร้อยให้คิดเป็นหนึ่งร้อย 

(๓) ค่ารับรองเอกสารที่คัด ฉบับละ                                      ๑๐ บาท 
(๔) ค่าตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน แปลงละ                            ๑๐ บาท 
(๕) ค่ารับอายัดที่ดิน แปลงละ                                            ๑๐ บาท 
(๖) ค่ามอบอ้านาจ เร่ืองละ                                               ๒๐ บาท 
(๗) ค่าออกใบแทนโฉนดที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิ 
    ในที่ดินอย่างอ่ืน ฉบับละ                                              ๕๐ บาท 
(๘) ค่าประกาศ แปลงละ                                                 ๑๐ บาท 
(๙) ค่าหลักเขตที่ดิน หลักละ                                             ๑๕ บาท 

ถ้าเป็นการเดินส้ารวจหรือสอบเขตทั้งต้าบลส้าหรับกรณีออกโฉนด 
คิดเป็นรายแปลง แปลงละ                                           ๖๐ บาท 

(๑๐)[๙๗] ค่าตรวจสอบข้อมูลด้านงานรังวัด ด้านทะเบียนที่ดิน 
ด้านประเมินราคาหรือข้อมูลอ่ืนคร้ังละ                        ๑๐๐ บาท 

____________ 
[๙๖] บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน ๙. ยกเลกิโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
[๙๗] บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน ๑๐. (๑๐) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 
๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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(๑๑)[๙๘] ค่าส้าเนาจากสื่อบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนหรือส้าเนาข้อมูลอ่ืนแผ่นละ          ๕๐ บาท 

๑๑.[๙๙] ค่าใช้จ่าย 
(๑) ค่าพาหนะเดินทางให้แก่เจ้าพนักงาน                            ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่าย 

พนักงานเจ้าหน้าที่ และคนงานที่จ้าง                           ตามระเบียบกระทรวง 
ไปท้าการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือ                         มหาดไทยด้วยความเห็นชอบ 
พิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเน้ือที่                           ของกระทรวงการคลัง 
เกี่ยวกับหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ 
ตามค้าขอ 

(๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าพนักงาน                                   ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่าย 
พนักงานเจ้าหน้าที่ และค่าจ้างคนงาน                          ตามระเบียบกระทรวง 
ที่จ้างไปท้าการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน                         มหาดไทยด้วยความเห็นชอบ 
หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่                      ของกระทรวงการคลัง 
เกี่ยวกับหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ 
ตามค้าขอ 

(๓) ค่าป่วยการให้แก่เจ้าพนักงานผู้ปกครอง 
ท้องที่หรือผู้แทนที่ไปในการรังวัดเกี่ยวกับ 
โฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือ 
ตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรอง 
การท้าประโยชน์ คนหน่ึง วันละ                                ๑๐๐ บาท 

(๔) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการรังวัดเกี่ยวกับ                            ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่าย 
โฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือ                           ตามระเบียบกระทรวง 
ตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรอง                          มหาดไทยด้วยความเห็นชอบ 
การท้าประโยชน์                                                 ของกระทรวงการคลัง 

(๕) ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ                    ๒๐ บาท 
(๖) ค่าพยานให้แก่พยาน คนละ                                     ๒๐ บาท 

_____________ 
[๙๘] บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน ๑๐. (๑๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 
๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๙๙] บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน ๑๑. แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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บัญชีค่าตอบแทนท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน[๑๐๐] 
_______________ 

ค่าตอบแทนในการอนุญาต 
(๑) ตามมาตรา ๙ (๑) ไร่ละ                                                ๑,๐๐๐ บาทต่อปี 
(๒) ตามมาตรา ๙ (๒) หรือมาตรา ๙ (๓) 

(ก) การขุดหรือดูดทราย ลูกบาศก์ เมตรละ                                 ๒๘ บาท 
(ข) การขุดดินหรือลูกรังหรืออ่ืน ๆ ไร่ละ                             ๑๐,๐๐๐ บาทต่อปี 

หรือลูกบาศก์เมตรละ                                                  ๑๐ บาท 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการใช้พระราชบัญญัติและประมวลกฎหมายที่ดินฉบับนี้ คือ ในขณะนี้ได้มีกฎหมายว่า
ด้วยที่ดินอยู่หลายฉบับ สมควรน้ามาประมวลไว้ในที่เดียวกัน และปรับปรุงเสียใหม่ให้รัฐได้ด้าเนินการจัดที่ดิน
โดยกว้างขวาง เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน     
                  
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒[๑๐๑]  

โดยที่เห็นว่าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งบัญญัติจ้ากัดสิทธิของบุคคลในการถือ
กรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม โดยให้ถือได้เพียงจ้านวนเนื้อ
ที่ดินที่ก้าหนดไว้ ผู้ใดจะถือกรรมสิทธิ์เกินไปกว่ามิได้นั้น เป็นการจ้ากัดโดยไม่สมควร และเป็นเหตุบ่อนความ
เจริญก้าวหน้าในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และส่งผลให้เสียหายแก่การเศรษฐกิจของ
ประเทศ จึงสมควรที่จะยกเลิกข้อจ้ากัดนี้เสีย อน่ึง บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่กล่าวแล้ว ซึ่งบัญญัติว่านิติ
บุคคลที่เป็นบริษัทจ้ากัด ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด สมาคม สหกรณ์และมูลนิธิ บรรดาซึ่งเพียงแต่มีผู้จัดการหรือกรรมการ
เป็นคนต่างด้าว ก็ให้ถือว่าเป็นคนต่างด้าวถูกบั่นทอนสิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินไปด้วยนั้น ก็ไม่เหมาะสมและ
ชอบด้วยความยุติธรรม และส่งผลเสียหายเช่นเดียวกัน 

  
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕[๑๐๒] 

ข้อ ๑๓  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป  

โดยที่คณะปฏิวัติได้พิจารณาเห็นว่า ประชาชนซึ่งครอบครองที่ดินและได้ท้าประโยชน์ในที่ดิน
นั้น และได้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยแจ้งการครอบครองไว้แล้วตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล 
_____________ 
[๑๐๐] บัญชีค่าตอบแทนท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
[๑๐๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๖/ตอนที่ ๘/หน้า ๑๒/๑๓ มกราคม ๒๕๐๒ 
[๑๐๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที่ ๓๓/ฉบับพิเศษ หน้า ๘/๓ มีนาคม ๒๕๑๕ 
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กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาเป็นเวลากว่าสิบห้าปี ยังไม่ได้รับหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ไว้เป็นหลักฐาน
ส้าหรับแสดงสิทธิในที่ดินของตน ท้าให้เกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินและเขตที่ดินข้างเคียง ทั้งไม่ได้รับ
ความสะดวกในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินน้ันด้วย คณะปฏิวัติจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อให้ทางราชการสามารถออกหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจัด
ให้มีการเดินส้ารวจออกหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ด้วยการใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศในเขตท้องที่ซึ่งจะ
ได้ประกาศเป็นแห่ง ๆ ไปเช่นเดียวกับการเดินส้ารวจออกโฉนดที่ดินทั่วราชอาณาจักร และในขณะเดียวกันจะ
ได้ท้าการเดินส้ารวจเพื่อออกหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ส้าหรับที่ดินที่มีผู้ครอบครองและท้าประโยชน์อยู่
แล้ว แต่ไม่ได้แจ้งการครอบครองที่ดินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 
๒๔๙๗ รวมทั้งก้าหนดมาตรการป้องกันมิให้มีการบุกรุกที่ดินของรัฐด้วย 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕[๑๐๓] 

ข้อ ๑๓  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป  

โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อให้การจัดที่ดิน
ให้ประชาชนด้าเนินไปโดยรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและส่งเสริมให้
ประชาชนมีที่ดินท้ามาหากิน และเห็นสมควรปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ดินในเร่ืองการควบคุมที่ดินสาธารณ
สมบัติ การสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้เพื่ออนุชนรุ่นหลัง รวมทั้งการรังวัด และการจดทะเบียนที่ดิน ให้
ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วด้วย 
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐[๑๐๔] 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติเกี่ยวกับการท้าการรังวัดสอบ
เขตโฉนดที่ดินและการรังวัดแบ่งแยกที่ดินยังไม่เหมาะสม เนื่องจากในการรังวัด ถ้าผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียง
ไม่ได้รับรองแนวเขตครบถ้วนแล้วก็ไม่อาจท้าการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดิน หรือรังวัดแบ่งแยกที่ดินได้ เพื่อขจัด
ข้อขัดข้องดังกล่าวเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการท้าการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดิน และการ
รังวัดแบ่งแยกที่ดินเสียใหม่  จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้น  
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๐[๑๐๕] 

โดยที่ปรากฏว่าได้มีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืนให้แก่ทาง
ราชการ เพื่อน้าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือประโยชน์ของทางราชการอ่ืนอยู่เนือง ๆ  
___________ 
[๑๐๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที่ ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๗๑/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 
[๑๐๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๔/ตอนที่ ๘๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๙ กันยายน ๒๕๒๐ 
[๑๐๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๔/ตอนที่ ๑๐๙/ฉบับพิเศษ หน้า ๒/๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐  
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------------------------------------------------------------------------------ 

 

เพื่อเป็นการสนองตอบศรัทธาของผู้บริจาคทรัพย์สินดังกล่าว จึงเป็นการสมควรให้การจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่บริจาคให้แก่ทางราชการได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑[๑๐๖] 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากข้อจ้ากัดการห้ามโอนสิทธิในที่ดิน
ตามประมวลกฎหมายที่ดินยังไม่รัดกุมและมีบทบัญญัติบางมาตราในประมวลกฎหมายที่ดินไม่ เหมาะสม ท้า
ให้เป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการอ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน สมควรแก้ไขปรับปรุง
เสียใหม่ กับทั้งจ้าเป็นต้องปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดินให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน  จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖[๑๐๗] 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรโอนอ้านาจหน้าที่ในการ
พัฒนาที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการสา้รวจ จ้าแนก และท้าส้ามะโนที่ดินเพื่อให้
ทราบถึงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติและความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และการวาง
แผนการใช้ที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การก้าหนดบริเวณการใช้ที่ดินและการก้าหนดมาตรการเพื่อการอนุรักษ์ดิน
และน้้า ไปเป็นอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินและกรมพัฒนาที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนา
ที่ดิน  จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘[๑๐๘] 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 

มาตรา ๑๙  การปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งเป็นอ้านาจหน้าที่ของหัวหน้าเขต 
นายอ้าเภอ หรือปลัดอ้าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ้ากิ่งอ้าเภอ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้ด้ารง
ต้าแหน่งดังกล่าวปฏิบัติต่อไปพลางก่อนจนกว่ารัฐมนตรีจะได้ประกาศยกเลิกในราชกิจจานุเบกษาเป็นท้องที่ไป  

มาตรา ๒๐  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  
__________ 
[๑๐๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๕/ตอนที่ ๑๓๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๑ 
[๑๐๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๐/ตอนที่ ๑๖๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๘/๖ ตุลาคม ๒๕๒๖ 
[๑๐๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒/ตอนที่ ๒๐๑/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๘ 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการออกเอกสาร
แสดงสิทธิในที่ดิน และการรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดย
การรวมอ้านาจหน้าที่ในการออกเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินและการรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์และการท้ากิจการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินซึ่งแต่เดิมให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าเขต 
นายอ้าเภอ ปลัดอ้าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ้ากิ่งอ้าเภอ มีอ้านาจกระท้าการดังกล่าวด้วย มาให้เป็นอ้านาจของเจ้า
พนักงานที่ดินแต่เพียงฝ่ายเดียวเพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับที่ดินมีเอกภาพและสะดวกแก่ประชาชนมากขึ้น 
โดยแก้ไขบทบัญญัติในเร่ืองดังกล่าว และในขณะเดียวกันสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดินในส่วนที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของกรมที่ดินให้เหมาะสมรัดกุม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้เพิ่มเติมกรณีของการออกโฉนดที่ดินส้าหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการท้า
ประโยชน์ ซึ่งใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศขึ้นเป็นพิเศษเพราะรัฐมีนโยบายที่จะเร่งรัดให้มีการออกโฉนดที่ดินใน
กรณีนี้ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วไปอีกด้วย  จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔[๑๐๙] 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 

มาตรา ๗  ให้คณะกรรมการประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและ
คณะอนุกรรมการประจ้าจังหวัดซึ่งด้ารงต้าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก้าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์และคณะอนุกรรมการประจ้าจังหวัดขึ้นใหม่
ตามมาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๐๕ ฉ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี  

มาตรา ๘  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ตามมาตรา ๑๐๕ เบญจ 
ส้าหรับเขตจังหวัดหรือเขตท้องที่ใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียน สิทธิและนิติ
กรรมตามจ้านวนทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่คณะอนุกรรมการประจ้าจังหวัดได้ก้าหนดไว้
แล้วส้าหรับเขตจังหวัดหรือเขตท้องที่นั้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ โดยให้ถือว่าจ้านวนทุนทรัพย์
ดังกล่าวเป็นราคาประเมินทุนทรัพย์ตามมาตรา ๑๐๕ เบญจ 

มาตรา ๙  ค้าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ
และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ คณะอนุกรรมการประจ้าจังหวัด หรือคณะกรรมการ
ประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามมาตรา ๑๐๕ เบญจ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หรือตามมาตรา ๘ แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี  
_____________ 
[๑๐๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๖๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๘ กันยายน ๒๕๓๔ 
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มาตรา ๑๐  ในระหว่างที่คณะกรรมการก้าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ยังมิได้ก้าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการก้าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ให้น้าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ก้าหนดจ้านวนทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๐ มาใช้บังคับกับการ
ก้าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โดยอนุโลมเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี  

มาตรา ๑๑  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบทบัญญัติว่า
ด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อให้เกิดความสะดวก
และรวดเร็วแก่ประชาชนผู้ขอจดทะเบียนมากยิ่งขึ้น โดยการเปลี่ยนวิธีการคิดค่าธรรมเนียมจากเดิมที่คิดจาก
จ้านวนทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ที่ขอจดทะเบียนตามการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นการคิดจาก
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ทางราชการได้ประกาศก้าหนดไว้แล้ว และเป็นการสมควรปรับปรุงองค์ประกอบและ
อ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก้าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์และของอนุกรรมการประจ้าจังหวัดให้เหมาะสม
และชัดเจนยิ่งขึ้น  จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕[๑๑๐] 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติเกี่ยวกับนิติบุคคลซึ่งมีสิทธิ
ในที่ดินได้เสมือนคนต่างด้าวในประมวลกฎหมายที่ดินส้าหรับกรณีของบริษัทจ้ากัดและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
จ้ากัดได้ก่อให้เกิดปัญหาว่า ทุนของคนต่างด้าวที่มีในบริษัทจ้ากัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจ้ากัดจะต้อง
พิจารณารวมไปถึงทุนของคนต่างด้าวในนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าถือหุ้นหรือลงหุ้นในบริษทัจ้ากัดหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลจ้ากัดด้วยหรือไม่ เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการพิจารณาความหมายของบทบัญญัติดังกล่าว สมควรแก้ไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับนิติบุคคลดังกล่าวให้ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สมควรเพิ่มเติมให้
เงื่อนไข 
ดังกล่าวใช้บังคับกับบริษัทมหาชนจ้ากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ้ากัดและแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๘ 
ให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้างต้นด้วย  จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑[๑๑๑] 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป  
_____________ 
[๑๑๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๑๔/หน้า ๓/๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ 
[๑๑๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๘๙ ก/หน้า ๑/๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๔๑ 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน และบัญชีค่าตอบแทนท้ายประมวลกฎหมายที่ดินได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ท้าให้
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าตอบแทนต่าง ๆ ไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงไป สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดินในส่วน
ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย และบัญชีค่าตอบแทนท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ้าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒[๑๑๒] 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรให้คนต่างด้าวซึ่งได้เข้ามา
ลงทุนในกิจการที่ส้าคัญและเป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ อาจได้มาซึ่งที่ดิน
เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยตามจ้านวนที่กฎหมายก้าหนด เพื่อเป็นการอ้านวยความสะดวกแก่คนต่างด้าวที่เข้ามา
ประกอบกิจการในราชอาณาจักร รวมทั้งเป็นปัจจัยเสริมในการตัดสินใจที่จะเข้ามาลงทุนของคนต่างด้าว 
ตลอดจนเป็นการเพิ่มก้าลังซื้อให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศที่ก้าลังประสบปัญหาสภาวะซบเซา ซึ่ง
เป็นมาตรการหนึ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓[๑๑๓] 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 

มาตรา ๙  ให้การสอบสวนเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ 
หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดแจ้งเอกสาร รายการจดทะเบียน
อสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่ได้ด้าเนินการมาก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้
บังคับ เป็นการสอบสวนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

การสอบสวนตามความในวรรคหน่ึงที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งส้านวนการสอบสวนให้อธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

มาตรา ๑๐  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมผู้มีอ้านาจ
หน้าที่ในการสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท้าประโยชน์โดยให้อธิบดีกรมที่ดินหรือ 
_____________ 
[๑๑๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๓๙ ก/หน้า ๒๕/๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 
[๑๑๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๒๙ ก/หน้า ๑/๑ เมษายน ๒๕๔๓ 
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รองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายเป็นผู้มีอ้านาจหน้าที่ในการสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง 
การท้าประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียวเพื่อให้การด้าเนินการสั่งเพิกถอนหรือแก้ไข ในกรณีดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว นอกจากนี้ เห็นสมควรแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนเกี่ยวกบัอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มา
โดยทางมรดก การอายัดที่ดิน การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตลอดจนบัญชีอัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดินให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี  
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ้านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕[๑๑๔]  

มาตรา ๔  ในประมวลกฎหมายที่ดิน 
(๑) ในมาตรา ๑๔ ให้แก้ไขค้าว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” เป็น “รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ค้าว่า “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์” เป็น “อธิบดีกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ” และค้าว่า “อธิบดีกรมที่ดิน” เป็น “ผู้อ้านวยการส้านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

(๒) ในมาตรา ๑๐๕ ให้แก้ไขค้าว่า “อธิบดีกรมที่ดินหรือผู้แทน” เป็น “อธิบดีกรมธนารักษ์หรือ
ผู้แทน” และค้าว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการหรือผู้แทน” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือผู้แทน” 

(๓) ในมาตรา ๑๐๕ ฉ  ให้แก้ไขค้าว่า “เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด” เป็น “ธนารักษ์จังหวัด”  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ้านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ้านาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ด้ารงต้าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ 
โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอ้านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย  ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไป
ตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมาย
ให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหา
ในกฎหมายโอนอ้านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วน
ราชการ รัฐมนตรี ผู้ด้ารงต้าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอ้านาจหน้าที่ และ
เพิ่มผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วน
ราชการใหม่ รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระ
ราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้  
__________ 
[๑๑๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตลุาคม ๒๕๔๕ 
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------------------------------------------------------------------------------ 

 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๐[๑๑๕] 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เพื่อเป็นการรองรับวิธีการดังกล่าว สมควรแก้ไขเพิ่มเติมวิธีการใน
การจัดเก็บในโฉนดที่ดิน และหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ ให้สามารถจัดเก็บโดยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ด้วย รวมทั้งก้าหนดให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอ้านาจจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหารมิทรัพย์ที่อยู่ในเขตท้องที่ส้านักงานที่ดินจังหวัดหรือส้านักงานที่ดินสาขาอื่นที่ได้น้าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เพื่ออ้านวยความสะดวกและความรวดเร็วในการ
ให้บริการแก่ประชาชน  จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑[๑๑๖] 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป เว้นแต่มาตรา ๓ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกา้หนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๗  ให้ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ เสียค่าตอบแทนตามมาตรา ๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ จนกว่าการอนุญาตจะสิ้นสุดลง 

มาตรา ๘  ให้ผู้ซึ่งได้ครอบครองและท้าประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดิน
ใช้บังคับ โดยมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน และยังมิได้ยื่นค้าขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การท้าประโยชน์ น้าหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินนั้นมายื่นค้าขอเพื่อออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการท้าประโยชน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

เมื่อได้รับค้าขอและหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ด้าเนินการเพื่อออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินต่อไป 

เมื่อพ้นก้าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หากมีผู้น้าหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินมาขอออก
โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการ
ท้าประโยชน์ให้ได้ต่อเมื่อศาลยุติธรรมได้มีค้าพิพากษาหรือค้าสั่งถึงที่สุดว่าผู้นั้นเป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองและท้า
ประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ 

ในการพิจารณาของศาลตามวรรคสาม ให้ศาลแจ้งให้กรมที่ดินทราบ และให้กรมที่ดินตรวจสอบ
กับระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศหรือระวางรูปถ่ายทางอากาศฉบับที่ท้าขึ้นก่อนสุดเท่าที่ทางราชการมีอยู่  
____________ 
[๑๑๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๖๑ ก/หน้า ๓๐/๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ 
[๑๑๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๙ ก/หน้า ๕๐/๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 
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คู่มือเตรียมสอบ นกัวิชาการทีด่ินปฏิบติัการ กรมที่ดิน 49 

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

 

พร้อมทั้งท้าความเห็นเสนอต่อศาลว่า ผู้นั้นได้ครอบครองหรือท้าประโยชน์ในที่ดินนั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย
ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับหรือไม่ เพื่อประกอบการพิจารณาของศาล ความเห็นดังกล่าวให้เสนอ
ต่อศาลภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งจากศาล เว้นแต่ศาลจะขยายระยะเวลาเป็นอย่างอื่น 

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ครอบครองที่ดินตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้
ครอบครองและท้าประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวด้วย  

มาตรา ๙  ให้อธิบดีกรมที่ดินท้าการส้ารวจ ตรวจสอบหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน
และต้าแหน่งที่ดินตามหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินที่มีอยู่จริงกับทะเบียนการครอบครองที่ดิน ระวาง
แผนที่หรือระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศหรือระวางรูปถ่ายทางอากาศ ว่าที่ดินที่ มีหลักฐานการแจ้งการ
ครอบครองที่ดินน้ัน ได้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ไปแล้วหรือไม่ ให้แล้วเสร็จ
ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากพบว่าที่ดินแปลงใดได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการท้าประโยชน์ไปแล้ว ให้จ้าหน่ายหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินนั้นเสีย  

มาตรา ๑๐  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
ที่ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดก้าหนดและจัดเก็บค่าตอบแทนตามมาตรา ๙ ทวิ บทบัญญัติที่ก้าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และ
บทบัญญัติเกี่ยวกับผู้มีอ้านาจหน้าที่ในการสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การท้าประโยชน์หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดแจ้งเอกสาร
รายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์
ในปัจจุบันกับสมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต้าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งที่ที่ดินที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๙ ตั้งอยู่ มีอ้านาจก้าหนด
และจัดเก็บค่าตอบแทนดังกล่าว เพื่อเป็นการกระจายรายได้ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแหล่งรายได้
นั้น รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น โดยให้มีมาตรการเร่งรัดผู้มีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินมาด้าเนินการเพื่อขอออกโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมให้อธิบดีกรมที่ดินหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมที่ดิน
มอบหมายซึ่งด้ารงต้าแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเป็นผู้มีอ้านาจหน้าที่ในการสั่งเพิกถอนหรือ
แก้ไขตามมาตรา ๖๑ เพื่อให้การด้าเนินการในกรณีดังกล่าวเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสอดคล้องกับหลักการ
ปฏิรูประบบราชการที่มุ่งเน้นให้มีการกระจายภารกิจและกระจายอ้านาจการตัดสินใจ  จึงจ้าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑[๑๑๗] 
_____________ 
[๑๑๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๓ ก/หน้า ๗๔/๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 
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------------------------------------------------------------------------------ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติเกี่ยวกับการค้าที่ดินตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินเป็นบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ์เพื่อยกเว้นการจ้ากัดจ้านวนการถือครองที่ดินและป้องกัน
การหลีกเลี่ยงการก้าหนดสิทธิในที่ดิน และโดยที่บทบัญญัติในเร่ืองการจ้ากัดจ้านวนการถือครองที่ดินนั้นได้ถูก
ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ แต่บทบัญญัติเกี่ยวกับการค้า
ที่ดินซึ่งเป็นกรณีที่เกี่ยวเนื่องกันยังไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกัน ประกอบกับการค้าที่ดินได้มี
กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินควบคุมอยู่แล้ว สมควรยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการค้าที่ดิน  จึงจ้าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๖[๑๑๘] 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันได้มีการจัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดท้าบริการ
สาธารณะ แต่เน่ืองจากบทนิยามค้าว่า ทบวงการเมือง ตามประมวลกฎหมายที่ดินที่ก้าหนดไว้นั้นยังมิได้
ครอบคลุมถึงหน่วยงานของรัฐดังกล่าวด้วย มีผลท้าให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวไม่สามารถขอใช้ประโยชน์
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ ประกอบกับหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนไถ่ถอนจากจ้านอง ไถ่
ถอนจากการขายฝาก การจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก และการจดทะเบียนลง
ชื่อผู้จัดการมรดก ในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน มิได้รวมถึงอสังหาริมทรัพย์อ่ืนนอกจากที่ดินด้วย สมควร
ปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น  จึงจ้าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
[๑๑๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๑๒๐ ก/หน้า ๑/๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
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แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติใหใ้ช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497  

และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบบัที่ 13 พ.ศ. 2556 

1. พระราชบัญญัตินี้ให้ไว้ ณ วันที่ใด 

 ก. 30 มกราคม พ.ศ. 2497    ข. 30 มีนาคม พ.ศ. 2497 

 ค. 30 กันยายน พ.ศ. 2497    ง. 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497 

ตอบ ง. 
2. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค้าแนะน้าและยินยอมของ 

 ก. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ    ข. สภาร่างรัฐธรรมนูญ 

 ค. สภาผุ้แทนราษฎร    ง. สภารัฐธรรมนูญ 

ตอบ ค. 
3. ประมวลกฎหมายที่ดินตามที่ตราไว้ต่อท้ายพระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ใด 

 ก. 1 เมษายน พ.ศ. 2497    ข. 1 มิถุนายน พ.ศ. 2497 

 ค. 1 ตุลาคม พ.ศ. 2497    ง. 1 ธันวาคม พ.ศ. 2497 

ตอบ ง. 
4. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค้าแนะน้าและยินยอมของ 

พระราชบัญญัติออกตราจองชั่วคราว ซึ่งประกาศเปลี่ยนนามพระราชบัญญัติเมื่อรัตนโกสินทรศก ๑๒๔ เป็น
พระราชบัญญัติใด 

 ก. พระราชบัญญัติออกโฉนดตราจอง  ข. พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน 

 ค. พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายที่ดิน  ง. พระราชบัญญัติที่ดิน 

ตอบ ก. 
5. ให้ผู้ที่ได้ครอบครองและท้าประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยไม่มี
หนังสือส้าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน แจ้งการครอบครองที่ดินต่อนายอ้าเภอท้องที่ภายในกี่วันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 ก. ภายใน 60 วัน     ข. ภายใน 90 วัน 

 ค. ภายใน 120 วัน     ง. ภายใน 120 วัน 

ตอบ ง. 
6. ที่ดินที่ได้รับค้ารับรองจากใคร ว่า ได้ท้าประโยชน์แล้วให้โอนกันได้ 
 ก. เจ้าหน้าที่รังวัด     ข. นายอ้าเภอ 

 ค. อธิบดีกรมที่ดิน     ง. คณะกรรมการจัดที่ดิน 

ตอบ ข. 
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7. “ที่ดิน” หมายความว่า พื้นที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึง 

 ก. ภูเขา ห้วย หนอง คลอง เกาะ และที่ชายทะเลด้วย 

 ข. บึง บาง ล้าน้้า ทะเลสาบ 

 ค. เกาะ ที่ชายทะเล     

 ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
8. หนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดิน และให้หมายความรวมถึงใบน้าด้วย หมายถึง อะไร 

 ก. โฉนดที่ดิน     ข. ใบไต่สวน 

 ค. หนังสือรับรองการท้าประโยชน์   ง. ใบจอง 

ตอบ ข 

9. หนังสือค้ารับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ท้าประโยชน์ในที่ดินแล้ว หมายถึงอะไร 

 ก. โฉนดที่ดิน     ข. ใบไต่สวน 

 ค. หนังสือรับรองการท้าประโยชน์   ง. ใบจอง 

ตอบ ค. 
10. หนังสือแสดงการยอมให้เข้าครอบครองที่ดินชั่วคราว หมายถึงอะไร 

 ก. โฉนดที่ดิน     ข. ใบไต่สวน 

 ค. หนังสือรับรองการท้าประโยชน์   ง. ใบจอง 

ตอบ ง. 
11. นับตั้งแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ บุคคลใดมีสิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการท้าประโยชน์ หากบุคคลนั้นทอดทิ้งไม่ท้าประโยชน์ในที่ดิน หรือปล่อยที่ดินให้เป็นที่รกร้าง
ว่างเปล่า เกินก้าหนดเวลากี่ปี 
 ก. ส้าหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน เกินห้าปีติดต่อกัน       

 ข. ส้าหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ เกินห้าปีติดต่อกัน 

 ค. ส้าหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน เกินสิบปีติดต่อกัน      

 ง. ข้อ ข และ ค ถูก 

ตอบ ง. 
12. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแบ่งค่าตอบแทนที่ได้รับตามวรรคหนึ่ง ให้แก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในอัตราร้อยละสี่สิบของค่าตอบแทนที่ได้รับภายในก้าหนดกี่วันนับแต่วันที่ได้รับ เพื่อเป็น
รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้ค่าตอบแทนส่วนที่เหลือตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 ก. ภายใน 30 วัน     ข. ภายใน 45 วัน 

 ค. ภายใน 60 วัน     ง. ภายใน 90 วัน 
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ตอบ ก. 
13. “คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ” ประกอบด้วยใคร 

 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ข. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงกลาโหม 

 ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
14. “คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ” ผู้ใดท้าหน้าที่เป็นประธาน 

 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ข. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงกลาโหม 

 ง. นายกรัฐมนตรี 

ตอบ ก. 
15. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้ารงต้าแหน่งมีก้าหนดกี่ปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากต้าแหน่ง คณะรัฐมนตรี
จะแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอีกก็ได้ 
 ก. ก้าหนด 2 ปี     ข. ก้าหนด 3 ปี 
 ค. ก้าหนด 4 ปี     ง. ก้าหนด 5 ปี 
ตอบ ค. 
16. ในการที่อธิบดีใช้อ้านาจจ้าหน่ายที่ดินตามบทแห่งประมวลกฎหมายนี้ ให้อธิบดีมีอ้านาจจ้าหน่ายโดยการ
ขาย หรือให้เช่าซื้อตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวง และให้อธิบดีมีอ้านาจเรียกค่าธรรมเนียม
ได้ไม่เกินร้อยละห้าของราคาที่จ้าหน่ายนั้น ถ้าจ้าหน่ายไม่ได้ภายในสองปี ให้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอ้านาจ
จัดการขายที่ดินนั้นด้วยวิธีผ่อนส่งภายในกี่ปี 
 ก. ภายใน 5 ปี     ข. ภายใน 7 ปี 
 ค. ภายใน 10 ปี     ง.  ภายใน 12 ปี 
ตอบ ค. 
17. การได้มาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม วัดบาดหลวงโรมันคาธอลิค มูลนิธิเกี่ยวกับคริสต์จักร หรือมัสยิด
อิสลาม ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี และให้ได้มาไม่เกินกี่ไร่ 
 ก. ไม่เกิน 25 ไร่     ข. ไม่เกิน 30 ไร่ 
 ค. ไม่เกิน 50 ไร่     ง. ไม่เกิน 65 ไร่ 
ตอบ ค. 
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18. ภายใต้บังคับมาตรา ๘๔ คนต่างด้าวจะได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เพื่อเกษตรกรรม ครอบครัวละไม่เกินกี่ไร่ 

 ก. 5 ไร ่      ข. 10 ไร่ 
 ค. 12 ไร่      ง. 15 ไร่ 
ตอบ ข. 
19. คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้ที่ดินเพื่อกิจการใดถ้าไม่ใช้ที่ดินน้ันต่อไป หรือได้ใช้ที่ดินเพื่อ
กิจการอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตใหม่ให้จัดการจ้าหน่ายที่ดินนั้นภายในเวลาที่อธิบดีก้าหนด ซึ่งไม่น้อยกว่ากี่วัน 
แต่ไม่ให้เกินหนึ่งปี ถ้าพ้นก้าหนดเวลาดังกล่าว ให้อธิบดีมีอ้านาจจ้าหน่ายที่ดินนั้น 

 ก. 60 วัน      ข. 90 วัน 

 ค. 150 วัน     ง. 180 วัน 

ตอบ ง. 
20. ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙ อยู่ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก้าหนด ถ้าผู้ฝ่าฝืนเพิกเฉยหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีค้าสั่งเป็นหนังสือให้
ผู้ฝ่าฝืนออกจากที่ดินและหรือร้ือถอนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินนั้นภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ถ้าไม่ปฏิบัติตามค้าสั่ง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 ก. ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

 ข. ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินเก้าเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

 ค. ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

 ง. ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

ตอบ ค.  
21. ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๖๖ ต้องระวางโทษ
ปรับเท่าไร 

 ก. ไม่เกินห้าร้อยบาท    ข. ไม่เกินหนึ่งพันบาท 

 ค. ไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยบาท   ง. ไม่เกินสองพันบาท 

ตอบ ข.  
22. นิติบุคคลใดได้มาซึ่งที่ดินเป็นการฝ่าฝืนบทแห่งประมวลกฎหมายนี้ หรือใช้ที่ดินน้ันเพื่อกิจการอ่ืน
นอกจากที่ได้รับอนุญาต หรือใช้ที่ดินผิดเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีก้าหนดมีความผิดต้องระวางโทษปรับเท่าไร 

 ก. ไม่เกินสองหมื่นบาท    ข. ไม่เกินสามหมื่นบาท 

 ค. ไม่เกินสี่หมื่นบาท    ง. ไม่เกินห้าหมื่นบาท 

ตอบ ง.  
23.  ผู้ใดได้มาซึ่งที่ดินในฐานะเป็นตัวแทนของคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลตามความในมาตรา ๙๗ หรือมาตรา 
๙๘  มีความผิดต้องรับโทษเท่าไร 
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 ก. ระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจ้า 

 ข. ระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจ้าคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจ้า 

 ค. ระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือจ้าคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจ้า 

 ง. ระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือจ้าคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจ้า 

ตอบ ข.  
24. การรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดิน อยู่ในหมวดที่เท่าไหร่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  
 ก. หมวดที่ 3     ข. หมวดที่ 4 

 ค. หมวดที่ 5     ง. หมวดที่ 6 

ตอบ ค. 
25. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ. 2479 นี้มีทั้งหมดกี่มาตรา 

 ก.  111 มาตรา     ข. 112 มาตรา 
 ค. 113 มาตรา     ง. 114 มาตรา 
ตอบ ค. 
26. อัตราค่าธรรมเนียมการพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ถ้า
เรียกเป็นรายแปลง แปลงละกี่บาท 

 ก. 20 บาท     ข. 30 บาท 

 ค. 40 บาท     ค. 50 บาท 

ตอบ ข. 
27. อัตราค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดินที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน ๒๐ ไร่ แปลงละกี่บาท 

 ก. 20 บาท     ข. 30 บาท 

 ค. 40 บาท     ค. 50 บาท 

ตอบ ง. 
28. อัตราค่าธรรมเนียมรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละกี่บาท 

 ก. 20 บาท     ข. 30 บาท 

 ค. 40 บาท     ค. 50 บาท 

ตอบ ค. 
29. อัตราธรรมเนียมการขอให้ได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าวรายละกี่บาท 

 ก. 300 บาท     ค. 400 บาท 

 ค. 500 บาท     ง. 600 บาท 

ตอบ ค. 
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30. ค่าตอบแทนในการอนุญาตการขุดดินหรือลูกรัง หรืออ่ืน ๆ ไร่ละกี่บาทต่อปี 
 ก. 5,000 บาทต่อปี    ข. 10,000 บาทต่อปี 
 ค. 15,000 บาทต่อปี    ง. 20,000 บาทต่อปี 
ตอบ ข. 
31. อัตราค่าธรรมเนียมค่าสัมปทานปีหนึ่ง ไร่ละกี่บาท 

 ก. 20 บาท     ข. 30 บาท 

 ค. 40 บาท     ค. 50 บาท 

ตอบ ก. 
32. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ คือ 

 ก. จอมพล ป. พิบูลสงคราม    ข. พันตรีควง อภัยวงศ์ 
 ค. นายทวี บุณยเกตุ    ง. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 

ตอบ ก. 
33. พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

 ก. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ข. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ค. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ง. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ตอบ ค. 
 

 

 

-------------------------------- 
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แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1. 

1. เมื่อไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับแก่คดีได้  ให้วินิจฉัยคดีนั้นโดยใช้หลักใด เป็นอันดับแรก 

 1.  ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น  

 2.  บทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง 

 3.  หลักกฎหมายทั่วไป     

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ   1.    

 แนวคิด   มาตรา 4  วรรคแรก  เมื่อไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ ให้วินิจฉัยคดีนั้นตาม จารีต
ประเพณีแห่งท้องถิ่น ถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้น ให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง 
และถ้าบทกฎหมายเช่นน้ันก็ไม่มีด้วย ให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป 

2. ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันและมิได้ก้าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัด
แจ้ง  ให้ใช้อัตราร้อยละเท่าใดต่อปี 
 1.  ร้อยละ 7  ต่อปี     

 2.  ร้อยละ 7.5  ต่อปี  

 3.  ร้อยละ 10  ต่อปี     

 4.  ร้อยละ 15  ต่อปี 
ตอบ  2.   

 แนวคิด   มาตรา  7  ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันและมิได้ก้าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดย
บทกฎหมายอันชัดแจ้ง ให้ใช้อัตรา ร้อยละ เจ็ดคร่ึงต่อปี 
3. ค้าว่า  “เหตุสุดวิสัย”  มีหมายความว่าอย่างไร   
 1.  เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ 
 2.  เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นแม้จะป้องกันหรือป้องกันไม่ได้ก็ตาม 

 3.  เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้น ที่ไม่สามารถรู้ล่วงหน้า 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ   1.  

  แนวคิด   มาตรา  8   “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุ 
ที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตาม 

สมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น 

4. ข้อใดมีฐานะเสมอกับลายมือชื่อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 1.  ลายพิมพ์นิ้วมือ     

 2.  แกงได ตราประทับ 
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 3.  เคร่ืองหมายอ่ืนใดก็ตาม หากมีพยานลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้วยสองคน 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  3.   

 แนวคิด   มาตรา   9  วรรคสอง  ลายพิมพ์นิ้วมือ แกงได ตราประทับ หรือเคร่ืองหมายอ่ืนท้านองเช่นว่า
นั้นที่ท้าลงในเอกสารแทนการลงลายมือชื่อ  หากมีพยานลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้วยสองคนแล้วให้ถือเสมอกับ
ลงลายมือชื่อ 

5. เมื่อความข้อใดข้อหนึ่งในเอกสารอาจตีความได้สองนัย  กรณีดังกล่าวจะต้องถือตามข้อความตามนัยใด 

 1.  ข้อความตามนัยที่จะบังคับได้    

 2.  ข้อความตามนัยที่ไร้ผล ไม่อาจบังคับได้  
 3.  ข้อความตามนัยที่เขียนขึ้นก่อน    

 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ  1.   

 แนวคิด   มาตรา   10  เมื่อความข้อใดข้อหนึ่งในเอกสารอาจตีความได้สองนัย นัยไหนจะท้าให้เป็นผล
บังคับได้ ให้ถือเอาตามนัยนั้นดีกว่าที่จะถือเอานัยที่ไร้ผล 

6. ในกรณีที่จ้านวนเงินหรือปริมาณในเอกสารแสดงไว้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขถ้าตัวอักษรกับตัวเลขไม่
ตรงกัน  และมิอาจหยั่งทราบเจตนาอันแท้จริงได้  ให้ถือเอาจ้านวนตามข้อใด 

 1.  ให้ถือเอาจ้านวนเงินหรือปริมาณที่เป็นตัวอักษรเป็นประมาณ 

 2.  ให้ถือเอาจ้านวนเงินหรือปริมาณที่เป็นตัวเลขเป็นประมาณ 

 3.  ให้ถือว่าจ้านวนเงินหรือปริมาณที่เป็นอันไร้ผลทั้งหมด 

 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ  1.  

  แนวคิด   มาตรา  12  ในกรณีที่จ้านวนเงินหรือปริมาณในเอกสารแสดงไว้ทั้งตัวอักษรและตัวเลข ถ้า 

ตัวอักษรกับตัวเลขไม่ตรงกัน และมิอาจหยั่งทราบเจตนาอันแท้จริงได้   ให้ถือเอาจ้านวนเงินหรือปริมาณที่เป็น 

ตัวอักษรเป็นประมาณ 

7. ถ้าจ้านวนเงินหรือปริมาณในเอกสารแสดงไว้เป็นตัวอักษรหลายแห่งหรือเป็นตัวเลขหลายแห่ง แต่ที่
แสดงไว้หลายแห่งนั้นไม่ตรงกัน และมิอาจหยั่งทราบเจตนาอันแท้จริงได้ ให้ถือเอาจ้านวนเงินหรือปริมาณตาม
ข้อใด 

 1.  จ้านวนเงินหรือปริมาณมากที่สุดเป็นประมาณ  

 2.  จ้านวนเงินหรือปริมาณน้อยที่สุดเป็นประมาณ 

 3.  ให้ถือว่าจ้านวนเงินหรือปริมาณนั้นๆตกเป็นอันไร้ผลทั้งหมด 

 4.  ไม่มีข้อใดถูก 
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ตอบ  2.   

  แนวคิด   มาตรา  13  ถ้าจ้านวนเงินหรือปริมาณในเอกสารแสดงไว้เป็นตัวอักษรหลายแห่งหรือเป็น 

ตัวเลขหลายแห่ง แต่ที่แสดงไว้หลายแห่งนั้นไม่ตรงกัน และมิอาจหยั่งทราบเจตนาอันแท้จริงได้ ให้ถือเอา
จ้านวนเงินหรือปริมาณ น้อยที่สุดเป็นประมาณ 

8. ในกรณีที่เอกสารท้าขึ้นไว้หลายภาษา  ไม่ว่าจะเป็นฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็ตาม  โดยมีภาษาไทย
ด้วย ถ้าข้อความในหลายภาษานั้นแตกต่างกัน และมิอาจหยั่งทราบเจตนาของคู่กรณีได้ว่าจะใช้ภาษาใดบังคับให้
ถือตามภาษาใด 

 1.  ภาษาของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  2.  ภาษาของคู่สัญญาฝ่ายที่เสียเปรียบ 

 3.  ภาษาไทย     4.  ภาษาอังกฤษ 

ตอบ  3.  

  แนวคิด   มาตรา   14   ในกรณีที่เอกสารท้าขึ้นไว้หลายภาษา ไม่ว่าจะเป็นฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็
ตามโดยมีภาษาไทยด้วย ถ้าข้อความในหลายภาษานั้นแตกต่างกัน และมิอาจหยั่งทราบเจตนาของคู่กรณีได้ว่าจะ
ใช้ภาษาใดบังคับ ให้ถือตามภาษาไทย 

9. สภาพบุคคลย่อมเร่ิมแต่เมื่อใด 

 1.  เมื่อคลอด     2.  เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก 

 3.  เมื่อมีบัตรประจ้าตัวประชาชน   4.  เมื่อท้านิติกรรมได้ตามกฎหมาย 

ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  15   วรรคแรก  สภาพบุคคลย่อมเร่ิมแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลง
เมื่อตาย 

10. การนับอายุของบุคคลให้เร่ิมนับแต่วันใดเป็นวันแรก 

 1.  นับแต่วันเกิด     2.  นับแต่วันรุ่งขึ้นจากวันเกิด 

 3.  นับแต่วันแจ้งเจ้าพนักงานทางทะเบียน  4.  นับตั้งแต่วันต้นปีปฏิทิน 

ตอบ   1.  

  แนวคิด   มาตรา   16  การนับอายุของบุคคล ให้เร่ิมนับแต่วันเกิด  
11. จากข้อ  10. ในกรณีที่รู้ว่าเกิดในเดือนใด  แต่ไม่รู้ว่าเกิดในวันใดแน่ชัด  ให้ถือว่าเกิดตามวันใด 

 1.  นับแต่วันแจ้งเจ้าพนักงานทางทะเบียน   

 2.  ให้นับวันที่หนึ่งแห่งเดือนนั้นเป็นวันเกิด 

 3.  ให้นับวันสิ้นเดือนก่อนเดือนเกิดเป็นวันเกิด  

 4.  ให้นับวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้นเป็นวันเกิด 

ตอบ  2.  

  แนวคิด   มาตรา  16 “… ในกรณีที่รู้ว่าเกิดในเดือนใดแต่ไม่รู้วันเกิด ให้นับวันที่หนึ่งแห่งเดือนนั้นเป็น 

วันเกิด   แต่ถ้าพ้นวิสัยที่จะหยั่งรู้เดือนและวันเกิดของบุคคลใด ให้นับอายุบุคคลนั้นต้ังแต่วันต้นปีปฏิทิน ซึ่งเป็น 
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ปีที่บุคคลนั้นเกิด” 

12. ในกรณีบุคคลหลายคนตายในเหตุภยันตรายร่วมกัน  ถ้าเป็นการพ้นวิสัยที่จะก้าหนดได้ว่าคนไหนตาย
ก่อนหลัง  ให้ถือว่าการตายนั้นมีผลอย่างไรตามกฎหมาย 

 1.  ตายพร้อมกัน      

 2.  ไม่ถือว่าตายพร้อมกัน 

 3.  ให้ถือว่าเอาการแจ้งเหตุแห่งการตายต่อเจ้าหนักงานเป็นส้าคัญ 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  1.  

  แนวคิด   มาตรา  17  ในกรณีบุคคลหลายคนตายในเหตุภยันตรายร่วมกัน ถ้าเป็นการพ้นวิสัยที่จะ
ก้าหนดได้ว่าคนไหนตายก่อนหลัง ให้ถือว่าตายพร้อมกัน 

13. บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุเท่าใด 

 1.  ยี่สิบปีบริบูรณ์     2.  เกินยี่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

 3.  สิบแปดปีบริบูรณ์    4.  เกินสิบแปดบริบูรณ์ขึ้นไป 

ตอบ  1.   แนวคิด   มาตรา  19   บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมี อายุยี่สิบปีบริบูรณ์ 
14. นอกจากผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะโดยอายุแล้ว  ผู้เยาว์อาจบรรลุนิติภาวะได้ในกรณีตามข้อใด 

 1.  สมรส      2.  ท้าบัตรประจ้าตัวประชาชน 

 3.  ถูกทั้งข้อ 1.และ 2.    4.  ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา 

ตอบ  1.   

 แนวคิด   20  ผู้เยาว์ย่อมบรรลุนิติภาวะ เมื่อท้าการสมรส  หากการสมรสนั้นได้ท้าตามบทบัญญัติมาตรา  
1448    

15. ผู้เยาว์จะท้านิติกรรมตามกฎหมายได้  ต้องปฏิบัติตามข้อใด 

 1.  ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน 

 2.  ผู้เยาว์อาจท้าการใดๆ ได้ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการต้องท้าเองเฉพาะตัว 

 3.  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2. 

 4.  ไม่อาจกระท้านิติกรรมใดๆได้เลย 

ตอบ  3.   

 แนวคิด   มาตรา   21  ผู้เยาว์จะท้านิติกรรมใดๆ ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน 

มาตรา 23  ผู้เยาว์อาจท้าการใดๆ ได้ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการต้องท้าเองเฉพาะตัว 

16. โดยหลักแล้ว  หากผู้เยาว์กระท้านิติกรรม  โดยปราศจากความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมแล้ว  กรณี
เช่นว่านั้นจะมีผลอย่างใดตามกฎหมาย 

 1.  โมฆะ      2.  โมฆียะ  

 3.  ไม่บริบูรณ์     4.  สมบูรณ์ 
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ตอบ  2.    

 แนวคิด   มาตรา  21   ผู้เยาว์จะท้านิติกรรมใดๆ ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม 

ก่อน การใดๆ ที่ผู้เยาว์ได้ท้าลงปราศจากความยินยอมเช่นว่านั้นเป็น โมฆียะ  เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

17. ข้อใดกล่าวถูกต้อง  เกี่ยวกับการท้านิติกรรมของผู้เยาว์ 
 1.  ผู้เยาว์อาจท้าการใดๆ ได้ทั้งสิ้น หากเป็นเพียงเพื่อจะได้ไปซึ่งสิทธิอันใดอันหนึ่ง หรือเป็นการเพื่อให้
หลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่ง 

 2.  ผู้เยาว์อาจท้าการใดๆ ได้ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการสมแก่ฐานานุรูปแห่งตนและเป็นการอันจ้าเป็นในการด้ารง
ชีพตามสมควร 

 3.  ผู้เยาว์อาจท้าพินัยกรรมได้เมื่ออายุสิบห้าปีบริบูรณ์ 
 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  

  แนวคิด   มาตรา  22   ผู้เยาว์อาจท้าการใดๆ ได้ทั้งสิ้น หากเป็นเพียงเพื่อจะได้ไปซึ่งสิทธิอันใดอันหน่ึง  
หรือเป็นการเพื่อให้หลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่ง   
 มาตรา 24   ผู้เยาว์อาจท้าการใดๆ ได้ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการสมแก่ฐานานุรูปแห่งตนและเป็นการอันจ้าเป็นใน
การด้ารงชีพตามสมควร 

 มาตรา 25   ผู้เยาว์อาจท้าพินัยกรรมได้เมื่ออายุสิบห้าปีบริบูรณ์ 
18. นายไก่อายุ  18  ปีบริบูรณ์  ซื้อรถยนต์ด้วยเงินของตนเอง  ซึ่งมีมูลค่า  5  ล้านบาทจากนายด้า  โดยผู้แทน
ของนายไก่ไม่ทราบเร่ืองด้วย  นิติกรรมดังกล่าวมีผลอย่างไร  เหตุผลตามข้อใดถูกต้องที่สุด 

 1.  ไม่ถือเป็นนิติกรรมที่จ้าเป็นในการด้ารงชีพของผู้เยาว์   
 2.  ไม่ถือเป็นนิติกรรมที่ผู้เยาว์ต้องท้าเองเฉพาะตัว 

 3.  ไม่ถือเป็นนิติกรรมที่ผู้เยาว์จะได้ไปซึ่งสิทธิหรือเพื่อให้หลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่ง  
 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.    

 แนวคิด   การที่นายไก่อายุ  18  ปีบริบูรณ์  ซึ่งยังเป็นผู้เยาว์  น้าเงินส่วนตัวไปซื้อรถยนต์นั้น  ไม่ถือเป็น
นิติกรรมที่จ้าเป็นในการด้ารงชีพของผู้เยาว์  หรือนิติกรรมที่ผู้เยาว์ต้องท้าเองเฉพาะตัว  หรือนิติกรรมที่ผู้เยาว์จะ
ได้ไปซึ่งสิทธิหรือเพื่อให้หลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่ง  ซึ่งเป็นข้อยกเว้นที่ผู้เยาว์สามารถท้าได้เองโดยล้าพัง
แต่อย่างใด  ดังนั้น  เมื่อปรากฏว่านายไก่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม  สัญญาซื้อขายรถยนต์
ดังกล่าวจึงมีผลเป็นโมฆียะ  ตามมาตรา  21 

19. ผู้แทนโดยชอบธรรมอาจให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ในการประกอบธุรกิจทางการค้าหรือธุรกิจอื่น หรือใน
การท้าสัญญาเป็นลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงานได้  ดังนั้น  ในความเกี่ยวพันกับการประกอบธุรกิจหรือการจ้าง
แรงงาน  ให้ผู้เยาว์มีฐานะอย่างไร 
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 1.  ยังเป็นผู้เยาว์ที่ต้องได้รับความยินยอมในการจัดการงานของตนในแต่ละคร้ัง 

 2.  ให้ผู้เยาว์มีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว 

 3.  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2. 

 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ  2.   

 แนวคิด   มาตรา  27   ผู้แทนโดยชอบธรรมอาจให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ในการประกอบธุรกิจทางการ 

ค้าหรือธุรกิจอื่น หรือในการท้าสัญญาเป็นลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงานได้ ในกรณีที่ผู้แทนโดยชอบธรรมไม่ให้ 
ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้เยาว์อาจร้องขอต่อศาลให้สั่งอนุญาตได้ 
 ในความเกี่ยวพันกับการประกอบธุรกิจหรือการจ้างแรงงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้เยาว์มีฐานะเสมือนดัง
บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว  
20. ผู้ใดมีอ้านาจในการร้องขอต่อศาลให้สั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถ 

 1.  ปู่ย่า ตายาย     2.  ผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ก็ดี 

 3.  พนักงานอัยการ    4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.   

 แนวคิด   มาตรา  28   วรรคหนึ่ง  บุคคลวิกลจริตผู้ใด ถ้าคู่สมรสก็ดี ผู้บุพการีกล่าวคือ บิดา มารดา ปู่ย่า 
ตายาย ทวดก็ดี ผู้สืบสันดานกล่าวคือ ลูก หลาน เหลน ลื่อก็ดี ผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ก็ดี ผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคล
นั้นอยู่ก็ดี หรือพนักงานอัยการก็ดี  ร้องขอต่อศาลให้สั่งให้บุคคลวิกลจริตผู้น้ันเป็นคนไร้ความสามารถ ศาลจะ
สั่งให้บุคคลวิกลจริตผู้น้ันเป็นคนไร้ความสามารถก็ได้ 
21. บุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถตามข้อ20.ต้องให้อยู่ในความคุ้มครองของบุคคลตามข้อใด 

 1.  ผู้คุ้มครอง     2.  ผู้อนุบาล  

 3.  ผู้พิทักษ์     4.  ผู้ดูแล 

ตอบ  2.  

  แนวคิด   มาตรา  28   วรรคสอง  บุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถตามวรรคหนึ่ง ต้องจัด
ให้อยู่ในความอนุบาล การแต่งต้ัง ผู้อนุบาล  อ้านาจหน้าที่ของผู้อนุบาลและการสิ้นสุดของความเป็นผู้อนุบาล 
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติบรรพ 5  แห่งประมวลกฎหมายนี้ 
22. การใดๆ อันบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระท้าลงการน้ันเป็นอย่างไรตามกฎหมาย 

 1.  สมบูรณ์     2.  โมฆะ  

 3.  โมฆียะ     4.  ไม่บริบูรณ์ 
ตอบ   3. 

  แนวคิด   มาตรา  29   การใดๆ อันบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระท้าลงการน้ัน 

เป็น โมฆียะ 
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23. การใดๆ อันบุคคลวิกลจริตซึ่งศาลยังมิได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระท้าลง การน้ันจะเป็น
โมฆียะต่อเมื่อได้กระท้าตามข้อใด 

 1.  ได้กระท้าในขณะที่บุคคลนั้นจริตวิกลอยู่ 
 2.  ได้กระท้าในขณะที่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วด้วยว่าผู้กระท้าเป็นคนวิกลจริต 

 3.  ถูกทั้งข้อ 1.และ 2.ประกอบกัน 

 4.  ตกเป็นโมฆียะทันทีไม่ว่าอีกฝ่ายจะรู้ว่าเป็นบุคคลวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม 

ตอบ  3.   

 แนวคิด   มาตรา   30  การใดๆ อันบุคคลวิกลจริตซึ่งศาลยังมิได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระท้า
ลง การน้ันจะเป็นโมฆียะต่อเมื่อได้กระท้าในขณะที่บุคคลนั้นจริตวิกลอยู่ และคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วด้วยว่า
ผู้กระท้าเป็นคนวิกลจริต 

24. ถ้าเหตุที่ท้าให้เป็นคนไร้ความสามารถได้สิ้นสุดไปแล้วและเมื่อบุคคลผู้นั้นเองหรือบุคคลใดๆ ดังกล่าวมา
ในมาตรา 28   ร้องขอต่อศาลก็ให้ศาลสั่งเพิกถอนค้าสั่งทีใ่ห้เป็นคนไร้ความสามารถนั้น 

ค้าสั่งของศาลตามมาตรานี้ ให้ประกาศลงในสื่อตามข้อใด 

 1.  หนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่น   2.  ราชกิจจานุเบกษา 

 3.  หนังสือของกระทรวงมหาดไทย   4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  2.   

 แนวคิด   มาตรา  31  ถ้าเหตุที่ท้าให้เป็นคนไร้ความสามารถได้สิ้นสุดไปแล้วและเมื่อบุคคลผู้นั้นเองหรือ
บุคคลใดๆ ดังกล่าวมาในมาตรา 28 ร้องขอต่อศาลก็ให้ศาลสั่งเพิกถอนค้าสั่งที่ให้เป็นคนไร้ความสามารถนั้น 

 ค้าสั่งของศาลตามมาตรานี้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

25. บุคคลใดมีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ หรือติด
สุรายาเมา หรือมีเหตุอ่ืนใดท้านองเดียวกันนั้น จนไม่สามารถจะจัดท้าการงานโดยตนเองได้ หรือจัดกิจการไป
ในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัว เมื่อบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา 28 ร้องขอต่อ
ศาล ศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นมีฐานะอย่างไร 

 1.  คนไร้ความสามารถ    2.  คนเสมือนไร้ความสามารถ 

 3.  คนเสมือนวิกลจริต    4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  2.   

 แนวคิด   มาตรา   32  วรรคแรก  บุคคลใดมีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือประพฤติ 
สุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ หรือติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอ่ืนใดท้านองเดียวกันนั้น จนไม่สามารถจะจัดท้าการงาน
โดยตนเองได้ หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัว เมื่อบุคคล 

ตามที่ระบุไว้ในมาตรา  28 ร้องขอต่อศาล ศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นเป็น คนเสมือนไร้ความสามารถ ก็ได้ 
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26. บุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ  ต้องจัดให้อยู่ในความคุ้มครองของบุคคลใด 

 1.  ผู้แทนโดยชอบธรรม    2.  ผู้พิทักษ์   

 3.  ผู้พิทักษ์คุ้มครอง    4.  ผู้ปกครอง 

ตอบ  2.   

 แนวคิด   มาตรา   32  วรรคสอง  บุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถตามวรรคหนึ่ง 
ต้องจัดให้อยู่ในความพิทักษ์ การแต่งตั้ง  ผู้พิทักษ์ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายนี้ 
27. ในกรณีตามข้อใด  ที่คนเสมือนไร้ความสามารถนั้น ต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์ก่อนแล้วจึงจะท้า
การได้ 
 1.  กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงิน ยืมหรือให้ยืมสังหาริมทรัพย์อันมีค่า 
 2.  เช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์มีก้าหนดระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน 

 3.  ให้โดยเสน่หา 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.   

 แนวคิด   มาตรา  34   คนเสมือนไร้ความสามารถนั้น ต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์ก่อนแล้วจึงจะ
ท้าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ได้ 
 (3)  กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงิน ยืมหรือให้ยืมสังหาริมทรัพย์อันมีค่า 

 (5)  เช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์มีก้าหนดระยะเวลาเกินกว่าหกเดือนหรืออสังหาริมทรัพย์มีก้าหนด
ระยะเวลาเกินกว่าสามปี 
 (6)  ให้โดยเสน่หา เว้นแต่การให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูป เพื่อการกุศล การสังคม หรือตามหน้าที่
ธรรมจรรยา 

28. จากข้อ 27.  หากคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่ได้รับความยินยอมในการท้านิติกรรมดังกล่าว  นิติกรรม
นั้นจะมีผลอย่างไรตามกฎหมาย 

 1.  โมฆียะ     2.  สมบูรณ์  

 3.  โมฆะ      4.  ไม่บริบูรณ์ 
ตอบ  1.   

 แนวคิด   มาตรา  34   วรรคท้าย  การใดกระท้าลงโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรานี้ การนั้นเป็น  โมฆียะ 

29. ภูมิล้าเนาของบุคคลธรรมดา มีความหมายตามข้อใด 

 1. ถิ่นที่อยู่ตามทะเบียนเป็นส้าคัญ    

 2.  ถิ่นอันบุคคลนั้นมีสถานที่อยู่เป็นแหล่งส้าคัญ 

 3.  ถิ่นที่บุคคลนั้นประกอบการงานเป็นส้าคัญ  

 4.  ถูกทุกข้อ 
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ตอบ  2.   

 แนวคิด   มาตรา  37  ภูมิล้าเนาของบุคคลธรรมดา ได้แก่  ถิ่นอันบุคคลนั้นมีสถานที่อยู่เป็นแหล่งส้าคัญ 

30. ภูมิล้าเนาของผู้เยาว์ ได้แก่ข้อใด 

 1.  ถิ่นที่อยู่ตามทะเบียนเป็นส้าคัญ    

 2.  ถิ่นอันบุคคลนั้นมีสถานที่อยู่เป็นแหล่งส้าคัญ 

 3.  ภูมิล้าเนาของผู้แทนโดยชอบธรรมซึ่งเป็นผู้ใช้อ้านาจปกครองหรือผู้ปกครอง 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ   3.   

  แนวคิด   มาตรา 44    วรรคแรก  ภูมิล้าเนาของผู้เยาว์ ได้แก่ ภูมิล้าเนาของผู้แทนโดยชอบธรรมซึ่งเป็น
ผู้ใช้อ้านาจปกครองหรือผู้ปกครอง 

31. ข้อใดกล่าวถูกต้อง   
 1.  ภูมิล้าเนาของคนไร้ความสามารถ ได้แก่ภูมิล้าเนาของผู้อนุบาล 

 2.  ภูมิล้าเนาของข้าราชการ ได้แก่ถิ่นอันเป็นที่ท้าการตามต้าแหน่งหน้าที่ 
 3.  ภูมิล้าเนาของผู้ที่ถูกจ้าคุกตามค้าพิพากษาถึงที่สุดของศาลหรือตามค้าสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่  
เรือนจ้าหรือทัณฑสถานที่ถูกจ้าคุกอยู่ จนกว่าจะได้รับการปล่อยตัว 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  

  แนวคิด   มาตรา  45 ภูมิล้าเนาของคนไร้ความสามารถ ได้แก่ ภูมิล้าเนาของผู้อนุบาล 

 มาตรา 46   ภูมิล้าเนาของข้าราชการ ได้แก่ถิ่นอันเป็นที่ท้าการตามต้าแหน่งหน้าที่ หากมิใช่เป็นต้าแหน่ง
หน้าที่ชั่วคราวชั่วระยะเวลาหรือเป็นเพียงแต่งต้ังไปเฉพาะการคร้ังเดียวคราวเดียว  
 มาตรา 47   ภูมิล้าเนาของผู้ที่ถูกจ้าคุกตามค้าพิพากษาถึงทีสุ่ดของศาลหรือตามค้าสั่งโดยชอบด้วย
กฎหมาย ได้แก่  เรือนจ้าหรือทัณฑสถานที่ถูกจ้าคุกอยู่ จนกว่าจะได้รับการปล่อยตัว 

32. ถ้าบุคคลใดไปเสียจากภูมิล้าเนาหรือถิ่นที่อยู่โดยมิได้ต้ังตัวแทนผู้รับมอบอ้านาจทั่วไปไว้ และไม่มีใครรู้
แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่  ตามกฎหมายบุคคลนั้นมีฐานะอย่างไร 

 1.  สาบสูญ     2.  ผู้ไม่อยู่  

 3.  ผู้ไม่ปรากฏตัว     4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  2.   

 แนวคิด   มาตรา   48  วรรคแรก  ถ้าบุคคลใดไปเสียจากภูมิล้าเนาหรือถิ่นที่อยู่โดยมิได้ตั้งตัวแทนผู้รับ
มอบอ้านาจทั่วไปไว้   และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการ
ร้องขอ  ศาลจะสั่งให้ท้าการอย่างหนึ่งอย่างใดไปพลางก่อนตามที่จ้าเป็นเพื่อจัดการทรัพย์สินของบุคคล  ผู้ไม่อยู่  
นั้นก็ได้ 
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33. ความเป็นผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ย่อมสิ้นสุดลงในกรณีตามข้อใด 

 1.  ผู้ไม่อยู่นั้นกลับมา 

 2.  ผู้จัดการทรัพย์สินเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 3.  ศาลถอดถอนผู้จัดการทรัพย์สิน 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ   4.  

  แนวคิด   มาตรา   58  ความเป็นผู้จัดการทรัพย์สินย่อมสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (1)  ผู้ไม่อยู่นั้นกลับมา 

 (2)  ผู้ไม่อยู่นั้นมิได้กลับมาแต่ได้จัดการทรัพย์สินหรือตั้งตัวแทนเพื่อจัดการทรัพย์สินของตนแล้ว 

 (3)  ผู้ไม่อยู่ถึงแก่ความตายหรือศาลมีค้าสั่งให้เป็นคนสาบสูญ 

 (4)  ผู้จัดการทรัพย์สินลาออกหรือถึงแก่ความตาย 

 (5)  ผู้จัดการทรัพย์สินเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (6)  ผู้จัดการทรัพย์สินเป็นบุคคลล้มละลาย 

 (7)  ศาลถอดถอนผู้จัดการทรัพย์สิน 

34. ถ้าบุคคลใดได้ไปจากภูมิล้าเนาหรือถิ่นที่อยู่  และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอด
ระยะเวลาห้าปี เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอ ศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นมีฐานะตามข้อใด 

 1.  เป็นผู้ไม่อยู่อย่างสมบูรณ์แบบ   2.  เป็นคนสาบสูญ 

 3.  เป็นคนเสมือนไร้ความ    4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  2.   

 แนวคิด   มาตรา    61 วรรคแรก  ถ้าบุคคลใดได้ไปจากภูมิล้าเนาหรือถิ่นที่อยู่ และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคล
นั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลาห้าปี เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอ ศาลจะสั่งให้บุคคล
นั้น  เป็นคนสาบสูญ ก็ได้ 
35. บุคคลซึ่งศาลได้มีค้าสั่งให้เปน็คนสาบสูญ ให้ถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อใด 

 1.  เมื่อศาลมีค้าสั่ง     

 2.  เมื่อครบก้าหนดระยะเวลาดังที่ระบุไว้ในมาตรา 61 

 3.  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.     

 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ  2.   

 แนวคิด   มาตรา  62  บุคคลซึ่งศาลได้มีค้าสั่งให้เป็นคนสาบสูญ  ให้ถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อครบก้าหนด
ระยะเวลาดังที่ระบุไว้ในมาตรา  61 
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36. ค้าสั่งศาลให้เป็นคนสาบสูญหรือค้าสั่งถอนค้าสั่งให้เป็นคนสาบสูญให้ประกาศโดยวิธีใด 

 1.  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา    

 2.  ให้ประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 

 3.  ถูกทั้งข้อ 1.และ 2.     

 4.  ให้ประกาศตามค้าสั่งศาลหรือวิธีอื่นตามที่เห็นควร 

ตอบ  1.   

 แนวคิด   มาตรา  64  ค้าสั่งศาลให้เป็นคนสาบสูญหรือค้าสั่งถอนค้าสั่งให้เป็นคนสาบสูญให้  ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 
37. นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน ภายในขอบแห่ง
อ้านาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ดังได้บัญญัติหรือก้าหนดไว้ตามข้อใด 

 1.  กฎหมาย     2.  ข้อบังคับ   

 3.  ตราสารจัดตั้ง     4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.   

 แนวคิด   มาตรา  66  นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือ 

กฎหมายอ่ืน ภายในขอบแห่งอ้านาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ดังได้บัญญัติหรือก้าหนดไว้ใน กฎหมาย ข้อบังคับ   
หรือตราสารจัดตั้ง 

38. ในกรณีที่นิติบุคคลมีผู้แทนหลายคน  การด้าเนินกิจการของนิติบุคคลให้เป็นไปตามข้อใด 

 1.  ประธานของผู้แทนนิติบุคคลนั้น   

 2.  เสียงข้างมากของผู้แทนของนิติบุคคลนั้น 

 3.  เสียงข้างมากสองในสามของผู้แทนของนิติบุคคลนั้น 

 4.  มติของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 

ตอบ  2.   

 แนวคิด   มาตรา  71  ในกรณีที่นิติบุคคลมีผู้แทนหลายคน การด้าเนินกิจการของนิติบุคคลให้เป็นไปตาม
เสียงข้างมากของผู้แทนของนิติบุคคลนั้น  เว้นแต่จะได้มีข้อก้าหนดไว้เป็นประการอ่ืนในกฎหมาย ข้อบังคับ 
หรือตราสารจัดตั้ง 

39. อสังหาริมทรัพย์  มีความหมายตามข้อใด 

 1.  ที่ดิน 

 2.  ทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น 

 3.  ทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  



คู่มือเตรียมสอบ นกัวิชาการทีด่ินปฏิบติัการ กรมที่ดิน 68 

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

 

  แนวคิด   มาตรา  139  อสังหาริมทรัพย์  หมายความว่า ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมี 
ลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น   และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน 
หรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินน้ันด้วย 

40. ข้อใดเป็น “อสังหาริมทรัพย์” ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 1.  เคร่ืองจักรโรงงานขนาดใหญ่   2.  รถเครนน้้าหนัก 30 ตัน 

 3.  สิทธิอาศัย     4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  3.  

 แนวคิด   อสังหาริมทรัพย์  หมายความรวมถึง ทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดิน
หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินน้ันด้วย 

41. ข้อใดเป็น “สังหาริมทรัพย์” ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 1. บ้านน้อคดาวน์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้   

 2.  เรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่น้าขึ้นเทียบท่า 
 3.  ตู้คอนเทนเนอร์     

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  

  แนวคิด   มาตรา  140  สังหาริมทรัพย์ หมายความว่า ทรัพย์สินอ่ืนนอกจากอสังหาริมทรัพย์ และ
หมายความรวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วย 

42. ข้อใดเป็น “ทรัพย์แบ่งได้” ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 1.  ที่ดิน      2.  บ้าน   

 3.  รถยนต์     4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  1.  

  แนวคิด   มาตรา     141  ทรัพย์แบ่งได้  หมายความว่า ทรัพย์อันอาจแยกออกจากกันเป็นส่วนๆ ได้จริง
ถนัดชัดแจ้ง แต่ละส่วนได้รูปบริบูรณ์ล้าพังตัว 

43. ข้อใดเป็น “ทรัพย์แบ่งไม่ได้”  ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 1.  หุ้นในบริษัท     2.  หุ้นส่วน  

 3.  มรดก      4.  ถูกทั้งข้อ 1.และ 2. 

ตอบ 4.    

 แนวคิด  มาตรา   143  ทรัพย์แบ่งไม่ได้ หมายความว่า ทรัพย์อันจะแยกออกจากกันไม่ได้นอกจาก
เปลี่ยนแปลงภาวะของทรัพย์ และหมายความรวมถึงทรัพย์ที่มีกฎหมายบัญญัติว่าแบ่งไม่ได้ด้วย 

44. ข้อใดเป็นความหมายของ  “ทรัพย์นอกพาณิชย์”  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
 1.  ทรัพย์ที่ไม่สามารถถือเอาได้   2.  ทรัพย์ที่โอนแก่กันมิได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
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 3.  ทรัพย์ที่ไม่อาจเคลื่อนที่ได้   4.  ถูกทั้งข้อ 1.  และ 2. 

ตอบ  4.   

  แนวคิด   มาตรา   143  ทรัพย์นอกพาณิชย์  หมายความว่า  ทรัพย์ที่ไม่สามารถถือเอาได้ และทรัพย์ที่ 
โอนแก่กันมิได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

45. ข้อใดเป็นความหมายที่เป็นองค์ประกอบของ  “ส่วนควบของทรัพย์”  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 
 1.  ส่วนซึ่งโดยสภาพแห่งทรัพย์เป็นสาระส้าคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้น 

 2.  ส่วนซึ่งโดยจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นเป็นสาระส้าคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้น 

 3.  ไม่อาจแยกจากกันได้นอกจากจะท้าลาย ท้าให้บุบสลาย หรือท้าให้ทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือ
สภาพไป 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.   

 แนวคิด   มาตรา   144  วรรคแรก  ส่วนควบของทรัพย์ หมายความว่า ส่วนซึ่งโดยสภาพแห่งทรัพย์หรือ
โดยจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นเป็นสาระส้าคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้น และไม่อาจแยกจากกันได้นอกจาก
จะท้าลาย ท้าให้บุบสลาย หรือท้าให้ทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไป 

46. ข้อใดกล่าวผิด  เกี่ยวกับ “ส่วนควบของทรัพย์”  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 1.  เจ้าของทรัพย์ย่อมมีกรรมสิทธิ์ในส่วนควบของทรัพย์นั้น 

 2. ไม้ยืนต้นเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ไม้นั้นขึ้นอยู่ 
 3.  ทรัพย์ซึ่งติดกับที่ดินหรือติดกับโรงเรือนเพียงชั่วคราว  ก็ถือว่าเป็นส่วนควบกับที่ดินหรือโรงเรือนนั้น 

 4.  ไม้ล้มลุกหรือธัญชาติอันจะเก็บเกี่ยวรวงผลได้คราวหนึ่งหรือหลายคราวต่อปีไม่เป็นส่วนควบกับที่ดิน 

ตอบ  3.  

  แนวคิด   มาตรา  145   วรรคสอง  เจ้าของทรัพย์ย่อมมีกรรมสิทธิ์ในส่วนควบของทรัพย์นั้น 

 มาตรา 145   ไม้ยืนต้นเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ไม้นั้นขึ้นอยู่ 
ไม้ล้มลุกหรือธัญชาติอันจะเก็บเกี่ยวรวงผลได้คราวหนึ่งหรือหลายคราวต่อปีไม่เป็นส่วนควบกับที่ดิน 

 มาตรา 146   ทรัพย์ซึ่งติดกับที่ดินหรือติดกับโรงเรือนเพียงชั่วคราว  ไม่ถือว่าเป็นส่วนควบกับที่ดินหรือ
โรงเรือนนั้น  
47. ข้อใดกล่าวผิด  เกี่ยวกับความหมายของ  “อุปกรณ์”  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 1.  โดยปกตินิยมเฉพาะถิ่นหรือโดยเจตนาชัดแจ้งของเจ้าของทรัพย์ที่เป็นประธาน 

 2.  เป็นของใช้ประจ้าอยู่กับทรัพย์ที่เป็นประธานเป็นอาจิณ 

 3.  อุปกรณ์ที่แยกออกจากทรัพย์ที่เป็นประธานแม้เป็นการชั่วคราว  ก็ถือว่าขาดจากการเป็นอุปกรณ์ของ
ทรัพย์ที่เป็นประธานนั้นแล้ว 
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 4.  เพื่อประโยชน์แก่การจัดดูแล ใช้สอย หรือรักษาทรัพย์ที่เป็นประธาน  
ตอบ  3.   แนวคิด   มาตรา  147   อุปกรณ์  หมายความว่า สังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยปกตินิยมเฉพาะถิ่นหรือโดย
เจตนาชัดแจ้งของเจ้าของทรัพย์ที่เป็นประธาน เป็นของใช้ประจ้าอยู่กับทรัพย์ที่เป็นประธานเป็นอาจิณเพื่อ
ประโยชน์แก่การจัดดูแล ใช้สอย หรือรักษาทรัพย์ที่เป็นประธาน และเจ้าของทรัพย์ได้น้ามาสู่ทรัพย์ที่เป็น
ประธานโดยการน้ามาติดต่อหรือปรับเข้าไว้ หรือท้าโดยประการอ่ืนใดในฐานะเป็นของใช้ประกอบกับทรัพย์ที่
เป็นประธานนั้น 

 อุปกรณ์ที่แยกออกจากทรัพย์ที่เป็นประธานเป็นการชั่วคราว  ก็ยังไม่ขาดจากการเป็นอุปกรณ์ของทรัพย์ที่
เป็นประธานนั้น 

48. ดอกผลของทรัพย์  ได้แก่ข้อใด 

 1.  ดอกผลธรรมดา    2.  ดอกผลนิตินัย  

 3.  ดอกเบี้ย     4.  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2. 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา  148   วรรคแรก  ดอกผลของทรัพย์ ได้แก่  ดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตินัย 

49. การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  การนั้นมีผลอย่างไร 

 1.  โมฆียะ     2.  โมฆะ   

 3.  ไม่มีผลตามกฎหมาย    4.  ไม่บริบูรณ์ 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา    150  การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการพ้นวิสัย
หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเป็นโมฆะ 

50. ข้อใดเป็นแบบที่กฎหมายก้าหนด 

 1. ท้าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 2.  จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 3.  ท้าเป็นหนังสือ     

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา  152 ข้อสังเกต   การใดมิได้ท้าให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้ การนั้นเป็น
โมฆะ 

51. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  การแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง  มีผลทาง
กฎหมายอย่างไร 

 1.  โมฆียะ     2.  โมฆะ  

 3.  ไม่มีผลตามกฎหมาย    4.  ไม่บริบูรณ์ 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  155  วรรคแรก  การแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นโมฆะ แต่จะ
ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระท้าการโดยสุจริต และต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นมิได้ 
52. นิติกรรมตามข้อใดที่กระท้าแล้วมีผลตกเป็นโมฆียะตามกฎหมาย 
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 1.  นิติกรรมจากกลฉ้อฉล     

 2.  นิติกรรมจากกลข่มขู่ 
 3.  นิติกรรมจากการส้าคัญผิดในคุณสมบัติ   

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา  157 การแสดงเจตนาโดยส้าคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินเป็นโมฆียะ 

 มาตรา 159  การแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ้อฉลเป็นโมฆียะ 

 มาตรา 164  การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่เป็นโมฆียะ 

53. ข้อใดถือเป็นการส้าคัญผิดในสาระส้าคัญแห่งนิติกรรม 

 1.  ความส้าคัญผิดในลักษณะของนิติกรรม   

 2.  ความส้าคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรม 

 3.  ความส้าคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา   156 การแสดงเจตนาโดยส้าคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระส้าคัญแห่งนิติกรรมเป็นโมฆะ 

ความส้าคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระส้าคัญแห่งนิติกรรมตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ความส้าคัญผิดในลักษณะของนิติ
กรรม ความส้าคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมและความส้าคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติ
กรรม เป็นต้น 

54. ข้อใดกล่าวผิด  เกี่ยวกับนิติกรรมที่ตกเป็นโมฆะ  ตามมาตรา 172   

 1.  โมฆะกรรมนั้นอาจให้สัตยาบันแก่กันได้ในภายหน้า 

 2.  ผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดจะยกความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมขึ้นกล่าวอ้างก็ได้ 
 3.  ถ้าจะต้องคืนทรัพย์สินอันเกิดจากโมฆะกรรม ให้น้าบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้แห่งประมวล
กฎหมายนี้มาใช้บังคับ 

 4.  ไม่มีข้อใดผิด 

ตอบ  1.  แนวคิด   มาตรา   172  โมฆะกรรมนั้นไม่อาจให้สัตยาบันแก่กันได้ และผู้มีส่วนได้เสียคนหน่ึงคนใด
จะยกความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมขึ้นกล่าวอ้างก็ได้ 
ถ้าจะต้องคืนทรัพย์สินอันเกิดจากโมฆะกรรม ให้น้าบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้แห่งประมวลกฎหมายนี้มาใช้
บังคับ 

55. บุคคลตามข้อใดที่ไม่อาจบอกล้างนิติกรรมที่ตกเป็นโมฆียะได้ 
 1.  ผู้แทนโดยชอบธรรม     

 2.  ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ 
 3.  ผู้ท้ากลฉ้อฉล      

 4.  บุคคลผู้แสดงเจตนาเพราะส้าคัญผิด 

ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  175   
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56. ข้อใดถือเป็นการให้สัตยาบันแก่นิติกรรมที่ตกเป็นโมฆียะ 

 1.  ได้ปฏิบัติการช้าระหนี้แล้วทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

 2.  ได้มีการแปลงหนี้ใหม่ 
 3.  ได้มีการให้ประกันเพื่อหนี้นั้น    

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา   180  ภายหลังเวลาอันพึงให้สัตยาบันได้ตามมาตรา 179  ถ้ามีพฤติการณ์อย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้เกิดขึ้นเกี่ยวด้วยโมฆียะกรรม  โดยการกระท้าของบุคคลซึ่งมีสิทธิบอกล้างโมฆียะกรรมตาม
 มาตรา 175  ถ้ามิได้สงวนสทิธิไว้แจ้งชัดประการใดให้ถือว่าเป็นการให้สัตยาบัน 

 (1)  ได้ปฏิบัติการช้าระหนี้แล้วทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

 (2)  ได้มีการเรียกให้ช้าระหนี้นั้นแล้ว 

 (3)  ได้มีการแปลงหนี้ใหม่ 
 (4)  ได้มีการให้ประกันเพื่อหนี้น้ัน 

 (5)  ได้มีการโอนสิทธิหรือความรับผิดทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

 (6)  ได้มีการกระท้าอย่างอื่นอันแสดงได้ว่าเป็นการให้สัตยาบัน 

57. สิทธิเรียกร้องใดๆ ถ้ามิได้ใช้บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนด สิทธิเรียกร้องนั้นเป็นอย่างไร 

 1.  สิทธิเรียกร้องนั้นเป็นอันระงับ      

 2.  สิทธิเรียกร้องเป็นอันขาดอายุความ 

 3.  ถูกทั้งข้อ 1.และ 2.     

 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  193/9  สิทธิเรียกร้องใดๆ ถ้ามิได้ใช้บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนด สิทธิ
เรียกร้องนั้น เป็นอันขาดอายุความ 

58. จากข้อ 57.  สิทธิเรียกร้องใดๆ ถ้ามิได้ใช้บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนด  ลูกหนี้มีสิทธิ
อย่างไร 

 1.  ลูกหนี้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการช้าระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องนั้นได้ 
 2.  ลูกหนี้ไม่มีสิทธิปฏิเสธการช้าระหนี้ได้ 
 3.  ลูกหนี้มีสิทธิหักกลบลบหนี้ได้ 
 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ  1.  แนวคิด   มาตรา   193/10   สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ ลูกหนี้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการช้าระหนี้ตาม
สิทธิเรียกร้องนั้นได้ 
59. การเร่ิมนับอายุความให้เร่ิมนับแต่เมื่อใด 

 1.  นับแต่เมื่อตกลงกัน     

 2.  นับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป 
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 3.  นับแต่เมื่อหนี้นั้นขาดการช้าระ    

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา   193/12  อายุความให้เร่ิมนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป  ถ้า
เป็นสิทธิเรียกร้องให้งดเว้นกระท้าการอย่างใดให้เร่ิมนับแต่เวลาแรกที่ฝ่าฝืนกระท้าการนั้น 

60. อายุความย่อมสะดุดหยุดลงได้ ในกรณีตามข้อใด 

 1. ลูกหนี้ได้ช้าระดอกเบี้ย 

 2.  ลูกหนี้รับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ตามสิทธิเรียกร้องโดยท้าเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ให้ ช้าระหนี้ให้
บางส่วน 

 3.  หนี้ได้ฟ้องคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ช้าระหนี้ 
 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา   193/14 (1)(2) อายุความย่อมสะดุดหยุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (1)  ลูกหนี้รับสภาพหนี้ต่อเจ้าหน้ีตามสิทธิเรียกร้องโดยท้าเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ให้ ช้าระหนี้ให้
บางส่วน ช้าระดอกเบี้ย ให้ประกัน หรือกระท้าการใดๆ อันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่ายอมรับ
สภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง 

 (2)  เจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ช้าระหนี้ 
61. ข้อใดกล่าวผิด  เกี่ยวกับเร่ืองอายุความสะดุดหยุดลง 

 1.  เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลาที่ล่วงไปกอ่นนั้นไม่นับเข้าในอายุความ 

 2.  เมื่อเหตุที่ท้าให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใดให้เร่ิมนับอายุความใหม่ตั้งแต่เวลานั้น 

 3.  หากคดีนั้นได้มีค้าพิพากษาถึงที่สุดให้ยกค้าฟ้องให้ถือว่าอายุความได้สะดุดหยุดลงนับแต่เวลายื่นฟ้อง   
 4.  ไม่มีข้อใดผิด 

ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  193/15  เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้วระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนน้ันไม่นับเข้าใน
อายุความ 

 เมื่อเหตุที่ท้าให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด  ให้เร่ิมนับอายุความใหม่ตั้งแต่เวลานั้น 

มาตรา 193/17 ในกรณีที่อายุความสะดุดหยุดลงเพราะเหตุตามมาตรา 193/14(2)  หากคดีนัน้ได้มีค้าพิพากษา
ถึงที่สุดให้ยกค้าฟ้อง หรือคดีเสร็จไปโดยการจ้าหน่ายคดีเพราะเหตุถอนฟ้อง หรือทิ้งฟ้อง ให้ถือว่าอายุความไม่
เคยสะดุดหยุดลง 

62. ผู้รับจ้านอง ผู้รับจ้าน้า ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วง หรือผู้ทรงบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้อันตนได้ยึดถือ
ไว้ ยังคงมีสิทธิบังคับช้าระหนี้จากทรัพย์สินที่จ้านอง จ้าน้า หรือที่ได้ยึดถือไว้ แม้ว่าสิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็น
ประธานจะขาดอายุความแล้วก็ตาม  แต่จะใช้สิทธินั้นบังคับให้ช้าระดอกเบี้ยที่ค้างย้อนหลังเกินกี่ปีขึ้นไปไม่ได้ 
 1.  3 ปี       2.  5 ปี     

 3.  7 ปี        4.  9 ปี   
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  193/27  ผู้รับจ้านอง ผู้รับจ้าน้า ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วง หรือผู้ทรงบุริมสิทธิเหนือ 
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ทรัพย์สินของลูกหนี้อันตนได้ยึดถือไว้ ยังคงมีสิทธิบังคับช้าระหนี้จากทรัพย์สินที่จ้านอง จ้าน้า หรือที่ได้ยึดถือ
ไว้ แม้ว่าสิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นประธานจะขาดอายุความแล้วก็ตาม แต่จะใช้สิทธินั้นบังคับให้ช้าระดอกเบี้ยที่
ค้างย้อนหลังเกิน  ห้าปี  ขึ้นไปไม่ได้ 
63. ข้อใดกล่าวผิด  เกี่ยวกับเร่ืองอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 1.  เมื่อไม่ได้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ ศาลจะอ้างเอาอายุความมาเป็นเหตุยกฟ้องไม่ได้ 
 2.  อายุความนั้น ถ้าประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้มีก้าหนดสิบปี 
 3.  ในการอ้างเหตุอายุความขึ้นต่อสู้คดีของจ้าเลย  โจทก์ต้องมีภาระการพิสูจน์เสมอ 

 4.  ไม่มีข้อใดผิด 

ตอบ   4.   แนวคิด   มาตรา  193/29  เมื่อไม่ได้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ ศาลจะอ้างเอาอายุความมาเป็นเหตุ
ยกฟ้องไม่ได้ 
 อายุความนั้น ถ้าประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้มีก้าหนดสิบปี 
64. สิทธิเรียกร้องของรัฐที่จะเรียกเอาค่าภาษีอากรให้มีก้าหนดอายุความกี่ปี 
 1.  5  ปี      2.  10  ป ี  

 3.  15  ปี      4.  20 ปี 
ตอบ  2.   แนวคิด   มาตรา  193/31  สิทธิเรียกร้องของรัฐที่จะเรียกเอาค่าภาษีอากรให้มีก้าหนดอายุความสิบปี 
ส่วนสิทธิเรียกร้องของรัฐที่จะเรียกเอาหนี้อย่างอ่ืนให้บังคับตามบทบัญญัติในลักษณะนี้ 
65. สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นโดยค้าพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุด หรือโดยสัญญาประนีประนอมยอมความให้มี
ก้าหนดอายุความกี่ปี 
 1.  ตามก้าหนดอายุความในมูลหนี้ตามสัญญาเดิม 2.  5  ปี 
 3.  10  ปี      4.  ตามที่ศาลก้าหนด 

ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  193/32  สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นโดยค้าพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุด หรือโดยสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ให้มีก้าหนดอายุความ สิบปี ทั้งนี้ ไม่ว่าสิทธิเรียกร้องเดิมจะมีก้าหนดอายุความ 

66. หน้าที่ส้าคัญที่สุดของลูกหนี้คือข้อใด 

 1.  ช้าระหนี้      

 2.  ไม่กระท้าการใดให้เจ้าหนี้เสื่อมเสียสิทธิ 
 3.  ช้าระหนี้ให้ตรงก้าหนดเวลา    

 4.  ช้าระหนี้ให้ตรงตามมูลหนี้ 
ตอบ  1.   แนวคิด   มาตรา   194  ด้วยอ้านาจแห่งมูลหนี้  เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิจะเรียกให้ ลูกหนี้ช้าระหนี้ได้  อนึ่ง
การช้าระหนี้ด้วยงดเว้นการอันใดอันหนึ่งก็ย่อมมีได้ 
67. เมื่อทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้นั้นได้ระบุไว้แต่เพียงเป็นประเภทและถ้าตามสภาพแห่งนิติกรรม หรือตาม
เจตนาของคู่กรณีไม่อาจจะก้าหนดได้ว่าทรัพย์นั้นจะพึงเป็นชนิดอย่างไรลูกหนี้จะต้องส่งมอบทรัพย์ชนิด
อย่างไร 
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 1.  ชนิดอย่างต่้า     2.  ชนิดปานกลาง  

 3.  ชนิดอย่างดี     4.  ชนิดอย่างดีมาก 

ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา   195  วรรคแรก  เมื่อทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้นั้นได้ระบุไว้แต่เพียงเป็นประเภท 
และถ้าตามสภาพแห่งนิติกรรม หรือตามเจตนาของคู่กรณีไม่อาจจะก้าหนดได้ว่าทรัพย์นั้นจะพึงเป็นชนิด
อย่างไรไซร้ ท่านว่าลูกหนี้จะต้องส่งมอบทรัพย์  ชนิดปานกลาง 

68. ถ้าเวลาอันจะพึงช้าระหนี้นั้นมิได้ก้าหนดลงไว้หรือจะอนุมานจากพฤติการณ์ทั้งปวงก็ไม่ได้  เช่นนี้สิทธิ
ของเจ้าหนี้  และลูกหนี้จะเป็นไปตามข้อใด 

 1.  เจ้าหนี้ย่อมจะเรียกให้ช้าระหนี้ได้โดยพลันส่วนฝ่ายลูกหนี้จะช้าระหนี้ของตนได้ต่อเมื่อเจ้าหนี้ได้
เตือนแล้ว 

 2.  เจ้าหนี้ย่อมจะเรียกให้ช้าระหนี้ได้โดยพลันส่วนฝ่ายลูกหนี้จะช้าระหนี้ของตนได้ต่อเมื่อเจ้าหนี้ได้ 
โดยพลันดจุกัน 

 3.  เจ้าหนี้ย่อมจะเรียกให้ช้าระหนี้ได้ต่อเมื่อได้เตือนแล้วส่วนฝ่ายลูกหนี้จะช้าระหนี้ของตนได้ต่อเมื่อ
เจ้าหนี้ได้เตือนแล้วเช่นกัน 

 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  203   วรรคแรก  ถ้าเวลาอันจะพึงช้าระหนี้นั้นมิได้ก้าหนดลงไว้ หรือจะอนุมานจาก
พฤติการณ์ทั้งปวงก็ไม่ได้ไซร้ ท่านว่าเจ้าหนี้ย่อมจะเรียกให้ช้าระหนี้ได้โดยพลัน และฝ่ายลูกหนี้ก็ย่อมจะช้าระ
หนี้ของตนได้โดยพลันดุจกัน 

69. ถ้าหนี้ถึงก้าหนดช้าระแล้ว และภายหลังแต่น้ันเจ้าหนี้ได้ให้ค้าเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ช้าระหนี้ 
ดังนั้น  จะถือว่าลูกหนี้มีฐานะอย่างไร 

 1.  ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว 

 2.  ลูกหนี้ได้ชื่อว่าไม่ช้าระหนี้  จ้าต้องถูกยึดทรัพย์บังคับคดีได้ทันที 
 3.  ถูกทั้งข้อ 1.  และ 2. 

 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ  1.  แนวคิด   มาตรา    204   วรรคแรก  ถ้าหนี้ถึงก้าหนดช้าระแล้ว และภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้ค้า
เตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ช้าระหนี้ไซร้ ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว 

70. ในกรณีหนี้อันเกิดแต่มูลละเมิด ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดนับแต่เมื่อใด 

 1.  ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดมาแต่เวลาที่ท้าละเมิด 

 2.  ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดมาแต่เวลาที่ท้าสัญญาประนีประนอมยอมความ 

 3.  ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดมาแต่เวลาที่เจ้าหนี้ต้องช้าระค่าเสียหายจากการถูกละเมิดนั้น 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  1.  แนวคิด   มาตรา   206  ในกรณีหนี้อันเกิดแต่มูลละเมิด ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดมาแต่เวลาที่ท้าละเมิด 
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71. ถ้าลูกหนี้ขอปฏิบัติการช้าระหนี้  และเจ้าหนี้ไม่รับช้าระหนี้นั้นโดยปราศจากมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้  
จะถือว่ามีผลตามกฎหมายเป็นอย่างใด 

 1.  หนี้เป็นอันระงับสิ้นไป    2.  เจ้าหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัด 

 3.  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.    4.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  207  ถ้าลูกหนี้ขอปฏิบัติการช้าระหนี้ และเจ้าหนี้ไม่รับช้าระหนี้นั้นโดยปราศจาก
มูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้ไซร้  ท่านว่าเจ้าหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัด 

72. จากข้อ 71.  การกระท้าของเจ้าหน้ีดังกล่าว  จะมีผลตามข้อใด 

 1.  หนี้เป็นอันระงับไป  ลูกหนี้มีสิทธิที่จะไม่ช้าระหนี้ได้ 
 2.  จะคิดดอกเบี้ยในระหว่างที่เจ้าหนี้ผิดนัดหาได้ไม่ 
 3.  ถูกทั้งข้อ 1.  และ 2.     

 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา   221  หนี้เงินอันต้องเสียดอกเบี้ยนั้น ท่านว่าจะคิดดอกเบี้ยในระหว่างที่เจ้าหน้ีผิดนัด
หาได้ไม่ 
73. เมื่อสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับช้าระหนี้ได้   ถ้าวัตถุแห่งหน้ีเป็นอันให้กระท้าการอันหนึ่งอันใด 
เจ้าหนี้มีสิทธิตามข้อใด 

 1.  สั่งให้บุคคลภายนอกกระท้าการอันนั้นแทนลูกหนี้ได้ 
 2.  เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับให้บุคคลภายนอกกระท้าการอันนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้ 
 3.  เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้ได้ 
 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  212   วรรคแรก  เมื่อสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับช้าระหนี้ได้ ถ้าวัตถุแห่ง 

หนี้เป็นอันให้กระท้าการอันหนึ่งอันใด  เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับให้บุคคลภายนอกกระท้าการอัน 

นั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้ 
74. เมื่อสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับช้าระหนี้ได้  และถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระท้านิติกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่ง  เจ้าหน้ีมีสิทธิตามข้อใด 

 1.  สั่งให้บุคคลภายนอกกระท้านิติกรรมอันนั้นแทนลูกหนี้ได้ 
 2.  เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาล ขอให้ศาลสั่งให้ถือเอาตามค้าพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได้ 
 3.  ถูกทั้งข้อ 1.และ 2.    

 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  213   วรรคสอง  เมื่อสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับช้าระหนี้ได้ ถ้าวัตถุแห่งหนี้
เป็นอันให้กระท้าการอันหนึ่งอันใด เจ้าหน้ีจะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับให้บุคคลภายนอกกระท้าการอันนั้นโดย
ให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้ แต่ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระท้านิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไซร้ ศาลจะสั่งให้
ถือเอาตามค้าพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได้ 
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75. เมื่อสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับช้าระหนี้ได้  และถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้งดเว้นการอันใด
อันหน่ึง  เจ้าหนี้มีสิทธิตามข้อใด 

 1.  เจ้าหนี้จะเรียกร้องให้ร้ือถอนการที่ได้กระท้าลงแล้วนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายก็ได้ 
 2.  เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้จัดการอันควรเพื่อกาลภายหน้าด้วยก็ได้ 
 3.  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.     

 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  213   วรรคสาม  ส่วนหน้ีซึ่งมีวัตถุเป็นอันจะให้งดเว้นการอันใด เจ้าหน้ีจะเรียกร้อง
ให้รื้อถอนการที่ได้กระท้าลงแล้วนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่าย และให้จัดการอันควรเพื่อกาลภายหน้าด้วยก็ได้ 
76. ถ้าโดยเหตุผิดนัด การช้าระหนี้กลายเป็นอันไร้ประโยชน์แก่เจ้าหน้ี  เจ้าหนี้จะมีสิทธิอย่างไร 

 1.  เจ้าหนี้จะบอกปัดไม่รับช้าระหนี้ 
 2.  เจ้าหนี้จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อการไม่ช้าระหนี้ก็ได้ 
 3.  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.     

 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  216    ถ้าโดยเหตุผิดนัด การช้าระหนี้กลายเป็นอันไร้ประโยชน์แก่เจ้าหนี้เจ้าหนี้จะ
บอกปัดไม่รับช้าระหนี้  และ จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อการไม่ช้าระหนี้ก็ได้ 
77. ถ้าการช้าระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใดอันหน่ึงซึ่งเกิดขึ้นภายหลังที่ได้ก่อหน้ี และซึ่ง
ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ  ดังนั้น  จะมีผลทางกฎหมายอย่างไร 

 1.  ลูกหนี้เป็นอันหลุดพ้นจากการช้าระหนี้ 
 2.  สัญญาที่ท้าขึ้นตกเป็นโมฆะ  เพราะเหตุวัตถุที่ประสงค์ตกเป็นอันพ้นวิสัย 

 3.  เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนได้  

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ   1.  แนวคิด   มาตรา  219  ถ้าการช้าระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้น
ภายหลังที่ได้ก่อหนี้ และซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนั้นไซร้   ท่านว่า  ลูกหนี้เป็นอันหลุดพ้นจากการช้าระหนี้ 
78. หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเท่าใดต่อปี 
 1.  7  ต่อปี     2.  7.5  ต่อปี  

 3.  10  ต่อปี     4.  15  ต่อปี 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  224   วรรคหนึ่ง  หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่ง
ต่อปี  ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอ่ืนอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ย
ต่อไปตามนั้น 

79. ข้อใดกล่าวถูกต้อง  เกี่ยวกับเร่ืองการรับช่วงสิทธิ  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
 1.  บุคคลผู้รับช่วงสิทธิของเจ้าหน้ี ชอบที่จะใช้สิทธิทั้งหลายบรรดาที่เจ้าหน้ีมีอยู่โดยมูลหนี้ 
 2.  การรับช่วงสิทธิย่อมมีขึ้นด้วยอ้านาจกฎหมาย 
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 3.  บุคคลผู้มีความผูกพันร่วมกับผู้อื่น หรือเพื่อผู้อ่ืนในอันจะต้องใช้หนี้มีส่วนได้เสียด้วยในการใช้หนี้นั้น 
และเข้าใช้หนี้นั้น ก็ย่อมเข้ารับช่วงสิทธิได้เช่นกัน 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา     มาตรา 226   บุคคลผู้รับช่วงสิทธิของเจ้าหน้ี ชอบที่จะใช้สิทธิทั้งหลายบรรดาที่
เจ้าหนี้มีอยู่โดยมูลหนี้ รวมทั้งประกันแห่งหนี้นั้นได้ในนามของตนเอง 

 มาตรา  229   การรับช่วงสิทธิย่อมมีขึ้นด้วยอ้านาจกฎหมาย และย่อมส้าเร็จเป็นประโยชน์แก่บุคคลดังจะ
กล่าวต่อไปนี้ คือ 

 (3)  บุคคลผู้มีความผูกพันร่วมกับผู้อื่น หรือเพื่อผู้อ่ืนในอันจะต้องใช้หนี้มีส่วนได้เสียด้วยในการใช้หนี้
นั้น และเข้าใช้หนี้นั้น 

80. ถ้าลูกหนี้ขัดขืนไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้อง หรือเพิกเฉยเสียไม่ใช้สิทธิเรียกร้อง  เป็นเหตุให้เจ้าหนี้ต้องเสีย
ประโยชน์  ดังนั้น  เจ้าหน้ีจะมีสิทธิอย่างไร 

 1.  เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิอย่างใด  เพราะเป็นข้อโต้แย้งสิทธิของลูกหนี้เฉพาะตัวเท่านั้น 

 2.  เจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องนั้นในนามของตนเอง แทนลูกหนี้เพื่อป้องกันสิทธิของตนในมูลหนี้น้ันก็
ได้ 
 3.  เจ้าหนี้มีสิทธิเพียงยื่นค้าร้องขอเฉลี่ยทรัพย์กับเจ้าหนี้รายอื่นเท่านั้น 

 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา   233  ถ้าลูกหนี้ขัดขืนไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้อง หรือเพิกเฉยเสียไม่ใช้สิทธิเรียกร้อง 
เป็นเหตุให้เจ้าหน้ีต้องเสียประโยชน์ไซร้  ท่านว่าเจ้าหน้ีจะใช้สิทธิเรียกร้องนั้นในนามของตนเอง แทนลูกหนี้
เพื่อป้องกันสิทธิของตนในมูลหนี้น้ันก็ได้ เว้นแต่ในข้อที่เป็นการของลูกหนี้ส่วนตัวโดยแท้ 
81. ผู้ใดเป็นผู้ครองทรัพย์สินของผู้อ่ืน  และมีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวด้วยทรัพย์สินซึ่งครองนั้น 
ท่านว่าผู้นั้นมีสิทธิอย่างไร 

 1.  มีสิทธิยึดถือ     2.  มีสิทธิยึดหน่วง  

 3.  มีสิทธิครอบครอง    4.  มีบุริมสิทธิ 
ตอบ   2.   แนวคิด   มาตรา  241    ผู้ใดเป็นผู้ครองทรัพย์สินของผู้อื่น และมีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่ตน
เกี่ยวด้วยทรัพย์สินซึ่งครองนั้นไซร้   ท่านว่าผู้นั้นจะยึดหน่วงทรัพย์สินนั้นไว้  จนกว่าจะได้ช้าระหนี้ก็ได้ แต่
ความที่กล่าวนี้ท่านมิให้ใช้บังคับ เมื่อหนี้นั้นยังไม่ถึงก้าหนด 

82. ข้อใดกล่าวผิด  เกี่ยวกับเร่ืองลูกหนี้ร่วม 

 1.  การที่ลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่งช้าระหนี้นั้น ย่อมได้เป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้คนอ่ืนๆ ด้วย 

 2.  ลูกหนี้ร่วมกันคนหน่ึงมีสิทธิเรียกร้องอย่างไร ลูกหนี้คนอ่ืนๆ มีสิทธิที่จะเอาสิทธิอันนั้นไปใช้หักกลบ
ลบหนี้ได้เช่นกัน 

 3.  การปลดหน้ีให้แก่ลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่งนั้น ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ลูกหนี้คนอ่ืนๆ เพียงเท่า
ส่วนของลูกหนี้ที่ได้ปลดให้ 
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 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  292   วรรคสอง  ลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่งมีสิทธิเรียกร้องอย่างไร ลูกหนี้คนอ่ืนๆ จะ
เอาสิทธิอันนั้นไปใช้หักกลบลบหนี้หาได้ไม่ 
83. ข้อใดกล่าวผิด  เกี่ยวกับเร่ืองเจ้าหน้ีร่วม 

 1.   การที่เจ้าหนี้ร่วมกันคนหนึ่งผิดนัด ย่อมไม่เป็นโทษแก่เจ้าหน้ีคนอ่ืนๆ แต่อย่างใด 

 2.  ถ้าสิทธิเรียกร้องและหนี้สินนั้นเป็นอันเกลื่อนกลืนกันไปในเจ้าหน้ีร่วมกันคนหน่ึง สิทธิของเจ้าหน้ี
คนอ่ืนๆ อันมีต่อลูกหนี้ก็ย่อมเป็นอันระงับสิ้นไป 

 3.  ข้อความจริงใดที่เท้าถึงเจ้าหนี้คนหนึ่งเท่านั้นหาเป็นไปเพื่อคุณหรือโทษแก่เจ้าหน้ีคนอ่ืนๆ ด้วยไม่ 
 4.  ในระหว่างเจ้าหนี้ร่วมกันนั้น ท่านว่าต่างคนชอบที่จะได้รับช้าระหนี้เป็นส่วนเท่าๆ กัน 

ตอบ  1.  แนวคิด   มาตรา    299  วรรคแรก   การที่เจ้าหนี้ร่วมกันคนหน่ึงผิดนัดนั้น ย่อมเป็นโทษแก่เจ้าหนี้คน
อ่ืนๆ ด้วย 

84. ข้อใดกล่าวถูกต้อง  เกี่ยวกับเร่ืองการรับช้าระหนี้ 
 1.  อันการช้าระหนี้นั้น ท่านว่าบุคคลภายนอกจะเป็นผู้ช้าระก็ได้ 
 2.  บุคคลผู้ไม่มีส่วนได้เสียด้วยในการช้าระหนี้นั้น จะเข้าช้าระหนี้โดยขืนใจลูกหนี้หาได้ไม่ 
 3.  ถ้าเจ้าหนี้ยอมรับการช้าระหนี้อย่างอื่นแทนการช้าระหนี้ที่ได้ตกลงกันไว้ ท่านว่าหนี้นั้นก็เป็นอัน
ระงับสิ้นไป 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.   แนวคิด   มาตรา   314  อันการช้าระหนี้นั้น ท่านว่าบุคคลภายนอกจะเป็นผู้ช้าระก็ได้ เว้นแต่สภาพ 

แห่งหน้ีจะไม่เปิดช่องให้บุคคลภายนอกช้าระ หรือจะขัดกับเจตนาอันคู่กรณีได้แสดงไว้ 
บุคคลผู้ไม่มีส่วนได้เสียด้วยในการช้าระหนี้นั้น จะเข้าช้าระหนี้โดยขืนใจลูกหนี้หาได้ไม่ 
มาตรา   321   วรรคแรก   ถ้าเจ้าหนี้ยอมรับการช้าระหนี้อย่างอื่นแทนการช้าระหนี้ที่ได้ตกลงกันไว้ ท่านว่าหนี้
นั้นก็เป็นอันระงับสิ้นไป 

85. ข้อใดไม่ท้าให้หน้ีระงับ 

 1.  ปลดหน้ี     2.  หนี้ขาดอายุความ 

 3.  แปลงหนี้ใหม่     4.  เจ้าหนี้ยอมรับทรัพย์สินอย่างอื่นแทนเงิน 

ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา   193/10 หลัก   เป็นเพียงให้สิทธิแก่ลูกหนี้ที่จะปฏิเสธการรับช้าระหนี้เท่านั้น  แต่
ไม่ได้ท้าให้หนี้นั้นระงับไปแต่อย่างใด 

86. เมื่อคู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้ท้าสัญญาเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระส้าคัญแห่งหนี้  ท้าให้หน้ีนั้นเป็นอันระงับสิ้นไป 
กรณีดังกล่าวถือเป็นการกระท้าตามข้อใด 

 1.  การปลดหน้ี     2.  การแปลงหนี้ใหม่ 
 3.  การช้าระหนี้อย่างอ่ืน    4.  หนี้เกลื่อนกลืนกัน 
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ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  349   วรรคแรก  เมื่อคู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้ท้าสัญญาเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระส้าคัญแห่ง
หนี้ไซร้ ท่านว่าหนี้น้ันเป็นอันระงับสิ้นไปด้วย แปลงหนี้ใหม่ 
87. ข้อใดถือเป็นการแปลงหนี้ใหม่  อันจะท้าให้หนี้เดิมเป็นอันระงับสิ้นไป 

 1.  การท้าหนี้เดิมที่มีเงื่อนไข  โดยให้กลายเป็นหนี้ปราศจากเงื่อนไข 

 2.  การท้าให้หน้ีเดิมที่ไม่มีเงื่อนไข  กลายเป็นหนี้ที่มีเงื่อนไข 

 3.  การเปลี่ยนตัวลูกหนี้รายใหม่ 
 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา  349   วรรคสอง  ถ้าท้าหนี้มีเงื่อนไขให้กลายเป็นหนี้ปราศจากเงื่อนไขก็ดี เพิ่มเติม
เงื่อนไขเข้าในหนี้อันปราศจากเงื่อนไขก็ดี เปลี่ยนเงื่อนไขก็ดี ท่านถือว่าเป็นอันเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระส้าคัญแห่ง
หนี้น้ัน 

 มาตรา  350   แปลงหนี้ใหม่ด้วยเปลี่ยนตัวลูกหนี้น้ัน  จะท้าเป็นสัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คนใหม่ก็
ได้ แต่จะท้าโดยขืนใจลูกหนี้เดิมหาได้ไม่ 
88. ถ้าสิทธิและความรับผิดในหน้ีรายใดตกอยู่แก่บุคคลคนเดียวกัน ท่านว่าหนี้รายนั้นเป็นอันระงับสิ้นไป  
กรณีดังกล่าวถือเป็นการกระท้าตามข้อใด 

 1.  การปลดหน้ี     2.  หนี้เกลื่อนกลืนกัน  

 3.  การหักกลบลบหนี้    4.  การช้าระหนี้ 
ตอบ   2. แนวคิด  ส่วนที่ 5  หนี้เกลื่อนกลืนกัน  มาตรา  353  ถ้าสิทธิและความรับผิดในหน้ีรายใดตกอยู่แก่
บุคคลคนเดียวกัน ท่านว่าหนี้รายนั้นเป็นอันระงับสิ้นไป เว้นแต่เมื่อหนี้นั้นตกไปอยู่ในบังคับแห่งสิทธิของ
บุคคลภายนอก หรือเมื่อสลักหลังตั๋วเงินกลับคืนตามความในมาตรา 917 วรรคสาม   
89. ค้าเสนอใดเขาบอกปัดไปยังผู้เสนอแล้วก็ดี  หรือมิได้สนองรับภายในเวลาก้าหนดก็ดี จะถือว่าค้าเสนอน้ัน
มีผลอย่างไร 

 1.  ค้าเสนอนั้น ตกเป็นโมฆะ    

 2.  ค้าเสนอนั้นเป็นอันสิ้นความผูกพันแต่น้ันไป 

 3.  ค้าเสนอนั้นท่านว่าเป็นอันมีผลผูกพันจนกว่าจะได้รับค้าสนอง 

 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  357  ค้าเสนอใดเขาบอกปัดไปยังผู้เสนอแล้วก็ดี หรือมิได้สนองรับภายในเวลา
ก้าหนดดังกล่าวมาในมาตราทั้งสามก่อนนี้ก็ดี  ค้าเสนอนั้นท่านว่าเป็นอันสิ้นความผูกพันแต่น้ันไป 

90. กรณีตามข้อใด  ที่ถือได้ว่าเป็นค้าสนองที่มีผลเป็นค้าเสนอขึ้นใหม่  อันผู้เสนอแต่แรกต้องสนองรับ  จึงจะ
เกิดสัญญาตามกฎหมาย 

 1.  ค้าสนองมาถึงล่วงเวลา    

 2.  ค้าสนองอันมีข้อความเพิ่มเติม 

 3.  ค้าสนองอัน มีข้อจ้ากัด หรือมีข้อแก้ไขอย่างอ่ืน  
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 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ   4.   แนวคิด   มาตรา  359  ถ้าค้าสนองมาถึงล่วงเวลา ท่านให้ถือว่าค้าสนองนั้นกลายเป็นค้าเสนอขึ้น
ใหม่ 
 ค้าสนองอันมีข้อความเพิ่มเติม มีข้อจ้ากัด หรือมีข้อแก้ไขอย่างอื่นประกอบด้วยนั้น ท่านให้ถือว่าเป็นค้า
บอกปัดไม่รับ ทั้งเป็นค้าเสนอขึ้นใหม่ด้วยในตัว 

91. อันสัญญาระหว่างบุคคลซึ่งอยู่ห่างกันโดยระยะทางนั้น ย่อมเกิดเป็นสัญญาขึ้นแต่เวลาเมื่อใด 

 1.  เมื่อมีค้าบอกกล่าวสนองเกิดขึ้น   2.  เมื่อค้าบอกกล่าวสนองได้ส่งไปยังผู้เสนอ 

 3.  เมื่อค้าบอกกล่าวสนองไปถึงผู้เสนอ   4.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา   361  วรรคแรก  อันสัญญาระหว่างบุคคลซึ่งอยู่ห่างกันโดยระยะทางนั้น ย่อมเกิด 

เป็นสัญญาขึ้นแต่เวลาเมื่อค้าบอกกล่าวสนองไปถึงผู้เสนอ 

92. กรณีตามข้อใด  ที่ถือว่าแม้มีค้าเสนอและค้าสนองเกิดขึ้นแล้ว  แต่ก็ยังไม่ท้าให้เกิดสัญญาขึ้นในขณะนั้น 

 1.  คู่สัญญายังไม่ตกลงกันหมดทุกข้อในส่วนข้อสัญญาที่เป็นสาระส้าคัญแห่งสัญญานั้น 

 2.  ถ้าได้ตกลงกันว่าสัญญาดังกล่าวจะต้องท้าเป็นหนังสือ  แต่ยังมิได้ท้าเป็นหนังสือในขณะนั้น 

 3.  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2. 

 4.  เมื่อมีค้าเสนอและค้าสนองเกิดขึ้น  ถือว่าเกิดสัญญาแล้วทุกกรณี  ข้อตกลงอื่นเป็นเพียงสิทธิและ
หน้าที่ต่อกันภายหลังเกิดสัญญาเท่านั้น 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา   366  ข้อความใดๆ แห่งสัญญาอันคู่สัญญาแม้เพียงฝ่ายเดียวได้แสดงไว้ว่าเป็น
สาระส้าคัญอันจะต้องตกลงกันหมดทุกข้อนั้นหากคู่สัญญายังไม่ตกลงกันได้หมดทุกข้ออยู่ตราบใด เมื่อกรณีเป็น
ที่สงสัย ท่านนับว่ายังมิได้มีสญัญาต่อกันการที่ได้ท้าความเข้าใจกันไว้เฉพาะบางสิ่งบางอย่าง ถึงแม้ว่าจะได้จดลง
ไว้ก็หาเป็นการผูกพันไม่ 
 ถ้าได้ตกลงกันว่าสัญญาอันมุ่งจะท้านั้นจะต้องท้าเป็นหนังสือไซร้ เมื่อกรณีเป็นที่สงสัย ท่านนับว่ายังมิได้
มีสัญญาต่อกันจนกว่าจะได้ท้าขึ้นเป็นหนังสือ 

93. ข้อใดเป็นหลักในการตีความสัญญา  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

 1.  ให้ตีความตามตัวอักษรเท่านั้น    

 2.  ให้ตีความตามเจตนายิ่งกว่าถ้อยค้าในตัวอักษร 

 3.  ให้ตีความไปตามความประสงค์ในทางสุจริต โดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีด้วย 

 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ   3.   แนวคิด   มาตรา  368  สัญญานั้นท่าน ให้ตีความไปตามความประสงค์ในทางสุจริต โดยพิเคราะห์
ถึงปกติประเพณีด้วย 

94. ข้อใดกล่าวผิด  เกี่ยวกับมัดจ้า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 1.  มัดจ้า  ต้องได้ให้แก่กันไว้ในวันท้าสัญญาเท่านั้น  

 2.  มัดจ้า  ย่อมเป็นประกันการที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้น 
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 3.  หากจะต้องริบมัดจ้า  ศาลมีอ้านาจที่จะสั่งให้ไม่ริบได้ 
 4.  ไม่มีข้อใดผิด 

ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  377    เมื่อเข้าท้าสัญญา  ถ้าได้ให้สิ่งใดไว้เป็นมัดจ้า ท่านให้ถือว่าการที่ให้มัดจ้านั้น 

ย่อมเป็นพยานหลักฐานว่าสัญญานั้นได้ท้ากันขึ้นแล้ว อนึ่งมัดจ้านี้ย่อมเป็นประกันการที่จะปฏิบัติตามสัญญา 

นั้นด้วย 

95. ข้อใดกล่าวผิด  เกี่ยวกับเบี้ยปรับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 1.  ถ้าเบี้ยปรับที่ริบนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจ้านวนพอสมควรก็ได้ 
 2.  ถ้าลูกหนี้ได้สัญญาไว้ว่าจะให้เบี้ยปรับเมื่อตนไม่ช้าระหนี้  เจ้าหนี้จะเรียกเอาเบี้ยปรับอันจะพึงริบนั้น
แทนการช้าระหนี้ก็ได้ 
 3.  ถ้าเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการไม่ช้าระหนี้ จะเรียกเอาเบี้ยปรับอันจะพึงริบนั้น
ในฐานเป็นจ้านวนน้อยที่สุดแห่งค่าเสียหายก็ได้  
 4.  ไม่มีข้อใดผิด 

ตอบ  4.   แนวคิด   มาตรา  380  หลัก  ถ้าลกูหนี้ได้สัญญาไว้ว่าจะให้เบี้ยปรับเมื่อตนไม่ช้าระหนี้ เจ้าหน้ีจะ
เรียกเอาเบี้ยปรับอันจะพึงริบนั้นแทนการช้าระหนี้ก็ได้  
ถ้าเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการไม่ช้าระหนี้ จะเรียกเอาเบี้ยปรับอันจะพึงริบน้ันในฐานเป็น
จ้านวนน้อยที่สุดแห่งค่าเสียหายก็ได้  
 มาตรา  383  ถ้าเบี้ยปรับที่ริบนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจ้านวนพอสมควรก็ได้ 
96. ข้อใดเป็นเหตุในการเลิกสัญญาแก่กันได้ 
 1.  สัญญาก้าหนดไว้    2.  บทบัญญัติของกฎหมาย 

 3.  ความตกลงของคู่สัญญาในภายหลัง  4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา  386   วรรคหนึ่ง  ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาหรือโด
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย การเลิกสัญญาเช่นน้ันย่อมท้าด้วยแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง 

97. บุคคลตามข้อใดไม่มีสิทธิจะได้รับคืนทรัพย์  ตามหลักเร่ืองลาภมิควรได้ 
 1.  บุคคลผู้ช้าระหนี้อันมีเงื่อนเวลาบังคับเมื่อก่อนถึงก้าหนดเวลานั้น 

 2.  บุคคลผู้ช้าระหนี้ซึ่งขาดอายุความแล้ว 

 3.  บุคคลผู้ช้าระหนี้ตามหน้าที่ศีลธรรม หรือตามควรแก่อัธยาศัยในสมาคม 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา  408   บุคคลดังจะกล่าวต่อไปนี้ไม่มีสิทธิจะได้รับคืนทรัพย์ คือ 

 (1)  บุคคลผู้ช้าระหนี้อันมีเงื่อนเวลาบังคับเมื่อก่อนถึงก้าหนดเวลานั้น 

 (2)  บุคคลผู้ช้าระหนี้ซึ่งขาดอายุความแล้ว 

 (3)  บุคคลผู้ช้าระหนี้ตามหน้าที่ศีลธรรม หรือตามควรแก่อัธยาศัยในสมาคม 
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98. ตามหลักเร่ืองลาภมิควรได้  เมื่อทรัพย์สินอันจะต้องคืนนั้นเป็นอย่างอื่นนอกจากจ้านวนเงิน และบุคคล
ได้รับไว้โดยสุจริต  ท่านว่าบุคคลเช่นน้ันจะต้องปฏิบัติอย่างไร   
 1.  บุคคลเช่นน้ันจ้าต้องคืนทรัพย์สินเพียงตามสภาพที่เป็นอยู่ 
 2.  บุคคลนั้นมิต้องรับผิดชอบในการที่ทรัพย์นั้นสูญหายหรือบุบสลาย 

 3.  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2. 

 4.  บุคคลเช่นน้ันจ้าต้องคืนทรัพย์สินเพียงตามสภาพที่เป็นอยู่  และจะต้องรับผิดชอบในการสูญหายหรือ
บุบสลายนั้นเต็มภูมิ แม้กระทั่งการสูญหายหรือบุบสลายจะเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย 

ตอบ   3.   แนวคิด   มาตรา  413   วรรคแรก   เมื่อทรัพย์สินอันจะต้องคืนนั้นเป็นอย่างอื่นนอกจากจ้านวนเงิน 
และบุคคลได้รับไว้โดยสุจริต  ท่านว่าบุคคลเช่นน้ันจ้าต้องคืนทรัพย์สินเพียงตามสภาพที่เป็นอยู่ และมิต้อง
รับผิดชอบในการที่ทรัพย์นั้นสูญหายหรือบุบสลาย   แต่ถ้าได้อะไรมาเป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อการสูญหาย
หรือบุบสลายเช่นนั้นก็ต้องให้ไปด้วย 

99. ข้อใดกล่าวผิด  ในเร่ืองความรับผิดเพื่อการละเมิดของลูกจ้างกับนายจ้าง 

 1.  นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระท้าไปในทางการที่จ้างนั้น 

 2.  บุคคลภายนอกจะฟ้องทั้งลูกจ้างและนายจ้างให้รับผิดร่วมกันในผลแห่งละเมิดได้ 
 3.  นายจ้างซึ่งได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อละเมิดอันลูกจ้างได้ท้านั้น  ไม่อาจที่จะ
ไปไล่เบี้ยในค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวเอาแก่ลูกจ้างผู้นั้นได้ 
 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา   425  นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด  ซึ่งลูกจ้างได้กระท้าไป
ในทางการที่จ้างนั้น 

 มาตรา 426   นายจ้างซึ่งได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อละเมิดอันลูกจ้างได้ท้านั้น 
ชอบที่จะได้ชดใช้จากลูกจ้างนั้น 

100. ผู้ว่าจ้างท้าของไม่ต้องรับผิดเพื่อความเสียหาย อันผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกในระหว่าง
ท้าการงานที่ว่าจ้าง  เว้นแต่กรณีตามข้อใด 

 1.  ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ท้า  

 2.  ผู้ว่าจ้างจะเป็นผูผ้ิดในส่วนในค้าสั่งที่ตนให้ไว้ 
 3.  ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ผิดในส่วนในการเลือกหาผู้รับจ้าง  
 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ 4.   แนวคิด   มาตรา  428   ผู้ว่าจ้างท้าของไม่ต้องรับผิดเพื่อความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่
บุคคลภายนอกในระหว่างท้าการงานที่ว่าจ้าง   เว้นแต่  ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ท้า หรือใน
ค้าสั่งที่ตนให้ไว้ หรือในการเลือกหาผู้รับจ้าง 

 

--------------------------- 
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แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2. 

1. บุคคลใดแม้ไร้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริตก็ยังต้องรับผิดในผลที่ตนท้าละเมิด และ
บิดามารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นว่านี้ย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขาด้วย   เว้นแต่มีเหตุยกเว้นตามข้อใด 

 1.  พิสูจน์ได้ว่าตนไม่ได้อยู่ด้วยในขณะนั้น 

 2.  พิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร 

 3.  พิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งท้าอยู่นั้น 

 4.  พิสูจน์ได้ว่าตนได้ตักเตือนและลงโทษบุตรแล้ว 

ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา   429  บุคคลใดแม้ไร้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริตก็ยังต้องรับผิด
ในผลที่ตนท้าละเมิด บิดามารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นว่านี้ย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขาด้วย เว้นแต่  จะ
พิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งท้าอยู่นั้น 

2. ครูบาอาจารย์ นายจ้าง หรือบุคคลอ่ืนซึ่งรับดูแลบุคคลผู้ไร้ความสามารถอยู่เป็นนิตย์ก็ดี ชั่วครั้งคราวก็ดี 
จ้าต้องรับผิดร่วมกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิด ซึ่งเขาได้กระท้าลงในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของตน  
และต้องพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นๆ ได้กระท้าตามข้อใด 

 1.  พิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นๆอยู่ด้วยในขณะนั้น 

 2.  พิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นๆมิได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร 

 3.  พิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นๆมิได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งท้าอยู่นั้น 

 4.  พิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นๆมิได้ตักเตือนผู้เยาว์ที่อยู่ในความดูแลเลย 

ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  430   ครูบาอาจารย์ นายจ้าง หรือบุคคลอ่ืนซึ่งรับดูแลบุคคลผู้ไร้ความสามารถอยู่
เป็นนิตย์ก็ดี ชั่วครั้งคราวก็ดี  จ้าต้องรับผิดร่วมกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิด  ซึ่งเขาได้กระท้าลงใน
ระหว่างที่อยู่ในความดูแลของตนถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นๆมิได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร 

3. ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ ผู้ใดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 1.  เจ้าของสัตว์ 

 2.  บุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของ 

 3.  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2. 

 4.  กรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานราชการอ่ืนๆ 

ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา   433  วรรคแรก  ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ ท่านว่าเจ้าของสัตว์หรือ  บุคคล 

ผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของ จ้าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายเพื่อความเสียหายอย่าง 

ใดๆ อันเกิดแต่สัตว์นั้น  
4. ข้อใดเป็นข้อยกเว้นที่ผู้ครอบครองหรือควบคุมยานพาหนะจะไม่ต้องรับผิด  เพื่อการเสียหายอันเกิดแต่
ยานพาหนะอันเดินด้วยก้าลังเคร่ืองจักรกลนั้น   
 1.  เหตุสุดวิสัย 
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 2.  เกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง  
 3.  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2. 

 4.  มิได้จงใจหรือประมาท 

ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา   437  วรรคแรก  บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใดๆ อันเดิน
ด้วยก้าลังเคร่ืองจักรกล บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์
ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง 

5. ในคดีละเมิดนั้น  ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามหลักข้อใด 

 1.  ตามความเหมาะสม 

 2.  ตามทุนทรัพย์ที่เสียหาย  ไม่จ้าต้องดูเจตนา 

 3.  ตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด 

 4.  ตามแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุละเมิด 

ตอบ   3.   แนวคิด   มาตรา  438   วรรคแรก  ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาล
วินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด 

6. ข้อใด  มีความหมายถึงค่าสินไหมทดแทนในคดีละเมิด 

 1.  การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไป 

 2.  ค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใดๆ อันได้ก่อขึ้นนั้นด้วย 

 3.  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2. 

 4.  เฉพาะค่าเสียหายอย่างใดๆในทางทรัพย์สินเท่านั้น 

ตอบ  3.   แนวคิด   มาตรา  438   วรรคสอง  ค่าสินไหมทดแทนน้ัน ได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้อง
เสียไปเพราะละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใดๆ 
อันได้ก่อขึ้นนั้นด้วย 

7. ในกรณีที่ท้าให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความนั้น  บุคคลนั้นจ้าต้องใช้ค่าสินไหมตามข้อใด 

 1.  ค่าปลงศพรวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจ้าเป็นอย่างอื่นๆ อีกด้วย 

 2.  ค่าขาดไร้อุปการะ 

 3. ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ท้ามาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงาน
นั้นด้วย 

 4. ถูกทุกข้อ 

ตอบ   4.   แนวคิด   มาตรา  443   ในกรณีท้าให้เขาถึงตายนั้น ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่าปลงศพรวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายอันจ้าเป็นอย่างอ่ืนๆ อีกด้วย 

 ถ้ามิได้ตายในทันที ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ท้ามา
หาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานนั้นด้วย 

 ถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้น ท้าให้บุคคลหนึ่งคนใดต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมายไปด้วยไซร้ ท่านว่าบุคคล 
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คนนั้นชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 

8. สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้น ท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นก้าหนดกี่ปี 
 1.  1 ปีนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้น
ก้าหนด 5 ปีนับแต่วันท้าละเมิด 

 2.  2 ปีนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้น
ก้าหนด  5 ปีนับแต่วันท้าละเมิด 

 3.  1 ปีนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้น
ก้าหนด  10 ปีนับแต่วันท้าละเมิด 

 4.  2 ปีนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้น
ก้าหนด  10 ปีนับแต่วันท้าละเมิด 

ตอบ   3.   แนวคิด   มาตรา  448   วรรคแรก  สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้น ท่านว่าขาดอายุ
ความเมื่อพ้น ปีหนึ่ง นับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อ
พ้น  สิบปี  นับแต่วันท้าละเมิด 

9. การซื้อขายทรัพย์ตามข้อใด  หากไม่ท้าเป็นหนังสือและจดทะเบียนจะมีผลตกเป็นโมฆะ 

 1.  อสังหาริมทรัพย์    2.  เรือระวางตั้งแต่ 5 ตันขึ้นไป 

 3.  สัตว์พาหนะ     4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา  456   วรรคแรก การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ถ้ามิได้ท้าเป็นหนังสือและจดทะเบียน 

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นโมฆะ วิธีนี้ให้ใช้ถึงซื้อขายเรือมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป ทั้งซื้อขายแพและสัตว์ 

พาหนะด้วย 

10. ข้อใดเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดี  ในสัญญาจะขายหรือจะซื้อ หรือค้ามั่นในการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์ 
 1.  หลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดเป็นส้าคัญ 

 2.  การวางมัดจ้า 

 3.  การส่งมอบการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ 
 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา  456   วรรคสอง  สัญญาจะขายหรือจะซื้อ หรือค้ามั่นในการซื้อขายทรัพย์สินตามที่
ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง   ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดเป็นส้าคัญ 
หรือได้วางประจ้าไว้หรือได้ช้าระหนี้บางส่วนแล้วจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ 
11. ข้อใดเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีในสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ ซึ่งตกลงเป็นราคา 20,000 
บาท  หรือกว่านั้นขึ้นไป 

 1.  หลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดเป็นส้าคัญ 

 2.  การวางมัดจ้า 
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 3.  การส่งมอบการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ 
 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา  456   วรรคสอง  สัญญาจะขายหรือจะซื้อ หรือค้ามั่นในการซื้อขายทรัพย์สินตามที่
ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง   ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดเป็นส้าคัญ 
หรือได้วางประจ้าไว้หรือได้ช้าระหนี้บางส่วนแล้ว   จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่1. 

บทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนน้ี   ให้ใช้บังคับถึงสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ซึ่งตกลงกันเป็นราคาสองหมื่น
บาท หรือกว่านั้นขึ้นไปด้วย 

12. ข้อใด ไม่ใช่สัตว์พาหนะ ตามความหมายในมาตรา 456 วรรคหนึ่ง  
 1.  ช้าง      2.  อูฐ 

 3.  ล่อ      4.  ลา 
ตอบ  2.   แนวคิด   สัตว์พาหนะตามกฎหมายไทย อันจะต้องจดทะเบียนฯ  ได้แก่  ช้าง ม้า วัว  ควาย  ลา ล่อ  
เท่านั้น 

13. หากมีค่าฤชาธรรมเนียมท้าสัญญาซื้อขายกัน  ให้ผู้ใดเป็นผู้ออก 

 1.  ผู้ซื้อ      2.  ผู้ขาย 

 3.  ผู้ซื้อและผู้ขายออกคนละส่วนๆละเท่าๆกัน 

 4.  ผู้ซื้อออก 1ใน 3 ส่วนของราคาที่ซื้อขาย  นอกนั้นให้ตกเป็นภาระแก่ผู้ขาย 

ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  457   ค่าฤชาธรรมเนียมท้าสัญญาซื้อขายนั้น   ผู้ซื้อผู้ขายพึงออกใช้เท่ากันทั้งสอง
ฝ่าย 

14. ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้น   ถ้าขาดตกบกพร่องหรือล้้าจ้านวนไม่เกินกว่าร้อยละเท่าใดแห่งเนื้อที่
ทั้งหมดอันได้ระบุไว้นั้น   ท่านว่าผู้ซื้อจ้าต้องรับเอาและใช้ราคาตามส่วน 

 1.  ร้อยละ 3     2.  ร้อยละ 4 

 3.  ร้อยละ 5     4.  ร้อยละ 7 

ตอบ   3.   แนวคิด   มาตรา  466   ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้น หากว่าได้ระบุจ้านวนเนื้อที่ทั้งหมดไว้ 
และผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินน้อยหรือมากไปกว่าที่ได้สัญญาไซร้ ท่านว่าผู้ซื้อจะปัดเสีย หรือจะรับเอาไว้และใช้
ราคาตามส่วนก็ได้ตามแต่จะเลือก 

อนึ่ง ถ้าขาดตกบกพร่องหรือล้้าจ้านวนไม่เกินกว่า  ร้อยละห้า  แห่งเนื้อที่ทั้งหมดอันได้ระบุไว้นั้นไซร้  ท่านว่าผู้
ซื้อจ้าต้องรับเอาและใช้ราคาตามส่วน 

15. ผู้ขายย่อมไม่ต้องรับผิดในกรณีตามข้อใด 

 1.  ถ้าผู้ซื้อได้รู้อยู่แล้วแต่ในเวลาซื้อขายว่ามีความช้ารุดบกพร่อง 

 2.  ถ้าความช้ารุดบกพร่องนั้นเป็นอันเห็นประจักษ์แล้วในเวลาส่งมอบ และผู้ซื้อรับเอาทรัพย์สินนั้นไว้
โดยมิได้อิดเอ้ือน 

 3.  ถ้าทรัพย์สินนั้นได้ขายทอดตลาด 
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 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา   473 ผู้ขายย่อมไม่ต้องรับผิดในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 

 (1)  ถ้าผู้ซื้อได้รู้อยู่แล้วแต่ในเวลาซื้อขายว่ามีความช้ารุดบกพร่องหรือควรจะได้รู้เช่นนั้นหากได้ใช้ความ
ระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้แต่วิญญูชน 

 (2)  ถ้าความช้ารุดบกพร่องนั้นเป็นอันเห็นประจักษ์แล้วในเวลาส่งมอบ และผู้ซื้อรับเอาทรัพย์สินนั้นไว้
โดยมิได้อิดเอ้ือน 

 (3)  ถ้าทรัพย์สินนั้นได้ขายทอดตลาด  

 

16. ข้อใดคือความหมายของสัญญาขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 1.  สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ 

 2.  สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อโดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืน
ได้ 
 3.  สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อโดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจเช่าทรัพย์ที่ซื้อ
ขายต่อไปได้ 
 4.  สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อโดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจอาศัยอยู่ทรัพย์นั้น
คืนได้ 
ตอบ   2.   แนวคิด   มาตรา  491   อันว่าขายฝากนั้น คือ สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ 
โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ 
17. ท่านห้ามมิให้ใช้สิทธิไถ่ทรัพย์สินซึ่งขายฝากที่เป็นอสังหาริมทรัพย์  เมื่อพ้นก้าหนดเวลาตามข้อใด 

 1.  5 ปี นับแต่เวลาซื้อขาย 

 2.  10 ปี นับแต่เวลาซื้อขาย 

 3.  5 ปี นับแต่เวลาให้ค้ามั่นในการไถ่ทรัพย์ 
 4.  10 ปี นับแต่เวลาให้ค้ามั่นในการไถ่ทรัพย์ 
ตอบ   2.   แนวคิด   มาตรา  494 (1) ท่านห้ามมิให้ใช้สิทธิไถ่ทรัพย์สินซึ่งขายฝากเมือ่พ้นเวลาดั่งจะกล่าว
ต่อไปนี้ 
 (1)  ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์  ก้าหนด สิบปีนับแต่เวลาซื้อขาย 

18. การให้ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้กระท้าตามข้อใด 

 1.  ต่อเมื่อได้ท้าสัญญาต่อกัน   2.  ต่อเมื่อผู้รับยอมรับเอาทรัพย์สินนั้น 

 3.  ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สิน   4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ 3.  แนวคิด   มาตรา   523   การให้นั้น ท่านว่าย่อม สมบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ให้ 
19. การให้ทรัพย์สินซึ่งถ้าจะซื้อขายกันจะต้องท้าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น ท่าน
ว่าย่อมสมบูรณ์ต่อเมื่อได้กระท้าตามข้อใด 
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 1.  ต่อเมื่อได้ท้าสัญญาต่อกัน 

 2.  ต่อเมื่อผู้รับยอมรับเอาทรัพย์สินนั้น 

 3.  ย่อมสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ท้าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ในกรณีเช่นน้ี การให้
ย่อมเป็นอันสมบูรณ์โดยมิพักต้องส่งมอบ 

 4.  ย่อมสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ท้าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   แต่ในกรณีเช่นนี้ การให้
ย่อมเป็นอันสมบูรณ์โดยการส่งมอบการครอบครองนั้นด้วย 

ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  525   การให้ทรัพย์สินซึ่งถ้าจะซื้อขายกันจะต้องท้าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่นั้น  ท่านว่าย่อมสมบูรณ์ ต่อเมื่อได้ท้าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ใน
กรณีเช่นนี้ การให้ย่อมเป็นอันสมบูรณ์โดยมิพักต้องส่งมอบ 

20. ผู้ให้จะเรียกถอนคืนการให้ ได้ในกรณีตามข้อใด 

 1.  ถ้าผู้รับได้ท้าให้ผู้ให้เสียชื่อเสียง 

 2.  ถ้าผู้รับได้หมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง 

 3.  ถ้าผู้รับได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจ้าเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถ
จะให้ได ้

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา   531  อันผู้ให้จะเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนรคุณนั้นท่านว่า
อาจจะเรียกได้แต่เพียงในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
 (1)  ถ้าผู้รับได้ประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดฐานอาญาอย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายลักษณะ
อาญา หรือ 

 (2)  ถ้าผู้รับได้ท้าให้ผู้ให้เสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง หรือ 

 (3)  ถ้าผู้รับได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจ้าเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถ
จะให้ได ้

21. การให้ตามข้อใด จะถอนคืนเพราะเหตุเนรคุณไม่ได้ 
 1.  ให้อสังหาริมทรัพย์ 
 2.  ให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยา 
 3.  ให้ในการสมรส 

 4.  ถูกทั้งข้อ 2. และ 3. 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา  535  การให้อันจะกล่าวต่อไปนี้  ท่านว่าจะถอนคืนเพราะเหตุเนรคุณไม่ได้ คือ 

 (1) ให้เป็นบ้าเหน็จสินจ้างโดยแท้ 
 (2) ให้สิ่งที่มีค่าภาระติดพัน 

 (3) ให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยา 
 (4) ให้ในการสมรส 
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 22. ในการเช่าอสังหาริมทรัพย์  โดยท้าหนังสือสัญญาเป็นหนังสือ  ถ้าการเช่าดังกล่าวมีก้าหนดกว่าสามปีขึ้น
ไป หรือก้าหนดตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่า หากไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  จะฟ้องร้องบังคับ
คดีได้หรือไม่   
 1.  ฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้แต่อย่างใด 

 2.  ฟ้องร้องให้บังคับคดีได้แต่เพียงสามปี 
 3.  ฟ้องร้องให้บังคับคดีได้แต่เพียงห้าปี 
 4.  ฟ้องร้องให้บังคับคดีได้แต่เพียงสิบปี 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา   538  เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลง
ลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นส้าคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ ถ้าเช่ามีก้าหนดกว่าสามปีขึ้นไป 
หรือก้าหนดตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าไซร้ หากมิได้ท้าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ท่านว่าการเช่านั้น  จะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้แต่เพียงสามปี 
23. ในการท้าสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์  ห้ามมิให้เช่ากันเป็นก้าหนดเวลาเกินกี่ปี 
 1.  20  ปี      

 2.  30  ปี 
 3.  50  ปี 
 4.  สามารถท้าสัญญากันได้โดยไม่มีจ้ากัดเวลาแต่อย่างใด 

ตอบ  2.   แนวคิด   มาตรา  540   วรรคแรก  อันอสังหาริมทรัพย์  ท่านห้ามมิให้เช่ากันเป็นก้าหนดเวลาเกินกว่า 
สามสิบปี   ถ้าได้ท้าสัญญากันไว้เป็นก้าหนดเวลานานกว่านั้นท่านก็ให้ลดลงมาเป็นสามสิบปี 
24. คดีอันผู้ให้เช่าจะฟ้องผู้เช่าเกี่ยวแก่สัญญาเช่านั้น  ห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นก้าหนดเท่าใดนับแต่วันส่งคืน
ทรัพย์สินที่เช่า 
 1.  6  เดือน     2.  8  เดือน 

 3.  9  เดือน     4.  1 ป ี

ตอบ  1.  แนวคิด   มาตรา  563  คดีอันผู้ให้เช่าจะฟ้องผู้เช่าเกี่ยวแก่สัญญาเช่านั้นท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้น
ก้าหนดหกเดือน นับแต่วันส่งคืนทรัพย์สินที่เช่า   
25. ข้อใดถือเป็นความหมายของสัญญาเช่าซื้อ  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 1.  สัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า 

 2.  โดยให้ค้ามั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า 

 3.  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2. 

 4.  สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อโดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืน
ได้ 
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  572  วรรคแรก  อันว่าเช่าซื้อนั้น คือสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า และ 

ให้ค้ามั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็น 
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จ้านวนเท่านั้นเท่านี้คราว 

26. สัญญาเช่าซื้อ หากไม่ท้าเป็นหนังสือ จะมีผลตามกฎหมายอย่างไร 

 1.  มีผลสมบูรณ์     2.  โมฆะ 

 3.  โมฆียะ     4.  ไม่บริบูรณ์ 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา   572  วรรคสอง  สัญญาเช่าซื้อนั้นถ้าไม่ท้าเป็นหนังสือ ท่านว่าเป็นโมฆะ 

27. ในกรณีใดที่ผู้ให้เช่าซื้อจะบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ 
 1. ในกรณีผิดนัดไม่ใช้เงินสองคราวติด ๆ กัน  

 2.  กระท้าผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนส้าคัญ 

 3.  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.     

 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา    574  ในกรณีผิดนัดไม่ใช้เงินสองคราวติด ๆ กัน หรือกระท้าผิดสัญญาในข้อที่เป็น
ส่วนส้าคัญ เจ้าของทรัพย์สินจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ ถ้าเช่นนั้นบรรดาเงินที่ได้ใช้มาแล้วแต่ก่อน ให้ริบเป็น
ของเจ้าของทรัพย์สินและเจ้าของทรัพย์สินชอบที่จะกลับเข้าครองทรัพย์สินนั้นได้ด้วย 

28. การให้ยืมใช้คงรูป ย่อมบริบูรณ์ต่อเมื่อได้กระท้าตามข้อใด 

 1.  ต่อเมื่อได้เข้าท้าสัญญา    

 2.  ต่อเมื่อได้ส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้ยืม 

 3.  ต่อเมื่อได้ตกลงส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้ยืม  

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ   2.   แนวคิด   มาตรา  641  การให้ยืมใช้คงรูปนั้น  ท่านว่าย่อมบริบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้ยืม 

29. ข้อใดกล่าวถูกต้อง  เกี่ยวกับการยืมใช้คงรูป 

 1.  ค่าฤชาธรรมเนียมในการท้าสัญญาก็ดี ค่าส่งมอบและค่าส่งคืนทรัพย์สินซึ่งยืมก็ดี ย่อมตกแก่ผู้ยืมเป็นผู้
เสีย 

 2.  ผู้ยืมจ้าต้องสงวนทรัพย์สินซึ่งยืมไปเหมือนเช่นวิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง 

 3.  อันการยืมใช้คงรูป ย่อมระงับสิ้นไปด้วยมรณะแห่งผู้ยืม 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา   642 ค่าฤชาธรรมเนียมในการท้าสัญญาก็ดี ค่าส่งมอบและค่าส่งคืนทรัพย์สินซึ่งยืมก็
ดี ย่อมตกแก่ผู้ยืมเป็นผู้เสีย 

 มาตรา  644   ผู้ยืมจ้าต้องสงวนทรัพย์สินซึ่งยืมไปเหมือนเช่นวิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง 

 มาตรา  648  อันการยืมใช้คงรูป ย่อมระงับสิ้นไปด้วยมรณะแห่งผู้ยืม 

30. ข้อใดกล่าวถูกต้อง  เกี่ยวกับการยืมใช้สิ้นเปลือง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 1.  ผู้ให้ยืมต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินชนิดใช้ไปสิ้นไปนั้นเป็นปริมาณมีก้าหนดให้ไปแก่ผู้ยืม 
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 2.  ผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินเป็นประเภท  ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันให้แทนทรัพย์สินซึ่งให้ยืม
นั้น 

 3.  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2. 

 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา   650  วรรคแรก  อันว่ายืมใช้สิ้นเปลืองนั้น คือสัญญาซึ่งผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินชนิดใช้ไปสิ้นไปนั้นเป็นปริมาณมีก้าหนดให้ไปแก่ผู้ยืม และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินเป็นประเภท 
ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันให้แทนทรัพย์สินซึ่งให้ยืมนั้น 

31. การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไป  จะต้องมีหลักฐานตามข้อใด  จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ 
 1.  มีหลักฐานแห่งการกู้ยืม 

 2.  มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นส้าคัญ 

 3.  มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้กู้เป็นส้าคัญ 

 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  653   วรรคแรก  การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการ
กู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นส้าคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ 
32. ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น  การจะน้าสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานตามข้อใด 

 1.  มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดง 

 2.  เอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้น 

 3.  ได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารน้ัน 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ   4.   แนวคิด   มาตรา  653  วรรคสอง  ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น  ท่านว่าจะน้าสืบการใช้ 
เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐาน
แห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารน้ันแล้ว 

33. ข้อใดกล่าวผิด  เกี่ยวกับการค้้าประกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 1.  ลูกหนี้ผิดนัดลงเมื่อใด  เจ้าหนี้ชอบที่จะเรียกให้ผู้ค้้าประกันช้าระหนี้ได้แต่น้ัน 

 2.  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ค้้าประกันเป็นส้าคัญ  จะฟ้องร้องให้
บังคับคดีหาได้ไม่ 
 3.  อายุความสะดุดหยุดลงเป็นโทษแก่ลูกหนี้นั้น แต่ไม่เป็นโทษแก่ผู้ค้้าประกันแต่อย่างใด 

 4.  ไม่มีข้อใดผิด 

ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา   692  อายุความสะดุดหยุดลงเป็นโทษแก่ลูกหนี้นั้น ย่อมเป็นโทษแก่ผู้ค้้าประกันด้วย 

34. ผู้ค้้าประกันซึ่งได้ช้าระหนี้แล้ว ย่อมมีสิทธิอย่างไร 

 1.  ไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้เพื่อต้นเงินกับดอกเบี้ย 

 2.  เพื่อการที่ต้องสูญหายหรือเสียหายไปอย่างใด ๆ  เพราะการค้้าประกันนั้น 
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 3.  ผู้ค้้าประกันย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของเจ้าหน้ีบรรดามีเหนือลูกหนี้ด้วย 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.   แนวคิด   มาตรา   693  ผู้ค้้าประกันซึ่งได้ช้าระหนี้แล้ว ย่อมมีสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้เพื่อต้น
เงินกับดอกเบี้ยและเพื่อการที่ต้องสูญหายหรือเสียหายไปอย่างใด ๆ เพราะการค้้าประกันนั้น 

อนึ่ง ผู้ค้้าประกันย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของเจ้าหน้ีบรรดามีเหนือลูกหนี้ด้วย 

35. ข้อใดกล่าวผิด เกี่ยวกับเกี่ยวกับการจ้านอง  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 1.  เป็นการเอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับ  
 2.  ผู้รับจ้านองชอบที่จะได้รับช้าระหนี้จากทรัพย์สินที่จ้านองก่อนเจ้าหนี้สามัญ 

 3.  สังหาริมทรัพย์ไม่อาจจ้านองได้  แม้หากว่าจะได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมายแล้วก็ตาม 

 4.  การจ้านองทรัพย์สินนั้น นอกจากผู้เป็นเจ้าของในขณะนั้นแล้ว ท่านว่าใครอ่ืนจะจ้านองหาได้ไม่ 
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  703  วรรคสอง  สังหาริมทรัพย์อันจะกล่าวต่อไปนี้ก็อาจจ้านองได้ดุจกัน หากว่าได้
จดทะเบียนไว้แล้วตามกฎหมาย คือ 

 (1)  เรือมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป 

 (2)  แพ 

 (3)  สัตว์พาหนะ 

 (4)  สังหาริมทรัพย์อ่ืน ๆ ซึ่งกฎหมายหากบัญญัติไว้ให้จดทะเบียนเฉพาะการ 

36. ทรัพย์สินซึ่งจ้านองย่อมเป็นประกันเพื่อการช้าระหนี้  กับหนี้อุปกรณ์ตามข้อใด 

 1.  ดอกเบี้ย      

 2.  ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ช้าระหนี้ 
 3.  ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจ้านอง   

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา  715  ทรัพย์สินซึ่งจ้านองย่อมเป็นประกันเพื่อการช้าระหนี้กับทั้งค่าอุปกรณ์ต่อไปนี้
ด้วย   คือ 

 (1)  ดอกเบี้ย 

 (2)  ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ช้าระหนี้ 
 (3)  ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจ้านอง 

37. ข้อใด  ไม่อาจท้าให้สัญญาจ้านองระงับได้   
 1.  เมื่อปลดจ้านองให้แก่ผู้จ้านองด้วยหนังสือเป็นส้าคัญ 

 2.  เมื่อหนี้ประธานขาดอายุความ 

 3.  เมื่อถอนจ้านอง 

 4.  ไม่มีข้อถูก 

ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา    744  อันจ้านองย่อมระงับสิ้นไป 
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 (1)  เมื่อหนี้ที่ประกันระงับสิ้นไปด้วยเหตุประการอ่ืนใดมิใช่เหตุอายุความ 

38. ผู้รับจ้านองจะบังคับจ้านองแม้เมื่อหนี้ที่ประกันนั้นขาดอายุความแล้วก็ได้  แต่จะบังคับเอาดอกเบี้ยที่ค้าง
ช้าระในการจ้านองเกินกว่ากี่ปีไม่ได้ 
 1.  4 ปี      2.  5 ป ี

 3.  7 ปี      4. 10 ปี 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  745  ผู้รับจ้านองจะบังคับจ้านองแม้เมื่อหนี้ที่ประกันนั้นขาดอายุความแล้วก็ได้  แต่
จะบังคับเอาดอกเบี้ยที่ค้างช้าระในการจ้านอง  เกินกว่า ห้าปี  ไม่ได้ 
39. ข้อใดกล่าวผิด  เกี่ยวกับสัญญาจ้าน้า  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 1.  เป็นการส่งมอบสังหาริมทรัพย์สิ่งหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหน่ึง เรียกว่าผู้รับจ้าน้า เพื่อเป็นประกันการ
ช้าระหนี้ 
 2.  คู่สัญญาจ้าน้าจะตกลงกันให้บุคคลภายนอกเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินจ้าน้าไว้ก็ได้ 
 3.  ถ้าทรัพย์สินที่จ้าน้าเป็นสิทธิซึ่งมีตราสาร  มิจ้าต้องส่งมอบตราสารแก่ผู้รับจ้าน้าก็ได้ 
 4.  ไม่มีข้อใดผิด 

ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  750  ถ้าทรัพย์สินที่จ้าน้าเป็นสิทธิซึ่งมีตราสาร และมิได้ส่งมอบตราสารน้ันให้แก่
ผู้รับจ้าน้า  ทั้งมิได้บอกกล่าวเป็นหนังสือแจ้งการจ้าน้าแก่ลูกหนี้แห่งสิทธินั้นด้วยไซร้  ท่านว่าการจ้าน้าย่อมเป็น
โมฆะ 

40. ข้อใด มีผลท้าให้สัญญาจ้าน้าระงับสิ้นไป 

 1.  เมื่อหนี้ซึ่งจ้าน้าเป็นประกันอยู่นั้นระงับสิ้นไปเพราะเหตุประการอ่ืนมิใช่เพราะอายุความ 

 2.  เมื่อผู้รับจ้าน้ายอมให้ทรัพย์สินจ้าน้ากลับคืนไปสู่ครอบครองของผู้จ้าน้า 

 3.  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2. 

 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา   769 อันจ้าน้าย่อมระงับสิ้นไป 

 (1)  เมื่อหนี้ซึ่งจ้าน้าเป็นประกันอยู่นั้นระงับสิ้นไป เพราะเหตุประการอ่ืนมิใช่เพราะอายุความ หรือ 

 (2)  เมื่อผู้รับจ้าน้ายอมให้ทรัพย์สินจ้าน้ากลับคืนไปสู่ครอบครองของผู้จ้าน้า 

41. ข้อใดกล่าวถูกต้อง  เกี่ยวกับการเป็นตัวการ  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 1.  กิจการอันใดท่านบังคับไว้โดยกฎหมายว่าต้องท้าเป็นหนังสือ การตั้งตัวแทนเพื่อกิจการอันนั้นก็ต้อง
ท้าเป็นหนังสือด้วย 

 2.  ตัวการคนใดใช้บุคคลผู้ไร้ความสามารถเป็นตัวแทน ท่านว่าตัวการคนนั้นย่อมต้องผูกพันในกิจการที่
ตัวแทนกระท้า 
 3.  ถ้าตัวแทนได้รับมอบอ้านาจแต่เฉพาะการ ท่านว่าจะท้าการแทนตัวการได้แต่เพียงในสิ่งที่จ้าเป็น 
เพื่อให้กิจอันเขาได้มอบหมายแก่ตนนั้นส้าเร็จลุล่วงไป 

 4.  ถูกทุกข้อ 
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ตอบ  4.   

42. ในกรณีใดที่ตัวแทนจะต้องรับผิดต่อตัวการ  เมื่อมีความเสียหายอย่างใดๆเกิดขึ้น 

 1.  เพราะความประมาทเลินเล่อของตัวแทน 

 2.  เพราะไม่ท้าการเป็นตัวแทน 

 3.  เพราะท้าการโดยปราศจากอ้านาจหรือนอกเหนืออ้านาจ 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา  812   ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างใดๆ เพราะความประมาทเลินเล่อของตัวแทน 

ก็ดี เพราะไม่ท้าการเป็นตัวแทนก็ดี หรือเพราะท้าการโดยปราศจากอ้านาจหรือนอกเหนืออ้านาจก็ดี  ท่านว่า 

ตัวแทนจะต้องรับผิด 

43. อันสัญญาตัวแทนย่อมระงับสิ้นไปด้วยเหตุตามข้อใด  
 1.  ตัวการถอนตัวแทน หรือด้วยตัวแทนบอกเลิกเป็นตัวแทน 

 2.  ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตาย 

 3.  ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือล้มละลาย 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา   826 อันสัญญาตัวแทนย่อมระงับสิ้นไปด้วยตัวการถอนตัวแทน หรือด้วยตัวแทน
บอกเลิกเป็นตัวแทน 

 อนึ่ง สัญญาตัวแทนย่อมระงับสิ้นไป เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือ
ล้มละลาย เว้นแต่จะปรากฏว่าขัดกับข้อสัญญาหรือสภาพแห่งกิจการน้ัน  

44. สัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่
ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นส้าคัญ  จะมีผลในทางกฎหมายอย่างไร 

 1. โมฆียะ     2. โมฆะ 

 3. จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่   4. มีผลสมบูรณ์ทุกประการ 

ตอบ  3.   แนวคิด   มาตรา   851  อันสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่าง
ใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นส้าคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้
บังคับคดีหาได้ไม่ 
45. เมื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท้าสัญญาประนีประนอมยอมความกันแล้ว   ข้อใดเป็นผลของสัญญา
ประนีประนอมยอมความ 

 1.  ท้าให้การเรียกร้องซึ่งแต่ละฝ่ายได้ยอมสละนั้นระงับสิ้นไป 

 2.  ท้าให้แต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตน 

 3.  ถูกทั้งข้อ 1.และ 2. 

 4.  คู่ความไม่อาจน้าคดีมาฟ้องร้องยังศาลได้อีกต่อไป 

ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา    852  ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น  ย่อมท้าให้การเรียกร้องซึ่งแต่ละ 
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ฝ่ายได้ยอมสละนั้นระงับสิ้นไป  และ   ท้าให้แต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตน 

46. ข้อใดกล่าวผิด  เกี่ยวกับสัญญาประกันภัย  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 1.  “ผู้รับประกันภัย” หมายความว่า คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน  หรือใช้เงินจ้านวน 

หนึ่งให้ 
 2.  “ผู้เอาประกันภัย”  หมายความว่า  คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย 

 3.  ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์นั้น  จะเป็นบุคคลคนหน่ึงคนเดียวกันไม่ได้ 
 4.  ไม่มีข้อใดผิด 

ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา   862  ตามข้อความในลักษณะนี้ 
 ค้าว่า “ผู้รับประกันภัย” ท่านหมายความว่า คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงิน
จ้านวนหนึ่งให้ 
 ค้าว่า “ผู้เอาประกันภัย” ท่านหมายความว่า คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย 

 ค้าว่า “ผู้รับประโยชน์” ท่านหมายความว่า บุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือรับจ้านวนเงินใช้
ให้ 
 อนึ่ง ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์นั้น จะเป็นบุคคลคนหน่ึงคนเดียวกันก็ได้ 
47. สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้าผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้นั้น  จะมีผลอย่างตาม
กฎหมาย 

 1.  ย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งอย่างใด 2.  ตกเป็นโมฆียะ 

 3.  ตกเป็นโมฆะ     4.  มีผลสมบูรณ์ 
ตอบ   1.   แนวคิด   มาตรา  863  อันสัญญาประกันภัยนั้น  ถ้าผู้เอาประกันภัย  มิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่
ประกันภัยไว้นั้นไซร้ ท่านว่า  ย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งอย่างใด 

48. ถ้าในเวลาท้าสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดีหรือในกรณีประกันชีวิต  บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัย
ความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้น  รู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัย
ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีกหรือให้บอกปัดไม่ยอมท้าสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จ 
สัญญานี้ จะมีผลอย่างไรตามกฎหมาย 

 1.  ย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งอย่างใด 2.  ตกเป็นโมฆียะ 

 3.  ตกเป็นโมฆะ     4.  มีผลสมบูรณ์ 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา   865  วรรคแรก   ถ้าในเวลาท้าสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดีหรือในกรณี
ประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผย
ข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีกหรือให้บอกปัดไม่ยอมท้าสัญญา 
หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จไซร้ ท่านว่าสัญญานั้น เป็นโมฆียะ 

49. จากข้อ 48. ถ้ามิได้ใช้สิทธิบอกล้าง  ภายในระยะเวลาเท่าใด สิทธินั้นจะเป็นอันระงับสิ้นไป 

 1.  1 เดือน นับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ 
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 2.  ภายในก้าหนดห้าปีนับแต่วันท้าสัญญา 

 3.  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2. 

 4.  ภายในก้าหนด 1 ปี นับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ 
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  865   วรรคสอง  ถ้ามิได้ใช้สิทธิบอกล้างภายในก้าหนด เดือนหน่ึง นับแต่วันที่ผู้รับ 

ประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ก็ดี หรือมิได้ใช้สิทธินั้นภายในก้าหนด  ห้าปี นับแต่วันท้าสัญญาก็ดี ท่าน
ว่าสิทธินั้นเป็นอันระงับสิ้นไป 

50. ข้อใดเป็นรายการที่ต้องมีในกรมธรรม์ประกันภัย   
 1.  วัตถุที่เอาประกันภัย    2.  ภัยใดซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง 

 3.  จ้านวนเงินซึ่งเอาประกันภัย   4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา  867   วรรคสาม กรมธรรม์ประกันภัย ต้องลงลายมือชื่อของผู้รับประกันภัยและมี
รายการดั่งต่อไปนี้ 
 (1) วัตถุที่เอาประกันภัย 

 (2) ภัยใดซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง 

 (4) จ้านวนเงินซึ่งเอาประกันภัย…” 

51. ผู้รับประกันภัยจ้าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีตามข้อใด 

 1.  เพื่อจ้านวนวินาศภัยอันแท้จริง 

 2.  เพื่อความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้  เพราะได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องปัด
ความวินาศภัย 

 3.  เพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไป เพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้นั้นมิให้วินาศ 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา 877    ผู้รับประกันภัยจ้าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 

 (1) เพื่อจ้านวนวินาศภัยอันแท้จริง 

 (2) เพื่อความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้เพราะได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องปัด
ความวินาศภัย 

 (3) เพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้นั้นมิให้วินาศ 

52. ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในเมื่อความวินาศภัยหรือเหตุอ่ืนซึ่งได้ระบุไว้ในสัญญานั้นได้เกิดขึ้น  หากมี
เหตุผลตามข้อใด 

 1.  เพราะความทุจริตผู้เอาประกันภัย 

 2.  ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้รับประโยชน์ 
 3.  ถูกทั้งข้อ 1.และ 2. 

 4.  ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดในเมื่อความวินาศภัยหรือเหตุอ่ืนซึ่งได้ระบุไว้ในสัญญานั้นทุกกรณี 
ตอบ  3.   แนวคิด   มาตรา   879  วรรคแรก   ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในเมื่อความวินาศภัยหรือเหตุอ่ืนซึ่ง 
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ได้ระบุไว้ในสัญญานั้น  ได้เกิดขึ้นเพราะความทุจริต หรือ ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอา 

ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ 
53. ถ้าความวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้นเพราะการกระท้าของบุคคลภายนอก  หากผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ไปแล้ว ผู้รับประกันภัยย่อมมีสิทธิตามข้อใด 

 1. ไม่มีสิทธิอย่างไร  เพราะไม่มีกฎหมายให้อ้านาจ 

 2.  ย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยและของผู้รับประโยชน์ซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกเพียงนั้น 

 3.  ย่อมใช้สิทธิในนามตนเอง ในการฟ้องเรียกเอาค่าเสียหายจากบุคคลภายนอกได้ 
 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ  2.   แนวคิด   มาตรา  880  วรรคแรก   ถ้าความวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้นเพราะการกระท้าของ
บุคคลภายนอกไซร้   ผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปเป็นจ้านวนเพียงใด ผู้รับประกันภัยย่อมเข้ารับ
ช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยและของผู้รับประโยชน์ซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกเพียงนั้น 

54. ในสัญญาประกันชีวิตนั้น การใช้จ้านวนเงินย่อมอาศัยปัจจัยในข้อใดเป็นส้าคัญ 

 1.  ความทรงชีพ 

 2.  ความมรณะ 

 3.  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2. 

 4.  แล้วแต่จะก้าหนดในสัญญา  ซึ่งอาจจะเป็นทรัพย์สินก็ได้ 
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  889   ในสัญญาประกันชีวิตนั้น การใช้จ้านวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะ
ของบุคคลคนหน่ึง 

55. ข้อใดเป็นข้อยกเว้นที่ผู้รับประกันชีวิต  จะไม่ต้องจ่ายเงินตามสัญญาประกันชีวิตนั้น 

 1.  เมื่อผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันท้าสัญญา 

 2.  เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา 

 3.  ถูกทั้งข้อ 1.และ 2. 

 4.  ผู้รับประกันชีวิต  จะต้องจ่ายเงินตามสัญญาประกันชีวิตทุกกรณี 
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  895   เมื่อใดจะต้องใช้จ้านวนเงินในเหตุมรณะของบุคคลคนหน่ึงคนใดท่านว่าผู้รับ
ประกันภัยจ้าต้องใช้เงินนั้นในเมื่อมรณภัยอันนั้นเกิดขึ้น เว้นแต่ 
 (1)  บุคคลผู้นั้นได้กระท้าอัตวินิบาตด้วยใจสมัครภายในปีหนึ่งนับแต่วันท้าสัญญาหรือ 

 (2)  บุคคลผู้นั้นถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา 

ในกรณีที่ 2 นี้ท่านว่าผู้รับประกันภัยจ้าต้องใช้เงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือให้แก่ทายาท
ของผู้น้ัน 

56. ข้อใดเป็นตั๋วเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 1.  ตั๋วแลกเงิน     2.  ตั๋วสัญญาใช้เงิน 

 3.  เช็ค      4.  ถูกทุกข้อ 
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ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา   898  อันต๋ัวเงินตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้มีสามประเภท ๆ หนึ่งคือ 
ตั๋วแลกเงิน ประเภทหนึ่งคือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ประเภทหนึ่ง คือ เช็ค 

57. ข้อความอันใดซึ่งมิได้มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายลักษณะตั๋วเงินนี้    ถ้าหากเขียนลงในต๋ัวเงิน 
ข้อความอันนั้นจะมีผลอย่างไรตามกฎหมาย 

 1.  โมฆะ 

 2.  สมบูรณ์ 
 3.  หาเป็นผลอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ตั๋วเงินนั้นไม่ 
 4.  โมฆียะ 

ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  899   ข้อความอันใดซึ่งมิได้มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายลักษณะนี้ ถ้าเขียนลง 

ในตั๋วเงิน  ท่านว่าข้อความอันนั้นหาเป็นผลอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ตั๋วเงินนั้นไม่ 
58. ข้อใดกล่าวผิด  เกี่ยวกับตั๋วเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 1.  บุคคลผู้ลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงินย่อม จะต้องรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงินนั้น 

 2.  ถ้าบุคคลคนใดลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงิน และมิได้เขียนแถลงว่ากระท้าการแทนบุคคลอีกคนหนึ่ง
ไซร้ ท่านว่าบุคคลคนนั้นย่อมเป็นผู้รับผิดตามความในต๋ัวเงินนั้น 

 3.  ในการใช้เงินตามต๋ัวเงิน สามารถที่จะให้วันผ่อนแก่กันได้ 
 4.  ไม่มีข้อใดผิด 

ตอบ  3.   แนวคิด   มาตรา   903   ในการใช้เงินตามตั๋วเงิน ท่านมิให้ให้วันผ่อน 

59. ข้อใดเป็นการกระท้าที่เรียกว่า  “การสลักหลังลอย”   

 1. การส่งมอบตั๋วเงินให้แก่กัน 

 2.  ผู้สลักหลังลงลายมือชื่อของตนที่ด้านหลังตั๋วแลกเงินหรือที่ใบประจ้าต่อ แล้วส่งมอบตั๋วเงินนั้น 

 3.  เป็นการสลักหลังที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 4.  เป็นการสลักหลังที่ได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ด้วย 

ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  919   วรรคสอง  การสลักหลังย่อมสมบูรณ์แม้ทั้งมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้ด้วย 
หรือ แม้ผู้สลักหลังจะมิได้กระท้าอะไรยิ่งไปกว่า ลงลายมอืชื่อของตนที่ด้านหลังตั๋วแลกเงินหรือที่ใบประจ้าต่อก็
ย่อมฟังเป็นสมบูรณ์ดุจกัน การสลักหลังเช่นน้ีท่านเรียกว่า  “สลักหลังลอย” 

60. ตั๋วแลกเงินอันสั่งให้ใช้เงินแก่ผู้ถือนั้น  ย่อมโอนไปด้วยวิธีการตามข้อใด 

 1.  การส่งมอบ     2.  การสลักหลังลอย 

 3.  การสลักหลังเฉพาะ    4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  1.  แนวคิด   มาตรา  ตั๋วแลกเงินอันสั่งให้ใช้เงินแก่ผู้ถือนั้น ท่านว่าย่อมโอนไปเพียงด้วยส่งมอบให้กัน 

61. ผู้ทรงที่ได้รับตั๋วมาจากการสลักหลังลอย  จะโอนต๋ัวต่อไปโดยวิธีการตามข้อใด 

 1.  การส่งมอบ     2.  การสลักหลังลอย 

 3.  การสลักหลังเฉพาะ    4.  ถูกทุกข้อ 
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ตอบ  4.   แนวคิด   มาตรา  920    อันการสลักหลังย่อมโอนไปซึ่งบรรดาสิทธิอันเกิดแต่ต๋ัวแลกเงิน 

ถ้าสลักหลังลอย ผู้ทรงจะปฏิบัติดั่งกล่าวต่อไปนี้ประการหนึ่งประการใดก็ได้ คือ 

 (1)  กรอกความลงในที่ว่างด้วยเขียนชื่อของตนเองหรือชื่อบุคคลอ่ืนผู้ใดผู้หนึ่ง 

 (2) สลักหลังตั๋วเงินต่อไปอีกเป็นสลักหลังลอย หรือสลักหลังให้แก่บุคคลอ่ืนผู้ใดผู้หนึ่ง 

 (3) โอนต๋ัวเงินนั้นให้ไปแก่บุคคลภายนอกโดยไม่กรอกความลงในที่ว่างและไม่สลักหลังอย่างหนึ่งอย่าง
ใด 

62. “การรับรอง” ตั๋วแลกเงิน  ต้องกระท้าตามข้อใด 

 1.  เขียนลงไว้ในด้านหน้าแห่งตั๋วแลกเงินเป็นถ้อยค้าส้านวนว่า “รับรองแล้ว”และลงลายมือชื่อของผู้จ่าย 

 2.  ลงลายมือชื่อของผู้จ่ายลงไว้ในด้านหน้าแห่งต๋ัวแลกเงิน 

 3.  ลงลายมือชื่อของผู้จ่ายลงไว้ในด้านหลังแห่งตั๋วแลกเงิน 

 4.  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.  

ตอบ   4.     แนวคิด   มาตรา  931   การรับรองนั้นพึงกระท้าด้วยเขียนลงไว้ในด้านหน้าแห่งต๋ัวแลกเงินเป็น 

ถ้อยค้าส้านวนว่า “รับรองแล้ว” หรือความอย่างอื่นท้านองเช่นเดียวกันนั้น และลงลายมือชื่อของผู้จ่าย   อนึ่งแต่
เพียงลายมือชื่อของผู้จ่ายลงไว้ในด้านหน้าแห่งตั๋วแลกเงิน ท่านก็จัดว่าเป็นค้ารับรองแล้ว 

63. ข้อใดกล่าวผิด  เกี่ยวกับการรับอาวัลตั๋วแลกเงิน 

 1.  แม้คู่สัญญาแห่งตั๋วเงินนั้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้รับอาวัลได้ 
 2.  ในค้ารับอาวัล หากมิได้ระบุว่ารับประกันผู้ใด ให้ถือว่ารับประกันผู้จ่าย 

 3.  ผู้รับอาวัลย่อมต้องผูกพันเป็นอย่างเดียวกันกับบุคคลซึ่งตนประกัน 

 4.  เพียงแต่ลงลายมือชื่อของผู้รับอาวัลในด้านหน้าแห่งตั๋วเงิน ก็จัดว่าเป็นค้ารับอาวัล 

ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  939   วรรคสี่   ในค้ารับอาวัลต้องระบุว่ารับประกันผู้ใด หากมิได้ระบุ ท่านให้ถือว่า
รับประกัน  ผู้สั่งจ่าย 

64. ในคดีฟ้องผู้รับรองตั๋วแลกเงิน  ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน  ห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นเวลากี่ปี  นับแต่วันที่ตั๋วนั้น ๆ 
ถึงก้าหนดใช้เงิน 

 1.  1  ปี      2.  2  ปี 
 3.  3  ปี      4.  4  ปี 
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  ในคดีฟ้องผู้รับรองตั๋วแลกเงินก็ดี ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินก็ดี ท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อ
พ้นเวลา สามปี  นับแต่วันต๋ัวนั้น ๆ ถึงก้าหนดใช้เงิน    
65. ในคดีที่ผู้ทรงตั๋วเงินฟ้องผู้สลักหลังและผู้สั่งจ่าย  ท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นเวลากี่ปี   นับแต่วันที่ได้ลงใน
ค้าคัดค้านซึ่งได้ท้าขึ้นภายในเวลาอันถูกต้องตามก้าหนด 

 1.  1  ปี      2.  2  ปี 
 3.  3  ปี      4.  4  ปี 
ตอบ 1.   แนวคิด   มาตรา     1002  ในคดีที่ผู้ทรงต๋ัวเงินฟ้องผู้สลักหลังและผู้สั่งจ่าย ท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้น 
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เวลา ปีหนึ่ง  นับแต่วันที่ได้ลงในค้าคัดค้านซึ่งได้ท้าขึ้นภายในเวลาอันถูกต้องตามก้าหนด หรือนับแต่วันต๋ัวเงิน
ถึงก้าหนด ในกรณีที่มีข้อก้าหนดไว้ว่า “ไม่จ้าต้องมีค้าคัดค้าน” 

66. ในคดีผู้สลักหลังทั้งหลายฟ้องไล่เบี้ยกันเองและไล่เบี้ยเอาแก่ผู้สั่งจ่ายแห่งตั๋วเงิน ห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้น
เวลากี่เดือน  นับแต่วันที่ผู้สลักหลังเข้าถือเอาตั๋วเงินและใช้เงิน หรือนับแต่วันที่ผู้สลักหลังนั้นเองถูกฟ้อง 

 1.  3  เดือน     2.  4  เดือน 

 3.  6  เดือน     4.  9  เดือน 

ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  1003    ในคดีผู้สลักหลังทั้งหลายฟ้องไล่เบี้ยกันเองและไล่เบี้ยเอาแก่ผู้สั่งจ่ายแห่ง 

ตั๋วเงิน ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลา  หกเดือน  นับแต่วันที่ผู้สลักหลังเข้าถือเอาตั๋วเงินและใช้เงิน หรือนับ 

แต่วันที่ผู้สลักหลังนั้นเองถูกฟ้อง 

67. การที่ลายมือชื่ออันหน่ึงในตั๋วเงินเป็นลายมือปลอม  จะถือว่าตั๋วเงินนั้นมีผลทางกฎหมายอย่างไร 

 1.    ถือเป็นโมฆะทั้งหมด 

 2.  ตั๋วเงินนั้นไม่อาจบังคับได้ตามกฎหมาย 

 3.  ไม่กระทบกระทั่งถึงความสมบูรณ์แห่งลายมือชื่ออ่ืน ๆ 

 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ   3.   แนวคิด   มาตรา   1006  การที่ลายมือชื่ออันหนึ่งในตั๋วเงินเป็นลายมือปลอมย่อมไม่กระทบกระทั่ง
ถึงความสมบูรณ์แห่งลายมือชื่ออ่ืน ๆ ในตั๋วเงินนั้น 

68. ข้อใดกล่าวถูกต้อง  เกี่ยวกับความหมายของหุ้นส่วนตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 1. คือสัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป  กระท้ากิจการด้วยประสงค์จะหาก้าไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่
ท้านั้น 

 2.  คือสัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อกระท้ากิจการร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งปัน
รายได้อันจะพึงได้แต่กิจการที่ท้านั้น 

 3.  คือสัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อกระท้ากิจการร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งปัน
ก้าไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ท้านั้น 

 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  1012  อันว่าสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สอง
คนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อกระท้ากิจการร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งปันก้าไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ท้านั้น 

  69. ข้อใดกล่าวถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ ได้ถูกต้องที่สุด 

 1.  เป็นห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทจ้ากัดความรับผิด  จะต้องรับผิดเพื่อหน้ีทั้งปวงของ
หุ้นส่วน 

 2. เป็นห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนต้องรับผิดร่วมกันเพื่อหนี้ทั้งปวงของหุ้นส่วน
โดยไม่มีจ้ากัด 

 3.  เป็นห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จ้ากัดความรับผิด  จะต้องรับผิดเพื่อหนี้ทั้งปวง 
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ของหุ้นส่วน โดยไม่มีจ้ากัด 

 4.  เฉพาะห้างหุ้นส่วนสามัญเท่านั้นที่จะต้องรับผิด  ความรับผิดในหนี้ของห้างนั้น ไม่ตกถึงผู้เป็น
หุ้นส่วนแต่อย่างใด 

ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  1025   อันว่าห้างหุ้นส่วนสามัญนั้น คือห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนหมด
ทุกคนต้องรับผิดร่วมกันเพื่อหนี้ทั้งปวงของหุ้นส่วนโดยไม่มีจ้ากัด 

70. ในห้างหุ้นส่วนสามัญ  ผู้เป็นหุ้นส่วนจะต้องน้าสิ่งใดมาลงหุ้น 

 1.  เงิน      2.  ทรัพย์สิน 

 3.  แรงงาน     4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา  1026 ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาลงหุ้นด้วยในห้างหุ้นส่วน 

สิ่งที่น้ามาลงด้วยนั้น จะเป็นเงิน หรือ ทรัพย์สิน สิ่งอ่ืนหรือลง  แรงงาน ก็ได้  
71. ห้างหุ้นส่วนสามัญย่อมเลิกกันด้วยเหตุผลตามข้อใด 

 1.  ถ้าในสัญญาท้าไว้มีก้าหนดกรณีอันใดเป็นเหตุที่จะเลิกกัน เมื่อมีกรณีนั้น 

 2.  ถ้าสัญญาท้าไว้เฉพาะก้าหนดกาลใด เมื่อสิ้นก้าหนดกาลนั้น 

 3.  เมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหน่ึงตาย หรือล้มละลาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา   1055  ห้างหุ้นส่วนสามัญย่อมเลิกกันด้วยเหตุดั่งกล่าวต่อไปนี้ 
 (1) ถ้าในสัญญาท้าไว้มีก้าหนดกรณีอันใดเป็นเหตุที่จะเลิกกัน เมื่อมีกรณีนั้น 

 (2) ถ้าสัญญาท้าไว้เฉพาะก้าหนดกาลใด เมื่อสิ้นก้าหนดกาลนั้น 

 (3) ถ้าสัญญาท้าไว้เฉพาะเพื่อท้ากิจการอย่างหนึ่งอย่างใดแต่อย่างเดียว เมื่อเสร็จการน้ัน 

 (4) เมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหน่ึงให้ค้าบอกกล่าวแก่ผู้เป็นหุ้นส่วนคนอ่ืน ๆ ตามก้าหนดดั่งบัญญัติไว้
ในมาตรา ๑๐๕๖ 

 (5) เมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหน่ึงตาย หรือล้มละลาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ 

72. ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดร้องขอ  เมื่อมีกรณีตามข้อใด ศาลอาจสั่งให้ห้างหุ้นส่วนสามัญเลิกกันเสียก็ได้ 
 1.  เมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหน่ึงนอกจากผู้ร้องฟ้องนั้น  ล่วงละเมิดบทบังคับใด ๆ อันเป็นข้อ
สาระส้าคัญซึ่งสัญญาหุ้นส่วนก้าหนดไว้แก่ตน  โดยจงใจหรือเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

 2.  เมื่อกิจการของห้างหุ้นส่วนนั้นจะท้าไปก็มีแต่ขาดทุนอย่างเดียว และไม่มีหวังจะกลับฟื้นตัวได้อีก 

 3.  เมื่อมีเหตุอ่ืนใด ๆ ท้าให้ห้างหุ้นส่วนนั้นเหลือวิสัยที่จะด้ารงคงอยู่ต่อไปได้ 
 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.   แนวคิด   มาตรา  1057   ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดร้องขอเมื่อมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดั่งจะกล่าว
ต่อไปนี้ ศาลอาจสั่งให้ห้างหุ้นส่วนสามัญเลิกกันเสียก็ได้ คือ 

 (1)  เมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหน่ึงนอกจากผู้ร้องฟ้องนั้น ล่วงละเมิดบทบังคับใด ๆ อันเป็นข้อ
สาระส้าคัญซึ่งสัญญาหุ้นส่วนก้าหนดไว้แก่ตน โดยจงใจหรือเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
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 (2)  เมื่อกิจการของห้างหุ้นส่วนน้ันจะท้าไปก็มีแต่ขาดทุนอย่างเดียวและไม่มีหวังจะกลับฟื้นตัวได้อีก 

  (3)  เมื่อมีเหตุอ่ืนใด ๆ ท้าให้ห้างหุ้นส่วนน้ันเหลือวิสัยที่จะด้ารงคงอยู่ต่อไปได้  
73. ข้อใดให้ความหมายของบริษัทจ้ากัด  ได้ถูกต้องที่สุด 

 1.  คือบริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กัน 

 2.  โดยมีผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจ้ากัดเพียงไม่เกินจ้านวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ 

 3.  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2. 

 4.  มีผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งประเภทจ้ากัดความรับผิด  และไม่จ้ากัดความรับผิด 

ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  1096   อันว่าบริษัทจ้ากัดนั้น คือบริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่า
เท่า ๆ กัน โดยมีผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจ้ากัดเพียงไม่เกินจ้านวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ 

74. ผู้เร่ิมก่อการในการก่อตั้งเป็นบริษัทจ้ากัด  อย่างน้อยต้องมีกี่คน 

 1.  2  คน      2.  3  คน 

 3.  5  คน      4.  7  คน 

ตอบ  2.  แนวคิด    มาตรา     1097  วรรค  บุคคลใด ๆ ตั้งแต่ สามคนขึ้นไปจะเร่ิมก่อการและตั้งเป็นบริษัท
จ้ากัดก็ได้โดยเข้าชื่อกันท้าหนังสือบริคณห์สนธิและกระท้าการอย่างอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ 
75. ข้อใดกล่าวผิด  เกี่ยวกับเร่ืองบริษัทจ้ากัด   
 1.  ผู้เร่ิมก่อการทุกคนต้องลงชื่อซื้อหุ้น ๆ หนึ่งเป็นอย่างน้อย  
 2.  ต้องท้าหนังสือโฆษณาชี้ชวนประชาชนให้ซื้อหุ้นทันที 
 3.  จ้านวนหุ้นทั้งหมดซึ่งบริษัทคิดจะจดทะเบียนนั้น ต้องมีผู้เข้าชื่อซื้อหรือออกให้กันเสร็จก่อนการจด
ทะเบียนของบริษัท 

 4.  ไม่มีข้อใดผิด 

ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  1102  ห้ามมิให้ชี้ชวนประชาชนให้ซื้อหุ้น 

76. เมื่อได้ประชุมตั้งบริษัทแล้ว ให้ผู้เร่ิมก่อการบริษัทมอบการทั้งปวงให้แก่ผู้ใด 

 1.  ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น    2.  ผู้จัดการบริษัท 

 3.  กรรมการของบริษัท    4.  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา 1110  วรรคแรก   เมื่อได้ประชุมตั้งบริษัทแล้ว ให้ผู้เร่ิมก่อการบริษัทมอบการทั้งปวง
ให้แก่ กรรมการของบริษัท 

77. ถ้าการจดทะเบียนมิได้ท้าภายในกี่เดือนนับแต่ประชุมตั้งบริษัท  กรณีดังกล่าวจะต้องถือว่าบริษัทนั้นเป็น
อันไม่ได้ต้ังขึ้นตามกฎหมาย 

 1.  2  เดือน     2.  3  เดือน 

 3.  6  เดือน     4.  9  เดือน 

ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  1112   วรรคแรก   ถ้าการจดทะเบียนมิได้ท้าภายในสามเดือนนับแต่ประชุมตั้ง 
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บริษัทไซร้   ท่านว่าบริษัทนั้นเป็นอันไม่ได้ต้ังขึ้น และบรรดาเงินที่ได้รับไว้จากผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นนั้นต้องใช้คืนเต็ม
จ้านวนมิให้ลดเลย 

78. มูลค่าของหุ้น ๆ หนึ่งนั้น กฎหมายก้าหนดไว้จะต้องไม่ต่้ากว่าหุ้นละกี่บาท 

 1.  3  บาท       2.  4  บาท 

 3.  5 บาท     4.  จะก้าหนดกี่บาทก็ได้  ไม่มีเพดานขั้นต่้า 

ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  1117   อันมูลค่าของหุ้น ๆ หนึ่งนั้น มิให้ต่้ากว่า  ห้าบาท 

79. ข้อใด  ถือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 1.  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า 
 2.  ทรัพย์สินส้าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นต้นว่าที่ชายตลิ่ง ทางน้้า ทางหลวงทะเลสาบ 

 3.  ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่าป้อม และโรงทหาร 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา  1304   สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อ
สาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น 

 (1)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอ่ืน 
ตามกฎหมายที่ดิน 

 (2)  ทรัพย์สินส้าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่าที่ชายตลิ่ง ทางน้้า ทางหลวงทะเลสาบ 

 (3)  ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่าป้อม และโรงทหาร ส้านักราชการ
บ้านเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ์ 
80. ข้อใดกล่าวผิด  เกี่ยวกับทรัพย์อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

 1.  ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินน้ันจะโอนแก่กันมิได้ 
 2.  ท่านห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดิน 

 3.  เอกชนมีอ้านาจยึดทรัพย์สินของแผ่นดินได้  ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
หรือไม่ 
 4.  ไม่มีข้อใดผิด 

ตอบ   3.   แนวคิด   มาตรา  1307   ท่านห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินของแผ่นดินไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินหรือไม่ 
81. บุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินมาโดยสุจริตในการขายตามข้อใด โดยที่ผู้ซื้อไม่จ้าต้องคืนให้แก่เจ้าของที่แท้จริง เว้น
แต่เจ้าของน้ันจะชดใช้ราคาที่ซื้อมาให้แก่ผู้ซื้อ 

 1.  ในการขายทอดตลาด    2.  ในท้องตลาด 

 3.  จากพ่อค้าซึ่งขายของชนิดนั้น   4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.   

 แนวคิด   มาตรา  1332   บุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินมาโดยสุจริตในการขายทอดตลาดหรือในท้องตลาด หรือ 
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จากพ่อค้าซึ่งขายของชนิดนั้น ไม่จ้าต้องคืนให้แก่เจ้าของแท้จริง เว้นแต่เจ้าของจะชดใช้ราคาที่ซื้อมา 

82. ภายในบังคับแห่งกฎหมาย  เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิตามข้อใด 

 1.  ใช้สอยและจ้าหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สิน 

 2.  มีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว ้

 3.  มีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อ่ืนสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.   

 แนวคิด   มาตรา 1336   ภายในบังคับแห่งกฎหมาย  เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจ้าหน่าย
ทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจาก
บุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้  และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อ่ืนสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย 

83. ที่ดินแปลงใด  มีสิทธิที่จะร้องขอต่อศาลเพื่อขอทางจ้าเป็นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ 
 1.  ที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออก 

 2.  ที่ดินแปลงใดมีทางออกได้ แต่เมื่อต้องข้ามสระ บึง หรือทะเล หรือมีที่ชันอันระดับที่ดินกับทาง 
สาธารณะสูงกว่ากันมาก 

 3.  ถูกทั้งข้อ 1.และ 2. 

 4.  ที่ดินที่ถูกใช้ผ่านหรือเดินโดยการเจตนาใช้อย่างเจ้าของเกินกว่า 10 ปีแล้ว 

ตอบ  3.  

  แนวคิด   มาตรา  1349  ที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอ่ืนล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้ไซร้  
ท่านว่าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นจะผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้ที่ดินแปลงใดมีทางออกได้แต่เมื่อต้อง
ข้ามสระ บึง หรือทะเล หรือมีที่ชันอันระดับที่ดินกับทางสาธารณะสูงกว่ากันมากไซร้ ท่านว่าให้ใช้ความใน
วรรคต้นบังคับ 

84. ถ้าทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดไว้ในทะเบียนที่ดิน   กฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลผู้มี
ชื่อในทะเบียนเป็นอย่างไร 

 1.  เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์    2.  เป็นผู้มีสิทธิครอบครอง 

 3.  เป็นผู้มีสิทธิถือครอง    4.  เป็นผู้มีสิทธิยึดหน่วง 

ตอบ  2.   

 แนวคิด    มาตรา 1373   ถ้าทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดไว้ในทะเบียนที่ดิน ท่านให้สันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่าบุคคลผู้มีชื่อในทะเบียน  เป็นผู้มีสิทธิครอบครอง  
85. การฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองนั้น ต้องฟ้องภายในกี่ปีนับแต่เวลาถูกแย่งการครอบครอง 

 1.  1 ปี      2.  2 ป ี



คู่มือเตรียมสอบ นกัวิชาการทีด่ินปฏิบติัการ กรมที่ดิน 106 

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

 

 3.  3 ปี      4.  10 ปี 
ตอบ  1.    

 แนวคิด   มาตรา  1375   วรรคสอง  การฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองนั้น ท่านว่าต้องฟ้องภายใน
ปีหนึ่งนับแต่เวลาถูกแย่งการครอบครอง 

86. ข้อใด  ไม่ใช่หลักเกณฑ์ของการครอบครองปรปักษ์  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 1.  ครอบครองทรัพย์สินของผู้อ่ืน ซึ่งเป็นที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองก็ได้ 
 2.  ไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ 

 3. ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี  ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครอง
ติดต่อกันเป็นเวลาห้าปี 
 4.  ไม่มีข้อถูก 

ตอบ   1.    

 แนวคิด   มาตรา 1382   บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วย
เจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้
ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาห้าปีไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์ 
 ข้อสังเกต   การครอบครองปรปักษ์ต้องเป็นการแย่งกรรมสิทธิ์เท่านั้น 

87. ภาระจ้ายอมได้มาโดยวิธีใด 

 1.  สัญญา     2.  อายุความ 

 3.  กฎหมาย     4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  

  แนวคิด   มาตรา    1387   อสังหาริมทรัพย์อาจต้องตกอยู่ในภาระจ้ายอมอันเป็นเหตุให้เจ้าของต้อง
ยอมรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตน หรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์
ทรัพย์สินนั้น เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อ่ืน 

   ข้อสังเกต  ภาระจ้ายอมได้มา 3 วิธี  คือ กฎหมาย  สัญญา  และอายุความ 

88. ข้อใดไม่ใช่ทรัพย์สิทธิ อันเป็นอสังหาริมทรัพย์ 
 1.  สิทธิอาศัย     2.  สิทธิการเช่า 

 3.  สิทธิเก็บกิน     4.  สิทธิเหนือพื้นดิน 

ตอบ  2.   

 แนวคิด   สิทธิการเช่า ไม่ใช่ทรัพย์สิทธิ อันเป็นอสังหาริมทรัพย์ 
89. การหมั้นจะท้าได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุกี่ปี 
 1.  สิบห้าปีบริบูรณ์แล้ว    2.  สิบหกปีบริบูรณ์แล้ว 

 3.  สิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว    4.  สิบแปดปีบริบูรณ์แล้ว 
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ตอบ  3.   

 แนวคิด   มาตรา   1435  วรรคแรก  การหมั้นจะท้าได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว  
90. หากชายและหญิงท้าการหมั้น  โดยที่อายุไม่ครบตามข้อ 89.  จะมีผลทางกฎหมายอย่างไร 

 1. โมฆียะ     2.  โมฆะ 

 3.  สมบูรณ์  ไม่มีผลอย่างใด   4.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ 2.    

 แนวคิด   มาตรา  1435   วรรคสอง  การหมั้นที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติวรรคหนึ่งเป็นโมฆะ 

91. ผู้เยาว์จะท้าการหมั้นได้ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลตามข้อใด 

 1.  บิดาและมารดา ในกรณีที่มีทั้งบิดามารดา 

 2.  บิดาหรือมารดา  ในกรณีที่มารดาหรือบิดาตายหรือถูกถอนอ้านาจปกครองหรือไม่อยู่ในสภาพหรือ 

ฐานะที่อาจให้ความยินยอม 

 3.  ผู้รับบุตรบุญธรรม  ในกรณีที่ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ 4.   

 แนวคิด มาตรา  1436   ผู้เยาว์จะท้าการหมั้นได้ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลดังต่อไปนี้ 
 (1) บิดาและมารดา ในกรณีที่มีทั้งบิดามารดา 

 (2) บิดาหรือมารดา ในกรณีที่มารดาหรือบิดาตายหรือถูกถอนอ้านาจปกครองหรือไม่อยู่ในสภาพหรือ
ฐานะที่อาจใหค้วามยินยอม หรือโดยพฤติการณ์ผู้เยาว์ไม่อาจขอความยินยอมจากมารดาหรือบิดาได้ 
 (3) ผู้รับบุตรบุญธรรม ในกรณีที่ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม 

 (4) ผู้ปกครอง ในกรณีที่ไม่มีบุคคลซึ่งอาจให้ความยินยอมตาม (๑) (๒) และ (๓) หรือมีแต่บุคคลดังกล่าว
ถูกถอนอ้านาจปกครอง 

92. การหมั้นที่ปราศจากความยินยอมของบุคคลตามข้อ 91.  จะมีผลอย่างไร 

 1. โมฆียะ     2.  โมฆะ 

 3.  สมบูรณ์  ไม่มีผลอย่างใด   4.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ  1.   

 แนวคิด   มาตรา 1436    วรรคสอง  การหมั้นที่ผู้เยาว์ท้าโดยปราศจากความยินยอมดังกล่าวเป็นโมฆียะ 

93. การหมั้นจะสมบูรณ์ตามกฎหมายเมื่อใด 

 1.  เมื่อฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สิน อันเป็นของหมั้นให้แก่ฝ่ายหญิง  เพื่อเป็นหลักฐานว่าจะ
สมรสกับหญิงน้ัน 

 2.  เมื่อฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของหมั้นให้แก่หญิง  เพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรส
กับหญิงนั้น 
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 3.  เมื่อฝ่ายชายได้ท้าหนังสือสัญญาหมั้น  เพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น 

 4.  เมื่อชายได้ท้าหนังสือสัญญาและลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิด  เพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิง
นั้น 

ตอบ  2.   

  แนวคิด   มาตรา  1437   วรรคแรก  การหมั้นจะสมบูรณ์เมื่อฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอัน
เป็นของหมั้นให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น 

94. ข้อใดไม่ใช่ค่าทดแทนที่จะเรียกได้ ในกรณีมีการผิดสัญญาหมั้น 

 1.  ทดแทนความเสียหายต่อกายหรือชื่อเสียงแห่งชายหรือหญิงนั้น 

 2.  ทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ บิดามารดา ได้ใช้จ่ายหรือต้องตกเป็นลูกหนี้เนื่องในการ 

เตรียมการสมรสโดยสุจริตและตามสมควร 

 3.  ทดแทนต่อความเสียหายทางใจและความสูญเสียทางด้านอารมณ์อ่ืนๆ 

 4.  ทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่คู่หมั้นได้จัดการทรัพย์สินหรือการอ่ืนอันเกี่ยวแก่อาชีพหรือทาง
ท้ามาหาได้ของตนไปโดยสมควรด้วยการคาดหมายว่าจะได้มีการสมรส 

ตอบ  3.   

 แนวคิด   มาตรา  1440  ค่าทดแทนนั้นอาจเรียกได้ ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ทดแทนความเสียหายต่อกายหรือชื่อเสียงแห่งชายหรือหญิงนั้น 

 (2)  ทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่คู่หมั้น บิดามารดา หรือบุคคลผู้กระท้าการในฐานะเช่นบิดา
มารดาได้ใช้จ่ายหรือต้องตกเป็นลูกหนี้เนื่องในการเตรียมการสมรสโดยสุจริตและตามสมควร 

 (3)  ทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่คู่หมั้นได้จัดการทรัพย์สินหรือการอ่ืนอันเกี่ยวแก่อาชีพหรือทาง
ท้ามาหาได้ของตนไปโดยสมควรด้วยการคาดหมายว่าจะได้มีการสมรส 

95. การสมรสจะท้าได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุกี่ปี 
 1.  สิบห้าปีบริบูรณ์แล้ว    2.  สิบหกปีบริบูรณ์แล้ว 

 3.  สิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว    4.  สิบแปดปีบริบูรณ์แล้ว 

ตอบ  3.   

 แนวคิด   มาตรา   1448  การสมรสจะท้าได้ต่อเมื่อชายและหญิง มีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว แต่ในกรณีที่
มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ท้าการสมรสก่อนนั้นได้ 
96. ข้อใดเป็นเหตุให้การสมรสตกเป็นโมฆะตามกฎหมาย 

 1.  ชายและหรือหญิงเป็นบุคคลวิกลจริต 

 2.  ชายหญิงซึ่งเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา 

 3.  ชายหรือหญิงจะท้าการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรส 

 4.  ถูกทุกข้อ 
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ตอบ  4.   

 แนวคิด   มาตรา   มาตรา 1495  การสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา 1449 มาตรา 1450 มาตรา   1452 และ 

มาตรา  1458  เป็นโมฆะ 

97. การสมรสในข้อใดมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

 1.  การสมรสที่ปราศจากความยินยอม 

 2.  ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมสมรสกัน 

 3.  การสมรสเพราะถูกข่มขู่ 
 4.  การสมรสเพราะถูกกลฉอ้ฉล 

ตอบ  2.  

  แนวคิด   มาตรา 1541   ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไม่ได้ 
 ข้อสังเกต  ก็ไม่ได้มีผลตกเป็นโมฆะหรือโมฆียะแต่อย่างใด  มีผลเพียงท้าให้  การรับบุตรบุญธรรมย่อม
เป็นอันยกเลิกเมื่อมีการสมรสฝ่าฝืนมาตรา ตามมาตรา 1598 /32 

98. ข้อใดไม่ใช่เหตุฟ้องหย่าตามกฎหมาย   
 1.  สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อ่ืนฉันภริยาหรือสามี 
 2.  สามีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนแต่ไม่ได้แสดงออกให้ผู้อ่ืนเห็น 

 3.  สามีหรือภริยาหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นการ
ร้ายแรง 

 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ  2. 

  แนวคิด   มาตรา  1516   เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้ 
 (1)  สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อ่ืนฉันภริยาหรือสามี  เป็นชู้หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณีกับ
ผู้อ่ืนเป็นอาจิณ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ 
 (3)  สามีหรือภริยาท้าร้าย  หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่ง
หรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ถ้าเป็นการร้ายแรง อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้ 
 ข้อสังเกต    การที่สามีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนแต่ไม่ได้แสดงออกให้ผู้อ่ืนเห็น  ยังไม่ถึงขนาดเป็นการได้รับ
ความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง 

99. ข้อใดกล่าวผิด  เกี่ยวกับกฎหมายมรดก 

 1.  ทายาทไม่จ้าต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน 

 2.  ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน 

 3.  เจ้ามรดกจะตัดทายาทโดยธรรมของตนคนใดมิให้รับมรดกก็ได้แต่ด้วยแสดงเจตนาชัดแจ้ง โดยท้า
เป็นหนงัสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้น  จะท้าโดยวิธีอ่ืนไม่ได้  
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 4.  ไม่มีข้อใดกล่าวผิด 

ตอบ  3.   

 แนวคิด   มาตรา    1608  เจ้ามรดกจะตัดทายาทโดยธรรมของตนคนใดมิให้รับมรดกก็ได้แต่ด้วยแสดง
เจตนาชัดแจ้ง 

 (1)  โดยพินัยกรรม 

 (2)  โดยท้าเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
100. ห้ามมิให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นก้าหนดกี่ปี  นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตายหรือนับแต่เมื่อทายาทโดยธรรมได้รู้ 
หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก 

 1.  1 ปี      2.  2 ป ี

 3.  3 ปี      4.  4 ป ี

ตอบ  1.  

  แนวคิด   มาตรา    1754  วรรคแรก  ห้ามมิให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นก้าหนด หนึ่งปี  นับแต่เมื่อเจ้ามรดก
ตายหรือนับแต่เมื่อทายาทโดยธรรมได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก 

 

----------------------- 
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แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 3. 

1. ข้อใดถูก 

 ก.  เมื่อไม่มีกฎหมายมายกปรับแก่คดีได้  ให้วินิจฉัยตามจารีตประเพณี 
 ข.  เมื่อไม่มีกฎหมายมายกปรับแก่คดีได้  ให้วินิจฉัยตามกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง 

 ค.  เมื่อไม่มีกฎหมายมายกปรับแก่คดีได้  ให้วินิจฉัยตามกฎหมายทั่วไป 

 ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
2. ในการช้าระหนี้บุคคลจะต้องกระท้าการเช่นไร 

 ก.  ต้องกระท้าการโดยสุจริต   ข.  ต้องกระท้าการโดยค้านึงถึงสิทธิ 
 ค.  ต้องกระท้าการโดยค้านึงถึงหน้าที่  ง.  ต้องกระท้าการโดยความซื่อสัตย์ 
ตอบ ก. 
3. ในการท้าสัญญาและมิได้ก้าหนดอัตราดอกเบี้ยกันไว้  ตามกฎหมายแพ่งให้ใช้ดอกเบี้ยร้อยละเท่าใด 

 ก.  ร้อยละ  7.5   ต่อเดือน    ข.  ร้อยละ  7.5   ต่อปี  

 ค.  ร้อยละ  15  ต่อเดือน    ง.  ร้อยละ  15  ต่อปี 
ตอบ ข. 
4. ข้อใดถือเป็นเหตุสุดวิสัย 

 ก.  เอสั่งซื้อของจากร้านบีแต่ช่วงนั้นของขาดตลาด  บีจะมาอ้างเพื่อไม่มอบสินค้าแก่เอ 

 ข.  ซีบริหารธุรกิจขาดทุน  จึงมาอ้างแก่ดีเพื่อไม่ช้าระสินค้าตามออเดอร์ที่ดีสั่งซื้อไว้ 
 ค.  แดงขับรถความเร็วปกติแต่รถแบรกแตกไปพุ่งชนขาวซึ่งเดินอยู่ 
 ง.  ไม่มีข้อถูก 

ตอบ ง. 
5. เมื่อข้อความในเอกสารอาจตีความได้สองนัย  ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

 ก.  ให้ถือตามนัยที่ท้าให้ข้อความสมบูรณ์   

 ข.  ให้ถือตามนัยที่ท้าให้เป็นผลบังคับได้ 
 ค.  ให้ถือตามนัยที่ท้าให้ถูกหลักเจตนาของผู้เสนอ  

 ง.  ให้ถือตามนัยที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย 

ตอบ ข. 
6. ในกรณีที่จ้านวนเงินในเอกสารแสดงไว้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขไม่ตรงกันให้ปฏิบัติเช่นไร 

 ก.  ให้ถือเอาจ้านวนเงินที่เป็นตัวอักษร   

 ข.  ให้ถือเอาจ้านวนเงินที่เป็นตัวเลข 

 ค.  ให้ถือเอาจ้านวนเงินที่ตนได้ประโยชน์   
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 ง.  ข้อ  ก  และ  ข  ถูก 

ตอบ ก. 
7. สภาพบุคคลเร่ิมต้นเมื่อใด 

 ก.  ตั้งแต่ตั้งครรภ์     ข.  ตั้งแต่เร่ิมคลอด 

 ค.  ตั้งแต่เร่ิมคลอดและอยู่รอดเป็นทารก  ง.  ข้อ  ข  และ  ค  ถูก 

ตอบ ค. 
8. กรณีบุคคลตายเพราะเหตุการณ์สินามิ  และไม่ทราบว่าบุคคลใดตายก่อนตายหลัง  ข้อใดถูกต้อง 

 ก.  ให้ถือว่าตายพร้อมกัน    ข.  ดูว่าญาติใครแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน 

 ค.  แล้วแต่เจ้าหน้าที่รับแจ้งจะระบุ   ง.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ ก. 
9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการนับอายุของบุคคล 

 ก. ให้เร่ิมนับแต่วันเกิด    

 ข.  กรณีรู้ว่าเกิดเดือนใดแต่ไม่รู้วัน  ให้นับวันที่หนึ่งของเดือน 

 ค.  กรณีไม่รู้วันและเดือนให้นับแต่วันไปแจ้งเกิด  

 ง.  ข้อ  ก  และ  ข  ถูก 

ตอบ ง. 
10.   บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อใด 

 ก.  อายุ  15  ปีบริบูรณ์    ข.  อายุ  17  ปีบริบูรณ์เมื่อท้าการสมรส 

 ค.  อายุ  20  ปี     ง.  ข้อ  ข  และ  ค  ถูก 

ตอบ ข. 
11. ข้อใดถือว่าเป็นการเฉพาะตัวผู้เยาว์ท้าได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมก่อน 

 ก.  เด็กชายแดงซื้อจักยานขี่ไปเรียน    

 ข.  เด็กหญิงส้มซื้อก๋วยเตี๋ยวทานตอนเที่ยงที่โรงเรียน 

 ค. เด็กหญิงชมพูซื้อปากกา     

 ง.ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
12. ผู้เยาว์สามารถเร่ิมท้าพินัยกรรมได้เมื่ออายุเท่าใด 

 ก.  อายุ  15  ปีบริบูรณ์     

 ข.  อายุ  17  ปีบริบูรณ์เมื่อท้าการสมรส 

 ค.  อายุ  20  ปีบริบูรณ์     

 ง.  อายุ  20  ปี 
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ตอบ ก. 
13. ข้อใดผิด 

 ก.  แดงอายุ  15  ปีท้าพินัยกรรม   ข.  ขาวอายุ  17  ปีท้าพินัยกรรม 

 ค.  ส้มอายุ  20  ปีท้าพินัยกรรม   ง.  ไม่มีข้อถูก 

ตอบ ก. 
14. บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถต้องจัดให้อยู่ในความดูแลของผู้ใด 

 ก.  ผู้พิทักษ ์     ข.  ผู้ปกครอง  

 ค.  ผู้อนุบาล     ง.  ผู้แทนเฉพาะคดี 
ตอบ ค. 
15.   บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถท้านิติกรรมผลเป็นอย่างไร 

 ก.  สมบูรณ์     ข.  โมฆียะ  

 ค.  โมฆะ      ง.  แล้วแต่การตีความ 

ตอบ ข. 
16. บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถต้องจัดให้อยู่ในความดูแลของผู้ใด 

 ก.  ผู้พิทักษ ์     ข.  ผู้ปกครอง  

 ค.  ผู้อนุบาล     ง.  ผู้แทนเฉพาะคดี 
ตอบ ก. 
17. ภูมิล้าเนาของผู้ถูกจ้าคุกตามค้าพิพากษาถึงที่สุดคือที่ใด 

 ก.  บ้าน      ข.  ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ 
 ค.  เรือนจ้า     ง.  ที่ใดก็ได้ 
ตอบ ค. 
18. การสมรสสิ้นสุดลงเมื่อใด 

 ก.  การหย่า     ข.  การตาย  

 ค.  ศาลพิพากษาให้หย่า    ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
19. การหมั้นท้าได้เมื่อบุคคลอายุเท่าใด 

 ก.  อายุ  15  ปีบริบูรณ์    ข.  อายุ  17  ปีบริบูรณ์  

 ค.  อายุ  20  ปีบริบูรณ์    ง.  อายุ  18  ปีบริบูรณ์ 
ตอบ ข. 
20. นิติกรรมใดที่คนเสมือนไร้ความสามารถจะท้าได้ต้องได้รับความความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
ก่อน 
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 ก.  น้าทรัพย์สินไปลงทุน 

 ข.  กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงิน  ยืมหรือให้ยืมอสังหาริมทรัพย์อันมีค่า 

 ค.  รับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพันหรือไม่รับการให้โดยเสน่หา 

 ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
21. ภูมิล้าเนาของคนไร้ความสามารถคือที่ใด 

 ก. โรงพยาบาลทางจิต    ข.  ภูมิล้าเนาของผู้อนุบาล  
 ค.  ภูมิล้าเนาของผู้พิทักษ์     ง.  สถานที่พบเจอตัว 

ตอบ ข. 
22. ถ้าบุคคลใดไปเสียจากภูมิล้าเนาหรือถิ่นที่อยู่โดยไม่มีใครรู้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่  ผู้มีส่วนได้เสียจะร้อง
ขอให้เป็นบุคคลสาบสูญได้เมื่อเวลาผ่านไปกี่ปี 
 ก.  เมื่อเวลาผ่านไป 3  ปี    ข. เมื่อเวลาผ่านไป 5  ปี   

 ค.  เมื่อเวลาผ่านไป 8  ปี    ง.  เมื่อเวลาผ่านไป 10  ป ี

ตอบ ข. 
23. ระยะเวลาตาข้อ  22  ลดเหลือ2  ปี  เมื่อเข้าเหตุใด 

 ก.  เมื่อการรบหรือการสงครามสิ้นสุดลง   

 ข.  นับแต่ยานพาหนะสูญหาย 

 ค.  นับแต่วันมีเหตุอันตรายแก่ชีวิตต่างๆผ่านพ้นไป  

 ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
24. หากแบ่งประเภทของทรัพย์จะแบ่งได้ตามข้อใด 

 ก.  อสังหาริมทรัพย์    ข.  ทรัพย์แบ่งได้  
 ค.  ทรัพย์นอกพาณิชย์    ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
25. ข้อใดคือส่วนควบของทรัพย์ 
 ก.  ช้อนกับส้อม     ข.  แอร์กับบ้าน   

 ค.  เคร่ืองเสียงกับรถยนต์    ง.  บ้านกับที่ดิน 

ตอบ ง. 
26. ใครเป็นเจ้าของส่วนควบ 

 ก.  เจ้าของทรัพย์     ข.  เจ้าของส่วนควบ  

 ค.  ใครก็ได้     ง.  ไม่มีข้อถูก 
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ตอบ ก. 
27. ดอกผลของทรัพย์มีอะไรบ้าง 

 ก.  ดอกผลธรรมดา    ข.  ดอกผลนิตินัย 

 ค.  ดอกผลผลิต     ง.  ข้อ  ก  และ  ข  ถูก 

ตอบ ง. 
28. นิติกรรมมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 

 ก.  ผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   ข.  กระท้าลงด้วยใจสมัคร 

 ค.  มุง่โดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์   ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
29. นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนผลจะเป็นอย่างไร 

 ก.  สมบูรณ์     ข.  โมฆียะ  

 ค.  โมฆะ      ง.  ไม่ใช้บังคับ 

ตอบ ค. 
30. นิติกรรมใดที่ผลเป็นโมฆียะ 

 ก.  แดงอายุ   20  ท้าพินัยกรรม   

 ข.  ด้าจ้างเหลืองมาเป็นภริยาน้อย 

 ค.  เทาซื้อที่ดินโดยไม่ได้ท้าเป็นหนังสือและจดทะเบียน 

 ง.  ส้มยอมขายบ้านแก่น้อยเพราะถูกข่มขู่ 
ตอบ ง. 
31. ข้อใดเป็นดอกผลนิตินัย  

 ก.  ดอกเบี้ย     ข.  เขากวาง  

 ค.  ขนแกะ     ง.  ผลไม้ 
ตอบ ก. 
32. แดงบอกขายบ้านแก่เหลืองทางจดหมาย  ภายลังแดงตายเหลืองทราบ  แต่ยังตอบตกลงซื้อบ้านแก่แดง 

ทางจดหมาย  ผลเป็นอย่างไร 

 ก.  การแสดงเจตนาเสื่อมเสียไป   ข.  การแสดงเจตนาไม่เสื่อมเสียไป 

 ค.  สมบูรณ์     ง.  ไม่มีข้อถูก 

ตอบ ก. 
33. นิติกรรมที่มีผลโมฆียกรรมสามารถบอกล้างได้ภายในระยะเวลาใด 

 ก.  1  ปีนับแต่เวลาที่อาจให้สัตยาบันได้  ข.  10  ปีนับแต่ได้ท้านิติกรรม 

 ค.  ข้อ  ก  และ  ข  ถูก      ง.  ถูกเฉพาะข้อ   ก 
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ตอบ ค. 
34. ข้อใดที่จะเป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลง 

 ก.  เจ้าหนี้ได้ฟ้องคดี     

 ข.  ลูกหนี้รับสภาพหนี้ 
 ค.  เจ้าหน้ียื่นขอรับช้าระหนี้ในคดีล้มละลาย  
 ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
35. อายุความที่ไม่มีก้าหนดไว้เฉพาะในสัญญาให้ใช้อายุความเท่าใด 

 ก.  5  ปี      ข.  8  ปี   

 ค.  10  ปี      ง.  12  ปี 
ตอบ ค. 
36. อายุความตามกฎหมายมีกี่กรณี 
 ก.  5  กรณี     ข.  7  กรณี  

 ค.  10  กรณี     ง.  12  กรณี 
ตอบ ข. 
37. หนี้เป็นสิทธิประเภทใด 

 ก.  บุคคลสิทธ ิ     ข.  สิทธิเหนือบุคคล 

 ค.  ทรัพยสิทธิ     ง.  ข้อ  ก  และ  ข  ถูก 

ตอบ ง. 
38. นิติกรรมใดมีเงื่อนไขบังคับก่อน  และเงื่อนไขนั้นเป็นการพ้นวิสัยผลเป็นอย่างไร 

 ก.  สมบูรณ์     ข.  โมฆียะ  

 ค.  โมฆะ      ง.  ไม่มีเงื่อนไข 

ตอบ ค. 
39. นิติกรรมใดมีเงื่อนไขบังคับหลัง  และเงื่อนไขนั้นเป็นการพ้นวิสัยผลเป็นอย่างไร 

 ก.  สมบูรณ์     ข.  โมฆียะ   

 ค.  โมฆะ      ง.  ไม่มีเงื่อนไข 

ตอบ ง. 
40. หนี้อันเกิดจากมูลละเมิดให้ถือว่าลูกหนี้ผิดนัดเมื่อใด 

 ก.  นับจากวันท้าละเมิด    ข.  เมื่อฟ้องคดี  

 ค.  เมื่อทวงถาม     ง.  ไม่มีข้อถูก 

ตอบ ก. 
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41. แดงจ้างด้าตัดชุดเจ้าสาวแต่ด้าตัดไม่ทันวันแต่งงาน  เช่นนี้แดงมีสิทธิอะไรบ้าง 

 ก.  แดงมีสิทธิบอกเลิกสัญญา   ข.  ด้ามีสิทธิบอกเลิกสัญญา 

 ค.  แดงเรียกค่าสินไหมทดแทนได้   ง.  ข้อ  ก  และ  ค  ถูก 

ตอบ ง. 
42. หนี้เงินแม้สัญญาจะไม่ก้าหนดดอกเบี้ยไว้แต่หากมีการผิดนัด  สามารถคิดดอกเบี้ยได้อย่างไร 

 ก.  ร้อยละ  5  ต่อปี    ข.  ร้อยละ  7.5  ต่อปี  

 ค.  ร้อยละ  12  ต่อปี    ง.  ร้อยละ  15  ต่อปี 
ตอบ ข. 
43. ข้อใดถูกต้อง 

 ก.  การรับช่วงสิทธิคือการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้  ข.  การรับช่วงทรัพย์คือเปลี่ยนตัวทรัพย์ 
 ค.  ผูรั้บโอนรับไปซึ่งสิทธิหน้าที่   ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
44. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

 ก.  การเพิกถอนการฉ้อฉลเป็นสิทธิของคู่สัญญา  

 ข.  การเพิกถอนการฉ้อฉลเป็นสิทธิของเจ้าหนี้ 
 ค.  การเพิกถอนการฉ้อฉลเป็นสิทธิของลูกหนี้ 
 ง.  นิติกรรมการให้โดยเสน่หาคู่สัญญาต้องรู้ทั้งสองฝ่ายจึงจะขอเพิกถอนได้ 
ตอบ ข. 
45. ข้อใดกล่าวผิด 

 ก.  การโอนสิทธิเรียกร้องต้องท้าเป็นหนังสือ   

 ข.  หากไม่ท้าตามแบบการโอนเป็นโมฆะ 

 ค.  หากไม่ท้าตามแบบการโอนไม่สมบูรณ์   

 ง.  ไม่มีข้อถูก 

ตอบ ข. 
46. ข้อใดไม่ใช่การแปลงหนี้ใหม่ 
 ก.  ลดอัตราดอกเบี้ย    ข.  ลดยอดหนี้  

 ค.  ขอผ่อนช้าระ     ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
47. หากคู่สัญญาตกลงจะท้าเป็นหนังสือ  หากยังไม่ได้ท้าเป็นหนังสือผลเป็นอย่างไร 

 ก.  ยังไม่มีสัญญาต่อกัน    ข.  สัญญาเป็นโมฆะ 

 ค.  สัญญาเป็นโมฆียะ    ง.  สัญญาสมบูรณ์ 
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ตอบ ก. 
48. สัญญาต่างตอบแทนให้โอนทรัพย์เฉพาะสิ่ง  ทรัพย์สูญหายอันจะโทษลูกหนี้มิได้  ผลคือ 

 ก.  การเสียหายตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้   ข.  การเสียหายตกเป็นพับแก่ลูกหนี้ 
 ค.  สัญญายกเลิก     ง.  ไม่มีข้อถูก 

ตอบ ก. 
49. ข้อใดไม่ถูกต้อง 

 ก.  มัดจ้าคือเงินที่ให้ไว้ในวันท้าสัญญา  ข.  มัดจะเป็นพยานว่าสัญญาได้ท้าขึ้นแล้ว 

 ค.  มัดจ้าเป็นประกันการที่จะปฏิบัติตามสัญญา ง.  มัดจ้ารวมถึงเงินที่ผ่อนช้าระด้วย 

ตอบ ง. 
50. ข้อใดคือผลของมัดจ้า 

 ก.  ให้ส่งคืนหรือเป็นการใช้เงินบางส่วนเมื่อช้าระหนี้  
 ข.  ให้ริบหากฝ่ายที่วางมัดจ้าผิดสัญญา   

 ค.  ให้ส่งคืนหากฝ่ายที่รับมัดจ้าผิดสัญญา   

 ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
51. เมื่อมีการบอกเลิกสัญญา  ข้อใดคือผล 

 ก.  คู่สัญญาเรียกร้องสิทธิต่อกันได้   

 ข.  คู่สัญญากลับสู่ฐานะเดิม 

 ค.  หากต้องคืนเงินสามารถเรียกดอกเบี้ยได้  

 ง.  ข้อ  ข  และ  ค  ถูก 

ตอบ ง. 
52. นายขาวยืมเงินนายเขียวดอกเบี้ยร้อยละ  5ต่อเดือน  ภายหลังขาวรู้ว่าเป็นดอกเบี้ยที่เกินกว่ากฎหมาย
ก้าหนด  เช่นนี้ผลเป็นอย่างไร 

 ก.  ขาวเรียกเงินที่ช้าระไปคืนได้ 
 ข.  ขาวน้าดอกเบี้ยที่ช้าระเกินไปหักกับต้นเงินที่ค้างช้าระได้ 
 ค.  เป็นการช้าระหนี้ตามอ้าเภอใจเรียกคืนไม่ได้  

 ง.  ข้อ  ก  และ  ข  ถูก 

ตอบ ค. 
53. ด้าได้เงินสองแสนบาทมาจากการชนะคดี  ภายหลังศาลเพิกถอนค้าพิพากษาและให้ด้าคืนเงินดังกล่าวแต่
ด้าใช้ไปแล้วห้าหมื่น  เช่นนี้ผลเป็นอย่างไร 

 ก.  ด้าคืนเงินเพียงแค่หนึ่งแสนห้าหมื่น   
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 ข.  ด้าคืนเงินเต็มสองแสน 

 ค.  ด้าไม่ต้องคืนเงิน     

 ง.  ไม่มีข้อถูก 

ตอบ ก. 
54. ข้อใดคือละเมิด 

 ก.  ด้าขับรถชนขาว    ข.  หมอท้าศัลยกรรมท้าจมูกของสวยเน่า 

 ค.  เทาไม่ช้าระค่าสินค้าแก่ส้ม   ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ก. 
55.  “ด้าเปิดเพลงเสียงดังลั่นซอย”  ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

 ก.  ด้าก้าลังท้าละเมิด    ข. ด้าใช้สิทธิเกินส่วน 

 ค.  ด้าไม่มีความผิด    ง.  ข้อ  ก  และ  ข  ถูก 

ตอบ ง. 
56. แดงว่าขาวคบชู้ซึ่งเป็นความจริง  ข้อใดกล่าวผิด 

 ก.  แดงไม่มีความผิด     

 ข.  แดงไม่ได้ท้าละเมิด 

 ค.  แดงจะมีความผิดทางแพ่งเมื่อมีการกล่าวโทษ  

 ง.  แดงไม่มีความผิดทางอาญา 
ตอบ ก. 
57. ม่วงลูกจ้างของส้มขับรถไปส่งของให้ลูกค้าระหว่างทางรถเสียหลักไปชนขาวได้รับบาดเจ็บ  ขาวฟ้องใคร
ฐานละเมิด 

 ก.  ขาวฟ้องม่วงได้คนเดียว    ข.  ขาวฟ้องส้มได้คนเดียว 

 ค.  ขาวฟ้องม่วงกับส้มให้รับผิดร่วมกัน  ง.  ขาวฟ้องใครไม่ได้เพราะตนข้ามถนนไม่ระวัง 

ตอบ ค. 
58. ด้าเรียกแท็กซี่ให้ไปส่งที่ท้างาน  ด้ากลัวว่าจะสายจึงใช้ให้แท็กซี่ขับรถเร็วๆ  จึงท้าให้รถเสียหลักชนขาว
ซึ่งก้าลังข้ามถนนได้รับบาดเจ็บ  ผลเป็นอย่างไร 

 ก.  ขาวฟ้องด้าได้     ข.  เป็นสัญญาจ้างท้าของ 

 ค.  เหตุละเมิดเกิดจากค้าสั่งของด้า   ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
59. ด้าสามีกับขาวภริยาซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรถกัน  ระหว่างพาส้มบุตรไปเดินเล่น  ส้มได้ใช้ไม้จิ้มตา
เด็กชายเหลืองบอด  ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

 ก.  ฟ้องด้าบิดาไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ได้   



คู่มือเตรียมสอบ นกัวิชาการทีด่ินปฏิบติัการ กรมที่ดิน 120 

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

 

 ข.  ฟ้องขาวมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายได้ 
 ค.  ส้มผู้เยาว์ไม่ต้องรับผิด    

 ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข. 
60. ด้าแหย่หมาของเหลืองให้ให้กัดขาวระหว่างที่เหลืองเผลอเพราะไม่ล่ามหมาไว้  ข้อใดกล่าวผิด 

 ก.  ขาวฟ้องเหลืองฐานละเมิด    

 ข.  ด้าไม่ได้ท้าละเมิดต่อขาว 

 ค.  เหลืองเมื่อช้าระค่าสินไหมทดแทนแก่ขาวแล้วสามารถไล่เบี้ยด้าได้ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข. 
61. แดงเช่าบ้านฟ้าอาศัย  เขียวเดินผ่านมากระถางต้นไม้ต้นไม้จากระบียงบ้านหลังดังกล่าวตกใส่ศีรษะแตก
ใครต้องรับผิด 

 ก.  แดงผู้ครอบครอง    ข.  ฟ้าผู้ให้เช่า 
 ค.  ฟ้าและแดงรับผิดร่วมกัน   ง.  ฟ้องใครไม่ได้ 
ตอบ ก. 
62. ข้อใดเป็นทรัพย์อันตราย 

 ก.  กระแสไฟฟ้า     ข.  ปืน   

 ค.  มีด      ง.  สนับมือ 

ตอบ ก. 
63. กรณีท้าละเมิดถึงตายเรียกร้องอะไรไม่ได้ 
 ก.  ค่าปลงศพ      

 ข.  ค่าขาดไร้อุปการะ 

 ค.  ค่ารักษาพยาบาล     

 ง.  ค่าเสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิง 

ตอบ ง. 
64. ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดเรียกร้องได้ภายในระยะเวลาเท่าใด 

 ก.  ภายใน  1  ปีนับแต่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ต้องหา 

 ข.  ภายใน  5  ปีนับแต่ท้าละเมิด    

 ค.  ภายใน  10  ปีนับแต่วันท้าละเมิด 

 ง.  ข้อ  ก  และ  ค  ถูก 

ตอบ ง. 
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65. การซื้อขายบ้านและที่ดินต้องท้าแบบใดจึงจะถูกต้องตามหลักกฎหมาย 

 ก.  ท้าเป็นหนังสือ      

 ข.  ท้าเป็นหนังสือต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 
 ค.  ท้าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 ง.  แล้วแต่คู่สัญญาจะตกลง 

ตอบ ค. 
66. ข้อใดถูกต้อง 

 ก.  สัญญาซื้อขายกรรมสิทธิ์เสร็จเด็ดขาดโอนเมื่อเซ็นสัญญา 

 ข.  สัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขกรรมสิทธิ์ไม่โอนจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข 

 ค.  สัญญามีเงื่อนเวลากรรมสิทธิ์โอนเมื่อท้าสัญญา  

 ง.  ข้อ  ก  และ  ข  ถูก 

ตอบ ข. 
67. ด้าขายปากกาหัวแตกให้แดงทั้งที่ด้าก็รู้ดี  ผลคือ 

 ก.  ด้าต้องรับผิดต่อแดง     

 ข.  เป็นเร่ืองการรอนสิทธิ 
 ค.  ขอ้  ก  และ  ข  ถูก     

 ง.  ความรับผิดตกเป็นพับแก่แดงผู้ซื้อ 

ตอบ ก. 
68. เร่ืองสินค้าช้ารุดบกพร่องกรณีใดที่ผู้ขายพ้นความรับผิด 

 ก.  เป็นทรัพย์จากการขายทอดตลาด   

 ข.  ในตอนซื้อขายผู้ซื้อรู้ถึงความช้ารุดบกพร่องแล้ว 

 ค.  ในเวลาส่งมอบความช้ารุดบกพร่องเห็นประจักษ์แล้ว 

 ง.  ข้อ  ก  และ  ข   ถูก 

ตอบ ง. 
69. อายุความช้ารุดบกพร่องกี่ปี 
 ก.  3  เดือนนับแต่พบเห็นความช้ารุด  ข.  6  เดือนนับแต่พบเห็นความช้ารุด 

 ค.  1  ปีนับแต่พบเห็นความช้ารุด   ง.  10   ปีนับแต่พบเห็นความช้ารุด 

ตอบ ค. 
70. ข้อใดคือการรอนสิทธิ 
 ก.  ด้าซื้อบ้านแต่บ้านดังกล่าวมีผีสิง   

 ข.  เขียวซื้อบ้านแต่ในซอยดังกล่าวมีขโมยมาก 

 ค.  เหลืองซื้อบ้านจากแดงแต่ในความเป็นจริงเขียวเป็นเจ้าของ 
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 ง.  ฟ้าซื้อบ้านแต่มีปลวกกินทั้งหลัง 

ตอบ ค. 
71. อายุความการรอนสิทธิกี่ปี 
 ก.  3  เดือน     ข.  6  เดือน  

 ค.  1  ปี      ง.  10   ป ี

ตอบ ก. 
72. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการขายฝาก 

 ก.  เป็นสัญญาซื้อขาย    ข.  กรรมสิทธิ์โอนไปยังผู้ซื้อ 

 ค.  ผู้ขายไถ่ทรัพย์คืนได้    ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
73. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับระยะเวลาขายฝาก 

 ก.  อสังหาริมทรัพย์ระยะเวลา  5  ปีนับแต่เวลาซื้อขาย  

 ข.  สังหารมิทรัพย์ระยะเวลา  8  ปีนับแต่เวลาซื้อขาย 

 ค.  อสังหาริมทรัพย์ระยะเวลา  10 ปีนับแต่เวลาซื้อขาย 

 ง.  ไม่มีข้อถูก 

ตอบ ค. 
74. การให้ที่ดินโดยเสน่หาต้องท้าแบบใดจึงจะสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

 ก.  ต้องท้าเป็นหนังสือ     

 ข.  ต้องจดทะเบียนการให้ 
 ค.  ต้องท้าเป็นหนังสือและจดทะเบียน 

 ง.  ต้องท้าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตอบ ง. 
75. การถอนคืนการให้สามารถท้าได้เมื่อเข้าเหตุใด 

 ก.  ผู้ให้ประทุษร้ายผู้รับเป็นความผิดอาญา   

 ข.  ผู้ให้ท้าให้ผูรั้บเสียชื่อเสียง 

 ค.  ผู้รับบอกปัดไม่ยอมช่วยเมื่อผู้ให้ล้าบากยากไร้  

 ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ค. 
 

----------------------- 
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แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1. 
1. ข้อใดเป็นการกระท้า “โดยทุจริต”  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 1(1) 

 1.  การน้าใบเสร็จตรวจโรคเท็จไปยื่นสมัครสอบแข่งขัน 

 2.  น้าใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นความเท็จยื่นต่อศาลเพื่อขอเลื่อนคดี 

 3.  หลอกลวงผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน 

 4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.   แนวคิด   ป.อ. มาตรา   1(1)  ที่ว่า “เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย” นั้น  ไม่
จ้ากัดว่าจะต้องเป็นประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินเท่านั้น  “โดยทุจริต” จึงเป็นประโยชน์ทั่วๆ ไปก็ได้  
เช่น การน้าใบเสร็จตรวจโรคเท็จไปยื่นสมัครสอบแข่งขัน  น้าใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นความเท็จยื่นต่อศาลเพื่อขอ
เลื่อนคดี  แม้เพื่อมิใช่เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางทรัพย์สิน  แต่ก็ถือว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมายส้าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนแล้ว 

2. ข้อใด ไม่เป็น “ทางสาธารณะ”  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 1(2) 

 1.  แม่น้้าไหลตลอดปีและมีประชาชนใช้เรือสัญจร  

 2.  ทางรถไฟ 

 3.  ทางที่อยู่ในสถานที่ราชการที่ประชาชนสามารถเข้าไปเพื่อติดต่อราชการได้ 
 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

 ตอบ  3.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา  1(2) ที่ว่า “ทางบกหรือทางน้้าส้าหรับประชาชนใช้ในการจราจร” นั้น  
หมายถึง ทางที่ประชาชนใช้ในการจราจรเท่านั้น  ส่วนทางที่อยู่ในสถานที่ราชการ  แม้ประชาชนสามารถเข้าไป
เพื่อติดต่อราชการได้  แต่ก็ไม่ได้ให้บุคคลทั่วไปใช้ในการจราจร จึงไม่เป็นทางสาธารณะ  
(ฎ.291/ 2482) 

3. ข้อใด  ไม่เป็น “สาธารณสถาน”  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 1(3) 

 1.  ขบวนรถไฟ      

 2.  เคหสถานในส่วนที่เปิดเป็นร้านค้า 

 3.  ห้องพักที่ใช้ส้าหรับให้หญิงค้าประเวณีท้าการค้าประเวณีกับบุคคลทั่วไป 

 4.  หลังคาบ้านซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย 

 ตอบ  4.  แนวคิด ป.อ. มาตรา  1(3) ที่ว่า “สาธารณสถาน”  หมายถึง  สถานที่ใดๆ  อาจะเป็นโรงเรือน 
สิ่งปลูกสร้างหรือยานพาหนะ เช่น ขบวนรถไฟเป็นสาธารณสถาน (ฎ.2024/2498)  และไม่ต้องค้านึงว่าจะ
เป็นสถานที่ผิดกฎหมายหรือไม่  เช่น  ห้องพักที่ใช้ส้าหรับให้หญิงค้าประเวณีท้าการค้าประเวณีกับบุคคลทั่วไป 
ก็เป็นสาธารณสถาน (ฎ.69/2535) ส่วนเคหสถานในส่วนที่เปิดเป็นร้านค้า จะเป็นสาธารณสถานเฉพาะตอน
เปิดให้บริการเท่านั้น (ฎ.2137/2554)   

 ส่วนหลังคาบ้าน  เป็นบริเวณที่ซึ่งใช้อยู่อาศัยของผู้เสียหาย  จึงเป็นเคหสถาน (ฎ.7824/2556)  
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4. ข้อใด เป็น “เคหสถาน” ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 1(4) 

 1.  ที่พักคนงานที่ใช้อยู่อาศัยระหว่างท้างานก่อสร้าง  

 2.  เพิงผักแผงลอยที่ใช้เป็นที่อยู่ที่พักอาศัย 

 3.  บริเวณสนามหญ้าหน้าบ้าน    

 4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ   4.   แนวคิด  ป.อ.  มาตรา  1(4)  ที่ว่า “ที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย” เช่น  ที่พักคนงานที่ใช้อยู่อาศัย
ระหว่างท้างานก่อสร้าง (ฎ.2457/2516)  เพิงผักแผงลอยที่ใช้เป็นที่อยู่ที่พักอาศัย (ฎ.3780/2536) จึงเป็น
เคหสถาน  และที่ว่า  “บริเวณของที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย  จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม”  เช่น  บริเวณสนามหญ้า
หน้าบ้าน  (ฎ.19042546)  ก็เป็นเคหสถานเช่นกัน 

5. ข้อใด ไม่ใช่ เคหสถาน ตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 1(4) 

 1.  เรือซึ่งคนอยู่อาศัย     

 2.  แพซึ่งคนอยู่อาศัย 

 3.  รถยนต์ซึ่งคนอยู่อาศัย     

 4.  บริเวณของที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย 

 ตอบ  3.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา   1(4)  บัญญัติว่า  “เคหสถาน  หมายความว่า  ที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย  เช่น  
เรือน  โรง  เรือ  หรือแพ  ซึ่งคนอยู่อาศัย  และให้หมายความรวมถึงบริเวณของที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้นด้วย  จะ
มีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม”  จึงสังเกตได้ว่า  ตามบทบัญญัติดังกล่าว ไม่รวมถึงรถยนต์ซึ่งคนอยู่อาศัยด้วยแต่อย่างใด 

6. ข้อใด ไม่ใช่อาวุธโดยสภาพ  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 1(5) 

 1.  สนับมือ      

 2.  อาวุธปืนไม่มีลูกโม่และแกนลูกโม่ 
 3.  ปืนที่ไม่อาจใช้ยิงท้าอันตรายได้    

 4.  สเปรย์พริกไทย 

 ตอบ  4.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา   1(5)  อาวุธโดยสภาพ  บทนิยามนี้มิได้ให้ความหมายของอาวุธโดย
สภาพไว้  แต่ในค้าพิพากษาศาลฎีกามีการพูดถึงอาวุธโดยสภาพ  เช่น  ระเบิด  สนับมือ  ดาบ  หอก  ถือว่าเป็น
อาวุธโดยสภาพ (ฎ.640/2492)  ในส่วนของอาวุธปืนทั้งที่สามารถใช้ยิงได้และใช้ยิงไม่ได้  ก็ถือเป็นอาวุธโดย
สภาพ  เช่น อาวุธปืนไม่มีลูกโม่และแกนลูกโม่  ไม่สามารถใช้ยิงได้  แต่ก็ถือเป็นอาวุธโดยสภาพแล้ว  (ฎ.
1459/2523 (ป)) ปืนที่ไม่อาจใช้ยิงท้าอันตรายได้  ก็เป็นอาวุธโดยสภาพ (ฎ.1903/2520 (ป))  
 แต่สเปรย์พริกไทย  ผลิตขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้ฉีดพ่นเพื่อยับยั้งบุคคลหรือสัตว์  มิได้ผลิตขึ้น
เพื่อท้าร้ายผู้ใด  จึงไม่เป็นอาวุธโดยสภาพ (ฎ.2031/2554) 

7. ข้อใดเป็นการ “ใช้ก้าลังประทุษร้าย”  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 1(6) 

 1.  กอดเอวแล้วดึงเสื้อเจ้าพนักงาน    

 2.  ตั้งกล้องแอบถ่ายใต้กระโปรง 
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 3.  มอมเหล้าให้หลับแล้วรูดเอาทรัพย์   

 4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา 1(6)   ที่ว่า  “ท้าการประทุษร้ายแก่กายหรือจิตใจของบุคคล” นั้น    ไม่
ต้องถึงขนาดเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจตามมาตรา  295 ก็ได้  เช่น  กอดเอวแล้วดึงเสื้อเจ้าพนักงาน  เป็นการ
ใช้ก้าลังประทุษร้ายแล้ว  แต่ไม่ผิดฐานท้าร้ายร่างกาย  (ฎ.52/2523)  จ้าเลยเป็นแพทย์ตั้งกล้องแอบถ่ายใต้
กระโปรงคนไข้  ถือว่าท้าการประทุษร้ายแก่จิตใจของบุคคลนั้น  แม้ไม่เกิดอันตรายแก่จิตใจ  แต่ก็ถือว่าใช้ก้าลัง
ประทุษร้ายแล้ว  (ฎ.12983/2558)  มอมเหล้าให้หลับแล้วรูดเอาทรัพย์ ถือว่าใช้ก้าลังประทุษร้าย  ผิดชิงทรัพย์ 
(ฎ.3562/2537) 

8. ข้อใดเป็น “เอกสาร”  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 1(7) 

 1.  ป้ายทะเบียนรถ     

 2.  หมายเลขทะเบียนบนพานท้ายปืน 

 3.  ข้อความบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่สามารถพกพาไปได้ 
 4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา   1(7)  ที่ว่า “กระดาษหรือวัตถุอ่ืนใด”  หมายถึง  สิ่งทีใ่ช้ส้าหรับท้าให้
ความหมายของถ้อยค้าปรากฏขึ้นบนกระดาษ  แต่ก็อาจท้าขึ้นบนวัตถุอ่ืนใดก็ได้  เช่น  ท้าขึ้นบนโลหะ(ป้าย
ทะเบียนรถยนต์)  ท้าขึ้นบนแผ่นเหล็ก(พานท้ายปืน)  หรือเคร่ืองโทรศัพท์เคลื่อนที่  หรือคอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Tablet) ก็ได้  (ฎ.4311/2557) 

9. ข้อใด ไม่เป็น “เอกสาร”  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 1(7) 

 1.  ภาพถ่าย      

 2.  แบบพิมพ์เช็คที่ยังไม่ได้กรอกรายการ 

 3.  ใบสั่งจองสินค้าที่ยังไม่ได้กรอกข้อความใดๆ  

 4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ   4.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา  1(7)  เพราะหากยังไม่ท้าให้ปรากฏความหมาย  จึงไม่ถือเป็นเอกสาร  
แต่ภาพถ่าย   แบบพิมพ์เช็ค  ใบสั่งจองฯ ก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่ง  หากเอาไปโดยทุจริตถือเป็นความผิดฐานลัก
ทรัพย์ได ้

10. ข้อใดเป็นความหมายของ “เอกสารราชการ”  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  1(8) 

 1.  เอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้ท้าขึ้น    

 2.  เอกสารซึ่งเจ้าพนักงานรับรองในหน้าที่ 
 3.  ส้าเนาเอกสารที่เจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่   

 4. ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.   แนวคิด  ป.อ. มาตรา  1(8)   “เอกสารราชการ” เอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้ท้าขึ้นหรือรับรอง
ในหน้าที่ และให้หมายความรวมถึงส้าเนาเอกสารน้ันๆ ที่เจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่ด้วย 
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11. ข้อใด  ไม่ใช่เอกสารราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  1(8) 

 1.  หนังสือรับรองราคาที่ดิน   

 2.  ใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) 
 3.  แผ่นป้ายแสดงการประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

 4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  3.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา  1(8)  ที่ว่า “เอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้ท้าขึ้น” ได้แก่ ใบอนุญาตต่างๆ ที่
เจ้าพนักงานออกให้  เช่น  บัตรประจ้าตัวประชาชน  หนังสือรับรองราคาที่ดิน (ฎ.5969/2530)  ใบอนุญาตขับ
รถ (ฎ.40/2507)  แต่แผ่นป้ายแสดงการประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  มิใช่เอกสารที่เจ้าพนักงานท้า
ขึ้น  ไม่เป็นเอกสารราชการ (ฎ.22/2542) 

12. ข้อใดเป็นความหมายของ “เอกสารสิทธิ” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  1(9) 

 1.  หลักฐานแห่งการก่อสิทธิ    

 2.  หลักฐานแห่งการสงวนสิทธิ 
 3.  หลักฐานแห่งการระงับซึ่งสิทธิ    

 4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา   1(9)  “เอกสารสิทธิ” หมายความว่า  เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อ  
เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ 
13. ข้อใดเป็นเอกสารสิทธิ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  1(9) 

 1.  สัญญาซื้อขายที่ดิน     

 2.  สมุดบัญชีเงินฝาก 

 3.  เช็คและใบบันทึกรายการขาย (แผ่นเซลสลิป)ของธนาคาร 

 4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.   แนวคิด  ป.อ. มาตรา  1(9)  ที่ว่า “เอกสารแห่งการก่อสิทธิ”  หมายถึง  สิทธทิี่เอกสารน้ันได้
ก่อต้ังขึ้น  เช่น  สัญญาซื้อขายที่ดิน (ฎ.9026/2553)  สมุดบัญชีเงินฝาก(ฎ.2599/2534)  เช็คและใบบันทึก
รายการขาย (แผ่นเซลสลิป) ของธนาคาร (ฎ.2766/2546) 

14. ข้อใด ไม่ใช่เอกสารสิทธิ  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  1(9) 

 1.  ใบสั่งซื้อสินค้า     2.  หนังสือมอบอ้านาจ  

 3.  ใบแต่งทนาย     4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ   4.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา   1(9)  หลัก  เอกสารที่ยังไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิอะไร  ไม่ถือเป็นเอกสาร
สิทธิ  เช่น  ใบแต่งทนาย (ฎ.1107/2509)  หนังสือมอบอ้านาจ (ฎ.5168/2552)  ใบสั่งซื้อสินค้า (ฎ.
1762/2552) 

15. ข้อใดเป็น “ลายมือชื่อ” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  1(10) 

 1.  ลายพิมพ์นิ้วมือ     
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 2.  เคร่ืองหมายซึ่งบุคคลลงไว้แทนลายมือชื่อ 

 3.  ตรายางที่ท้าขึ้นแทนการลงลายมือชื่อ   

 4.  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2. 

 ตอบ  4.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา  1(10) “ลายมือชื่อ” หมายความรวมถึงลายพิมพ์นิ้วมือและเคร่ืองหมาย
ซึ่งบุคคลลงไว้แทนลายมือชื่อของตน 

16. ค้าว่า  “กลางคืน”  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  1(11)  ให้ดูสิ่งใดเป็นส้าคัญ 

 1.  เวลา(นาฬิกา)     2.  การขึ้นลงของดวงอาทิตย์  
 3.  แสงอาทิตย์     4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  2.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา  1(11)  หลัก  “กลางคืน”  ให้ดูการขึ้นลงของดวงอาทิตย์ เป็นส้าคัญ 
ไม่ใช่แสงอาทิตย์   
17. ข้อใดไม่ใช่ความหมาย ของค้าว่า “คุมขัง” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  1(12) 

 1.  จ้าคุก      2.  กักกัน  

 3.  กักขัง      4.  คุมตัว 

 ตอบ  2.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา 1(12)  การคุมขัง มีความหมาย 5 ประเภท  คือ คุมตัว ควบคุม ขัง กักขัง 
หรือ จ้าคุก  
18. ข้อใด เป็น “บัตรอิเล็กทรอนิกส”์ ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  1(14) 

 1.  รหัสบัตรเอทีเอ็ม    2.  บัตรเอทีเอ็ม  

 3.  หมายเลขโทรศัพท์    4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา  1(14)  บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ออกเป็นเอกสารหรือวัตถุอื่นใด  แต่
อยู่ในรูปของ  “ข้อมูล รหัส  หมายเลขบัญชี  หมายเลขชุดทางอิเล็กทรอนิกส์”  เช่น  รหัสบัตรเอทีเอ็ม  รหัสบัตร
เครดิต  บัตรเดบิต  บัตรเดบิต  ที่ใช้ควบคู่กับบัตรดังกล่าว  ฯลฯ 

 หมายเลขโทรศัพท์เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา1(14)(ข) (ข้อสอบผู้ช่วยฯ กรกฎาคม  2549  ข้อ 
1.) 

19. “หนังสือเดินทาง” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  1(15) หมายความว่า  เอกสารส้าคัญประจ้าตัว ที่
หน่วยงานตามข้อใด เป็นผู้ออกให้ 
 1.  รัฐบาลไทย     2.  รัฐบาลต่างประเทศ  

 3.  องค์การระหว่างประเทศ     4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา 1 (15)  “หนังสือเดินทาง”  หมายความว่า   เอกสารส้าคัญประจ้าตัวไม่
ว่าจะมีรูปลักษณะใด  ที่รัฐบาลไทย  รัฐบาลต่างประเทศ  หรือองค์การระหว่างประเทศออกให้แก่บุคคลใด เพื่อ
ใช้แสดงตนในการเดินทางระหว่างประเทศ  และให้หมายความรวมถึงเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและแบบ
หนังสือเดินทางที่ยังไม่ได้กรอกข้อความเกี่ยวกับผู้ถือหนังสือเดินทางด้วย 
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20. “สื่อลามกอนาจารเด็ก” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  1(17)  วัตถุหรือสิ่งที่แสดงให้รู้หรือเห็นถึง
การกระท้าทางเพศของเด็กหรือกับเด็กซึ่งมีอายุไม่เกินกี่ปี 
 1.  16 ปี      2.  17 ปี   

 3.  18 ปี      4.  19 ปี 
 ตอบ  3.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา  1(17)  “วัตถุหรือสิ่งที่แสดงให้รู้หรือเห็นถึงการกระท้าทางเพศของเด็ก
หรือกับเด็กซึ่งมีอายุ ไม่เกิน 18  ปี...” 

21. ดินแดนประเทศไทยนั้น ในส่วนทางน้้า  คือ ทางทะเลซึ่งวัดจากฝั่งออกไปไม่เกินกี่ไมล์ทะเล 

 1.  12  ไมล์ทะเล     2.  13  ไมล์ทะเล  

 3.  14  ไมล์ทะเล     4.  15  ไมล์ทะเล 

 ตอบ  1.  แนวคิด   ดินแดนประเทศไทยนั้น ในส่วนทางน้้า  คือ ทางทะเลซึ่งวัดจากฝั่งออกไปไม่เกิน 12  
ไมล์ทะเล  หรือ  22.224  กิโลเมตร 

22. นายแดง  ได้กระท้าโดยประมาทเป็นเหตุให้เพลิงไม้รถยนต์ของนายเขียว  ขณะที่พักอยู่ประเทศอังกฤษ  
ดังนั้น  หากทั้งคู่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย  นายเขียวจะขอให้ศาลลงโทษนายแดงในประเทศไทยได้หรือไม่  
เหตุผลตามข้อใดถูกต้องที่สุด 

 1.  ได้  เพราะเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรที่คนไทยเป็นผู้กระท้าความผิดในมาตรา 8 

 2.  ได้  เพราะความผิดกระท้าโดยประมาทเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ระบุไว้ในมาตรา 8 

 3.  ไม่ได้  เพราะเป็นการกระท้าผิดโดยประมาท ไม่อยู่ในบังคับมาตรา 8 

 4.  ไม่ได้  เพราะทรัพย์ดังกล่าวเป็นของคนไทยด้วยกัน ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามมาตรา 8 

 ตอบ  3.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา  8  จะเห็นได้ว่าความผิดทั้งหลาย ล้วนเป็นความผิดที่ผู้กระท้าจะต้อง 

กระท้าโดยเจตนาทั้งสิ้น   
23. นายหม่องคนพม่า  ขณะอยู่ในประเทศของตน ได้ตระเตรียมการเผาบ้านของนายสมศักดิ์ในประเทศไทย  
ที่อยู่จังหวัดเชียงราย  ดังนี้ จะด้าเนินคดีกับนายหม่องได้หรือไม่  เหตุผลตามข้อใดถูกต้องที่สุด 

 1.  ไม่ได้  เพราะไม่มีการกระท้าในราชอาณาจักร ตามมาตรา 4 

 2.  ไม่ได้  เพราะผลไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ในราชอาณาจักร  ตามมาตรา 5  วรรคหนึ่ง   
 3.  ได้  เพราะหากการกระท้าจนถึงขั้นส้าเร็จ  ผลจะเกิดขึ้นในราชอาณาจักรได้  ตามมาตรา 5 วรรคสอง 

 4.  ได้  เพราะความผิดฐานตระเตรียมการเพื่อวางเพลิงเผาทรัพย์ เป็นความผิด ที่ระบุไว้ในมาตรา 8 วรรค
สอง (1) 

 ตอบ  3.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา  5   เน่ืองจากการตระเตรียมเพื่อวางเพลิงเผาทรัพย์  ตาม  ป.อ.มาตรา 219  
บัญญัติไว้เป็นความผิดแล้ว  และแม้ว่าการตระเตรียมจะได้กระท้านอกราชอาณาจักร  แต่หากได้กระท้าจนถึงขั้น
ความผิดส้าเร็จ  ผลจะเกิดขึ้นในราชอาณาจักร  ตามมาตรา 5 วรรคสอง ให้ถือว่าการตระเตรียมการนั้นได้กระท้า
ในราชอาณาจักร  จึงสามารถด้าเนินคดีกับนายหม่องได้ 
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24. นายเขียวได้ใช้อาวุธปืนยิงนายฟ้า  ขณะที่นายเขียวและนายฟ้านั่งอยู่บนเรือของประเทศมาเลเซียที่ก้าลัง
แล่นอยู่ในทะเลหลวง  จนนายฟ้าถึงแก่ความตาย  กรณีดังกล่าวจะด้าเนินคดีกับนายเขียวในประเทศไทยได้
หรือไม่  เหตุผลตามข้อใดถูกต้องที่สุด 

 1.  ไม่ได้  เพราะไม่ได้กระท้าความผิดในราชอาณาจักร ตามมาตรา 4 วรรคแรก 

 2.  ไม่ได้  เพราะไม่ได้กระท้าความผิดในเรือไทย  ตามมาตรา 4 วรรคสอง 

 3.  ได้  เพราะเป็นความผิดสากล ตามมาตรา 7(3) 

 4.  ได้  เพราะเป็นความผิดตามมาตรา 8(ก)(4)  แต่จะต้องมีการร้องขอให้ลงโทษเสียก่อน 

 ตอบ  4.  แนวคิด   จากข้อเท็จจริงมีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนในทะเลหลวง  แต่การกระท้าไม่เข้าลักษณะ
ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 7(3) 

 แต่เมื่อการกระท้าความผิดได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักร  โดยมีการกระท้าความผิดเป็นคนไทย  และ
ความผิดเข้าลักษณะความผิดตามมาตรา 8 (ก)(4) หากมีการร้องขอให้ลงโทษ ก็สามารถลงโทษผู้กระท้า
ความผิดในราชอาณาจักรได้ 
25. ผอ.สมศักดิ์เป็นโรคลมชัก  แต่ตนไม่ทราบมาก่อน  ปรากฏว่าขณะขับรถออกจากโรงเรียน  โรคดังกล่าว
ได้ก้าเริบขึ้น  เท้าจึงไปเหยียบที่คันเร่งเป็นเหตุให้รถพุ่งชนนายสมพรภารโรงถึงแก่ความตาย  กรณีดังกล่าว ผอ.
สมศักดิ์จะต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่  อย่างไร 

 1.  ไม่  เพราะถือว่าไม่ได้กระท้าโดยเจตนา  2.  ไม่  เพราะถือว่าไม่มีการกระท้า 

 3.  ต้องรับผิด  เพราะถือว่าได้กระท้าโดยประมาท 4.  ต้องรับผิด  เพราะถือว่าได้มีการกระท้าแล้ว 

 ตอบ  2.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา  59  การมีอาการชักถือเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่มิได้อยู่ภายใต้จิตใจ
บังคับ  จึงถือว่ายังไม่มีการกระท้า  ดังนั้น  ผอ.สมศักดิ์จึงไม่ต้องรับผิดทางอาญาเพราะไม่มีการกระท้า 

26. ข้อใดไม่ใช่โทษทางอาญา 

 1.  กักขัง      2.  กักกัน   

 3.  ริบทรัพย์สิน     4.  ถูกทั้งข้อ 2.และข้อ 3. 

 ตอบ  2.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา  18   วรรคแรก  โทษส้าหรับลงแก่ผู้กระท้าความผิดมีดังนี้ 
(1) ประหารชีวิต  (2) จ้าคุก (3) กักขัง (4) ปรับ (5) ริบทรัพย์สิน 

27. ในกรณีผู้ซึ่งกระท้าความผิดในขณะที่มีอายุต่้ากว่าสิบแปดปีได้กระท้าความผิดที่มีระวางโทษประหาร
ชีวิตหรือจ้าคุกตลอดชีวิต   ให้ถือว่าระวางโทษดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นระวางโทษจ้าคุกกี่ปี 
 1.  25  ปี      2.  50  ป ี   

 3.  55  ปี      4.  60 ปี 
 ตอบ  2.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา  19  วรรคสาม  ในกรณีผู้ซึ่งกระท้าความผิดในขณะที่มีอายุต่้ากว่าสิบ
แปดปีได้กระท้าความผิดที่มีระวางโทษประหารชีวิตหรือจ้าคุกตลอดชีวิต ให้ถือว่าระวางโทษดังกล่าวได้
เปลี่ยนเป็นระวางโทษจ้าคุก  ห้าสิบปี 
 



คู่มือเตรียมสอบ นกัวิชาการทีด่ินปฏิบติัการ กรมที่ดิน 130 

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

 

28. ผู้ใดต้องโทษประหารชีวิต  ให้ด้าเนินการอย่างใดตามกฎหมาย 

 1.  ฉีดยาหรือสารพิษให้ตาย   2.  ยิงด้วยอาวุธปืนให้ตาย 

 3.  ถูกทั้งข้อ 1.และ 2.    4.  ไม่มีข้อใดถูก 

 ตอบ  1. แนวคิด  ป.อ. มาตรา  19   ผู้ใดต้องโทษประหารชีวิต ให้ด้าเนินการด้วยวิธี  ฉีดยาหรือสารพิษ
ให้ตายหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิต ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก้าหนด โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 
29. บุคคลที่ต้องโทษปรับและไม่ช้าระค่าปรับภายในกี่วัน  ผู้นั้นอาจจะต้องถูกยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิ
เรียกร้องในทรัพย์สินเพื่อใช้ค่าปรับ 

 1.  15  วัน นับแต่วันถูกจ้าคุก   2.  30  วัน  นับแต่วันถูกจ้าคุก 

 3.  15  วัน  นับแต่วันที่ศาลพิพากษา]  4.  30  วัน  นับแต่วันที่ศาลพิพากษา 
 ตอบ  4.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา  29   “ผู้ใดต้องโทษปรับและไม่ช้าระค่าปรับภายใน สามสิบวัน นับแต่
วันที่ศาลพิพากษา  ผู้นั้นจะต้องถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ หรือมิฉะนั้นจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ...” 

30. ในกรณีที่ผู้ต้องโทษปรับไม่ช้าระค่าปรับภายในก้าหนดเวลาตาม  ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 29 
วรรคหนึ่ง  ให้ศาลมีอ้านาจตามข้อใด 

 1.  กักกันไว้จนกว่าจะช้าระค่าปรับให้ครบถ้วน  

 2.  ห้ามเข้าเขตที่ก้าหนดไว้จนกว่าจะช้าระค่าปรับให้ครบถ้วน 

 3.  ออกหมายบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้อง 

 4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  3.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา  29/1  วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ผู้ต้องโทษปรับไม่ช้าระค่าปรับภายใน 

ก้าหนดเวลาตามมาตรา  29  วรรคหนึ่ง  ให้ศาลมีอ้านาจออกหมายบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิ 
เรียกร้องในทรัพย์สินของผู้นั้นเพื่อใช้ค่าปรับ 

31. ในการกักขังแทนค่าปรับ  ให้ถืออัตรากี่บาทต่อหนึ่งวัน 

 1.  300  บาท ต่อหนึ่งวัน    2.  400  บาท ต่อหนึ่งวัน 

 3.  500  บาท ต่อหนึ่งวัน    4.  600  บาท ต่อหนึ่งวัน 

 ตอบ  3.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา   30  วรรคหนึ่ง  ให้ถืออัตรา “ห้าร้อยบาทต่อหนึ่งวัน” 

32. จากข้อ 31.  ในการกักขังแทนค่าปรับฯ  และไม่ว่าในกรณีความผิดกระทงเดียวหรือหลายกระทง  ห้าม
กักขังเกินก้าหนดกี่ปี 
 1.  1 ปี      2.  2 ป ี   

 3.  3 ปี      4.  4 ป ี

 ตอบ  1.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา  30   วรรคหนึ่ง  ในการกักขังแทนค่าปรับให้ถืออัตรา “ห้าร้อยบาทต่อ
หนึ่งวัน”  และไม่ว่าในกรณีความผิดกระทงเดียวหรือหลายกระทง  ห้ามกักขังเกินก้าหนด  หน่ึงปี ฯ 
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33. จากข้อ  32.  ในกรณีที่ศาลพิพากษาให้ปรับตั้งแต่... เท่าใด  ศาลจึงจะสั่งให้กักขังแทนค่าปรับเป็น
ระยะเวลาเกินกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินสองปีก็ได้ 
 1.  100,000  บาทขึ้นไป    2.  200,000  บาทขึ้นไป  

 3.  300,000  บาทขึ้นไป    4.  400,000  บาทขึ้นไป 

 ตอบ  2.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา  30  วรรคหนึ่ง  ในการกักขังแทนค่าปรับให้ถืออัตรา “ห้าร้อยบาทต่อ
หนึง่วัน”  และไม่ว่าในกรณีความผิดกระทงเดียวหรือหลายกระทง  ห้ามกักขังเกินก้าหนด  หน่ึงปี  เว้นแต่ใน
กรณีที่ศาลพิพากษาให้ปรับ ตั้งแต่  200,000 บาท ขึ้นไป   ศาลจึงจะสั่งให้กักขังแทนค่าปรับเป็นระยะเวลาเกิน
กว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินสองปีก็ได้ 
34. ทรัพย์สินในข้อใดที่ท้าหรือมีไว้เป็นความผิด  ศาลจะต้องมีค้าสั่งริบเสมอ 

 1.  ของหนีภาษี     2.  ปืนเถื่อน 

 3.  แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ที่มีผู้ท้าปลอมขึ้น 4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา  32  ทรัพย์สินใดที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า ผู้ใดท้าหรือมีไว้เป็นความผิด 
ให้ริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าเป็นของผู้กระท้าความผิด และมีผู้ถูกลงโทษตามค้าพิพากษาหรือไม่ 
35. จากข้อ 34.  หากเป็นกรณีที่เด็กชายด้า อายุ 14 ปี  ใช้อาวุธปืนไม่มีทะเบียน ยิงนายแดง  จนนายแดงถึง
แก่ความตาย  ถามว่า ศาลมีอ้านาจริบอาวุธปืนดังกล่าวได้หรือไม่  เหตุผลตามข้อใดถูกต้องที่สุด 

 1.  ศาลไม่มีอ้านาจริบอาวุธปืนได้  เพราะเด็กชายด้าไม่มีความผิดทางอาญา 

 2.  ศาลไม่มีอ้านาจริบอาวุธปืนได้  เพราะเด็กชายด้าไม่ต้องรับโทษทางอาญา 

 3.  ศาลมีอ้านาจริบอาวุธปืนได้  แม้เด็กชายด้าไม่ต้องรับโทษรับทางอาญา 

 4.  ศาลมีอ้านาจริบอาวุธปืนได้  แม้เด็กชายด้าไม่ต้องรับผิดทางอาญา 
 ตอบ  3.  แนวคิด  โทษริบทรัพย์สินตาม มาตรา  32  เป็นโทษที่มุ่งตัวทรัพย์  ดังนี้  แม้จ้าเลยจะมีอายุไม่
เกิน 15 ปี  ซึ่งไม่ต้องรับโทษตามมาตรา  74  ศาลมีอ้านาจริบทรัพย์ของกลางได้  เพราะเป็นทรัพย์ที่จ้าเลยมีไว้
เป็นความผิด  (ฎ.246/ 2516) 

36. ในการริบทรัพย์สิน  นอกจากศาลจะมีอ้านาจริบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้ศาลมีอ้านาจ
สั่งให้ริบทรัพย์สินได้  ในกรณีตามข้อใด 

 1.  ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้ในการกระท้าความผิด  

 2.  ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มีไว้เพื่อใช้ในการกระท้าความผิด 

 3.  ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยได้กระท้าความผิด 

 4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา  33  ในการริบทรัพย์สิน นอกจากศาลจะมีอ้านาจริบตามกฎหมายที่
บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้ศาลมีอ้านาจสั่งให้ริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 

 (1)  ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้ หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระท้าความผิด หรือ 

 (2)  ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยได้กระท้าความผิด 
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เว้นแต่ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของผู้อ่ืนซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท้า  
37. ยานพาหนะตามข้อใดที่ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระท้าความผิด  ซึ่งศาลจะมีอ้านาจริบได้ตาม
กฎหมาย 

 1.  รถยนต์ที่ขับรถปาดหน้าเพื่อปล้นทรัพย์ 
 2.  รถยนต์ที่ใช้ขับขณะเมาสุราและขับรถหลบหนีด้วยความเร็วสูง 

 3.  รถจักรยานยนต์ที่ใช้แข่งกันบนถนนหลวง โดยไม่ได้รับอนุญาต 

 4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.  แนวคิด ป.อ.  มาตรา   33  ในส่วนของยานพาหนะกระท้าความผิดนั้น  จะต้องใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการกระท้า  เช่น   ขับรถปาดหน้าเพื่อปล้นทรัพย์ (ฎ.686/2529)  รถยนต์ที่ใช้ขับขณะเมาสุราและขับรถ
หลบหนีด้วยความเร็วสูง  โดยไม่ค้านึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อ่ืน  ถือเป็นทรัพย์สินที่จ้าเลย
ใช้ในการกระท้าความผิดตามฟ้องโดยตรงอันพึงริบตาม ปอ.มาตรา 33(1) (ฎ.6736/2558) รถจักรยานยนต์ที่
ใช้แข่งกันบนถนนหลวง โดยไม่ได้รับอนุญาต (ฎ.478/2538) 

38. ข้อใดไม่ใช่วิธีการเพื่อความปลอดภัย ตามประมวลกฎหมายอาญา 

 1.  กักกัน      2.  ห้ามเข้าเขตก้าหนด  

 3.  กักขัง      4.  คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล 

 ตอบ  3.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา  39   วิธีการเพื่อความปลอดภัย มีดังนี้ 
 (1)  กักกัน (2)  ห้ามเข้าเขตก้าหนด (3)  เรียกประกันทัณฑ์บน (4)  คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล 

 (5)  ห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง 

39. ความผิดซึ่งผู้กระท้าได้กระท้าในขณะที่มีอายุต่้ากว่าเท่าใด  มิให้ถือเป็นความผิดที่จะน้ามาพิจารณากักกัน
ตามกฎหมาย 

 1.  15  ปี      2.  16  ป ี  

 3.  17  ปี      4.  18  ป ี

 ตอบ  4.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา  41  วรรคสาม  ความผิดซึ่งผู้กระท้าได้กระท้าในขณะที่มีอายุต่้ากว่าสิบ
แปดปี  นั้น มิให้ถือเป็นความผิดที่จะน้ามาพิจารณากักกันตามมาตรานี้ 
40. การฟ้องขอให้กักกันเป็นอ้านาจของบุคคลตามข้อใดโดยเฉพาะ  
 1.  ผู้เสียหาย     2.  พนักงานอัยการ 

 3.  พนักงานฝ่ายปกครอง    4.  พนักงานฝ่ายปกครองหรือต้ารวจชั้นผู้ใหญ่ 
 ตอบ  2.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา  43  การฟ้องขอให้กักกันเป็นอ้านาจของ  พนักงานอัยการ โดยเฉพาะ  
และจะขอรวมกันไปในฟ้องคดีอันเป็นมูลให้เกิดอ้านาจฟ้องขอให้กักกันหรือจะฟ้องภายหลังก็ได้ 
41. ถ้าศาลเห็นว่า การปล่อยตัวผู้มีจิตบกพร่อง โรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือน  ซึ่งไม่ต้องรับโทษหรือได้รับการลด
โทษตามมาตรา  65  จะเป็นการไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน   ศาลจะมีอ้านาจสั่งตามข้อใด 

 1.  กักกัน      2.  ส่งไปคุมตัวไว้ในสถานพยาบาล 
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 3.  ห้ามเข้าเขตก้าหนด    4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  2.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา   48  ถ้าศาลเห็นว่า การปล่อยตัวผู้มีจิตบกพร่อง โรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือน 
ซึ่งไม่ต้องรับโทษหรือได้รับการลดโทษตามมาตรา 65 จะเป็นการไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน  ศาลจะสั่งให้  
ส่งไปคุมตัวไว้ในสถานพยาบาล ก็ได้ และค้าสั่งนี้ศาลจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได้ 
42. เมื่อศาลพิพากษาให้ลงโทษผู้ใด  ถ้าศาลเห็นว่าผู้นั้นกระท้าความผิดโดยอาศัยโอกาสจากการประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพ  หรือเน่ืองจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ และเห็นว่าหากผู้นั้นประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพนั้นต่อไป อาจจะกระท้าความผิดเช่นนั้นขึ้นอีก  ศาลจะสั่งไว้ในค้าพิพากษาห้ามการประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพนั้นมีก้าหนดเวลาไม่เกินกี่ปี  นับแต่วันพ้นโทษ 

 1.  3  ปี      2.  4  ปี    

 3.  5  ปี      4.  6  ปี 
 ตอบ  3.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา   50  “...ศาลจะสั่งไว้ในค้าพิพากษาห้ามการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
นั้นมีก้าหนดเวลาไม่เกิน ห้าปี  นับแต่วันพ้นโทษไปแล้วก็ได้” 

43. ในการเพิ่มโทษ  มิให้เพิ่มขึ้นถึงประหารชีวิต  จ้าคุกตลอดชีวิต หรือจ้าคุกเกิน.......กี่ปี 
 1.  50  ปี      2.  60  ป ี  

 3.  70  ปี      4.  80  ป ี

 ตอบ   1.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา  51  ในการเพิ่มโทษ มิให้เพิ่มขึ้นถึงประหารชีวิต จ้าคุกตลอดชีวิต หรือ
จ้าคุกเกิน  ห้าสิบปี 
44. ในการลดโทษประหารชีวิต  ถ้าจะลดหน่ึงในสาม ให้ลดเป็นโทษที่เหลือเท่าใด 

 1.  จ้าคุกตลอดชีวิต    2.  จ้าคุกตลอดชีวิตหรือเป็นโทษจ้าคุกห้าสิบปี 
 3.  โทษจ้าคุกห้าสิบปี    4.  โทษจ้าคุกตั้งแต่ยี่สิบห้าปีถึงห้าสิบปี 
 ตอบ  1.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา  52  (1)  ในการลดโทษประหารชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการลดมาตราส่วน
โทษหรือลดโทษที่จะลง ให้ลดดังต่อไปนี้ 
(1) ถ้าจะลดหน่ึงในสามให้ลดเป็น โทษจ้าคุกตลอดชีวิต 

45. ในการลดโทษประหารชีวิต  ถ้าจะลดโทษกึ่งหนึ่ง  ให้ลดเป็นโทษที่เหลือเท่าใด 

 1.  โทษจ้าคุกตลอดชีวิต     

 2.  โทษจ้าคุกตั้งแต่ยี่สิบห้าปีถึงห้าสิบปี 
 3.  โทษจ้าคุกตลอดชีวิต หรือโทษจ้าคุกตั้งแต่ยี่สิบห้าปีถึงห้าสิบปี 
 4.  โทษจ้าคุกตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป 

 ตอบ  3.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา  52 (2)  ในการลดโทษประหารชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการลดมาตราส่วน
โทษหรือลดโทษที่จะลง ให้ลดดังต่อไปนี้ 
 (2) ถ้าจะลดกึ่งหนึ่ง ให้ลดเป็น โทษจ้าคุกตลอดชีวิต หรือโทษจ้าคุกตั้งแต่ยี่สิบห้าปีถึงห้าสิบปี 
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46. ในการลดโทษจ้าคุกตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการลดมาตราส่วนโทษหรือลดโทษที่จะลง  ให้เปลี่ยนโทษ
จ้าคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจ้าคุกกี่ปี 
 1.  ห้าสิบปี     2.  ตั้งแต่ยี่สิบห้าถึงห้าสิบปี 
 3.  ยี่สิบห้าปี     4.  แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควร 

 ตอบ  1.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา   53  ในการลดโทษจ้าคุกตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการลดมาตราส่วนโทษ
หรือลดโทษที่จะลง ให้เปลี่ยนโทษจ้าคุกตลอดชีวิต เป็นโทษจ้าคุก ห้าสิบปี 
47. หากศาลจะรอการลงโทษตามกฎหมาย  ในคดีดังกล่าว ศาลจะต้องลงโทษจ้าคุกไม่เกินกี่ปี จึงจะเข้า
หลักเกณฑ์ในการรอการลงโทษได้ ตามความในประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 56   

 1.  3 ปี      2.  4 ป ี   

 3.  5 ปี      4.  6 ป ี

 ตอบ  3.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา  56   วรรคแรก  ผู้ใดกระท้าความผิดซึ่งมีโทษจ้าคุกหรือปรับ  และในคดี
นั้นศาลจะลงโทษจ้าคุก ไม่เกิน 5 ปี... 
48. ข้อใดถูกต้อง  เกี่ยวกับการรอการลงโทษ  ตาม ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  56 

 1.  คดีที่มีโทษจ้าคุกและปรับ  ศาลรอการลงโทษได้ทั้งสองอย่าง 

 2.  จ้าเลยไม่เคยรับโทษจ้าคุกมาก่อน  หมายถึง ไม่เคยรับโทษจ้าคุกจริงตามค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก 

 3.  ถ้าจ้าเลยเคยได้รับโทษจ้าคุกมาก่อน ศาลรออีกไม่ได้  เว้นแต่คดีก่อนจะเป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้
กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.   แนวคิด   ป.อ. มาตรา   56  หลักกฎหมายใหม่ 
 1.  คดีที่มีโทษจ้าคุกและปรับ  ศาลรอการลงโทษได้ทั้งสองอย่าง  (เดิมรอการลงโทษจ้าคุกได้อย่างเดียว)  
 2.  จ้าเลยไม่เคยรับโทษจ้าคุกมาก่อน  หมายถึง ไม่เคยรับโทษจ้าคุกจริงตามค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก   
ไม่รวมถึงการขังระหว่างสอบสวน และไม่รวมถึงการจ้าคุกในระหว่างพิจารณา 

 3.  ถ้าจ้าเลยเคยได้รับโทษจ้าคุกมาก่อน ศาลรออีกไม่ได้  เว้นแต่คดีก่อนจะเป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้
กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  หรือคดีก่อนเป็นโทษจ้าคุกไม่เกิน 6 เดือน ไม่ว่าจ้าเลยจะพ้นโทษ
มาแล้วเท่าใด  ศาลรอการลงโทษคดีหลังได้อีกโดยไม่ต้องพิจารณาว่าคดีหลังเป็นคดีอะไร 

49. ในการรอการลงโทษ  เมื่อความปรากฏแก่ศาลเอง  หรือความปรากฏตามค้าแถลงของพนักงานอัยการ
หรือเจ้าพนักงานว่า  ผู้กระท้าความผิดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังที่ศาลก้าหนดตามมาตรา  56  ศาลมีอ้านาจสั่งได้
ตามข้อใด 

 1.  ศาลอาจตักเตือนผู้กระท้าความผิด   

 2.  ศาลอาจจะก้าหนดการลงโทษที่ยังไม่ได้ก้าหนด 

 3.  ศาลอาจลงโทษซึ่งรอไว้นั้นก็ได้    

 4.  ถูกทุกข้อ 
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 ตอบ  4.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา   57  เมื่อความปรากฏแก่ศาลเอง หรือความปรากฏตามค้าแถลงของ
พนักงานอัยการหรือเจ้าพนักงานว่า ผู้กระท้าความผิดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังที่ศาลก้าหนดตามมาตรา 56 ศาล
อาจ ตักเตือนผู้กระท้าความผิด หรือ จะก้าหนดการลงโทษที่ยังไม่ได้ก้าหนด หรือ ลงโทษซึ่งรอไว้นั้นก็ได้  
50. ข้อใดถูกต้อง  เกี่ยวกับการบวกโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 58 

 1.  ศาลมีอ้านาจบวกโทษได้แม้โจทก์ไม่ขอ 

 2.  ถ้าจ้าเลยให้การรับสารภาพตลอดข้อหา  แสดงว่ารับสารภาพตามค้าฟ้อง  ศาลบวกโทษได้ 
 3.  ถ้าจ้าเลยรับสารภาพว่าได้กระท้าความผิดตามฟ้อง  ถือว่าจ้าเลยรับว่าเคยต้องโทษมาก่อน  ศาลบวก
โทษได้ 
 4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ   1. แนวคิด   ป.อ. มาตรา   58  หลัก  ศาลมีอ้านาจบวกโทษได้แม้โจทก์ไม่ขอ  มิใช่การพิพากษา
เกินค้าขอและไม่เป็นการเพิ่มเติมโทษ  แต่ทั้งนี้จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า จ้าเลยยอมรับหรือไม่ค้านใน
ข้อที่จ้าเลยเคยต้องค้าพิพากษาให้รอการลงโทษในคดีก่อนด้วย 

 ถ้าจ้าเลยให้การรับสารภาพตลอดข้อหา  แสดงว่ารับสารภาพเฉพาะข้อหาที่ฟ้อง  ไม่ถือว่ารับในเร่ืองบวก
โทษ ศาลบวกโทษไม่ได้ (ฎ.6806/2539) 

 ถ้าจ้าเลยรับสารภาพว่าได้กระท้าความผิดตามฟ้อง  แสดงว่าจ้าเลยเจาะจงรับสารภาพเร่ืองการกระท้า
ความผิดเท่านั้น  ไม่ถือว่ารับเร่ืองเคยต้องโทษ ศาลบวกโทษไม่ได้ (ฎ.7008/2540) 

51. บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญา ก็ต่อเมื่อได้กระท้าการตามข้อใด 

 1.  จงใจ      2.  เจตนา  

 3.  จงใจหรือประมาท    4.  ไม่มีเจตนา 
 ตอบ  2.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา 59 วรรคแรก“บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระท้าโดย
เจตนา...” 

52. บุคคลจะต้องรับผิดในกรณีที่ได้กระท้าการโดยประมาท... จะต้องประกอบด้วยกรณีตามข้อใด 

 1.  เมื่อมีความเสียหายอย่างใดๆเกิดขึ้น  เนื่องจากความประมาทนั้น 

 2.  เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิด  เมื่อได้กระท้าโดยประมาท 

 3.  เมื่อผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความเสียหาย  อันเนื่องจากความประมาทนั้นต่อเจ้าพนักงานต้ารวจ 

 4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  2.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา   59  วรรคแรก  บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระท้าโดย
เจตนา  เว้นแต่จะได้กระท้าโดยประมาท  ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระท้าโดยประมาท 
หรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิดแม้ได้กระท้าโดยไม่มีเจตนา 

53. ข้อใดคือความหมายของ “เจตนาประสงค์ต่อผล”  ตามประมวลกฎหมายอาญา 

 1.  จงใจก่อให้เกิดความเสียหายนั้นโดยตรง   

 2.  มุ่งหมายหรือประสงค์ที่จะให้เกิดผลนั้นโดยตรง 
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 3.  การเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้ส้านึกซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของจิตใจ 

 4.  ไม่ได้มุ่งหมายหรือประสงค์ที่จะให้เกิดผลนั้นโดยตรง  แต่เล็งเห็นได้ว่าผลนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่าง
แน่นอนเท่าที่บุคคลในภาวะเช่นนั้นจะเล็งเห็นได้ 
 ตอบ   2.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา    59  หลัก  “เจตนาประสงค์ต่อผล”  หมายถึง  มุ่งหมายหรือประสงค์ที่
จะให้เกิดผลนั้นโดยตรง  เช่น  ประสงค์จะฆ่าผู้ตาย  จึงใช้อาวุธปืนยิงที่บริเวณอวัยวะส้าคัญ  (ฎ.5664/2534)  

54. ข้อใดคือความหมายของ  “เจตนาย่อมเล็งผล”  ตามประมวลกฎหมายอาญา 

 1.  จงใจก่อให้เกิดความเสียหายนั้นโดยตรง   

 2.  มุ่งหมายหรือประสงค์ที่จะให้เกิดผลนั้นโดยตรง 

 3.  การเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้ส้านึกซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของจิตใจ 

 4.  ไม่ได้มุ่งหมายหรือประสงค์ที่จะให้เกิดผลนั้นโดยตรง   แต่เล็งเห็นได้ว่าผลนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่าง
แน่นอนเท่าที่บุคคลในภาวะเช่นนั้นจะเล็งเห็นได้ 
 ตอบ   4.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา    59  หลัก  “เจตนาย่อมเล็งผล”  หมายถึง  ไม่ได้มุ่งหมายหรือประสงค์
ที่จะให้เกิดผลนั้นโดยตรง  แต่เล็งเห็นได้ว่าผลนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเท่าที่บุคคลในภาวะเช่นน้ันจะ
เล็งเห็นได้  (ฎ.9805/2554) 

55. ข้อใดคือความหมาย ของ “การกระท้า”  ตามประมวลกฎหมายอาญา 

 1.  จงใจก่อให้เกิดความเสียหายนั้นโดยตรง   

 2.  มุ่งหมายหรือประสงค์ที่จะให้เกิดผลนั้นโดยตรง 

 3.  การเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้ส้านึกซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของจิตใจ 

 4.  ไม่ได้มุ่งหมายหรือประสงค์ที่จะให้เกิดผลนั้นโดยตรง  แต่เล็งเห็นได้ว่าผลนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่าง
แน่นอนเท่าที่บุคคลในภาวะเช่นนั้นจะเล็งเห็นได้ 
 ตอบ   3.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา    59  หลัก    การกระท้า  หมายถึง  การเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหว
ร่างกายโดยรู้ส้านึกซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของจิตใจ   
56. จ้าเลย  ใช้เท้าถีบรถจักรยานยนต์ที่ผู้เสียหายขับมาด้วยความเร็ว  70  กิโลเมตรต่อชั่วโมง  จน
รถจักรยานยนต์ล้มลง  ท้าให้ผู้เสียหายได้รับบาดแผลถลอกและนิ้วมือฉีก  ถือว่าเป็นการกระท้าโดยเจตนา
ประเภทใด 

 1.  เจตนาประสงค์ต่อผลในการฆ่าผู้อ่ืน   

 2.  เจตนาประสงค์ต่อผลในการท้าร้ายร่างกายผู้อ่ืน 

 3.  เจตนาย่อมเล็งเห็นผลในการฆ่าผู้อ่ืน   

 4.  เจตนาย่อมเล็งผลในการท้าร้ายร่างกายผู้อ่ืน 

 ตอบ  4.  แนวคิด   จ้าเลยถีบรถจักรยานยนต์ที่ผู้เสียหายขับมาด้วยความเร็ว  70  กิโลเมตรต่อชั่วโมง  จน
รถจักรยานยนต์ล้มลง  ผู้เสียหาย ได้รับบาดแผลถลอกและนิ้วมือฉีก  ถือว่าเป็นการกระท้าโดยเจตนาเล็งเห็นผล
ในการท้าร้ายร่างกาย  (ฎ.1260/2554)   
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 แต่ก่อนหน้ามีฎีกา 2431/2544  วินิจฉัยว่า  จ้าเลยถีบผู้ตายตกจากรถยนต์โดยสารขณะแล่นด้วยความเร็ว  
60  กิโลเมตรต่อชั่วโมง  ผู้ตายมีเลือดออกในผนังหัวใจ  ในปอดและกระบังลม  เนื้อสมองบวม  จ้าเลยมีเจตนา
ฆ่าโดยเล็งเห็นผล   เหตุที่ศาลวินิจฉัยต่างกันเป็นเพราะผลที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายหรือผู้ตายซึ่งมีความรุนแรง
ต่างกัน  เป็นไปตามหลักการที่ว่า  “เจตนาโดยเล็งเห็นผลมุ่งถึงลักษณะแห่งการกระท้าและผลของการกระท้า  
ไม่ได้มุ่งถึงเจตนาของผู้กระท้า (ฎ.2870/2540) 

57. จ้าเลยน้าเด็กทารกเพิ่งคลอดใส่กระเป๋าหิ้ว  เอาผ้าขนหนูห่อทั้งตัว  ปิดทับด้วยเสื้ออีกชั้นกับรูดซิปปิด
กระเป๋าไว้  ท้าให้อากาศไม่สามารถผ่านเข้าไปในกระเป๋า  ซ้้ายังน้าแผ่นพลาสเตอร์ปิดบริเวณปากและจมูก หาก
ไม่มีผู้พบเห็นและร้องทัก  เด็กต้องตายในเวลาไม่ช้าเป็นแน่แท้  ดังนั้น  จ้าเลยได้กระท้าผิดทางอาญาโดยเจตนา
ตามข้อใด 

 1.  เจตนาประสงค์ต่อผลในการฆ่าผู้อ่ืน   

 2.  เจตนาประสงค์ต่อผลในการท้าร้ายร่างกายผู้อ่ืน 

 3.  เจตนาย่อมเล็งเห็นผลในการฆ่าผู้อ่ืน   

 4.  เจตนาย่อมเล็งผลในการท้าร้ายร่างกายผู้อ่ืน 

 ตอบ  1.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา     59   หลัก  จ้าเลยน้าเด็กทารกเพิ่งคลอดใส่กระเป๋าหิ้ว  เอาผ้าขนหนูห่อ
ทั้งตัว  ปิดทับด้วยเสื้ออีกชั้นกับรูดซิปปิดกระเป๋าไว้  ท้าให้อากาศไม่สามารถผ่านเข้าไปในกระเป๋า  ซ้้ายังน้าแผ่
นพลาสเตอร์ปิดบริเวณปากและจมูก  ถือเป็นเจตนาประสงค์ต่อผล  ซึ่งย่อมเห็นเจตนาว่า  จ้าเลยประสงค์จะให้
เด็กถึงแก่ความตาย  เมื่อเด็กไม่ถึงแก่ความตาย  การกระท้าของจ้าเลยจึงเป็นความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อ่ืน (ฎ.
171/2556) 

58. จ้าเลยเจตนาฆ่าผู้เสียหายโดยขับรถไล่ตามรถของผู้เสียหายด้วยความเร็วสูง  เพื่อเบียดชนให้รถของ
ผู้เสียหายตกลงไปในคลองน้้าข้างทาง  เมื่อผู้เสียหายได้ถึงแก่ความตายสมดังเจตนาของจ้าเลยและรถยนต์ได้รับ
ความเสียหายพังทั้งคัน  ดังนั้น  จ้าเลยได้กระท้าผิดทางอาญาโดยการกระท้าตามข้อใด 

 1.  เจตนาประสงค์ต่อผลในการฆ่าผู้อ่ืน   

 2.  เจตนาย่อมเล็งเห็นผลในการท้าให้เสียทรัพย์ 
 3.  กระท้าโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย  
 4.  ถูกทั้ง ข้อ 1.และ 2. 

 ตอบ  4.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา   59  หลัก  ในเหตุการณ์เดียวกันอาจมีทั้งเจตนาประสงค์ต่อผลและ
เจตนา 
เล็งเห็นผลก็ได้  เช่น  จ้าเลยเจตนาฆ่าผู้เสียหายโดยขับรถไล่ตามรถของผู้เสียหายด้วยความเร็วสูง  เพื่อเบียดชน
ให้รถของผู้เสียหายตกลงไปในคลองน้้าข้างทาง  เมื่อผู้เสียหายได้ถึงแก่ความตายสมดังเจตนาของจ้าเลย  ถือว่า
จ้าเลยมีเจตนาประสงค์ต่อผลต่อชีวิตของผู้เสียหาย  และในขณะเดียวกัน ย่อมเล็งเห็นผลว่ารถยนต์ของผู้เสียหาย
ได้รับความเสียหายได้รับความเสียหายด้วย  ผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนและท้าให้เสียทรัพย์  (ข้อสอบอัยการผู้ช่วย พ.ศ.
2547 ข้อ 1.) 
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59. จ้าเลยใช้ก้อนหินน้้าหนัก  1 กิโลกรัมเศษ  และคร่ึงกิโลกรัมอีกหลายก้อน  ทุ่มลงมาจากสะพานซึ่งเป็นที่
สูงลงมาในหมู่คนจ้านวนมากที่อยู่ในเรือซึ่งมีพื้นที่จ้ากัด  จนถูกศีรษะผู้เสียหายถึงแก่ความตาย  อันเน่ืองมาจาก
ความคึกคะนองของจ้าเลย ดังนั้น  จ้าเลยได้กระท้าผิดทางอาญาโดยเจตนาตามข้อใด 

 1.  เจตนาประสงค์ต่อผลในการฆ่าผู้อ่ืน   

 2.  เจตนาประสงค์ต่อผลในการท้าร้ายร่างกายผู้อ่ืน 

 3.  เจตนาย่อมเล็งเห็นผลในการฆ่าผู้อ่ืน   

 4.  เจตนาย่อมเล็งผลในการท้าร้ายร่างกายผู้อ่ืน 

 ตอบ  3.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา  59  หลัก  จ้าเลยใช้ก้อนหินน้้าหนัก  1 กิโลกรัมเศษ  และคร่ึงกิโลกรัมอีก
หลายก้อน  ทุ่มลงมาจากที่สูงลงมาในหมู่คนจ้านวนมาก  ที่อยู่ในเรือซึ่งมีพื้นที่จ้ากัด  เช่นนี้  จ้าเลยย่อมเล็งเห็น
ผลของการกระท้าได้ว่าก้อนหินอาจจะไปถูกที่ศีรษะซึ่งเป็นอวัยวะที่ส้าคัญ  เป็นผลท้าให้ถึงแก่ความตาย  ถือว่า
จ้าเลยมีเจตนาฆ่าโดยเจตนาย่อมเล็งเห็นผล  (ฎ.2548/2544)  (ข้อสอบเนติบัณฑิต สมัย 62)60. จ้าเลย
ใช้น้้ากรดปริมาณมากเทราดผู้ตาย  ด้วยเจตนาฆ่า  ดังน้ัน  การกระท้าของจ้าเลยเป็นการกระท้าผิดทางอาญาโดย
เจตนาตามข้อใด 

 1.  เจตนาประสงค์ต่อผลในการฆ่าผู้อ่ืน   

 2.  เจตนาประสงค์ต่อผลในการท้าร้ายร่างกายผู้อ่ืน 

 3.  เจตนาย่อมเล็งเห็นผลในการฆ่าผู้อ่ืน   

 4.  เจตนาย่อมเล็งผลในการท้าร้ายร่างกายผู้อ่ืน 

 ตอบ  3.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา  59  หลัก  แม้น้้ากรดจะไม่ใช่อาวุธโดยสภาพ  แต่เป็นสารเคมีกัดกร่อน
ชนิดรุนแรงท้าให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้  จ้าเลยใช้น้้ากรดปริมาณมากเทราดผู้ตาย  ด้วยเจตนาฆ่า  ดังนั้น  การ
กระท้าของจ้าเลยเป็นการฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนาย่อมเล็งเห็นผล 

61. ผู้กระท้ามิได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด  จะถือว่าผู้กระท้าจะต้องรับผลตามข้อใด 

 1.  ถือว่าผู้กระท้าประสงค์ต่อผลได้    

 2.  ถือว่าผู้กระท้าย่อมเล็งเห็นผลของการกระท้านั้นได้ 
 3.  จะถือว่าผู้กระท้าประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท้านั้นมิได้ 
 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

 ตอบ  3.  แนวคิด  ป.อ.  มาตรา  59   วรรคสาม  ถ้าผู้กระท้ามิได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของ
ความผิด  จะถือว่าผู้กระท้าประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท้านั้นมิได้ 
62. ข้อใดเป็นองค์ประกอบส้าคัญ  ของ “การกระท้าโดยประมาท”  

 1.  กระท้าความผิดมิใช่โดยเจตนา 

 2.  แต่กระท้าโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ 

 3.  ผู้กระท้าอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ 
 4.  ถูกทุกข้อ 
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 ตอบ  4.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา  59   วรรคสี่  กระท้าโดยประมาท  ได้แก่กระท้าความผิดมิใช่โดยเจตนา 
แต่กระท้าโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระท้า
อาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ 
63. นาย  ก.  ต้องการยิง  นาย ข.  แต่กระสุนปืนดังกล่าว  ไปถูกนาย ค. โดยไม่รู้มาก่อนว่านาย ค.อยู่แถว
บริเวณนั้น  ดังนี้  นาย ก.ต้องรับผิดทางอาญาเพราะเหตุใด 

 1.  ไม่ต้องรับผิด  เพราะไม่มีเจตนา    

 2.  ต้องรับผิด  เพราะถือเป็นการกระท้าโดยพลาด 

 3.  ต้องรับผิด  เพราะถือเป็นการกระท้าโดยส้าคัญผิด 

 4.  ต้องรับผิด  เพราะถือเป็นการกระท้าโดยย่อมเล็งเห็นผล 

 ตอบ   2. แนวคิด   ป.อ. มาตรา   60  ผู้ใดเจตนาที่จะกระท้าต่อบุคคลหนึ่ง แต่ผลของการกระท้าเกิดแก่
อีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไป ให้ถือว่าผู้นั้นกระท้าโดยเจตนาแก่บุคคลซึ่งได้รับผลร้ายจากการกระท้านั้น 

64. ผู้ใดเจตนาจะกระท้าต่อบุคคลหนึ่ง  แต่ได้กระท้าต่ออีกบุคคลหนึ่งโดยส้าคัญผิด  ผู้นั้นจะต้องรับผิดทาง
อาญาอย่างไรหรือไม่ 
 1.  ไม่ต้องรับผิด  เพราะไม่มีเจตนา    

 2.  ต้องรับผิด  เพราะถือเป็นการกระท้าโดยพลาด 

 3.  ต้องรับผิด  โดยจะยกเอาความส้าคัญผิดเป็นข้อแก้ตัวว่ามิได้กระท้าโดยเจตนาหาได้ไม่ 
 4.  ต้องรับผิด  เพราะถือเป็นการกระท้าโดยย่อมเล็งเห็นผล 

 ตอบ  3.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา  61  ผู้ใดเจตนาจะกระท้าต่อบุคคลหนึ่ง  แต่ได้กระท้าต่ออีกบุคคลหนึ่ง
โดยส้าคัญผิด ผู้นั้นจะยกเอาความส้าคัญผิดเป็นข้อแก้ตัวว่ามิได้กระท้าโดยเจตนาหาได้ ไม่ 
65. นางสาวสวย ภริยาของนายแดง ก้าลังถูกจ้างให้เล่นละครเป็นตัวประกอบในสถานที่ท้างานของตน  โดย
ให้นายเข้มนักแสดงอีกคนหนึ่ง แสดงบทเป็นโจรก้าลังจะข่มขืนนางสาวสวย  ปรากฏว่าในขณะแสดงอยู่นั้น  
นายหล่อสามีของนางสาวสวยก็เข้ามาหาภริยา  พอเจอเหตุการณ์ดังกล่าวก็เข้าใจว่าภริยาของตนก้าลังมีอันตราย 
จึงใช้ปืนยิงนายเข้ม  จนนายเข้มตาย  ดังนี้  นายหล่อต้องรับผิดทางอาญาอย่างไร   
 1.  ไม่ต้องรับผิด  เพราะเป็นการป้องกันโดยส้าคัญผิดในข้อเท็จจริง 

 2.  ต้องรับผิด  เพราะถือเป็นการกระท้าโดยพลาด 

 3.  ต้องรับผิด  เพราะถือเป็นการกระท้าโดยส้าคัญผิด 

 4.  ต้องรับผิด  เพราะถือเป็นการกระท้าโดยย่อมเล็งเห็นผล 

 ตอบ  1.   แนวคิด  ป.อ. มาตรา  62   วรรคแรก   ข้อเท็จจริงใด ถ้ามีอยู่จริงจะท้าให้การกระท้าไม่เป็น
ความผิด หรือท้าให้ผู้กระท้าไม่ต้องรับโทษ หรือได้รับโทษน้อยลง แม้ข้อเท็จจริงนั้นจะไม่มีอยู่จริง แต่ผู้กระท้า
ส้าคัญผิดว่ามีอยู่จริง ผู้กระท้าย่อมไม่มีความผิด หรือได้รับยกเว้นโทษ หรือได้รับโทษน้อยลง แล้วแต่กรณี 
66. จากข้อ 65.  หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า  ถ้าหากนายหล่อดูให้ดีเสียก่อนว่ามีการถ่ายท้า ก็จะพบว่าเป็นการ
ถ่ายท้าภาพยนตร์กันเท่านั้น  ดังนี้  นายหล่อต้องรับผิดทางอาญาอย่างไร   
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 1.  ต้องรับผิด  เพราะถือเป็นการกระท้าโดยประมาท  
 2.  ต้องรับผิด  เพราะถือเป็นการกระท้าโดยพลาด 

 3.  ต้องรับผิด  เพราะถือเป็นการกระท้าโดยส้าคัญผิด 

 4.  ต้องรับผิด  เพราะถือเป็นการกระท้าโดยย่อมเล็งเห็นผล 

 ตอบ  1.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา   62  วรรคสอง    ถ้าความไม่รู้ข้อเท็จจริงตามความในวรรคสามแห่ง
มาตรา ๕๙ หรือความส้าคัญผิดว่ามีอยู่จริงตามความในวรรคแรก  ได้เกิดขึ้นด้วยความประมาทของผู้กระท้า
ความผิด ให้ผู้กระท้ารับผิดฐานกระท้าโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะว่า  การกระท้านั้น 
ผู้กระท้าจะต้องรับโทษแม้กระท้าโดยประมาท 

67. หลักในการรับผิด  ในกรณีที่ผลของการกระท้าความผิดใดท้าให้ผู้กระท้าต้องรับโทษหนักขึ้น   และ
จะต้องเป็นผลของการกระท้าความผิดนั้นต้องเป็นผลที่ตามธรรมดาย่อมเกิดขึ้นได้นั้น  การคาดเห็นว่าจะเกิดผล
นั้นขึ้น  จะต้องใช้หลักการคาดการณ์คาดหมายได้ของผู้ใด 

 1.  ศาล      2.  เจ้าพนักงานต้ารวจ  

 3.  วิญญูชนทั่วไป     4.  ผู้กระท้าความผิด 

 ตอบ  3.  แนวคิด   ป.อ.  มาตรา  63  หลัก หลักในการรับผิด  ในกรณีที่ผลของการกระท้าความผิดใดท้า
ให้ผู้กระท้าต้องรับโทษหนักขึ้น   และจะต้องเป็นผลของการกระท้าความผิดนั้นต้องเป็นผลที่ตามธรรมดาย่อม
เกิดขึ้นได้น้ัน  การคาดเห็นว่าจะเกิดผลนั้นขึ้น  จะต้องใช้หลักการคาดการณ์คาดหมาย ของวิญญูชนทั่วไป 

68. ข้อใดกล่าวผิด  เกี่ยวกับการอ้างกฎหมายเพื่อยกเว้นโทษทางอาญา 

 1.  บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้ 
 2.  แต่ถ้าศาลเห็นว่า ตามสภาพและพฤติการณ์ ผู้กระท้าความผิดอาจจะไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติว่าการ
กระท้านั้นเป็นความผิด ศาลอาจอนุญาตให้แสดงพยานหลักฐานต่อศาล 

 3.  ถ้าศาลเชื่อว่า ผู้กระท้าไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติไว้เช่นน้ันศาลจะยกเว้นโทษให้แก่ผู้กระท้าความผิดก็ได้ 
 4.  ไม่มีข้อใดผิด 

 ตอบ   3.   แนวคิด   ป.อ. มาตรา   64   บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทาง
อาญาไม่ได้  แต่ถ้าศาลเห็นว่า ตามสภาพและพฤติการณ์ ผู้กระท้าความผิดอาจจะไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติว่าการ
กระท้านั้นเป็นความผิด ศาลอาจอนุญาตให้แสดงพยานหลักฐานต่อศาล  และ ถ้าศาลเชื่อว่า ผู้กระท้าไม่รู้ว่า
กฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้น ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 
69. ผู้ใดกระท้าความผิด ในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้  เพราะมีจิตบกพร่อง 
โรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือน   ผู้นั้นจะต้องรับโทษทางอาญาหรือไม่ 
 1.  ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษส้าหรับความผิดนั้น   

 2.  ผู้นั้นไม่มีความผิด 

 3.  ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 
 4.  ผู้นั้นต้องถูกกักกัน 
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 ตอบ   1.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา  65  ผู้ใดกระท้าความผิด ในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถ
บังคับตนเองได้เพราะมีจิตบกพร่อง โรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือน  ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษส้าหรับความผิดนั้น 

70. จากข้อ 69.  ถ้าหากผู้กระท้าความผิดยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้าง หรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้างผู้นั้น
จะต้องรับโทษทางอาญาหรือไม่ 
 1.  ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษส้าหรับความผิดนั้น   

 2.  ผู้นั้นไม่มีความผิด 

 3.  ต้องรับโทษส้าหรับความผิดนั้น  แต่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้น
เพียงใดก็ได้ 
 4.  ต้องรับโทษเต็มอัตราที่กฎหมายก้าหนด 

 ตอบ  3.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา  65   วรรคสอง   แต่ถ้าผู้กระท้าความผิดยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้าง หรือ
ยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง ผู้นั้นต้องรับโทษส้าหรับความผิดนั้น  แต่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมาย
ก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 
71. ข้อใดกล่าวผิด  เกี่ยวกับการกระท้าความผิดด้วยความมึนเมา 

 1.  ความมึนเมาเพราะเสพย์สุราหรือสิ่งเมาอย่างอ่ืนจะยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวตามมาตรา 65 ไม่ได ้

 2.  ถ้าความมึนเมานั้นจะได้เกิดโดยผู้เสพย์ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะท้าให้มึนเมา และได้กระท้าความผิดในขณะ
ไม่สามารถรู้ผิดชอบ  ถือว่าผู้กระท้าความนั้นไม่มีความความผิด 

 3.  ถ้าผู้นั้นยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้าง หรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่
กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 
 4.  ไม่มีข้อใดผิด 

 ตอบ  2.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา  66   ความมึนเมาเพราะเสพย์สุราหรือสิ่งเมาอย่างอื่นจะยกขึ้นเป็นข้อแก้
ตัวตามมาตรา  65 ไม่ได้ เว้นแต่ความมึนเมานั้นจะได้เกิดโดยผู้เสพย์ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะท้าให้มึนเมา หรือได้เสพย์
โดยถูกขืนใจให้เสพย์ และได้กระท้าความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ 
ผู้กระท้าความผิดจึงจะได้รับยกเว้นโทษส้าหรับความผิดนั้น   แต่ถ้าผู้นั้นยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้าง หรือยัง
สามารถบังคับตนเองได้บ้าง ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 
72. ผู้ใดกระท้าความผิดด้วยความจ้าเป็น  เพราะอยู่ในที่บังคับ หรือภายใต้อ้านาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือ
ขัดขืนได้  ผู้นั้นจะต้องรับโทษทางอาญาหรือไม่ 
 1.  ถ้าการกระท้านั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้วผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

 2.  ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

 3.  ผู้นั้นไม่มีความผิด 

 4.  ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 
 ตอบ  1.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา  67  ผู้ใดกระท้าความผิดด้วยความจ้าเป็น 

 (1)  เพราะอยู่ในที่บังคับ หรือภายใต้อ้านาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ หรือถ้าการกระท้านั้น 
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ไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้ว ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

73. ข้อใดกล่าวผิด  เกี่ยวกับการกระท้าเร่ืองป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 1.  จ้าต้องกระท้าการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตน  

 2.  จ้าต้องกระท้าการใดเพื่อป้องกันสิทธิของผู้อ่ืน 

 3.  ให้พ้นภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง 

 4.  ถ้าได้กระท้าพอสมควรแก่เหตุ  การกระท้านั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย  ผู้นั้นไม่ต้องรับ
โทษ 

 ตอบ  4.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา  68   ผู้ใดจ้าต้องกระท้าการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อ่ืนให้
พ้นภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง  ถ้าได้กระท้า
พอสมควรแก่เหตุ  การกระท้านั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นไม่มีความผิด 

74. ในกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา 67 (ความจ้าเป็น) และมาตรา 68(การป้องกัน) นั้น  ถ้าผู้กระท้าได้กระท้า
ไปเกินสมควรแก่เหตุ หรือเกินกว่ากรณีแห่งความจ้าเป็น  หรือเกินกว่ากรณีแห่งการจ้าต้องกระท้าเพื่อป้องกันผู้
นั้นจะต้องรับโทษทางอาญาหรือไม่ 
 1.  ผู้นั้นไม่มีความผิด 

 2.  ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 
 3.  ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ     

 4.  ผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษตามอัตราที่กฎหมายก้าหนด 

 ตอบ  2.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา   69  ในกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา  67 และมาตรา 68 นั้น ถ้าผู้กระท้า
ได้กระท้าไปเกินสมควรแก่เหตุ หรือเกินกว่ากรณีแห่งความจ้าเป็น หรือเกินกว่ากรณีแห่งการจ้าต้องกระท้าเพื่อ
ป้องกัน  ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 
75. จากข้อ 74.   แต่ถ้าการกระท้านั้นเกิดขึ้นจากความตื่นเต้น   ความตกใจ  หรือความกลัว  ผู้นั้นจะต้องรับ
โทษทางอาญาหรือไม่ 
 1.  ผู้นั้นไม่มีความผิด 

 2.  ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 
 3.  ศาลจะไม่ลงโทษผู้กระท้าก็ได้    

 4.  ผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษตามอัตราที่กฎหมายก้าหนด 

 ตอบ  3.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา   69  ตอนท้าย  แต่ถ้าการกระท้านั้นเกิดขึ้นจากความตื่นเต้นความตกใจ 
หรือความกลัว ศาลจะไม่ลงโทษผู้กระท้าก็ได้ 
76. ผู้ใดกระท้าตามค้าสั่งของเจ้าพนักงานแม้ค้าสั่งนั้นจะมิชอบด้วยกฎหมายถ้าผู้กระท้ามีหน้าที่หรือเชื่อโดย
สุจริตว่ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม  ผู้นั้นจะต้องรับโทษทางอาญาหรือไม่ 
 1.  ผู้นั้นไม่มีความผิด 

 2.  ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 
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 3.  ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ     

 4.  ผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษตามอัตราที่กฎหมายก้าหนด 

 ตอบ  3.  แนวคิด   ป.อ.  มาตรา   70   ผู้ใดกระท้าตามค้าสั่งของเจ้าพนักงาน แม้ค้าสั่งนั้นจะมิชอบด้วย
กฎหมาย  ถ้าผู้กระท้ามีหน้าที่หรือเชื่อโดยสุจริตว่ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ  เว้นแต่จะ รู้ว่า
ค้าสั่งนั้นเป็นค้าสั่งซึ่งมิชอบด้วยกฎหมาย 

77. ถ้าความผิดฐานลักทรัพย์  เป็นการกระท้าที่สามีกระท้าต่อภริยา หรือภริยากระท้าต่อสามี  ผู้นั้น  จะต้อง
รับโทษทางอาญาหรือไม่  
 1.  ผู้นั้นไม่มีความผิด 

 2.  ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 
 3.  ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ     

 4.  ผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษตามอัตราที่กฎหมายก้าหนด 

 ตอบ  3.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา  71  ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 334  ถึงมาตรา 336 วรรคแรก 
และมาตรา 341 ถึงมาตรา 364 นั้น  ถ้าเป็นการกระท้าที่สามีกระท้าต่อภริยา หรือภริยากระท้าต่อสามี ผู้กระท้า
ไม่ต้องรับโทษ 

78. จากข้อ 77.  ถ้าเป็นการกระท้าที่ผู้บุพการีกระท้าต่อผู้สืบสันดาน  ผู้สืบสันดานกระท้าต่อผู้บุพการี หรือพี่
หรือน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระท้าต่อกัน ผู้กระท้าจะต้องรับโทษทางอาญาอย่างไร 

 1.  แม้กฎหมายมิได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ ก็ให้เป็นความผิดอันยอมความได้ 
 2.  ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 
 3.  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.     

 4.  ผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษตามอัตราที่กฎหมายก้าหนด 

 ตอบ  3.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา  71   วรรคสอง  ความผิดดังระบุมานี้ ถ้าเป็นการกระท้าที่ผู้บุพการีกระท้า
ต่อผู้สืบสันดาน ผู้สืบสันดานกระท้าต่อผู้บุพการี หรือพี่หรือน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระท้าต่อกัน แม้
กฎหมายมิได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ ก็ให้เป็นความผิดอันยอมความได้  และนอกจากนั้น ศาล
จะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 
79. ผู้ใดบันดาลโทสะโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม  จึงกระท้าความผิดต่อผู้ข่มเหงใน
ขณะนั้น  ผู้น้ันจะต้องรับโทษทางอาญาอย่างไร 

 1.  แม้กฎหมายมิได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ ก็ให้เป็นความผิดอันยอมความได้ 
 2.  ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 
 3.  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2. 

 4.  ผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษตามอัตราที่กฎหมายก้าหนด 

 ตอบ  2.   แนวคิด  ป.อ. มาตรา  72   ผู้ใดบันดาลโทสะโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็น 

ธรรม จึงกระท้าความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้น  ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับ 
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ความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 
80. เด็กอายุยังไม่เกินสิบปี กระท้าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด  เด็กนั้นจะต้องรับโทษทางอาญา
อย่างไร 

 1.  เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ 

 2.  ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 
 3.  แม้กฎหมายมิได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ ก็ให้เป็นความผิดอันยอมความได้ 
 4.  เด็กนั้นไม่มีความผิด 

 ตอบ  1.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา 73  วรรคแรก   เด็กอายุยังไม่เกินสิบปี กระท้าการอันกฎหมายบัญญัติ
เป็นความผิด  เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ    
81. จากข้อ  80. จะต้องปฏิบัติตามข้อใดอีกต่อไป 

 1.  ให้พนักงานสอบสวนสั่งเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย 

 2.  ให้พนักงานสอบสวนส่งตัวเด็กให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก 

 3.  ให้พนักงานสอบสวนส่งตัวเด็กเข้าฝากขังไว้เป็นการชั่วคราว 

 4.  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2. 

 ตอบ   2.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา   73   วรรคสอง  ให้พนักงานสอบสวนส่งตัวเด็กตามวรรคหนึ่ง ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กเพื่อด้าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น 

82. เด็กอายุกว่าสิบปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปีกระท้าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นจะต้องรับโทษ
ทางอาญาอย่างไร 

 1.  เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ 

 2.  ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 
 3.  แม้กฎหมายมิได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ ก็ให้เป็นความผิดอันยอมความได้ 
 4.  จะต้องถูกลงโทษตามอัตราที่กฎหมายก้าหนด 

 ตอบ  1.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา  74   วรรค  เด็กอายุกว่าสิบปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปี กระท้าการอันกฎหมาย
บัญญัติเป็นความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ 

83. จากข้อ 82.  ศาลมีอ้านาจที่จะสั่งให้กระท้าตามข้อใด 

 1.  ว่ากล่าวตักเตือนเด็กนั้นแล้วปล่อยตัวไป 

 2.  ถ้าศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได้ 
 3.  ศาลจะมีค้าสั่งให้มอบตัวเด็กนั้นให้แก่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไป โดยวางข้อก้าหนดให้บิดา 
มารดา หรือผู้ปกครองระวังเด็กนั้นไม่ให้ก่อเหตุร้ายตลอดเวลาที่ศาลก้าหนด 

 4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.   แนวคิด  ป.อ. มาตรา   74  วรรคแรก  เด็กอายุกว่าสิบปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปี กระท้าการอัน 
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กฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ให้ศาลมีอ้านาจที่จะด้าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) ว่ากล่าวตักเตือนเด็กนั้นแล้วปล่อยตัวไป และถ้าศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือ
บุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได้ 
 (2)  ถ้าศาลเห็นว่า บิดา มารดา หรือผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได้ ศาลจะมีค้าสั่งให้มอบตัวเด็กนั้น
ให้แก่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไป โดยวางข้อก้าหนดให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองระวังเด็กนั้นไม่ให้ก่อ
เหตุร้ายตลอดเวลาที่ศาลก้าหนดซึ่งต้องไม่เกินสามปีและก้าหนดจ้านวนเงินตามที่เห็นสมควรซึ่งบิดา มารดา 
หรือผู้ปกครองจะต้องช้าระต่อศาลไม่เกินครั้งละหนึ่งหมื่นบาท ในเมื่อเด็กนั้นก่อเหตุร้ายขึ้น 

84. ผู้ใดอายุกว่าสิบห้าปีแต่ต่้ากว่าสิบแปดปี  กระท้าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด  ข้อใดกล่าวถูกต้อง
เกี่ยวกับการกระท้าดังกล่าว 

 1.  ให้ศาลพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและสิ่งอื่นทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้น ในอันที่จะควรวินิจฉัยว่าสมควร
พิพากษาลงโทษผู้นั้นหรือไม่ 
 2.  ถ้าศาลเห็นว่าไม่สมควรพิพากษาลงโทษก็ให้จัดการตามมาตรา 74 

 3.  ถ้าศาลเห็นว่าสมควรพิพากษาลงโทษ ก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่ก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดลงกึ่งหนึ่ง 

 4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.   แนวคิด   ป.อ. มาตรา  75   ผู้ใดอายุกว่าสิบห้าปีแต่ต้่ากว่าสิบแปดปี กระท้าการอันกฎหมาย
บัญญัติเป็นความผิด ให้ศาลพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและสิ่งอื่นทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้น ในอันที่จะควรวินิจฉัยว่า
สมควรพิพากษาลงโทษผู้นั้นหรือไม่   ถ้าศาลเห็นว่าไม่สมควรพิพากษาลงโทษก็ให้จัดการตามมาตรา 74  หรือ
ถ้าศาลเห็นว่าสมควรพิพากษาลงโทษ ก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่ก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดลงกึ่งหนึ่ง 

85. ผู้ใดอายุตั้งแต่สิบแปดปีแต่ยังไม่เกินยี่สิบปี  กระท้าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด  จะต้องรับโทษ
ทางอาญาอย่างไร 

 1.  ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดมาตราส่วนโทษที่ก้าหนดไว้ ส้าหรับความผิดนั้น ลงหนึ่งในสามก็ได้ 
 2.  ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดมาตราส่วนโทษที่ก้าหนดไว้ ส้าหรับความผิดนั้นลงกึ่งหนึ่งก็ได้ 
 3.  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2. 

 4.  ถ้าศาลเห็นสมควร   ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 
 ตอบ  3.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา   76  ผู้ใดอายุตั้งแต่สิบแปดปีแต่ยังไม่เกินยี่สิบปี  กระท้าการอันกฎหมาย
บัญญัติเป็นความผิด  ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดมาตราส่วนโทษที่ก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้นลงหนึ่งในสาม
หรือกึ่งหนึ่งก็ได้ 
86. เมื่อปรากฏว่ามีเหตุบรรเทาโทษ  ไม่ว่าจะได้มีการเพิ่มหรือการลดโทษตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนแล้วหรือไม่   ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่เกินก้าหนดตามข้อใด 

 1.  ไม่เกินหนึ่งในสามของโทษที่จะลงแก่ผู้กระท้าความผิดนั้นก็ได้ 
 2.  ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระท้าความผิดนั้นก็ได้ 
 3.  ให้ศาลรอการลงโทษได้ตามกฎหมายได้ทันที  
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 4.  ให้ศาลปล่อยตัวผู้กระท้าความผิดได้ 
 ตอบ  2.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา  78   วรรคแรก  เมื่อปรากฏว่ามีเหตุบรรเทาโทษ ไม่ว่าจะได้มีการเพิ่ม
หรือการลดโทษตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนแล้วหรือไม่  ถ้าศาลเห็นสมควรจะลด
โทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระท้าความผิดนั้นก็ได ้

87. ข้อใดเป็นเหตุบรรเทาโทษตาม ประมวลกฎหมายอาญา 

 1.  ผู้กระท้าความผิดเป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญาตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัส 

 2.  ผู้กระท้าความผิดเป็นมีคุณความดีมาแต่ก่อนรู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น 

 3.  ผู้กระท้าความผิดลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงานหรือให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา 
หรือเหตุอ่ืนที่ศาลเห็นว่ามีลักษณะท้านองเดียวกัน 

 4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา  78    วรรคสอง  เหตุบรรเทาโทษนั้น ได้แก่ผู้กระท้าความผิดเป็นผู้โฉด
เขลาเบาปัญญาตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัส มีคุณความดีมาแต่ก่อน รู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้าย
แห่งความผิดนั้น  ลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงานหรือให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา หรือเหตุอ่ืนที่
ศาลเห็นว่ามีลักษณะท้านองเดียวกัน 

88. ค้าว่า  “พยายามกระท้าความผิด” หมายถึงข้อใด 

 1.  ลงมือกระท้าความผิดแล้วแต่กระท้าไปไม่ตลอด 

 2.  ลงมือกระท้าความผิด โดยกระท้าไปตลอดแล้ว แต่การกระท้านั้นไม่บรรลุผล 

 3.  ถูกทั้งข้อ 1.และ 2. 

 4.  การพยายามกระท้าความผิด ต้องอยู่ในขั้นที่ยังไม่ถึงขั้นลงมือกระท้าความผิด 

 ตอบ  3.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา   80  วรรคแรก  ผู้ใดลงมือกระท้าความผิดแต่กระท้าไปไม่ตลอด หรือ
กระท้าไปตลอดแล้วแต่การกระท้านั้นไม่บรรลุผล ผู้นั้นพยายามกระท้าความผิด 

89. ผู้ใดพยายามกระท้าความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษอย่างไรตามประมวลกฎหมายอาญา 

 1.  แม้กฎหมายมิได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ ก็ให้เป็นความผิดอันยอมความได้ 
 2.  ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 
 3.  ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้น 

 4.  ศาลจะไม่ลงโทษเลยก็ได้ 
 ตอบ  3.  แนวคิด   ป.อ.  มาตรา  80    วรรคสอง  ผู้ใดพยายามกระท้าความผิด ผู้นั้น  ต้องระวางโทษสอง
ในสามส่วนของโทษที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้น 

90. การพยายามกระท้าความผิดที่ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้เกิดจากเหตุผลของการกระท้าตามข้อใด 

 1.  เพราะเหตุปัจจัยซึ่งใช้ในการกระท้า ซึ่งการกระท้านั้นไม่สามารถจะบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ 
 2.  เพราะเหตุแห่งวัตถุที่มุ่งหมายกระท้าต่อ ซึ่งการกระท้านั้นไม่สามารถจะบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ 
 3.  เพราะไม่มีเจตนากระท้าความผิดมาแต่แรก และเป็นเพียงการไม่รู้ข้อเท็จจริงเท่านั้น 
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 4.  ถูกทั้งข้อ 1.และ 2. 

 ตอบ  4.   แนวคิด   ป.อ. มาตรา   81  วรรคแรก  ผู้ใดกระท้าการโดยมุ่งต่อผลซึ่งกฎหมายบัญญัติเป็น
ความผิด แต่การกระท้านั้นไม่สามารถจะบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ เพราะเหตุปัจจัยซึ่งใช้ในการกระท้าหรือเหตุ
แห่งวัตถุที่มุ่งหมายกระท้าต่อ ให้ถือว่าผู้นั้นพยายามกระท้าความผิด 

91. จากข้อ 90.  ผู้กระท้าต้องรับโทษทางอาญาอย่างไร 

 1.  ให้ลงโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้น 

 2.  ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 
 3.  ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้น 

 4.  ศาลจะไม่ลงโทษเลยก็ได้ 
 ตอบ  1.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา   81  วรรคแรก  ผู้ใดกระท้าการโดยมุ่งต่อผลซึ่งกฎหมายบัญญัติเป็น
ความผิด แต่การกระท้านั้นไม่สามารถจะบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ เพราะเหตุปัจจัยซึ่งใช้ในการกระท้าหรือเหตุ
แห่งวัตถุที่มุ่งหมายกระท้าต่อ ให้ถือว่าผู้นั้นพยายามกระท้าความผิด  แต่ให้ลงโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่
กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้น 

92. จากข้อ 90.  ถ้าการกระท้าดังกล่าวในวรรคแรกได้กระท้าไปโดยความเชื่ออย่างงมงาย ผู้กระท้าต้องรับ
โทษทางอาญาอย่างไร 

 1.  ให้ลงโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้น 

 2.  ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 
 3.  ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้น 

 4.  ศาลจะไม่ลงโทษเลยก็ได้ 
 ตอบ  4.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา   81  วรรคสอง   ถ้าการกระท้าดังกล่าวในวรรคแรกได้กระท้าไปโดย
ความเชื่ออย่างงมงาย   ศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ 
93. ผู้ใดพยายามกระท้าความผิด หากยับยั้งเสียเองไม่กระท้าการให้ตลอด หรือกลับใจแก้ไขไม่ให้การกระท้า
นั้นบรรลุผล ผู้นั้นจะต้องรับผิดทางอาญาอย่างไร 

 1.  ให้ลงโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้น 

 2.  ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 
 3.  ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้น 

 4.  ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษส้าหรับการพยายามกระท้าความผิดนั้น 

 ตอบ  4.   แนวคิด   ป.อ. มาตรา  82   ผู้ใดพยายามกระท้าความผิด  หากยับยั้งเสียเองไม่กระท้าการให้
ตลอด หรือกลับใจแก้ไขไม่ให้การกระท้านั้นบรรลุผล  ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษส้าหรับการพยายามกระท้าความผิด
นั้น  แต่ถ้าการที่ได้กระท้าไปแล้วต้องตามบทกฎหมายที่บัญญัติเป็นความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษส้าหรับความผิด
นั้นๆ 
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94. ผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระท้าความผิดไม่ว่าด้วยการใช้  บังคับ  ขู่เข็ญ  จ้าง  วานหรือยุยงส่งเสริม หรือด้วยวิธีอ่ืน
ใด  ผู้นั้นเป็นบุคคลตามข้อใด 

 1.  เป็นตัวการ     2.  เป็นผู้ใช้  

 3.  เป็นผู้สนับสนุน    4.  เป็นผู้ร่วมกระท้าความผิด 

 ตอบ  2.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา  84    วรรคแรก  ผู้ใดก่อให้ผู้อ่ืนกระท้าความผิดไม่ว่าด้วยการใช้ บังคับ ขู่
เข็ญ จ้าง วานหรือยุยงส่งเสริม หรือด้วยวิธีอ่ืนใด ผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระท้าความผิด 

95. ถ้าความผิดมิได้กระท้าลง  ไม่ว่าจะเป็นเพราะผู้ถูกใช้ไม่ยอมกระท้า  ยังไม่ได้กระท้า  หรือเหตุอ่ืนใด   
ผู้ใช้ต้องระวางโทษหรือไม่  อย่างไร 

 1.  ไม่ต้องรับโทษ  ตามกฎหมายใหม่ 
 2.  ต้องรับโทษ  เพียง 1 ใน 3  ของโทษที่ก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้น 

 3.  ต้องรับโทษ  เพียง 2 ใน 3  ของโทษที่ก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้น 

 4.  ต้องรับโทษ  เพียง กึ่งหนึ่ง  ของโทษที่ก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้น 

 ตอบ   2.  แนวคิด   ป.อ.  มาตรา  84    วรรคสอง  ถ้าความผิดมิได้กระท้าลง  ไม่ว่าจะเป็นเพราะ 

ผู้ถูกใช้ไม่ยอมกระท้า  ยังไมไ่ด้กระท้า  หรือเหตุอ่ืนใด   ผู้ใช้ต้องระวางโทษเพียง หนึ่งในสามของโทษที่ 
ก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้น 

96. กรณีตาม ข้อ 95.  หากผู้ถูกใช้เป็นบุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี  ดังนั้น  ผู้ใช้ต้องรับโทษทางอาญาอย่างไร 

 1.  ระวางโทษเสมือนเป็นตัวการ 

 2.  ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้ใช้  1 ใน 3  ของโทษที่ศาลก้าหนดไว้ส้าหรับผู้นั้น 

 3.  ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้ใช้  2 ใน 3  ของโทษที่ก้าหนดไว้ส้าหรับผู้นั้น 

 4.  ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้ใช้  กึ่งหนึ่ง  ของโทษที่ก้าหนดไว้ส้าหรับผู้นั้น 

 ตอบ  4.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา    84  วรรคสาม (แก้ไขใหม่ พ.ศ.2559)  “ถ้าผู้ถูกใชไ้ด้กระท้าความผิด
นั้น  ผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการ  ถ้าผู้ถูกใช้เป็นบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี  ผู้พิการ  ผู้ทุพพลภาพ  ลูกจ้าง
หรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ใช้  ผู้ที่มีฐานะยากจน  หรือผู้องพึ่งพาผู้ใช้เพราะป่วยเจ็บหรือไม่ว่าทางใด  ให้
เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้ใช้กึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลก้าหนดส้าหรับผู้นั้น” 

97. ถ้าใช้ผู้อ่ืนกระท้าความผิด  แล้วยังเข้าไปช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกก่อนการกระท้าความผิด  เช่นนี้ถือ
ว่าบุคคลนั้นต้องรับโทษทางอาญาอย่างไร 

 1.  ถือเป็นผู้ใช้     2.  ถือเป็นผู้สนับสนุน  

 3.  ถือเป็นผู้ลงมือ     4.  ถือเป็นตัวการ 

 ตอบ  1.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา  84   หลัก  ใช้ผู้อื่นกระท้าความผิด  แล้วยังเข้าไปช่วยเหลือหรือให้ความ
สะดวกก่อนการกระท้าความผิดอันมีลักษณะสนับสนุน  ถือว่าการสนับสนุนนั้นเป็นส่วนหน่ึงของความผิดฐาน
ใช้  จึงเกลื่อนกลืนเป็น กรรมเดียวกัน  ยังคงมีความผิดฐานเป็นผู้ใช้เพียงฐานเดียว  (ฎ.13059/2555) 
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98. ถ้าผู้ถูกใช้ตามมาตรา  84  ได้ให้ข้อมูลอันส้าคัญอันเป็นการเปิดเผยถึงการกระท้าความผิดของผู้ใช้ให้
กระท้าความผิด  และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการด้าเนินคดีแก่บุคคลดังกล่าว บุคคลผู้ถูกใช้นี้  จะต้องรับโทษ
ทางอาญาอย่างไร 

 1.  ให้ลงโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้น 

 2.  ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 
 3.  ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้น 

 4.  ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษส้าหรับการพยายามกระท้าความผิดนั้น 

 ตอบ  2.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา  85/1  (แก้ไขใหม่ พ.ศ.2559) 

99. ข้อใดกล่าวผิด  เกี่ยวกับการเป็นผู้สนับสนุน ตามประมวลกฎหมายอาญา 

 1.  กระท้าด้วยประการใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อ่ืนกระท้าความผิดก่อน
กระท้าความผิด 

 2.  กระท้าด้วยประการใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อ่ืนกระท้าความผิดขณะ
กระท้าความผิด 

 3. กระท้าด้วยประการใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อ่ืนกระท้าความผิดหลัง
กระท้าความผิด  
 4.  ไม่มีข้อใดผิด 

 ตอบ  3.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา  86   ผู้ใดกระท้าด้วยประการใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความ
สะดวกในการที่ผู้อ่ืนกระท้าความผิด  ก่อนหรือขณะกระท้าความผิด  แม้ผู้กระท้าความผิดจะมิได้รู้ถึงการ
ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตาม 

100. ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุน   ผู้นั้นจะต้องรับโทษทางอาญาอย่างไร 

 1.  ให้ลงโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้น 

 2.  ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 
 3.  ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดที่สนับสนุนน้ัน 

 4.  ผู้นัน้ไม่ต้องรับโทษส้าหรับการพยายามกระท้าความผิดนั้น 

 ตอบ  3.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา  86  ผู้ใดกระท้าด้วยประการใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความ
สะดวกในการที่ผู้อ่ืนกระท้าความผิดก่อนหรือขณะกระท้าความผิด แม้ผู้กระท้าความผิดจะมิได้รู้ถึงการ
ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตาม ผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระท้าความผิด  ต้องระวางโทษสองในสาม
ส่วนของโทษที่ก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดที่สนับสนุนน้ัน   
 

 

-------------------------- 
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แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที ่2. 
1. ในคดีอาญา จะถือว่าเป็นอันขาดอายุความ  เมื่อมิได้กระท้าตามข้อใด   
 1.  มิได้ฟ้องผู้กระท้าความผิด   

 2.  มิได้ตัวผู้กระท้าความผิดมายังศาลภายในก้าหนด 

 3.  มิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระท้าความผิดมายังศาลภายในก้าหนด 

 4.  มิได้ฟ้อง  ได้ตัวผู้กระท้าความผิดมายังศาลภายในก้าหนด และศาลสั่งประทับรับฟ้อง 

 ตอบ  3.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา   95  ในคดีอาญา ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระท้าความผิดมายังศาลภายใน
ก้าหนดดังต่อไปนี้ นับแต่วันกระท้าความผิด เป็นอันขาดอายุความ 

2. อายุความสูงสุด ตามประมวลกฎหมายอาญา คือข้อใด 

 1.  ห้าสิบปี     2.  สามสิบปี  

 3.  ยี่สิบปี      4.  แล้วแต่ศาลจะก้าหนด 

 ตอบ  3.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา  95(1)   ยี่สิบปี ส้าหรับความผิดต้องระวางโทษประหารชีวิต จ้าคุกตลอด
ชีวิต หรือจ้าคุกยี่สิบปี 
3. อายุความในคดีลหุโทษ  มีก้าหนดอายุความเท่าใด 

 1.  6  เดือน     2.  9  เดือน  

 3.  1 ปี      4.  ไม่มีอายุความ 

 ตอบ  3.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา  95(5)   หนึ่งปี ส้าหรับความผิดต้องระวางโทษจ้าคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนลง
มาหรือต้องระวางโทษอย่างอื่น 

4. ภายใต้บังคับมาตรา 95  ในกรณีความผิดอันยอมความได้  ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ภายในก้าหนดเวลา
เท่าใด  นับแต่วันที่รู้เร่ืองความผิดและรู้ตัวผู้กระท้าความผิด คดีเป็นอันขาดอายุความ 

 1.  1  เดือน     2.  3  เดือน   

 3.  6  เดือน     4.  9  เดือน 

 ตอบ  2.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา  96 ภายใต้บังคับมาตรา 95 ในกรณีความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหาย
มิได้ร้องทุกข์ภายใน สามเดือน นับแต่วันที่รู้เร่ืองความผิดและรู้ตัวผู้กระท้าความผิด เป็นอันขาดอายุความ   
5. ในการฟ้องขอให้กักกัน  ถ้าจะฟ้องภายหลังการฟ้องคดีอันเป็นมูลให้เกิดอ้านาจฟ้องขอให้กักกัน ต้องฟ้อง
ภายในก้าหนดกี่เดือน  นับแต่วันที่ฟ้องคดีนั้น มิฉะนั้น เป็นอันขาดอายุความ 

 1.  1  เดือน     2.  3  เดือน  

 3.  6  เดือน     4.  9  เดือน 

 ตอบ  3.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา   97  ในการฟ้องขอให้กักกัน ถ้าจะฟ้องภายหลังการฟ้องคดีอันเป็น 

มูลให้เกิดอ้านาจฟ้องขอให้กักกัน  ต้องฟ้องภายในก้าหนดหกเดือน นับแต่วันที่ฟ้องคดีนั้น  มิฉะนั้น 

เป็นอันขาดอายุความ 
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6. การยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ  หรือการกักขังแทนค่าปรับ  ถ้ามิได้ท้าภายในก้าหนดกี่ปี  นับแต่วันที่ได้มีค้า
พิพากษาถึงที่สุด จะยึดทรัพยส์ินหรือกักขังไม่ได้ 
 1.  3 ปี      2.  5 ป ี   

 3.  7 ปี      4.  10 ปี 
 ตอบ  2.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา   99   การยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ หรือการกักขังแทนค่าปรับ ถ้ามิได้ท้า
ภายในก้าหนด ห้าปี นับแต่วันที่ได้มีค้าพิพากษาถึงที่สุด จะยึดทรัพย์สินหรือกักขังไม่ได้ 
7. ความผิดลหุโทษ  คือความผิดตามข้อใด 

 1.  โทษจ้าคุกไม่เกิน  1 ปี  ปรับไม่เกิน  1 หมื่นบาท  หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

 2.  โทษจ้าคุกไม่เกิน  1 ปี  ปรับไม่เกิน  1 พันบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

 3.  โทษจ้าคุกไม่เกิน  1 เดือน  ปรับไม่เกิน  1 หมื่นบาท  หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

 4.  โทษจ้าคุกไม่เกิน  1 เดือน  ปรับไม่เกิน  1 พันบาท  หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

 ตอบ  3.  แนวคิด ป.อ.  มาตรา 102  ความผิดลหุโทษ  คือความผิดซึ่งต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน  1 
เดือน  ปรับไม่เกิน  1 หมื่นบาท  หรือทั้งจ้าทั้งปรับ  (แก้ไข พ.ศ.2558) 

8. ข้อใดกล่าวผิด  เกี่ยวกับความผิดลหุโทษ 

 1.  การกระท้าความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายนี้ แม้กระท้าโดยไม่มีเจตนาก็เป็นความผิด 

 2.  ผู้ใดพยายามกระท้าความผิดลหุโทษ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

 3.  ความผิดลหุโทษ  เป็นความผิดอันยอมความได้  

 4.  ผู้สนับสนุนในความผิดลหุโทษไม่ต้องรับโทษ 

 ตอบ  3.  แนวคิด   ความผิดลหุโทษเป็นความผิดยอมความไม่ได้  พนักงานสอบสวนจึงมีอ้านาจ
สอบสวนโดยไม่ต้องมีค้าร้องทุกข์  ตาม ป.วิ.อาญา  มาตรา  121 

9. ข้อใด ไม่ใช่การกระท้าความผิดฐานก่อการร้าย  ตามประมวลกฎหมายอาญา 

 1.  กระท้าการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงโดยมีความมุ่งหมายเพื่อขู่เข็ญหรือบังคับ
รัฐบาลไทย 

 2.  สร้างความปั่นป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน เพื่อขู่เข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย 
รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ให้กระท้าหรือไม่กระท้าการใด 

 3.  ชุมนุม ประท้วง โต้แย้ง หรือเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้รัฐช่วยเหลือหรือให้ได้รับความเป็นธรรมอัน
เป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

 ตอบ  3.   แนวคิด  ป.อ. มาตรา   135/1  วรรคสอง   การกระท้าในการเดินขบวน ชุมนุม ประท้วง 

โต้แย้ง หรือเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้รัฐช่วยเหลือหรือให้ได้รับความเป็นธรรมอันเป็นการใช้เสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญ   ไม่เป็นการกระท้าความผิดฐานก่อการร้าย 

 



คู่มือเตรียมสอบ นกัวิชาการทีด่ินปฏิบติัการ กรมที่ดิน 152 

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

 

10. ข้อใด  มีความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  136 

 1.  ด่าว่า “เจ้าพนักงานเป็นคนตอแหล”   

 2.  ถ่มน้้าลายใส่เจ้าพนักงาน 

 3.  พิมพ์ข้อความลงในเฟสบุ๊คกล่าวดูถูกเจ้าพนักงาน  
 4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา  136  ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระท้าการตามหน้าที่ หรือเพราะได้
กระท้าการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษ... 
 การกระท้า  “ดูหมิ่น”  คือ  การกระท้าด้วยประการใดๆ อันเป็นการดูถูก เหยียดหยาม  สบประมาท ด่าทอ  
ซึ่งเป็นการลดคุณค่าของผู้อื่น  
11. ความผิดฐานแจ้งความเท็จ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 137  อันจะเป็นความผิดส้าเร็จ  ต่อเมื่อ
ได้กระท้าตามข้อใด  
 1.  เมื่อแจ้งความเท็จก็ผิดส้าเร็จแล้ว  โดยไม่ต้องดูว่าเจ้าพนักงานทราบถึงการแจ้งนั้นหรือไม่ 
 2.  เมื่อเจ้าพนักงานรับทราบข้อความตามที่แจ้ง แม้เจ้าพนักงานจะไม่เชื่อก็ตาม 

 3.  ถูกทั้งข้อ 1.  และ 2.     

 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

 ตอบ  2.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา   137  หลัก  เมื่อเจ้าพนักงานรับทราบข้อความตามที่แจ้ง ก็เป็นความผิด
ส้าเร็จแล้วทันที แม้เจ้าพนักงานจะไม่เชื่อก็ตามที่แจ้งก็ตาม  (ฎ.459/2472)  แต่หากแจ้งแต่เจ้าพนักงานไม่
ทราบ  เป็นเพียงพยายาม 

12. จ้าเลยเป็นเจ้าพนักงานต้ารวจ  ได้จับกุมผู้เสียหายซึ่งเล่นการพนันไก่ชน โดยไม่ได้รับอนุญาต  อันเป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่ แต่ภายหลังได้เรียกเงินจากผู้เสียหายโดยมิชอบ จ้าเลยมีความผิดอาญาฐานใด 

 1.  ผิดฐานเป็นคนกลางเรียกรับสินบน   

 2.  ผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบน  
 3.  ถูกทั้งข้อ 1.และ 2.     

 4.  ผิดเจ้าพนักงานใช้อ้านาจในต้าแหน่งโดยมิชอบ 

 ตอบ 2.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา   149  กล่าวคือ  เป็นการเรียกรับทรัพย์สิน (สินบน) เพื่อจะกระท้าหรือไม่
กระท้าการอย่างใดในต้าแหน่งของตน  
13. ข้อใดเป็นองค์ประกอบส้าคัญในความผิดฐานแสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน  ตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 145 

 1.  ผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน 

 2.  กระท้าการเป็นเจ้าพนักงาน โดยตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอ้านาจกระท้าการน้ัน 

 3.  ถูกทั้งข้อ 1.และ 2. 

 4.  ไม่มีสิทธิที่จะสวมเคร่ืองแบบหรือประดับเคร่ืองหมายของเจ้าพนักงาน 
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 ตอบ  3.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา   145  วรรคแรก  ผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน และกระท้าการเป็นเจ้า
พนักงาน โดยตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอ้านาจกระท้าการน้ัน ต้องระวางโทษ..” 

14. ข้อใดกล่าวผิด  เกี่ยวกับความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  
147   

 1.  ต้องเป็นเจ้าพนักงาน ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ 

 2.  ต้องมีหน้าที่ในการซื้อ ท้า จัดการหรือรักษาทรัพย์ โดยกฎหมายบัญญัติก้าหนดไว้โดยเฉพาะ หรือ
ผู้บังคับบัญชามอบหมายหรือสั่งการ 

 3.  แม้ไม่มีการครอบครองทรัพย์ ก็เป็นความผิดตามมาตรานี้ได้ 
 4.  ไม่มีข้อใดผิด 

 ตอบ  3.  แนวคิด  ป.อ.  มาตรา  147   หลัก  ค้าว่า “เบียดบัง” จึงต้องครอบครองทรัพย์นั้นอยู่ แล้วเอา
ทรัพย์นั้นไปในลักษณะตัดกรรมสิทธิ์ มิใช่เพียงชั่วคราวแต่เอากลับคืนมา (เป็นกรณีเกี่ยวกับสิ่งของต่างๆไม่
รวมถึงการน้าเงินไปใช้) 
15. ข้อใดมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อ้านาจในต้าแหน่งโดยมิชอบ  ตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 148 

 1.  เจ้าพนักงานต้ารวจแกล้งจับ  แล้วเรียกเอาเงินเพื่อเป็นการปล่อย 

 2.  เจ้าหน้าที่ อ้างมีบัตรสนเท่ ว่าผู้เสียหายกระท้าผิด แล้วขู่เรียกรับเงิน  
 3.  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2. 

 4.  ก้านันก็พูดกับผู้เสียหายในท้านองไกล่เกลี่ยให้เลิกคดีกัน  
 ตอบ  3.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา  148   หลัก  แกล้งจับ  แล้วเรียกเอาทรัพย์เป็นการใช้อ้านาจโดยมิชอบ ใน
ต้าแหน่งให้เขามอบให้ หรือหาให้(ฎ.1084/2536)  เจ้าหน้าที่ อ้างมีบัตรสนเท่ ว่าผู้เสียหายกระท้าผิด แล้วขู่
เรียกรับเงิน  แม้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวแก่การนั้นก็มีความผิดแล้ว 

16. ข้อใดกล่าวถูกต้อง  เกี่ยวกับเจ้าพนักงานเรียกรับสินบน  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 149 

 1.  เรียกแม้ยังไม่ได้ก้าหนดจ้านวนเงิน หรือผู้ต้องหาจะไม่ยอมก็ตาม 

 2.  ต้องเป็นเร่ืองในหน้าที่ ในต้าแหน่ง 

 3.  ไม่ต้องมีเจตนาทุจริต เพียงเจตนาธรรมดาก็เพียงพอ 

 4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.   แนวคิด ป.อ.  มาตรา 149  หลัก เจ้าพนักงาน เรียกรับสินบน 

 1. เรียกแม้ยังไม่ได้ก้าหนดจ้านวนเงิน หรือผู้ต้องหาจะไม่ยอมก็ตาม 

 2. ต้องเป็นเรื่องในหน้าที่ ในต้าแหน่ง 

 3. ไม่ต้องมีเจตนาทุจริต เพียงเจตนาธรรมดาก็เพียงพอ 

17. ข้อใดกล่าวผิด  เกี่ยวกับเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ ตามประมวล
กฎหมายอาญา  มาตรา 157 
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 1.  การละเว้น หมายถึง ต้องรู้ถึงสิ่งนั้นเสียก่อน แล้วจึงละเว้น ถ้าไม่รู้ก็ไม่มีความผิด 

 2.  ต้ารวจใช้อ้านาจขู่เข็ญให้สารภาพ หรือแก้บันทึกว่ารับ หรือไม่รับแจ้งความ ไม่ถือว่าผิดมาตรานี้ 
 3.  เจตนาพิเศษ คือ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 

 4.  การท้าร้ายร่างกายผู้ต้องหา ของเจ้าพนักงานต้ารวจ ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่จึงไม่ผิดมาตรานี้ 
 ตอบ  2.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา   157  หลัก  การท้าร้ายร่างกายผู้ต้องหา ของเจ้าพนักงานต้ารวจ ไม่
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่จึงไม่ผิดมาตรานี้   แต่ต้ารวจมีหน้าที่ในการอ้านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อและชี้แจง 
ถ้าไม่ปฏิบัติ ก็ถือว่าละเว้น (ฎ.2577/2534)  ดังนั้น  การที่ต้ารวจใช้อ้านาจขู่เข็ญให้สารภาพ หรือแก้บันทึกว่า
รับ หรือไม่รับแจ้งความ ถือว่าผิดมาตรานี้ 
18. เจ้าพนักงานจะมีความผิดฐานปลอมเอกสาร  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 161  เจ้าพนักงานนั้น
จะต้องมีหน้าที่ตามข้อใด 

 1.  มีหน้าที่ท้าเอกสาร     2.  มีหน้าที่กรอกข้อความลงในเอกสาร 

 3.  มีหน้าที่ดูแลรักษาเอกสาร   4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา  161   ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ท้าเอกสาร กรอกข้อความลงใน
เอกสารหรือดูแลรักษาเอกสารกระท้าการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น ต้องระวางโทษ 

19. ข้อใดกล่าวผิด  เกี่ยวกับเร่ืองเจ้าพนักงานปลอมเอกสาร  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 161   

 1.  ต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่โดยแท้จริงในการท้าเอกสาร  คือ ผู้ที่ลงชื่อในการออกเอกสาร ไม่รวมถึงกรณีที่
เสมียนท้าแล้วน้าไปเสนอ กรณีนี้เสมียนไม่ผิด 

 2.  เจ้าพนักงานผู้ออกมีอ้านาจออก  แต่ภายหลังเอามาแก้โดยไม่มีอ้านาจ   การแก้ดังกล่าวไม่ท้าให้เป็น
ความผิดฐานปลอมเอกสารได้ 
 3.  การแก้ไขโดยไม่มีอ้านาจ  คือการแก้ไขภายหลังจากพ้นจากอ้านาจของตนไปแล้ว   
 4.  หน้าที่  อาจเกิดจากการมอบหมาย  หรือค้าสั่งของหน่วยราชการต่างหน่วยได้ 
 ตอบ  2.  แนวคิด    ป.อ.มาตรา  161  หลัก   
**หากเจ้าพนักงานมีอ้านาจออกเอกสาร ไม่เป็นเอกสารปลอม 

**เจ้าพนักงานที่ดินผู้มีอ้านาจ ท้าโฉนด แต่ ข้อความไม่ตรงความเป็นจริง เป็นเอกสารเท็จ 

**คนออกมีอ้านาจออก แต่ภายหลังเอามาแก้โดยไม่มีอ้านาจ  การแก้ท้าให้เป็นเอกสารปลอม 

20. ข้อใดเป็นความผิดฐาน  เจ้าพนักงานท้าเอกสารอันเป็นเท็จ  ตาม ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 162 

 1.  รับรองเป็นหลักฐานว่า ตนได้กระท้าการอย่างใดขึ้นหรือว่าการอย่างใดได้กระท้าต่อหน้าตนอันเป็น
ความเท็จ 

 2.  รับรองเป็นหลักฐานว่า ได้มีการแจ้งซึ่งข้อความอันมิได้มีการแจ้ง 

 3.  ละเว้นไม่จดข้อความซึ่งตนมีหน้าที่ต้องรับจด หรือจดเปลี่ยนแปลงข้อความเช่นว่านั้น  
 4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.   แนวคิด   ป.อ.มาตรา 162    หลัก   “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ท้าเอกสาร รับเอกสารหรือ 
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กรอกข้อความลงในเอกสารกระท้าการดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ 
 (1)  รับรองเป็นหลักฐานว่า ตนได้กระท้าการอย่างใดขึ้นหรือว่าการอย่างใดได้กระท้าต่อหน้าตนอันเป็น
ความเท็จ 

 (2)  รับรองเป็นหลักฐานว่า ได้มีการแจ้งซึ่งข้อความอันมิได้มีการแจ้ง 

 (3)  ละเว้นไม่จดข้อความซึ่งตนมีหน้าที่ต้องรับจด หรือจดเปลี่ยนแปลงข้อความเช่นว่านั้น หรือ 

 (4)  รับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารน้ันมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จต้องระวางโทษ 

21. ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด แก่เจ้าพนักงานในต้าแหน่งตามข้อใด  จึงจะ
ถือว่าเป็นความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานในการยุติธรรม  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 167 

 1.  ตุลาการ     2.  พนักงานอัยการ 

 3.  พนักงานสอบสวน    4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา   167  ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด แก่
เจ้าพนักงาน  ในต้าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดีหรือพนักงานสอบสวน เพื่อจูงใจให้กระท้าการ ไม่
กระท้าการหรือประวิงการกระท้าใดอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษ 

 หมายเหตุ  “ผู้ว่าคดี”  ในปัจจุบันถูกยกเลิกไปแล้ว 

22. การกระท้าตามข้อใด  ไม่ถือว่ามีความผิดฐานขัดขืนค้าบังคับซึ่งให้มาเพื่อให้ถ้อยค้า  ตามประมวล
กฎหมายอาญา  มาตรา 168 

 1.  ผู้ต้องหาไม่มาตามหมายเรียก  ของพนักงานสอบสวน 

 2.  ผู้ต้องหาไม่มาให้การในฐานะผู้ต้องหา ตามค้าสั่งของเจ้าพนักงาน 

 3.  ถูกทั้งข้อ 1.และ 2.    

 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

 ตอบ  3.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา  168   หลัก  ค้าบังคับตามมาตรานี้ต้องเป็นค้าบังคับตามกฎหมาย 
กล่าวคือ ต้องมีกฎหมายให้อ้านาจท้าได้ 
 ค้าว่า  “ซึ่งให้มาเพื่อให้ถ้อยค้า”  หมายถึง  ให้มาเพื่อให้ถ้อยค้าในฐานะพยาน  ไม่รวมถึงผู้ต้องหาซึ่งมี
สิทธิจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ 
23. การแจ้งความเท็จ อันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 172  

 จะต้องท้าการแจ้งแก่บุคคลใด  จึงจะเป็นความผิดตามมาตรานี้ 
 1.  พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอ้านาจสืบสวนคดีอาญา  
 2.  พนักงานอัยการ 

 3.  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.    

 4.  เจ้าพนักงานทั่วไป 

 ตอบ   3.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา  172   ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่ พนักงาน 

อัยการ ผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอ้านาจสืบสวนคดีอาญา ซึ่งอาจท้าให้ผู้อื่นหรือประชาชน 
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เสียหาย ต้องระวางโทษ 

24. การแจ้งความเท็จ อันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา ตาม ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 173  จะต้องท้า
การแจ้งแก่บุคคลใด  จึงจะเป็นความผิดตามมาตรานี้ 
 1.  พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอ้านาจสืบสวนคดีอาญา  
 2.  พนักงานอัยการ 

 3.  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.    

 4.  เจ้าพนักงานทั่วไป 

 ตอบ  1.   แนวคิด   ป.อ.มาตรา  173   แจ้งความ(อาญา)เท็จ โดยรู้ว่าไม่ได้เกิดขึ้นจริง 

ต้องเป็นการที่จ้าเลยไปแจ้งต่อ  1.พนักงานสอบสวน  2.เจ้าหนักงานผู้มีอ้านาจสอบสวนในคดีอาญา (ไม่รวม
พนักงานอัยการ) 
25. ข้อใดกล่าวผิด  เกี่ยวกับการแจ้งความเท็จ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 173  

 1.  แจ้งความว่ารถหาย  เพื่อแสดงต่อบริษัทประกันภัย เพื่อให้ได้เงิน ผิดมาตรานี้ 
 2.  ต้องเป็นการเจตนาโดยรู้ว่าไม่มีความผิดเกิดขึ้น และแจ้งโดยประสงค์ต่อผลว่าได้มีการกระท้า 

 3.  ถ้าแจ้งโดยส้าคัญผิดในข้อเท็จจริง หรือไม่มีเจตนาก็ย่อมไม่มีความผิด   
 4.  ไม่มีข้อใดกล่าวผิด 

 ตอบ  4.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา  173   หลัก แจ้งความ(อาญา)เท็จ โดยรู้ว่าไม่ได้เกิดขึ้นจริง 

  1.  ต้องเป็นการที่จ้าเลยไปแจ้งต่อ 1.พนักงานสอบสวน 2.เจ้าหนักงานผู้มีอ้านาจสอบสวนในคดีอาญา 
(ไม่รวมอัยการ) 
 2.  แจ้งความว่ารถหาย เพื่อแสดงต่อบริษัทประกันภัย เพื่อให้ได้เงิน ผิด ม.173 

 3.  ต้องเป็นการเจตนาโดยรู้ว่าไม่มีความผิดเกิดขึ้น และแจ้งโดยประสงค์ต่อผลว่าได้มีการกระท้า
ความผิดตามที่แจ้งนั้น ถ้าแจ้งโดยส้าคัญผิดในข้อเท็จจริง หรือไม่เจตนาย่อมไม่มีความผิด เช่นถ้าโคหายแล้วไป
แจ้งว่าโดนลัก แต่ความจริงแล้วโคนั้นหนีออกไปเอง  ก็ไม่มีความผิดตาม มาตรา  173 

26. ข้อใดกล่าวผิด  เกี่ยวกับความผิดฐานเบิกความเท็จ  ตาม ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 177 

 1.  ในคดีแพ่ง ต้องเป็นการเบิกความเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทที่มีน้้าหนักในการวินิจฉัย ท้าให้เกิดผลแพ้
ชนะในคดี  
 2.  ความผิดส้าเร็จทันทีเมื่อเบิกความเท็จ  
 3.  แม้จะถอนฟ้องหรือยอมความในคดีหลัก ก็ยังมีความผิดฐานเบิกความเท็จอยู่ 
 4.  ไม่มีข้อใดกล่าวผิด 

 ตอบ  4.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา 177    หลัก  เบิกความเท็จ (ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งและคดีอาญา) 
 1.  ความผิดส้าเร็จทันทีเมื่อเบิกความเท็จ   แม้พยานไม่พยานไม่ลงชื่อหรือไม่สาบาน และไม่ต้องรอให้
ศาลพิพากษาเสียก่อน 

 2.  แม้จะถอนฟ้องหรือยอมความในคดีหลัก ก็ยังมีความผิดฐานเบิกความเท็จอยู่ 
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 3.  ในคดีแพ่ง  ต้องเป็นการเบิกความเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทที่มีน้้าหนักในการวินิจฉัย ท้าให้เกิดผล
แพ้ชนะในคดี 
27. ข้อใด ไม่มีความผิดฐานท้าลายหรือเอาไปเสียซึ่งเอกสาร  ตาม ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 188 

 1. โจทก์ท้าหนังสือมอบอ้านาจให้จ้าเลยน้าไปจดทะเบียนจ้านอง  แต่จ้าเลยน้าไปจดทะเบียนโอนซึ่งไม่
ตรงกับเจตนาโจทก์ 
 2.  จ้าเลยลักเอาแบบพิมพ์เช็คที่ยังไม่กรอกข้อความของโจทก์ไป 

 3.  จ้าเลยลักบัตร ATM  ของโจทก์ไป   

 4.  ไม่มีข้อใดผิด 

 ตอบ  2.   แนวคิด   ป.อ.มาตรา   188   หลัก   แบบพิมพ์เช็ค ถ้ายังไม่กรอกข้อความ  ยังไม่ถือว่าเป็น
เอกสาร  จึงไม่ผิดมาตรานี้  แต่อาจเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ 
28. ข้อใดกล่าวถูกต้อง  เกี่ยวกับความผิดฐานช่วยผู้กระท้าความผิดไม่ให้ต้องรับโทษ ตาม ประมวลกฎหมาย
อาญา  มาตรา 189 

 1.  ต้องมีเจตนาพิเศษ คือเพื่อมิให้ต้องโทษ ถ้าได้กระท้าไปโดยมีมูลเหตุอย่างอื่นไม่เป็นความผิด 

 2.  ต้องเป็นผู้กระท้าความผิด หรือถูกหาว่ากระท้าความผิด แต่ถ้าศาลยกฟ้อง ถือว่าไม่ใช่ผู้กระท้า
ความผิด 

 3.  การรับสมอ้างว่าเป็นคนร้าย เพื่อช่วยตัวจริง หรือการร้องบอกผู้กระท้าความผิดว่าต้ารวจมาท้าให้
ผู้กระท้าความผิดหลบหนีได้ ถือว่ามีความผิดแล้ว 

 4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา  189  “ผู้ใดช่วยผู้อ่ืนซึ่งเป็นผู้กระท้าความผิด หรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระท้า
ความผิด อันมิใช่ความผิดลหุโทษเพื่อไม่ให้ต้องโทษ โดยให้พ้านักแก่ผู้นั้น โดยซ่อนเร้นหรือโดยช่วยผู้นั้นด้วย
ประการใดเพื่อไม่ให้ถูกจับกุม ต้องระวางโทษ  
29. ข้อใดกล่าวผิด  เกี่ยวกับความผิดฐานหลบหนีจากที่คุมขัง  ตาม ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  190 

 1.  หลบหนีไประหว่างถูกคุมขังตามอ้านาจ 1) ศาล 2) อัยการ 3) พนักงานสอบสวน 4) เจ้าพนักงานผู้มี
อ้านาจสืบสวนคดีอาญา 

 2.  ผู้ใหญ่บ้านจับและควบคุมตัวไว้แต่ยังไม่ได้ส่งตัว หรือ ถูกกักขังแทนการปรับ ถือว่าเป็นความผิดตาม
มาตรานี้แล้ว 

 3.  จ้าเลยหักโซ่ที่ล่ามข้อมือ ถือเป็นการแหกที่คุมขัง 4.  ไม่มีข้อใดผิด 

 ตอบ   3.   แนวคิด   ป.อ.มาตรา  190  หลัก  หักโซ่ที่ล่ามข้อมือ  ไม่ใช่เป็นการแหกที่คุมขัง  
30. ข้อใดเป็นความผิด  ฐานดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาหรือผู้พิพากษาคดี  ตามประมวล
กฎหมายอาญา  มาตรา   198 

 1.  ดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณา  

 2.  ดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิพากษาคดี 
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 3.  กระท้าการขัดขวางการพิจารณาหรือพิพากษาของศาล 

 4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.   แนวคิด   ป.อ.มาตรา  198   ผู้ใดดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาคดี 
หรือกระท้าการขัดขวางการพิจารณาหรือพิพากษาของศาล ต้องระวางโทษ 

31. ข้อใด  ไม่ใช่ความผิดฐานยักย้ายท้าลายศพ  ตาม ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 199 

 1.  ฆ่าผู้อ่ืนแล้ว แล้วรีบน้าศพไปวัดเพื่อท้าการฌาปนกิจ เพื่ออ้าพรางการตาย 

 2.  จ้าเลยเกลี่ยดินกับขี้เถ้ากลบคราบเลือดของผู้ตาย  เพื่ออ้าพรางคดี 
 3.  จ้าเลยน้าเด็กที่ท้าแท้งออกมาไม่มีชีวิต  น้าไปฝังเพื่ออ้าพรางคดี 
 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

 ตอบ  3.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา  199  หลัก   วัตถุแห่งการกระท้า  คือ ศพ  หมายถึง  ร่างกายของคนตาย  
ฉะนั้น  เด็กตายในท้องคลอดออกมาอย่างไม่มีชีวิตไม่ใช่ร่างกายของคนตาย  จึงไม่ใช่ศพ  แม้เอาไปทิ้งหรือฝัง
ดิน  ไม่ผิดมาตรานี้ 
32. เจ้าพนักงานในต้าแหน่งกระบวนการยุติธรรมตามข้อใด  ไม่อาจมีความผิดฐานช่วยบุคคลหนึ่งบุคคลใดมิ
ให้ต้องรับโทษ  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 200 ได้  
 1.  พนักงานอัยการ    2.  ตุลาการ 

 3.  พนักงานสอบสวน    4.  เจ้าพนักงานผู้มีอ้านาจสืบสวนคดีอาญา 

 ตอบ  2.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา  200   วรรคแรก  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานในต้าแหน่ง พนักงานอัยการ ผู้ว่า
คดี พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอ้านาจสืบสวนคดีอาญาหรือจัดการให้เป็นไปตามหมายอาญา กระท้า
การหรือไม่กระท้าการอย่างใดๆ ในต้าแหน่งอันเป็นการมิชอบ เพื่อจะช่วยบุคคลหนึ่งบุคคลใดมิให้ต้องโทษ 
หรือให้รับโทษน้อยลง ต้องระวางโทษ 

 หมายเหตุ  ไม่มีต้าแหน่งตุลาการ 

33. ข้อใด  เป็นเหตุให้ผู้กระท้าต้องรับโทษหนักขึ้น  ตาม ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  200 วรรคสอง 

 1.  ถ้าการกระท้าหรือไม่กระท้านั้น  เป็นการเพื่อจะแกล้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดต้องรับโทษ 

 2.  ถ้าการกระท้าหรือไม่กระท้านั้น  เป็นการเพื่อจะแกล้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดต้องรับโทษหนักขึ้น 

 3.  ถ้าการกระท้าหรือไม่กระท้านั้น เป็นการเพื่อจะแกล้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดต้องถูกบังคับตามวิธีการ
เพื่อความปลอดภัย 

 4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ   4.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา  200   วรรคสอง  ถ้าการกระท้าหรือไม่กระท้านั้น เป็นการเพื่อจะแกล้ง
ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดต้องรับโทษ รับโทษหนักขึ้น หรือต้องถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย ผู้กระท้า
ต้องระวางโทษ 

34. ข้อใดกล่าวผิด  เกี่ยวกับความผิดของเจ้าพนักงานในต้าแหน่งกระบวนการยุติธรรม  ตาม ประมวล
กฎหมายอาญา  มาตรา  201 
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 1.  เป็นเจ้าพนักงานในต้าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวน เรียก รับ หรือ
ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดส้าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 

 2.  เพื่อกระท้าการหรือไม่กระท้าการอย่างใดในต้าแหน่ง 

 3.  โดยการดังกล่าวต้องมิชอบด้วยหน้าที่เท่านั้น  

 4.  ไม่มีข้อใดผิด 

 ตอบ  3.   แนวคิด   ป.อ.มาตรา   201  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานในต้าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี 
หรือพนักงานสอบสวน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดส้าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิ
ชอบเพื่อกระท้าการหรือไม่กระท้าการอย่างใดในต้าแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวาง
โทษ... 
35. ข้อใด ไม่เป็นความผิดฐานกระท้าการอันเป็นการเหยียดหยามศาสนาตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  
206  

 1.  จ้าเลยใช้เท้าเหยียบพระพุทธรูปแล้วท้าท่าทางเลียนแบบพระพุทธรูป 

 2.  ใช้ไม้ทุบเกศเศียรพระพุทธรูปอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของพุทธศาสนิกชน 

 3.  พระภิกษุพาหญิงไปร่วมประเวณีบนกุฏิในวัด  

 4.  ไม่มีข้อใดผิด 

 ตอบ  3.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา  206   หลัก  ความผิดมาตรานี้จะต้องกระท้าต่อวัตถุหรือสถานอันเป็นที่
เคารพในทางศาสนาเท่านั้น  การที่พระภิกษุพาหญิงไปร่วมประเวณีบนกุฏิ  ไม่ผิดมาตรานี้ (ฎ.736/2505 (ป)) 
36. ข้อใด  กล่าวผิดเกี่ยวกับความผิดฐานแต่งกายเป็นภิกษุโดยมิชอบ  ตาม ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  
208 

 1.  มาตรานี้คุ้มครองเฉพาะศาสนาที่มีนักบวชเท่านั้น 

 2.  จ้าเลยเข้าใจว่าตนเองยังเป็นพระภิกษุอยู่  ถือว่าขาดเจตนากระท้าความผิด 

 3.  องค์ประกอบภายใน  คือ  เจตนาธรรมดาและเจตนาพิเศษ “เพื่อให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่า ตนเป็นบุคคลเช่น
ว่านั้น”  ส่วนบุคคลอ่ืนจะเชื่อหรือไม่ ไม่ส้าคัญ 

 4.  ไม่มีข้อใดผิด 

 ตอบ   4.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา  208   ผู้ใดแต่งกายหรือใช้เคร่ืองหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุ  สามเณร 
นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใดโดยมิชอบ เพื่อให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนเป็นบุคคลเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษ 

37. ผู้ใดเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีด้าเนินการและมีความมุ่งหมาย  เพื่อการอันมิชอบด้วย
กฎหมาย  ผู้นั้นกระท้าความผิดฐานใด 

 1.  ฐานอ้ังยี่     2.  ฐานเป็นซ่องโจร  

 3.  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.    4.  ไม่มีข้อใดถูก 

 ตอบ  1.  แนวคิด   ป.อ. มาตรา  209  วรรคแรก   ผู้ใดเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีด้าเนินการ
และมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นกระท้าความผิดฐานเป็นอ้ังยี่ ต้องระวางโทษ   
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38. ผู้ใดสมคบกันต้ังแต่ห้าคนขึ้นไป  เพื่อกระท้าความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ในภาค 2 นี้ และ
ความผิดนั้นมีก้าหนดโทษจ้าคุกอย่างสูงตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป  ผู้นั้นกระท้าความผิดฐานใด 

 1.  ฐานอ้ังยี่     2.  ฐานเป็นซ่องโจร  

 3.  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.    4.  ไม่มีข้อใดถูก 

 ตอบ  2.   แนวคิด   ป.อ.มาตรา  210   วรรคแรก  ผู้ใดสมคบกันต้ังแต่ห้าคนขึ้นไป  เพื่อกระท้าความผิด 

อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ในภาค 2 นี ้ และความผิดนั้นมีก้าหนดโทษจ้าคุกอย่างสูงตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ผู้ 
นั้นกระท้าความผิดฐานเป็นซ่องโจร  ต้องระวางโทษ 

39. ผู้ใดประชุมในที่ประชุมอ้ังยี่หรือซ่องโจร  กฎหมายให้ถือว่าอย่างไร 

 1.  ผู้นั้นกระท้าความผิดฐานเป็นอ้ังยี่  2.  ผู้นั้นกระท้าความผิดฐานเป็นซ่องโจร 

 3.  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.     4.  ไม่มีความผิดแต่อย่างใด 

 ตอบ  3.   แนวคิด   ป.อ.มาตรา  211   ผู้ใดประชุมในที่ประชุมอั้งยี่หรือซ่องโจร ผู้นั้นกระท้าความผิด
ฐานเป็นอ้ังยี่หรือซ่องโจร  เว้นแต่ผู้นั้นจะแสดงได้ว่า ได้ประชุมโดยไม่รู้ว่าเป็นการประชุมของอั้งยี่หรือซ่องโจร 

40. การกระท้าความผิดตามข้อใดที่ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท้าความผิดฐานเป็นอ้ังยี่หรือซ่องโจร 

 1.  จัดหาที่ประชุมหรือที่พ้านักให้แก่อั้งยี่หรือซ่องโจร 

 2.  ชักชวนบุคคลให้เข้าเป็นสมาชิกอ้ังยี่หรือพรรคพวกซ่องโจร 

 3.  อุปการะอ้ังยี่หรือซ่องโจรโดยให้ทรัพย์หรือโดยประการอ่ืน  
 4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา  212   ผู้ใด 

 (1) จัดหาที่ประชุมหรือที่พ้านักให้แก่อั้งยี่หรือซ่องโจร 

 (2) ชักชวนบุคคลให้เข้าเป็นสมาชิกอ้ังยี่หรือพรรคพวกซ่องโจร 

 (3) อุปการะอ้ังยี่หรือซ่องโจรโดยให้ทรัพย์หรือโดยประการอ่ืน หรือ 

 (4) ช่วยจ้าหน่ายทรัพย์ที่อั้งยี่หรือซ่องโจรได้มาโดยการกระท้าความผิด 

ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท้าความผิดฐานเป็นอ้ังยี่หรือซ่องโจรแล้วแต่กรณี 
41. การกระท้าความผิดฐานมั่วสุมกันให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง  จะต้องมีผู้กระท้าความผิดตั้งแต่กี่คน 

 1.  10  คน     2.  20  คน  

 3.  30  คน     4.  40  คน 

 ตอบ  1.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา  215   วรรคแรก  ผู้ใดมั่วสุมกันต้ังแต่ สิบคน ขึ้นไป ใช้ก้าลังประทุษร้าย 
ขู่เข็ญว่าจะใช้ก้าลังประทุษร้ายหรือกระท้าการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองต้องระวาง
โทษ... 
42. ข้อใดกล่าวผิด  เกี่ยวกับเร่ืองความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์  ตามประมวลกฎหมายอาญา   
 1.  การวางเพลิงเผา  หมายถึง  การกระท้าใดๆ ให้เกิดเพลิงไหม้  ซึ่งจะต้องประกอบด้วยน้าเพลิงไปวาง
และเผาทรัพย์นั้นลุกติดไฟ 
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 2.  การวางเพลิงเผาทรัพย์ ต้องตีความรวมถึงทรัพย์ของตนเองที่เป็นเจ้าของร่วมกับผู้อ่ืนด้วย 

 3.  การเผาทรัพย์ของผู้อ่ืน  จะต้องเผาในสภาพที่ยังเป็นทรัพย์นั้นอยู่   
 4.  ไม่มีข้อใดผิด 

 ตอบ  2.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา  217  ผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อ่ืน ต้องระวางโทษต้องตีความโดย
เคร่งครัด  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 2  

43. การวางเพลิงเผาทรัพย์ตามข้อใด  ที่จะต้องรับโทษหนักขึ้น  
 1.  โรงเรือน เรือ หรือแพที่คนอยู่อาศัย   

 2.  โรงเรือน เรือ หรือแพอันเป็นที่เก็บหรือที่ท้าสินค้า 

 3.  โรงมหรสพหรือสถานที่ประชุม    

 4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา   218   ผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ดังต่อไปนี้ 
 (1)  โรงเรือน เรือ หรือแพที่คนอยู่อาศัย 

 (2)  โรงเรือน เรือ หรือแพอันเป็นที่เก็บหรือที่ท้าสินค้า 

 (3)  โรงมหรสพหรือสถานที่ประชุม 

44. ผู้ใด ตระเตรียมเพื่อกระท้าความผิดดังกล่าวในมาตรา  217  หรือ  มาตรา 218  ต้องระวางโทษตามข้อใด 

 1.  ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับพยายามกระท้าความผิดนั้นๆ 

 2.  ไม่ต้องระวางโทษอย่างใด  เพราะยังไม่ได้ลงมือกระท้าความผิด 

 3.  ต้องระวางโทษเช่นเดียวเพียง  1 ใน 3 ของความผิดตามมาตราดังกล่าว 

 4.  ต้องระวางโทษเช่นเดียวเพียง  กึ่งหนึ่ง  ของความผิดตามมาตราดังกล่าว 

 ตอบ  1.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา  219  ผู้ใดตระเตรียมเพื่อกระท้าความผิด ดังกล่าว ในมาตรา 217 หรือ
มาตรา  218  ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับพยายามกระท้าความผิดนั้นๆ 

45. ข้อใดเป็นการปลอมเอกสาร  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 264   

 1.  ท้าเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งใด 

 2.  เติมหรือตัดทอนข้อความหรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในเอกสารที่แท้จริง 

 3.  ประทับตราปลอม  หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร 

 4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.   แนวคิด   ป.อ.มาตรา  264   วรรคแรก  ผู้ใดท้าเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วน
ใด เติมหรือตัดทอนข้อความ  หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอม หรือลง
ลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระท้าเพื่อให้ผู้
หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระท้าความผิดฐานปลอมเอกสาร  ต้องระวางโทษ 

46. ข้อใด กล่าวถูกต้อง  เกี่ยวกับความผิดฐานปลอมเอกสาร ตาม ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  264 

 1.  การปลอมเอกสาร  ไม่จ้าเป็นต้องมีเอกสารที่แท้จริงอยู่ก่อน 
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 2.  น้าแผ่นป้ายทะเบียนที่แท้จริงไปติดกับรถยนต์คันอ่ืน  ไม่ผิดฐานปลอมเอกสารราชการ 

 3.  องค์ประกอบภายใน คือ  เจตนาธรรมดาและเจตนาพิเศษ  คือ “เพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็น
เอกสารที่แท้จริง” 

 4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.  แนวคิด ป.อ. มาตรา  264   วรรคแรก  ผู้ใดท้าเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหน่ึงส่วน
ใด เติมหรือตัดทอนข้อความหรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอม หรือลง
ลายมือชื่อปลอมในเอกสารโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระท้าเพื่อให้ผู้
หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระท้าความผิดฐานปลอมเอกสาร  ต้องระวางโทษ 

47. การปลอมเอกสาร ตามข้อใด จะต้องรับโทษหนักขึ้น ตาม ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 266 

 1.  การปลอมเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ 2.  พินัยกรรม 

 3.  ตั๋วเงิน      4.  ถูกทุกข้อ  
 ตอบ  4.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา  266  ผู้ใดปลอมเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1)  เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ (2)  พินัยกรรม (4)  ตั๋วเงิน  
48. ข้อใดกล่าวผิด  เกี่ยวกับความผิดฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ ตาม ประมวลกฎหมาย
อาญา  มาตรา  267 

 1.  ผู้ใดแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระท้าการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชน ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ส้าหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน  
 2.  ผู้ใดแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระท้าการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือ
เอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส้าหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน 

 3.  โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน 

 4.  ไม่มีข้อใดผิด   
 ตอบ  4.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา  267   ผู้ใดแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระท้าการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็น
เท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส้าหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน โดยประการที่
น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน ต้องระวางโทษ 

49. ผู้ประกอบการงานในวิชาชีพตามข้อใด   หากท้าค้ารับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จ  จะมีความผิดตาม 
ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 269   

 1.  ผู้ประกอบการงานในวิชาแพทย์   2.  กฎหมาย 

 3.  บัญชี      4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา  269   วรรคแรก  ผู้ใดในการประกอบการงานในวิชาแพทย์ กฎหมาย 
บัญชีหรือวิชาชีพอ่ืนใด ท้าค้ารับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือ
ประชาชน ต้องระวางโทษ 
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50. ข้อใด ไม่ถือว่าเป็นการกระท้าช้าเรา  ตามความหมาย  ในประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 276 วรรคสอง 

 1.  การใช้อวัยวะเพศร่วมเพศทางทวารหนัก  2.  การใช้ลิ้นเลียเข้าไปในช่องคลอด 

 3.  การใช้นิ้วแหย่เข้าไปในช่องปาก   4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  3.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา  276   วรรคสอง  การกระท้าช้าเรา  ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่าการ
กระท้าเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระท้าโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระท้ากระท้ากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือ
ช่องปากของผู้อ่ืน หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระท้ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อ่ืน 

51. ความผิดฐานข่มขืนกระท้าช้าเรา  ตามข้อใดที่ยอมความไม่ได้ 
 1.  ได้กระท้าต่อหน้าธารก้านัล   2.  ท้าให้ผู้ถูกกระท้าได้รับอันตรายสาหัส 

 3.  เป็นผู้สืบสันดาน    4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ   4.   แนวคิด   ป.อ.มาตรา   281  การกระท้าความผิดตามมาตรา 276 วรรคแรก และมาตรา 278  

นั้น ถ้ามิได้เกิดต่อหน้าธารก้านัล ไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท้ารับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย หรือมิ 
ได้เป็นการกระท้าแก่บุคคลดังระบุไว้ในมาตรา 285 เป็นความผิดอันยอมความได้ 
52. การกระท้าตามข้อใด  ที่ผู้กระท้าความผิดต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ หนึ่งในสาม 

 1.  ศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล    

 2.  ผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการ 

 3.  ผู้อยู่ในความปกครอง ในความพิทักษ์หรือในความอนุบาล 

 4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา   285  ...เป็นการกระท้าแก่ ผู้สืบสันดาน ศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล ผู้อยู่ใน
ความควบคุมตามหน้าที่ราชการหรือผู้อยู่ในความปกครอง ในความพิทักษ์หรือในความอนุบาล ผู้กระท้าต้อง
ระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ หนึ่งในสาม 

53. บุคคลผู้ด้ารงชีพ  แม้เพียงบางส่วนจากรายได้ของผู้ซึ่งค้าประเวณี  จะมีความผิดต่อเมื่อมีอายุตามข้อใด  
 1.  อายุกว่าสิบห้าปี    2.  อายุกว่าสิบหกปี  

 3.  อายุกว่าสิบเจ็ดปี    4.  อายุกว่าสิบแปดปี 
 ตอบ  2.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา  286    วรรคแรก  ผู้ใดอายุ กว่าสิบหกปี ด้ารงชีพอยู่แม้เพียงบางส่วนจาก
รายได้ของผู้ซึ่งค้าประเวณี ต้องระวางโทษ 

54. ข้อใด  ถือเป็นการฆ่า ตาม ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 288 

 1.  ใช้ของเหลวไวไฟเทราดศีรษะแล้วจุดไฟเผา 2.  ใช้ยาฆ่าแมลงผสมน้้าส้มให้ดื่ม 

 3.  ขับรถชนให้ตาย    4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา  288   ผู้ใดฆ่าผู้อ่ืน ต้องระวางโทษประหารชีวิต จ้าคุกตลอดชีวิต หรือ
จ้าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี 
55. ข้อใด  ถือเป็นการฆ่าอันเป็นเหตุฉกรรจ์ 
 1.  ฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการที่เจ้าพนักงานนั้นกระท้าตามหน้าที่  
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 2.  ฆ่าผู้อ่ืนโดยทรมานหรือโดยกระท้าทารุณโหดร้าย 

 3.  ฆ่าผู้อ่ืนเพื่อตระเตรียมการ หรือเพื่อความสะดวกในการที่จะกระท้าความผิดอย่างอื่น 

 4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ   4.  แนวคิด  ป.อ.  มาตรา   289   

 (3)  ฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการที่เจ้าพนักงานนั้นกระท้าตามหน้าที่ หรือเพราะเหตุที่บุคคลนั้นจะ
ช่วยหรือได้ช่วยเจ้าพนักงานดังกล่าวแล้ว 

 (5)  ฆ่าผู้อ่ืนโดยทรมานหรือโดยกระท้าทารุณโหดร้าย 

 (6)  ฆ่าผู้อ่ืนเพื่อตระเตรียมการ หรือเพื่อความสะดวกในการที่จะกระท้าความผิดอย่างอื่น 

56. จ้าเลยตีผู้ตายเพียงเล็กน้อย  เมื่อผู้ตายสลบ  จ้าเลยคิดว่าตาย  จึงน้าไปผูกคอแขวนกับต้นไม้  
 จ้าเลยผิดตามข้อใด 

 1.  จ้าเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา   

 2.  จ้าเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนโดยไม่มีเจตนา 

 3.  จ้าเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนโดยประมาท  

 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

 ตอบ  2.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา  290   วรรคแรก หลัก  จ้าเลยตีผู้ตายเพียงเล็กน้อย  เมื่อผู้ตายสลบ  จ้าเลย
คิดว่าตาย  จึงน้าไปผูกคอแขวนกับต้นไม้ จ้าเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนโดยไม่มีเจตนา มาตรา 290 (ฎ.
1395/2518) 

57. จ้าเลยใช้ด้ามปืนตีศีรษะผู้เสียหายแตกเลือดไหล  ทั้งกระสุนปืนยังได้ลั่นไปถูกนายด้าตาย   จ้าเลยมีความ
ความผิดต่อนายด้าอย่างไร 

 1.  จ้าเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนาโดยพลาด  
 2.  จ้าเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนโดยไม่มีเจตนา 
 3.  จ้าเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนโดยประมาท  

 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

 ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา 291   หลัก  ผู้ใดกระท้าโดยประมาท และการกระท้านั้นเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่
ความตาย ต้องระวางโทษ 

58. จ้าเลยใช้ไฟฟ้าช๊อตปลาในหนองน้้า  ขณะที่ผู้ตายก้าลังเล่นน้้าอยู่ในบริเวณนั้นจึงถูกกระแสไฟฟ้าดังกล่าว
ช๊อต จนถึงแก่ความตาย  จ้าเลยมีความผิดอาญาอย่างไร 

 1.  จ้าเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน โดยเจตนาย่อมเล็งเห็นผล  
 2.  จ้าเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน โดยไม่มีเจตนา 

 3.  จ้าเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน โดยประมาท  

 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

 ตอบ  3.   แนวคิด   ป.อ.มาตรา   291   หลัก   ผู้ใดกระท้าโดยประมาท และการกระท้านั้นเป็นเหตุให้ 
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ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษ  (ฎ.832/2540) 

59. จ้าเลยไม่รู้มาก่อนว่าผู้ตายเป็นโรคหัวใจ  ปรากฏว่าจ้าเลยได้เจตนาท้าร้ายผู้ตายโดยการชกไปที่ใบหน้า
ผู้ตาย 1 คร้ัง   การท้าร้ายดังกล่าวท้าให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตล้มเหลวขาดเลือดไปเลี้ยงหัวใจอย่าง
เฉียบพลัน  ความตายจึงเป็นผลโดยตรงจากการท้าร้ายของจ้าเลย  ดังนี้  จ้าเลยมีความผิดอาญาอย่างไร 

 1.  จ้าเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน โดยเจตนาย่อมเล็งเห็นผล  
 2.  จ้าเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน โดยไม่มีเจตนา 

 3.  จ้าเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน โดยประมาท 

 4.  จ้าเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน โดยเจตนาประสงค์ต่อผล  
 ตอบ  2.   แนวคิด   ป.อ.มาตรา  290   วรรคแรก  จ้าเลยไม่รู้มาก่อนว่าผู้ตายเป็นโรคหัวใจ  ปรากฏว่า
จ้าเลยได้เจตนาท้าร้ายผู้ตายโดยการชกใบหน้าผู้ตาย 1 คร้ัง   การท้าร้ายดังกล่าว  ท้าให้ระบบการหมุนเวียน
โลหิตล้มเหลวขาดเลือดไปเลี้ยงหัวใจอย่างเฉียบพลัน  ความตายจึงเป็นผลโดยตรงจากการท้าร้ายของจ้าเลย  
จ้าเลยจึงมีความผิด ตาม มาตรา  290  วรรคแรก  (ฎ.5698/2554) 

60. จ้าเลยมุ่งหมายจะให้นายแดงตาย  แต่นายแดงได้ยืนติดอยู่กับนายด้า  จ้าเลยใช้ปืนลูกซองกระสุนชนิดลูก
ปรายซึ่งมีวิถีกระจายยิงไปที่นายแดง  ทั้งนายแดงและนายด้าถูกกระสุนปืนดังกล่าว จนเสียชีวิต  ดังนี้  จ้าเลยมี
ความผิดอาญาต่อนายแดงอย่างไร 

 1.  จ้าเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน โดยเจตนาย่อมเล็งเห็นผล  
 2.  จ้าเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน โดยไม่มีเจตนา 

 3.  จ้าเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน โดยประมาท 

 4.  จ้าเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน โดยเจตนาประสงค์ต่อผล  
 ตอบ   4. แนวคิด  ป.อ. มาตรา  288   หลัก  เจตนาประสงค์ต่อผล  เรียกว่า  เจตนาโดยตรง  หมายถึง  มุ่ง
หมายที่จะให้เกิดผลนั้นโดยตรง  เช่น  ชักปืนยิงไปที่หน้าอกผู้เสียหาย  ถือว่ามีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย (ฎ.
870/2526) 

61. จากข้อ 60.  จ้าเลยต้องรับผิดในทางอาญาต่อชีวิตของนายด้า  อย่างไร 

 1.  จ้าเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน โดยเจตนาย่อมเล็งเห็นผล  
 2.  จ้าเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน โดยไม่มีเจตนา 

 3.  จ้าเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน โดยประมาท 

 4.  จ้าเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน โดยเจตนาประสงค์ต่อผล  
 ตอบ  1.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา   288 หลัก   เจตานาย่อมเล็งเห็นผล  หมายถึง  ไม่ได้มุ่งหมายหรือ
ประสงค์ที่จะให้เกิดผลนั้นโดยตรง  แต่เล็งเห็นได้ว่าผลนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน  
62. หลักที่ว่า  “กรรมเป็นเคร่ืองชี้เจตนา”  การพิจารณาว่าจ้าเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายหรือไม่  จะต้องพิจารณา
จากหลักข้อใด 

 1.  อาวุธ      2.  ต้าแหน่งบาดแผล  
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 3.  มูลเหตุจูงใจต่างๆ    4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.  แนวคิด   หลักที่ว่า  “กรรมเป็นเคร่ืองชี้เจตนา”  การพิจารณาว่าจ้าเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย
หรือไม่  จะต้องพิจารณาจากอาวุธ  ต้าแหน่งบาดแผล  มูลเหตุจูงใจต่างๆ  เช่น  จ้าเลยใช้เหล็กขูดชาฟท์แทง
ผู้เสียหายที่ใกล้ลิ้นปี่ลึกถึงเยื่อหุ้มหัวใจ  ถือว่ามีเจตนาฆ่า  (ฎ.23020/2526) 

63. จ้าเลยยิงผู้ตายบาดเจ็บสาหัสและตายหลังเกิดเหตุนาน 9  เดือน  เน่ืองจากติดเชื้ออย่างรุนแรง  อันเกิดจาก
การรักษาบาดแผลไม่ดีซึ่งเป็นเหตุอันควรคาดหมายได้  จ้าเลยต้องรับผิดทางอาญาอย่างไร 

 1.  จ้าเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน โดยเจตนา   

 2.  จ้าเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน โดยไม่มีเจตนา 

 3.  จ้าเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน โดยประมาท  

 4.  จ้าเลยมีความผิดฐานท้าร้ายร่างกายผู้อ่ืน  
 ตอบ  1.  แนวคิด  ป.อ.มาตรา  288  หลัก  ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นเป็นความผิดที่ต้องการผล 

  กล่าวคือ  จะต้องเกิดผลคือความตายของผู้ถูกกระท้าจึงจะเป็นผลส้าเร็จ  และผลที่เกิดนั้นต้องมีความ 

สัมพันธ์ระหว่างการกระท้าและผล   
64. ในคืนหนึ่ง  จ้าเลยขับรถยนต์บรรทุกแล้วจอดนอนที่ไหล่ทาง  ในบริเวณที่ไม่มีไฟส่องสว่างในทาง
บริเวณนั้น   ปรากฏว่าผู้ตายขับรถจักรยานยนต์มาในไหล่ทางดังกล่าวด้วยความเร็ว  จึงไม่สามารถหยุดได้ทัน
เพราะมองไม่เห็นในระยะไกล  จึงชนเข้ากับท้ายรถยนต์บรรทุกของจ้าเลยจนถึงแก่ความตาย  ดังนี้  จ้าเลยจะต้อง
รับผิดในทางอาญาอย่างไร 

 1.  จ้าเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน โดยเจตนา   

 2.  จ้าเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน โดยไม่มีเจตนา 

 3.  จ้าเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน โดยประมาท  

 4.  จ้าเลยไม่มีแต่อย่างใด  เป็นเพราะผู้ตายเอง  
 ตอบ  3.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา  291   หลัก  การกระท้าโดยประมาท  อาจเกิดจากการกระท้าโดยไม่
เคลื่อนไหวร่างกายก็ได้  เรียกว่า  ประมาทโดยงดเว้นการที่จักต้องกระท้าเพื่อป้องกันผล   ซึ่งเป็นไปตามมาตรา  
59 วรรคห้า 
65. ในความผิดฐานเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ จนเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดถึงแก่ความตาย  ตาม ประมวล
กฎหมายอาญา  มาตรา  294   จะต้องมีการเข้าร่วมดังกล่าวต้ังแต่กี่คนขึ้นไป 

 1.  2  คน      2.  3  คน  

 3.  5  คน      4.  10 คน 

 ตอบ   2. แนวคิด   ป.อ.มาตรา   294  วรรคแรก   ผู้ใดเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ระหว่างบุคคล  ตั้งแต่
สามคนขึ้นไป และบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมในการนั้นหรือไม่ ถึงแก่ความตายโดยการกระท้า
ในการชุลมุนต่อสู้นั้น ต้องระวางโทษ 
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66. จากข้อ  65.  ถ้าผู้ที่เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้นั้นแสดงได้ว่า ได้กระท้าไปเพื่อห้ามการชุลมุนต่อสู้นั้น 
หรือเพื่อป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย  ผู้นั้นจะต้องรับผิดในทางอาญาอย่างไร 

 1.  ผู้นั้นไม่มีความผิด     

 2.  ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

 3.  ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 
 4.  ให้ศาลลดโทษผู้นั้นลงกึ่งหนึ่ง 

 ตอบ  2.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา  294  วรรคสอง  ถ้าผู้ที่เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้นั้นแสดงได้ว่า ได้
กระท้าไปเพื่อห้ามการชุลมุนต่อสู้นั้น หรือเพื่อป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย  ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

67. จ้าเลยยิงโจทก์ร่วมทั้งสองในระยะไกลประมาณ  35 เมตร  กระสุนปืนถูกเข้าที่ขาด้านหลังทั้งสองข้าง
ของโจทก์  แสดงว่าจ้าเลยเล็งยิงในระดับต่้า  เพื่อให้ถูกเพียงขาเท่านั้น  ดังนี้  ถือว่าจ้าเลยต้องรับผิดทางอาญา
อย่างไร 

 1.  จ้าเลยมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อ่ืน โดยเจตนา 

 2.  จ้าเลยมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อ่ืน โดยไม่มีเจตนา 

 3.  จ้าเลยมีความผิดฐานท้าร้ายร่างกายผู้อ่ืนโดยเจตนา 

 4.  จ้าเลยมีความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนเกิดอันตรายแก่กาย 

 ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  295  หลัก  จ้าเลยยิงโจทก์ร่วมทั้งสองในระยะไกลประมาณ  35 เมตร  
กระสุนปืนถูกเข้าที่ขาด้านหลังทั้งสองข้างของโจทก์  แสดงว่าจ้าเลยเล็งยิงในระดับต่้า  เพื่อให้ถูกเพียงขาเท่านั้น  
มิได้มีเจตนาฆ่าให้ตาย  จ้าเลยผิดเพียงท้าร้ายร่างกายตามมาตรา  295  (ฎ.2716/2535) 

68. ข้อใด  อยู่ในความหมายของค้าว่า  “อันตรายสาหัส”  ตาม ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  297 

 1.  ตาบอด  หูหนวก ลิ้นขาด หรือเสียฆานประสาท  

 2.  เสียอวัยวะสืบพันธุ์  หรือความสามารถสืบพันธุ์ 
 3.  เสียแขน  ขา มือ เท้า นิ้วหรืออวัยวะอ่ืนใด  

 4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา  297   อันตรายสาหัสนั้น คือ 

 (1)  ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด  หรือเสียฆานประสาท 

 (2)  เสียอวัยวะสืบพันธุ์  หรือความสามารถสืบพันธุ์ 
 (3)  เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว หรืออวัยวะอ่ืนใด 

69. ข้อใด  ไม่ถือว่าได้รับอันตรายสาหัส ตาม ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  297 

 1.  ตาบอดเพียงข้างเดียว  อีกข้างยังใช้การได้ดี 

 2.  หูอ้ืออยู่ 2 สัปดาห์  และต่อมาก็ได้ยินเสียงเบาลง ไม่ปกติเช่นเดิม 

 3.  ลิ้นขาดบางส่วน     

 4.  ไม่มีข้อใดถูก 
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 ตอบ  2.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา   297  หลัก หูหนวก  หมายถึง  เสียความสามารถที่จะได้ยินตลอดไป  ถ้า
ได้ยินเบาลง  ไม่เรียกว่าหูหนวก   
70. ข้อใด  เป็นอันตรายสาหัส ในส่วนของหน้าเสียโฉมอย่างติดตัว  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  
297(4) 

 1.  รูปหน้าเสียความงามไปจนมองเห็นได้ชัดเจน 

 2.  ใบหูขาดไปส่วนหนึ่งซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

 3.  มีรอยแผลเป็นที่ใบหน้าแก้มซ้ายขนาดยาว 6 ซม. ต้องเย็บ 100 เข็ม  และยังสามารถมองเห็นบาดแผล
ได้ชัดระยะ  5 เมตร 

 4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา  297(4)   อันตรายสาหัสนั้น คือ 

  (4) หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว 

71. การทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่ากี่วัน  จึงจะถือว่าได้รับอันตรายสาหัส  ตาม 
ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  297(8) 

 1.  19      2.  20   

 3.  21      4.  31 

 ตอบ  2.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา  297(8)   อันตรายสาหัสนั้น คือ 

  (8) ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า ยี่สิบวัน  หรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติ
ไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวัน 

72. หญิงใด  พยายามให้ตนเองแท้งลูก  หญิงนั้นต้องรับโทษทางอาญาอย่างไร 

 1.  ผู้นั้นไม่มีความผิด     

 2.  ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

 3.  ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 
 4.  ให้ศาลลดโทษผู้นั้นลงกึ่งหนึ่ง  

 ตอบ  2.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา  304   ผู้ใดเพียงแต่พยายามกระท้าความผิดตามมาตรา 301 หรือมาตรา 
302 วรรคแรก  ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

 มาตรา  301  หญิงใดท้าให้ตนเองแท้งลูก หรือยอมให้ผู้อ่ืนท้าให้ตนแท้งลูก ต้องระวางโทษ 

73. การกระท้าของแพทย์ตามข้อใด  ที่ท้าให้แพทย์ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานท้าให้หญิงแท้งลูก  ตาม ประมวล
กฎหมายอาญา  มาตรา   305   

 1.  จ้าเป็นต้องกระท้าเน่ืองจากสุขภาพของหญิงนั้น 

 2.  หญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระท้าความผิดอาญา ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 276 

 3.  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2. 

 4.  ได้ทุกกรณตีามหลักวิชาชีพของแพทย์ 
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 ตอบ  3.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา   305  ถ้าการกระท้าความผิดดังกล่าวในมาตรา  301 และมาตรา 302   
นั้น เป็นการกระท้าของนายแพทย์   และ 

 (1) จ้าเป็นต้องกระท้าเน่ืองจากสุขภาพของหญิงนั้น หรือ 

 (2) หญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระท้าความผิดอาญา ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  276   

ผู้กระท้าไม่มีความผิด 

74. ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก  เพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตน โดยประการที่ท้าให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล  
ตาม ป.อ.มาตรา 306   “เด็ก”  ตามมาตรานี้  จะต้องมีอายุไม่เกินกี่ปี 
 1.  5  ปี      2.  7  ปี   

 3.  9  ปี      4.  15  ป ี

 ตอบ   3.   แนวคิด   ป.อ.มาตรา  306  ผู้ใดทอดทิ้งเด็กอายุยัง ไม่เกินเก้าปี  ไว้ ณ ที่ใดเพื่อให้เด็กนั้นพ้น
ไปเสียจากตน โดยประการที่ท้าให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล ต้องระวางโทษ  
75. ผู้ใดข่มขืนใจผู้อ่ืนให้กระท้าการใด  ไม่กระท้าการใด  หรือจ้ายอมต่อสิ่งใด  โดยท้าให้กลัวว่าจะเกิด
อันตรายข้อใด  จึงจะมีความผิดต่อเสรีภาพ  ตาม ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  309   

 1.  ชีวิต ร่างกาย     2.  เสรีภาพ 

 3.  ชื่อเสียงหรือทรัพย์สิน    4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.   แนวคิด   ป.อ.มาตรา  309   วรรคแรก  ผู้ใดข่มขืนใจผู้อ่ืนให้กระท้าการใด ไม่กระท้าการใด 
หรือจ้ายอมต่อสิ่งใด โดยท้าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อ ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูก
ข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู้อ่ืน หรือโดยใช้ก้าลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระท้าการน้ัน ไม่กระท้าการ
นั้นหรือจ้ายอมต่อสิ่งนั้น ต้องระวางโทษ 

76. ข้อใดกล่าวผิด  เกี่ยวกับความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขัง  ตาม ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  310   

 1.  หน่วงเหนี่ยว  คือ  ไม่ให้ไปจากที่แห่งหนึ่ง 

 2.  กักขัง  คือ  กระท้าให้อยู่ในที่แห่งหน่ึง 

 3.  ผู้เสียหายถูกกักขังไว้ในบ้าน  หากผู้เสียหายหลบหนีออกมาได้  จึงถือว่ามีความผิดฐานพยายามหน่วง
เหนี่ยวกักขัง 

 4.  ไม่มีข้อใดผิด 

 ตอบ  3.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา   310  หลัก   แม้ผู้เสียหายถูกกักขังไว้ในบ้าน  หากผู้เสียหายหลบหนี
ออกมาได้  ก็ถือว่ามีความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังส้าเร็จแล้ว  (ฎ.5751/2551) 

77. ข้อใดเป็นองค์ประกอบส้าคัญ  ในความผิดฐานเรียกค่าไถ่  ตาม ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  313 

 1.  เอาตัวเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไป 

 2.  เอาตัวบุคคลอายุกว่าสิบห้าปีไป โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ 

 3.  หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังบุคคลใด    

 4.  ถูกทุกข้อ 
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 ตอบ  4.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา   313  วรรคแรก  ผู้ใดเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ 
 (1) เอาตัวเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไป 

 (2) เอาตัวบุคคลอายุกว่าสิบห้าปีไป โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก้าลังประทุษร้าย ใช้อ้านาจครอบง้า
ผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอ่ืนใด หรือ 

 (3) หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังบุคคลใด 

ต้องระวางโทษ 

78. ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนในการกระท้าความผิด ฐานเรียกค่าไถ่  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  313  ผู้
นั้น  ต้องระวางโทษอย่างไร 

 1.  ระวางโทษ 2 ใน3 ส่วนของโทษที่ตัวการรับผิด  

 2.  ระวางโทษ กึ่งหนึ่ง ของโทษที่ตัวการรับผิด 

 3.  ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 

 4.  ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนดไว้เพียงใดก็ได้ 
 ตอบ  3.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา   314  ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนในการกระท้าความผิดตามมาตรา  313   ต้อง
ระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 

79. ถ้าผู้กระท้าความผิดตามมาตรา  313  มาตรา  314 หรือมาตรา 315   จัดให้ผู้ถูกเอาตัวไป ผู้ถูกหน่วง
เหนี่ยวหรือผู้ถูกกักขังได้รับเสรีภาพก่อนศาลชั้นต้นพิพากษา โดยผู้นั้นมิได้รับอันตรายสาหัสหรือตกอยู่ในภาวะ
อันใกล้จะเป็นอันตรายต่อชีวิต   ให้ลงโทษผู้กระท้าความผิดในคดีนี้อย่างไร 

 1.  ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนดไว้เพียงใดก็ได้ 
 2.  ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนดไว้ แต่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

 3.  ให้ยกเว้นโทษ      

 4.  ระวางโทษ 2 ใน3 ส่วนของโทษ 

 ตอบ  2.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา   316  ถ้าผู้กระท้าความผิดตามมาตรา 313  มาตรา  314  หรือมาตรา 
315  จัดให้ผู้ถูกเอาตัวไป  ผู้ถูกหน่วงเหน่ียวหรือผู้ถูกกักขังได้รับเสรีภาพก่อนศาลชั้นต้นพิพากษา   โดยผู้นั้น
มิได้รับอันตรายสาหัสหรือตกอยู่ในภาวะอันใกล้จะเป็นอันตรายต่อชีวิต   ให้ลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนด
ไว้  แต่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

80. ความผิดฐาน พรากเด็ก ไปโดยปราศจากเหตุอันสมควร  ตาม ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 317  เด็ก
ในที่นี้  ต้องมีอายุไม่เกินกี่ปี 
 1.  10  ปี      2.  14  ป ี  

 3.  15  ปี      4.  16  ป ี

 ตอบ  3.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา  317   วรรคแรก  ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร พรากเด็กอายุยัง  ไม่
เกินสิบห้าปี  ไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล ต้องระวางโทษ 
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81. ข้อใดกล่าวผิด  เกี่ยวกับความผิดพรากเด็ก ไปโดยปราศจากเหตุอันสมควร  ตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 317   

 1.  การพราก  หมายถึง  พาไปหรือแยกออกจากความปกครองดูแล 

 2.  แนะน้าชักชวนให้เด็กหนีบิดามารดาตามจ้าเลยไป  ก็เป็นการพรากแล้ว 

 3.  ผู้เสียหายชักชวนกันมาบ้านจ้าเลย  เมื่อจ้าเลยกระท้าช้าเราก็เป็นการพราก 

 4.  ไม่มีข้อใดผิด 

 ตอบ  3.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา   317  หลัก  ชักชวนกันมาบ้านจ้าเลยเอง  แม้จ้าเลยกระท้าช้าเราก็ไม่เป็น
การพราก   ไม่ปรากฏว่าจ้าเลยได้นักแนะหรือเรียกให้ผู้เสียหายเข้ามาในบ้านแต่อย่างใด  (ฎ.13987/2557) 

82. ความผิดฐานพรากเด็กไปโดยไม่มีเหตุอันควร  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 317  ที่ผู้กระท้า
จะต้องรับโทษหนักขึ้น คือการกระท้าตามข้อใด 

 1.  ได้กระท้าเพื่อหาก้าไร    2.  ได้กระท้าเพื่อการอนาจาร 

 3.  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.    4.  ไม่มีข้อใดถูก 

 ตอบ  3.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา   317  วรรคสาม   ถ้าความผิดตามมาตรานี้  ได้กระท้าเพื่อหาก้าไร หรือ
เพื่อการอนาจาร ผู้กระท้าต้องระวางโทษ 

83. ความผิดฐาน พรากผู้เยาว์ ไปโดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วย ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 318  
ผู้เยาว์ในที่นี้  ต้องมีอายุตามข้อใด 

 1.  กว่าสิบห้าปี  แต่ยังไม่เกินสิบเจ็ดปี  2.  กว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปี 
 3.  กว่าสิบห้าปี  แต่ยังไม่เกินสิบเก้าปี  4.  กว่าสิบห้าปี  แต่ยังไม่ถึงยี่สิบปี 
 ตอบ   2. แนวคิด  ป.อ. มาตรา   318  วรรคแรก  ผู้ใดพรากผู้เยาว์  อายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปด
ปี ไปเสีย จากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล โดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษ 

84. ความผิดฐาน พรากผู้เยาว์ ไปโดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 319  
ผู้เยาว์ในที่นี้  ต้องมีอายุตามข้อใด 

 1.  กว่าสิบห้าปี  แต่ยังไม่เกินสิบเจ็ดปี  2.  กว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปี 
 3.  กว่าสิบห้าปี  แต่ยังไม่เกินสิบเก้าปี  4.  กว่าสิบห้าปี  แต่ยังไม่ถึงยี่สิบปี 
 ตอบ  2.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา   319  วรรคแรก  ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่า สิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปี 
ไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อหาก้าไร หรือเพื่อการอนาจารโดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วยต้อง
ระวางโทษ 

85. ความผิดฐาน พรากผู้เยาว์ ไปโดยผู้เยาว์เต็มใจไปด้วย  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 319  นั้น  
องค์ประกอบที่ส้าคัญนอกจากอายุของผู้เยาว์แล้ว  จะต้องเป็นการพรากโดยมีเจตนาพิเศษอย่างใดด้วย  
 1.  เพื่อหาก้าไร     2.  เพื่อการอนาจาร  

 3.  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.    4.  โดยไม่มีเหตุอันสมควร 

 ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  319   วรรคแรก  ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไป 
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เสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล เพื่อหาก้าไร หรือเพื่อการอนาจาร โดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย ต้อง
ระวางโทษ 

86. ความผิดในหมวดเสรีภาพ ตามมาตราใด  ที่เป็นความผิดอันยอมความได้ 
 1.  มาตรา  309 วรรคแรก    2.  มาตรา  310 วรรคแรก 

 3.  มาตรา  311 วรรคแรก    4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา  321   ความผิดตามมาตรา 309 วรรคแรก มาตรา 310 วรรคแรก และ
มาตรา  311 วรรคแรก  เป็นความผิดอันยอมความได้ 
87. ในความผิดฐานพรากเด็ก  ตาม ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  317  หากเป็นการกระท้าต่อเด็กอายุไม่
เกินกี่ปี  จะต้องห้ามอ้างความไม่รู้อายุของเด็กเพื่อให้พ้นจากความผิดดังกล่าว 

 1.  ไม่เกิน  9 ปี     2.  ไม่เกิน  10  ปี  

 3.  ไม่เกิน  13 ปี     4.  ไม่เกิน  14  ปี 
 ตอบ  3.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา  321/1  (แก้ไขใหม่)  “การกระท้าความผิดตามมาตรา  312  ตรี  วรรค
สองและมาตรา  317  หากเป็นการกระท้าต่อเด็กอายุไม่เกินสิบสามปี  ห้ามอ้างความไม่รู้อายุของเด็กเพื่อให้พ้น
จากความผิดนั้น” 

88. ข้อใดเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญในความผิดฐานหมิ่นประมาท  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  326 

 1.  ใส่ความผู้อื่น      

 2.   ต่อบุคคลที่สาม 

 3.  โดยประการที่น่าจะท้าให้ผู้อ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง 

 4.   ถูกทุกข้อ 

 ตอบ   4.   แนวคิด   ป.อ.มาตรา  326   ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะท้าให้ผู้อื่น
นั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระท้าความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษ 

89. ข้อใด  กล่าวผิดเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาท  ตาม ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  326 

 1.  ผู้ใด  ตามมาตรานี้  อาจเป็นนิติบุคคลก็ได้ 
 2.  การใส่ความ  ต้องมีลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงให้คนอื่นเชื่อแล้วเกิดความรู้สึกดูหมิ่น  เกลียดชัง 

 3.  การที่จ้าเลยถาม นางสาวสวยว่า  มีความสัมพันธ์ทางชู้สาวกับโจทก์หรือไม่  แม้จะเป็นการคาดคะเน  
แต่ก็ถือได้ว่าเป็นการยืนยันข้อเท็จจริง   มีความผิดฐานหมิ่นประมาทแล้ว 

 4.  ไม่มีข้อใดผิด 

 ตอบ   3.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา   326  หลัก  การที่จ้าเลยถาม นางสาวสวยว่า  มีความสัมพันธ์ทางชู้สาว
กับโจทก์หรือไม่  จึงเป็นเพียงการคาดคะเนของจ้าเลยเท่านั้น  มิใช่เป็นการยืนยันข้อเท็จจริง  ไม่มีความผิดฐาน
หมิ่นประมาท 

90. ในการแสดงความเห็นตามข้อใด  ที่ผู้กระท้าไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท ตาม ประมวลกฎหมายอาญา 

 1.  เพื่อความชอบธรรม  ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม 
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 2.  ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่ 
 3.  ติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระท้า 

 4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา   329   ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต 

 (1) เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม 

 (2) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่ 
 (3) ติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระท้า หรือ 

 (4) ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเร่ืองการด้าเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการประชุมผู้นั้นไม่มี
ความผิดฐานหมิ่นประมาท 

91. ในกรณีหมิ่นประมาท   ถ้าผู้ถูกหาว่ากระท้าความผิด พิสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็น
ความจริง  ผู้นั้นจะต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่อย่างไร 

 1.  ผู้นั้นไม่มีความผิด     

 2.  ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

 3.  ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 
 4.  ให้ศาลลดโทษผู้นั้นลงกึ่งหนึ่ง 

 ตอบ  2.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา  330   ในกรณีหมิ่นประมาท ถ้าผู้ถูกหาว่ากระท้าความผิด พิสูจน์ได้ว่าข้อ
ที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริง   ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

92. จากข้อ 91.  แต่ห้ามไม่ให้พิสูจน์  ถ้าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นการกระท้าตามข้อใด 

 1.  เป็นการใส่ความในเร่ืองส่วนตัว    

 2.  การพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน  
 3.  ถูกทั้งข้อ  1.  และ 2.     

 4.  พิสูจน์ได้เสมอไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใด 

 ตอบ   3.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา   330  วรรคสอง  แต่ห้ามไม่ให้พิสูจน์ ถ้าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาท
นั้นเป็นการใส่ความในเร่ืองส่วนตัว และการพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 

93. ในคดีหมิ่นประมาทซึ่งมีค้าพิพากษาว่าจ้าเลยมีความผิด  ศาลไม่มีอ้านาจสั่งตามข้อใด 

 1.  ให้ยึด วัตถุหรือส่วนของวัตถุที่มีข้อความหมิ่นประมาท 

 2.  ให้โฆษณาค้าขออภัยหรือค้าขอขมาในหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับหรือหลายฉบับ คร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 
โดยให้จ้าเลยเป็นผู้ช้าระค่าโฆษณา 

 3.  ให้โฆษณาค้าพิพากษาทั้งหมด หรือแต่บางส่วนในหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับหรือหลายฉบับ คร้ังเดียว
หรือหลายคร้ัง โดยให้จ้าเลยเป็นผู้ช้าระค่าโฆษณา 

 4.  ท้าลาย  วัตถุหรือส่วนของวัตถุที่มีข้อความหมิ่นประมาท 

 ตอบ  2.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา  332   ในคดีหมิ่นประมาทซึ่งมีค้าพิพากษาว่าจ้าเลยมีความผิด ศาลอาจสั่ง 
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 (1)  ให้ยึด และท้าลายวัตถุหรือส่วนของวัตถุที่มีข้อความหมิ่นประมาท 

 (2)  ให้โฆษณาค้าพิพากษาทั้งหมด หรือแต่บางส่วนในหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับหรือหลายฉบับ คร้ังเดียว
หรือหลายคร้ัง โดยให้จ้าเลยเป็นผู้ช้าระค่าโฆษณา 

94. ข้อใดกล่าวถูกต้อง  เกี่ยวกับความผิดฐานลักทรัพย์ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  334 

 1.  การเอาไป  หมายถึง  แย่งการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นในลักษณะตัดกรรมสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์
โดยเด็ดขาด 

 2.  ผู้กระท้าต้องเข้าครอบครองทรัพย์ที่ลัก  ไม่ใช่เพียงแต่แตะต้องโดยไม่มีการครอบครอง 

 3.  ต้องมีลักษณะเป็นการแย่งการครอบครอง  กล่าวคือ  เข้าถือเอาโดยผู้ครอบครองเดิมไม่อนุญาต 

 4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ   4.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา  334  ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อ่ืน หรือที่ผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดย
ทุจริต ผู้นั้นกระท้าความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษ  
95. ความผิดลักทรัพย์ตามข้อใด  ที่ผู้กระท้าต้องรับโทษหนักขึ้น 

 1.  ในเวลากลางคืน    

 2.  ในที่หรือบริเวณที่มีเหตุเพลิงไหม้ 
 3.  โดยท้าอันตรายสิ่งกีดกั้นส้าหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ 
 4.  ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา   335  วรรคแรก  ผู้ใดลักทรัพย์ 
 (1) ในเวลากลางคืน 

 (2) ในที่หรือบริเวณที่มีเหตุเพลิงไหม้ การระเบิด อุทกภัย หรือในที่หรือบริเวณที่มีอุบัติเหตุ เหตุทุกขภัย
แก่รถไฟ หรือยานพาหนะอื่นที่ประชาชนโดยสาร หรือภัยพิบัติอ่ืนท้านองเดียวกันหรืออาศัยโอกาสที่มีเหตุเช่น
ว่านั้น หรืออาศัยโอกาสที่ประชาชนก้าลังตื่นกลัวภยันตรายใดๆ 

 (3) โดยท้าอันตรายสิ่งกีดกั้นส้าหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ หรือโดยผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไปด้วย
ประการใดๆ 

96. ผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า  ผู้นั้นกระท้าความผิดฐานใด 

 1.  ชิงทรัพย์     2.  วิ่งราวทรัพย์  
 3.  ยักยอก     4.  ปล้นทรัพย์ 
 ตอบ   2.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา  336   วรรคแรก  ผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า ผู้นั้นกระท้า
ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ ต้องระวางโทษ 

97. ผู้ใดข่มขืนใจผู้อ่ืนให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน โดยใช้
ก้าลังประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญว่าจะท้าอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญ
หรือของบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น ผู้นั้นกระท้าผิดฐานใด 

 1.  ชิงทรัพย์     2.  กรรโชกทรัพย์ 
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 3.  รีดเอาทรัพย์     4.  ปล้นทรัพย์ 
 ตอบ  2.   แนวคิด   ป.อ.มาตรา  337   วรรคแรก  ผู้ใดข่มขืนใจผู้อ่ืนให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือ
ผู้อ่ืนได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน โดยใช้ก้าลังประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญว่าจะท้าอันตรายต่อชีวิต 
ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือของบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น ผู้
นั้นกระท้าความผิดฐานกรรโชก ต้องระวางโทษ 

98. ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้ก้าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้ก้าลังประทุษร้าย  เพื่อ 

ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป   ผู้นั้นมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ฐานใด 

 1.  ชิงทรัพย์     2.  กรรโชกทรัพย์ 
 3.  รีดเอาทรัพย์     4.  ปล้นทรัพย์ 
 ตอบ   1.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา   339  วรรคแรก  ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้ก้าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าใน
ทันใดนั้นจะใช้ก้าลังประทุษร้าย เพื่อ 

 (1) ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป 

ผู้นั้นกระท้าความผิดฐานชิงทรัพย์   ต้องระวางโทษ 

99. ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อ่ืน หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย  เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของ
ตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้น้ันกระท้าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ฐานใด 

 1.  ยักยอก     2.  ฉ้อโกง  

 3.  กรรโชกทรัพย์     4.  ลักทรัพย์ 
 ตอบ  1.  แนวคิด  ป.อ. มาตรา  352   วรรคแรก  ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อ่ืน หรือซึ่งผู้อื่นเป็น
เจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต  ผู้น้ันกระท้าความผิดฐาน
ยักยอก 

100. ความผิดฐานบุกรุก ตามประมวลกฎหมายอาญา   จะต้องรับโทษหนักขึ้นเมื่อผู้กระท้าความผิด  ได้กระท้า
ตามข้อใด 

 1.  โดยใช้ก้าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก้าลังประทุษร้าย 

 2.  โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระท้าความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป 

 3.  ในเวลากลางคืน 

 4.   ถูกทุกข้อ 

 ตอบ  4.  แนวคิด   ป.อ.มาตรา  365  ถ้าการกระท้าความผิดตามมาตรา 362 มาตรา  363 หรือมาตรา 
364 ได้กระท้า 
 (1) โดยใช้ก้าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก้าลังประทุษร้าย 

 (2) โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระท้าความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป หรือ 

 (3) ในเวลากลางคืน 

----------------------- 
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แนวข้อสอบ ประมวล กฎหมายอาญา ชดุที่ 3. 

1. ข้อใดถูก 

 ก.  สาธารณะสถาน  หมายความว่า  สถานที่ใดๆซึงประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ 
 ข.  เคหสถาน  หมายความว่า  ที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย  เช่น  เรือน  โรง  เรือ  แพ 

 ค.  ที่รโหฐาน   หมายความว่าที่ใดๆที่มิใช่ที่สาธารณะสถาน 

 ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
2. ข้อใดเป็นอาวุธโดยสภาพ 

 ก.  มีดคัตเตอร์     ข.  ดาบ   

 ค.  ไม้ยาว  5  ฟุต     ง.  ปืนปากกา 
ตอบ ข. 
3. ข้อใดถือว่าเป็นการใช้ก้าลังประทุษร้าย 

 ก.  แดงแกะเชือกจากมือขาวแล้วจูงกระบือไป ข.  เทาจับมือและกอดนางสาวม่วงเพื่อลวนลาม 

 ค.  ก  และ  ข  ถูก     ง.  ถูกเฉพาะ  ข 

ตอบ ค. 
4. ข้อใดเป็นเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ 

 ก.  ใบอนุญาตขับรถ    ข.  ใบเสร็จรับเงินการช้าระค่าภาษี 
 ค.  บัตรประจ้าตัวประชาชน   ง.  ป้ายประกันภัยรถยนต์ 
ตอบ ข. 
5.    ตามหลักการของรัฐธรรมนูญบุคคลจะรับโทษทางอาญาเมื่อใด 

 ก.  เมื่อได้กระท้าผิด 

 ข.  เป็นความผิดที่กฎหมายขณะนั้นก้าหนดไว้ว่าเป็นความผิด 

 ค.  มีการก้าหนดโทษไว้ด้วย    

 ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
6.   บุคคลจะต้องรับโทษทางอาญาเมื่อใด 

 ก.  การกระท้าไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ   

 ข.  การกระท้าไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด 

 ค. กฎหมายเพิ่งใช้บังคับภายหลังมีการกระท้าความผิดเกิดขึ้นแล้ว 

 ง.  ข้อ  ก  และ  ข  ถูก 

ตอบ ง. 
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7. ข้อใดมิใช่ราชอาณาจักร 

 ก.  ทะเลห่างจากฝั่ง  15  ไมล์ทะเล  ข.  อ่าวไทย 

 ค.  พื้นดิน     ง.  อากาศเหนือพื้นดิน 

ตอบ ก. 
8. โทษตามประมวลกฎหมายอาญามีอะไรบ้าง 

 ก.  กักกัน  ห้ามเข้าเขต  เรียกประกัน    

 ข.  กักกัน  กักขัง  จ้าคุก  ประหารชีวิต 

 ค.  ประหารชีวิต  จ้าคุก  กักขัง  ปรับ  ริบทรัพย์สิน  

 ง.  กักกัน 

ตอบ ค. 
9. ข้อใดเป็นเจตนาโดยอ้อม 

 ก.  มีเจตนากระท้าความผิด    ข.  มีเจตนาหลอกให้คนอ่ืนกระท้าความผิด 

 ค.  ผู้ถูกหลอกไม่มีเจตนา    ง.  ทุกข้อรวมกัน 

ตอบ ง. 
10. ข้อใดมิใช่การกระท้า 

 ก.   ประสงค์ต่อผล     ข.  เล็งเห็นผล   

 ค.  ว่างเวน้     ง.  ละเว้น  งดเว้น 

ตอบ ค. 
11. ในการรอการลงโทษผู้ต้องหาต้องกระท้าผิดโทษไม่เกินกี่ปี 
 ก.  2  ปี      ข.  3  ปี    

 ค.  4   ปี      ง.  5  ป ี

ตอบ ข. 
12. ข้อใดเป็นการกระท้าโดยพลาย 

 ก.  ด้าต้องการยิงแดงแต่ยิงไปถูกหมาของแดง  

 ข.  ด้าต้องการยิงแดงแต่ยิงไปถูกขาวลูกของแดง 

 ค.  ด้าต้องการตีแจกันของเขียวให้แตกแต่ไปตีแจกันของขาวเพราะเข้าใจผิด 

 ง.  ข้อ  ข  และ  ค  ถูก 

ตอบ ข. 
13. บุคคลจะใช้ข้อแก้ตัวเพื่อให้พ้นความรับผิดทางอาญาได้หรือไม่ 
 ก.  ได้  เพราะไม่มีใครรู้กฎหมายทุกบทบัญญัติ ข.  ได้  เพราะถือหลักสุจริต 

 ค.  ไม่ได้เพราะมีกฎหมายก้าหนดไว้   ง.  ไม่ได้  เพราะจะท้าให้คู่กรณีเสียเปรียบ 
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ตอบ ค. 
14. บุคคลจะอ้างเหตุกระท้าความผิดด้วยความจ้าเป็นได้  ต้องเข้าองค์ประกอบข้อใด 

 ก.  เพราะอยู่ในที่บังคับ    ข.  เป็นเหตุยกเว้นความผิด 

 ค.  เป็นการกระท้าเพื่อให้ผู้อ่ืนพ้นจากอันตราย ง.  ข้อ  ก  และ  ค  ถูก 

ตอบ ง. 
15. ข้อใดถูกต้อง 

 ก.  การป้องกันเป็นสิทธิอย่างหนึ่ง    

 ข.  สามารถป้องกันสิทธิของผู้อ่ืนได้ 
 ค.  จะต้องป้องกันภยันตรายที่เกิดจากการละเมิดต่อกฎหมาย 

 ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
16. แดงน้าช้างตกมันไปล่ามในสวนขาว  ช้างหลุดจากโซ่เดินเข้ามาหาขาวซึ่งท้าสวนอยู่  หากขาวยิงช้างตาย  
ข้อใดถูกต้อง 

 ก.  ขาวอ้างป้องกันได้    ข.  ขาวอ้างจ้าเป็นได้ 
 ค.  เป็นการกระท้าโดยประมาท   ง.  ไม่มีข้อถูก 

ตอบ ข. 
17. แดงมาที่บ้านขาวแล้วชกต่อยขาว  ขาวห้ามก็ไม่ฟัง  จากนั้นแดงหยิบมีดที่พกมาจะจ้วงแทงขาว  ขาวจึงเอา
ปืนยิงไปที่ขาแดงหนึ่งนัด 

 ก.  ขาวอ้างป้องกันได้    ข.  ขาวอ้างจ้าเป็นได้ 
 ค.  เป็นการกระท้าโดยประมาท   ง.  เป็นบันดาลโทสะ 

ตอบ ก. 
18. ด้าเมาสุราเอาเท้าไปพาดคอขาว  แล้วลูบหัวขาวเล่น  ขาวจึงต่อยเอาหนึ่งคร้ัง  ผลคือ 

 ก.  ขาวอ้างป้องกันได้    ข.  ขาวอ้างจ้าเป็นได้ 
 ค.  เป็นการกระท้าโดยประมาท   ง.  เป็นบันดาลโทสะ 

ตอบ ก. 
19. ข้อใดเป็นพยายามกระท้าความผิด 

 ก.  ด้าเล็งปืนจะยิงขาว     

 ข.  ฟ้าใส่ยาพิษในน้้าส้มไปวางไว้ที่ห้องขาว 

 ค.  ด้ารีบโดยไม่ดูให้ดีจนท้าให้ปืนที่เอวลั่นไปถูกขาว  
 ง.  ข้อ  ก  และ  ข  ถูก 

ตอบ ง. 
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20. ข้อใดที่เป็นการพยายามที่ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ 
 ก.  เขียวยิงไปในห้องที่ขาวเคยนอนแต่ขาวไม่อยู่เพราะลุกไปห้องน้้า 

 ข.  ฟ้ายิงไปที่ส้มแต่เป็นท่อนไม้    

 ค.  เหลืองจะยิงแดงแต่ปืนมีก้าลังอ่อน 

 ง.  ถูกทุกข้อ ง. 
ตอบ ง. 
21. ด้าใช้ให้เขียวไปฆ่าขาว  เขียวจึงไปชวนฟ้าและให้เหลืองขับรถไปส่งที่บ้านขาว  เหลืองทราบแต่ก็ยังไป
ส่งและขับรถกลับ  ขณะที่เขียวจะยิงขาวฟ้าดูต้นทางให้และร้องตะโกนว่าต้ารวจมา  เขียวยิงขาวตาย  ให้วินิจฉัย
ว่าด้ามีความผิดฐานใด 

 ก.   ตัวการ      ข.  ผู้ใช้   

 ค.  ผู้สนับสนุน     ง.  ไม่มีความผิด 

ตอบ ข. 
22. จากข้อ  21  เหลืองมีความผิดฐานใด 

 ก.   ตัวการ      ข.  ผู้ใช้   

 ค.  ผู้สนับสนุน     ง.  ไม่มีความผิด 

ตอบ ค. 
23. จากข้อ  21  ฟ้ามีความผิดฐานใด 

 ก.   ตัวการ      ข.  ผู้ใช้   

 ค.  ผู้สนับสนุน     ง.  ไม่มีความผิด 

ตอบ ก. 
24. หากความผิดถึงขั้นลงมือ  แล้วผู้สนับสนุนเข้าขัดขวาง  ผลคือ 

 ก.  ผู้สนับสนุนรับโทษกึ่งหนึ่ง   ข.  ผู้สนับสนุนรับโทษสองในสาม 

 ค.  ผู้สนับสนุนไม่ต้องรับโทษ   ง.  ผู้สนับสนุนไม่มีความผิด 

ตอบ ค. 
25. การกระท้ากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทต้องลงโทษอย่างไร 

 ก.  ลงโทษบทที่หนักที่สุด    ข.  ลงโทษทุกบท 

 ค.  แล้วแต่ความประสงค์ของโจทก์   ง.  เป็นดุลพินิจของศาล 

ตอบ ก. 
26. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความผิดหลายกรรมต่างกันและโทษที่จะลงแก่ผู้กระท้าความผิดต้องไม่เกิน 

 ก.  10  ปีส้าหรับโทษหนักที่สุดจ้าคุกอย่างสูงไม่เกิน3  ปี 
 ข.  20  ปีส้าหรับโทษหนักที่สุดจ้าคุกอย่างสูงเกิน3  ปีแต่ไม่เกิน  10  ป ี
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 ค.  50  ปีส้าหรับโทษหนักที่สุดจ้าคุกอย่างสูงเกิน10  ปีขึ้นไป 

 ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
27. ด้าถูกศาลพิพากษาให้จ้าคุกภายหลังพ้นโทษไม่เกินสองปีด้ากระท้าความผิดอีกซึ่งเป็นโทษจ้าคุกหนึ่งปี  
ผลคือ 

 ก.  ศาลเพิ่มโทษด้าได้    ข.  การเพิ่มโทษหนึ่งในสามของโทษคร้ังหลัง 

 ค.  ข้อ  ก  และ  ข  ถูก    ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ก 

ตอบ ค. 
28. ข้อใดไม่ถือเป็นเหตุเพิ่มโทษ  

 ก.  การกระท้าโดยประมาท    ข.  การกระท้าโดยจ้าเป็น 

 ค.  การกระท้าความผิดลหุโทษ   ง.  ผู้กระท้าอายุยังไม่เกิน  17  ป ี

ตอบ ข. 
29. ความผิดลหุโทษมีโทษตามกฎหมายอย่างไร 

 ก.  จ้าคุกไม่เกิน  1  เดือนปรับไม่เกิน1,000  บาท  

 ข.  จ้าคุกไม่เกิน  2  เดือนปรับไม่เกิน2,000  บาท 

 ค.  จ้าคุกไม่เกิน  2  เดือนปรับไม่เกิน1,000  บาท  

 ง.  จ้าคุกไม่เกิน  1  เดือนปรับไม่เกิน2,000  บาท 

ตอบ ก. 
30. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

 ก.  การกระท้าความผิดลหุโทษแม้กระท้าโดยไม่เจตนาก็มีความผิด 

 ข.  ผู้ใดพยายามกระท้าความผิดลหุโทษผู้นั้นไม่มีความผิด 

 ค.  ผู้ใดสนับสนุนความผดิลหุโทษผู้นั้นไม่มีความผิด 

 ง.   ถูกทุกข้อ 

ตอบ ค. 
31. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญาประกาศใช้ในปีใด 

 ก.  พ.ศ.  2498     ข.  พ.ศ.  2499  

 ค.  พ.ศ.  2500     ง.  พ.ศ.  2501 

ตอบ ข. 
32.  เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ  เป็นบทนิยามของ 

 ก.  เอกสาร     ข.  เอกสารสิทธิ  

 ค.  เอกสารราชการ     ง.  ถูกทุกข้อ 
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ตอบ ข. 
33. ในการค้านวณระยะเวลาจ้าคุก  ให้นับตั้งแต่เมื่อไร 

 ก.  นับตั้งแต่วันเริ่มจ้าคุก    ข.  นับตั้งแต่วันฟ้องคดี 
 ค.  นับตั้งแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษา   ง.  นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด 

ตอบ ก. 
34. ลายพิมพ์นิ้วมือและเคร่ืองหมายที่บุคคลลงไว้แทนลายมือชื่อของตน  เป็นความหมายของข้องใด 

 ก.  พยานหลักฐาน     ข.  แกงได  

 ค.  ลายมือชื่อ     ง.ลายพิมพ์นิ้วมือ 

ตอบ ค. 
35. ผู้ต้องโทษปรับ  ต้องช้าระค่าปรับภายในกี่วันมิฉะนั้นจะถูกยึดทรัพย์ 
 ก.  7  วัน      ข.  15  วัน   

 ค.  30  วัน     ง.  1  เดือน 

ตอบ ค. 
36. กระท้าโดยเจตนาคืออะไร 

 ก.  กระท้าโดยรู้ส้านึกในการกระท้า   ข.  ผู้กระท้าประสงค์ต่อผล 

 ค.  ผู้กระท้าได้เล็งเห็นผล    ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
37. กระท้าโดยประมาทหมายถึงอะไร 

 ก.  ไม่ใช่กระท้าโดยเจตนา    ข.  กระท้าโดยปราศจากความระมัดระวัง 

 ค.  กระท้าการหมกมุ่น    ง.  ข้อ  ก  และ  ข  ถูก 

ตอบ ง. 
38. การกระท้าโดยให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดโดยงดเว้นการที่จักต้องกระท้าเพื่อป้องกันผลนั้นด้วยคืออะไรใน
ความหมายของประมวลกฎหมายอาญา 

 ก.  การกระท้าโดยละเว้น    ข.  การกระท้าโดยงดเว้น 

 ค.  การกระท้าโดยจงใจ    ง.  การแสดงเจตนาโดยการนิ่ง 

ตอบ ข. 
39. ผู้ใดเจตนากระท้าต่อบุคคลหนึ่งแต่ผลไปเกิดแก่บุคคลหนึ่งโดยพลาด  ให้คือว่า 

 ก.   ผู้กระท้าไม่มีเจตนา 
 ข.  ผู้กระท้าเจตนากระท้าต่อผู้ได้รับผลร้ายของการกระท้านัน้ 

 ค.  ผู้กระท้าส้าคัญผิด     

 ง.  ผู้กระท้าประมาท 
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ตอบ ข. 
40. ผู้ใดเจตนากระท้าต่อบุคคลหนึ่ง  แต่ได้กระท้าต่อบุคคลหนึ่งโดยส้าคัญผิด  ผลคืออะไร 

 ก.  กระท้าโดยประมาท    ข.  กระท้าโดยเจตนา 

 ค.  กระท้าโดยไม่รู้ข้อเท็จจริง   ง.  แล้วแต่ดุลพินิจศาล 

ตอบ ข. 
41. ในการริบทรัพย์สินให้ศาลมีอ้านาจสั่งริบอะไรได้บ้าง 

 ก.  ทรัพย์ซึ่งใช้ในการกระท้าความผิด   

 ข.  ทรัพย์สินซึ่งมีไว้เพื่อใช้ในการกระท้าความผิด 

 ค.  ทรัพย์สินที่บุคคลได้มาโดยการกระท้าความผิด ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
42. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน 

 ก.  เจ้าพนักงานต้องกระท้าการตามหน้าที่   

 ข.  เจ้าพนักงานถูกดูหมิ่นเพราะกระท้าการตามหน้าที่ 
 ค.  ข้อ  ก  และ  ข  ถูก     

 ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ก 

ตอบ ค. 
43. ความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานโดยใช้ก้าลังประทุษร้ายมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญาอย่างไร 

 ก.  จ้าคุกไม่เกิน  1  ปี หรือ ปรับไม่เกิน  2,000  บาท   
 ข.  จ้าคุกไม่เกิน  2  ปี หรือ ปรับไม่เกิน  4,000  บาท   
 ค.  จ้าคุกไม่เกิน  3  ปี หรือ ปรับไม่เกิน  6,000  บาท   
 ง.  จ้าคุกไม่เกิน  4  ปี หรือ ปรับไม่เกิน  8,000  บาท   
ตอบ ข. 
44. วิธีการเพื่อความปลอดภัยจะใช้บังคับในกรณีใด 

 ก.  ศาลเห็นสมควร    ข.  ความประสงค์ของโจทก์ 
 ค.  อัยการร้องขอ     ง.  ไม่มีข้อถูก 

ตอบ ก. 
45. ข้อใดกล่าวไว้ถูกต้อง 

 ก.  การเพิ่มโทษมิให้เพิ่มถึงประหารชีวิต 

 ข.  โทษประหารชีวิต ถ้าจะลดโทษหนึ่งในสามให้ลดเป็นโทษจ้าคุกตลอดชีวิต 

 ค.  โทษประหารชีวิต ถ้าจะลดโทษกึ่งหนึ่งให้ลดเป็นโทษจ้าคุกตลอดชีวิต 

 ง.  ถูกทุกข้อ 



คู่มือเตรียมสอบ นกัวิชาการทีด่ินปฏิบติัการ กรมที่ดิน 183 

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

 

ตอบ ง. 
46. การกระท้าความผิดฐานลักทรัพย์ซึ่งผู้สืบสันดานกระท้าต่อผู้บุพการรี  ผลในทางกฎหมายคือ 

 ก.  เป็นความผิดอันยอมความได้   ข.  มีความผิดตามกฎหมาย 

 ค.  ศาลอาจลดโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนด ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
47. น้อยอายุสิบขวบลักเงินนายม่วง  ผลตามกฎหมายเป็นอย่างไร 

 ก.  เด็กมีความผิด     ข.  เด็กไม่ต้องรับโทษ  

 ค.  ข้อ  ก  และ  ข  ถูก    ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ข 

ตอบ ก. 
48.  ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของบัลดานโทสะ 

 ก.  ถูกข่มแหงอย่างร้ายแรง    ข.  ได้กระท้าความผิดต่อผู้ข่มเหง 

 ค.  เป็นเหตุยกเว้นโทษ    ง.  ไม่มีข้อถูก 

ตอบ ก. 
49. เด็กอายุกว่าสิบปีแต่ไม่เกินสิบห้าปีกระท้าความผิด  ข้อใดคือผลของกฎหมาย 

 ก.  เด็กไม่ต้องรับโทษ    ข.  ศาลมีอ้านาจว่ากล่าวตักเตือน 

 ค.  ศาลอาจมีการวางข้อก้าหนดส้าหรับเด็ก  ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
50. กรณีที่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีแต่ต่้ากว่าสิบแปดปีกระท้าความผิด  และศาลเห็นสมควรลงโทษศาลจะลด
โทษลงเท่าใด 

 ก.  หนึ่งในสอง     ข.  หนึ่งในสาม  

 ค.  กึ่งหนึ่ง     ง.  ไม่มีข้อถูก 

ตอบ ค. 
51. กรณีที่บุคคลอายุตั้งแต่สิบแปดปีแต่ยังไม่เกินยี่สิบปีกระท้าความผิด  และศาลเห็นสมควรลงโทษศาลจะ 

ลดโทษลงเท่าใด 

 ก.  หนึ่งในสอง     ข.  หนึ่งในสาม  

 ค.  กึ่งหนึ่ง     ง.  ข้อ  ข  และ  ก  ถูก 

ตอบ ง. 
52. หากความผิดถึงขั้นพยายามและผู้กระท้ายับยั้งเสียเองไม่กระท้าให้ตลอด  ผลคือ 

 ก.  ต้องรับโทษความผิดฐานพยายาม  ข. ไม่ ต้องรับโทษความผิดฐานพยายาม 

 ค.  เป็นดุลพินิจศาลที่จะก้าหนดโทษ  ง.  ไม่มีข้อถูก 

ตอบ ข. 
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53. การเพิ่มโทษส้าหรับการกระท้าความผิดอีกเพิ่มได้ในอัตราส่วนเท่าใดของความผิดคร้ังหลัง 

 ก.  หนึ่งในสอง     ข.  หนึ่งในสาม   

 ค.  กึ่งหนึ่ง     ง.  ไม่มีข้อถูก 

ตอบ ข. 
54. ข้อใดที่กฎหมายอาญาให้ถือว่าเป็นความผิดเพื่อการเพิ่มโทษ 

 ก.  ประมาท     ข.  ลหุโทษ 

 ค.  กระท้าขณะที่อายุต่้ากว่าสิบแปด   ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
55. ในกรณีที่จ้าเลยวิกลจริตเมื่อมีค้าสั่งฟ้องแล้วและศาลให้งดการพิจารณาจนเกินอายุความที่กฎหมาย
ก้าหนดแล้วให้ถือว่า 
 ก.  เอาผิดจ้าเลยไม่ได้    ข.  ศาลจ้าหน่ายคดี 
 ค.  คดีขาดอายุความ    ง.  เป็นดุลพินิจศาล 

ตอบ ก. 
56. คดีอาญาที่เป็นความผิดอันยอมความได้ต้องร้องทุกภายในก้าหนดเท่าใดมิฉะนั้นคดีจะขาดอายุความ 

 ก.  หนึ่งเดือน     ข.  สองเดือน  

 ค.  สามเดือน     ง.  หกเดือน 

ตอบ ค. 
57. การฟ้องขอให้กักกันต้องฟ้องภายในก้าหนดเท่าใดมิฉะนั้นคดีจะขาดอายุความ 

 ก.  หนึ่งเดือน     ข.  สองเดือน 

 ค.  สามเดือน     ง.  หกเดือน 

ตอบ ง. 
58 การกักขังแทนค่าปรับต้องกระท้าภายในระยะเวลาเท่าใด 

 ก.  หนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มีค้าพิพากษา  ข.  สองปีนับแต่วันที่ได้มีค้าพิพากษา 
 ค.  สามปีนับแต่วันที่ได้มีค้าพิพากษา  ง.  ห้าปีนับแต่วันที่ได้มีค้าพิพากษา 
ตอบ ง. 
59. ความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานกระท้าอย่างไรจึงจะเข้าเหตุฉกรรจ์ 
 ก.  กระท้าโดยมีอาวุธ    ข.  กระท้าสองคนขึ้นไป 

 ค.  ข้อ  ก  และ  ข  ถูก    ง.  ถูกเฉพาะ  ข 

ตอบ ก. 
60. ด้าท้าลายเคร่ืองหมายยึดทรัพย์ซึ่งเจ้าพนักงานได้ประทับไว้  ด้ามีความผิดหรือไม่ 
 ก.  มีความผิด     ข.  ไม่มีความผิด  
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 ค.  ไม่แน่ใจ     ง.  แล้วแต่ศาล 

ตอบ ก. 
61. แดงไม่ได้เป็นต้ารวจแต่น้าชุดต้ารวจมาใส่แล้วกวักนายขาวซึ่งขับรถไม่สวมหมวกกันน็อคเพื่อขอเงิน
ค่าปรับ  แดงมีความผิดอาญาฐานใดหรือไม่ 
 ก.  แดงมีความผิด     ข. แดงไม่มีความผิด 

 ค.  มีความผิดฐานเจ้าพนกังานเรียกรับสินบน  ง.  มีความผิดและได้รับยกเว้นโทษ 

ตอบ ก. 
62. ฟ้าน้าชุดต้ารวจมาใส่แล้วเดินทั่วหมู่บ้านฟ้ามีความผิดหรือไม่ 
 ก.  ฟ้ามีความผิด     ข. ฟ้าไม่มีความผิด 

 ค.  ไม่แน่ใจ     ง.  มีความผิดและได้รับยกเว้นโทษ 

ตอบ ก. 
63. ด้าเป็นต้ารวจไม่ยอมรับแจ้งความจากขาว  ด้ามีความผิดฐานใด 

 ก.  เจ้าพนักงานบกพร่องต่อหน้าที่   ข.  เจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
 ค.  เจ้าพนักงานเรียกรับสินบน   ง.  ไม่มีข้อถูก 

ตอบ ข. 
64. ข้อใดเป็นความผิดฐานเจ้าพนักงานท้าเอกสารเท็จ 

 ก.  รับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้ท้าการใดขึ้นอันเป็นความเท็จ 

 ข.  รับรองว่ามีการแจ้งข้อความทั้งที่ไม่มีการแจ้ง 

 ค.  ละเว้นไม่จดข้อความซึ่งตนมีหน้าที่   

 ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
65. ข้อใดเป็นความผิดอาญา 
 ก.  เจ้าพนักงานไปรษณีย์เปิดดูจดหมาย   

 ข.  เจ้าพนักงานไปรษณีย์ส่งจดหมายผิดที่โดยรู้อยู่แล้ว 

 ค.  ข้อ  ก  และ  ข  ถูก      

 ง.  ไม่มีข้อถูก 

ตอบ ค. 
66. ด้าเป็นพยานในศาลแต่ไม่ยอมสาบานตนก่อนเบิกความ  ข้อใดถูกต้อง 

 ก.  ด้ามีความผิดทางอาญา    ข.  ไม่แน่ใจ  

 ค.  ด้าไม่มีความผิด    ง.  ไม่มีข้อถูก 

ตอบ ก. 
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67. ข้อใดเป็นความผิดอาญา 
 ก.แจ้งความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวน  ข.  ฟ้องเท็จต่อศาล 

 ค.  ขัดหมายศาล     ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
68.  ข้อใดไม่เป็นความผิดอาญา 

 ก.  เบิกความเท็จต่อศาลในคดีแพ่ง   ข.  แปลข้อความอันเป็นเท็จ 

 ค.  ฟ้องเท็จในคดีแพ่ง    ง.  ท้าพยานหลักฐานเท็จ 

ตอบ ค. 
69. ด้าท้าลายพินัยกรรมของแดง  ผลคือ 

 ก.  ด้ามีความผิดทางอาญา    ข.  ไม่แน่ใจ   

 ค.  ด้าไม่มีความผิด    ง.  ไม่มีข้อถูก 

ตอบ ก. 
70. ด้าดูหมิ่นศาลในการพิจารณาคดี  ด้ามีความผิดฐานใด 

 ก.  ด้ามีความผิดฐานละเมิดอ้านาจศาล  ข.  ด้ามีความผิดฐานดูหมิ่นศาล 

 ค.  ข้อ  ก  และ  ข  ถูก    ง.  ถูกเฉพาะ  ก 

ตอบ ค. 
71. ด้าขุดท้าลายเจดีย์มีความผิดฐานใด 

 ก.  กระท้าการเหยียดหยามศาสนา   ข.  ก่อให้เกิดความวุ่นวายในพิธีกรรมทางศาสนา 

 ค.  แต่งกายเป็นพระภิกษุซึ่งตนไม่เป็นบุคคลเช่นนั้น ง.  ไม่มีข้อถูก 

ตอบ ก. 
72. ด้าไปเมาอาละวาทในขณะที่พระสงฆ์และชาวพุทธก้าลังประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  ด้ามีความผิดฐาน
ใด 

 ก.  กระท้าการเหยียดหยามศาสนา   ข.  ก่อให้เกิดความวุ่นวายในพิธีกรรมทางศาสนา 

 ค.  แต่งกายเป็นพระภิกษุซึ่งตนไม่เป็นบุคคลเช่นนั้น ง.  ไม่มีข้อถูก 

ตอบ ข. 
73. ฟ้าโกนผมและแต่งกายเป็นภิกษุออกบิณฑบาตทุกเช้าฟ้ามีความผิดฐานใด 

 ก.  กระท้าการเหยียดหยามศาสนา    

 ข.  ก่อให้เกิดความวุ่นวายในพิธีกรรมทางศาสนา 

 ค.  แต่งกายเป็นพระภิกษุซึ่งตนไม่เป็นบุคคลเช่นนั้น  

 ง.  ไม่มีข้อถูก 

ตอบ ค. 
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74 คณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีด้าเนินการ  มีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย  เป็นความผิดฐานใด 

 ก.  อั้งยี่      ข.  ซ่องโจร  

 ค.  มั่วสุมกันโดยมิชอบ    ง.  ไม่มีข้อถูก 

ตอบ ก. 
75. ผู้ใดสมคบกันต้ังแต่ห้าคนขึ้นไป  เพื่อกระท้าความผิดอย่างใดในภาค  2  นี้   และความผิดก้าหนดโทษ
อย่างสูงตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป  ผู้นั้นกระท้าความผิดฐานใด 

 ก.  อั้งยี่      ข.  ซ่องโจร  

 ค.  มั่วสุมกันโดยมิชอบ    ง.  ไม่มีข้อถูก 

ตอบ ข. 
 

-------------------------- 
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พระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
________________ 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เป็นปีที่ ๕๑ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า  
โดยที่สมควรมีกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค้าแนะน้าและยินยอมของ

รัฐสภา ดังต่อไปนี้  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

๒๕๓๙  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
มาตรา ๓  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ก้าหนดใน

พระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดก้าหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเร่ืองใดไว้โดยเฉพาะและมี
หลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่้ากว่าหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ 

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งที่ก้าหนดใน
กฎหมาย  

มาตรา ๔  พระราชบัญญัติน้ีมิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
(๒) องค์กรที่ใช้อ้านาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 
(๓) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 
(๔) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด้าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ

พิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์ 
___________ 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนที่ ๖๐ ก/หน้า ๑/๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c728/%c728-20-9999-update.htm#_ftn1
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c728/%c728-20-9999-update.htm#_ftnref1
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(๕) การพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์และการสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

(๖) การด้าเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศ 
(๗) การด้าเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับ

ทหารในการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ 
(๘) การด้าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(๙) การด้าเนินกิจการขององค์การทางศาสนา 
การยกเว้นไม่ให้น้าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การด้าเนินกิจการใดหรือกับ

หน่วยงานใดนอกจากที่ก้าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของคณะกรรมการวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง  

มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการด้าเนินการของเจ้าหน้าที่

เพื่อจัดให้มีค้าสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการด้าเนินการใด ๆ ในทางปกครองตามพระราชบัญญัติน้ี 
“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการด้าเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อ

จัดให้มีค้าสั่งทางปกครอง 
“ค้าสั่งทางปกครอง” หมายความว่า 
(๑) การใช้อ้านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล

ในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่
ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการ
รับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ 

(๒) การอ่ืนที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 
“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือ
บุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

“คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” หมายความว่า คณะกรรมการที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายที่มีการ
จัดองค์กรและวิธีพิจารณาส้าหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย 

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใช้อ้านาจหรือได้รับมอบให้ใช้
อ้านาจทางปกครองของรัฐในการด้าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบ
ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐหรือไม่ก็ตาม 

“คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ยื่นค้าขอหรือผู้คัดค้านค้าขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของ
ค้าสั่งทางปกครอง และผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเน่ืองจากสิทธิของผู้น้ันจะถูก
กระทบกระเทือนจากผลของค้าสั่งทางปกครอง  
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มาตรา ๖  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ้านาจออกกฎกระทรวง
และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
______________ 

มาตรา ๗  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” 
ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ง ปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้ทรงคุณวุฒิ
อีกไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคนเป็นกรรมการ 

ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือการบริหารราชการแผ่นดิน 
แต่ผู้นั้นต้องไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่งตั้งข้าราชการของส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มาตรา ๘  ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระด้ารงต้าแหน่งคราวละสามปี กรรมการ
ซึ่งพ้นจากต้าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต้าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้กรรมการน้ันปฏิบัติหน้าที่ไป
พลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งต้ังกรรมการใหม่  

มาตรา ๙  นอกจากการพ้นจากต้าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งพ้นจากต้าแหน่งเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกหรือเมื่อมีเหตุหนึ่งเหตุใดตามมาตรา ๗๖  

มาตรา ๑๐  ให้ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท้าหน้าที่เป็นส้านักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาข้อมูลและกิจการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

มาตรา ๑๑  คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีอ้านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สอดส่องดูแลและให้ค้าแนะน้าเกี่ยวกับการด้าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ให้ค้าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ตามที่บุคคลดังกล่าว 

ร้องขอ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก้าหนด 
(๓) มีหนังสือเรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการ

พิจารณาได้ 
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(๔) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๕) จัดท้ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นคร้ังคราว
ตามความเหมาะสมแต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการทางปกครองให้เป็นไป
โดยมีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(๖) เร่ืองอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
หมวด ๒ 

ค าสั่งทางปกครอง 
_______________ 

ส่วนที่ ๑ 
เจ้าหน้าท่ี 

________________ 
มาตรา ๑๒  ค้าสั่งทางปกครองจะต้องกระท้าโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ้านาจหน้าที่ในเร่ืองนั้น  
มาตรา ๑๓  เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะท้าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ 
(๑) เป็นคู่กรณีเอง 
(๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี 
(๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือ

ลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น 
(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี 
(๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี 
(๖) กรณีอ่ืนตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๔  เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้านว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดเป็นบุคคลตามมาตรา 

๑๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเร่ืองไว้ก่อน และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหน่ึงทราบ 
เพื่อที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวจะได้มีค้าสั่งต่อไป 

การยื่นค้าคัดค้าน การพิจารณาค้าคัดค้าน และการสั่งให้เจ้าหน้าที่อ่ืนเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ที่
ถูกคัดค้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๕  เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้านว่ากรรมการในคณะกรรมการที่มี
อ้านาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีลักษณะดังกล่าว ใหป้ระธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาเหตุคัดค้านน้ัน ในการประชุมดังกล่าวกรรมการผู้ถูกคัดค้านเมื่อได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถาม
แล้วต้องออกจากที่ประชุม 
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ถ้าคณะกรรมการที่มีอ้านาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีผู้ถูกคัดค้านในระหว่างที่กรรมการผู้
ถูกคัดค้านต้องออกจากที่ประชุม ให้ถือว่าคณะกรรมการคณะนั้นประกอบด้วยกรรมการทุกคนที่ไม่ถูกคัดค้าน 

ถ้าที่ประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน ก็ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ มติดังกล่าวให้กระท้าโดยวิธี
ลงคะแนนลับและให้เป็นที่สุด 

การยื่นค้าคัดค้านและการพิจารณาค้าคัดค้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดใน
กฎกระทรวง  

มาตรา ๑๖  ในกรณีมีเหตุอ่ืนใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือ
กรรมการในคณะกรรมการที่มีอ้านาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท้าให้การพิจารณาทาง
ปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะท้าการพิจารณาทางปกครองในเร่ืองนั้นไม่ได้ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ด้าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ถ้าผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเร่ืองไว้ก่อนและแจ้งให้

ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี 
(๒) ถ้ามีคู่กรณีคัดค้านว่าผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว หากผู้นั้นเห็นว่าตนไม่มีเหตุตามที่คัดค้านนั้น ผู้

นั้นจะท้าการพิจารณาเร่ืองต่อไปก็ได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหน่ึงหรือประธานกรรมการ
ทราบ แล้วแต่กรณี 

(๓) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือคณะกรรมการที่มีอ้านาจพิจารณาทางปกครองซึ่งผู้นั้นเป็น
กรรมการอยู่มีค้าสั่งหรือมีมติโดยไม่ชักช้า แล้วแต่กรณีว่าผู้นั้นมีอ้านาจในการพิจารณาทางปกครองในเร่ืองนั้น
หรือไม่ 

ให้น้าบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่มาใช้
บังคับโดยอนุโลม  

มาตรา ๑๗  การกระท้าใด ๆ ของเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอ้านาจพิจารณา
ทางปกครองที่ได้กระท้าไปก่อนหยุดการพิจารณาตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ ย่อมไม่เสียไป เว้นแต่เจ้าหน้าที่
ผู้เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ถูกคัดค้านหรือคณะกรรมการที่มีอ้านาจพิจารณาทางปกครอง แล้วแต่กรณี จะ
เห็นสมควรด้าเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดเสียใหม่ก็ได้  

มาตรา ๑๘  บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๖ ไม่ให้น้ามาใช้บังคับกับกรณีที่มีความจ้าเป็น
เร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มี
ทางแก้ไขได้ หรือไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนผู้นั้นได้  

มาตรา ๑๙  ถ้าปรากฏภายหลังว่าเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอ้านาจพิจารณา
ทางปกครองใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือการแต่งตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ผู้นั้น
ต้องพ้นจากต้าแหน่ง การพ้นจากต้าแหน่งเช่นว่านี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอ้านาจ
หน้าที่  
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มาตรา ๒๐  ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ ให้
หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งกฎหมายก้าหนดให้มีอ้านาจก้ากับหรือควบคุมดูแลส้าหรับกรณีของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มี
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง และนายกรัฐมนตรีส้าหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเป็นรัฐมนตรี 

ส่วนที่ ๒ 
คู่กรณี 

______________ 
มาตรา ๒๑  บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล อาจเป็นคู่กรณีในการพิจารณาทาง

ปกครองได้ตามขอบเขตที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้  
มาตรา ๒๒  ผู้มีความสามารถกระท้าการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้ จะต้องเป็น 
(๑) ผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะ 
(๒) ผู้ซึ่งมีบทกฎหมายเฉพาะก้าหนดให้มีความสามารถกระท้าการในเร่ืองที่ก้าหนดได้ แม้ผู้

นั้นจะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจ้ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(๓) นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา ๒๑ โดยผู้แทนหรือตัวแทน แล้วแต่กรณี 
(๔) ผู้ซึ่งมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายในราชกิจจานุเบกษา

ก้าหนดให้มีความสามารถกระท้าการในเร่ืองที่ก้าหนดได้ แม้ผู้นั้นจะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูก
จ้ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 

มาตรา ๒๓  ในการพิจารณาทางปกครองที่คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ คู่กรณีมี
สิทธิน้าทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้ 

การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาได้ท้าลงต่อหน้าคู่กรณีให้ถือว่าเป็นการกระท้าของคู่กรณี เว้น
แต่คู่กรณีจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น  

มาตรา ๒๔  คู่กรณีอาจมีหนังสือแต่งตั้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะกระท้าการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ก้าหนดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใด ๆ ได้ ในการน้ี เจ้าหน้าที่จะ
ด้าเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองกับตัวคู่กรณีได้เฉพาะเมื่อเป็นเร่ืองที่ผู้นั้นมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องท้าการ
นั้นด้วยตนเองและต้องแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้กระท้าการแทนทราบด้วย 

หากปรากฏว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งให้กระท้าการแทนผู้ใดไม่ทราบข้อเท็จจริงในเร่ืองนั้นเพียงพอ
หรือมีเหตุไม่ควรไว้วางใจในความสามารถของบุคคลดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้คู่กรณีทราบโดยไม่ชักช้า 

การแต่งตั้งให้กระท้าการแทนไม่ถือว่าสิ้นสุดลงเพราะความตายของคู่กรณีหรือการที่
ความสามารถหรือความเป็นผู้แทนของคู่กรณีเปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่ผู้สืบสิทธิตามกฎหมายของคู่กรณีหรือ
คู่กรณีจะถอนการแต่งตั้งดังกล่าว  

มาตรา ๒๕  ในกรณีที่มีการยื่นค้าขอโดยมีผู้ลงชื่อร่วมกันเกินห้าสิบคนหรือมีคู่กรณีเกินห้าสิบ
คนยื่นค้าขอที่มีข้อความอย่างเดียวกันหรือท้านองเดียวกัน ถ้าในค้าขอมีการระบุให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของ
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บุคคลดังกล่าวหรือมีข้อความเป็นปริยายให้เข้าใจได้เช่นนั้น ให้ถือว่าผู้ที่ถูกระบุชื่อดังกล่าวเป็นตัวแทนร่วมของ
คู่กรณีเหล่านั้น 

ในกรณีที่มีคู่กรณีเกินห้าสิบคนยื่นค้าขอให้มีค้าสั่งทางปกครองในเร่ืองเดียวกัน โดยไม่มีการ
ก้าหนดให้บุคคลใดเป็นตัวแทนร่วมของตนตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ในเร่ืองนั้นแต่งตั้งบุคคลที่คู่กรณีฝ่ายข้าง
มากเห็นชอบเป็นตัวแทนร่วมของบุคคลดังกล่าว ในกรณีนี้ให้น้ามาตรา ๒๔ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

ตัวแทนร่วมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองต้องเป็นบุคคลธรรมดา 
คู่กรณีจะบอกเลิกการให้ตัวแทนร่วมด้าเนินการแทนตนเมื่อใดก็ได้แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้

เจ้าหน้าที่ทราบและด้าเนินการใด ๆ ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองต่อไปด้วยตนเอง 
ตัวแทนร่วมจะบอกเลิกการเป็นตัวแทนเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบกับ

ต้องแจ้งให้คู่กรณีทุกรายทราบด้วย 
ส่วนที่ ๓ 

การพิจารณา 
______________ 

มาตรา ๒๖  เอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ให้จัดท้าเป็นภาษาไทย ถ้าเป็นเอกสารที่ท้าขึ้นเป็น
ภาษาต่างประเทศ ให้คู่กรณีจัดท้าค้าแปลเป็นภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้องมาให้ภายในระยะเวลาที่
เจ้าหน้าที่ก้าหนด ในกรณีนี้ให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับค้าแปลนั้น เว้นแต่
เจ้าหน้าที่จะยอมรับเอกสารที่ท้าขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ และในกรณีนี้ให้ถือว่าวันที่ได้ยื่นเอกสารฉบับที่ท้าขึ้น
เป็นภาษาต่างประเทศเป็นวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารดังกล่าว 

การรับรองความถูกต้องของค้าแปลเป็นภาษาไทยหรือการยอมรับเอกสารที่ท้าขึ้นเป็น
ภาษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๒๗[๒]  ให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ 
คู่กรณีทราบตามความจ้าเป็นแก่กรณี 

เมื่อมีผู้ยื่นค้าขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีค้าสั่งทางปกครอง ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอที่
จะต้องด้าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของค้าขอและความครบถ้วนของเอกสาร บรรดาที่มีกฎหมายหรือกฎ
ก้าหนดให้ต้องยื่นมาพร้อมกับค้าขอ หากค้าขอไม่ถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวแนะน้าให้ผู้ยื่นค้าขอด้าเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมเสียให้ถูกต้อง และหากมีเอกสารใดไม่ครบถ้วนให้แจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอทราบทันทีหรือภายในไม่เกิน
เจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค้าขอ ในการแจ้งดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ท้าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับค้าขอและ
ระบุรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วนให้ผู้ยื่นค้าขอทราบพร้อมทั้งบันทึกการแจ้งดังกล่าวไว้ใน
กระบวนพิจารณาจัดท้าค้าสั่งทางปกครองนั้นด้วย 
_____________ 
[๒] มาตรา ๒๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c728/%c728-20-9999-update.htm#_ftn2
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c728/%c728-20-9999-update.htm#_ftnref2
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เมื่อผู้ยื่นค้าขอได้แก้ไขค้าขอหรือจัดส่งเอกสารตามที่ระบุในการแจ้งตามวรรคสองครบถ้วน
แล้วเจ้าหน้าที่จะปฏิเสธไม่ด้าเนินการตามค้าขอเพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได้ เว้นแต่มีความจ้าเป็นเพื่อปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎและได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหน่ึงตามมาตรา 
๒๐ ในกรณีเช่นน้ันให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวด้าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยพลัน หากเห็นว่าเป็นความ
บกพร่องของเจ้าหน้าที่ให้ด้าเนินการทางวินัยต่อไป 

ผู้ยื่นค้าขอต้องด้าเนินการแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่
ก้าหนดหรือภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ขยายออกไป เมื่อพ้นก้าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว หากผู้ยื่นค้าขอไม่
แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ยื่นค้าขอไม่ประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ด้าเนินการตามค้าขอ
ต่อไป ในกรณีเช่นนั้นให้เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารคืนให้ผู้ยื่นค้าขอพร้อมทั้งแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นค้าขอ
ทราบ และบันทึกการด้าเนินการดังกล่าวไว้  

มาตรา ๒๘  ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความ
เหมาะสมในเร่ืองนั้น ๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับค้าขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี  

มาตรา ๒๙  เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจ้าเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง 
ในการน้ี ให้รวมถึงการด้าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง 
(๒) รับฟังพยานหลักฐาน ค้าชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยาน

ผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จ้าเป็น ฟุ่มเฟือยหรือเพื่อประวิงเวลา 
(๓) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ 
(๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(๕) ออกไปตรวจสถานที่ 
คู่กรณีต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง และมีหน้าที่แจ้ง

พยานหลักฐานที่ตนทราบแก่เจ้าหน้าที่ 
พยานหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่เจ้าหน้าที่เรียกมาให้ถ้อยค้าหรือท้าความเห็นมีสิทธิได้รับค่าป่วย

การตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา ๓๐  ในกรณีที่ค้าสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณี

มีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน 
ความในวรรคหนึ่งมิให้น้ามาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติ

เป็นอย่างอ่ืน 
(๑) เมื่อมีความจ้าเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่

ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
(๒) เมื่อจะมีผลท้าให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎก้าหนดไว้ในการท้าค้าสั่งทางปกครองต้อง

ล่าช้าออกไป 
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(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในค้าขอ ค้าให้การหรือค้าแถลง 
(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระท้าได้ 
(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง 
(๖) กรณีอ่ืนตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 
ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ

ประโยชน์สาธารณะ  
มาตรา ๓๑  คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จ้าเป็นต้องรู้เพื่อการโต้แย้งหรือชี้แจงหรือป้องกัน

สิทธิของตนได้ แต่ถ้ายังไม่ได้ท้าค้าสั่งทางปกครองในเร่ืองนั้น คู่กรณีไม่มีสิทธิขอตรวจดูเอกสารอันเป็นต้นร่าง
ค้าวินิจฉัย 

การตรวจดูเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการตรวจดูเอกสาร หรือการจัดท้าส้าเนาเอกสารให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๓๒  เจ้าหน้าที่อาจไม่อนุญาตให้ตรวจดูเอกสารหรือพยานหลักฐานได้ ถ้าเป็นกรณีที่
ต้องรักษาไว้เป็นความลับ  

มาตรา ๓๓  เพื่อประโยชน์ในการอ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ความประหยัดและความมี
ประสิทธิภาพในการด้าเนินงานของรัฐ ให้คณะรัฐมนตรีวางระเบียบก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ก้าหนดเวลาส้าหรับการพิจารณาทางปกครองขึ้นไว้ตามความเหมาะสมแก่กรณี  ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายหรือกฎในเร่ืองนั้น 

ในกรณีที่การด้าเนินงานในเร่ืองใดจะต้องผ่านการพิจารณาของเจ้าหน้าที่มากกว่าหนึ่งราย 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องประสานงานกันในการก้าหนดเวลาเพื่อการด้าเนินงานในเร่ืองนั้น 

ส่วนที่ ๔ 
รูปแบบและผลของค าสั่งทางปกครอง 

____________ 
มาตรา ๓๔  ค้าสั่งทางปกครองอาจท้าเป็นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อความหมายใน

รูปแบบอื่นก็ได้ แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้  
มาตรา ๓๕  ในกรณีที่ค้าสั่งทางปกครองเป็นค้าสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับค้าสั่งนั้นร้องขอและการ

ร้องขอได้กระท้าโดยมีเหตุอันสมควรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีค้าสั่งดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้ออกค้าสั่งต้องยืนยัน
ค้าสั่งนั้นเป็นหนังสือ  

มาตรา ๓๖  ค้าสั่งทางปกครองที่ท้าเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องระบุ วัน เดือน และปีที่ท้าค้าสั่ง 
ชื่อและต้าแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ท้าค้าสั่ง พร้อมทั้งมีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ท้าค้าสั่งนั้น  

มาตรา ๓๗  ค้าสั่งทางปกครองที่ท้าเป็นหนังสือและการยืนยันค้าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือ
ต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
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(๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส้าคัญ 
(๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง 
(๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 
นายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก้าหนดให้

ค้าสั่งทางปกครองกรณีหนึ่งกรณีใดต้องระบุเหตุผลไว้ในค้าสั่งนั้นเองหรือในเอกสารแนบท้ายค้าสั่งนั้นก็ได้ 
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นกรณีที่มีผลตรงตามค้าขอและไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอ่ืน 
(๒) เหตุผลนั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้วโดยไม่จ้าต้องระบุอีก 
(๓) เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับตามมาตรา ๓๒ 
(๔) เป็นการออกค้าสั่งทางปกครองด้วยวาจาหรือเป็นกรณีเร่งด่วนแต่ต้องให้เหตุผลเป็นลาย

ลักษณ์อักษรในเวลาอันควรหากผู้อยู่ในบังคับของค้าสั่งนั้นร้องขอ  
มาตรา ๓๘  บทบัญญัติตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับค้าสั่งทาง

ปกครองที่ก้าหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก้าหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา ๓๙  การออกค้าสั่งทางปกครองเจ้าหน้าที่อาจก้าหนดเงื่อนไขใด ๆ ได้เท่าที่จ้าเป็น

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายจะก้าหนดข้อจ้ากัดดุลพินิจเป็นอย่างอื่น 
การก้าหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการก้าหนดเงื่อนไขในกรณีดังต่อไปนี้ 

ตามความเหมาะสมแก่กรณีด้วย 
(๑) การก้าหนดให้สิทธิหรือภาระหน้าที่เร่ิมมีผลหรือสิ้นผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
(๒) การก้าหนดให้การเร่ิมมีผลหรือสิ้นผลของสิทธิหรือภาระหน้าที่ต้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ใน

อนาคตที่ไม่แน่นอน 
(๓) ข้อสงวนสิทธิที่จะยกเลิกค้าสั่งทางปกครอง 
(๔) การก้าหนดให้ผู้ได้รับประโยชน์ต้องกระท้าหรืองดเว้นกระท้าหรือต้องมีภาระหน้าที่หรือ 

ยอมรับภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบบางประการ หรือการก้าหนดข้อความในการจัดให้มี เปลี่ยนแปลง หรือ
เพิ่มข้อก้าหนดดังกล่าว  

มาตรา ๓๙/๑[๓]  การออกค้าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือในเร่ืองใด หากมิได้มีกฎหมายหรือกฎ
ก้าหนดระยะเวลาในการออกค้าสั่งทางปกครองในเร่ืองนั้นไว้เป็นประการอ่ืน ให้เจ้าหน้าที่ออกค้าสั่งทาง
ปกครองนั้นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับค้าขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปของเจ้าหน้าที่ ที่จะก้ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่
ด้าเนินการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง  
____________ 
[๓] มาตรา ๓๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c728/%c728-20-9999-update.htm#_ftn3
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c728/%c728-20-9999-update.htm#_ftnref3
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มาตรา ๔๐  ค้าสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์
หรือโต้แย้ง การยื่นค้าอุทธรณ์หรือค้าโต้แย้ง และระยะเวลาส้าหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วย 

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ระยะเวลาส้าหรับการอุทธรณ์หรือการ
โต้แย้งเร่ิมนับใหม่ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลาดังกล่าว
มีระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับค้าสั่งทางปกครอง  

มาตรา ๔๑  ค้าสั่งทางปกครองที่ออกโดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ไม่
เป็นเหตุให้ค้าสั่งทางปกครองนั้นไม่สมบูรณ์ 

(๑) การออกค้าสั่งทางปกครองโดยยังไม่มีผู้ยื่นค้าขอในกรณีที่เจ้าหน้าที่จะด้าเนินการเองไม่ได้
นอกจากจะมีผู้ยื่นค้าขอ ถ้าต่อมาในภายหลังได้มีการยื่นค้าขอเช่นนั้นแล้ว 

(๒) ค้าสั่งทางปกครองที่ต้องจัดให้มีเหตุผลตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ถ้าได้มีการจัดให้มี
เหตุผลดังกล่าวในภายหลัง 

(๓) การรับฟังคู่กรณีที่จ้าเป็นต้องกระท้าได้ด้าเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์ ถ้าได้มีการรับฟังให้
สมบูรณ์ในภายหลัง 

(๔) ค้าสั่งทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อ่ืนให้ความเห็นชอบก่อน ถ้าเจ้าหน้าที่นั้นได้ให้ความ
เห็นชอบในภายหลัง 

เมื่อมีการด้าเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้ว และเจ้าหน้าที่ผู้มีค้าสั่งทาง
ปกครองประสงค์ให้ผลเป็นไปตามค้าสั่งเดิมให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นบันทึกข้อเท็จจริงและความประสงค์ของตนไว้ใน
หรือแนบไว้กับค้าสั่งเดิมและต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์ของตนให้คู่กรณีทราบด้วย 

กรณีตาม (๒) (๓) และ (๔) จะต้องกระท้าก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ตามส่วนที่ 
๕ ของหมวดน้ี หรือตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการน้ัน หรือถ้าเป็นกรณีที่ไม่ต้องมีการอุทธรณ์ดังกล่าวก็ต้อง
ก่อนมีการน้าค้าสั่งทางปกครองไปสู่การพิจารณาของผู้มีอ้านาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องของค้าสั่งทาง
ปกครองนั้น  

มาตรา ๔๒  ค้าสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป 
ค้าสั่งทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือโดย

เหตุอ่ืนเมื่อค้าสั่งทางปกครองสิ้นผลลง ให้เจ้าหน้าที่มีอ้านาจเรียกผู้ซึ่งครอบครองเอกสารหรือวัตถุอื่นใดที่ได้
จัดท้าขึ้นเนื่องในการมีค้าสั่งทางปกครองดังกล่าว ซึ่งมีข้อความหรือเคร่ืองหมายแสดงถึงการมีอยู่ของค้าสั่งทาง
ปกครองนั้น ให้ส่งคืนสิ่งนั้นหรือให้น้าสิ่งของดังกล่าวอันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้น้ันมาให้เจ้าหน้าที่จัดท้า
เคร่ืองหมายแสดงการสิ้นผลของค้าสั่งทางปกครองดังกล่าวได้  

มาตรา ๔๓  ค้าสั่งทางปกครองที่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดหลงเล็กน้อยนั้น เจ้าหน้าที่อาจ
แก้ไขเพิ่มเติมได้เสมอ 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมค้าสั่งทางปกครองตามวรรคหนึ่งให้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่ 
กรณี ในการนี้เจ้าหน้าที่อาจเรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดส่งค้าสั่งทางปกครอง เอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดที่ได้จัดท้าขึ้น 
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เน่ืองในการมีค้าสั่งทางปกครองดังกล่าวมาเพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมได้ 
ส่วนที่ ๕ 

การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 
_____________ 

มาตรา ๔๔  ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ ในกรณีที่ค้าสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี 
และไม่มีกฎหมายก้าหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค้าสั่งทาง
ปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ท้าค้าสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งค้าสั่งดังกล่าว 

ค้าอุทธรณ์ต้องท้าเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง
ประกอบด้วย 

การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค้าสั่งทางปกครอง เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการ
บังคับตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง  

มาตรา ๔๕  ให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง พิจารณาค้าอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดย
ไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับค้าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนก็ให้ด้าเนินการเปลี่ยนแปลงค้าสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในก้าหนดเวลาดังกล่าวด้วย 

ถ้าเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับค้าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็
ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอ้านาจพิจารณาค้าอุทธรณ์ภายในก้าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้
มีอ้านาจพิจารณาค้าอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจ้าเป็น
ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอ้านาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์
ทราบก่อนครบก้าหนดเวลาดังกล่าว  ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่ครบก้าหนดเวลาดังกล่าว 

เจ้าหน้าที่ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ้านาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่ก้าหนดใน
กฎกระทรวง 

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่ใช้กับกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะก้าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  
มาตรา ๔๖  ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาทบทวนค้าสั่งทางปกครองได้ไม่ว่า

จะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการท้าค้าสั่งทางปกครอง และอาจมีค้าสั่งเพิกถอน
ค้าสั่งทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงค้าสั่งนั้นไปในทางใด  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระหรือลดภาระหรือ
ใช้ดุลพินิจแทนในเร่ืองความเหมาะสมของการท้าค้าสั่งทางปกครองหรือมีข้อก้าหนดเป็นเงื่อนไขอย่างไรก็ได้  

มาตรา ๔๗  การใดที่กฎหมายก้าหนดให้อุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการ ขอบเขต
การพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน ส้าหรับกระบวนการพิจารณาให้ปฏิบัติตาม
บทบัญญัติ หมวด ๒ นี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายดังกล่าว 

 มาตรา ๔๘  ค้าสั่งทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการต่าง ๆ ไม่ว่าจะจัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย 
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หรือไม่ ให้คู่กรณีมีสิทธิโต้แย้งต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้
ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค้าสั่งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการ
ดังกล่าวเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท สิทธิการอุทธรณ์และก้าหนดเวลาอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามที่บัญญัติ
ในกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ส่วนที่ ๖ 
การเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง 

______________ 
มาตรา ๔๙  เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนค้าสั่งทางปกครองได้ตาม

หลักเกณฑ์ในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไม่ว่าจะพ้นขั้นตอนการก้าหนดให้อุทธรณ์หรือให้โต้แย้ง
ตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนมาแล้วหรือไม่ 

การเพิกถอนค้าสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระท้าภายในเก้าสิบวัน
นับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนค้าสั่งทางปกครองนั้น เว้นแต่ค้าสั่งทางปกครองจะได้ท้าขึ้นเพราะการแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือการข่มขู่หรือการชักจูงใจโดยการให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

 มาตรา ๕๐  ค้าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วน 
โดยจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่ก้าหนดได้ แต่ถ้าค้าสั่ง
นั้นเป็นค้าสั่งซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับ การเพิกถอนต้องเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๕๑ และมาตรา 
๕๒ 

มาตรา ๕๑  การเพิกถอนค้าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงิน หรือให้
ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ ให้ค้านึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่
ของค้าสั่งทางปกครองนั้นกับประโยชน์สาธารณะประกอบกัน 

ความเชื่อโดยสุจริตตามวรรคหนึ่งจะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อผู้รับค้าสั่งทางปกครองได้ใช้
ประโยชน์อันเกิดจากค้าสั่งทางปกครองหรือได้ด้าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินไปแล้วโดยไม่อาจแก้ไข
เปลี่ยนแปลงได้หรือการเปลี่ยนแปลงจะท้าให้ผู้นั้นต้องเสียหายเกินควรแก่กรณี 

ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับค้าสั่งทางปกครองจะอ้างความเชื่อโดยสุจริตไม่ได้ 
(๑) ผู้นั้นได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง หรือข่มขู่ 

หรือชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์อ่ืนใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย 
(๒) ผู้นั้นได้ให้ข้อความซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระส้าคัญ 
(๓) ผู้นั้นได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของค้าสั่งทางปกครองในขณะได้รับค้าสั่งทาง

ปกครองหรือการไม่รู้นั้นเป็นไปโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
ในกรณีที่เพิกถอนโดยให้มีผลย้อนหลัง การคืนเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ผู้รับค้าสั่งทาง 
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ปกครองได้ไป ให้น้าบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์มาใช้บังคับโดย
อนุโลม โดยถ้าเมื่อใดผู้รับค้าสั่งทางปกครองได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของค้าสั่งทางปกครองหรือควร
ได้รู้เช่นนั้นหากผู้นั้นมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้ถือว่าผู้นั้นตกอยู่ในฐานะไม่สุจริตตั้งแต่เวลานั้นเป็น
ต้นไป และในกรณีตามวรรคสาม ผู้นั้นต้องรับผิดในการคืนเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ได้รับไปเต็มจ้านวน  

มาตรา ๕๒  ค้าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๕๑ อาจ
ถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ แต่ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนค้าสั่งทางปกครองดังกล่าวมีสิทธิ
ได้รับค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของค้าสั่งทางปกครองได้ และให้น้า
ความในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ต้องร้องขอค่าทดแทน
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น 

ค่าทดแทนความเสียหายตามมาตรานี้จะต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ผู้นั้นอาจได้รับหากค้าสั่งทาง
ปกครองดังกล่าวไม่ถูกเพิกถอน  

มาตรา ๕๓  ค้าสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับค้าสั่ง
ทางปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอนหรือมีผลในอนาคตไปถึง
ขณะใดขณะหนึ่งตามที่ก้าหนดได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่คงต้องท้าค้าสั่งทางปกครองที่มีเนื้อหาท้านองเดียวกันนั้น
อีก หรือเป็นกรณีที่การเพิกถอนไม่อาจกระท้าได้เพราะเหตุอ่ืน  ทั้งนี้ ให้ค้านึงถึงประโยชน์ของบุคคลภายนอก
ประกอบด้วย 

ค้าสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับค้าสั่งทางปกครองอาจ 
ถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอน หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่ง
ตามที่ก้าหนดได้เฉพาะเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) มีกฎหมายก้าหนดให้เพิกถอนได้หรือมีข้อสงวนสิทธิให้เพิกถอนได้ในค้าสั่งทางปกครอง
นั้นเอง 

(๒) ค้าสั่งทางปกครองนั้นมีข้อก้าหนดให้ผู้รับประโยชน์ต้องปฏิบัติ แต่ไม่มีการปฏิบัติภายใน
เวลาที่ก้าหนด 

(๓) ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เช่นนี้
ในขณะท้าค้าสั่งทางปกครองแล้วเจ้าหน้าที่คงจะไม่ท้าค้าสั่งทางปกครองนั้น และหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้ 

(๔) บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีบทกฎหมายเช่นน้ีในขณะท้าค้าสั่งทางปกครองแล้ว
เจ้าหน้าที่คงจะไม่ท้าค้าสั่งทางปกครองนั้น แต่การเพิกถอนในกรณีน้ีให้กระท้าได้เท่าที่ผู้รับประโยชน์ยังไม่ได้
ใช้ประโยชน์ หรือยังไม่ได้รับประโยชน์ตามค้าสั่งทางปกครองดังกล่าว และหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้ 

(๕) อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรือต่อประชาชนอันจ้าเป็นต้อง
ป้องกันหรือขจัดเหตุดังกล่าว 
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ในกรณีที่มีการเพิกถอนค้าสั่งทางปกครองเพราะเหตุตามวรรคสอง (๓) (๔) และ (๕) ผู้ได้รับ
ประโยชน์มีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของค้าสั่งทาง
ปกครองได้ และให้น้ามาตรา ๕๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ค้าสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่
อาจแบ่งแยกได้ อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลย้อนหลังหรือไม่มีผลย้อนหลังหรือมีผลใน
อนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่ก้าหนดได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันที่จะด้าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของค้าสั่งทาง
ปกครอง 

(๒) ผู้ได้รับประโยชน์มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันที่จะด้าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของค้าสั่งทางปกครอง 

ทั้งนี้ ให้น้าความในมาตรา ๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ส่วนที่ ๗ 

การขอให้พิจารณาใหม่ 
_______________ 

มาตรา ๕๔  เมื่อคู่กรณีมีค้าขอ เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมค้าสั่งทางปกครองที่
พ้นก้าหนดอุทธรณ์ตามส่วนที่ ๕ ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) มีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจท้าให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปใน
สาระส้าคัญ 

(๒) คู่กรณีที่แท้จริงมิได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือได้เข้ามาใน
กระบวนการพิจารณาคร้ังก่อนแล้วแต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณา
ทางปกครอง 

(๓) เจ้าหน้าที่ไม่มีอ้านาจที่จะท้าค้าสั่งทางปกครองในเร่ืองนั้น 
(๔) ถ้าค้าสั่งทางปกครองได้ออกโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใดและต่อมาข้อเท็จจริง

หรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส้าคัญในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่คู่กรณี 
การยื่นค้าขอตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) ให้กระท้าได้เฉพาะเมื่อคู่กรณีไม่อาจทราบถึง

เหตุน้ันในการพิจารณาคร้ังที่แล้วมาก่อนโดยไม่ใช่ความผิดของผู้นั้น 
การยื่นค้าขอให้พิจารณาใหม่ต้องกระท้าภายในเก้าสิบวันนับแต่ผู้นั้นได้รู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้

พิจารณาใหม่ได้ 
ส่วนที่ ๘ 

การบังคับทางปกครอง 
________________ 
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มาตรา ๕๕  การบังคับทางปกครองไม่ใช้กับเจ้าหน้าที่ด้วยกัน เว้นแต่จะมีกฎหมายก้าหนดไว้
เป็นอย่างอ่ืน  

มาตรา ๕๖  เจ้าหน้าที่ผู้ท้าค้าสั่งทางปกครองมีอ้านาจที่จะพิจารณาใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองเพื่อให้เป็นไปตามค้าสั่งของตนได้ตามบทบัญญัติในส่วนน้ี เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ท้าค้าสั่งนั้นเอง ผู้มีอ้านาจพิจารณาค้าอุทธรณ์หรือผู้มีอ้านาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องของ
ค้าสั่งทางปกครองดังกล่าว 

เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งจะมอบอ้านาจให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนเป็น
ผู้ด้าเนินการก็ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

ให้เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพียงเท่าที่จ้าเป็น
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของค้าสั่งทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับของค้าสั่งทางปกครอง
น้อยที่สุด  

มาตรา ๕๗  ค้าสั่งทางปกครองที่ก้าหนดให้ผู้ใดช้าระเงิน ถ้าถึงก้าหนดแล้วไม่มีการช้าระโดย
ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นช้าระภายในระยะเวลาที่ก้าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามค้าเตือน เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้น
และขายทอดตลาดเพื่อช้าระเงินให้ครบถ้วน 

วิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม ส่วนผู้มีอ้านาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามที่ก้าหนดใน
กฎกระทรวง  

มาตรา ๕๘  ค้าสั่งทางปกครองที่ก้าหนดให้กระท้าหรือละเว้นกระท้า ถ้าผู้อยู่ในบังคับของ
ค้าสั่งทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เจ้าหน้าที่เข้าด้าเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนกระท้าการแทนโดยผู้อยู่ใน
บังคับของค้าสั่งทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ 

(๒) ให้มีการช้าระค่าปรับทางปกครองตามจ้านวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้องไม่เกินสองหมื่นบาท
ต่อวัน 

เจ้าหน้าที่ระดับใดมีอ้านาจก้าหนดค่าปรับทางปกครองจ้านวนเท่าใดส้าหรับในกรณีใด ให้
เป็นไปตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่มีความจ้าเป็นที่จะต้องบังคับการโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท้าที่ขัดต่อ
กฎหมายที่มีโทษทางอาญาหรือมิให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองโดยไม่ต้องออกค้าสั่งทางปกครองให้กระท้าหรือละเว้นกระท้าก่อนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องกระท้าโดย
สมควรแก่เหตุและภายในขอบเขตอ้านาจหน้าที่ของตน  
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มาตรา ๕๙  ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๘ เจ้าหน้าที่จะต้องมีค้าเตือนเป็น
หนังสือให้มีการกระท้าหรือละเว้นกระท้าตามค้าสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่ก้าหนดตามสมควรแก่กรณี 
ค้าเตือนดังกล่าวจะก้าหนดไปพร้อมกับค้าสั่งทางปกครองก็ได้ 

ค้าเตือนนั้นจะต้องระบุ 
(๑) มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใช้ให้ชัดแจ้ง แต่จะก้าหนดมากกว่าหนึ่งมาตรการในคราว

เดียวกันไม่ได้ 
(๒) ค่าใช้จ่ายในการที่เจ้าหน้าที่เข้าด้าเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนกระท้า

การแทน หรือจ้านวนค่าปรับทางปกครอง แล้วแต่กรณี 
การก้าหนดค่าใช้จ่ายในค้าเตือน ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หากจะต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าที่ได้ก้าหนดไว้  
มาตรา ๖๐  เจ้าหน้าที่จะต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามที่ก้าหนดไว้ในค้าเตือนตาม

มาตรา ๕๙ การเปลี่ยนแปลงมาตรการจะกระท้าได้ก็ต่อเมื่อปรากฏว่ามาตรการที่ก้าหนดไว้ไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

ถ้าผู้อยู่ในบังคับของค้าสั่งทางปกครองต่อสู้ขัดขวางการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจใช้
ก้าลังเข้าด้าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการบังคับทางปกครองได้ แต่ต้องกระท้าโดยสมควรแก่เหตุ ในกรณี
จ้าเป็นเจ้าหน้าที่อาจขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานต้ารวจได้  

มาตรา ๖๑  ในกรณีไม่มีการช้าระค่าปรับทางปกครอง ให้เจ้าหน้าที่ด้าเนินการต่อไปตามมาตรา 
๕๗  

มาตรา ๖๒  ผู้ถูกด้าเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองอาจอุทธรณ์การบังคับทาง
ปกครองนั้นได้ 

การอุทธรณ์การบังคับทางปกครองให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกันกับการอุทธรณ์ค้าสั่ง
ทางปกครอง  

มาตรา ๖๓  ถ้าบทกฎหมายใดก้าหนดมาตรการบังคับทางปกครองไว้โดยเฉพาะแล้ว แต่
เจ้าหน้าที่เห็นว่ามาตรการบังคับนั้นมีลักษณะที่จะเกิดผลน้อยกว่ามาตรการบังคับตามหมวดน้ี เจ้าหน้าที่จะใช้
มาตรการบังคับทางปกครองตามหมวดนี้แทนก็ได้ 

หมวด ๓ 
ระยะเวลาและอายุความ 

______________ 
มาตรา ๖๔  ก้าหนดเวลาเป็นวัน สัปดาห์ เดือน หรือปีนั้น มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้น

รวมเข้าด้วย เว้นแต่จะได้เร่ิมการในวันนั้นหรือมีการก้าหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยเจ้าหน้าที่ 
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ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องกระท้าการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ให้
นับวันสิ้นสุดของระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยแม้ว่าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดท้าการงานส้าหรับเจ้าหน้าที่ 

ในกรณีที่บุคคลใดต้องท้าการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่ก้าหนดโดยกฎหมายหรือ
โดยค้าสั่งของเจ้าหน้าที่ ถ้าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดท้าการงานส้าหรับเจ้าหน้าที่หรือวันหยุดตามประเพณีของ
บุคคลผู้รับค้าสั่ง ให้ถือว่าระยะเวลานั้นสิ้นสุดในวันท้างานที่ถัดจากวันหยุดนั้น เว้นแต่กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ที่
มีค้าสั่งจะก้าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  

มาตรา ๖๕  ระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ในค้าสั่งของเจ้าหน้าที่อาจมีการขยายอีกได้ และถ้าระยะเวลา
นั้นได้สิ้นสุดลงแล้วเจ้าหน้าที่อาจขยายโดยก้าหนดให้มีผลย้อนหลังได้เช่นกันถ้าการสิ้นสุดตามระยะเวลาเดิมจะ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมที่จะให้สิ้นสุดลงตามนั้น  

มาตรา ๖๖  ในกรณีที่ผู้ใดไม่อาจกระท้าการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ใน
กฎหมายได้เพราะมีพฤติการณ์ที่จ้าเป็นอันมิได้เกิดขึ้นจากความผิดของผู้นั้น ถ้าผู้นั้นมีค้าขอเจ้าหน้าที่อาจขยาย
ระยะเวลาและด้าเนินการส่วนหน่ึงส่วนใดที่ล่วงมาแล้วเสียใหม่ก็ได้  ทั้งนี้ ต้องยื่นค้าขอภายในสิบห้าวันนับแต่
พฤติการณ์เช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลง  

มาตรา ๖๗  เมื่อมีการอุทธรณ์ตามบทบัญญัติในส่วนที่ ๕ ของหมวด ๒ แห่งพระราชบัญญัติน้ี 
หรือการยื่นค้าขอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทหรือคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั้นจนกว่าการ
พิจารณาจะถึงที่สุดหรือเสร็จไปโดยประการอ่ืน แต่ถ้าเสร็จไปเพราะเหตุถอนค้าขอหรือทิ้งค้าขอให้ถือว่าอายุ
ความเรียกร้องของผู้ยื่นค้าขอไม่เคยมีการสะดุดหยุดอยู่เลย 

หมวด ๔ 
การแจ้ง 

_______________ 
มาตรา ๖๘  บทบัญญัติในหมวดน้ีมิให้ใช้บังคับกับการแจ้งซึ่งไม่อาจกระท้าโดยวาจาหรือเป็น

หนังสือได้หรือมีกฎหมายก้าหนดวิธีการแจ้งไว้เป็นอย่างอื่น 
ในกรณีค้าสั่งทางปกครองที่แสดงให้ทราบโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอ่ืนตามที่ก้าหนด

ในกฎกระทรวง ให้มีผลเมื่อได้แจ้ง  
มาตรา ๖๙  การแจ้งค้าสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอ่ืนที่เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้

ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอาจกระท้าด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะให้กระท้าเป็นหนังสือก็ให้แจ้งเป็นหนังสือ 
การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิล้าเนาของผู้นั้นก็ให้ถือว่า

ได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่ไปถึง 
ในการด้าเนินการเร่ืองใดที่มีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว การแจ้งไปยังที่อยู่ดังกล่าวให้

ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิล้าเนาของผู้นั้นแล้ว  
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มาตรา ๗๐  การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลน้าไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะน้าไป
ส่งไม่พบผู้รับ และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือท้างานในสถานที่นั้น หรือในกรณีที่ผู้นั้น
ไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้นต่อหน้าเจ้าพนักงาน
ตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว  

มาตรา ๗๑  การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบก้าหนดเจ็ดวัน
นับแต่วันส่งส้าหรับกรณีภายในประเทศ หรือเมื่อครบก้าหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งส้าหรับกรณีส่งไปยัง
ต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น  

มาตรา ๗๒  ในกรณีที่มีผู้รับเกินห้าสิบคนเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบตั้งแต่เริ่มด้าเนินการในเร่ือง
นั้นว่าการแจ้งต่อบุคคลเหล่านั้นจะกระท้าโดยวิธีปิดประกาศไว้ ณ ที่ท้าการของเจ้าหน้าที่และที่ว่าการอ้าเภอที่
ผู้รับมีภูมิล้าเนาก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธี
ดังกล่าว 

 มาตรา ๗๓  ในกรณีที่ไม่รู้ตัวผู้รับหรือรู้ตัวแต่ไม่รู้ภูมิล้าเนา หรือรู้ตัวและภูมิล้าเนาแต่มีผู้รับ
เกินหน่ึงร้อยคน การแจ้งเป็นหนังสือจะกระท้าโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นนั้นก็ได้ 
ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว  

มาตรา ๗๔  ในกรณีมีเหตุจ้าเป็นเร่งด่วนการแจ้งค้าสั่งทางปกครองจะใช้วิธีส่งทาง
เคร่ืองโทรสารก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานการได้ส่งจากหน่วยงานผู้จัดบริการโทรคมนาคมที่เป็นสื่อในการส่ง
โทรสารนั้น และต้องจัดส่งค้าสั่งทางปกครองตัวจริงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามหมวดนี้ให้แก่ผู้รับในทันทีที่อาจ
กระท้าได้ ในกรณีน้ีให้ถือว่าผู้รับได้รับแจ้งค้าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามวัน เวลา ที่ปรากฏในหลักฐาน
ของหน่วยงานผู้จัดบริการโทรคมนาคมดังกล่าว เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือ
หลังจากนั้น 

หมวด ๕ 
คณะกรรมการท่ีมีอ านาจด าเนินการพิจารณาทางปกครอง 

_______________ 
มาตรา ๗๕  การแต่งต้ังกรรมการในลักษณะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้แต่งต้ังโดยระบุตัวบุคคล  
มาตรา ๗๖  นอกจากพ้นจากต้าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต้าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิด

อันได้กระท้าโดยประมาท 
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(๖) มีเหตุต้องพ้นจากต้าแหน่งก่อนครบวาระตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน  
มาตรา ๗๗  ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต้าแหน่งก่อนวาระ ผู้มีอ้านาจแต่งต้ังอาจแต่งต้ังผู้อื่น

เป็นกรรมการแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังให้ด้ารงต้าแหน่งแทนอยู่ในต้าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้
ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่มีการแต่งต้ังกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งต้ังไว้แล้วยังมีวาระอยู่ใน
ต้าแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในต้าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งไว้แล้ว  

มาตรา ๗๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๗๖ การให้กรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทพ้น
จากต้าแหน่งก่อนครบวาระจะกระท้ามิได้ เว้นแต่กรณีมีเหตุบกพร่องอย่างยิ่งต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติ
เสื่อมเสียอย่างร้ายแรง  

มาตรา ๗๙  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๕ วรรคสอง การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการ
มาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือกฎหรือค้าสั่งที่จัดให้มี
คณะกรรมการชุดนั้นจะก้าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ในกรณีมีกรรมการครบที่จะเป็นองค์ประชุมได้ แต่การพิจารณาเร่ืองใดถ้าต้องเลื่อนมาเพราะ
ไม่ครบองค์ประชุม ถ้าเป็นการประชุมของคณะกรรมการซึ่งมิใช่คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท หากได้มีการ
นัดประชุมเร่ืองนั้นอีกภายในสิบสี่วันนับแต่วันนัดประชุมที่เลื่อนมา และการประชุมครั้งหลังนี้มีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ้านวนกรรมการทั้งหมด ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม แต่ทั้งนี้ต้องระบุความ
ประสงค์ให้เกิดผลตามบทบัญญัติน้ีไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย  

มาตรา ๘๐  การประชุมให้เป็นไปตามระเบียบการที่คณะกรรมการก้าหนด 
การนัดประชุมต้องท้าเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสาม

วัน เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว กรณีดังกล่าวนี้จะท้าหนังสือแจ้งนัดเฉพาะ
กรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้ 

บทบัญญัติในวรรคสองมิให้น้ามาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจ้าเป็นเร่งด่วนซึ่งประธานกรรมการจะ
นัดประชุมเป็นอย่างอ่ืนก็ได้  

มาตรา ๘๑  ประธานกรรมการมีอ้านาจหน้าที่ด้าเนินการประชุม และเพื่อรักษาความเรียบร้อย
ในการประชุม ให้ประธานมีอ้านาจออกค้าสั่งใด ๆ ตามความจ้าเป็นได้ 

ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธาน
กรรมการท้าหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงขึ้นท้าหน้าที่แทน 

ในกรณีที่ประธานกรรมการมีหน้าที่ต้องด้าเนินการใด ๆ นอกจากการด้าเนินการประชุมให้น้า
ความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  
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มาตรา ๘๒  การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหน่ึงให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่

ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
เร่ืองใดถ้าไม่มีผู้คัดค้าน ให้ประธานถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เห็น

เป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเร่ืองนั้น  
มาตรา ๘๓  ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ 
ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม และถ้า

กรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย  
มาตรา ๘๔  ค้าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทต้องมีลายมือชื่อของกรรมการที่

วินิจฉัยเร่ืองนั้น 
ถ้ากรรมการคนใดมีความเห็นแย้ง ให้มีสิทธิท้าความเห็นแย้งของตนรวมไว้ในค้าวินิจฉัยได้ 

บทเฉพาะกาล 
________________ 

มาตรา ๘๕  ให้ถือว่าระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นระเบียบที่คณะรัฐมนตรีวางขึ้นตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๘๖  บรรดาค้าขอเพื่อให้มีค้าสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ได้รับไว้ก่อนที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ ให้เจ้าหน้าที่ท้าการพิจารณาค้าขอดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือกฎส้าหรับเร่ืองนั้นได้
ก้าหนดไว้  

มาตรา ๘๗  เมื่อได้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแล้ว บทบัญญัติมาตรา ๔๘ ให้เป็นอันยกเลิก 
  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
บรรหาร  ศิลปอาชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การด้าเนินงานทางปกครองในปัจจุบันยัง
ไม่มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่เหมาะสม จึงสมควรก้าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่าง ๆ ส้าหรับการด้าเนินงาน
ทางปกครองขึ้นเพื่อให้การด้าเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพในการใช้บังคับกฎหมาย
ให้สามารถรักษาประโยชน์สาธารณะได้ และอ้านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗[๔] 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่า
ด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อก้าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท้าค้าสั่งทางปกครองให้มีประสิทธิภาพเพื่อ
รักษาประโยชน์สาธารณะและอ้านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ  จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
[๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนที่ ๘๙ ก/หน้า ๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 
 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c728/%c728-20-9999-update.htm#_ftn4
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c728/%c728-20-9999-update.htm#_ftnref4
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แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  

และที่แก้ไขเพ่ิมฉบับที ่2. พ.ศ. 2557 

1. พระราชบัญญัตินี้ให้ไว้ ณ วันที่ใด 

 ก. 27 มกราคม 2539    ข. 27 พฤษภาคม 2539 

 ค. 27 กันยายน 2539    ง. 27 ธันวาคม 2539 

ตอบ ค. 
2. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อ 

 ก. เมื่อพ้นก้าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข. เมื่อพ้นก้าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ค. เมื่อพ้นก้าหนดหนึ่งร้อยหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ง. เมื่อพ้นก้าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ตอบ ง. 
 อธิบาย มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

3. พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 
 ก. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี    

 ข. องค์กรที่ใช้อ้านาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 

 ค. การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 

 ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. อธิบาย มาตรา ๔ พระราชบัญญัติน้ีมิให้ใช้บังคับแก่ 
 (๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 

 (๒) องค์กรที่ใช้อ้านาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 

 (๓) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 

 (๔) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด้าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี การ
บังคับคดี และการวางทรัพย์ 
 (๕) การพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์และการสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 (๖) การด้าเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศ 

 (๗) การด้าเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหารในการ
ป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ 

 (๘) การด้าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 (๙) การด้าเนินกิจการขององค์การทางศาสนา 
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 การยกเว้นไม่ให้น้าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การด้าเนินกิจการใดหรือกับหน่วยงาน
ใดนอกจากที่ก้าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 

4. “วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความว่า 
 ก. การเตรียมการและการด้าเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีค้าสั่งทางปกครอง 

 ข. การเตรียมการและการด้าเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีค้าสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการ
ด้าเนินการใดๆในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ค.  การใช้อ้านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะ
ก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล 

 ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข. อธิบาย มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการด้าเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้
มีค้าสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการด้าเนินการใดๆในทางปกครองตามพระราชบัญญัติน้ี 

5. “ค้าสั่งทางปกครอง” หมายความว่า 
 ก. การเตรียมการและการด้าเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีค้าสั่งทางปกครอง 

 ข. การเตรียมการและการด้าเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีค้าสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการ
ด้าเนินการใดๆในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ค.  การใช้อ้านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะ
ก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล 

 ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ค. อธิบาย “ค้าสั่งทางปกครอง” หมายความว่า 

 (๑) การใช้อ้านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะ
ก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็น
การถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจด
ทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ 

 (๒) การอ่ืนที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

 “กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็น
การเฉพาะ 

6. ข้อใดเป็นค้าสั่งทางปกครอง 

 ก.  การสั่งการ     ข.  การอนุมัติ   

 ค.  การรับจดทะเบียน    ง.  ถูกทุกข้อ  
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ตอบ ง.อธิบาย ตามข้อ 5. 

7. กฎ มีลักษณะอย่างไร 

 ก.  เป็นระเบียบ ข้อบังคับ    ข.  ใช้บังคับเฉพาะราย 

 ค.  ใช้บังคับทั่วไป     ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก 

ตอบ ง. อธิบาย ตามข้อ 5. 

8.   ผู้ใดมีหน้าที่ออกค้าสั่งทางปกครอง 

 ก.  เจ้าหน้าที่     ข.  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

 ค.  พนักงาน     ง.  ข้าราชการ 

ตอบ ก. อธิบาย “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใช้อ้านาจหรือได้รับมอบให้ใช้
อ้านาจทางปกครองของรัฐในการด้าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบ
ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐหรือไม่ก็ตาม 

9. ข้อใดไม่ใช่ค้าสั่งทางปกครอง 

 ก.  ต้ารวจจราจรออกใบสั่ง    

 ข.  ผู้วา่ฯ ไม่อนุญาตให้มีการสร้างโรงงาน 

 ค.  เจ้าอาวาสลงโทษเณรให้กวาดวัด   

 ง.  สภาทนายความเพิกถอนใบอนุญาตว่าความ 

ตอบ ค. อธิบาย ตามข้อ 5. 

10. ใครรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 ก. นายกรัฐมนตรี     

 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม   

 ง. รับมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ตอบ ก. อธิบาย มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ้านาจออกกฎกระทรวง
และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี    

11.   ผู้ใดมีอ้านาจแต่งตั้งประธานคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 ก.  นายกรัฐมนตรี     ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 ค.  คณะรัฐมนตรี     ง.  รัฐสภา 
ตอบ ค. อธิบาย มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” 

ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ง ปลัดส้านักนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและผู้ทรงคุณวุฒิ
อีกไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคนเป็นกรรมการ 
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 ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือการบริหารราชการแผ่นดิน แต่ผู้
นั้นต้องไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง 

 ให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่งตั้งข้าราชการของส้า นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็น
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

12. ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระด้ารงต้าแหน่งคราวละกี่ปี 
 ก. 2 ปี      ข. 3 ปี   

 ค. 4 ปี      ง. 5 ป ี

ตอบ ข. อธิบาย มาตรา ๘ ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังมีวาระด้ารงต้าแหน่งคราวละสามปี กรรมการซึ่ง
พ้นจากต้าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต้าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้กรรมการน้ันปฏิบัติ
หน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ 
13. ให้ใครท้าหน้าที่เป็นส้านักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รับผิดชอบ
งานธุรการ งานประชุมการศึกษาหาข้อมูลและกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง 

 ก. ส้านักงานตรวจเงินแผ่นดิน   ข. ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ค. ส้านักนายกรัฐในตรี    ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข. อธิบาย มาตรา ๑๐ ให้ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท้าหน้าที่เป็นส้านักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุมการศึกษาหาข้อมูลและกิจการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

14. ข้อใดไม่ใช่อ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 ก.  สอดส่องดูแลในการด้าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
 ข.  ให้ค้าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ตามที่มีการร้องขอ 

 ค.  เสนอแนะในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติน้ี 

 ง.  เป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาทในการท้าค้าสั่งทางปกครองทั้งปวง 

ตอบ ง. อธิบาย มาตรา ๑๑ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) สอดส่องดูแลและให้ค้าแนะน้าเกี่ยวกับการด้าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี ้
 (๒) ให้ค้าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ตามที่บุคคลดังกล่าวร้องขอ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก้าหนด 

 (๓) มีหนังสือเรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณาได้ 
 (๔) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 
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 (๕) จัดท้ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นคร้ังคราวตามความ
เหมาะสมแต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการทางปกครองให้เป็นไปโดยมี
ความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

15.   เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะท้าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ 
 ก. เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี  ข. เป็นคู่กรณีเอง 

 ค. เป็นญาติของคู่กรณี    ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. อธิบาย มาตรา ๑๓ เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะท้าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ 
 (๑) เป็นคู่กรณีเอง 

 (๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี 
 (๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆ หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้อง
นับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น 

 (๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี 
 (๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี 
 (๖) กรณีอ่ืนตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

16. เมื่อมีการคัดค้าน เจ้าหน้าที่ต้องด้าเนินการอย่างไร 

 ก.  สามารถด้าเนินการต่อไปได้ 
 ข.  ต้องหยุดด้าเนินการทันที และแจ้งผู้บังคับบัญชาเหนือตนให้ทราบ 

 ค.  เจ้าหน้าที่หมดอ้านาจโดยปริยาย 

 ง.  เปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา 

ตอบ ข. อธิบาย มาตรา ๑๔ เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้านว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดเป็นบุคคลตามมาตรา 
๑๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเร่ืองไว้ก่อน และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหน่ึงทราบ 
เพื่อที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวจะได้มีค้าสั่งต่อไป 

 การยื่นค้าคัดค้าน การพิจารณาค้าคัดค้าน และการสั่งให้เจ้าหน้าที่อ่ืนเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ที่ถูกคัดค้าน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

17. ผู้มีความสามารถกระท้าการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้จะต้องเป็น 

 ก. ผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะ 

 ข. ผู้ซึ่งมีบทกฎหมายเฉพาะก้าหนดให้มีความสามารถกระท้าการในเรื่องที่ก้าหนดได้  
 ค. ผู้ซึ่งมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายในราชกิจจานุเบกษาก้าหนดให้มี
ความสามารถกระท้าการในเรื่องที่ก้าหนดได้ 
 ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. อธิบาย มาตรา ๒๒ ผู้มีความสามารถกระท้าการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้จะต้องเป็น 

 (๑) ผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะ 
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 (๒) ผู้ซึ่งมีบทกฎหมายเฉพาะก้าหนดให้มีความสามารถกระท้าการในเรื่องที่ก้าหนดได้ แม้ผู้นั้นจะยังไม่
บรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจ้ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 (๓) นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา ๒๑ โดยผู้แทนหรือตัวแทนแล้วแต่กรณี 
 (๔) ผู้ซึ่งมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายในราช 

กิจจานุเบกษาก้าหนดให้มีความสามารถกระท้าการในเรื่องที่ก้าหนดได้ แม้ผู้นั้นจะยังไม่บรรลุนิติ 
ภาวะหรือความสามารถถูกจ้ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

18. ในกรณีที่ค้าสั่งทางปกครองเป็นค้าสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับค้าสั่งนั้นร้องขอและการร้องขอได้กระท้าโดยมี
เหตุอันสมควรภายในกี่วันนับแต่วันที่มีค้าสั่งดังกล่าวเจ้าหน้าที่ผู้ออกค้าสั่งต้องยืนยันค้าสั่งนั้นเป็นหนังสือ 

 ก.3 วัน      ข. 5 วัน  
 ค. 7 วัน      ง. 10 วัน 

ตอบ ค. อธิบาย มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ค้าสั่งทางปกครองเป็นค้าสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับค้าสั่งนั้นร้องขอและการร้อง
ขอได้กระท้าโดยมีเหตุอันสมควรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีค้าสั่งดังกล่าวเจ้าหน้าที่ผู้ออกค้าสั่งต้องยืนยันค้าสั่ง
นั้นเป็นหนังสือ 

19. ค้าสั่งทางปกครองที่ท้าเป็นหนังสือและการยืนยันค้าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้
ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

 ก. ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส้าคัญ   ข. ข้อกฎหมายที่อ้างอิง 

 ค. ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. อธิบาย มาตรา ๓๗ ค้าสั่งทางปกครองที่ท้าเป็นหนังสือและการยืนยันค้าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้อง
จัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

 (๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส้าคัญ 

 (๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง 

 (๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 

 นายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก้าหนดให้ค้าสั่งทาง
ปกครองกรณีหนึ่งกรณีใดต้องระบุเหตุผลไว้ในค้าสั่งนั้นเองหรือในเอกสารแนบท้ายค้าสั่งนั้นก็ได้ 
 บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นกรณีที่มีผลตรงตามค้าขอและไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอ่ืน 

 (๒) เหตุผลนั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้วโดยไม่จ้าต้องระบุอีก 

 (๓) เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับตามมาตรา ๓๒ 

 (๔) เป็นการออกค้าสั่งทางปกครองด้วยวาจาหรือเป็นกรณีเร่งด่วนแต่ต้องให้เหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร
ในเวลาอันควรหากผู้อยู่ในบังคับของค้าสั่งนั้นร้องขอ 
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20. ในกรณีที่ค้าสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมายก้าหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายใน
ฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะให้คู่กรณีอุทธรณ์ค้าสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ท้าค้าสั่งทางปกครอง
ภายในกี่วัน   

 ก. 7 วัน      ข. 15 วัน  

 ค. 20 วัน      ง 30 วัน 

ตอบ ข. อธิบาย มาตรา ๔๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ ในกรณีที่ค้าสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และ
ไม่มีกฎหมายก้าหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค้าสั่งทางปกครอง
นั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ท้าค้าสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งค้าสั่งดังกล่าว 

 ค้าอุทธรณ์ต้องท้าเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย 

 การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค้าสั่งทางปกครอง เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับตาม
มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง 

21. การเพิกถอนค้าสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระท้าภายในกี่วันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุ
ที่จะให้เพิกถอนค้าสั่งทางปกครองนั้น 

 ก. 7 วัน      ข. 15 วัน  

 ค. 20 วัน      ง 30 วัน 

ตอบ ข. อธิบาย มาตรา ๔๙ เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนค้าสั่งทางปกครองได้ตาม 

หลักเกณฑ์ในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไม่ว่าจะพ้นขั้นตอนการก้าหนดให้อุทธรณ์หรือให้โต้แย้ง
ตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนมาแล้วหรือไม่ 
 การเพิกถอนค้าสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระท้าภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รู้
ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนค้าสั่งทางปกครองนั้น เว้นแต่ค้าสั่งทางปกครองจะได้ท้าขึ้นเพราะการแสดงข้อความอัน
เป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือการข่มขู่หรือการชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

22. การเพิกถอนค้าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งตามข้อใด ให้ค้านึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของ
ผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่ของค้าสั่งทางปกครองนั้นกับประโยชน์สาธารณะประกอบกัน 

 ก. การให้เงิน      ข. ให้ทรัพย์สิน 

 ค. ให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้   ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. อธิบาย มาตรา ๕๑ การเพิกถอนค้าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงิน หรือให้
ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ ให้ค้านึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่
ของค้าสั่งทางปกครองนั้นกับประโยชน์สาธารณะประกอบกัน 

 ความเชื่อโดยสุจริตตามวรรคหนึ่งจะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อผู้รับค้าสั่งทางปกครองได้ใช้ประโยชน์
อันเกิดจากค้าสั่งทางปกครองหรือได้ด้าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินไปแล้วโดยไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หรือ
การเปลี่ยนแปลงจะท้าให้ผู้นั้นต้องเสียหายเกินควรแก่กรณี 
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 ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับค้าสั่งทางปกครองจะอ้างความเชื่อโดยสุจริตไม่ได้ 
 (๑) ผู้นั้นได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือข่มขู่ หรือชักจูงใจ
โดยการให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์อ่ืนใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

 (๒) ผู้นั้นได้ให้ข้อความซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระส้าคัญ 

 (๓) ผู้นั้นได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของค้าสั่งทางปกครองในขณะได้รับค้าสั่งทางปกครองหรือ
การไม่รู้นั้นเป็นไปโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

 ในกรณีที่เพิกถอนโดยให้มีผลย้อนหลัง การคืนเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ผู้รับค้าสั่งทางปกครองได้
ไป ให้น้าบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยถ้า
เมื่อใดผู้รับค้าสั่งทางปกครองได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของค้าสั่งทางปกครองหรือควรได้รู้เช่นนั้นหากผู้
นั้นมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้ถือว่าผู้นั้นตกอยู่ในฐานะไม่สุจริตต้ังแต่เวลานั้นเป็นต้นไป และในกรณี
ตามวรรคสาม ผู้นั้นต้องรับผิดในการคืนเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ได้รับไปเต็มจ้านวน 

23. ค้าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๕๑ อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือ
บางส่วนได้ แต่ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนค้าสั่งทางปกครองดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความ
เสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของค้าสั่งทางปกครองได้ แต่ต้องร้องขอค่าทดแทนภายในกี่
วัน 

 ก. 60 วัน      ข. 90 วัน  

 ค. 180 วัน     ง. 250 วัน 

ตอบ ค. อธิบาย  มาตรา ๕๒ ค้าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๕๑ อาจถูก
เพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ แต่ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนค้าสั่งทางปกครองดังกล่าวมีสิทธิได้รับ
ค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของค้าสั่งทางปกครองได้ และให้น้าความใน
มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ต้องร้องขอค่าทดแทนภายในหน่ึง
ร้อยแปดสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น 

 ค่าทดแทนความเสียหายตามมาตรานี้จะต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ผู้นั้นอาจได้รับหากค้าสั่งทางปกครอง
ดังกล่าวไม่ถูกเพิกถอน 

24. การยื่นค้าขอให้พิจารณาใหม่ต้องกระท้าภายในกี่วันนับแต่ผู้นั้นได้รู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาใหม่ได้ 
 ก. 60 วัน      ข. 90 วัน  

 ค. 180 วัน     ง. 250 วัน 

ตอบ ข. อธิบาย  มาตรา ๕๔ เมื่อคู่กรณีมีค้าขอ เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมค้าสั่งทางปกครองที่พ้น
ก้าหนดอุทธรณ์ตามส่วนที่ ๕ ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจท้า ให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส้าคัญ 

 (๒) คู่กรณีที่แท้จริงมิได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือได้เข้ามาในกระบวนการ
พิจารณาคร้ังก่อนแล้วแต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง 
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 (๓) เจ้าหน้าที่ไม่มีอ้านาจที่จะท้าค้าสั่งทางปกครองในเร่ืองนั้น 

 (๔) ถ้าค้าสั่งทางปกครองได้ออกโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใดและต่อมาข้อเท็จจริงหรือข้อ
กฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส้าคัญในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่คู่กรณี 
 การยื่นค้าขอตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) ให้กระท้าได้เฉพาะเมื่อคู่กรณีไม่อาจทราบถึงเหตุนั้นใน
การพิจารณาคร้ังที่แล้วมาก่อนโดยไม่ใช่ความผิดของผู้นั้น 

 การยื่นค้าขอให้พิจารณาใหม่ต้องกระท้าภายในเก้าสิบวันนับแต่ผู้นั้นได้รู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณา
ใหม่ได ้

25. ค้าสั่งทางปกครองที่ก้าหนดให้ผู้ใดช้าระเงิน ถ้าถึงก้าหนดแล้วไม่มีการช้าระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้
เจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นช้าระภายในระยะเวลาที่ก้าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่ากี่วัน 

 ก. 7 วัน      ข. 15 วัน  

 ค. 20 วัน      ง 30 วัน 

ตอบ ก. อธิบาย มาตรา ๕๗ ค้าสั่งทางปกครองที่ก้าหนดให้ผู้ใดช้าระเงิน ถ้าถึงก้าหนดแล้วไม่มีการช้าระโดย 

ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นช้าระภายในระยะเวลาที่ก้าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามค้าเตือน เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้น
และขายทอดตลาดเพื่อช้าระเงินให้ครบถ้วน 

 วิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
โดยอนุโลม ส่วนผู้มีอ้านาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

26. ในกรณีที่ผู้ใดไม่อาจกระท้าการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ในกฎหมายได้เพราะมี
พฤติการณ์ที่จ้าเป็นอันมิได้เกิดขึ้นจากความผิดของผู้นั้น ถ้าผู้นั้นมีค้าขอเจ้าหน้าที่อาจขยายระยะเวลาและ
ด้าเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดที่ล่วงมาแล้วเสียใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ต้องยื่นค้าขอภายในกี่วันนับแต่พฤติการณ์เช่นว่านั้น
ได้สิ้นสุดลง 

 ก. 7 วัน      ข. 15 วัน 

 ค. 20 วัน      ง 30 วัน 

ตอบ ข. อธิบาย มาตรา ๖๖ ในกรณีที่ผู้ใดไม่อาจกระท้าการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ใน
กฎหมายได้เพราะมีพฤติการณ์ที่จ้าเป็นอันมิได้เกิดขึ้นจากความผิดของผู้นั้น ถ้าผู้นั้นมีค้าขอเจ้าหน้าที่อาจขยาย
ระยะเวลาและด้าเนินการส่วนหน่ึงส่วนใดที่ล่วงมาแล้วเสียใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ต้องยื่นค้าขอภายในสิบห้าวันนับแต่
พฤติการณ์เช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลง 

27. การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบก้าหนดกี่วันนับแต่วันส่งส้าหรับกรณี
ภายในประเทศหรือเมื่อครบก้าหนดกี่วันนับแต่วันส่งส้าหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ 

 ก. ในประเทศ 3 วัน ต่างประเทศ 7 วัน  ข. ในประเทศ 7 วัน ต่างประเทศ 15 วัน 

 ค. ในประเทศ 15 วัน ต่างประเทศ 30 วัน  ง. ในประเทศ 30 วัน ต่างประเทศ 45 วัน 

ตอบ ข. อธิบาย มาตรา ๗๑ การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบก้าหนดเจ็ดวันนับ 
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แต่วันส่งส้าหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบก้าหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งส้าหรับกรณีส่งไปยัง
ต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น 

28. ในกรณีที่มีผู้รับเกินกี่คนเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบตั้งแต่เริ่มด้าเนินการในเร่ืองนั้นว่าการแจ้งต่อบุคคล
เหล่านั้นจะกระท้าโดยวิธีปิดประกาศไว้ ณ ที่ท้าการของเจ้าหน้าที่และที่ว่าการอ้าเภอที่ผู้รับมีภูมิล้าเนาก็ได้ 
 ก. 30 คน      ข. 45 คน  

 ค. 50 คน      ง. 60 คน 

ตอบ ค. อธิบาย มาตรา ๗๒ ในกรณีที่มีผู้รับเกินห้าสิบคนเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบตั้งแต่เร่ิมด้าเนินการในเร่ือง
นั้นว่าการแจ้งต่อบุคคลเหล่านั้นจะกระท้าโดยวิธีปิดประกาศไว้ ณ ที่ท้าการของเจ้าหน้าที่และที่ว่าการอ้าเภอที่
ผู้รับมีภูมิล้าเนาก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธี
ดังกล่าว 

29. ในกรณีมีกรรมการครบที่จะเป็นองค์ประชุมได้ แต่การพิจารณาเร่ืองใดถ้าต้องเลื่อนมาเพราะไม่ครบองค์
ประชุม ถ้าเป็นการประชุมของคณะกรรมการซึ่งมิใช่คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท หากได้มีการนัดประชุม
เร่ืองนั้นอีกภายในกี่วัน 

 ก. 15 วัน      ข. 30 วัน  

 ค. 45 วัน      ง. 60 วัน 

ตอบ ค. อธิบาย  มาตรา ๗๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๕ วรรคสอง การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการ
มาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือกฎหรือค้าสั่งที่จัดให้มี
คณะกรรมการชุดนั้นจะก้าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

 ในกรณีมีกรรมการครบที่จะเป็นองค์ประชุมได้ แต่การพิจารณาเร่ืองใดถ้าต้องเลื่อนมาเพราะไม่ครบองค์
ประชุม ถ้าเป็นการประชุมของคณะกรรมการซึ่งมิใช่คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท หากได้มีการนัดประชุม
เร่ืองนั้นอีกภายในสิบสี่วันนับแต่วันนัดประชุมที่เลื่อนมาและการประชุมครั้งหลังนี้มีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ้าวนกรรทั้งหมด ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม แต่ทั้งนี้ต้องระบุความประสงค์ให้เกิดผล
ตามบทบัญญัติน้ีไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย 

30. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการน้ีคือ 

 ก. นายชวน หลีกภัย    ข. นายบรรหาร ศิลปะอาชา 

 ค. นายสมัคร สุนทรเวช    ง. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 

ตอบ ข. 
 

 

 

----------------- 
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พระราชบัญญัติ 
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
______________ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน 
  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศวา่ 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการอ้านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค้าแนะน้าและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้  

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการอ้านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”  

มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๑๗ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป  

มาตรา ๓  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบียนหรือการแจ้งที่มี
กฎหมายหรือกฎก้าหนดให้ต้องขออนุญาต จดทะเบียน หรือแจ้ง ก่อนจะด้าเนินการใด 

บทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎใดที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ีให้ใช้พระราชบัญญัติน้ี
แทน  

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
“อนุญาต” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ยินยอมให้บุคคลใดกระท้าการใดที่มีกฎหมาย

ก้าหนดให้ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระท้าการน้ัน และให้หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต การอนุมัติ
การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตรด้วย 

“ผู้อนุญาต” หมายความว่า ผู้ซึ่งกฎหมายก้าหนดให้มีอ้านาจในการอนุญาต 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต 

__________ 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๔ ก/หน้า ๑/๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a1145/%a1145-20-2558-a0001.htm#_ftn1
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a1145/%a1145-20-2558-a0001.htm#_ftnref1
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“กฎหมายว่าด้วยการอนุญาต” หมายความว่า บรรดากฎหมายที่มีบทบัญญัติก้าหนดให้การ
ด้าเนินการใดหรือการประกอบกิจการใดจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะด้าเนินการได้ 

“ค้าขอ” หมายความว่า ค้าขออนุญาต  
มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
(๒) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด้าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ

พิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์ 
(๓) การด้าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(๔) การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) การอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารด้านยุทธการ รวมทั้งตามกฎหมาย

เกี่ยวกับการควบคุมยุทธภัณฑ์ และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน 
การยกเว้นไม่ให้น้าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การด้าเนินกิจการใดหรือกับ

หน่วยงานใดนอกจากที่ก้าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  
มาตรา ๖  ทุกห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้อนุญาตพิจารณากฎหมายที่ให้

อ้านาจในการอนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายนั้นเพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอ่ืนแทนการ
อนุญาตหรือไม่  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจ้าเป็นผู้อนุญาตจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือจัดให้มีมาตรการอ่ืน
แทนในก้าหนดระยะเวลาที่เร็วกว่านั้นก็ได้ 

ให้ผู้อนุญาตเสนอผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่งต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเลิกการ
อนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอ่ืนแทนการอนุญาต  ในการน้ี ให้คณะรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นของ
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบการพิจารณาด้วย 

มาตรา ๗  ในกรณีที่มีกฎหมายก้าหนดให้การกระท้าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาต
จะต้องจัดท้าคู่มือส้าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ใน
การยื่นค้าขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต
จะต้องยื่นมาพร้อมกับค้าขอ และจะก้าหนดให้ยื่นค้าขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นค้าขอด้วย
ตนเองก็ได้ 

คู่มือสา้หรับประชาชนตามวรรคหนึ่งให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่ก้าหนดให้ยื่นคา้ขอ 
และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนประสงค์จะได้ส้าเนาคู่มือดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
จัดส้าเนาให้โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือส้าหรับ
ประชาชนด้วย 

ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุญาตที่ก้าหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
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บ้านเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่ก้าหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตด้าเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว 

เพื่อประโยชน์ในการอ้านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ส่วนราชการจัดให้มีศูนย์บริการ
ร่วมเพื่อรับค้าขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตไว้ ณ ที่
เดียวกันตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก้าหนด  

มาตรา ๘  ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับค้าขอจะต้องตรวจสอบค้า
ขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค้าขอให้ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่าค้าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาด
เอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น 
ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอด้าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจ
ด้าเนินการได้ในขณะนั้นให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อม
ทั้งก้าหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นค้าขอจะต้องด้าเนินการแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วยและให้
พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค้าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอบส้าเนาบันทึกตามวรรคหนึ่งให้ผู้ยื่นค้าขอไว้เป็นหลักฐาน 
ในกรณีที่ผู้ยื่นค้าขอได้จัดท้าค้าขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามที่ระบุใน

คู่มือส้าหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แล้ว หรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วนตามที่
พนักงานเจ้าหน้าที่แนะน้าหรือตามที่ปรากฏในบันทึกตามวรรคหนึ่งแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารหรือ
หลักฐานเพิ่มเติมอ่ืนใดอีกไม่ได้ และจะปฏิเสธการพิจารณาค้าขอนั้นโดยอาศัยเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์ของค้าขอ
หรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ความไม่สมบูรณ์หรือความไม่ครบถ้วน
นั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็นผลให้ไม่อาจอนุญาตได้ ในกรณีนี้
ให้ผู้อนุญาตสั่งการตามที่เห็นสมควร และให้ด้าเนินการทางวินัยหรือด้าเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
โดยไม่ชักช้า  

มาตรา ๙  ในกรณีที่ผู้ยื่นค้าขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมค้าขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม
ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดท้าตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่คืนค้าขอให้แก่ผู้ยื่นค้าขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนค้าขอให้ทราบด้วย 

ผู้ยื่นค้าขอจะอุทธรณ์ค้าสั่งคืนค้าขอตามวรรคหนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองหรือจะยื่นค้าขอใหม่ก็ได้ แต่ในกรณีที่กฎหมายก้าหนดให้ต้องยื่นค้าขอใดภายในระยะเวลาที่ก้าหนดผู้
ยื่นค้าขอจะต้องยื่นค้าขอนั้นใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว  

มาตรา ๑๐  ผู้อนุญาตต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก้าหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือส้าหรับ
ประชาชนตามมาตรา ๗ และแจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

เมื่อครบก้าหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือส้าหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แล้ว หากผู้
อนุญาตยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค้าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่า
จะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งส้าเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกคร้ัง 
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ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นว่าความล่าช้านั้นเกินสมควรแก่เหตุหรือเกิด
จากการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของผู้อนุญาต ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งเสนอแนะให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงานนั้น 

ในกรณีไม่แจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ถือว่าผู้อนุญาตกระท้าการหรือละเว้นกระท้า
การเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น เว้นแต่จะเป็นเพราะมีเหตุสุดวิสัย  

มาตรา ๑๑  ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใดออกใช้บังคับและมีผลให้ต้อง
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือรายละเอียดอ่ืนใดที่ปรากฏในคู่มือส้าหรับประชาชนตามมาตรา 
๗ การเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น มิให้ใช้บังคับกับการยื่นคา้ขอที่ได้ยื่นไว้แล้วโดยชอบก่อนวันที่กฎหมาย  กฎ 
ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ เว้นแต่กฎหมายนั้นจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน แต่สา้หรับในกรณี
กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับนั้นจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนได้ก็แต่เฉพาะในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ยื่นค้าขอ  

มาตรา ๑๒  ในกรณีที่กฎหมายก้าหนดอายุใบอนุญาตไว้ และกิจการหรือการด้าเนินการที่ได้รับ
ใบอนุญาตน้ันมีลักษณะเป็นกิจการหรือการด้าเนินการที่เห็นได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจะประกอบกิจการหรือ
ด้าเนินการนัน้ต่อเนื่องกัน คณะรัฐมนตรีจะก้าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช้าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต
ตามที่ก้าหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ แทนการยื่นค้าขอต่ออายุใบอนุญาตก็ได้ และเมื่อหน่วยงานซึ่งมีอ้านาจออก
ใบอนุญาตได้รับค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว ให้ออกหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาตโดยเร็ว 
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับการต่ออายุใบอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ แล้ว 

การก้าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช้าระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค้าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ระบุชื่อพระราชบัญญัติ
และประเภทของใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ผู้รับใบอนุญาตอาจด้าเนินการตามวรรคหนึ่งได้ 

ก่อนตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ให้คณะรัฐมนตรีส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เมื่อพ้นก้าหนดเวลาดังกล่าวแล้วหากสภา
ผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามิได้มีมติทักท้วง ให้น้าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงตราพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวต่อไป 

ให้เป็นหน้าที่ของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่จะหารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาต เพื่อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการด้าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  

มาตรา ๑๓  ให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตที่จะต้องก้าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจสอบ
การประกอบกิจการหรือการด้าเนินกิจการของผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
ก้าหนดและให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้อนุญาตที่จะต้องตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ดังกล่าว 
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เมื่อมีผู้ได้รับความเดือดร้อนร้าคาญ หรือเสียหายจากการประกอบกิจการหรือการด้าเนินกิจการ
ของผู้ได้รับอนุญาต ไม่ว่าความจะปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เองหรือมีผู้ร้องเรียน ให้เป็นหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่จะด้าเนินการตรวจสอบและสั่งการตามอ้านาจหน้าที่โดยเร็ว  

มาตรา ๑๔  ในกรณีจ้าเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการอ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ให้คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งศูนย์รับค้าขออนุญาต เพื่อท้าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับค้าขอตามกฎหมายว่า
ด้วยการอนุญาตขึ้น 

ให้ศูนย์รับค้าขออนุญาตตามวรรคหนึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอยู่ในสังกัดส้านักนายกรัฐมนตรี และจะให้มีสาขาของ
ศูนย์ประจ้ากระทรวงหรือประจ้าจังหวัดด้วยก็ได้ 

การจัดตั้งศูนย์รับค้าขออนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าวให้ก้าหนดรายชื่อกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตที่จะให้อยู่ภายใต้การด้าเนินการของศูนย์รับค้า
ขออนุญาต 

ในการด้าเนินการเกี่ยวกับการรับค้าขอ จะก้าหนดในพระราชกฤษฎีกาให้ผู้ยื่นค้าขอ ยื่นค้าขอ
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  

มาตรา ๑๕  เมื่อมีการจัดต้ังศูนย์รับค้าขออนุญาตตามมาตรา ๑๔ แล้ว ให้ด้าเนินการและมีผล 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตหรือกฎที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวก้าหนดให้ต้องยื่น
ค้าขอ หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียมใด ณ สถานที่ใด ถ้าได้มีการยื่นค้าขอ หรือส่งเอกสารหรือ
หลักฐาน หรือค่าธรรมเนียม ณ ศูนย์รับค้าขออนุญาตแล้ว ให้ถือว่าได้มีการยื่นค้าขอ หรือส่งเอกสารหรือ
หลักฐาน หรือค่าธรรมเนียมโดยชอบตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตน้ันแล้ว 

(๒) บรรดาเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินอ่ืนใดที่ศูนย์รับค้าขออนุญาตได้รับไว้ตาม (๑) ให้ศูนย์
รับค้าขออนุญาตน้าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินในนามของหน่วยงานของผู้อนุญาต หรือส่งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี และแจ้งให้หน่วยงานของผู้อนุญาตทราบ 

(๓) ในกรณีที่หน่วยงานของผู้อนุญาตมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายจากเงินที่จะต้องน้าส่งคลัง ให้ศูนย์
รับค้าขออนุญาตหักเงินดังกล่าวแทนและส่งมอบเงินที่หักไว้นั้นให้แก่หน่วยงานของผู้อนุญาต โดยให้ศูนย์รับค้า
ขออนุญาตมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายของศูนย์รับค้าขออนุญาตตามอัตราที่จะได้ตกลงกับหน่วยงานของผู้อนุญาต 

(๔) ระยะเวลาตามมาตรา ๑๐ ให้นับแต่วันที่ศูนย์รับค้าขออนุญาตส่งเร่ืองให้ผู้อนุญาต
โดยศูนย์รับค้าขออนุญาตจะต้องส่งเร่ืองให้ผู้อนุญาตไม่ช้ากว่าสามวันท้าการและให้น้ามาตรา ๑๐ วรรคสี่ มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๕) ให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตที่จะต้องส่งคู่มือส้าหรับประชาชนตามมาตรา ๗ ที่ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบันให้ศูนย์รับค้าขออนุญาตตามจ้านวนที่จ้าเป็น และด้าเนินการให้มีการฝึกอบรมหรือชี้แจงแก่ 
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เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับค้าขออนุญาต เพื่อให้เกิดความช้านาญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
(๖) ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับค้าขออนุญาตที่จะต้องด้าเนินการตามมาตรา ๘ และ

ต้องรับผิดชอบในฐานะเช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘  
มาตรา ๑๖  ให้ศูนย์รับค้าขออนุญาตมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับค้าขอและค่าธรรมเนียม รวมตลอดทั้งค้าอุทธรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต 
(๒) ให้ข้อมูล ชี้แจง และแนะน้าผู้ยื่นค้าขอหรือประชาชนให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไขในการขออนุญาต รวมตลอดทั้งความจ้าเป็นในการยื่นค้าขออ่ืนใดที่จ้าเป็นต้องด้าเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการอนุญาตทั้งปวง ในการประกอบกิจการหรือด้าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 

(๓) ส่งค้าขอ หรือค้าอุทธรณ์ ที่ได้รับจากผู้ยื่นค้าขอหรือผู้ยื่นค้าอุทธรณ์พร้อมทั้งเอกสารหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคอยติดตามเร่งรัดหน่วยงานดังกล่าวเพื่อด้าเนินการให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที่ก้าหนดตามพระราชบัญญัตินี้ และคู่มือส้าหรับประชาชนตามมาตรา ๗ หรือตามกฎหมายที่
ให้สิทธิในการอุทธรณ์ 

(๔) ในกรณีที่เห็นว่าหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการยื่นค้าขอ มีรายละเอียดหรือก้าหนดให้ต้อง
ส่งเอกสารที่ไม่จ้าเป็น หรือเป็นภาระเกินสมควรแก่ประชาชน ให้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

(๕) รวบรวมปัญหาและอุปสรรคจากการอนุญาตและการด้าเนินการของศูนย์รับค้าขออนุญาต
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป 

(๖) เสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา เกี่ยวกับการอนุญาต
ต่าง ๆ รวมถึงข้อเสนอในการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือก้าหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการอนุญาตเพื่อให้
ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น  

มาตรา ๑๗  ให้ผู้อนุญาตจัดท้าคู่มือส้าหรับประชาชนตามมาตรา ๗ ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

มาตรา ๑๘  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
จ้านวนมาก การประกอบกิจการของประชาชนจะต้องขออนุญาตจากส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการอนุญาตบางฉบับไม่ได้ก้าหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จ้าเป็น รวมถึงขั้นตอนในการ
พิจารณาไว้ท้าให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนในการยื่นค้าขออนุญาตด้าเนินการต่าง ๆ  ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมาย
กลางที่จะก้าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อรับค้าร้อง
และศูนย์รับค้าขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตซึ่งจะเป็นการอ้านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน  จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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แนวข้อสอบพ.ร.บ.อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 

ของทางราชการ พ.ศ. 2558 

1.   พ.ร.บ.  การอ้านวยความสะดวกในการพิจารณาฯ  ให้ใช้บังคับเมื่อใด 

 1.  การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

 2.  กฎก้าหนดให้ต้องขออนุญาต จดทะเบียนก่อนจะด้าเนินการใด 

 3.  การร้องเรียนในหน่วยงานของเอกชน   

 4.  ถูกเฉพาะข้อ 1. และ  2. 

ตอบ  4.     
 ค าอธิบาย ตามมาตรา  3 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบียนหรือการแจ้ง
ที่มีกฎหมายหรือกฎก้าหนดให้ต้องขออนุญาต จดทะเบียน หรือแจ้ง ก่อนจะด้าเนินการใด 

2. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดกี่วัน 

 1.  เมื่อพ้นก้าหนด 90  วันนับวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 2.  เมื่อพ้นก้าหนด 120  วันนับวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 3.  เมื่อพ้นก้าหนด 160  วันนับวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 4.  เมื่อพ้นก้าหนด 180  วันนับวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ตอบ  4.      
 ค าอธิบาย ตามมาตรา  2. พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๑๗ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 

3. ค้าว่า  “เจ้าหน้าที่”  ตาม พ.ร.บ. การอ้านวยความสะดวกฯ  เป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายใด 

 1.  กฎหมายอาญา     2.  กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 3.  กฎหมายว่าด้วยจัดตั้งศาลปกครอง  4.  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ตอบ  2.      
 ค าอธิบาย  ตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 “อนุญาต” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ยินยอมให้บุคคลใดกระท้าการใดที่มีกฎหมายก้าหนดให้ 
ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระท้าการนั้น และให้หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต การอนุมัติ 
การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตรด้วย 

 “ผู้อนุญาต” หมายความว่า ผู้ซึ่งกฎหมายก้าหนดให้มีอ้านาจในการอนุญาต 

 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต 

“กฎหมายว่าด้วยการอนุญาต” หมายความว่า บรรดากฎหมายที่มีบทบัญญัติก้าหนดให้ 
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การด้าเนินการใดหรือการประกอบกิจการใดจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะด้าเนินการได้ 
“ค้าขอ” หมายความว่า ค้าขออนุญาต 

4. กฎหมายว่าด้วยการอนุญาต   หมายความว่า 

 1.  กฎใดที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ี 

 2.  บรรดากฎหมายที่มีบทบัญญัติก้าหนดให้ด้าเนินการใดจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะด้าเนินการได้ 
 3.  บรรดากฎหมายที่มีบทบัญญัติก้าหนดให้ด้าเนินการไปก่อน แล้งจึงมาขออนุญาตภายหลัง 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  2.     ค าอธิบาย ตามข้อ 3. 

5.   พ.ร.บ.  การอ้านวยความสะดวกในการพิจารณาฯ  มิให้ใช้บังคับแก่ 
 1.  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี    

 2.  การด้าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  

 3.  การขออนุญาตเช่าที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์  

 4.  ถูกเฉพาะข้อ 1. และ 2. 

ตอบ  4.     
 ค าอธิบาย  ตามมาตรา  5. พระราชบัญญัติน้ีมิให้ใช้บังคับแก่ 
 (๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 

 (๒) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด้าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี 
การบังคับคดี และการวางทรัพย์ 
 (๓) การด้าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 (๔) การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 (๕) การอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารด้านยุทธการ รวมทั้งตามกฎหมายเกี่ยวกับ 

การควบคุมยุทธภัณฑ์ และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน 

 การยกเว้นไม่ให้น้าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การด้าเนินกิจการใดหรือกับ 

หน่วยงานใดนอกจากที่ก้าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

6. การยกเว้นไม่ให้น้าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการอ้านวยความสะดวกฯ มาใช้บังคับแก่การด้าเนิน
กิจการใด ให้ตราเป็นกฎหมายใด 

 1.  พระราชบัญญัติ    2.  พระราชก้าหนด  

 3.  กฎกระทรวง     4.  พระราชกฤษฎีกา 
ตอบ  4.    อธิบาย ตามข้อ 5. 

7. กรณีผู้อนุญาตพิจารณากฎหมายที่ให้อ้านาจในการอนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายนั้น เพื่อยกเลิกการ
อนุญาต เป็นระยะเวลาเท่าไร 

 1.  ทุก 2 ปี นับแต่วันที่ พ.ร.บ. การอ้านวยความสะดวกฯ  ใช้บังคับ 
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 2.  ทุก 4 ปี นับแต่วันที่ พ.ร.บ. การอ้านวยความสะดวกฯ  ใช้บังคับ 

 3.  ทุก 5 ปี นับแต่วันที่ พ.ร.บ. การอ้านวยความสะดวกฯ  ใช้บังคับ 

 4.  ทุก 10 ปี นับแต่วันที่ พ.ร.บ. การอ้านวยความสะดวกฯ  ใช้บังคับ 

ตอบ  3.    อธิบาย ตามมาตรา   6 ทุกห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ผู้อนุญาตพิจารณากฎหมาย 

ที่ให้อ้านาจในการอนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายนั้นเพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอ่ืน 

แทนการอนุญาตหรือไม่ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจ้าเป็นผู้อนุญาตจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือจัดให้มี 
มาตรการอ่ืนแทนในก้าหนดระยะเวลาที่เร็วกว่านั้นก็ได้ 
 ให้ผู้อนุญาตเสนอผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่งต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเลิกการอนุญาต 

หรือจัดให้มีมาตรการอ่ืนแทนการอนุญาต ในการนี้ให้คณะรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการ 

พัฒนากฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบการพิจารณาด้วย 

8. กรณีผู้อนุญาตจะพิจารณาปรับปรุงกฏหมาย โดยให้ผู้อนุญาตพิจารณาต่อใคร 

 1.  คณะรัฐมนตรี     2.  คณะกรรมการกฤษฎีกา 

 3.  รัฐสภา     4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ   1.    อธิบาย ตามข้อ 7.  

9. กรณีคู่มือส้าหรับประชาชน ให้ประกาศโดยวิธีการตามข้อใด 

 1.  ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่ก้าหนดให้ยื่นค้าขอ 2.  เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 3.  ประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวัน  4.  ถูกเฉพาะข้อ 1. และ  3. 

ตอบ  4.      
 อธิบาย ตามมาตรา 7  ในกรณีที่มีกฎหมายก้าหนดให้การกระท้าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้อง
จัดท้าคู่มือส้าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค้า
ขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมา
พร้อมกับค้าขอ และจะก้าหนดให้ยื่นค้าขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นค้าขอด้วยตนเองก็ได้ 
 คู่มือส้าหรับประชาชนตามวรรคหนึ่งให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่ก้าหนดให้ยื่นค้าขอ และเผยแพร่ 
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนประสงค์จะได้ส้าเนาคู่มือดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดส้าเนาให้ 
โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นน้ันให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือส้าหรับ 

ประชาชนด้วย 

 ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการ 

พิจารณาอนุญาตที่ก้าหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 

กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่ก้าหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 

ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตด้าเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว 

 เพื่อประโยชน์ในการอ้านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ส่วนราชการจัดให้มีศูนย์บริการร่วม 

เพื่อรับค้าขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตไว้ 
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ณ ที่เดียวกันตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก้าหนด 

10. ในกรณีที่ผู้ยื่นค้าขอได้จัดท้าค้าขอถูกต้องและแนบเอกสารครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสาร
เพิ่มเติมอีกไม่ได้ เว้นแต่ 

 1.  กรณีที่เอกสารไม่สมบูรณ์นั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 2.  กรณีที่เอกสารไม่สมบูรณ์นั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ยื่นค้าขอ 

 3.  กรณีที่เอกสารไม่สมบูรณ์นั้นเกิดจากความทุจริต 

 4.   ถูกทุกข้อ 

ตอบ  1.     
 อธิบาย ตามมาตรา  8 ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับค้าขอจะต้องตรวจสอบค้า
ขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค้าขอให้ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่าค้าขอไม่ถูกต้องหรือ 

ยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอด้าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนถ้าเป็นกรณีที่ไม่
อาจด้าเนินการได้ในขณะนั้นให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม 
พร้อมทั้งก้าหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นค้าขอจะต้องด้าเนินการแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วยและให้
พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค้าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น 

 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอบส้าเนาบันทึกตามวรรคหนึ่งให้ผู้ยื่นค้าขอไว้เป็นหลักฐาน 

 ในกรณีที่ผู้ยื่นค้าขอได้จัดท้าค้าขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามที่ระบุในคู่มือ
ส้าหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แล้ว หรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วนตามที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่แนะน้าหรือตามที่ปรากฏในบันทึกตามวรรคหนึ่งแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารหรือหลักฐาน
เพิ่มเติมอ่ืนใดอีกไม่ได้ และจะปฏิเสธการพิจารณาค้าขอนั้นโดยอาศัยเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์ของค้าขอหรือ
ความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ความไม่สมบูรณ์หรือความไม่ครบถ้วนน้ัน
เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็นผลให้ไม่อาจอนุญาตได้ในกรณีนี้ให้ผู้
อนุญาตสั่งการตามที่เห็นสมควร และให้ด้า เนินการทางวินัยหรือด้าเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดย
ไม่ชักช้า 
11. กรณีผู้ยื่นค้าขอจะอุทธรณ์ค้าสั่งคืนค้าขอของพนักงานเจ้าหน้าที่อุทธรณ์ตามกฎหมายใด 

 1.  กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2.  กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา 

 3.  กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่ง  4.  กฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือน 

ตอบ  1.     

 อธิบาย ตามมาตรา  9  ในกรณีที่ผู้ยื่นค้าขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมค้าขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม
ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดท้าตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนค้าขอให้แก่ผู้ยื่นค้าขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนค้าขอให้ทราบด้วย 

 ผู้ยื่นค้าขอจะอุทธรณ์ค้าสั่งคืนค้าขอตามวรรคหนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 



คู่มือเตรียมสอบ นกัวิชาการทีด่ินปฏิบติัการ กรมที่ดิน 231 

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

 

ทางปกครองหรือจะยื่นค้าขอใหม่ก็ได้ แต่ในกรณีที่กฎหมายก้าหนดให้ต้องยื่นค้าขอใดภายในระยะเวลาที่
ก้าหนดผู้ยื่นค้าขอจะต้องยื่นค้าขอนั้นใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว 

12. ผู้อนุญาตต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก้าหนดเวลาและแจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอทราบภายในกี่วัน 

 1.  ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 2.  ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

 3.  ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 4.  ภายใน 20 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

ตอบ  2.     

 อธิบาย ตามมาตรา  10 ผู้อนุญาตต้องด้า เนินการให้แล้วเสร็จภายในก้าหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือ 

ส้าหรับประชาชนตามมาตรา ๗ และแจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

 เมื่อครบก้าหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือส้าหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แล้ว หากผู้อนุญาตยังพิจารณา
ไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค้าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ 
พร้อมทั้งส่งส้าเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกคร้ัง 

 ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นว่าความล่าช้านั้นเกินสมควรแก่เหตุหรือเกิดจากการขาด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของผู้อนุญาต ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรายงาน
ต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งเสนอแนะให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานนั้น 

 ในกรณีไม่แจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ถือว่าผู้อนุญาตกระท้าการหรือละเว้นกระท้าการเพื่อให้
เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน เว้นแต่จะเป็นเพราะมีเหตุสุดวิสัย 

13. ในกรณีที่มีการก้าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช้าระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค้าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตให้ตราเป็นกฎหมายใด 

 1.  พระราชก้าหนด    2.  พระราชบัญญัติ 
 3.  พระราชกฤษฎีกา    4.  กฎกระทรวง 

ตอบ  3.     
 อธิบาย ตามมาตรา  12 ในกรณีที่กฎหมายก้าหนดอายุใบอนุญาตไว้ และกิจการหรือการด้าเนินการที่
ได้รับใบอนุญาตน้ันมีลักษณะเป็นกิจการหรือการด้าเนินการที่เห็นได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจะประกอบกิจการ
หรือด้าเนินการนั้นต่อเนื่องกัน คณะรัฐมนตรีจะก้าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช้าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตตามที่ก้าหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ แทนการยื่นค้าขอต่ออายุใบอนุญาตก็ได้ และเมื่อหน่วยงานซึ่งมี
อ้านาจออกใบอนุญาตได้รับค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว ให้ออกหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ผู้รับ
ใบอนุญาตโดยเร็ว และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับการต่ออายุใบอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ แล้ว 

 การก้าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช้าระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค้าขอต่ออายุใบอนุญาต
ตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ระบุชื่อพระราชบัญญัติและประเภท
ของใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ผู้รับใบอนุญาตอาจด้าเนินการตามวรรคหนึ่งได้ 
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 ก่อนตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ให้คณะรัฐมนตรีส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้สภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เมื่อพ้นก้าหนดเวลาดังกล่าวแล้วหากสภาผู้แทนราษฎร
หรือวุฒิสภามิได้มีมติทักท้วง ให้น้าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวต่อไป 

 ให้เป็นหน้าที่ของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกใบอนุญาต เพื่อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการด้าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

14. ให้ศูนย์รับค้าขออนุญาตซึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการ สังกัดในหน่วยงานใด 

 1.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี   2.  ส้านักนายกรัฐมนตรี 

 3.  กระทรวงมหาดไทย    4.  ผิดทุกข้อ 

ตอบ  2.    
 อธิบาย  ตามมาตรา  14 ในกรณีจ้าเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการอ้านวยความสะดวกแก่
ประชาชนให้คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งศูนย์รับค้าขออนุญาต เพื่อท้าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับค้าขอตาม
กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตขึ้น 

 ให้ศูนย์รับค้าขออนุญาตตามวรรคหนึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอยู่ในสังกัดส้านักนายกรัฐมนตรี และจะให้มีสาขาของ
ศูนย์ประจ้ากระทรวงหรือประจ้าจังหวัดด้วยก็ได้ 
 การจัดตั้งศูนย์รับค้าขออนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
ให้ก้าหนดรายชื่อกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตที่จะให้อยู่ภายใต้การด้าเนินการของศูนย์รับค้าขออนุญาต 

 ในการด้าเนินการเกี่ยวกับการรับค้าขอ จะก้าหนดในพระราชกฤษฎีกาให้ผู้ยื่นค้าขอ ยื่นค้าขอผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
15. ข้อใดเป็นหน้าที่ของศูนย์รับค้าขออนุญาต 

 1.  ส่งค้าขอ  หรือค้าอุทธรณ์ที่ได้รับจากผู้ยื่นค้าขอ 

 2.  รวบรวมปัญหาและอุปสรรคจากการอนุญาตและการด้าเนินการของศูนย์รับค้าขออนุญาตเพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 3.  จัดท้าคู่มือเพื่อประชาชน   

 4.  ถูกเฉพาะข้อ 1. และ 2. 

ตอบ  4.    

 อธิบาย ตามมาตรา  16. ให้ศูนย์รับค้าขออนุญาตมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) รับค้าขอและค่าธรรมเนียม รวมตลอดทั้งค้าอุทธรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต 

 (๒) ให้ข้อมูล ชี้แจง และแนะน้าผู้ยื่นค้าขอหรือประชาชนให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขใน
การขออนุญาต รวมตลอดทั้งความจ้าเป็นในการยื่นค้าขออ่ืนใดที่จ้าเป็นต้องด้าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการ
อนุญาตทั้งปวง ในการประกอบกิจการหรือด้าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 
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 (๓) ส่งค้าขอ หรือค้าอุทธรณ์ ที่ได้รับจากผู้ยื่นค้าขอหรือผู้ยื่นค้าอุทธรณ์พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่
เกี่ยวข้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคอยติดตามเร่งรัดหน่วยงานดังกล่าวเพื่อด้าเนินการให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนดตามพระราชบัญญัติน้ี และคู่มือส้าหรับประชาชนตามมาตรา ๗หรือตามกฎหมายที่ให้สิทธิ
ในการอุทธรณ์ 
 (๔) ในกรณีที่เห็นว่าหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการยื่นค้าขอ มีรายละเอียดหรือก้าหนดให้ต้องส่งเอกสารที่
ไม่จ้าเป็น หรือเป็นภาระเกินสมควรแก่ประชาชน ให้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 (๕) รวบรวมปัญหาและอุปสรรคจากการอนุญาตและการด้าเนินการของศูนย์รับค้าขออนุญาตเพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป 

 (๖) เสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา เกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ 

รวมถึงข้อเสนอในการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือก้าหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการอนุญาตเพื่อให้ประชาชน 

ได้รับความสะดวกมากขึ้น 

16. ให้ผู้อนุญาตจัดท้าคู่มือส้าหรับประชาชนให้เสร็จสิ้นภายในเวลาเท่าใด 

 1.  120 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.บ. การอ้านวยความสะดวกฯ ได้ประกาศ 

 2.  150 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.บ. การอ้านวยความสะดวกฯ ได้ประกาศ 

 3.  160 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.บ. การอ้านวยความสะดวกฯ ได้ประกาศ 

 4.  180 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.บ. การอ้านวยความสะดวกฯ ได้ประกาศ 

ตอบ  4.     
 อธิบาย ตามมาตรา 17 ให้ผู้อนุญาตจัดท้าคู่มือส้าหรับประชาชนตามมาตรา ๗ ให้เสร็จสิ้นภายในหน่ึง
ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
17. ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ใน พ.ร.บ.  การอ้านวยความสะดวกในการพิจารณาฯ  นี้ 
 1.  พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ   2.  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 3.  นายชวน  หลักภัย    4.  นายทักษิณ ชินวัตร 

ตอบ  2. 

18. เหตุผลใดที่ต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 1.  เพื่อให้ขั้นตอนไม่ยืดเยื้อ 

 2.  เพื่ออ้านวยความสะดวกในกับทั้งฝ่ายประชาชนและฝ่ายเจ้าหน้าที่ 
 3.  เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่จะก้าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต 

 4.  เพื่อป้องกันการทุจริตระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ตอบ  3. 

--------------------- 
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แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540 

1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นี้  ให้ใช้บังคับเมื่อใด 

 1.  พ้นก้าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 2.  พ้นก้าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 3.  พ้นก้าหนดร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 4.  พ้นก้าหนดร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ตอบ   2.  แนวคิด   มาตรา  1  พระราชบัญญัติน้ี  เรียกว่า  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 

            มาตรา  2  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับ เมื่อพ้นก้าหนดเก้าสิบวัน  นับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

2. ข้อใดถูกต้อง 

 1.  สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน 

 2.  การให้ประชาชนมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นสิ่งส้าคัญที่ท้าให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจต่างๆของรัฐ   
 3.  การให้ประชาชนมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการมีผลเป็นการสร้างกระบวนการ
ตรวจสอบการใช้อ้านาจรัฐโดยประชาชน 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ   4.   แนวคิด   สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในประเทศที่มีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาเป็นเวลานานแล้ว  การให้ประชาชนมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ   เป็นสิ่งส้าคัญที่ท้าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจต่างๆของรัฐ  ซึ่งรวมไปถึง
การบริหารงานในด้านต่างๆ ของรัฐด้วย  และนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของราชการ   มีผลเป็นการสร้างกระบวนการตรวจสอบการใช้อ้านาจรัฐโดยประชาชน  เพราะเมื่อ
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ง่าย  ประชาชนก็จะทราบถึงกระบวนการตัดสินใจ
และการด้าเนินกิจกรรมทางปกครองได้ง่าย  ซึ่งก็จะส่งผลท้าให้ฝ่ายปกครองระมัดระวังในการใช้อ้านาจของตน
มากขึ้น 

3. บรรดากฎหมาย   กฎ  ระเบียบ   และข้อบังคับอ่ืน  ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติน้ี หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติน้ี  จะมีผลอย่างไร 

 1.  ใช้บังคับได้บางส่วน    2.  ให้ใช้พระราชบัญญัติน้ีแทน 

 3.  เป็นโมฆะ     4.  ไม่มีผลทางกฎหมายแต่ประการใด 

ตอบ   2.   แนวคิด   มาตรา   3   บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติน้ี  ให้ใช้พระราชบัญญัติน้ีแทน 
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4. ในพระราชบัญญัติน้ี   “ข้อมูลข่าวสาร”  หมายความว่าอย่างไร 

 1.  ข้อมูลต่างๆ  ของทางราชการที่ถูกบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น 

 2. สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เร่ืองราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะท้าได้
โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ  
 3.  สิ่งบันทึกโดยท้าเป็นรูปแบบของข้อมูลในรูปเอกสารเท่านั้น 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ   2.   แนวคิด   มาตรา    4   ในพระราชบัญญัติน้ี 

            “ข้อมูลข่าวสาร”  หมายความว่า   สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่า
การสื่อความหมายนั้นจะท้าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ  และไม่ว่าจะได้จัดท้าไว้ในรูป
ของเอกสารแฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึก
โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ท้าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 
5. ในพระราชบัญญัติน้ี   ข้อใดคือความหมาย ของ “ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ”ที่ถูกต้องที่สุด 

 1.  ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ  
 2.  ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ  
 3.  ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการด้าเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน 

 4.  ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการด้าเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนรวมถึงข้อมูลที่เอกชนเก็บรักษาไว้ด้วย
ตนเองด้วย 

ตอบ   3.   แนวคิด   มาตรา   4  “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า  ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความ
ครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด้าเนินงานของรัฐหรือ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน 

6. ข้อใดเป็นหน่วยงานของรัฐ   ตามความหมายในพระราชบัญญัติน้ี 

 1.  ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 

 2.  รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี 
 3.  องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอ่ืนตามที่ก้าหนดใน
กฎกระทรวง 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา   4   “หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  
ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณา
พิพากษาคดี  องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ  หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอ่ืนตามที่ก้าหนดใน
กฎกระทรวง 
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7. แนวคิดในการจัดท้ากฎหมายข้อมูลข่าวสารในประเทศไทย  เกิดขึ้นอย่างจริงจังเป็นคร้ังแรกในสมัย
นายกรัฐมนตรีท่านใด 

 1.  นายชวน   หลีกภัย    2.  นายอานันท์   ปันยารชุน   
 3.  พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ    4.  นายสมัคร  สุนทรเวช 

ตอบ  2.   แนวคิด   แนวคิดในการจัดท้ากฎหมายข้อมูลข่าวสารในประเทศไทยเกิดขึ้นอย่างจริงจังคร้ังแรกเมื่อ  
นายอานันท์   ปันยารชุน  นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระบบบริหารราชการขึ้นในปี 
พ.ศ.  2534   

8. ร่างกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาและประกาศในราช
กิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  10  กันยายน  2540   ในสมัยนายกรัฐมนตรีท่านใด 

 1.  นายชวน   หลีกภัย    2.  นายอานันท์   ปันยารชุน   
 3.  พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ    4.  นายสมัคร  สุนทรเวช 

ตอบ  3.   แนวคิด   ร่างกฎหมายดังกล่าวประสบปัญหาและอุปสรรคหลายประการทั้งจากฝ่ายนิติบัญญัติและ
ฝ่ายบริหาร  จนกระทั่งในปี พ.ศ.  2544  เมื่อ พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ  เป็นนายกรัฐมนตรี  ร่างกฎหมายเกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  10  
กันยายน  2540   

9. ข้อใดเป็นตัวอย่าง ของ “ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ”   

 1.  การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม 

 2.  ประวัติการท้างาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย รหัสหรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ท้าให้รู้ตัวผู้
นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย 

 3.  ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้ว 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา   4  “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล”  หมายความว่า   ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว
ของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการท้างาน บรรดาที่มี
ชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย รหัสหรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ท้าให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึก
ลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่
กรรมแล้วด้วย 

10. ข้อใดเป็นความหมายของ  “คนต่างด้าว”   ในพระราชบัญญัติน้ี 

 1.  บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย 2.  ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

 3.  บุคลผู้ไม่มีเชื้อชาติไทย    4.  ถูกเฉพาะข้อ 1.  และ  2.  

ตอบ  4.   แนวคิด   มาตรา  4. “คนต่างด้าว”  หมายความว่า   บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่
อยู่ในประเทศไทยและนิติบุคคลดังต่อไปนี้ 
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11. จากข้อ  10.  นิติบุคคลต่างด้าว   ได้แก่  นิติบุคคลประเภทใด 

 1.  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือให้ถือว่าใบ
หุ้นน้ันคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ 

 2.  สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว 

 3.  สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว  
 4.  ถูกทุกข้อ  
ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา   4   “คนต่างด้าว” หมายความว่า  บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่
ในประเทศไทยและนิติบุคคลดังต่อไปนี้ 
            (1)  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าวใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือให้ถือว่า
ใบหุ้นน้ันคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ 

            (2)  สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว 

            (3)  สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว 

            (4)  นิติบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือนิติบุคคลอ่ืนใดที่มีผู้จัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่าง
ด้าว 

12. ผู้ใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 1.  นายกรัฐมนตรี      2.  คณะรัฐมนตรี 

 3.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีฯ  4.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

ตอบ  1.  แนวคิด   มาตรา  5  ให้  นายกรัฐมนตรีรักษาการ  ตามพระราชบัญญัติน้ี และมีอ้านาจออก
กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
13. ให้ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ีในข้อ 12. มีอ้านาจออกกฎกระทรวง  เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี้   ซึ่งกฎกระทรวงจะใช้บังคับได้ต่อเมื่อได้กระท้าการตามข้อใด 

 1.  ทันทีที่ประกาศกฎกระทรวงนั้น    2.  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 3.  เมื่อรัฐสภาได้รับรอง 

 4.  เมื่อได้ปิดประกาศไว้ต่อหน้าศาลและที่ท้าการอ้าเภอทุกท้องที่ 
ตอบ   2.   แนวคิด   มาตรา  5   วรรคสอง กฎกระทรวงนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
14. ข้อใดเป็นจุดหลักที่มาส้าคัญของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 1.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

 2.  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 3.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ 

 4.  มติคณะรัฐมนตรี 

ตอบ  1.   แนวคิด   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  ได้บัญญัติไว้ในส่วนที่ 10  สิทธิ 
ในเร่ืองข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน  มาตรา  56  และมาตรา 57   (ปัจจุบันยังบังคับใช้อยู่  โดยรัฐธรรมนูญ 
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ฯ ฉบับชั่วคราว ) 
15. ให้จัดต้ังส้านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นในส้านักงานใด 

 1.  ส้านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  2.  ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ 
 3.  ส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี  4.   ถูกทุกข้อ 

ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  6   ให้จัดต้ังส้านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นในส้านักงานปลัด
ส้านักนายกรัฐมนตรี 

16. ส้านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีหน้าที่ตามข้อใด 

 1.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการ 

 2.  ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ 

 3.  ให้ค้าปรึกษาแก่เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา   6  ให้จัดต้ังส้านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นในส้านักงานปลัด
ส้านักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการ  และ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และให้ค้าปรึกษาแก่เอกชน
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

17. หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้…”  ลงพิมพ์ในข้อใด 

 1.  หนังสือพิมพ์รายวัน    2.  ราชกิจจานุเบกษา 

 3.  หนังสือเวียน     4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  7  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์
ใน  ราชกิจจานุเบกษา 

18. ข้อใดไม่ใช่  ข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ต้องลงพิมพ์  ตามข้อ  17. 

 1.  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด้าเนินงาน 

 2.  สรุปอ้านาจหน้าที่ที่ส้าคัญและวิธีการด้าเนินงาน 

 3.  รายชื่อของเอกชนผู้เสียภาษีอากรต่างๆหรือน้ารายได้เข้าแก่หน่วยงานราชการไม่ว่าทางใดๆ 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ   3.   แนวคิด   มาตรา  7  (1) – (5)  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 

          (1)  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด้าเนินงาน 

           (2)  สรุปอ้านาจหน้าที่ที่ส้าคัญและวิธีการด้าเนินงาน 

    (3)  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค้าแนะน้าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 

           (4)  กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค้าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือการตีความ  
ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
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          (5)  ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการก้าหนด 

19. ข้อใดเป็น  ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์  ตามข้อ  17. 

 1.  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค้าแนะน้าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 

 2.  กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค้าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือการตีความ  ทั้งนี้ 
เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

 3.  ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการก้าหนด 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด  มาตรา  7  (ตามข้อ  18.) 

20. ข้อใดเป็นอ้านาจของหน่วยงานของรัฐ  เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่ได้จัดพิมพ์ลงในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว 

 1.  รวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการได้ 
 2.  จัดจ้าหน่ายข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อเป็นการเผยแพร่ได้ 
 3.  จัดการจ่ายแจกข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ  ที่ท้าการของหน่วยงานของรัฐได้ 
 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา  7  วรรคสาม  ให้หน่วยงานของรัฐ  รวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรค
หนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจ้าหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ท้าการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร 

21. ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์  ตามมาตรา 7 (4) เร่ือง  “กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค้าสั่ง 
หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือการตีความ  ทั้งนี้  เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยสภาพอย่างกฎเพื่อให้มี
ผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง”  ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาจะมีผลอย่างไร 

 1.  จะน้ามาใช้บังคับในทางใดๆไม่ได้เลย  จนกว่าจะได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเท่านั้น 

 2.  จะน้ามาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้เลย 

 3.  จะน้ามาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้  เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความ
เป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร  
 4.  สามารถน้ามาใช้บังคับได้ทันที  เป็นข้อยกเว้นของกฎหมาย 

ตอบ   3.   แนวคิด   มาตรา  8  ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา 7 (4)  ถ้ายังไมไ่ด้ลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษา  จะน้ามาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้น้ันจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารน้ันตามความ
เป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร 

22. ภายใต้บังคับมาตรา  14  และมาตรา  15  ในพระราชบัญญัติน้ี   หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้...”  ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อใดเป็นส้าคัญ 

 1.  เป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการ 

 2.  เป็นข้อปฏิบัติแก่ข้าราชการในหน่วยงานนั้นๆ 

 3.  ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนด 
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 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  9   ภายใต้บังคับมาตรา  14  และมาตรา  15  หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก้าหนด 

23. ข้อมูลข่าวสารของราชการข้อใด  ที่ประชาชนสามารถตรวจดูได้  ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก้าหนด 

 1.  ผลการพิจารณาหรือค้าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและค้าสั่งที่เกี่ยวข้องใน
การพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

 2.  นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4) 

 3.  แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีของปีที่ก้าลังด้าเนินการ 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา   9 (1) – (3)  ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก้าหนด 

            (1)  ผลการพิจารณาหรือค้าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและค้าสั่งที่เกี่ยวข้อง
ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

            (2)  นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  ตามมาตรา 7 (4) 

            (3)  แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีของปีที่ก้าลังด้าเนินการ 

24. ข้อมูลข่าวสารของราชการตามข้อใด  ที่ประชาชนสามารถตรวจดูได้  ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก้าหนด 

 1.  คู่มือหรือค้าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 

 2.  สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง 

 3.  มติคณะรัฐมนตรี 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ   4.   แนวคิด   มาตรา   9 (4)  (5)  (7)  ภายใต้บังคับมาตรา  14  และมาตรา 15  หน่วยงานของรัฐ ต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการก้าหนด 

    (4)  คู่มือหรือค้าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 

            (5)  สิ่งพิมพ์ที่ได้มกีารอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง 

            (7)  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งต้ังโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ให้
ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น้ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 

25. ข้อมูลข่าวสารของราชการตามข้อใดที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค้าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้   
 1.  สัญญาสัมปทาน 

 2.  สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท้าบริการสาธารณะ 
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 3.  การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  15 (4 )  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค้าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้  โดยค้านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ของหน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน 

            (4)  การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

 มาตรา  9  (6)  ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก้าหนด 

 (6)  สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการ
จัดท้าบริการสาธารณะ 

26. ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ตามมาตรา  9  วรรคหนึ่ง   ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้
เปิดเผยตามมาตรา  14  หรือมาตรา  15 อยู่ด้วย  ให้ปฏิบัติอย่างไร   
 1.  ลบ      2.  ตัดทอน 

 3.  ท้าโดยประการอ่ืนใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนนั้น 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ   4.  แนวคิด   มาตรา  9   วรรคสอง    ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามี
ส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยู่ด้วย  ให้ลบ หรือ ตัดทอนหรือ  ท้าโดยประการอ่ืน
ใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนนั้น 

27. บุคคลที่มีอ้านาจในการเข้าตรวจดูเอกสาร  ตามมาตรา  9  วรรคหนึ่ง (ข้อมูลข่าวสารของราชการ)  จะต้อง
มีส่วนได้เสียในเร่ืองนั้นหรือไม่  เพราะเหตุใด 

 1.  ต้องมีส่วนได้เสีย   เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการ  ราชการจ้าต้องปกปิด 

 2.  ต้องมีส่วนได้เสีย   เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการ  ราชการจะปกปิดหรือไม่ไม่ส้าคัญ 

 3.  จะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้  เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารราชการ  ที่ประชาชนมีอ้านาจตรวจดู
ได้อยู่แล้ว 

 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ   3.   แนวคิด   มาตรา  9   วรรคสาม     บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้า
ตรวจดู ขอส้าเนาหรือขอส้าเนาที่มีค้ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่สมควร
หน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการน้ันก็ได้ ใน
การนี้ให้ค้านึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย  ทั้งนี้  เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่าง
อ่ืน 
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28. บุคคลที่มีสิทธิในการตรวจดูเอกสารนอกจากท้าการตรวจดูแล้วยังมีสิทธิอย่างใดกับเอกสารน้ันได้อีก 

 1.  ขอส้าเนา 
 2.  ขอส้าเนา หรือขอส้าเนาที่มีค้ารับรองถูกต้อง 

 3.  ขอส้าเนา หรือขอส้าเนาที่มีค้ารับรองถูกต้องรวมทั้งการน้าต้นฉบับออกจากสถานที่ราชการได้ 
 4.  ขอส้าเนาที่มีค้ารับรองถูกต้อง  น้าต้นฉบับออกจากสถานที่ราชการ  ร้องขอคัดส้าเนาโดยไม่เสียค่า
ธรรมได้ 
ตอบ   2.   แนวคิด   มาตรา  9   วรรคสาม     บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้า
ตรวจดู ขอส้าเนาหรือขอส้าเนาที่มีค้ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้  ในกรณีที่สมควร
หน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการน้ันก็ได้ ใน
การนี้ให้ค้านึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย  ทั้งนี้  เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่าง
อ่ืน 

29. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ประชาชนสามารถตรวจดูได้   ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก้าหนดนั้น  หาก
เป็นคนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใด กรณีนี้ ให้เป็นไปตามที่ผู้ใดก้าหนด 

 1.  ค้าสั่งนายกรัฐมนตรี    2.  มติคณะรัฐมนตรี 

 3.  กฎกระทรวง     4.  ค้าสั่งของแต่ละหน่วยงานนั้นๆ 

ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  9   วรรคท้าย    คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่ก้าหนด  
โดยกฎกระทรวง 

30. นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  หรือที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้แล้วหรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา  26  แล้ว    ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอ่ืนใด
ของราชการอีก   ค้าขอของผู้นั้นต้องระบุรายละเอียดอย่างไร   
 1.  ระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ ในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร 

 2.  ระบุรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารน้ันๆ  ตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนด 

 3.  ไม่ต้องระบุสิ่งใด   สามารถขอข้อมูลที่ต้องการได้ทันที 
 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ  1.  แนวคิด   มาตรา   11  วรรคหนึ่ง  นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
แล้วหรือที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้วหรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา 26 แล้ว   ถ้า
บุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการและค้าขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจ
เข้าใจได้ตามควร 

31. จากข้อ  30.  ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบดังกล่าว  ปฏิบัติอย่างไร 

 1.  ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบ  ยังไม่ต้องจัดหาข้อมูลข่าวสารน้ันให้แก่ผู้ขอ  จนกว่าจะได้ยื่น
รายละเอียดค้าขอและค่าธรรมเนียมก่อน 
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 2.  ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบ  จัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควรเว้นแต่ผู้
นั้นขอจ้านวนมากหรือบ่อยคร้ังโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

 3.  ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบ  จัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอทันที 
 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ  2.   แนวคิด   มาตรา  11  วรรคหนึ่ง  นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
แล้วหรือที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้วหรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา 26 แล้ว ถ้า
บุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการและค้าขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจ
เข้าใจได้ตามควร  ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร  
เว้นแต่ผู้น้ันขอจ้านวนมากหรือบ่อยคร้ังโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

32. ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย  หน่วยงานของรัฐนั้นมีอ้านาจอย่างไร 

 1.  หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาให้ก็ได้ 
 2.  หน่วยงานของรัฐจะจัดท้าส้าเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูล
ข่าวสารน้ันก็ได้ 
 3.  หน่วยงานของรัฐจะให้ผู้ขอวางเงินประกัน  เพื่อประกันความเสียหายแก่ข้อมูลนั้นก็ได้ 
 4.  ถูกเฉพาะข้อ 1.  และ  2. 

ตอบ   4.   แนวคิด   มาตรา  11   วรรคสอง    ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย   
หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาให้  หรือ  จะจัดท้าส้าเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อมิให้
เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้ 
33. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้  ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารตามข้อใด 

 1.  ต้องเป็นข้อมูลที่ต้องไปจัดท้าวิเคราะห์ จ้าแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ 
 2.  ที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ 
 3.  ถูกทั้งข้อ  1.  และ 2. 

 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา   11  วรรคสาม   ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรค
หนึ่ง   ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดท้าวิเคราะห์ จ้าแนก 
รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่   เว้นแต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระบบการ
บันทึกภาพหรือเสียง  ระบบคอมพิวเตอร์  หรือระบบอื่นใด  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการก้าหนด   แต่ถ้าหน่วยงาน
ของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอนั้นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องที่จ้าเป็นเพื่อปกป้องสิทธิ
เสรีภาพส้าหรับผู้นั้นหรือเป็นเร่ืองที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้น
ให้ก็ได้ 
34. ในกรณีใดที่ผู้ขอตรวจข้อมูลข่าวสารของราชการมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ 
นี้ได้ 
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 1.  หน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา  7  หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ตามมาตรา   9 

 2. หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา  11  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

 3.  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.   แนวคิด   มาตรา  13   วรรคแรก   ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7   
หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา  9   หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตาม
มาตรา  11   หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้   หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า   หรือเห็นว่าตนไม่ได้รับ
ความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร   ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ  
35. ในกรณีใด ที่ผู้ขอตรวจข้อมูลข่าวสารของราชการ  ไม่มีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ได้ 
 1.  เป็นเร่ืองเกี่ยวกับการมีค้าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา  15 

 2.  ค้าสั่งไม่รับฟังค้าคัดค้านตามมาตรา  17 

 3.  ค้าสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา  25 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.   แนวคิด   มาตรา  13   วรรคแรก   ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา  
7  หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา  9  หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตาม
มาตรา  11  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า  หรือเห็นว่าตนไม่ได้รับ
ความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้น้ันมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นเร่ืองเกี่ยวกับการมีค้าสั่ง
มิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15  หรือค้าสั่งไม่รับฟังค้าคัดค้านตามมาตรา 17 หรือค้าสั่งไม่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา  25 

36. ในกรณีที่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการ  ตามข้อ  34.   คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ  
ภายในกี่วัน  นับแต่วันที่ได้รับค้าร้องเรียน 

 1.  ภายใน   30  วัน    2.  ภายใน   60  วัน 

 3.  ภายใน   90  วัน    4.  ภายใน   120  วัน 

ตอบ  1.  แนวคิด   มาตรา  13  วรรคสอง   ในกรณีที่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับค้าร้องเรียน 

37. หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค้าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะ
บางอย่างก็ได้  โดยค้านึงถึงสิ่งใด 

 1.  การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ 

 2.  ประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

 3.  ประโยชน์สาธารณะ 
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 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.   แนวคิด   มาตรา   15  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่  มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค้าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้  โดยค้านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของ
หน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน 

38. ข้อมูลข่าวสารของราชการตามข้อใดที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค้าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ 
 1.  การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ 

 2.  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 3.  ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด  มาตรา 15  (1)  ข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค้าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้โดยค้านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ของหน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน 

            (1)  การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 

39. ข้อมูลข่าวสารของราชการเกี่ยวกับการใช้กฎหมายตามข้อใดที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจ
มีค้าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ 
 1.  การเปิดเผยจะท้าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ 

 2.  การเปิดเผยจะท้าให้การบังคับใช้กฎหมายอาจไม่ส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ 
 3.  การเปิดเผยจะท้าให้การบังคับใช้กฎหมายอาจขาดความเป็นธรรมต่อคู่กรณี 
 4.  ถูกทั้งข้อ 1.  และ 2. 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา   15 (2)  ข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค้าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยค้านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ของหน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน 

 (2)  การเปิดเผยจะท้าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้  
ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกันการปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของ
ข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 

40. ข้อมูลข่าวสารของราชการตามข้อใดที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจมีค้าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ 
 1.  รายงานทางวิชาการ  
 2.  ความเห็นหรือค้าแนะน้าภายในหน่วยงานของรัฐในการด้าเนินการเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด  
 3.  ข้อมูลข่าวสารที่น้ามาใช้ในการท้าความเห็น 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  2.    แนวคิด   มาตรา  15 (3)  ข้อมูลข่าวสารของราชการ  ที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้   
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หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค้าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยค้านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ของหน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน 

 (3)  ความเห็นหรือค้าแนะน้าภายในหน่วยงานของรัฐในการด้าเนินการเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด แต่ทั้งนี้ไม่
รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น้ามาใช้ในการท้าความเห็นหรือค้าแนะน้า
ภายในดังกล่าว 

41. ข้อมูลข่าวสารของราชการตามข้อใดที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค้าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ 
 1.  การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

 2.  รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้้าสิทธิส่วนบุคคลโดย
ไม่สมควร 

 3.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผยหรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่
ประสงค์ให้ทางราชการน้าไปเปิดเผยต่อผู้อ่ืน 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา    มาตรา  15 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค้าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยค้านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ของหน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน 

 (4)   การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

 (5)  รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้้าสิทธิส่วนบุคคลโดย
ไม่สมควร 

 (6)  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผยหรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่
ประสงค์ให้ทางราชการน้าไปเปิดเผยต่อผู้อ่ืน 

42. ค้าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะก้าหนดเงื่อนไขและระบุรายละเอียดตามข้อใด 

 1. ค้าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการห้ามก้าหนดเงื่อนไข    
 2. ค้าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะก้าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่
เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใด 

 3.  ค้าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะก้าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่
เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด 

 4.  ค้าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะก้าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ไม่ต้องต้องระบุไว้แต่อย่าง
ใด 

ตอบ   3.   แนวคิด   มาตรา   15  วรรคสอง    ค้าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ จะก้าหนดเงื่อนไข
อย่างใดก็ได้   แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด 

43. การมีค้าสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ  ให้ถือว่ามีผลเป็นไปโดยอย่างไร 

 1.  เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ 
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 2.  เป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามล้าดับสายการบังคับบัญชา 

 3.  เป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่นั้นๆ 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  2.   แนวคิด   มาตรา  15   วรรคสอง   ค้าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะก้าหนดเงื่อนไข
อย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และ  ให้
ถือว่าการมีค้าสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามล้าดับสาย
การบังคับบัญชา 
44. การอุทธรณ์ค้าสั่งเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ  อาจอุทธรณ์ได้ต่อผู้ใด 

 1.  คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์    

 2.  คณะกรรมการการปกครอง 

 3.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  15   วรรคสอง   ค้าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะก้าหนดเงื่อนไขอย่าง
ใดก็ได้  แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่า
การมีค้าสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามล้าดับสายการ
บังคับบัญชา  แต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อ   คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ได้ตามที่ก้าหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ 
45. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใดได้หรือไม่ภายใต้
เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้ร่ัวไหลให้หน่วยงานของรัฐก้าหนด  วิธีการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารน้ัน  
ทั้งนี้  ตามที่ก้าหนดในข้อใด 

 1.  ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก้าหนดว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 

 2.  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก้าหนดว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 

 3.  ตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีก้าหนดว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 

 4.  ตามมติของคณะรัฐมนตรี 

ตอบ  1.   แนวคิด   มาตรา  16   เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อ
บุคคลใดได้หรือไม่ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้ร่ัวไหลให้หน่วยงานของรัฐก้าหนดวิธีการ
คุ้มครองข้อมูลข่าวสารน้ัน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก้าหนดว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 

46. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้
เสียของผู้ใด  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติอย่างไร 

 1.  แจ้งให้ผู้นั้นเสนอค้าคัดค้าน ภายในเวลาที่ก้าหนดแต่ต้องให้เวลาอันสมควรที่ผู้นั้นอาจเสนอค้า
คัดค้านได้ 
 2.  ให้ปฏิเสธไม่อนุญาตในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น 
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 3.  เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีหน้าที่แต่อย่างใด   
 4.  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2. 

ตอบ  1.  แนวคิด   มาตรา   17  วรรคแรก  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอค้าคัดค้านภายในเวลา
ที่ก้าหนดแต่ต้องให้เวลาอันสมควรที่ผู้นั้นอาจเสนอค้าคัดค้านได้ 
47. จากข้อ  48.  การปฏิบัติดังกล่าว เจ้าหน้าที่นั้นต้องให้เวลาไม่น้อยกว่ากี่วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

 1.  7  วัน      2.  10  วัน  

 3.  15  วัน     4.  30  วัน 

ตอบ  3.   แนวคิด   มาตรา  17   วรรคแรก  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอค้าคัดค้านภายในเวลาที่
ก้าหนดแต่ต้องให้เวลาอันสมควรที่ผู้นั้นอาจเสนอค้าคัดค้านได้ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

48.  ผู้ที่ได้รับแจ้ง หรือผู้ที่ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสีย
ของตน  มีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้  โดยกระท้าตามข้อใด 

 1.  โดยท้าเป็นหนังสือหรือแจ้งเป็นวาจาถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ 

 2. โดยท้าเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ 

 3. โดยท้าเป็นหนังสือร้องเรียนถึงหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดนั้น  
 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  17   วรรคสอง  ผู้ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ที่ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตน มีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารน้ันได้
โดยท้าเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ 

49. ในกรณีที่มีการคัดค้านตามข้อ 48.  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติอย่างไร 

 1.  พิจารณาค้าคัดค้านนั้นโดยเร็ว 

 2.  พิจารณาค้าคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า  
 3.  มีค้าสั่งปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลนั้นแก่ผู้ขอทันที 
 4.  ต้องส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อพิจารณาต่อไป 

ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  17   วรรคสาม  ในกรณีที่มีการคัดค้านเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ ต้องพิจารณาค้า
คัดค้าน  และ  แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า 

50. ในกรณีที่มีค้าสั่งไม่รับฟังค้าคัดค้าน ตามข้อ 48.  เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องกระท้าตามข้อใด  
 1.  เจ้าหน้าที่รัฐสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ขอได้ทันที 
 2.  เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารน้ันมิได้จนกว่าจะล่วงพ้นก้าหนดเวลาอุทธรณ์ 
 3.  เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารน้ันมิได้จนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารได้มีค้าวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
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 4.  ถูกทั้งข้อ 2.  และ  3. 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา  17   วรรคสาม   ในกรณีที่มีการคัดค้านเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาค้า
คัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า  ในกรณีที่มีค้าสั่งไม่รับฟังค้าคัดค้าน  เจ้าหน้าที่
ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารน้ันมิได้จนกว่าจะล่วงพ้นก้าหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา 18  หรือ จนกว่า
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีค้าวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้  แล้วแต่กรณี 
51. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีค้าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา  14  หรือ มาตรา  15 หรือมี
ค้าสั่งไม่รับฟังค้าคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา 17  ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อผู้ใด 

 1.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

 2.  คณะรัฐมนตรี 

 3.  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
 4.  นายกรัฐมนตรี 

ตอบ  1.   แนวคิด   มาตรา  18    ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีค้าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา  14  
หรือมาตรา  15  หรือมีค้าสั่งไม่รับฟังค้าคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา 17 ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

52 การอุทธรณ์ตามข้อ  51.  จะต้องอุทธรณ์กี่วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค้าสั่งนั้น 

 1.  14  วัน     2.  15  วัน  

 3.  30  วัน     4.  60  วัน 

ตอบ  2.    แนวคิด   มาตรา   18  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีค้าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา  14  
หรือมาตรา 15  หรือมีค้าสั่งไม่รับฟังค้าคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา 17 ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน  สิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค้าสั่งนั้นโดยยื่นค้า
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 

53.  การพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มีค้าสั่งมิให้เปิดเผยนั้นไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาของ คณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือศาลก็ตามจะต้องด้าเนินกระบวนการพิจารณาโดยปฏิบัติอย่างไร 

 1.  โดยมิให้ข้อมูลข่าวสารน้ันเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืนใดที่ไม่จ้าเป็นแก่การพิจารณา 

 2.  ในกรณีที่จ้าเป็นจะพิจารณาลับหลังคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดก็ได้ 
 3.  ต้องพิจารณาโดยเปิดเผยต่อหน้าคู่กรณีและประชาชนอ่ืนโดยมิให้เคลือบแคลงสงสัยได้ 
 4.  ถูกทั้งข้อ 1.  และ  2. 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา    19  การพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มีค้าสั่งมิให้เปิดเผยนั้นไม่ว่าจะเป็นการ
พิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือศาลก็ตาม จะต้องด้าเนิน
กระบวนการพิจารณาโดยมิให้ข้อมูลข่าวสารน้ันเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืนใดที่ไม่จ้าเป็นแก่การพิจารณาและในกรณีที่
จ้าเป็นจะพิจารณาลับหลังคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดก็ได้ 
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54. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดตามกฎหมายใด  ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่
ต้องรับผิดหากเป็นการกระท้าโดยสุจริต  ในกรณีตามข้อใด 

 1.  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ด้าเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบ 

 2.  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง มีค้าสั่งให้
เปิดเผยเป็นการทั่วไป   เพื่อประโยชน์อันส้าคัญยิ่งกว่าที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ หรือชีวิต ร่างกาย สุขภาพ 
หรือประโยชน์อ่ืนของบุคคล และค้าสั่งนั้นได้กระท้าโดยสมควรแก่เหตุ 

 3.  เป็นข้อมูลที่แม้จะผิดระเบียบ  เมื่อหากเป็นการช่วยเหลือผู้ใดผู้หนึ่ง 

 4.  ถูกเฉพาะข้อ 1.  และ  2. 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา   20  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดตามกฎหมายใด ให้
ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิด  หากเป็นการกระท้าโดยสุจริตในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (1)  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ด้าเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบตามมาตรา 
16 

            (2)  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา  15  ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง มีค้าสั่ง
ให้เปิดเผยเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใดเพื่อประโยชน์อันส้าคัญยิ่งกว่าที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ 
หรือชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อ่ืนของบุคคล และค้าสั่งนั้นได้กระท้าโดยสมควรแก่เหตุ ในการนี้จะมี
การก้าหนดข้อจ้ากัดหรือเงื่อนไขในการใช้ข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได้ 
            การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิดตามกฎหมาย
หากจะพึงมีในกรณีดังกล่าว 

55. “บุคคล”  ตามความหมายในหมวด  3  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ หมายความตามข้อใด 

 1.  บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย 

 2.  บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

 3.  บุคคลทุกคนที่มีเชื้อชาติไทย 

 4.  ถูกเฉพาะข้อ 1.  และ  2. 

ตอบ 4.   แนวคิด   มาตรา   21  เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้ บุคคล หมายความว่า  บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติ
ไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

56. หน่วยงานใด  มีอ้านาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ   ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข  ที่มิให้น้าบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (3) ของมาตรา 23 มาใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ใน
ความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้ 
 1.  ส้านักข่าวกรองแห่งชาติ    

 2.  ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
 3.  หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

 4.  ถูกทุกข้อ 
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ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา  22   วรรคแรก  ส้านักข่าวกรองแห่งชาติ  ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ   และ
หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง  อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่มิให้น้าบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (3) ของมาตรา 23 มาใช้บังคับกับข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้ 
57. หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามข้อใด 

 1.  ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจ้าเป็นเพื่อการด้าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐให้ส้าเร็จตามวัตถุประสงค์เท่านั้นและยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าวเมื่อหมดความจ้าเป็น 

 2. พยามยามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนั้น  
 3.  จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันมิ
ให้มีการน้าไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา  23   วรรคแรก (1) (2) (5)  หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบ
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ 
            (1)  ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจ้าเป็นเพื่อการด้าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐให้ส้าเร็จตามวัตถุประสงค์เท่านั้นและยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าวเมื่อหมดความจ้าเป็น 

   (2)  พยามยามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนั้น 

            (5)  จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความเหมาะสมเพื่อ
ป้องกันมิให้มีการน้าไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล 

58. หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  โดยจัดให้มีการพิมพ์ในราช
กิจจานุเบกษา และ ตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่งใด 

 1.  ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้  2.  ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

 3.  ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ   4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา   23  วรรค (3)  จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้อง
อยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่งดังต่อไปนี้ 
                  (ก)  ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ 
                  (ข)  ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

                  (ค)  ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 
                  (ง)  วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล 

                  (จ)  วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

                  (ฉ)  แหล่งที่มาของข้อมูล 
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59. ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติอย่างไร 

 1.  แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้าหรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ที่จะน้าข้อมูลมาใช้
ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 
 2.  หน่วยงานของรัฐสามารถน้าข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลได้โดยตรง  โดยไม่จ้าต้องได้รับอนุญาตเป็น
อ้านาจของรัฐโดยเฉพาะ 

 3.  ถูกทั้งข้อ 1.  และ 2. 

 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ  1.  แนวคิด   มาตรา  23   วรรคสอง   ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงาน
ของรัฐ  ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้าหรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ที่จะน้าข้อมูลมาใช้
ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ  และกรณีที่ขอข้อมูลนั้นเป็นกรณีที่อาจให้ข้อมูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็น
กรณีมีกฎหมายบังคับ 

60. หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ ในกรณีตามข้อใด 

 1.  ในกรณีที่มีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูล
ข่าวสารน้ันได้ 
 2.  ในกรณีที่มีการเข้าตรวจสอบข้อมูลนั้นโดยหน่วยงานรัฐผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น 

 3.  ไม่มีข้อใดถูก 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  1.  แนวคิด   มาตรา  23  วรรคท้าย   หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ  ในกรณีที่มีการให้
จัดส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสารน้ันได้ เว้นแต่เป็นไป
ตามลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 
61. ข้อใดผิด 

 1.  หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงาน
ของรัฐแห่งอ่ืน โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของเจ้าของข้อมูลก็ได้ 
 2.  หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงาน
ของรัฐแห่งอ่ืนโดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลไม่ได้ 
 3. หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อเจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการน้าไปใช้ตามอ้านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นได้ 
 4.  ไม่มีข้อใดผิด 

ตอบ  1.   แนวคิด   มาตรา  24   วรรคหนึ่ง  หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ
ควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผู้อ่ืนโดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของ
ข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ดังต่อไปนี้ 
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            (1)  ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการน้าไปใช้ตามอ้านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
แห่งนั้น 

62. ข้อใด  เป็นข้อยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐมีอ้านาจในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ
ควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนได้  โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของเจ้าของข้อมูลนั้น 

 1.  เป็นการเปิดเผยการใช้ข้อมูลตามปกติ ภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลนั้น 

 2.  หน่วยงานของรัฐที่ท้างานด้านการวางแผนหรือการสถิติหรือส้ามะโนต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษา
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น 

 3.  เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ท้าให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.   แนวคิด   มาตรา  24   หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแล
ของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผู้อ่ืน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้
ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ดังต่อไปนี้ 
            (1)  ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการน้าไปใช้ตามอ้านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
แห่งนั้น 

            (2)  เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น 

   (3)  ต่อหน่วยงานของรัฐที่ท้างานด้านการวางแผนหรือการสถิติหรือส้ามะโนต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษา
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น 

63. ข้อใด  ไม่ใช่ ข้อยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐมีอ้านาจในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ
ควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนได้  โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของเจ้าของข้อมูลนั้น 

 1.  เป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ท้าให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด 

 2.  เป็นการเปิดเผยต่อบริษัทมหาชนจ้ากัด เพื่อประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯนั้น 

 3.  เป็นการเปิดเผยต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา 26 
วรรคหนึ่ง เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา 
 4.  เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน 
การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม 

ตอบ   2.  แนวคิด   มาตรา  24   หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแล
ของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผู้อ่ืน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้
ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้  เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ดังต่อไปนี้ 
            (4)  เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ท้าให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสาร 
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ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด 

            (5)  ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง 
เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา 
            (6)  ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน การ
สอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม 

64. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา   24  วรรคหนึ่ง  (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) 

จะต้องมีการปฏิบัติอย่างไร 

 1.  ให้มีการจัดท้ารายชื่อผู้เป็นเจ้าของข้อมูลและผลเสียหายที่อาจจะได้รับจากการเปิดเผยข้อมูลนั้น  
 2.  ให้มีการจัดท้าบัญชีแสดงการเปิดเผยก้ากับไว้กับข้อมูลข่าวสารน้ัน 

 3.  ให้หน่วยงานรัฐวางประกันเงินความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลเพื่อความเสียหายในอนาคต 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  2.   แนวคิด   มาตรา  24   วรรคสอง   การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (3) (4) (5) 

(6) (7) (8) และ (9)  ให้มีการจัดท้าบัญชีแสดงการเปิดเผยก้ากับไว้กับข้อมูลข่าวสารน้ัน 

65. การปฏิบัติตามข้อ  64.  จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดไว้ในข้อใด 

 1.  มติคณะรัฐมนตรี    2.  กฎกระทรวง 

 3.  ค้าสั่งของนายกรัฐมนตรี   4.  ค้าสั่งของคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลฯ 

ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา   24  วรรคสอง   การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (3) (4) (5) 

(6) (7) (8) และ (9) ให้มีการจัดท้าบัญชีแสดงการเปิดเผยก้ากับไว้กับข้อมูลข่าวสารน้ัน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก้าหนดใน กฎกระทรวง 

66. ภายใต้บังคับมาตรา  14  และมาตรา  15  บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่
เกี่ยวกับตน  และเมื่อบุคคลนั้นมีค้าขอเป็นหนังสือ  หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องให้
บุคคลนั้นหรือผู้กระท้าการแทนบุคคลนั้นได้มีสิทธิตามข้อใด   

 1.  ตรวจดูข้อมูลนั้นหรือได้รับส้าเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น 

 2.  สามารถน้าต้นฉบับของทางราชการออกไปใช้ได้  เมื่อมีการยื่นค้าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว 

 3.  มีสิทธิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐอธิบายรายละเอียดของเอกสารและน้าพยานหลักฐานอ่ืนมาประกอบ
เอกสารน้ันได้  เมื่อยื่นค้าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  1.  แนวคิด   มาตรา   25  วรรคแรก   ภายใต้บังคับมาตรา  14 และมาตรา 15  บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รู้
ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีค้าขอเป็นหนังสือ  หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแล
ข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องให้บุคคลนั้นหรือผู้กระท้าการแทนบุคคลนั้น  ได้ตรวจดูหรือได้รับส้าเนาข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น  และให้น้ามาตรา 9 วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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67. ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง  ให้มีสิทธิ
อย่างไร 

 1.  แจ้งเป็นวาจาโดยเร่งด่วน  เพื่อให้หน่วยงานนั้นแก้ไขข้อมูล  แต่ไม่มีอ้านาจลบข้อมูลนั้น 

 2.  ยื่นค้าขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบ
ข้อมูลข่าวสารส่วนน้ันได้ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาค้าขอดังกล่าว 

 3.  ไม่มีสิทธิอย่างใด  เพราะเป็นข้อมูลของทางราชการ 

 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ  2.   แนวคิด   มาตรา  25   วรรคสาม   ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่วนใด
ไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง   ให้มีสิทธิยื่นค้าขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนนั้นได้ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาค้าขอดังกล่าว และแจ้งให้
บุคคลนั้นทราบโดยไม่ชักช้า 
68. จากข้อ  67.  หากหน่วยงานรัฐไม่กระท้าการตามสิทธิ ดังกล่าว  ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ต่อผู้ใด 

 1.  คณะรัฐมนตรี     

 2.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

 3.  นายกรัฐมนตรี     

 4.  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา 25    วรรคสี่   ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูล
ข่าวสารให้ตรงตามที่มีค้าขอ  ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

69. การอุทธรณ์ตามข้อ  68.  จะต้องอุทธรณ์ภายในก้าหนดเท่าใด นับแต่วันได้รับแจ้งค้าสั่ง 

 1.  15  วัน     2.  30  วัน  

 3.  1  เดือน     4.  3  เดือน 

ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  25   วรรคสี่  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร
ให้ตรงตามที่มีค้าขอให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน สามสิบ
วัน นับแต่วันได้รับแจ้งค้าสั่งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร  โดยยื่นค้าอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการ และไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุค้าขอของตน
แนบไว้กับข้อมูลข่าวสารส่วนที่เกี่ยวข้องได้ 
70. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบก้าหนดแล้วตาม
พระราชบัญญัตินี้   นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารน้ัน   ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่ผู้ใด 

 1.  หอจดหมายเหตุ       

 2.  กรมศิลปากร 

 3.  หน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่ก้าหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า 

 4.  ถูกทุกข้อ 



คู่มือเตรียมสอบ นกัวิชาการทีด่ินปฏิบติัการ กรมที่ดิน 256 

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

 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา  26   วรรคแรก   ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บ
รักษาหรือมีอายุครบก้าหนดตามวรรคสองนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของ
รัฐส่งมอบให้แก่  หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรมศิลปากร  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่ก้าหนดในพระราช
กฤษฎีกาเพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า 

71. ก้าหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามข้อ 70.  ในกรณีข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา  
14  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ จะต้องส่งเมื่อครบก้าหนดกี่ปี  
 1.  50  ปี      2.  65  ป ี  

 3.  75  ปี      4.  100  ปี 
ตอบ   3.   แนวคิด  มาตรา  26 วรรคสอง  ก้าหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให้แยก
ตามประเภท ดังนี้ 
   (1)  ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา  14  เมื่อครบ   เจ็ดสิบห้าปี 
72. ก้าหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามข้อ  70.  ในกรณีข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา  
15  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ  จะต้องส่งเมื่อครบก้าหนดกี่ปี 
 1.  20  ปี      2.  25  ป ี   

 3.  50  ปี      4.  100  ปี 
ตอบ   1.   แนวคิด    แนวคิด  มาตรา  26  วรรคสอง  ก้าหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรค
หนึ่งให้แยกตามประเภท ดังนี้ 
            (2) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 15 เมื่อครบ  ยี่สิบปี 
73. ก้าหนดเวลาตามข้อ  71.   และ  72.   อาจขยายออกไปอีกได้  ต่อเมื่อมีเหตุตามข้อใด 

 1.  หน่วยงานของรัฐยังจ้าเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพื่อประโยชน์ในการใช้สอย 

 2.  หน่วยงานของรัฐเห็นว่าข้อมูลข่าวสารของราชการนั้นยังไม่ควรเปิดเผย 

 3.  ไม่อาจขยายได้แต่อย่างใด 

 4.  ถูกทั้งข้อ  1.  และ  2. 

ตอบ  4.   แนวคิด   มาตรา 26    วรรคสาม   ก้าหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
            (1)  หน่วยงานของรัฐยังจ้าเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพื่อประโยชน์ในการใช้
สอยโดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม
ศิลปากร 

            (2)  หน่วยงานของรัฐเห็นว่าข้อมูลข่าวสารของราชการน้ันยังไม่ควรเปิดเผยโดยมีค้าสั่งขยายเวลา
ก้ากับไว้เป็นการเฉพาะราย ค้าสั่งการขยายเวลานั้นให้ก้าหนดระยะเวลาไว้ด้วย แต่จะก้าหนดเกินคราวละห้าปี
ไม่ได ้

74.  การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการขยายระยะเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจ้าเป็น  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดไว้ในข้อใด 
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 1.  ค้าสั่งนายกรัฐมนตรี    2.  มติคณะรัฐมนตรี 

 3.  กฎกระทรวง     4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  26    วรรคสี่    การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการขยายระยะเวลาไม่เปิดเผยจน
เกินความจ้าเป็นให้  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดใน  กฎกระทรวง 

75. ผู้ใดเป็นประธานในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ   
 1.  รัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  2.  ปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี 

 3.  ปลัดกระทรวงกลาโหม    4.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ตอบ   1.   แนวคิด   มาตรา  27   วรรคแรก  ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วย  
รัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน  ปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้อ้านวยการส้านักข่าวกรองแห่งชาติ 
ผู้อ้านวยการส้านักงบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกเก้า
คนเป็นกรรมการ 

76.  ผู้ใด  เป็นผู้แต่งต้ังข้าราชการของส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี  คนหนึ่งเป็นเลขานุการ และอีกสอง
คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  ในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ   
 1.  นายกรัฐมนตรี     2.  ปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี 

 3.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  4.  รองนายกรัฐมนตรี 

ตอบ  2.   แนวคิด   มาตรา  27    วรรคสอง   ให้  ปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี  แต่งตั้งข้าราชการของส้านักงาน
ปลัดส้านักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

77. ข้อใดเป็นอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 1. สอดส่องดูแลและให้ค้าแนะน้าเกี่ยวกับการด้าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐใน
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

 2. ให้ค้าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ตามที่
ได้รับค้าขอ 

 3.  เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของคณะรัฐมนตรี ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา  28  คณะกรรมการมีอ้านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
            (1)  สอดส่องดูแลและให้ค้าแนะน้าเกี่ยวกับการด้าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

            (2)  ให้ค้าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  
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ตามที่ได้รับค้าขอ 

            (3)  เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของคณะรัฐมนตรี 
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

            (4)  พิจารณาและให้ความเห็นเร่ืองร้องเรียนตามมาตรา 13 

            (5)  จัดท้ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นคร้ังคราว ตามความ
เหมาะสม แต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

            (6)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก้าหนดในพระราชบัญญัติน้ี 

            (7)  ด้าเนินการเร่ืองอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

78. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา 27  มี
วาระอยู่ในต้าแหน่งคราวละกี่ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

 1.  2  ปี      2.  3  ปี   

 3.  4  ปี      4.  5  ปี 
ตอบ  2.   แนวคิด   มาตรา    29   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งต้ังตามมาตรา 27  มีวาระอยู่ในต้าแหน่ง
คราวละ สามปี  นับแต่วันที่ได้รับแต่งต้ัง ผู้ที่พ้นจากต้าแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งต้ังใหม่ได้ 
79. นอกจากการพ้นจากต้าแหน่งตามวาระในข้อ  78.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา 27   
จะพ้นจากต้าแหน่งได้ตามข้อใด 

 1.  คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือหย่อน
ความสามารถ 

 2.  เป็นบุคคลล้มละลาย 

 3.  ได้รับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา   30  นอกจากการพ้นจากต้าแหน่งตามวาระ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งต้ัง
ตามมาตรา 27 พ้นจากต้าแหน่ง เมื่อ 

            (1)  ตาย 

            (2)  ลาออก 

            (3)  คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือหย่อน
ความสามารถ 

            (4)  เป็นบุคคลล้มละลาย 

            (5)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

            (6)  ได้รับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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80. การประชุมของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใด 
ของจ้านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย 

 1.  ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม    2.  ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

 3.  ไม่น้อยกว่าสองในสาม    4.  ไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  31   วรรคแรก  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่ง  ของจ้านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

81. ให้ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  เป็นประธานในที่ประชุม  แต่ถ้าประธานกรรมการไม่มา
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กระท้าตามข้อใด 

 1.  ให้กรรมการที่มาประชุมผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดท้าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

 2.  ให้รองประธานท้าหน้าที่แทนประธานเป็นการชั่วคราว 

 3.  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

 4.  ให้เลื่อนการประชุมออกไปก่อน  จนกว่าจะได้ผู้ท้าหน้าที่ประธาน 

ตอบ   3.   แนวคิด   มาตรา     วรรคสอง    ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมถ้าประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม 

82. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  ให้ถือเสียงเท่าใด จึงจะเป็นเสียง
ชี้ขาดที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 1.  ให้ถือเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง   2.  ให้ถือเสียงข้างมาก 

 3.  ให้ถือเสียงเกินกว่าสองในสาม   4.  ให้ถือเสียงเอกฉันท์ 
ตอบ   2.   แนวคิด   มาตรา  31   วรรคสาม   การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม  ให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคน
หนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
83. จากข้อ  82.  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้กระท้าตามข้อใดจึงจะถูกต้องตามกฎหมาย 

 1.  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 2.  ให้ยกเลิกการลงคะแนนเสียงชี้ขาด 

 3.  ให้มีการจัดประชุมใหม่เพื่อลงคะแนนเสียงใหม่อีกคร้ังหนึ่ง 

 4.  ให้เป็นดุลพินิจของประธานในที่ประชุมว่าจะมีค้าสั่งเป็นประการใด 

ตอบ  1.   แนวคิด   มาตรา  31    วรรคสาม   การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคน
หนึง่ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

84. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีอ้านาจในการรวบรวมหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้ 
ตามข้อใด 

 1.  เรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค้าได้ 
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 2.  เรียกให้บุคคลส่งวัตถุ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆได้ 
 3.  เรียกให้บุคคลส่งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ 
 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา   32    ให้คณะกรรมการ  มีอ้านาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค้าหรือให้ส่งวัตถุ  
เอกสาร หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้ 
85. ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีค้าขอไม่ว่าจะเป็นกรณีตามมาตรา 11  
หรือมาตรา  25   ถ้าผู้มีค้าขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา  13  
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจะมีอ้านาจตามข้อใด 

 1.  ด้าเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องได้ 
 2.  แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

 3.  ถูกทั้งข้อ  1. และ  2. 

 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา   33    วรรคแรก  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีค้า
ขอไม่ว่าจะเป็นกรณีตามมาตรา  11 หรือมาตรา  25  ถ้าผู้มีค้าขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงและร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการตามมาตรา   13   ให้คณะกรรมการมีอ้านาจเข้าด้าเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่
เกี่ยวข้องได้และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

86. จากข้อ  85. หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตามข้อใด 

 1.  อาจปฏิเสธต่อคณะกรรมการได้  หากเป็นข้อมูลส้าคัญที่ไม่อาจเปิดเผยได้ 
 2.  ต้องแจ้งค้าสั่งให้คณะกรรมการ  ขออนุญาตต่อศาลปกครองเสียก่อน 

 3.  ต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ใน
ความครอบครองของตนได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่ก็ตาม 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  3.   แนวคิด   มาตรา   33  วรรคสอง  หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ต้องยินยอมให้
คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตน
ได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่ก็ตาม 

87. ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม   โดยผู้ใดเป็นผู้
แต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ 

 1.  นายกรัฐมนตรี     2.  คณะรัฐมนตรี 

 3.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  4.  ปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี 

ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา   35  วรรคแรก  ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสม ซึ่ง คณะรัฐมนตรี แต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการ 
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88. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ  มีอ้านาจหน้าที่ตามข้อใด 

 1.  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค้าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 14  หรือมาตรา  15 

 2.  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค้าสั่งไม่รับฟังค้าคัดค้านตามมาตรา 17 

 3.  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค้าสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.   แนวคิด   มาตรา  35    วรรคแรก  ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังตามข้อเสนอของคณะกรรมการ มีอ้านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์ค้าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา  14   หรือมาตรา  15  หรือค้าสั่งไม่รับฟังค้าคัดค้านตาม
มาตรา  17  และค้าสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา  25 

89. การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามข้อ 88.  ให้แต่งต้ังโดยพิจารณาตามข้อใด 

 1.  ให้แต่งตั้งตามสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 2.  ให้แต่งตั้งตามความรู้ความสามารถขององค์กร 

 3.  ให้แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี 

 4.  ให้แต่งตั้งตามค้าสั่งของนายกรัฐมนตรี 

ตอบ  1.   แนวคิด   มาตรา   35  วรรคสอง   การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม
วรรคหนึ่ง  ให้แต่งต้ังตามสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ  เช่น ความมั่นคงของ
ประเทศ  เศรษฐกิจและการคลังของประเทศ  หรือการบังคับใช้กฎหมาย 

90. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยบุคคลตามความจ้าเป็นแต่ต้อง
ไม่น้อยกว่ากว่ากี่คน 

 1.  3 คน      2.  4  คน  

 3.  5  คน      4.  6  คน 

ตอบ  1.   แนวคิด   มาตรา    36  วรรคแรก   คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหนึ่ง ๆ 
ประกอบด้วยบุคคลตามความจ้าเป็นแต่ต้องไม่น้อยกว่า สามคน 

91. จากข้อ  90.   ให้ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 1.  ข้าราชการผู้สอบผ่านตามหลักเกณฑ์  2.  ข้าราชการที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 

 3.  ข้าราชการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  4.  ข้าราชการที่นายกรัฐมนตรีมีค้าสั่งแต่งตั้ง 

ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  36    วรรคแรก  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหนึ่ง ๆ 
ประกอบด้วยบุคคลตามความจ้าเป็นแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคนและ  ให้ข้าราชการที่คณะกรรมการแต่งตั้งปฏิบัติ
หน้าที่เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

92. ข้อใดผิด 

 1.  ในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใดกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารซึ่งมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นจะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ได้ 
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 2.  กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการไม่ได้ 
 3.  กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จะเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ 
 4.  ไม่มีข้อใดผิด 

ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา   36  วรรคสอง  และสาม ในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของ 

รัฐแห่งใดกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารซึ่งมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นจะเข้าร่วมพิจารณาด้วย 

ไม่ได ้

            กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการไม่ได้ 
93. ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งค้าอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  โดยค้านึงถึง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขาภายในกี่วันนับแต่
วันที่คณะกรรมการได้รับค้าอุทธรณ์ 
 1.  3  วัน      2.  7  วัน  

 3.  15  วัน     4.  30  วัน 

ตอบ  2.   แนวคิด   มาตรา 37   วรรคแรก  ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งค้าอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยค้านึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารแต่ละสาขาภายใน  เจ็ดวัน  นับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับค้าอุทธรณ์ 
94. อ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขาวิธีพิจารณาและวินิจฉัยและ
องค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยให้เป็นไปตามข้อใด 

 1.  มติคณะรัฐมนตรี     

 2.  ค้าสั่งของนายกรัฐมนตรี 
 3.  ระเบียบที่คณะกรรมการก้าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 4.  ข้อก้าหนดที่คณะกรรมการก้าหนด 

ตอบ   3.  แนวคิด   มาตรา   38   อ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขา
วิธีพิจารณาและวินิจฉัยและองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยให้เป็นไปตาม  ระเบียบที่คณะกรรมการ
ก้าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

95. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา 32  ต้องระวางโทษเท่าใด 

 1.  จ้าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

 2.  จ้าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

 3.  จ้าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

 4.  จ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาทหรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

ตอบ  2.   แนวคิด   มาตรา   40   ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา 32  ต้องระวาง
โทษจ้าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือทั้งจ้าทั้งปรับ 
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96. ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจ้ากัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐก้าหนดตามมาตรา 20  ต้องระวาง
โทษเท่าใด 

 1.  จ้าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

 2.  จ้าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

 3.  จ้าคุกไม่เกินสองเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

 4.  จ้าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

ตอบ   2.   แนวคิด   มาตรา 41    ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจ้ากัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐก้าหนด
ตามมาตรา 20 ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

97.  บทบัญญัติมาตรา 7  มาตรา 8  และมาตรา 9  มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามข้อใด 

 1.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นหลังวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

 2.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

 3.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

 4.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา   42    วรรคแรก  บทบัญญัติมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มิให้ใช้บังคับกับข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

98. ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสาร หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติน้ี  เพื่อให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ใดก้าหนด 

 1.  นายกรัฐมนตรี     2.  คณะรัฐมนตรี 

 3.  คณะกรรมการ      4.  ปลัดกระทรวง 

ตอบ  3.   แนวคิด   มาตรา   42  วรรคสอง   ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัด
ให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่  คณะกรรมการจะได้ก้าหนด 

99. ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2517   ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ  มีผลทางกฎหมายอย่างไร 

 1.  เป็นโมฆะ 

 2.  ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติน้ี 

 3.  เป็นอันยกเลิกไปทั้งหมด 

 4.  ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปทั้งหมด 

ตอบ  2.   แนวคิด   มาตรา  43   ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2517  ในส่วนที่
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ   ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก้าหนดตามมาตรา 16  จะได้ก้าหนดเป็นอย่างอื่น 
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100. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือข้อใด 

 1.  การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด้าเนินการต่าง ๆ ของรัฐ
เป็นสิ่งจ้าเป็น 

 2.  เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็น
จริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น 

 3.  สมควรก้าหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่
แจ้งชัดและจ้ากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่
ส้าคัญของเอกชน 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  4.  แนวคิด  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให้
ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด้าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ้าเป็น 
เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธทิางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อันเป็น
การส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรก้าหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ้ากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้ว
จะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส้าคัญของเอกชน  ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปกปัก
รักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหนึ่งด้วย ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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แนวข้อสอบ ความรูเ้กี่ยวกับ สถานการณ์ปจัจุบัน เศรษฐกิจ สังคม  
1. ก้าหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2562 คือวันที่ใด 

 ก. 21 มีนาคม พ.ศ. 2562    ข. 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 

 ค. 23 มีนาคม พ.ศ. 2562    ง. 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ตอบ ง. 
2. ก้าหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้า คือวันที่ใด 

 ก. 16 มีนาคม พ.ศ. 2562    ข. 17 มีนาคม พ.ศ. 2562 

 ค. 18 มีนาคม พ.ศ. 2562    ง. 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ตอบ ข. 
3. พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) จัดขึ้น วันที่ใด 

 ก. วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562   ข. วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 

 ค. วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562   ง. วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 

ตอบ ข.  
4. งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) จัดขึ้นที่จังหวัดใด 

 ก. จังหวัดหนองคาย    ข. จังหวัดนครราชสีมา 
 ค. จังหวัดขอนแก่น    ง. จังหวัดสกลนคร 

ตอบ ค.  
5. รัฐบาลจะท้าการเปิดตัววิทยุเพื่อครอบครัวในวันใด 

 ก. 22 เมษายน 2561     ข. 23 เมษายน 2561 

 ค. 24 เมษายน 2561     ง. 25 เมษายน 2561 

ตอบ ค. 
6. มูลนิธิวาร์คีย์มอบรางวัล “ครูโลก” (Global Teacher Prize) ปี 2018 ให้กับครูประเทศใด 

 ก. ฝร่ังเศส      ข. อินเดีย   

 ค. อังกฤษ      ง. ออสเตรเลีย  

ตอบ ค. 
7. รางวัล “ครูโลก” (Global Teacher Prize) ปี 2018 คือบุคคลในข้อใด 

 ก. นางคูณวิไล เคนกิติสัก     ข. มาดามลิม ซง โงว 

 ค. นางดี โส พอน      ง. นางแอนเดรีย ซาฟิราคู 
ตอบ ง. 
8. โครงการระเบียงผลไม้จัดเป็นนโยบายที่จัดขึ้นที่ภาคใดของประเทศไทย 

 ก. ภาคตะวันตก      ข. ภาคตะวันออก   
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 ค. ภาคเหนือ      ง. ภาคใต้ 
ตอบ ข. 
9. กรมธนารักษ์ เตรียมจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทร 
เทพยวรางกูรในระบบเศรษฐกิจตั้งแต่วันใด 

 ก. 2 เมษายน 2561     ข. 4 เมษายน 2561   

 ค. 6 เมษายน 2561     ง. 8 เมษายน 2561 

ตอบ ค. 
10. ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ 2561 จัดขึ้นที่ประเทศใด 

 ก. ไทย       ข. อินเดีย   

 ค. เนปาล       ง. เกาหลีเหนือ 

ตอบ ก. 
11. ทศวรรษแห่งการอ่าน อยู่ในช่วงปีใด 

 ก. พ.ศ. 2550-2561     ข. พ.ศ. 2551-2561   

 ค. พ.ศ. 2553-2562     ง. พ.ศ. 2552-2561 

ตอบ ง. 
12. การประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 2 (2nd Mekong-Lancang Leader’s 

Meeting) จัดขึ้นในวันใด 

 ก. 9 มกราคม 2561     ข. 10 มกราคม 2561    

 ค. 11 มกราคม 2561     ง. 12 มกราคม 2561 

ตอบ ข. 
13. ครม. ได้อนุมัติ ตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่จังหวัดใด  
 ก. นครสวรรค์ สุรินทร์ บุรีรัมย์    ข. นครราชสีมา ปัตตานี ยะลา  
 ค. นราธิวาส ปัตตานี ยะลา     ง. ปัตตานี ยะลา ประจวบคีรีขันธ์ 
ตอบ ค. 
14. ปี 2018 รัฐบาล สปป.ลาว ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ส้าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประเทศใดบ้าง 

 ก. เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ และอังกฤษ 

 ข. เดนมาร์ก สหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ และ สวีเดน 

 ค. เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ และสวีเดน 

 ง. เดนมาร์ก นอร์เวย์ แอฟริกาใต้ และสวีเดน  

ตอบ ค. 
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15. จังหวัดใดมีการจดทะเบียนสมรสกลางวังบัวแดง 

 ก. บุรีรัมย์      ข. สระบุรี   

 ค. ขอนแก่น      ง. หนองคาย 

ตอบ ง. 
16.  สกายวอล์กแห่งแรกในประเทศไทย อยู่ที่จังหวัดใด 

 ก. ขอนแก่น      ข. อุดรธานี   

 ค. หนองคาย      ง. อุบลราชธานี 
ตอบ ค. 
17. ดอกไม้วันครู ตรงกับข้อใด 

 ก. ดอกบานไม่รู้โรย     ข. ดอกป๊อปปี้   
 ค. ดอกเข็ม      ง. ดอกกล้วยไม้ 
ตอบ ง. 
18. บุคคลในข้อใดได้รับสถิติใหม่ในการปีนยอดเขาเอเวอเรสต์มากครั้งที่สุดในโลก  
 ก. ซันมิต เทร็กส์      ข. หมิงมา เซอร์ปา  
 ค. คามิ ริตา เซอร์      ง. เนนตรา เชรษฐา  

ตอบ ค. 
19. โครงการการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย ระยะที่ 1 ในช่วงใด  
 ก. ช่วงกรุงเทพมหานคร-อุบลราชธานี   ข. ช่วงกรุงเทพมหานคร-ขอนแก่น  
 ค. ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา   ง. ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครศรีธรรมราช 

ตอบ ค. 
20. โครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐานเส้นทางกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา-หนองคาย และเส้นทาง แก่ง
คอย-ท่าเรือมาบตาพุด เป็นการร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลใด  
 ก. รัฐบาลญ่ีปุ่น      ข. รัฐบาลเกาหลีเหนือ  
 ค. รัฐบาลอินโดนีเซีย     ง. รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ตอบ ง. 
21. ประธานอาเซียนปี 2018 คือประเทศใด 

 ก. ไทย       ข. เวียดนาม   

 ค. สปป.ลาว      ง. สิงค์โปร์ 

ตอบ ง. 
22. รัฐบาลเปิดตัววิทยุเพื่อครอบครัว HAPPY FAMILY RADIO ของกรมประชาสัมพันธ์ตรงกับข้อใด 

 ก. FM 105      ข. FM 107.5    
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 ค. AM 105      ง. AM 107.7 

ตอบ ก. 
23. นาซ่า ส่งยานส้ารวจอินไซต์ (InSight lander) ลงจอดบนพื้นผิวดาวอังคารได้ส้าเร็จ หลังเดินทางจาก
โลกไปเป็นระยะเวลากี่เดือน 

 ก. 4 เดือน       ข. 5 เดือน 

 ค. 6 เดือน     ง. 7 เดือน 

ตอบ ค. เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 61 ที่ผ่านมา ทีมงานองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา หรือนา
ซา ที่ห้องปฏิบัติการ JPL เมืองพาซาเดนา รัฐแคลิฟอร์เนีย ฉลองกันอย่างปลาบปลื้ม หลังควบคุมยานส้ารวจอิน
ไซต์ (InSight lander) ลงจอดบนพื้นผิวดาวอังคารได้ส้าเร็จ หลังเดินทางจากโลกไปนาน 6 เดือน ระยะทาง 
482ล้านกิโลเมตร นับเป็นภารกิจส้ารวจอวกาศคร้ังแรกที่มุ่งจะศึกษาโครงสร้างภายในของดาวเคราะห์สีแดง 

24. ประเทศใดน้าเทคโนโลยีจดจ้าใบหน้ามาใช้กับการเลี้ยงหมู ช่วยให้เกษตรกรเฝ้าสังเกตและวิเคราะห์หมู
แต่ละตัวได้อย่างใกล้ชิดและลดต้นทุนในการเลี้ยง 

 ก. ญ่ีปุ่น      ข. จีน 

 ค. เกาหลี      ง. ไทย 

ตอบ ข. เทคโนโลยี “การจดจ้าใบหน้า” หรือ Facial Recognition เป็นสิ่งก้าลังมาแรงอย่างมากในจีน จน
แทบกลายเป็นเร่ืองที่คนจีนเร่ิมคุ้นชินกันไปแล้ว เพราะทุกภาคส่วนของประเทศไล่มาตั้งแต่ร้านค้าปลีก 
มหาวิทยาลัย ธนาคาร ไปจนถึงการตรวจจับหาตัวผู้ร้าย ล้วนมีการน้าเทคโนโลยีนี้มาปรับใช้แล้วทั้งสิ้น และ
ล่าสุดจีนก้าลังล้้าหน้าไปไกลกว่าหลายประเทศทั่วโลก เมื่อกลุ่มธุรกิจเร่ิมหันมาใช้เทคโนโลยีจดจ้าใบหน้ากับ 
“หมู” 

25. ตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยที่เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61 ที่ผ่านมา คือ 

 ก. คิง เพาเวอร์ มหานคร    ข. โฟรซีซั่น ไพรเวท เรสซิเดนเซส 

 ค. สเตท ทาวเวอร์     ง. ไอคอนสยาม 

ตอบ ง. ไอคอนสยาม (ICONSIAM) เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมแบบผสมริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สยามพิวรรธน์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดิเวล็อปเม้นต์ คอร์
ปอเรชั่น เป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยเมือง
ช่วงเปิดตัว มีพิธีเปิดโครงการในวันที่ 9พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และเร่ิมเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปในวัน
ถัดมา โดยตัวโครงการประกอบด้วยอาคารศูนย์การค้าสองอาคาร และอาคารชุดเพื่อการพักอาศัยอีกสองอาคาร 
ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นอาคารที่สูงที่สุดในประเทศไทย 

26. งาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้้าแห่งรัตนโกสินทร์" ในปี 2561 นี้จัดขึ้นเป็นคร้ังที่ 2 โดยจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ใด 

 ก. วันที่ 5 ธันวาคม 2561 - 15 มกราคม 2562 

 ข. วันที่ 8 ธันวาคม 2561 - 18 มกราคม 2562 
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 ค. วันที่ 9 ธันวาคม 2561 - 19 มกราคม 2562 

 ง. วันที่ 10 ธันวาคม 2561-20 มกราคม 2562 

ตอบ ค. งาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้้าแห่งรัตนโกสินทร์" ในปีนี้จัดขึ้นเป็นคร้ังที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 

ธันวาคม 2561 - 19 มกราคม 2562 โดยจะเร่ิมขึ้นวันอาทิตย์ - วันพฤหัส เวลา 10.00 - 21.00 น. และวัน
ศุกร์ - วันเสาร์ เวลา 10.00 - 22.00 น. โดยในปีนี้ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ บริเวณพระลาน
พระราชวังดุสิต และ บริเวณสนามเสือป่า 

27. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แจกเงินปีใหม่ จ้านวนกี่บาท 

 ก. จ้านวน 300 บาท    ข. จ้านวน 400 บาท 

 ค. จ้านวน 500 บาท    ง. จ้านวน 600 บาท 

ตอบ ค. กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงิน ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ตามมาตรการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่ผู้มีรายได้น้อย จ้านวน 500 บาทต่อคน เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-

Money) ให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ้านวน 11.4 ล้านคน ระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2561 ซึ่ง
กรมบัญชีกลางจะแบ่งการจ่ายเงินตามเลขที่บัตรประจ้าตัวประชาชน 

28.  พายุดีเปรสชัน ที่เข้าถล่มภาคใต้ของไทยเมื่อต้นเดือน มกราคม 2562 มีชื่อว่าอะไร 

 ก.  พายุปาบึก     ข.  พายุปาปึก 

 ค.  พายุปาลึก     ง.  พายุปาหมึก 

ตอบ ก. พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างได้ทวีก้าลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน พายุปาบึก (PABUK) 

แล้ว โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 6.1 องศาเหนือ ลองจิจูด 109.8 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้
ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  
29. ค้าขวัญวันเด็ก ปี พ.ศ. 2562 คือข้อใด 

 ก. เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ  ข. เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ 
 ค. เด็ก จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ   ง. รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี 
ตอบ ก. 
30. ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีค่าเกินมาตรฐาน ในระดับที่มีผลต่อสุขภาพ คือค่ามาตรฐานตามข้อใด 

 ก. ค่าฝุ่นละออง PM 1.5    ข. ค่าฝุ่นละออง PM 2.5   

 ค. ค่าฝุ่นละออง PM 3.5    ง. ค่าฝุ่นละออง PM 4.5   

ตอบ ข. 
----------------------- 

 

 
 



คู่มือเตรียมสอบ นกัวิชาการทีด่ินปฏิบติัการ กรมที่ดิน 270 

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

 

เทคนิคการสอบสัมภาษณ ์

 หลักในการตอบค้าถามสัมภาษณ์ ควรตอบให้ตรงประเด็น กระชับ ได้ใจความ มีความคิดสร้างสรรค์
รวมถึงยกตัวอย่างเพื่อให้ค้าตอบชัดเจนยิ่งขึ้น ที่ส้าคัญข้อมูลต้องถูกต้องและเป็นความจริง ซึ่งโดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์งานส่วน ใหญ่จะใช้เวลาตั้งแต่ 20 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และต้าแหน่งงานของ
ผู้สมัคร 

 นอกจากการเตรียมตัวตอบค้าถาม ควรให้ความส้าคัญเร่ืองการแต่งกายและความตรงต่อเวลาด้วยนี่คือ
สิบค้าถามโหดที่ต้องผ่านไปให้ได้ ลองอ่านค้าแนะน้าในการผ่านด่านอรหันต์เป็นแนวทาง แล้วน้าไปปรับใช้ให้
เหมาะกับรูปแบบการสัมภาษณ์ของ ตัวเอง อย่าลืมว่า 10 ค้าถามนี้ไม่มีค้าตอบใดที่ถูกหรือผิด เพราะล้วนแต่เป็น
ค้าถามที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติต่างๆ เกี่ยวกับงาน ที่จะบ่งบอกความฉลาดในตัวคุณ ที่ส้าคัญ หาก
มีการเตรียมพร้อมและซ้อมมากเท่าไหร่ ความมั่นใจก็มากขึ้นเท่านั้น เหมือนอย่างที่สามก๊กกล่าวไว้ว่า รู้เขารู้เรา 
รบร้อยคร้ังชนะร้อยคร้ัง มาดูค้าถามเด็ดกันเลยค่ะ 

1. ช่วยเล่าเกี่ยวกับตัวคุณให้เราฟัง 
Do 

 ใช้เวลาเพียง 2-3 นาทีสั้นๆ แบบกระชับได้ใจความ บอกเหตุผลที่ว่าท้าไมเราจึงเป็นผู้สมัครที่ดีที่สุด
ส้าหรับต้าแหน่งนี้ รวมถึงยกตัวอย่างให้ฟังเพื่อช่วยอธิบายและเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเรา เช่น "หลังจากเรียน
จบด้านบัญชีและท้างานที่บริษัทตรวจสอบบัญชีมา 5 ปี ท้าให้เป็นคนท้างานเร็วและละเอียดรอบคอบ เพราะการ
ตรวจสอบบัญชีแต่ละคร้ังมีระยะเวลาก้าหนดชัดเจนว่ากี่วันหรือกี่ สัปดาห์ ทั้งยังฝึกความเป็นผู้น้า เพราะต้อง
ดูแลน้องในทีมที่ออกตรวจงานด้วยกัน รวมถึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สิ่งเหล่านี้ท้าให้ดิฉันได้รับ
มอบหมายดูแลงานโปรเจคใหญ่ๆ อยู่เสมอ" 
Don't 

 การเล่าทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเอง ตั้งแต่จบประถม มัธยม เข้ามหาลัย จนท้างาน แต่ไม่มีจุดเด่นอะไร
เพียงพอที่จะท้าให้ผู้สัมภาษณ์รู้สึกสนใจในตัวคุณ 

2. ท าไมคุณถึงคิดว่าเหมาะกับงานนี้ 
Do 

 โอกาสมาถึงแล้ว อย่ากลัวที่จะพูด อาจจะเร่ิมจากประสบการณ์และความสามารถที่เคยผ่านมา อันเป็น
สาเหตุท้าให้คุณเหมาะสมที่สุดส้าหรับต้าแหน่งนี้ แล้วต่อด้วยเหตุผล ตัวอย่าง กรณีศึกษา สิ่งที่เป็นจุดเด่นและ
แตกต่างจากผู้สมัครคนอ่ืน 

 กรณีที่เพิ่งจบการศึกษาหมาดๆ ถ้าสมัยเรียนท้ากิจกรรมมาเยอะ เช่น ออกค่าย ฝึกงาน โครงการนักเรียน
แลกเปลี่ยน ฯลฯ อย่าลังเลที่จะบอกเล่าว่ากิจกรรมเหล่านั้น ท้าให้ตัวเองเป็นคนที่เข้ากับคนอ่ืนง่าย รู้จักปรับตัว 
ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน และเรียนรู้เร็ว เป็นต้น 

 



คู่มือเตรียมสอบ นกัวิชาการทีด่ินปฏิบติัการ กรมที่ดิน 271 

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

 

 หากตกที่นั่งเด็กเรียน ไม่ค่อยสนใจกิจกรรม ให้ตอบว่าเป็นคนที่ทุ่มเทกับเร่ืองที่ได้รับผิดชอบ เช่น เร่ือง
เรียนหรือรายงานกลุ่ม อาจยกเกรดเฉลี่ยเลขสวยๆ มาเป็นตัวอย่าง หรือวิธีการเลือกวิชาเรียน ที่แสดงให้เห็นว่ามี
การเตรียมตัว วางแผนการเรียนมาเป็นอย่างดี 
Don't 

 การตอบค้าถามสั้นๆ เช่น "ด้วยประสบการณ์ท้างาน 2 ปีที่ผ่านมา ผมเชื่อว่าสามารถท้างานนี้ได้" แล้ว
จบทันที ในกรณีนี้ คุณอาจจบเห่ เพราะไม่มีเหตุผลและตัวอย่างที่จะท้าให้ผู้สัมภาษณ์เชื่อและมั่นใจในตัวคุณ 

3. ตามความเข้าใจของคุณ คิดว่าต าแหน่งน้ีต้องรับผิดชอบงานอะไรบ้าง 
Do 

 ท้าการบ้านก่อนมาสัมภาษณ์ด้วยการอ่านรายละเอียดของงานและคุณสมบัติของผู้ สมัครที่ทางบริษัท
ต้องการ ท้าความเข้าใจกับมัน ตอบให้สั้นและกระชับใจความ สิ่งส้าคัญก่อนตอบต้องมั่นใจว่าเข้าใจ ถ้าไม่แน่ใจ
ส่วนไหนไม่ต้องกลัวที่จะถาม อาจต้ังค้าถามกลับในท้านองว่า เข้าใจต้าแหน่งงาน แต่ไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อมูล
กลุ่มลูกค้า และผลิตภัณฑ์มากนัก อยากให้ช่วยอธิบายให้เข้าใจในเบื้องต้น 

Don't 

 ถ้าไม่รู้ อย่าพยายามตอบ เพราะถ้าตอบผิด นั่นหมายความว่าคุณไม่ได้ท้าการบ้านมา ไม่ได้ให้ความ
สนใจกับงานนี้ แถมยังมั่วอีกต่างหาก 

4. คุณรู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทเราบ้าง 
Do 

 ก่อนมาสัมภาษณ์งาน จ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบและเข้าใจข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับองค์กรที่สมัคร เช่น 
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า คู่แข่ง ภาพลักษณ์องค์กร ที่มาและประวัติขององค์กร ฯลฯ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า คุณ
ได้ท้าการบ้านมา และให้ความสนใจกับองค์กรอย่างแท้จริง อย่าลืมย้้าตอนท้ายด้วยว่า หลังจากที่ศึกษาเกี่ยวกับ
องค์กร ท้าให้เรามีความสนใจที่อยากจะทราบเกี่ยวกับองค์กรเพิ่มเติม 

Don't 

 การตอบแบบมั่นใจในตัวเองจนเกินไป หรือค้าตอบที่สร้างภาพพจน์ไม่ดีให้กับตัวเอง เช่น "ทราบมาว่า
ที่นี่ก้าลังขาดผู้จัดการฝ่ายการตลาด ด้วยประสบการณ์งาน 3 ปีในด้านนี้ ท้าให้คิดว่าสามารถแก้ปัญหานี้ได้" 
ค้าตอบอย่างนี้นอกจากไม่สร้างทัศนคติที่ดีขององค์กรให้กับตัวเองแล้ว ยังเป็นการโอ้อวดตัวเองเกินไป 

5. อะไรคือจุดมุ่งหมายระยะยาวในการท างานของคุณ 

Do 

 พูดถึงสิ่งที่อยากท้าในอนาคต และต้องบอกวิธีที่จะท้าสิ่งนั้นให้ส้าเร็จ ซึ่งควรจะเกี่ยวข้องกับงานที่
สัมภาษณ์อยู่ เช่น อีก 5 ปีข้างหน้าอยากเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่เต็มไปด้วยศักยภาพและความสามารถ ใน
การพัฒนาพนักงานและองค์กรให้มีประสิทธิภาพ การที่จะถึงจุดน้ันได้ต้องมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดี เช่น การ
ได้มีโอกาสท้างานที่บริษัทนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งในการเตรียมตัวส้าหรับอนาคต และอาจเพิ่มเติมตัวอย่าง เช่น วิธีการ
ท้างานของตน เป็นต้น 
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Don't 

 การตอบในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่สมัครอยู่ (ถึงแม้จะเป็นความจริง) เพราะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ 
เช่น อยากเปิดร้านอาหารในอีก 10 ปีข้างหน้า ถ้าตอบเช่นนั้น อาจโดนถามต่อว่าแล้วมาสมัครงานที่นี่ท้าไม 

6. ถ้าได้งานนี้ คุณคิดว่าจะท างานที่น่ีนานเท่าไหร่ 
Do 

 ให้มุ่งประเด็นไปที่ความทุ่มเทของตัวเองและความท้าทายของงาน ด้วยการบอกว่าตราบใดที่งานมีความ
ยากและท้าทาย ก็จะขอจะทุ่มเทความสามารถของตัวเองให้เต็มที่เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับ องค์กร 

Don't 

 บอกแผนการหรือระยะเวลา (ซึ่งเป็นความจริง) เช่น มีแผนไปเรียนต่ออีก 2-3 ปีข้างหน้า หรือ ทางบ้าน
มีแผนให้ไปช่วยธุรกิจที่บ้าน 

7. อะไรคือจุดอ่อนของคุณ 

Do 

 ควรเลือกจุดอ่อนที่เป็นความจริงและก้าลังปรับปรุงหรือพัฒนาในขณะนี้ ที่ส้าคัญควรบอกผลลัพธ์หลัง
การปรับปรุงด้วย เช่น ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง ซึ่งตอนนี้ก้าลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ เรียนมานานเท่าไหร่ ที่ไหน 
และผลการเรียนเป็นอย่างไรบ้าง 

Don't 

 มีหลายคนเคยบอกว่าให้เปลี่ยนจุดแข็งให้เป็นจุดอ่อน เช่น เป็นคนท้างานหนักมากๆ ไม่เสร็จไม่กลับ 
อาจจะฟังดูดี แต่คุณก้าลังท้าลายตัวเอง เพราะปัจจุบันนี้การรู้จักจัดสรรเวลา (work life balance) เป็น
ประเด็นส้าคัญของคุณภาพชีวิต อีกอย่างคุณก้าลังโกหกเพื่อให้ดูดี แถมตอบผิดประเด็นอีกต่างหาก 

8. ท าไมคุณถึงลาออกจากงานเก่า 
Do 

 ตอบความจริงให้มากที่สุด แต่สั้นกระชับใจความ ไม่จ้าเป็นต้องตอบทั้งหมดถ้าความจริงมันเลวร้าย
เหลือเกิน อย่าลืมว่าผู้สัมภาษณ์อาจขออนุญาตติดต่อบุคคลอ้างอิงเพื่อท้าการตรวจสอบ ข้อมูลเหล่านั้น 

Don't 

 ควรหลีกเลี่ยงการวิจารณ์ที่ท้างานและนายเก่า เพราะเหล่านี้จะท้าให้ภาพลักษณ์ของคุณดูแย่ และนั่น
หมายถึงความกล้าที่จะวิจารณ์บริษัทต่อๆ ไปที่คุณร่วมงานด้วย 

9. อะไรคือสิ่งที่คุณชอบและไม่ชอบในงานเก่า (หรืองานท่ีก าลังท าอยู่) 
Do 

 ควรบอกสิ่งที่ชอบมากกว่าสิ่งที่ไม่ชอบ และให้ค้าอธิบายรวมถึงเหตุผลว่าท้าไมเราจึงคิดเช่นนั้น 

Don't 

 บอกในสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเร่ืองงานหรืออ้างอิงถึงบุคคล เพราะนั่นหมายถึงคุณก้าลังวิจารณ์คนอ่ืน ไม่
จ้าเป็นต้องเล่าทุกอย่างที่แย่ๆ เกี่ยวกับงาน เพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา 
10. อะไรคือสิ่งท่ีคุณประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิต 

Do 
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 ควรจะเป็นเร่ืองที่รู้สึกภูมิใจที่สุดในช่วง 1-2 ปีของการท้างาน คุณอาจพูดถึงการเลื่อนขั้น ปรับ
ต้าแหน่งในการท้างาน หรือตลอดระยะเวลาที่ท้างานมามีแต่ความราบร่ืนไม่เคยมีปัญหากับลูกค้า หากคุณมี
ความส้าเร็จชัดเจน เช่น สามารถท้ายอดการขายได้ทะลุเป้า 200% หรือ สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 25% 
ให้เล่าที่มาของเร่ืองนั้น วิธี แนวด้าเนินการ ผลลัพธ์ ตลอดจนอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงวิธี 
การแก้ปัญหา 
 ถ้าเป็นผู้สมัครที่เพิ่งจบการศึกษาหมาดๆ อาจจะพูดถึงเกรดเฉลี่ย หรือความภาคภูมิใจที่สามารถสอบเข้า
มหาลัยที่มีชื่อเสียงได้ 
Don't 

 การแต่งเร่ืองขึ้นเองหรือพูดเกินจริงกว่าสิ่งที่ได้ท้า ส่งผลให้วิธีการเล่าแตกต่างไป ซึ่งผู้สัมภาษณ์ที่มี
ความเชี่ยวชาญ จะสามารถตั้งค้าถามต้อนจนจับได้ว่าเป็นเร่ืองที่แต่งขึ้น 

Guru Tips 

 - บริษัทบางแห่ง ค้าถามเหล่านี้จะถูกถามเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นถ้าจะให้ดี ควรฝึกตอบทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

 - ก่อนเข้าสู่ด่านอรหันต์ปราบเซียน ควรฝึกซ้อมหน้ากระจกก่อน เพื่อตรวจบุคลิกภาพ ที่ส้าคัญต้องมี 
eye contact หรือสบตาผู้สัมภาษณ์ อย่าหลบตาหรือมองเพดานเวลาสัมภาษณ์ แม้กระทั่งการน่ังเท้าคางหรือ
เท้าโต๊ะ ก็เป็นการท้าให้คะแนนบุคลิกภาพลดลงอย่างน่าใจหาย 

ท้าไงดี เจอเจ้านายต่างชาติ 
 - บริษัทญี่ปุ่น อยากเห็นว่าที่พนักงานที่มีความนิ่ง อดทน อ่อนน้อมถ่อมตน แต่มีความมั่นใจในตัวเอง 
พูดจาไม่เยิ่นเย้อ สั้น กระชับ และหากสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ รับรองได้เปรียบกว่าเห็นๆ 

 - บริษัทฝรั่ง (International Firms) ส่วนใหญ่อยากได้เด็กที่มีความมั่นใจ กล้าพูดกล้าคิด ไฟแรง 
ทุ่มเท แต่ก็มีชีวิตด้านอ่ืนด้วยนะ อย่างเช่น มีงานอดิเรกท้า มีเที่ยวเล่นบ้างแต่ก็ท้างาน อีกอย่างที่ส้าคัญเลย 
บุคลิกภาพ ต้องดูมั่นใจ ดูคล่อง ฉะฉาน พูดภาษาอังกฤษได้ 
 

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