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วิเคราะห์และปฏิบตั ิตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก

ความรู้พืน้ ฐานเกีย่ วกับกฎหมาย
ความสํ าคัญของกฎหมาย

ความหมายของกฎหมาย

ความรู้ พืน้ ฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

ลักษณะของกฎหมาย

ประเภทของกฎหมาย

1. กฎหมาย หมายถึงอะไร
(กฎหมายเป็ นข้อบังคับของรัฐที่ตราขึ้นมาเพื่อใช้กาํ หนดความประพฤติและระเบียบแบบ
แผนของพลเมืองที่เข้ามาอยูร่ วมกันในสังคม)
2. กฎหมายมีความสําคัญอย่างไรบ้าง
(เพือ่ สร้างความสงบเรียบร้อยในสังคม เพือ่ ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคมให้อยูใ่ น
ระเบียบแบบแผนที่ดีงาม เพื่อปกป้ องและรักษาชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน)

3. กฎหมายมีลกั ษณะอย่างไรบ้าง
(เป็ นคําสัง่ หรือข้อบังคับเพื่อให้บคุ คลปฏิบตั ิหรืองดเว้นการปฏิบตั ทิ ่มี ีผลบังคับครอบคลุม
อย่างกว้างขวางภายในอาณาเขตของรัฐหนึ่ ง ๆ เป็ นคําสัง่ หรือข้อบังคับที่ตราขึ้นโดยรัฐ ต้องมี
สภาพบังคับกฎหมายเมื่อตราออกมาและเมื่อประกาศใช้แล้ว มีผลใช้บงั คับตลอดไป มีความเสมอ
ภาคและยุตธิ รรม)
4. กฎหมายแบ่งออกเป็ นกี่ประเภท อะไรบ้าง
(3 ประเภท ได้แก่ แบ่งตามความสัมพันธ์ แบ่งตามลําดับศักดิ์ของกฎหมาย แบ่งตาม
ลักษณะของการนํ าไปใช้)
5. กฎหมายที่แบ่งตามความสัมพันธ์ได้แก่อะไรบ้าง
(กฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน กฎหมายระหว่างประเทศ)
6. กฎหมายแบ่งตามลําดับศักดิ์ของกฎหมายได้แก่อะไรบ้าง
(พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎอืน่ ๆ)
7. กฎหมายแบ่งตามลักษณะของการนํ าไปใช้ได้แก่อะไรบ้าง
(กฎหมายสารบัญญัติ กฎหมายวิธีสบัญญัติ)

1. กฎหมายแพ่งทีเ่ กีย่ วข้ องกับตนเองและครอบครัว

ประเภทของบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประเภทของบุคคล

นิติบุคคล
(Juristic Persons)

บุคคลธรรมดา
(Natural Persons)

“มนุษย์ ” หรื อ “คน” ทีม่ ีชีวติ จิตใจ
เกิดขึน้ ตามธรรมชาติ

บุคคลทีก่ ฎหมายสมมุติขนึ้
ให้ มีสิทธิและหน้ าทีต่ ามกฎหมาย
สิ ทธิ-หน้ าที่ทกี่ ฎหมาย
รับรองให้ มีได้ เช่ นเดียว
กับบุคคลธรรมดา

 เป็ นเจ้ าของทรัพย์ สิน
 จําหน่ ายจ่ ายโอนทรัพย์ สิน
 เป็ นเจ้ าหนี-้ ลูกหนี้

สิ ทธิ-หน้ าที่
ทีก่ ฎหมาย
รับรองให้ เฉพาะ
บุคคลธรรมดาเท่ านั้น
นิติบุคคลจึงไม่ มี

 สิ ทธิในด้ านครอบครัว
(การสมรส- การรับรองบุตร)
 สิ ทธิในทางการเมือง
 หน้ าที่รับราชการทหาร

1. ความสามารถของบุคคลแบ่งเป็ นกี่ประเภท อะไรบ้าง
(2 ประเภท ได้แก่ ความสามารถของบุคคลทัว่ ไป และ ความสามารถของบุคคล
ไร้ความสามารถ)
2. กฎหมายที่เกี่ยวกับชื่อบุคคลมีอะไรบ้าง
(ชื่อบุคคล ชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อรอง)
3. ในการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อรอง มีหลักเกณฑ์อย่างไร
(ไม่เป็ นไปเพื่อการทุจริต ถูกต้องตามหลักการตัง้ ชื่อบุคคล ชื่อที่เปลี่ยนเหมาะสม
ไม่ยาวเกินไป ไม่เป็ นภาษาต่างประเทศ ผูท้ ่ยี งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะต้องให้บิดามารดา หรือ
ผูป้ กครองให้ความยินยอม)
4. บัตรประชาชนจะต้องทําบัตรเมื่ออายุครบกี่ปี ถึงกี่ปี
(7 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์)

ในปัจจุบันเด็กตั้งแต่ 7 ปี บริบูรณ์ เป็ นเกณฑ์ การทําบัตรประจําตัวประชาชนครั้งแรก ซึ่ งเป็ นอายุตาม
เกณฑ์ เข้ าเรียนในชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 1 เป็ นวัยเปลี่ยนผ่ านจากวัยเด็กเล็กเข้ าสู่ วยั เรียนการศึกษาภาคบังคับ บัตร
นีม้ ีอายุ 8 ปี ดังนั้นเด็กจะต้ องทําบัตรอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีอายุ 15 ปี บริบูรณ์ซึ่งถือว่ าเป็ นวัยทีเ่ ปลีย่ นผ่ านเข้ าสู่
วัยรุ่ น

5. บัตรประชาชนมีอายุบตั รในการใช้งานกี่ปี
(8 ปี )
6. บัตรหมดอายุจะต้องไปทําบัตรภายในกีว่ นั
(60 วัน)
7. ชายและหญิงสามารถหมัน้ กันได้เมื่ออายุก่ปี ี
(17 ปี บริบูรณ์ และได้รบั ความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผูป้ กครอง)
8. การหมัน้ มีลกั ษณะอย่างไร
(การหมัน้ ต้องมีของหมัน้ และจะต้องส่งมอบหรือโอนทรัพย์สนิ อันเป็ นของหมัน้ แก่ฝ่ายหญิง
และจะตกเป็ นของฝ่ ายหญิงทันที และได้รบั ความยินยอมจากบิดา มารดา และผูป้ กครอง)
9. การสมรสจะทําได้ตอ่ เมื่อชาย-หญิงมีอายุครบกีป่ ี
(17 ปี บริบูรณ์ และได้รบั ความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผูป้ กครอง)

10. ทรัพย์สนิ ระหว่างสามีและภรรยามีอะไรบ้าง
(สินส่วนตัวและสินสมรส)
11. สินส่วนตัวมีลกั ษณะอย่างไร
(ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งมีอยูก่ อ่ นสมรส เป็ นของใช้สว่ นตัว ของหมัน้ เครื่องมือเครื่องใช้
ในการประกอบอาชีพ)
12. สินสมรสมีลกั ษณะอย่างไร
(คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส ได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรม เป็ นดอกผลของสินส่วนตัว)
13. ความสัมพันธ์ของครอบครัวเป็ นอย่างไร
(สามีภรรยาต้องช่วยเหลืออุปการะกันตามความสามารถและฐานะของตน บุตรมีสทิ ธิใช้
นามสกุลของบิดาและได้รบั มรดกของบิดาบิดามารดาจะต้องอุปการะบุตรจนบรรลุนิตภิ าวะ บุตร
ไม่สามารถฟ้ องร้องบุพการีได้)
14. การหย่ากระทําได้โดยต้องยินยอมทัง้ สองฝ่ ายใช่หรือไม่
(ใช่ ทําได้โดยความยินยอมทัง้ สองฝ่ าย หรือโดยศาลสัง่ )
15. การจะได้รบั มรดกต้องมาจากสาเหตุใด
(เจ้ามรดกตาย เจ้ามรดกถูกศาลสัง่ ให้เป็ นบุคคลสาบสูญ)
16. ทายาทแบ่งเป็ นอะไรบ้าง
(ทายาทโดยธรรม ทายาทโดยพินัยกรรม)

การสมรส
กฎหมายเกี่ยวกับชื่ อบุคคล

ทายาท

การหมั้น

พินัยกรรม
กฎหมายที่
เกีย่ วกับตนเอง
กฎหมายเกี่ยวกับ
บัตรประจําตัวประชาชน

กฎหมายแพ่ งทีเ่ กีย่ วข้ องกับ
ตนเองและครอบครัว

กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับครอบครัว
มรดก

ทรัพย์ สิน
ระหว่ างสามีและ
ภรรยา

การหย่า
ความสั มพันธ์
ในครอบครัว

1. ผูเ้ ยาว์ส้ นิ สุดการเป็ นผูเ้ ยาว์เมื่อใด
(อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ สมรสตามกฎหมาย)
2. ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของผูเ้ ยาว์มีใครบ้าง
(บิดามารดา ผูป้ กครอง)
3. กรณี ยกเว้นที่ผูเ้ ยาว์สามารถกระทําได้เองเฉกเช่นบรรลุนิตภิ าวะแล้วได้แก่อะไรบ้าง
(1. นิ ติกรรมที่ให้ประโยชน์แก่ผูเ้ ยาว์ฝ่ายเดียว 2. นิ ติกรรมที่ผูเ้ ยาว์ตอ้ งทําเอง
เฉพาะตัว 3. นิ ติกรรมที่จาํ เป็ นและเหมาะสมแก่การดํารงชีพเรียกว่า สมควรแก่ฐานานุ รูป
การทํานิ ติกรรม)
4. บุคคลไร้ความสามารถ หมายถึงบุคคลที่มีลกั ษณะอย่างไร
(มีอาการทางจิต จิตฟัน่ เฟื อน จิตบกพร่อง)
5. การสิ้นสุดแห่งการเป็ นคนไร้ความสามารถ สิ้นสุดเมื่อใด
(เมื่อผูไ้ ร้ความสามารถถึงแก่ความตาย เมื่อศาลมีคาํ สัง่ เพิกถอนให้เป็ นคนไร้
ความสามารถ)

6. บุคคลที่จะเป็ นเสมือนคนไร้ความสามารถต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ใดบ้าง
(มีเหตุบกพร่องบางอย่างที่กฎหมายกําหนดไว้ ไม่สามารถจัดทํางานของตนเองได้
เพราะเหตุบกพร่อง ศาลสัง่ ให้เป็ นคนเสมือนไร้ความสามารถ)
7. ผลของการเป็ นคนเสมือนไร้ความสามารถได้แก่อะไรบ้าง
(ตกอยูใ่ นความพิทกั ษ์ของบิดา มารดา หรือคู่สมรส ถูกจํากัดความสามารถบางชนิ ด
เช่น ทําสัญญากูย้ มื ใช้เงินทุน)
8. การสิ้นสุดความเป็ นคนเสมือนไร้ความสามารถสิ้นสุดเมื่อใด
(เมื่อคนเสมือนไร้ความสามารถถึงแก่ความตาย ศาลถอนคําสัง่ )
9. กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับคนวิกลจริตมีลกั ษณะอย่างไร
(บุคคลที่มีอาการวิตกจริตที่ศาลยังไม่ได้สงั ่ ให้เป็ นคนไร้ความสามารถ ย่อมมีฐานะ
เหมือนบุคคลทัว่ ไป หากบุคคลวิกลจริตได้กระทําการใด ๆ ลงไปในขณะที่วิกลจริตอยูแ่ ละ
คู่กรณี รูว้ ่าผูก้ ระทําเป็ นวิกลจริตสามารถตกเป็ นโมฆียะ)

กฎหมายแพ่ งเกีย่ วกับคนไร้ ความสามารถ
กฎหมายแพ่ งเกีย่ วกับ
ความสามารถของ
ผู้เยาว์

กฎหมายแพ่ งทีเ่ กีย่ วข้ องกับ
ตนเองและครอบครัว
กฎหมายแพ่ งเกีย่ วกับคนวิกลจริต

กฎหมายแพ่ งเกีย่ วกับ
คนเสมือนไร้ ความสามารถ

2. กฎหมายแพ่งเกีย่ วกับนิติกรรมสั ญญา

ทรัพย์
หนี้

กฎหมายแพ่ งทีเ่ กีย่ วข้ องกับนิติกรรมสั ญญา

สั ญญาซื้อขาย

1. ลูกหนี้ มีหน้าที่อย่างไร
(1. กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ งที่ตกลงกับเจ้าหนี้ 2. งดเว้นกระทําการอย่างใด
อย่างหนึ่ งตามคําสัง่ ของเจ้าหนี้ 3. กระทําการโอนทรัพย์สนิ และส่งมอบทรัพย์สนิ )
2. ทรัพย์ได้แก่อะไรบ้าง
(อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์)
3. กรรมสิทธิ์ หมายถึงอะไร
(ความเป็ นเจ้าของ การครอบครองทรัพย์สนิ ที่สาํ คัญที่สุด)
4. กฎหมายกําหนดให้ทรัพย์ใดบ้างที่ตอ้ งทําเป็ นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน
(อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์พเิ ศษ)
5. อสังหาริมทรัพย์ท่ตี อ้ งจดทะเบียนหรือทําเป็ นหนังสือได้แก่อะไรบ้าง
(ที่ดิน ทรัพย์ท่ตี ดิ กับที่ดินในลักษณะถาวร ทรัพย์ซ่ึงประกอบเป็ นอันเดียวกับที่ดิน
สิทธิทง้ั หลายอันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน)

6. สังหาริมทรัพย์พเิ ศษ ประกอบด้วยอะไรบ้าง
 (เรือกําปัน่ หรือเรือมีระวางตัง้ แต่ 6 ตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนต์มีระวาง
ตัง้ แต่ 5 ตันขึ้นไป แพเฉพาะที่อยูอ่ าศัย สัตว์พาหนะที่ใช้ในการขับขี่หรือลาก บรรทุกของ)
7. ผูข้ ายมีหน้าที่อย่างไร
(ขายทรัพย์สนิ ให้แก่ผูซ้ ้ ือตามที่ตกลงกันไว้ โดยต้องส่งมอบทรัพย์สนิ ที่สมบูรณ์
ไม่ชํารุด บกพร่อง มีตาํ หนิ )
8. ผูซ้ ้ ือมีหน้าที่อย่างไร
(รับมอบทรัพย์สนิ ที่ซ้ ือขายตามที่ตกลงกันไว้ ชําระราคาทรัพย์สนิ ที่ซ้ ือขายตามที่ตกลง
กันไว้ ชําระค่าธรรมเนี ยมในการซื้อขาย)
9. ผูซ้ ้ ือมีสทิ ธิอย่างไรบ้าง
(ตรวจสอบทรัพย์สนิ ไม่รบั มอบทรัพย์สนิ เมื่อผูข้ ายส่งมอบทรัพย์สนิ มากหรือน้อย
เกินไปตามที่ตกลงกันไว้ ได้รบั การชดใช้คา่ สินไหมทดแทน ถ้าสินค้าได้รบั ความเสียหาย
ยกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา)
10. อายุความในการฟ้ องร้องในการซื้อขายมีอายุก่ปี ี
(1 ปี )

สั ญญาทีส่ ํ าคัญ

สั ญญาซื้อขาย

สั ญญาเช่ า

สั ญญากู้ยืม - ประกันหนี้

สั ญญาซื้อขาย สั ญญาขายฝาก

เช่ าทรัพย์ เช่ าซื้อ

กู้ยืมเงิน คํา้ ประกัน จํานํา จํานอง

1. สัญญาขายฝากมีแบบใดบ้าง
(การขายฝากอสังหาริมทรัพย์ตอ้ งทําหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
การขายฝากสังหาริมทรัพย์พเิ ศษ ต้องทําเป็ นหนังสือและจดทะเบียนที่อาํ เภอการขายฝาก
สังหาริมทรัพย์ชนิ ดธรรมดาที่มีราคา 500 ขึ้นไป การขายฝากชนิ ดนี้ ตอ้ งมีหนังสือลงลายมือชื่อ
ฝ่ ายที่ตอ้ งรับผิดชอบเป็ นสําคัญ)
2. กําหนดเวลาในการไถ่ทรัพย์สนิ คืนเป็ นระยะเวลากี่ปี
(การขายฝากอสังหาริมทรัพย์ไถ่คืนไม่เกิน 10 ปี สังหาริมทรัพย์ชนิ ดพิเศษและ
ธรรมดา ไถ่คนื ไม่เกิน 3 ปี )
3. การเช่าทรัพย์เป็ นสัญญาที่มีลกั ษณะอย่างไร
(เป็ นสัญญาที่บคุ คลหนึ่ งเรียกว่า ผูใ้ ห้เช่า ตกลงให้บคุ คลอีกคนหนึ่ งที่เรียกว่า ผูเ้ ช่า
ได้ใช้หรือได้รบั ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ที่ให้เช่าในระยะเวลาที่กาํ หนด)
4. การโอนความเป็ นเจ้าของในอสังหาริมทรัพย์มีลกั ษณะอย่างไร
(ในอสังหาริมทรัพย์ ที่เช่าไม่ทาํ ให้สญั ญาเช่าที่ทาํ ไว้เดิมสิ้นสุดลง เจ้าของคนใหม่ตอ้ ง
ยอมรับรูแ้ ละผูกพันตามสัญญาเช่าที่เจ้าของเดิมทําไว้ เจ้าของใหม่จงึ กลายเป็ นผูเ้ ช่า)
5. การโอนความเป็ นเจ้าของในสังหาริมทรัพย์มีลกั ษณะอย่างไร
(เจ้าของคนใหม่เรียกเอาทรัพย์ท่เี ช่าคืนได้ เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลง)
6. การสิ้นสุดสัญญาเช่ามีสาเหตุใดบ้าง
(สิ้นเวลาที่ตกลงกันไว้ เป็ นสัญญาหมดอายุ ผูเ้ ช่าถึงแก่ความตาย ผูเ้ ช่าผิดนัดไม่ชําระ
ค่าเช่า)
7. แบบของการเช่าซื้อมีลกั ษณะอย่างไร
(การเช่าซื้อต้องทําเป็ นหนังสือ ทําด้วยวาจาไม่ได้ จะถือว่าเป็ นโมฆะ โดยผูเ้ ช่าซื้อจะ
เขียนสัญญาเอง หรือ กรอกข้อความในแบบพิมพ์กไ็ ด้แต่สญั ญานั้นจะต้องลงลายมือชื่อของ
คู่สญั ญาแต่เพียงฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง)

8. สิทธิและหน้าที่ของคูส่ ญั ญามีอะไรบ้าง
(ผูเ้ ช่าซื้อมีสทิ ธิได้รบั มอบทรัพย์สนิ เช่าซื้อในสภาพที่ปลอดจากความชํารุดบกพร่อง
ผูใ้ ห้เช่ามีหน้าที่และรับผิดชอบในเรื่องทรัพย์สนิ ชํารุด บกพร่อง และผูเ้ ช่าซื้อมีสทิ ธิบอกเลิก
สัญญาในเวลาใดก็ได้หากทรัพย์สนิ ที่ได้มาชํารุด หากผูเ้ ช่าซื้อผิดนัดไม่ชําระเงิน เจ้าของ
ทรัพย์สนิ ที่ให้เช่าซื้อมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้ ส่วนเงินที่ชําระให้ตกเป็ นของผูใ้ ห้เช่าซื้อ
ถือเป็ นค่าเช่า)
9. การกูย้ มื เงินมีขอ้ ควรระวังอะไรบ้าง
 (1. อย่าลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเป็ นอันขาด 2. ต้องนับเงินให้ถกู ต้อง
ครบถ้วนตามสัญญา 3. ต้องเขียนจํานวนเงินเป็ นตัวหนังสือด้วย 4. สัญญาที่กตู ้ อ้ งทํา
อย่างน้อย 2 ฉบับ โดยผูก้ แู ้ ละผูใ้ ห้กตู ้ ่างถือไว้คนละฉบับ 5. มีพยานอย่างน้อย 1 คน)
10. ข้อควรระวังในการชําระเงินมีอะไรบ้าง
(1. รับใบเสร็จรับเงิน 2. รับหนังสือสัญญากูเ้ งินคืนจากผูใ้ ห้กู ้ หลังจากชําระเงินครบ
ตามจํานวนเงินที่กู ้ 3. มีการบันทึกลงในสัญญากูว้ า่ ได้นําเงินมาชําระแล้วเท่าไร)

การเช่ าทรัพย์

สั ญญาขายฝาก

กฎหมายแพ่ งเกีย่ วกับนิติกรรมสั ญญา

การกู้ยืม

การเช่ าซื้อ

การจํานํา

การคํา้ ประกัน

กฎหมายแพ่ งเกีย่ วกับนิติกรรมสั ญญา

การจํานอง

1. ผูค้ ้าํ ประกันมีหน้าที่รบั ผิดชอบอย่างไร
(ผูป้ ระกันต้องรับผิดชอบ เช่นเดียวกับลูกหนี้ หากลูกหนี้ ผิดสัญญาต่อเจ้าหนี้ และเจ้าหนี้
มีสทิ ธิเรียกร้องหรือฟ้ องให้ผูค้ ้าํ ประกันรับผิดได้)
2. ผูค้ ้าํ ประกันมีสทิ ธิอย่างไรบ้าง
(เมื่อผูค้ ้าํ ประกันถูกเรียกร้องให้ชําระหนี้ แทนลูกหนี้ ผูค้ ้าํ ประกันไม่ตอ้ งชําระหนี้ ทันที
แต่มีสทิ ธิให้เจ้าหนี้ ไปเรียกร้องเอาจากลูกหนี้ ก่อน และขึ้นอยูก่ บั ข้อยกเว้นบางประการ เมื่อ
ผูค้ ้าํ ประกันชําระหนี้ แล้ว ผูค้ ้าํ ประกันมีสทิ ธิรบั ช่วงสิทธิของเจ้าหนี้ ที่จะเรียกเอาเงินชําระให้แก่
เจ้าหนี้ คืนจากลูกหนี้ ได้ตามจํานวนที่ชําระไป)
3. คําพังเพยใดเกี่ยวข้องกับผูค้ ้าํ ประกัน
(เนื้ อไม่ได้กนิ หนังไม่ได้รองนัง่ มีแต่เอากระดูกมาแขวนคอ)
4. ผูค้ ้าํ ประกันจะพ้นความรับผิดชอบเมื่อใด
(เมื่อเจ้าหนี้ ผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ เมื่อหนี้ ของลูกหนี้ ถึงกําหนดชําระ ผูค้ ้าํ ประกัน
เอาเงินไปชําระแต่เจ้าหนี้ ไม่ยอมรับ ผูค้ าํ ประกันก็หลุดพ้นจากความผิด)
5. ผูร้ บั จํานํ ามีหน้าที่อย่างไรบ้าง
(1. เก็บรักษาทรัพย์ท่มี าจํานํ าไม่ให้สูญหาย เสียหาย 2. ไม่นําทรัพย์จาํ นํ าไปใช้
ทรัพย์สนิ บางชนิ ด 3. ต้องเสียค่าบํารุงรักษา ผูร้ บั จํานํ าคิดค่าใช้จา่ ยจากผูจ้ าํ นํ าได้)
6. ผูร้ บั จํานํ ามีสทิ ธิบงั คับจํานํ าอย่างไรได้บา้ ง
(แจ้งเป็ นหนังสือไปให้ลูกหนี้ มาไถ่ถอนทรัพย์ภายในเวลาอันสมควร ถ้าไม่มา สามารถ
นํ าทรัพย์ไปขายทอดตลาดได้ ผูร้ บั จํานํ ายื่นฟ้ องต่อศาล ให้ขายทอดตลาดทรัพย์ท่จี าํ นํ า)
7. ทรัพย์ท่จี าํ นองได้มีอะไรบ้าง 
(อสังหาริมทรัพย์ และ สังหาริมทรัพย์ชนิ ดพิเศษ)

8. แบบของการจํานองมีลกั ษณะอย่างไร
(ต้องทําเป็ นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่)
9. ผูร้ บั โอนทรัพย์สนิ ที่จาํ นองมีสทิ ธิหน้าที่อย่างไร
(ผูร้ บั โอนทรัพย์สนิ ซึ่งจํานองจะไถ่ถอนจํานองก็ได้ หากมีได้เป็ นตัวลูกหนี้ หรือ
ผูค้ ้าํ ประกัน ผูร้ บั โอนซึ่งประสงค์จะไถ่ถอนจํานองต้องบอกกล่าวความประสงค์น้ันแก่ผูเ้ ป็ น
ลูกหนี้ ชัน้ ต้น)
10. สัญญาจํานองจะระงับเพราะเหตุใด
(เมื่อหนี้ ประกันระงับสิ้นไป เมื่อเจ้าหนี้ ปลดจํานองให้ผูจ้ าํ นองโดยทําเป็ นหนังสือ
เมื่อมีการบังคับจํานอง)

3. กฎหมายอาญา
การลักทรัพย์

วิง่ ราวทรัพย์

ชี วติ

ร่ างกาย

การกระทําโดย
ประมาทต่ อชี วติ
และร่ างกาย

ความผิดเกีย่ วกับชี วติ และร่ างกาย
ชิ งทรัพย์
ปล้ นทรัพย์

ความผิด
เกีย่ วกับทรัพย์

กฎหมายอาญา
ยักยอกทรัพย์

กรรโชกทรัพย์

ฉ้ อโกงทรัพย์
รีดเอาทรัพย์

โทษทางอาญา

1. ลักษณะของการกระทําผิดกฎหมายอาญามีลกั ษณะใดบ้าง
(เจตนา ประมาท ไม่เจตนา)
2. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ได้แก่อะไรบ้าง
 (การลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ รีดเอาทรัพย์
ฉ้อโกงทรัพย์ ยักยอกทรัพย์)
3. การลักทรัพย์มีลกั ษณะอย่างไร
(การเอาทรัพย์ของผูอ้ น่ื หรือที่ผูอ้ น่ื เป็ นเจ้าของรวมมาเป็ นของตนโดยทุจริต)
4. การวิ่งราวทรัพย์มีลกั ษณะอย่างไร
(การลักทรัพย์ของผูอ้ น่ื โดยการฉกฉวยเอาไปซึ่งหน้าและไม่เกรงกลัว)
5. การชิงทรัพย์มีลกั ษณะอย่างไร
(การลักทรัพย์ของผูอ้ น่ื โดยใช้กาํ ลังประทุษร้ายเพื่อให้ได้ทรัพย์)
6. การปล้นทรัพย์มีลกั ษณะอย่างไร
(การชิงทรัพย์ท่รี ว่ มกันทําตัง้ แต่ 3 คนขึ้นไป)
7. การกรรโชกทรัพย์มีลกั ษณะอย่างไร
(ใช้กาํ ลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะทําอันตรายผูถ้ กู ประทุษร้าย)
8. การรีดเอาทรัพย์มีลกั ษณะอย่างไร
(การข่มขืนใจผูอ้ น่ื ให้เปิ ดเผยความลับที่เป็ นประโยชน์โดยเฉพาะทรัพย์สนิ )
9. การฉ้อโกงทรัพย์มีลกั ษณะอย่างไร
(การใช้กลอุบายเอาทรัพย์ของผูอ้ น่ื โดยการหลอกลวงปกปิ ดข้อเท็จจริง)
10. การยักยอกทรัพย์มีลกั ษณะอย่างไร
(เป็ นการกระทําผิดได้ทรัพย์ของผูอ้ น่ื มาครอบครองไว้แล้วเบียดบังเอาทรัพย์น้ัน
เป็ นของตน)
11. ความผิดทางอาญาเกี่ยวกับชีวิตได้แก่อะไรบ้าง
(ความผิดฐานฆ่าผูอ้ น่ื การช่วยยุยงให้ผูอ้ น่ื หรือเด็กฆ่าตนเอง)

12. ความผิดทางอาญาเกี่ยวกับร่างกายได้แก่อะไรบ้าง
(ทําร้ายร่างกายโดยไม่มีอนั ตราย ทําร้ายร่างกายโดยมีอนั ตราย ทําร้ายร่างกาย
โดยได้รบั อันตรายสาหัส ทําร้ายร่างกายจนถึงแก่ชีวิต)
13. ความผิดทางอาญาที่กระทําโดยประมาทต่อชีวติ และร่างกายได้แก่อะไรบ้าง
(การกระทําโดยประมาทเป็ นเหตุให้ผูอ้ น่ื ถึงความตาย ให้ผูอ้ น่ื รับอันตรายสาหัส
ให้ผูอ้ น่ื รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ)
14. โทษทางอาญาได้แก่อะไรบ้าง
 (1. ประหารชีวติ 2. จําคุก 3. กักขัง 4. ปรับ 5. ริบทรัพย์สนิ )

4. กฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

กฎหมายภาษีอากร
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรื อน
และทีด่ ิน

ภาษีมูลค่ าเพิม่
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีเงินได้
หัก ณ ทีจ่ ่ าย

1. หน่ วยงานใดมีหน้าที่จดั เก็บภาษี
(กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง กรมที่ดิน
กระทรวงมหาดไทย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น)

2. กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีประเภทใด
(ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ภาษี อากรตามกฎหมายอืน่ )
3. กรมสรรพสามิตเก็บภาษีประเภทใด
(การขายสินค้าและให้บริการการขายสินค้าฟุ่ มเฟื อย)
4. กรมศุลกากรจัดเก็บภาษีประเภทใด
(สินค้าที่นําเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ)
5. ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาคือภาษีลกั ษณะใด
(ภาษีท่จี ดั เก็บจากบุคคลทัว่ ไปที่มีเงินได้ตง้ั แต่ 150,001 บาทขึ้นไป เกิดขึ้นระหว่างวันที่
1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค.ของปี ท่ผี ่านมา มีกาํ หนดชําระตัง้ แต่เดือน ม.ค. – มี.ค.)
6. การยื่นแบบภาษีทาํ ได้อย่างไร
(ยื่นที่สาํ นักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ยื่นทางไปรษณี ย ์ ยื่นผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร
ธนาคารพาณิ ชย์และสาขาที่ตง้ั อยูใ่ นกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัด)
7. ภาษีเงินได้นิติบคุ คลได้จากที่ใด
(บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิ ติบคุ คลที่ตง้ั ขึ้นตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ กิจการซึ่งเป็ น
การค้าหรือการหากําไรในประเทศไทยที่ดําเนิ นการกิจการที่รว่ มทุนกันค้าหรือหากําไรระหว่าง
นิ ติบคุ คล มูลนิ ธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้)
8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็ นภาษีเกี่ยวกับอะไร
(ภาษีท่จี ดั เก็บจากผูป้ ระกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพซึ่ง
ประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดาคณะบุคคล ห้างหุน้ ส่วนที่มิใช่นิตบิ คุ คล มีรายรับมากกว่า
1.8 ล้านบาท / ปี )
9. พระราชกฤษฎีกาได้ใช้ภาษีรายรับก่อนหักรายจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์
(7 %)
10. ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็ นภาษีท่เี รียกว่าเก็บจากที่ใดบ้าง
(ธนาคารการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิต ประกันชีวิต การจํานํ า
การขาย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า)

11. กิจการใดที่ไม่ตอ้ งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะบ้าง
(ธนาคารแห่งประเทศไทย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การรับจํานํ าของ
กระทรวง ทบวง กรม)
12. ป้ ายที่ตอ้ งเสียภาษีได้แก่ป้ายอะไรบ้าง
(ป้ ายที่แสดงชื่อยี่หอ้ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือกิจการอืน่ ๆ เพื่อการ
โฆษณา)
13. การยื่นแสดงรายการภาษี ป้ายยื่นได้ท่ใี ด
(สํานักงานเขตเทศบาล หรือนายอําเภอหรือสํานักงานสุขาภิบาล ภายในเดือนมีนาคมของ
ทุกปี )
14. การชําระภาษี ป้ายชําระภายในกี่วนั
(15 วัน)
15. ภาษีโรงเรือนและที่ดินคือภาษีเกี่ยวกับอะไร
(ที่อยูอ่ าศัยหรือสิ่งปลูกสร้างอืน่ ๆ กับที่ดินซึ่งอยูอ่ าศัยเองหรือให้ผูอ้ น่ื เช่าหรือใช้ประกอบ
กิจการต่าง ๆ ในรอบปี )
16. จะต้องชําระภาษี โรงเรือนและที่ดินภายในกี่วนั หลังจากได้รบั การแจ้งประเมิน
(30 วัน)
17. อัตราการเสียภาษีโรงเรือนคิดเป็ นเท่าไร
(ร้อยละ 12 12 ของค่ารายปี )
18. ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ ยมีลกั ษณะอย่างไร
(การคํานวณหักภาษี ณ ที่จา่ ย ให้คาํ นวณหักได้ทกุ ครัง้ ที่จา่ ยเงินได้พงึ ประเมิน ในอัตรา
ร้อยละของยอดเงินได้พงึ ประเมินที่จา่ ยในแต่ละครัง้ ตามประเภทเงินได้พงึ ประเมิน)

5. กฎหมายเกีย่ วกับการรับราชการทหาร
ทหารกองประจําการ
ทหารกองเกิน

กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร

ทหารกองหนุน

ทหารประจําการ

1. การรับราชการทหารมีก่ปี ระเภท อะไรบ้าง
(4 ประเภท ได้แก่ การรับราชการทหารกองเกิน การรับราชการทหารกองประจําการ
การรับราชการทหารกองหนุ น การรับราชการทหารประจําการ)
2. ทหารกองเกินคือทหารลักษณะอย่างไร
(ชายไทยที่มีอายุตง้ั แต่ 18 ปี บริบูรณ์และยังไม่ถงึ 30 ปี บริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหาร
กองเกินที่อาํ เภอท้องที่ท่ตี นมีภมู ิลาํ เนาอยู)่
3. บุคคลที่อยูใ่ นเกณฑ์ดงั กล่าวต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินอย่างไร
(ไปลงบัญชีท่อี าํ เภอที่ซ่ึงเป็ นภูมิลาํ เนาทหารของตน ถ้าไปลงทะเบียนไม่ได้ตอ้ งให้ผูท้ ่ี
บรรลุนิตภิ าวะไปแจ้งแทน)
4. บุคคลใดที่ได้รบั การยกเว้นทหารกองเกิน
(ภิกษุสงฆ์ผูท้ รงสมณศักดิ์สามเณรที่เป็ นเปรียญ ผูท้ ่อี ยูใ่ นระหว่างถูกคุมขัง)
5. ทหารกองประจําการคือทหารลักษณะอย่างไร
(ผูซ้ ่ึงได้รบั การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร และเข้ารับราชการทหารตามกรมกองใด ๆ
ตามที่ทางราชการกําหนด)

6. การเกณฑ์ทหารต้องเริ่มเมื่ออายุก่ปี ี
(21 ปี ในปี พทุ ธศักราชนั้น)
7. บุคคลใดบ้างที่ได้รบั การยกเว้นให้เป็ นทหารกองเกิน
(พระภิกษุ สามเณร นักบวช บุคคลซึ่งอยูใ่ นระหว่างการฝึ กวิชาทหารตามหลักสูตรที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร ครูประจําการสอนหนังสือในความควบคุม
ของกระทรวง กรม นักศึกษาของศูนย์กลางอบรมการศึกษาผูใ้ หญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ
นักศึกษาของศูนย์ฝึกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม บุคคลซึ่งได้สญั ชาติไทยโดยการแปลง
สัญชาติ บุคคลซึ่งได้รบั โทษจําคุกตัง้ แต่ 10 ปี ข้ ึนไป หรือเคยจําคุกรวมกันหลายครัง้ ตัง้ แต่ 10 ปี
ขึ้นไป)
8. ทหารกองหนุ นคือทหารประเภทใด
(ทหารที่ปลดจากกองประจําการตามกําหนดเวลารับราชการ หรือทหารกองเกินที่สาํ เร็จ
การฝึ กศึกษาวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการฝึ กวิชาทหาร)
9. ทหารประจําการคือทหารประเภทใด
(ทหารอาชีพ ที่รบั ราชการตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด)

6. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

การคุ้มครองผู้บริโภคในด้ านฉลาก
การคุ้มครองผู้บริโภค
ในด้ านการโฆษณา

กฎหมายคุ้มครองผู้บริ โภค

การคุ้มครองผู้บริโภคด้ านการขาย
และตลาดแบบตรง

การคุ้มครองผู้บริโภค
ในด้ านสั ญญา

1. สิทธิของผูบ้ ริโภคที่จะได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายได้แก่อะไรบ้าง
(สิทธิท่จี ะได้รบั ข่าวสารรวมทัง้ คําพรรณนาคุณภาพที่ถกู ต้องเพียงพอเกีย่ วกับการซื้อ
สินค้าและบริการ สิทธิท่จี ะมีอสิ ระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ สิทธิท่จี ะได้รบั ความ
ปลอดภัยจากการใช้สนิ ค้าหรือบริการ สิทธิท่จี ะได้รบั ความเป็ นธรรมในการทําสัญญา สิทธิท่จี ะ
ได้รบั การพิจารณาและชดเชยความเสียหาย)
2. องค์กรใดมีหน้าที่เกีย่ วกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
(สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (สคบ.) )
3. การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในด้านการโฆษณามีลกั ษณะอย่างไร
(มีคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ดําเนิ นการดังนี้ ควบคุมดูแลการโฆษณาสินค้า
หรือบริการโดยจะต้องไม่ใช้ขอ้ ความที่ไม่เป็ นธรรมต่อผูบ้ ริโภค ป้ องกันหรือระงับยับยัง้
ความเสียหายหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อผูบ้ ริโภค ตรวจสอบข้อความโฆษณาของผูป้ ระกอบ
ธุรกิจก่อนทําการโฆษณา)
4. การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในด้านฉลากเป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการว่าด้วยฉลากจะต้องมี
หน้าที่อย่างไร
(กําหนดสินค้าที่ประชาชนทัว่ ไปใช้และสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและ
จิตใจให้เป็ นสินค้าที่ควบคุมฉลาก กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการทําฉลาก มีอาํ นาจให้
ผูป้ ระกอบการธุรกิจแก้ไขฉลากที่ไม่ถกู ต้อง มีอาํ นาจออกคําสัง่ เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค)
5. การเลือกซื้อสินค้าพิจารณาจากสิ่งใด
(ผูบ้ ริโภคควรตรวจและสอบถามรายละเอียดฉลากของสินค้า เพื่อเป็ นข้อมูลในการ
เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแหล่งกําเนิ ด สภาพ
คุณภาพของสินค้า ศึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไข หรือข้อจํากัดของสินค้า ตรวจดูสภาพ คุณภาพ
และปริมาณของสินค้าว่าเป็ นจริงตามที่ระบุไว้ในฉลาก)

6. การเลือกซื้อสินค้าควรสังเกตสิ่งใดบนฉลากบ้าง
(ชื่อสถานที่ประกอบการ ชนิ ดของสินค้า ราคา วันเดือนปี ที่ผลิตหรือหมดอายุปริมาณ
สุทธิ ส่วนประกอบของสินค้า คําแนะนํ าและคําเตือนเกี่ยวกับสินค้า)
7. การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในด้านสัญญามีข้ ึนเพื่อแก้ปญั หาใด
(เพื่อเป็ นการแก้ไขปัญหาและป้ องกันมิให้ผูบ้ ริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบในการทําสัญญากับ
ผูป้ ระกอบธุรกิจ)
8. การตรวจสอบสัญญามีลกั ษณะอย่างไร
(ต้องตรวจสอบชื่อ ที่อยูข่ องคู่สญั ญา ความสามารถของคู่สญั ญา การลงชื่อต้องลงต่อหน้ากัน
ทุกฝ่ าย)
9. การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านการขายและตลาดแบบตรงมีกฎหมายบัญญัติอย่างไร
(เอกสารการซื้อขาย ต้องระบุผูซ้ ้ ือ ผูข้ าย วันเดือนปี ที่ซ้ ือขาย สิทธิในการบอกเลิกสัญญา
และเป็ นภาษาไทยชัดเจน ผูบ้ ริโภคมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้โดยส่งหนังสือแสดงเจตนาไปที่ผูข้ าย
ภายใน 7 วัน ถ้าเป็ นความผิดของผูบ้ ริโภคในการทําสินค้าหายหรือชํารุด ผูบ้ ริโภคต้องชดใช้
ค่าเสียหาย เว้นแต่เป็ นความเสียหายจากการเปิ ดหรือการประกอบสินค้า คํารับประกันสินค้าต้อง
เป็ นภาษาไทย)

7. ข้ อตกลงระหว่ างประเทศ

กฎหมายมนุษยธรรมที่
กําหนดในอนุสัญญาเจนีวา

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่ างประเทศ

กฎหมายมนุษยธรรม
ทีก่ าํ หนดในพิธี
สารเพิม่ เติม

1. กฎหมายมนุ ษยธรรมระหว่างประเทศริเริ่มโดยใคร
(อังรี ดูนังค์)
2. กฎหมายมนุ ษยธรรมระหว่างประเทศมีข้ ึนเพือ่ ช่วยเหลือใคร
(ช่วยเหลือทหารและพลเรือน ตลอดทัง้ เชลยศึกในยามที่มีการขัดแย้งทางทหารหรือ
มีสงครามเกิดขึ้น)
3. กฎหมายมนุ ษยธรรมในรูปแบบของอนุ สญั ญาเรียกว่าอะไร
(อนุ สญั ญาเจนี วา)
4. กฎหมายมนุ ษยธรรมที่กาํ หนดในอนุ สญั ญาเจนี วามีก่ฉี บับ
(4 ฉบับ)
5. กฎหมายมนุ ษยธรรมที่กาํ หนดในพิธีสารเพิ่มเติมมีก่ฉี บับ
(2 ฉบับ)
6. เนื้ อหาของกฎหมายมนุ ษยธรรมระหว่างประเทศมุ่งเน้นในเรื่องใดบ้าง
(การเคารพในชีวิตทหารและพลเรือน การเคารพสัญลักษณ์กาชาด ห้ามทําร้ายคนที่
วางอาวุธ ช่วยคนบาดเจ็บและรักษาพยาบาล การแบ่งเขตทหารและพลเรือน การกําจัดวิธี
ในการทําสงคราม)

