
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 

เร่ืองกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับตนเอง  

ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาตแิละสังคมโลก 
 

 

ตวัช้ีวดั 
ส2.1  ม.4 / 1 วิเคราะหแ์ละปฏบิตัิตนตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัตนเอง 

                ครอบครวั ชุมชน ประเทศชาติและสงัคมโลก 
 

 

ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบักฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. กฎหมาย หมายถงึอะไร  

(กฎหมายเป็นขอ้บงัคบัของรฐัที่ตราข้ึนมาเพื่อใชก้าํหนดความประพฤตแิละระเบียบแบบ

แผนของพลเมืองที่เขา้มาอยูร่วมกนัในสงัคม) 

2.  กฎหมายมีความสาํคญัอยา่งไรบา้ง  

(เพื่อสรา้งความสงบเรยีบรอ้ยในสงัคม เพื่อควบคมุพฤติกรรมของบคุคลในสงัคมใหอ้ยูใ่น

ระเบียบแบบแผนที่ดีงาม เพื่อปกป้องและรกัษาชีวติและทรพัยส์นิของประชาชน) 

ความหมายของกฎหมาย 

ประเภทของกฎหมาย 

ลกัษณะของกฎหมาย ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกบักฎหมาย 

ความสําคัญของกฎหมาย 



3.  กฎหมายมีลกัษณะอยา่งไรบา้ง  

(เป็นคาํส ัง่หรอืขอ้บงัคบัเพื่อใหบ้คุคลปฏบิตัิหรอืงดเวน้การปฏบิตัทิี่มีผลบงัคบัครอบคลมุ

อยา่งกวา้งขวางภายในอาณาเขตของรฐัหน่ึง ๆ เป็นคาํส ัง่หรอืขอ้บงัคบัที่ตราข้ึนโดยรฐั ตอ้งมี

สภาพบงัคบักฎหมายเม่ือตราออกมาและเม่ือประกาศใชแ้ลว้ มีผลใชบ้งัคบัตลอดไป มีความเสมอ

ภาคและยตุธิรรม) 

4.  กฎหมายแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบา้ง  

(3 ประเภท ไดแ้ก ่แบ่งตามความสมัพนัธ ์แบ่งตามลาํดบัศกัด์ิของกฎหมาย แบ่งตาม

ลกัษณะของการนําไปใช)้ 

5.  กฎหมายที่แบ่งตามความสมัพนัธไ์ดแ้กอ่ะไรบา้ง  

(กฎหมายเอกชน  กฎหมายมหาชน กฎหมายระหว่างประเทศ) 

6.  กฎหมายแบ่งตามลาํดบัศกัด์ิของกฎหมายไดแ้กอ่ะไรบา้ง  

(พระราชบญัญตั ิ พระราชกาํหนด พระราชกฤษฎกีา   กฎกระทรวง   กฎอืน่ ๆ) 

7.  กฎหมายแบ่งตามลกัษณะของการนําไปใชไ้ดแ้กอ่ะไรบา้ง 

 (กฎหมายสารบญัญตัิ  กฎหมายวธิีสบญัญตัิ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. กฎหมายแพ่งทีเ่กีย่วข้องกบัตนเองและครอบครัว 

 

ประเภทของบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

“มนุษย์” หรือ “คน” ทีม่ีชีวติจิตใจ

เกดิขึน้ตามธรรมชาติ 

สิทธิ-หน้าที่ทีก่ฎหมาย 
รับรองให้มีได้เช่นเดียว 

กบับุคคลธรรมดา 

สิทธิ-หน้าที ่
ทีก่ฎหมาย 

รับรองให้เฉพาะ 
บุคคลธรรมดาเท่าน้ัน 

นิติบุคคลจึงไม่ม ี

บุคคลธรรมดา 
(Natural Persons) 

นิติบุคคล 
(Juristic Persons) 

 เป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
 จําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน 
 เป็นเจ้าหนี-้ลูกหนี้ 

 สิทธิในด้านครอบครัว 
(การสมรส- การรับรองบุตร) 
 สิทธิในทางการเมือง 
 หน้าที่รับราชการทหาร 

ประเภทของบุคคล 

บุคคลทีก่ฎหมายสมมุติขึน้ 
ให้มีสิทธิและหน้าทีต่ามกฎหมาย 



1.  ความสามารถของบคุคลแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบา้ง  

(2 ประเภท ไดแ้ก ่ความสามารถของบคุคลทัว่ไป และ ความสามารถของบคุคล 

ไรค้วามสามารถ) 

2.  กฎหมายที่เกี่ยวกบัช่ือบคุคลมีอะไรบา้ง  

(ช่ือบคุคล  ช่ือตวั  ช่ือสกลุ  ช่ือรอง) 

3.  ในการเปลี่ยนช่ือตวั   ช่ือรอง มีหลกัเกณฑอ์ยา่งไร  

(ไม่เป็นไปเพื่อการทจุรติ ถกูตอ้งตามหลกัการตัง้ช่ือบคุคล ช่ือที่เปลี่ยนเหมาะสม  

ไม่ยาวเกนิไป ไม่เป็นภาษาต่างประเทศ ผูท้ี่ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะตอ้งใหบ้ิดามารดา หรอื

ผูป้กครองใหค้วามยนิยอม) 

4.  บตัรประชาชนจะตอ้งทาํบตัรเม่ืออายคุรบกี่ปี ถงึกี่ปี  

(7 ปีบรบูิรณ์ และไม่เกนิ 70 ปีบรบูิรณ์) 

ในปัจจุบันเด็กตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์เป็นเกณฑ์การทาํบัตรประจําตัวประชาชนคร้ังแรก ซ่ึงเป็นอายุตาม

เกณฑ์เข้าเรียนในช้ันประถมศึกษาปีที ่1 เป็นวยัเปลี่ยนผ่านจากวยัเด็กเลก็เข้าสู่วยัเรียนการศึกษาภาคบังคับ บัตร

นีม้ีอายุ 8 ปี ดังน้ันเด็กจะต้องทาํบัตรอกีคร้ังหน่ึงเม่ือมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ซ่ึงถือว่าเป็นวยัทีเ่ปลีย่นผ่านเข้าสู่

วยัรุ่น 

5.  บตัรประชาชนมีอายบุตัรในการใชง้านกี่ปี  

(8 ปี) 

6.  บตัรหมดอายจุะตอ้งไปทาํบตัรภายในกีว่นั  

(60 วนั) 

7.  ชายและหญิงสามารถหมัน้กนัไดเ้ม่ืออายกุี่ปี  

(17 ปีบรบูิรณ์ และไดร้บัความยนิยอมจากบดิา มารดา หรอืผูป้กครอง) 

8.  การหมัน้มีลกัษณะอยา่งไร  

(การหมัน้ตอ้งมีของหมัน้ และจะตอ้งสง่มอบหรอืโอนทรพัยส์นิอนัเป็นของหมัน้แกฝ่่ายหญิง 

และจะตกเป็นของฝ่ายหญิงทนัที และไดร้บัความยนิยอมจากบิดา มารดา และผูป้กครอง) 

9.  การสมรสจะทาํไดต้อ่เม่ือชาย-หญิงมีอายคุรบกีปี่  

(17 ปีบรบูิรณ์ และไดร้บัความยนิยอมจากบดิา มารดา หรอืผูป้กครอง) 



10.  ทรพัยส์นิระหว่างสามีและภรรยามีอะไรบา้ง  

(สนิสว่นตวัและสนิสมรส) 

11.  สนิสว่นตวัมีลกัษณะอยา่งไร 

 (ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีอยูก่อ่นสมรส เป็นของใชส้ว่นตวั ของหมัน้ เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการประกอบอาชีพ) 

12.  สนิสมรสมีลกัษณะอยา่งไร  

(คู่สมรสไดม้าระหว่างสมรส ไดม้าระหวา่งสมรสโดยพนิัยกรรม เป็นดอกผลของสนิสว่นตวั) 

13.  ความสมัพนัธข์องครอบครวัเป็นอยา่งไร  

(สามีภรรยาตอ้งช่วยเหลอือปุการะกนัตามความสามารถและฐานะของตน บตุรมีสทิธิใช้

นามสกลุของบดิาและไดร้บัมรดกของบดิาบิดามารดาจะตอ้งอปุการะบตุรจนบรรลนิุตภิาวะ บตุร 

ไม่สามารถฟ้องรอ้งบพุการไีด)้ 

14.  การหยา่กระทาํไดโ้ดยตอ้งยนิยอมทัง้สองฝ่ายใช่หรอืไม่ 

 (ใช่  ทาํไดโ้ดยความยนิยอมทัง้สองฝ่าย  หรอืโดยศาลส ัง่) 

15.  การจะไดร้บัมรดกตอ้งมาจากสาเหตใุด  

(เจา้มรดกตาย เจา้มรดกถกูศาลส ัง่ใหเ้ป็นบคุคลสาบสูญ) 

16.  ทายาทแบ่งเป็นอะไรบา้ง  

(ทายาทโดยธรรม ทายาทโดยพนิัยกรรม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ผูเ้ยาวส์ิ้นสดุการเป็นผูเ้ยาวเ์ม่ือใด  

(อายคุรบ 20 ปีบรบูิรณ์ สมรสตามกฎหมาย) 

2.  ผูแ้ทนโดยชอบธรรมของผูเ้ยาวมี์ใครบา้ง  

(บดิามารดา ผูป้กครอง) 

3.  กรณียกเวน้ที่ผูเ้ยาวส์ามารถกระทาํไดเ้องเฉกเช่นบรรลนิุตภิาวะแลว้ไดแ้กอ่ะไรบา้ง 

(1. นิติกรรมที่ใหป้ระโยชน์แกผู่เ้ยาวฝ่์ายเดียว  2. นิติกรรมที่ผูเ้ยาวต์อ้งทาํเอง

เฉพาะตวั  3. นิติกรรมที่จาํเป็นและเหมาะสมแกก่ารดํารงชีพเรยีกว่า สมควรแกฐ่านานุรูป 

การทาํนิติกรรม) 

4.  บคุคลไรค้วามสามารถ หมายถงึบคุคลที่มีลกัษณะอยา่งไร  

(มีอาการทางจติ จติฟัน่เฟือน  จติบกพรอ่ง) 

5.  การสิ้นสุดแหง่การเป็นคนไรค้วามสามารถ สิ้นสุดเม่ือใด  

(เม่ือผูไ้รค้วามสามารถถงึแกค่วามตาย เม่ือศาลมีคาํส ัง่เพกิถอนใหเ้ป็นคนไร ้

ความสามารถ) 

กฎหมายเกี่ยวกบัช่ือบุคคล 

 

การหมั้น 
ทายาท 

พนัิยกรรม 

มรดก 

การหย่า 

ความสัมพนัธ์ 
ในครอบครัว 

ทรัพย์สิน

ระหว่างสามีและ

ภรรยา 

กฎหมายทีเ่กีย่วกบัครอบครัว 
กฎหมายแพ่งทีเ่กีย่วข้องกบั

ตนเองและครอบครัว 
กฎหมายที่

เกีย่วกบัตนเอง 

กฎหมายเกี่ยวกบั 
  บัตรประจําตัวประชาชน 

การสมรส 



6.  บคุคลที่จะเป็นเสมือนคนไรค้วามสามารถตอ้งประกอบดว้ยหลกัเกณฑใ์ดบา้ง 

 (มีเหตบุกพรอ่งบางอยา่งที่กฎหมายกาํหนดไว ้ ไม่สามารถจดัทาํงานของตนเองได้

เพราะเหตบุกพรอ่ง ศาลส ัง่ใหเ้ป็นคนเสมือนไรค้วามสามารถ) 

7.  ผลของการเป็นคนเสมือนไรค้วามสามารถไดแ้กอ่ะไรบา้ง  

(ตกอยูใ่นความพทิกัษข์องบดิา มารดา หรอืคู่สมรส ถกูจาํกดัความสามารถบางชนิด 

เช่น ทาํสญัญากูย้มื ใชเ้งนิทนุ) 

8.  การสิ้นสุดความเป็นคนเสมือนไรค้วามสามารถสิ้นสดุเม่ือใด 

 (เม่ือคนเสมือนไรค้วามสามารถถงึแกค่วามตาย  ศาลถอนคาํส ัง่) 

9.  กฎหมายแพง่เกี่ยวกบัคนวิกลจรติมีลกัษณะอยา่งไร  

(บคุคลที่มีอาการวิตกจรติที่ศาลยงัไม่ไดส้ ัง่ใหเ้ป็นคนไรค้วามสามารถ ยอ่มมีฐานะ

เหมือนบคุคลทัว่ไป หากบคุคลวิกลจรติไดก้ระทาํการใด ๆ ลงไปในขณะที่วิกลจรติอยูแ่ละ

คู่กรณีรูว้่าผูก้ระทาํเป็นวกิลจรติสามารถตกเป็นโมฆยีะ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

กฎหมายแพ่งทีเ่กีย่วข้องกบั

ตนเองและครอบครัว 

กฎหมายแพ่งเกีย่วกบั

ความสามารถของ

ผู้เยาว์ 

กฎหมายแพ่งเกีย่วกบั 
คนเสมือนไร้ความสามารถ 

กฎหมายแพ่งเกีย่วกบัคนวกิลจริต 

กฎหมายแพ่งเกีย่วกบัคนไร้ความสามารถ 



 

 
2. กฎหมายแพ่งเกีย่วกบันิติกรรมสัญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.  ลูกหน้ีมีหนา้ที่อยา่งไร  

(1. กระทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึงที่ตกลงกบัเจา้หน้ี  2. งดเวน้กระทาํการอยา่งใด 

อยา่งหน่ึงตามคาํส ัง่ของเจา้หน้ี  3. กระทาํการโอนทรพัยส์นิและสง่มอบทรพัยส์นิ) 

2.  ทรพัยไ์ดแ้กอ่ะไรบา้ง  

(อสงัหารมิทรพัย ์  สงัหารมิทรพัย)์   

3.  กรรมสทิธิ์ หมายถงึอะไร 

 (ความเป็นเจา้ของ การครอบครองทรพัยส์นิที่สาํคญัที่สุด) 

4.  กฎหมายกาํหนดใหท้รพัยใ์ดบา้งที่ตอ้งทาํเป็นหนังสอืและจดทะเบยีนต่อพนักงาน  

(อสงัหารมิทรพัย ์  สงัหารมิทรพัยพ์เิศษ) 

5.  อสงัหารมิทรพัยท์ี่ตอ้งจดทะเบียนหรอืทาํเป็นหนังสอืไดแ้กอ่ะไรบา้ง  

(ที่ดิน ทรพัยท์ี่ตดิกบัที่ดินในลกัษณะถาวร ทรพัยซ่ึ์งประกอบเป็นอนัเดียวกบัที่ดิน  

สทิธทิ ัง้หลายอนัเกี่ยวกบักรรมสทิธิ์ในที่ดิน) 

 
 
 

ทรัพย์ 

หนี้ สัญญาซ้ือขาย กฎหมายแพ่งทีเ่กีย่วข้องกบันิติกรรมสัญญา 



6.  สงัหารมิทรพัยพ์เิศษ ประกอบดว้ยอะไรบา้ง  

 (เรอืกาํปัน่ หรอืเรอืมีระวางต ัง้แต่ 6 ตนัข้ึนไป เรอืกลไฟ หรอืเรอืยนตมี์ระวาง

ตัง้แต่ 5 ตนัข้ึนไป แพเฉพาะที่อยูอ่าศยั สตัวพ์าหนะที่ใชใ้นการขบัข่ีหรอืลาก บรรทกุของ) 

7.  ผูข้ายมีหนา้ที่อยา่งไร  

(ขายทรพัยส์นิใหแ้กผู่ซ้ื้อตามที่ตกลงกนัไว ้โดยตอ้งสง่มอบทรพัยส์นิที่สมบูรณ์  

ไม่ชํารุด บกพรอ่ง มีตาํหนิ) 

8.  ผูซ้ื้อมีหนา้ที่อยา่งไร  

(รบัมอบทรพัยส์นิที่ซ้ือขายตามที่ตกลงกนัไว ้ชําระราคาทรพัยส์นิที่ซ้ือขายตามที่ตกลง

กนัไว ้ชําระคา่ธรรมเนียมในการซ้ือขาย) 

9.  ผูซ้ื้อมีสทิธิอยา่งไรบา้ง  

(ตรวจสอบทรพัยส์นิ ไม่รบัมอบทรพัยส์นิเม่ือผูข้ายสง่มอบทรพัยส์นิมากหรอืนอ้ย

เกนิไปตามที่ตกลงกนัไว ้ไดร้บัการชดใชค้า่สนิไหมทดแทน ถา้สนิคา้ไดร้บัความเสยีหาย 

ยกเลกิสญัญาและเรยีกค่าเสยีหายจากการไม่ปฏบิตัิตามสญัญา) 

10.  อายคุวามในการฟ้องรอ้งในการซ้ือขายมีอายกุี่ปี  

(1 ปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

สัญญาทีสํ่าคัญ 

สัญญาซ้ือขาย   สัญญาขายฝาก เช่าทรัพย์   เช่าซ้ือ  กู้ยืมเงิน  คํา้ประกนั  จํานํา  จํานอง 

สัญญาซ้ือขาย สัญญากู้ยืม - ประกนัหนี้ สัญญาเช่า 



 

1.  สญัญาขายฝากมีแบบใดบา้ง 

(การขายฝากอสงัหารมิทรพัยต์อ้งทาํหนังสอื และจดทะเบียนต่อพนักงานเจา้หนา้ที่ 

การขายฝากสงัหารมิทรพัยพ์เิศษ ตอ้งทาํเป็นหนังสอืและจดทะเบียนที่อาํเภอการขายฝาก

สงัหารมิทรพัยช์นิดธรรมดาที่มีราคา 500 ข้ึนไป การขายฝากชนิดน้ีตอ้งมีหนังสอืลงลายมือช่ือ

ฝ่ายที่ตอ้งรบัผิดชอบเป็นสาํคญั) 

2.  กาํหนดเวลาในการไถท่รพัยส์นิคืนเป็นระยะเวลากี่ปี  

(การขายฝากอสงัหารมิทรพัยไ์ถค่ืนไม่เกนิ 10 ปี สงัหารมิทรพัยช์นิดพเิศษและ

ธรรมดา ไถค่นืไม่เกนิ 3 ปี) 

3.  การเช่าทรพัยเ์ป็นสญัญาที่มีลกัษณะอยา่งไร  

(เป็นสญัญาที่บคุคลหน่ึงเรยีกว่า ผูใ้หเ้ช่า ตกลงใหบ้คุคลอกีคนหน่ึงที่เรยีกวา่ ผูเ้ช่า  

ไดใ้ชห้รอืไดร้บัประโยชนจ์ากทรพัยส์นิที่ใหเ้ช่าในระยะเวลาที่กาํหนด) 

4.  การโอนความเป็นเจา้ของในอสงัหารมิทรพัยมี์ลกัษณะอยา่งไร  

(ในอสงัหารมิทรพัย ์ที่เช่าไม่ทาํใหส้ญัญาเช่าที่ทาํไวเ้ดิมสิ้นสุดลง เจา้ของคนใหม่ตอ้ง

ยอมรบัรูแ้ละผูกพนัตามสญัญาเช่าที่เจา้ของเดิมทาํไว ้เจา้ของใหม่จงึกลายเป็นผูเ้ช่า) 

5.  การโอนความเป็นเจา้ของในสงัหารมิทรพัยมี์ลกัษณะอยา่งไร  

(เจา้ของคนใหม่เรยีกเอาทรพัยท์ี่เช่าคนืได ้เม่ือสญัญาเช่าสิ้นสดุลง) 

6.  การสิ้นสุดสญัญาเช่ามีสาเหตใุดบา้ง  

(สิ้นเวลาที่ตกลงกนัไว ้เป็นสญัญาหมดอาย ุผูเ้ช่าถงึแกค่วามตาย ผูเ้ช่าผิดนดัไม่ชําระ

ค่าเช่า) 

7.  แบบของการเช่าซ้ือมีลกัษณะอยา่งไร  

(การเช่าซ้ือตอ้งทาํเป็นหนังสอื ทาํดว้ยวาจาไม่ได ้จะถอืว่าเป็นโมฆะ โดยผูเ้ช่าซ้ือจะ

เขียนสญัญาเอง หรอื กรอกขอ้ความในแบบพมิพก์ไ็ดแ้ต่สญัญานั้นจะตอ้งลงลายมือช่ือของ

คู่สญัญาแต่เพยีงฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง) 

 

 



8.  สทิธแิละหนา้ที่ของคูส่ญัญามีอะไรบา้ง  

(ผูเ้ช่าซ้ือมีสทิธิไดร้บัมอบทรพัยส์นิเช่าซ้ือในสภาพที่ปลอดจากความชํารุดบกพรอ่ง 

ผูใ้หเ้ช่ามีหนา้ที่และรบัผิดชอบในเรื่องทรพัยส์นิชํารุด บกพรอ่ง และผูเ้ช่าซ้ือมีสทิธิบอกเลกิ

สญัญาในเวลาใดกไ็ดห้ากทรพัยส์นิที่ไดม้าชํารุด หากผูเ้ช่าซ้ือผิดนดัไม่ชําระเงนิ เจา้ของ

ทรพัยส์นิที่ใหเ้ช่าซ้ือมีสทิธิบอกเลกิสญัญาเม่ือใดกไ็ด ้สว่นเงนิที่ชําระใหต้กเป็นของผูใ้หเ้ช่าซ้ือ

ถอืเป็นค่าเช่า) 

9.  การกูย้มืเงนิมีขอ้ควรระวงัอะไรบา้ง  

 (1. อยา่ลงลายมือช่ือในกระดาษเปลา่เป็นอนัขาด  2. ตอ้งนบัเงนิใหถ้กูตอ้ง

ครบถว้นตามสญัญา  3. ตอ้งเขียนจาํนวนเงนิเป็นตวัหนังสอืดว้ย  4. สญัญาที่กูต้อ้งทาํ 

อยา่งนอ้ย 2 ฉบบั โดยผูกู้แ้ละผูใ้หกู้ต้่างถอืไวค้นละฉบบั  5. มีพยานอยา่งนอ้ย 1 คน) 

10.  ขอ้ควรระวงัในการชําระเงนิมีอะไรบา้ง  

(1. รบัใบเสรจ็รบัเงนิ  2. รบัหนังสอืสญัญากูเ้งนิคนืจากผูใ้หกู้ ้หลงัจากชําระเงนิครบ

ตามจาํนวนเงนิที่กู ้ 3. มีการบนัทึกลงในสญัญากูว้า่ไดนํ้าเงนิมาชําระแลว้เทา่ไร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญญาขายฝาก การเช่าซ้ือ 

การกู้ยืม 

การเช่าทรัพย์ 

กฎหมายแพ่งเกีย่วกบันิติกรรมสัญญา 



 

 

 

 

 
 
1.  ผูค้ํ้าประกนัมีหนา้ที่รบัผิดชอบอยา่งไร  

(ผูป้ระกนัตอ้งรบัผิดชอบ เช่นเดียวกบัลูกหน้ี หากลูกหน้ีผิดสญัญาต่อเจา้หน้ี และเจา้หน้ี

มีสทิธิเรยีกรอ้งหรอืฟ้องใหผู้ค้ํ้าประกนัรบัผิดได)้ 

2.  ผูค้ํ้าประกนัมีสทิธิอยา่งไรบา้ง  

(เม่ือผูค้ํ้าประกนัถกูเรยีกรอ้งใหชํ้าระหน้ีแทนลูกหน้ี ผูค้ํ้าประกนัไม่ตอ้งชําระหน้ีทนัที 

แตมี่สทิธิใหเ้จา้หน้ีไปเรยีกรอ้งเอาจากลูกหน้ีกอ่น และข้ึนอยูก่บัขอ้ยกเวน้บางประการ เม่ือ 

ผูค้ํ้าประกนัชําระหน้ีแลว้ ผูค้ํ้าประกนัมีสทิธิรบัช่วงสทิธขิองเจา้หน้ี ที่จะเรยีกเอาเงนิชําระใหแ้ก่

เจา้หน้ี คนืจากลูกหน้ีไดต้ามจาํนวนที่ชําระไป) 

3.  คาํพงัเพยใดเกี่ยวขอ้งกบัผูค้ํ้าประกนั  

(เน้ือไม่ไดก้นิ หนังไม่ไดร้องนัง่มีแตเ่อากระดูกมาแขวนคอ) 

4.  ผูค้ํ้าประกนัจะพน้ความรบัผิดชอบเม่ือใด  

(เม่ือเจา้หน้ีผ่อนเวลาใหแ้กลู่กหน้ี เม่ือหน้ีของลูกหน้ีถงึกาํหนดชําระ ผูค้ํ้าประกนั 

เอาเงนิไปชําระแต่เจา้หน้ีไม่ยอมรบั ผูค้าํประกนักห็ลดุพน้จากความผิด) 

5.  ผูร้บัจาํนํามีหนา้ที่อยา่งไรบา้ง  

(1. เกบ็รกัษาทรพัยท์ี่มาจาํนําไม่ใหสู้ญหาย เสยีหาย 2. ไม่นําทรพัยจ์าํนําไปใช ้

ทรพัยส์นิบางชนิด  3. ตอ้งเสยีค่าบาํรุงรกัษา ผูร้บัจาํนําคิดค่าใชจ้า่ยจากผูจ้าํนําได)้ 

6.  ผูร้บัจาํนํามีสทิธบิงัคบัจาํนําอยา่งไรไดบ้า้ง  

(แจง้เป็นหนังสอืไปใหลู้กหน้ีมาไถถ่อนทรพัยภ์ายในเวลาอนัสมควร ถา้ไม่มา สามารถ

นําทรพัยไ์ปขายทอดตลาดได ้ผูร้บัจาํนํายื่นฟ้องตอ่ศาล ใหข้ายทอดตลาดทรพัยท์ี่จาํนํา) 

7.  ทรพัยท์ี่จาํนองไดมี้อะไรบา้ง  

(อสงัหารมิทรพัย ์และ สงัหารมิทรพัยช์นิดพเิศษ) 

กฎหมายแพ่งเกีย่วกบันิติกรรมสัญญา การคํา้ประกนั การจํานอง 

การจํานํา 



8.  แบบของการจาํนองมีลกัษณะอยา่งไร  

(ตอ้งทาํเป็นหนงัสอืและจดทะเบียนต่อพนักงานเจา้หนา้ที่) 

9.  ผูร้บัโอนทรพัยส์นิที่จาํนองมีสทิธิหนา้ที่อยา่งไร  

(ผูร้บัโอนทรพัยส์นิซ่ึงจาํนองจะไถถ่อนจาํนองกไ็ด ้หากมีไดเ้ป็นตวัลกูหน้ีหรอื 

ผูค้ํ้าประกนั ผูร้บัโอนซ่ึงประสงคจ์ะไถถ่อนจาํนองตอ้งบอกกลา่วความประสงคน์ั้นแกผู่เ้ป็น

ลูกหน้ีชัน้ตน้) 

10.  สญัญาจาํนองจะระงบัเพราะเหตใุด 

 (เม่ือหน้ีประกนัระงบัสิ้นไป เม่ือเจา้หน้ีปลดจาํนองใหผู้จ้าํนองโดยทาํเป็นหนังสอื  

เม่ือมีการบงัคบัจาํนอง) 

 

 

3. กฎหมายอาญา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ชีวติ 
การกระทาํโดย 
ประมาทต่อชีวติ

และร่างกาย 

วิง่ราวทรัพย์ 

ชิงทรัพย์ 

ปล้นทรัพย์ 

กรรโชกทรัพย์ 

รีดเอาทรัพย์ 

ฉ้อโกงทรัพย์ 

ยกัยอกทรัพย์ 

การลกัทรัพย์ 

ความผดิเกีย่วกบัชีวติและร่างกาย 

ความผดิ

เกีย่วกบัทรัพย์ โทษทางอาญา กฎหมายอาญา

 

ร่างกาย 



1.  ลกัษณะของการกระทาํผิดกฎหมายอาญามีลกัษณะใดบา้ง  

(เจตนา ประมาท ไม่เจตนา) 

2.  ความผิดเกี่ยวกบัทรพัยไ์ดแ้กอ่ะไรบา้ง  

 (การลกัทรพัย ์วิ่งราวทรพัย ์ชิงทรพัย ์ปลน้ทรพัย ์กรรโชกทรพัย ์รีดเอาทรพัย ์

ฉอ้โกงทรพัย ์ยกัยอกทรพัย)์ 

3. การลกัทรพัยมี์ลกัษณะอยา่งไร 

(การเอาทรพัยข์องผูอ้ืน่หรอืที่ผูอ้ืน่เป็นเจา้ของรวมมาเป็นของตนโดยทจุรติ) 

4.  การวิ่งราวทรพัยมี์ลกัษณะอยา่งไร  

(การลกัทรพัยข์องผูอ้ืน่โดยการฉกฉวยเอาไปซ่ึงหนา้และไม่เกรงกลวั) 

5.  การชิงทรพัยมี์ลกัษณะอยา่งไร  

(การลกัทรพัยข์องผูอ้ืน่โดยใชก้าํลงัประทษุรา้ยเพื่อใหไ้ดท้รพัย)์ 

6.  การปลน้ทรพัยมี์ลกัษณะอยา่งไร  

(การชิงทรพัยท์ี่รว่มกนัทาํต ัง้แต่ 3 คนข้ึนไป) 

7.  การกรรโชกทรพัยมี์ลกัษณะอยา่งไร  

(ใชก้าํลงัประทษุรา้ยหรอืขู่เข็ญว่าจะทาํอนัตรายผูถ้กูประทษุรา้ย) 

8.  การรดีเอาทรพัยมี์ลกัษณะอยา่งไร  

(การข่มขืนใจผูอ้ืน่ใหเ้ปิดเผยความลบัที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะทรพัยส์นิ) 

9.  การฉอ้โกงทรพัยมี์ลกัษณะอยา่งไร  

(การใชก้ลอบุายเอาทรพัยข์องผูอ้ืน่โดยการหลอกลวงปกปิดขอ้เท็จจรงิ) 

10.  การยกัยอกทรพัยมี์ลกัษณะอยา่งไร  

(เป็นการกระทาํผิดไดท้รพัยข์องผูอ้ืน่มาครอบครองไวแ้ลว้เบียดบงัเอาทรพัยน์ั้น 

เป็นของตน) 

11.  ความผิดทางอาญาเกี่ยวกบัชีวิตไดแ้กอ่ะไรบา้ง  

(ความผิดฐานฆา่ผูอ้ืน่ การช่วยยยุงใหผู้อ้ืน่หรอืเด็กฆา่ตนเอง) 

 
 



12.  ความผิดทางอาญาเกี่ยวกบัรา่งกายไดแ้กอ่ะไรบา้ง  

(ทาํรา้ยรา่งกายโดยไม่มีอนัตราย ทาํรา้ยรา่งกายโดยมีอนัตราย ทาํรา้ยรา่งกาย 

โดยไดร้บัอนัตรายสาหสั ทาํรา้ยรา่งกายจนถงึแกชี่วิต) 

13.  ความผิดทางอาญาที่กระทาํโดยประมาทต่อชีวติและรา่งกายไดแ้กอ่ะไรบา้ง  

(การกระทาํโดยประมาทเป็นเหตใุหผู้อ้ืน่ถงึความตาย ใหผู้อ้ืน่รบัอนัตรายสาหสั  

ใหผู้อ้ืน่รบัอนัตรายแกก่ายหรอืจติใจ) 

14.  โทษทางอาญาไดแ้กอ่ะไรบา้ง  

 (1. ประหารชีวติ  2. จาํคุก  3. กกัขงั  4. ปรบั  5. รบิทรพัยส์นิ)  

 

 

4. กฎหมายภาษอีากร 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  หน่วยงานใดมีหนา้ที่จดัเกบ็ภาษี  

(กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั กรมที่ดิน 

กระทรวงมหาดไทย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิ่น) 

กฎหมายภาษีอากร 

ภาษีโรงเรือน

และทีด่ิน 

ภาษีเงินได้

หัก ณ ทีจ่่าย 

ภาษีธุรกจิเฉพาะ 

ภาษีมูลค่าเพิม่ 

 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภาษีเงินได้ 
บุคคลธรรมดา 

ภาษีป้าย 



2.  กรมสรรพากรจดัเกบ็ภาษีประเภทใด  

(ภาษีอากรตามประมวลรษัฎากร ภาษีอากรตามกฎหมายอืน่) 

3.  กรมสรรพสามิตเกบ็ภาษีประเภทใด  

(การขายสนิคา้และใหบ้รกิารการขายสนิคา้ฟุ่ มเฟือย) 

4.  กรมศลุกากรจดัเกบ็ภาษีประเภทใด  

(สนิคา้ที่นําเขา้และสง่ออกระหว่างประเทศ) 

5.  ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดาคือภาษีลกัษณะใด  

(ภาษีที่จดัเกบ็จากบคุคลทัว่ไปที่มีเงนิไดต้ ัง้แต่ 150,001 บาทข้ึนไป เกดิข้ึนระหว่างวนัที่  

1 ม.ค. ถงึ 31 ธ.ค.ของปีที่ผ่านมา  มีกาํหนดชําระตัง้แต่เดือน ม.ค. – มี.ค.) 

6.  การยื่นแบบภาษีทาํไดอ้ยา่งไร  

(ยื่นที่สาํนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ยื่นทางไปรษณีย ์ยื่นผ่านเว็บไซตข์องกรมสรรพากร 

ธนาคารพาณิชยแ์ละสาขาที่ต ัง้อยูใ่นกรุงเทพมหานครหรอืต่างจงัหวดั) 

7.  ภาษีเงนิไดนิ้ติบคุคลไดจ้ากที่ใด  

(บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลที่ต ัง้ข้ึนตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ กจิการซ่ึงเป็น

การคา้หรอืการหากาํไรในประเทศไทยที่ดําเนินการกจิการที่รว่มทนุกนัคา้หรอืหากาํไรระหว่าง 

นิติบคุคล มูลนิธิหรอืสมาคมที่ประกอบกจิการซ่ึงมีรายได)้ 

8.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นภาษีเกี่ยวกบัอะไร  

(ภาษีที่จดัเกบ็จากผูป้ระกอบการที่ขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารในทางธุรกจิหรอืวิชาชีพซ่ึง

ประกอบกจิการในรูปของบคุคลธรรมดาคณะบคุคล หา้งหุน้สว่นที่มิใช่นิตบิคุคล มีรายรบัมากกวา่ 

1.8 ลา้นบาท / ปี) 

9.  พระราชกฤษฎกีาไดใ้ชภ้าษีรายรบักอ่นหกัรายจา่ยกี่เปอรเ์ซ็นต ์

(7 %) 

10.  ภาษีธุรกจิเฉพาะเป็นภาษีที่เรยีกว่าเกบ็จากที่ใดบา้ง  

(ธนาคารการประกอบธุรกจิเงนิทนุ ธุรกจิหลกัทรพัย ์ธุรกจิเครดิต ประกนัชีวิต การจาํนํา 

การขาย อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการคา้) 

 



11.  กจิการใดที่ไม่ตอ้งเสยีภาษีธุรกจิเฉพาะบา้ง  

(ธนาคารแหง่ประเทศไทย บรรษทัเงนิทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย การรบัจาํนําของ

กระทรวง ทบวง กรม) 

12.  ป้ายที่ตอ้งเสยีภาษีไดแ้กป้่ายอะไรบา้ง  

(ป้ายที่แสดงช่ือยี่หอ้หรอืเครื่องหมายที่ใชใ้นการประกอบการคา้ หรอืกจิการอืน่ ๆ เพื่อการ

โฆษณา) 

13.  การยื่นแสดงรายการภาษีป้ายยื่นไดท้ี่ใด  

(สาํนักงานเขตเทศบาล หรอืนายอาํเภอหรอืสาํนักงานสขุาภบิาล ภายในเดือนมีนาคมของ 

ทกุปี) 

14.  การชําระภาษีป้ายชําระภายในกี่วนั  

(15 วนั) 

15.  ภาษีโรงเรอืนและที่ดินคือภาษีเกี่ยวกบัอะไร  

(ที่อยูอ่าศยัหรอืสิ่งปลูกสรา้งอืน่ ๆ กบัที่ดินซ่ึงอยูอ่าศยัเองหรอืใหผู้อ้ืน่เช่าหรอืใชป้ระกอบ

กจิการต่าง ๆ ในรอบปี) 

16.  จะตอ้งชําระภาษีโรงเรอืนและที่ดินภายในกี่วนัหลงัจากไดร้บัการแจง้ประเมิน  

(30 วนั) 

17.  อตัราการเสยีภาษีโรงเรอืนคิดเป็นเท่าไร  

(รอ้ยละ 12
2
1 ของค่ารายปี) 

18.  ภาษีเงนิไดห้กั ณ ที่จา่ยมีลกัษณะอยา่งไร  

(การคาํนวณหกัภาษี ณ ที่จา่ย ใหค้าํนวณหกัไดท้กุคร ัง้ที่จา่ยเงนิไดพ้งึประเมิน ในอตัรา 

รอ้ยละของยอดเงนิไดพ้งึประเมินที่จา่ยในแตล่ะคร ัง้ ตามประเภทเงนิไดพ้งึประเมิน)  

 
 
 
 
 



 
 

5. กฎหมายเกีย่วกบัการรับราชการทหาร 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
1.  การรบัราชการทหารมีกี่ประเภท อะไรบา้ง  

(4 ประเภท ไดแ้ก ่การรบัราชการทหารกองเกนิ การรบัราชการทหารกองประจาํการ 

การรบัราชการทหารกองหนุน การรบัราชการทหารประจาํการ) 

2.  ทหารกองเกนิคือทหารลกัษณะอยา่งไร  

(ชายไทยที่มีอายตุ ัง้แต่ 18 ปี บรบูิรณ์และยงัไม่ถงึ 30 ปีบรบูิรณ์ ซ่ึงไดล้งบญัชีทหาร

กองเกนิที่อาํเภอทอ้งที่ที่ตนมีภมิูลาํเนาอยู)่ 

3.  บคุคลที่อยูใ่นเกณฑด์งักลา่วตอ้งไปแสดงตนเพื่อลงบญัชีทหารกองเกนิอยา่งไร  

(ไปลงบญัชีที่อาํเภอที่ซ่ึงเป็นภมิูลาํเนาทหารของตน ถา้ไปลงทะเบียนไม่ไดต้อ้งใหผู้ท้ี่

บรรลนิุตภิาวะไปแจง้แทน) 

4.  บคุคลใดที่ไดร้บัการยกเวน้ทหารกองเกนิ  

(ภกิษุสงฆผู์ท้รงสมณศกัด์ิสามเณรที่เป็นเปรยีญ ผูท้ี่อยูใ่นระหว่างถกูคุมขงั) 

5.  ทหารกองประจาํการคือทหารลกัษณะอยา่งไร  

(ผูซ่ึ้งไดร้บัการตรวจเลอืกเขา้รบัราชการทหาร และเขา้รบัราชการทหารตามกรมกองใด ๆ 

ตามที่ทางราชการกาํหนด) 

กฎหมายเกี่ยวกบัการรับราชการทหาร ทหารกองหนุน 

ทหารประจําการ 

ทหารกองประจําการ 

ทหารกองเกิน 



6.  การเกณฑท์หารตอ้งเริ่มเม่ืออายกุี่ปี  

(21 ปี ในปีพทุธศกัราชนั้น) 

7.  บคุคลใดบา้งที่ไดร้บัการยกเวน้ใหเ้ป็นทหารกองเกนิ  

(พระภกิษุ สามเณร นักบวช บคุคลซ่ึงอยูใ่นระหว่างการฝึกวิชาทหารตามหลกัสูตรที่

กระทรวงกลาโหมกาํหนด นักเรยีนโรงเรยีนเตรยีมทหาร ครูประจาํการสอนหนังสอืในความควบคมุ

ของกระทรวง กรม นักศึกษาของศูนยก์ลางอบรมการศึกษาผูใ้หญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ 

นักศึกษาของศูนยฝึ์กการบินพลเรอืนของกระทรวงคมนาคม บคุคลซ่ึงไดส้ญัชาติไทยโดยการแปลง

สญัชาติ บคุคลซ่ึงไดร้บัโทษจาํคุกต ัง้แต่ 10 ปีข้ึนไป หรอืเคยจาํคุกรวมกนัหลายคร ัง้ต ัง้แต่ 10 ปี 

ข้ึนไป) 

8.  ทหารกองหนุนคือทหารประเภทใด  

(ทหารที่ปลดจากกองประจาํการตามกาํหนดเวลารบัราชการ หรอืทหารกองเกนิที่สาํเรจ็ 

การฝึกศึกษาวิชาทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการฝึกวิชาทหาร) 

9.  ทหารประจาํการคือทหารประเภทใด  

(ทหารอาชีพ ที่รบัราชการตามที่กระทรวงกลาโหมกาํหนด) 

 
 

6. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภค 
ในด้านสัญญา 

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการขาย

และตลาดแบบตรง 

การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลาก 

การคุ้มครองผู้บริโภค

ในด้านการโฆษณา 



 
 
1.  สทิธขิองผูบ้รโิภคที่จะไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายไดแ้กอ่ะไรบา้ง 

(สทิธิที่จะไดร้บัข่าวสารรวมทัง้คาํพรรณนาคณุภาพที่ถกูตอ้งเพยีงพอเกีย่วกบัการซ้ือ

สนิคา้และบรกิาร สทิธทิี่จะมีอสิระในการเลอืกหาสนิคา้หรอืบรกิาร สทิธทิี่จะไดร้บัความ

ปลอดภยัจากการใชส้นิคา้หรอืบรกิาร สทิธิที่จะไดร้บัความเป็นธรรมในการทาํสญัญา สทิธทิี่จะ

ไดร้บัการพจิารณาและชดเชยความเสยีหาย) 

2.  องคก์รใดมีหนา้ที่เกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค  

(สาํนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค (สคบ.) ) 

3.  การคุม้ครองผูบ้รโิภคในดา้นการโฆษณามีลกัษณะอยา่งไร  

(มีคณะกรรมการว่าดว้ยการโฆษณา ดําเนินการดงัน้ี ควบคมุดูแลการโฆษณาสนิคา้

หรอืบรกิารโดยจะตอ้งไม่ใชข้อ้ความที่ไม่เป็นธรรมต่อผูบ้รโิภค ป้องกนัหรอืระงบัยบัย ัง้ 

ความเสยีหายหรอือนัตรายที่จะเกดิข้ึนต่อผูบ้รโิภค ตรวจสอบขอ้ความโฆษณาของผูป้ระกอบ

ธุรกจิกอ่นทาํการโฆษณา) 

4.  การคุม้ครองผูบ้รโิภคในดา้นฉลากเป็นหนา้ที่ของคณะกรรมการว่าดว้ยฉลากจะตอ้งมี

หนา้ที่อยา่งไร  

(กาํหนดสนิคา้ที่ประชาชนทัว่ไปใชแ้ละสนิคา้ที่อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายต่อสขุภาพและ

จติใจใหเ้ป็นสนิคา้ที่ควบคุมฉลาก กาํหนดหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขในการทาํฉลาก มีอาํนาจให ้

ผูป้ระกอบการธุรกจิแกไ้ขฉลากที่ไม่ถกูตอ้ง มีอาํนาจออกคาํส ัง่เกี่ยวกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค)  

5.  การเลอืกซ้ือสนิคา้พจิารณาจากสิ่งใด  

(ผูบ้รโิภคควรตรวจและสอบถามรายละเอยีดฉลากของสนิคา้ เพื่อเป็นขอ้มลูในการ

เปรยีบเทียบกอ่นตดัสนิใจเลอืกซ้ือสนิคา้ ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบัแหลง่กาํเนิด สภาพ 

คุณภาพของสนิคา้ ศึกษาเกี่ยวกบัเงื่อนไข หรอืขอ้จาํกดัของสนิคา้ ตรวจดูสภาพ คุณภาพ 

และปรมิาณของสนิคา้วา่เป็นจรงิตามที่ระบไุวใ้นฉลาก) 

 
 



6.  การเลอืกซ้ือสนิคา้ควรสงัเกตสิ่งใดบนฉลากบา้ง  

(ช่ือสถานที่ประกอบการ ชนิดของสนิคา้ ราคา วนัเดือนปีที่ผลติหรอืหมดอายปุรมิาณ

สุทธิ สว่นประกอบของสนิคา้ คาํแนะนําและคาํเตอืนเกี่ยวกบัสนิคา้) 

7.  การคุม้ครองผูบ้รโิภคในดา้นสญัญามีข้ึนเพื่อแกป้ญัหาใด  

(เพื่อเป็นการแกไ้ขปญัหาและป้องกนัมิใหผู้บ้รโิภคถกูเอารดัเอาเปรยีบในการทาํสญัญากบั 

ผูป้ระกอบธุรกจิ) 

8.  การตรวจสอบสญัญามีลกัษณะอยา่งไร  

(ตอ้งตรวจสอบช่ือ ที่อยูข่องคู่สญัญา ความสามารถของคู่สญัญา การลงช่ือตอ้งลงต่อหนา้กนั

ทกุฝ่าย) 

9.  การคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นการขายและตลาดแบบตรงมีกฎหมายบญัญตัิอยา่งไร  

(เอกสารการซ้ือขาย ตอ้งระบผูุซ้ื้อ ผูข้าย วนัเดือนปีที่ซ้ือขาย สทิธิในการบอกเลกิสญัญา 

และเป็นภาษาไทยชดัเจน ผูบ้รโิภคมีสทิธิบอกเลกิสญัญาไดโ้ดยสง่หนังสอืแสดงเจตนาไปที่ผูข้าย

ภายใน 7 วนั ถา้เป็นความผิดของผูบ้รโิภคในการทาํสนิคา้หายหรอืชํารุด ผูบ้รโิภคตอ้งชดใช้

ค่าเสยีหาย เวน้แต่เป็นความเสยีหายจากการเปิดหรอืการประกอบสนิคา้ คาํรบัประกนัสนิคา้ตอ้ง

เป็นภาษาไทย) 

 

 

 

7. ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 

 
 

  

 

 

 

 

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 
กฎหมายมนุษยธรรม 
ทีก่าํหนดในพธีิ 
สารเพิม่เติม 

กฎหมายมนุษยธรรมที่ 
กาํหนดในอนุสัญญาเจนีวา 



1.  กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศรเิริ่มโดยใคร  

(องัร ีดูนังค)์ 

2.  กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมีข้ึนเพือ่ช่วยเหลอืใคร  

(ช่วยเหลอืทหารและพลเรอืน ตลอดทัง้เชลยศึกในยามที่มีการขดัแยง้ทางทหารหรอื 

มีสงครามเกดิข้ึน) 

3.  กฎหมายมนุษยธรรมในรูปแบบของอนุสญัญาเรยีกว่าอะไร  

(อนุสญัญาเจนีวา)  

4.  กฎหมายมนุษยธรรมที่กาํหนดในอนุสญัญาเจนีวามีกี่ฉบบั  

(4 ฉบบั)  

5.  กฎหมายมนุษยธรรมที่กาํหนดในพธิีสารเพิ่มเติมมีกี่ฉบบั  

(2 ฉบบั) 

6.  เน้ือหาของกฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศมุ่งเนน้ในเรื่องใดบา้ง  

(การเคารพในชีวิตทหารและพลเรอืน การเคารพสญัลกัษณ์กาชาด หา้มทาํรา้ยคนที่

วางอาวธุ ช่วยคนบาดเจบ็และรกัษาพยาบาล การแบ่งเขตทหารและพลเรอืน การกาํจดัวิธ ี

ในการทาํสงคราม) 

 

 

  


