
 

แนวข้อสอบ 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

แจกฟร ี



รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย  http://pun2013.bth.cc   http://pun.fix.gs http://valrom2012.fix.gs   หนา 1  

แนวข้อสอบ 
พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่พ.ศ. 2539 

(ชุดท่ี 1 จํานวน 30 ข้อ) โดยประพันธ์ เวารัมย์ 
******************************************************* 

1. พระราชบัญญัติความรับผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่ มีผลบังคับเมื่อใด 
ก. วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2539 
ข. วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2539 
ค. วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2539 
ง. วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2539 
จ. วันถัดวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2539 

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

2. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่าโดยที่สมควรมีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้ไว้ ณ วันที่เท่า
ของรัชกาลปัจจุบัน 

ก. 26 กันยายน 2539 
ข. 27 กันยายน 2539 
ค. 28 กันยายน 2539 
ง. 14  พฤศจิกายน 2539 
จ. 15 พฤศจิกายน 2539 

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

3. เมื่อข้าราชการ/พนักงานหรือลูกจ้างกระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. หน่วยงานของรัฐจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายทุกกรณี 
ข. หน่วยงานของรัฐจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหาย เฉพาะในกรณีท่ีเป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ค. ถ้าเป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าท่ี ให้ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐโดยตรง 
ง. ถ้าการกระทําน้ันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าท่ี ผู้เสียหายจะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 
จ. ถ้าการกระทําน้ันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าท่ี ข้าราชการผู้นั้นต้องรับผิดชอบเอง 

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

3.เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค ในช้ันต้นเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต้อง
รายงานให้ผู้ใดรับทราบโดยไม่ชักช้า 

ก. หัวหน้าหน่วยงานน้ัน 
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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จ. นายกรัฐมนตรี 
*************************************************** 

4. พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 บุคคลใดเป็นผู้เป็นผู้รักษาการตาม
ตําแหน่งหน้าที่ 

ก. นายวัลลภ พริ้งพงษ์ 
ข. นายจาตุรนต์ ฉายแสง 
ค. พลเอกประชา พรหมนอก 
ง. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 
จ. นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 

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

5. เจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 หมายถึงใครข้อใดกล่าว
ไม่ถูกต้อง 

ก. ลูกจ้างท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ข. พนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล 
ค. ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ง. นายมีคนเก็บขยะ 
จ. นายรุ่งพนักงานเก็บสิ่งปฏิกูลสังกัดกองสาธารณสุข 

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

6. หน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ปี 2539 ไม่ได้หมายถึง
หน่วยงานใด 

ก. องค์การบริหารส่วนตําบล 
ข. เทศบาล 
ค. อําเภอ 
ง. มูลนิธิ 
จ. รัฐวิสาหกิจ 

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

7. กรณีพิสูจน์ไม่ได้จะฟ้องละเมิดหน่วยงานใดให้ฟ้องที่ใคร 

ก. กระทรวงมหาดไทย 
ข. สํานักนายกรัฐมนตรี 
ค. สํานักงบประมาณ 
ง. กระทรวงการคลัง 

จ. กรมบัญชีกลาง 
*************************************************** 
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8. ข้อใดไม่ใช่ ลักษณะของหลักการที่นํามาใช้ในพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ 

ก. หลักในเรื่องลูกหน้ีร่วมตามกฎหมายแพ่ง 
ข. หลักการซ่ึงเจ้าหน้าท่ีต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีเฉพาะเม่ือเป็นการจงใจให้เกิดความ

เสียหายเท่าน้ัน 
ค. หลักการซ่ึงเจ้าหน้าท่ีต้องรับผิดชอบทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีเฉพาะเม่ือเป็นการประมาท

เลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่าน้ัน 
ง. ความรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีไม่ต้องรับผิดชอบเป็นการ

เฉพาะตัว 
จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 

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

9. เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด                           
ข. พนักงานเทศบาล 
ค. ลูกจ้างท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ง. ลูกจ้างภารกิจของเทศบาล 
จ. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

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

10. หากเจ้าหน้าที่กระทําละเมิด และหน่วยงานของรัฐผู้น้ันไม่ต้องรับผิด จึงไม่ได้มีคําส่ังให้ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน แต่กระทรวงการคลังเห็นว่าต้องรับผิดชอบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว 
มีอายุความเท่าใด 

ก. 1 ปีนับแต่วันท่ีหน่วยงานของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
ข. 1 ปีนับแต่วันท่ีหน่วยงานรัฐรู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวเจ้าหน้าท่ีผู้จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ค. 2 ปีนับแต่วันท่ีหน่วยงานของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
ง. 2 ปีนับแต่วันท่ีหน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวเจ้าหน้าท่ีผู้จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
จ. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 

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

11. ข้อใดกล่าวผิด 
ก. หากหน่วยงานของรัฐท่ีฟ้องเห็นว่า เรื่องท่ีถูกฟ้อง เจ้าหน้าท่ีต้องรับผิด หน่วยงานของรัฐดังกล่าวมีสิทธิ

ขอให้ศาลพิจารณาคดีนั้น และเรียกเจ้าหน้าท่ีนั้นเข้ามาเป็นคู่ความในคดี 
ข. หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐถูกฟ้องเป็นการเฉพาะตัว เห็นว่าตนเองกระทําไปตามหน้าท่ีมีสิทธิขอให้ศาลพิจารณา

คดีนั้น และเรียกหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นคู่ความในคดี 
ค. หากศาลพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุท่ีหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีถูกฟ้องมิใช่ผู้ต้องรับผิด ให้คดีเป็น

สิ้นสุด 
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ง. การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าท่ีไม่ใช่กระทําในการปฏิบัติ เจ้าหน้าท่ีต้องรับผิดเป็นการเฉพาะตัว 
จ. ถ้าศาลพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุท่ีหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีถูกฟ้องมิใช่ผู้ต้องรับผิด ให้ขยายอายุ

ความฟ้องร้องผู้ท่ีต้องรับผิดซ่ึงมิได้ถูกเรียกเข้ามาในคดีออกไปถึงหกเดือนนับแต่วันท่ีคําพิพากษาน้ันถึง
ท่ีสุด 

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

12. ถ้าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย เพ่ือการละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ไปแล้ว หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
คืนได้ตามหลักการใด ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. ไม่มีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนคืน 
ข. ละเมิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าท่ี 
ค. ละเมิดจากการจงใจของเจ้าหน้าท่ี 
ง. ให้คํานึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทําและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้

เต็มจํานวนของความเสียหายก็ได้ 
จ. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 

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

13. กรณีที่ผู้เสียหายย่ืนคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหม ทดแทนสําหรับ
ความเสียหายที่เกิดข้ึนแก่ตน ซึ่งหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาและมีคําส่ังไปแล้ว ผู้เสียหายไม่
พอใจผลการวินิจฉัย หน่วยงานของรัฐ ผู้เสียหายมีสิทธิดําเนินการอย่างไร 

ก. ไม่มีสิทธิดําเนินการใดๆ เน่ืองจากวินิจฉัยไปแล้ว 
ข. ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 
ค. ฟ้องร้องต่อศาล 
ง. ฟ้องหน่วยงานกํากับดูแลหน่วยงานน้ัน 
จ. ข้อ ข. และข้อ ค. ถูกต้อง 

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

14. กรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กําหนด
อายุเท่าใด 

ก. 1 ปีนับแต่วันท่ีหน่วยงานรัฐรู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวเจ้าหน้าท่ีผู้จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ข. 2 ปีนับแต่วันท่ีหน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิด 
ค. 3 เดือนนับแต่วันท่ีหน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวเจ้าหน้าท่ีผู้จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ง. 3 ปีนับแต่วันท่ีหน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าท่ีผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน 
จ. 4 ปีนับแต่วันท่ีหน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าท่ีผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน 

*************************************************** 
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15. การกําหนดเวลาร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการกฤษฎีกา ในกรณีที่ผู้เสียหายไม่พอใจผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐจะต้อง
ร้องทุกข์ภายในกี่วัน ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด 

ก. 15 วัน 
ข. 30 วัน 
ค. 60 วันนับแต่วันท่ีตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย 
ง. 90 วันนับแต่วันท่ีตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย 
จ. 120 วัน 

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

16. ในการพิจารณาคําขอของหน่วยงานของรัฐ ที่ ผู้เสียหายได้ ย่ืนต่อหน่วยงานของรัฐ มี
กําหนดเวลากี่วัน 

ก. 30 วัน 
ข. 45 วัน 
ค. 90 วัน 
ง. 120 วัน 
จ. 180 วัน 

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

17. หากมีเร่ืองที่ไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดน้ันจะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้รัฐมนตรี
เจ้าสังกัดหรือกํากับหรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐแห่งน้ันทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลา
ออกไปได้ แต่รัฐมนตรีดังกล่าวจะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้อีกได้ไม่เกินกี่วัน 

ก. 30 วัน 
ข. 45 วัน 
ค. 90 วัน 
ง. 120 วัน 
จ. 180 วัน 

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

18. หากหน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปแล้ว สิทธิจะเรียกให้เจ้าหน้าที่
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคืน มีอายุความเท่าใด 

ก. 6 เดือน นับแต่วันท่ีศาลมีคําพิพากษา 
ข. 6 เดือน นับแต่วันท่ีหน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย 
ค. 1 ปี นับแต่วันท่ีหน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้แก่เสียหาย 
ง. 1 ปี นับแต่วันท่ีศาลมีคําพิพากษา 
จ. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 

*************************************************** 
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19. วัตถุประสงค์หลักของ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก. ต้องการคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีปฏิบัติหน้าท่ีโดยสุจริตและรอบคอบ 
ข. ต้องการคุ้มครองหน่วยงานของรัฐท่ีได้รับผลกระทบจากการฟ้องร้องของเอกชน 
ค. ต้องการคุ้มครองหน่วยงานรัฐ 
ง. ต้องการคุ้มครองหน่วยงานเอกชน 
จ. ต้องการคุ้มครองหน่วยงานรัฐและเอกชน 

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

20. หากหน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย โดยเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบค่า
สินไหม สิทธิของหน่วยงานรัฐที่จะเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค่าสินไหมทดแทน มีอายุความ
เท่าใด 

ก. ภายในครึ่งปี 
ข. ภายใน 1 ปี 
ค. ภายใน 2 ปี 
ง. ภายใน 4 ปี 
จ. ภายใน 5 ปี 

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

21. กรณีที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐกระทําการละเมิด กระทําในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหาก
จากกระทําดังกล่าวต้องฟ้องใคร 

ก. ฟ้องเจ้าหน้าท่ีท่ีทําละเมิด 
ข. ผู้ถูกกระทําละเมิดมีสิทธิเลือกฟ้องตามความประสงค์ 
ค. ฟ้องตัวเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีสังกัด 
ง. ฟ้องหน่วยงานของรัฐท่ีผู้ทําละเมิดสังกัด 
จ. ไม่มีสิทธิฟ้อง 

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

22. กรณีที่เกิดละเมิดข้ึนแก่หน่วยงานของรัฐ โดยเจ้าหน้าที่รัฐกระทําต่อเอกชน โดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้รับผิดชอบค่าสินไหมทดแทน คือใคร 

ก. เจ้าหน้าท่ีรัฐ 
ข. หน่วยงานรัฐ 
ค. กระทรวงการคลัง 
ง. เจ้าหน้าท่ีของรัฐและหน่วยงานของรัฐ 
จ. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 

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

23. กรณีที่เจ้าหน้าที่หลายคนต้องรับผิดชอบร่วมกันในผลแห่งละเมิด ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด 

ก. เจ้าหน้าท่ีแต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่าน้ัน 
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ข. ทุกคนต้องรับผิดเท่าๆกัน 
ค. เจ้าหน้าท่ีแต่ละคนต้องร่วมรับผิดในลักษณะของลูกหน้ีร่วม 
ง. ถูกเฉพาะข้อ ข. และข้อ ค. 
จ. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 

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

24. ข้อใดมิใช่ ลักษณะของหลักการที่นํามาใช้ใน พ.ร.บ. ความรับผิดชอบทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ 

ก. หลักการซ่ึงเจ้าหน้าท่ีต้องรับผิดชอบทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี เฉพาะการประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงเท่าน้ัน 

ข. หลักการซ่ึงเจ้าหน้าท่ีต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี เฉพาะเม่ือเป็นการจงใจให้เกิดความ
เสียหายเท่าน้ัน 

ค. เรื่องลูกหน้ีร่วมตามกฎหมายแพ่ง 
ง. ความรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีไม่ต้องรับผิดชอบเป็นการ

เฉพาะตัว 
จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 

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

25. ผู้เสียหายได้ย่ืนคําขอให้หน่วยงานรัฐพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หน่วยงานรัฐต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน 

ก. 30 วัน 
ข. 60 วัน 
ค. 90 วัน 
ง. 120 วัน 
จ. 180 วัน 

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

26. เจ้าหน้าที่ หมายความว่า  
ก. ข้าราชการ 
ข. ลูกจ้าง 
ค. พนักงานจ้าง 
ง. ผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งต้ังในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด 
จ. ถูกทุกข้อ 

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

27. การฟ้องร้องกรณีที่เกิดละเมิดข้ึนแก่เอกชน โดยเจ้าหน้าที่รัฐได้ปฏิบัติไปตามหน้าที่ผู้เสียหาย
จะฟ้องร้องต่อหน่วยงานใด เพ่ือให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

ก. ไม่สามารถฟ้องร้องได้ 
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ข. ฟ้องเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ค. ฟ้องกระทรวงการคลังเท่าน้ัน 
ง. ฟ้องหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีสังกัด 
จ. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 

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

28. ผู้เสียหายสามารถย่ืนฟ้องร้องเมื่อถูกละเมิด กรณีที่มิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่อหน่วยงาน
ใด  

ก. ศาลยุติธรรม 
ข. ศาลปกครอง 
ค. กระทรวงการคลัง 
ง. หน่วยงานรัฐ 
จ. กระทรวงมหาดไทย 

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

29. ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 

ก. ไม่ต้องหักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออก 
ข. ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย 
ค. ให้หักค่าสินไหมทดแทนออกด้วย 
ง. ถูกเฉพาะข้อ ข. และข้อ ค. 
จ. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 

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

30. กรณีการกระทําละเมิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด ถือเป็นหน่วยงาน
ใด เป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดถูกฟ้องร้องคดีดังกล่าว 

ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ข. กรมการปกครอง 
ค. กระทรวงมหาดไทย   ง. กระทรวงการคลัง 
จ. สํานักนายกรัฐมนตรี 

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

 แนวข้อสอบชุดน้ีอาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ขอเป็นส่วนหน่ึงในการแบ่งปัน (แจกฟรี) 
อย่าลืมไปอ่านพ.ร.บ. ฉบับเต็มด้วย เผื่อผมพิมพ์ผิดหรือเฉลยผิด หากผิดพลาดประการผมขออภัย มา ณ ท่ีนี้  

แต่หากกรุณาส่งข้อผิดพลาดมาเมล์ valrom209@hotmail.com ก็จะเป็นการดี จะได้ไปแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 
ขอให้โชคดีในการสอบทุกคน 

จากเว็บไซต์ 

http://pun2013.bth.cc    http://valrom2012.fix.gs 

เฉลยแนวข้อสอบอยู่ด้านล่าง 
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เฉลยแนวข้อสอบ 
พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539  

(ชุดท่ี 1 จํานวน 30 ข้อ) โดยประพันธ์ เวารัมย์ ดังนี้ครับ 
 

ข้อ 1 จ.  ข้อ 16 จ. 
 ข้อ 2 ข.  ข้อ 17 จ. 
ข้อ 3 ก.  ข้อ 18 ค. 
ข้อ 4 ข.  ข้อ 19  ก. 
ข้อ 5 จ.  ข้อ 20 ข. 
ข้อ 6 ง.  ข้อ 21 ง. 
ข้อ 7 ง.  ข้อ 22 ก. 
ข้อ 8 ก.  ข้อ 23 ก. 
ข้อ 9 จ.  ข้อ 24 ค. 
ข้อ 10 ก.  ข้อ 25 จ. 
ข้อ 11 ค.  ข้อ 26 จ. 
ข้อ 12 ก.  ข้อ 27 ง. 
ข้อ 13 จ.  ข้อ 28 ข. 
ข้อ 14 ข.  ข้อ 29 ข. 
ข้อ 15 ง.  ข้อ 30 ง. 

********************************** 
อย่าลืมไปอ่านพ.ร.บ.ฉบับเต็มด้วยครับ 
ขอเป็นส่วนหน่ึงในการแบ่งปันความรู้ 

โชคดีในการสอบน่ะครับ 
http://pun2013.bth.cc 

 
 

  


