
1. กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาเป็น.... 

1. กฎหมายก าหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัเอกชน  

2. กฎหมายก าหนดวธีิลงโทษผูก้ระท าความผิด  

3.กฎหมายก าหนดความผิดและโทษ 

4.กฎหมายก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการเพ่ือใหไ้ดผู้ก้ระท าผิดมารับโทษ 

 

2. วธีิการทารุณเพื่อใหจ้ าเลยรับสารภาพเรียกวา่อะไร  

1. จตุสดมภ ์

2.จารีตประเพณี 

3.จารีตนครบาล 

4.จารีตภูธร 

 

3. ระบบการฟ้องคดีคู่ขนานหมายถึงขอ้ใด  

1. ระบบการฟ้องคดีโดยผูเ้สียหายและต ารวจ  

2. ระบบการฟ้องคดีโดยต ารวจและพนกังานฝ่ายปกครอง  

3. ระบบการฟ้องคดีโดยพนกังานสอบสวนและพนกังานอยัการ  

4. ระบบการฟ้องคดีโดยผูเ้สียหายและพนกังานอยัการ  

 

 ขอ้ 4. ระบบการฟ้องคดีโดยรัฐหมายถึง ขอ้ใด  

1. ระบบการฟ้องคดีโดยผูว้า่ราชการจงัหวดั  

2. ระบบการฟ้องคดีโดยต ารวจ  

3. ระบบการฟ้องคดีโดยพนกังานฝ่ายปกครอง  

4. ระบบการฟ้องคดีโดยพนกังานอยัการ 

 



ขอ้ 5. กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา เป็นกฎหมายในขอ้ใด  

1. กฎหมายปกครอง  

2. กฎหมายวธีิสารบญัญติั 

 3. กฎหมายสารบญัญติั  

4. กฎหมายก าหนดความผิดและโทษ 

  

ขอ้ 6. กฎแห่งจารีตนครบาล คือขอ้ใด  

1. กฎแห่งกรรมร่วมสมยัโบราณ  

2. กฎแห่งการทารุณใหจ้ าเลยรับสารภาพสมยัโบราณ  

3. กฎแห่งการแกแ้คน้สมยัโบราณ  

4. กฎแห่งกองทพัสมยัโบราณ  

 

7.ระบบการฟ้องคดีคู่ขนานคือขอ้ใดถูกตอ้ง 

1. ระบบการฟ้องคดีโดยรัฐและเอกชน 

2. ระบบการฟ้องคดีโดยรัฐและโดยประชาชน 

 3. ระบบการฟ้องคดีโดยต ารวจและโดยพนกังานอยัการ  

4 .ระบบการฟ้องคดีโดยพนกังานอยัการและ เจา้พนกังานต ารวจ  

 

ขอ้ 8 ตาม ป.ว.ิอาญา มาตรา 2(3)จ าเลยหมายถึงใคร  

1. บุคคลผูถู้กหาวา่ไดก้ระท าความผิดและถูกฟ้องต่อศาล  

2. บุคคลผูถู้กจบัไดว้า่กระท าความผิดและถูกฟ้องต่อศาล  

3. บุคคลซ่ึงถูกฟ้องยงัศาลแลว้โดยขอ้หาวา่ไดก้ระท าความผดิ  

4. บุคคลผูถู้กจบัไดว้า่กระท าความผิดแต่ยงัไม่ไดถู้กฟ้องต่อศาล 

 



ขอ้ 9.ในกรุงเทพมหานคร ป.ว.ิอาญามาตรา 18 วรรค 2 ก าหนดใหข้า้ราชการต ารวจท่ีมียศตั้งแต่ชั้นใดเป็นผูมี้อ  านาจ หนา้ท่ี
ท าการสอบสวน  

1. นายดาบต ารวจ  

2.ร้อยต ารวจตรีข้ึนไปหรือเทียบเท่า  

3.ร้อยต ารวจเอกข้ึนไป  

4. พนัต ารวจตรีข้ึนไป 

 

ขอ้ 10. ศาลยติุธรรม แบ่งออกเป็น 3 ชั้นไดแ้ก่อะไรบา้ง  

1. ศาลแขวง ศาลจงัหวดัศาลอาญา  

2. ศาลแรงงานศาลคดีเด็กและเยาวชนศาลภาษีอากร  

3. ศาลชั้นตน้ศาลจงัหวดัศาลฎีกา  

4. ศาลชั้นตน้ศาลอุทธรณ์ศาลฎีกา 

 

ขอ้ 11. ค  าวา่ศาลตาม ป.ว.ิอาญามาตรา 2 (1) หมายถึงอะไร  

1. สถานท่ีตั้งของศาลยติุธรรม  

2. สถานท่ีส าหรับพิจารณาคดีอาญา  

3. ตวัผูพิ้พากษาซ่ึงมีอ านาจท าการเก่ียวกบัคดีอาญา  

4. ศาลยติุธรรมหรือผูพิ้พากษาซ่ึงมีอ านาจท าการเก่ียวกบัคดีอาญา 

 

ขอ้ 12. บุคคลท่ีถูกยืน่ค  าร้องต่อศาลขอหมายขงัไวท่ี้เรือนจ าในระหวา่งการสอบสวนของพนกังานสอบสวนตาม พ. รบ
ราชทณัฑเ์รียกวา่อะไร  

1. คนตอ้งขงั 

  2. คนฝาก  

3. คนตอ้งโทษ  

4. คนตอ้งหา 



 ขอ้ 13. บุคคลท่ีถูกส่งไปเรือนจ าในระหวา่งการพิจารณาส านวน การสอบสวนของพนกังานอยัการตาม พ.ร.บ.ราชทณัฑ์
เรียกวา่อะไร  

1. คนฝาก  

2. คนตอ้งหา  

3. คนตอ้งขงั  

4 .คนตอ้งโทษ 

 

ขอ้ 14. หลกัฐานทางคดีท่ีศาลค าข้ึนในการพิจารณาคดีเรียกวา่อะไร  

1. สารบบความ  

2. ส านวนพิจารณา  

3 .ถอ้ยค าส านวน  

4. บนัทึกถอ้ยค า 

 

ขอ้ 15 ถอ้ยค าส านวนเป็นหลกัฐานทางคดีท่ีจดัท าข้ึนโดยใคร  

1.พนกังานสอบสวน  

2.ศาล 

3.พนกังานอยัการ 

4.ต ารวจ 

 

ขอ้ 16. ใครเป็นเจา้พนกังานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยทัว่ไปซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีใน
การจบักมุป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผิด  

1. พศัดีเรือนจ า  

2. เจา้พนกังานต ารวจ  

3. เจา้พนกังานกรมสรรพสามิต  

4. เจา้พนกังานศุลกากร  



ขอ้ 17. โดยทัว่ไปก านนัมีเขตอ านาจในการสืบสวนคดีอาญาไดเ้พียงใด  

1.ทัว่ราชอาณาจกัร  

2. เฉพาะภายในเขตจงัหวดั  

3. เฉพาะภายในเขตต าบล  

4. เฉพาะภายในเขตหมู่บา้น 

 

ขอ้ 18 การสอบสวนเป็นเง่ือนไขส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองอะไร  

1. การฟ้องคดีของพนกังานอยัการ  

2 .การพิจารณาคดีของศาล  

3 .การสืบสวนของเจา้พนกังานต ารวจ  

4. การควบคุมตวัผูก้ระท าความผดิ  

 

ขอ้ 19 ใครเป็นเจา้พนกังานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีจบักมุปราบปรามผูก้ระท าความผิด กฎหมายตามกฎหมายเฉพาะเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึง  

1.ผูว้า่ราชการจงัหวดั  

2. พนกังานต ารวจ  

3. พศัดีเรือนจ า  

4. นายอ าเภอ 

 

ขอ้ 20 เจา้พนกังานต ารวจท่ีมียศ จ่าสิบต ารวจมีเขตอ านาจในการสืบสวนคดีอาญาไดเ้พียงใด  

1. ทัว่ราชอาณาจกัร  

2. เฉพาะภายในเขตจงัหวดัท่ีตนสงักดั  

3. เฉพาะภายในเขตอ าเภอท่ีตนสงักดั  

4. เฉพาะภายในเขตท่ีตนเองประจ าการอยู ่

 



ขอ้ 21. การสอบสวนท่ีกระท าโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายจะมีผลเป็นอยา่งไร  

1. ผูก้ระท าความผิดไม่ตอ้งรับโทษตามกฎหมาย 

2. พนกังานอยัการไม่อาจยืน่ฟ้องผูต้อ้งหาได ้ 

3. ท าใหค้ดีอาญาระงบัไปตามกฎหมาย  

4 .จะท าใหส้อบสวนคดีอาญานั้นใหม่ไม่ได ้

 

ขอ้ 22. ความผิดอาญาซ่ึงเช่ือวา่ไดเ้กิดภายในเขตอ านาจของตนหมายความวา่อยา่งไร  

1. เป็นการกล่าวอา้งของบุคคลอ่ืนท่ีมากล่าวโทษวา่มีการกระท าความผิดเกิดข้ึนในทอ้งท่ีนั้น  

2. เป็นเร่ืองท่ีชดัเจนแน่นอนแลว้วา่มีการกระท าความผิดอาญาเกิดข้ึนในทอ้งท่ีใดทอ้งท่ีหน่ึงจริง  

3. เป็นความเช่ือของพนกังานสอบสวนแจง้วา่มีการกระท าความผดิอาญาเกิดข้ึนในทอ้งท่ีของตน  

4. เป็นการกล่าวอา้งของผูเ้สียหายท่ีมาร้องวา่มีการกระท าความผิดอาญาเกิดข้ึนในทอ้งท่ีนั้น 

 

ขอ้ 23. นายไก่เดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพฯเพ่ือกลบับา้นท่ีจงัหวดัตรังเม่ือถึงจงัหวดัตรังปรากฏวา่กระเป๋าเส้ือผา้ของใน
ไก่หายไปความผิดดงักล่าวเป็นความผิดเก่ียวเน่ืองกนัเกินกวา่ทอ้งท่ีในลกัษณะใด 

1. เป็นความผิดเกิดข้ึนในขณะผูเ้สียหายก าลงัเดินทาง  

2 เป็นความผิดซ่ึงมีหลายการกระท าลงในทอ้งท่ีต่างกนั  

3. เป็นความผิดต่อเน่ืองและกระท าต่อเน่ืองกนัในทอ้งท่ีต่างๆเกินกวา่ 1 ทอ้งท่ีข้ึนไป  

4. เป็นการไม่แน่ใจวา่กระท าผดิอาญาไดก้ระท าในทอ้งท่ีใดระหวา่งหลายทอ้งท่ี 

 

ขอ้ 24. คดีอาญาท่ีเกิดข้ึนภายในจงัหวดัเดียวกนัถา้มีปัญหาวา่พนกังานสอบสวนคนใดในจงัหวดัเดียวกนัควรเป็นพนกังาน
สอบสวนผูรั้บผดิชอบใครเป็นผูมี้อ  านาจช้ีขาด  

1 รองผูก้  ากบัการต ารวจ  

2 ผูก้  ากบัการต ารวจ  

3 ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

 4.อยัการจงัหวดั 



 ขอ้ 25. ความผิดอาญาซ่ึงไดเ้กิดภายในเขตอ านาจของตนหมายความวา่อยา่งไร  

1. เป็นการกล่าวอา้งของผูเ้สียหายท่ีมาร้องทุกขว์า่มีการกระท าความผิดอาญาเกิดข้ึนในทอ้งท่ีนั้น  

2. เป็นการกล่าวอา้งของบุคคลอ่ืนท่ีมากล่าวโทษวา่มีการกระท าความผิดอาญาเกิดข้ึนในทอ้งท่ีนั้น  

3. เป็นความเช่ือของพนกังานสอบสวนเองวา่มีการกระท าผิดอาญาเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินของตน  

4. เป็นเร่ืองท่ีชดัเจนแน่นอนแลว้วา่มีการกระท าผิดอาญาเกิดข้ึนในทอ้งท่ีใดตรงท่ีหน่ึงจริง 

 

ขอ้ 26. นายแมว นายเสือ นายสิงห์และนายนพ เล่นการพนนักนับนรถไฟระหวา่งเดินทางจากกรุงเทพฯไปจงัหวดัพิษณุโลก

และถูกพนกังานเจา้หนา้ท่ีต ารวจจบักมุความผดิดงักล่าวเป็นความผิดเก่ียวเน่ือง เกินกวา่หน่ึงทอ้งท่ีในลกัษณะใด  

1 เป็นการไม่แน่ใจวา่การกระท าความผิดอาญาไดก้ระท าในทอ้งท่ีใดระหวา่งหลายทอ้งท่ี  

2 เป็นความผิดต่อเน่ืองและกระท าต่อเน่ืองกนัในทอ้งท่ีต่างๆเกินกวา่หน่ึงทอ้งท่ีข้ึนไป  

3 เป็นความผิดซ่ึงมีหลายกรรมกระท าลงในทอ้งท่ีต่างกนั  

4 เป็นความผิดเกิดข้ึนในขณะผูต้อ้งหาก าลงัเดินทาง 

 

ขอ้ 27. คดีอาญาท่ีเกิดในกรุงเทพฯถา้มีปัญหาวา่ใครควรเป็นพนกังานสอบสวนผูรั้บผดิชอบใครเป็นผูมี้อ  านาจช้ีขาด  

1. ผูบ้ญัชาการต ารวจนครบาล 

2 .อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

3. รองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ  

4 .อยัการสูงสุด 

 

ขอ้ 28. ความผิดท่ีเกิดเก่ียวเน่ืองกนัเกินกวา่หน่ึงทอ้งท่ีถา้จบัผูต้อ้งหาไดแ้ลว้ใครเป็นพนกังานสอบสวนผูรั้บผิดชอบ  

1. พนกังานสอบสวนในทอ้งท่ีความผิดเกิด  

2. พนกังานสอบสวนในทอ้งท่ีความผิดอา้งวา่เกิด  

3. พนกังานสอบสวนในทอ้งท่ีความผิดเช่ือวา่เกิด  

4.  พนกังานสอบสวนในทอ้งท่ีผูต้อ้งหาถูกจบั  

 



ขอ้ 29. ความผิดท่ีเกิดเก่ียวเน่ืองกนัเกินกวา่หน่ึงทอ้งท่ีถา้จบัผูต้อ้งหายงัไม่ไดใ้ครเป็นพนกังานสอบสวนผูรั้บผิดชอบ  

1. พนกังานสอบสวนในทอ้งท่ีความผิดเกิด  

2. พนกังานสอบสวนในทอ้งท่ีความผิดอา้งวา่เกิด  

3. พนกังานสอบสวนในทอ้งท่ีความผิดเช่ือวา่เกิด  

4. พนกังานสอบสวนในทอ้งท่ีพบการกระท าความผิดก่อน 

 

ขอ้ 30. นายหน่ึงใชมี้ดแทงนายสอง ดรั้บบาดเจ็บแลว้เอาทรัพยไ์ปเหตุเกิดในทอ้งท่ีสถานีต ารวจนครบาลชนะสงครามศาลท่ี

มีอ านาจช าระคดีไดแ้ก่ศาลอาญาความผิดดงักล่าวเป็นความผิดในลกัษณะใดศาลอาญาจึงมีอ านาจช าระหน้ีได ้ 

1. ความผิดซ่ึงอา้งวา่ไดเ้กิดข้ึนในเขตอ านาจ 

2 .ความผิดซ่ึงเกิดข้ึนในเขตอ านาจ 

3.ความผิดซ่ึงเช่ือวา่เกิดข้ึนในเขตอ านาจ  

4. ความผิดหลายเร่ืองเก่ียวพนักนั 

 

ขอ้ 3.1 การฟ้องคดีความผิดหลายเร่ืองเก่ียวพนักนัตาม ป.ว.ิอาญามาตรา 24 วรรคสอง จะฟ้องคดีทุกเร่ืองหรือฟ้องผูก้ระท า
ความผิดทั้งหมดในศาลเดียวไดท่ี้ศาลใด  

1. สารซ่ึงมีอ านาจช าระในฐานความผิดซ่ึงอตัราโทษสูงกวา่ 

  2. สารซ่ึงมีอ านาจช าระในฐานความผิดซ่ึงมีอตัราโทษต ่ากวา่  

3. ศาลซ่ึงรับฟ้องเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดในความผิดเก่ียวพนักนันั้นไวก่้อน  

4. สารซ่ึงจ าเลยมีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตอ านาจ 

 

ขอ้ 32. การขอโอนคดีในกรณีพิเศษจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากใคร  

1. นายกรัฐมนตรี  

2. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม  

3. ปลดักระทรวงยติุธรรม  

4 . ประธานศาลฎีกา  



ขอ้ 33. เจา้พนกังานต ารวจพบนายพธุนอนตายในเขตทอ้งท่ีจงัหวดัสระบุรีตามร่างกายมีบาดแผลถูกท าร้ายและบริเวณนั้นมี

ร่องรอยการต่อสูต้ามพฤติการณ์น่าเช่ือวา่นายพธุถูกฆ่าเขตทอ้งท่ีจงัหวดัสระบุรีศาลท่ีมีอ านาจช าระคดีไดแ้ก่ศาลจงัหวดั
สระบุรีความผิดดงักล่าวเป็นความผิดในลกัษณะใดศาลจงัหวดัสระบุรีจึงมีอ านาจช าระคดีน้ีได ้ 

1. ความผิดซ่ึงเกิดในเขตอ านาจ 

2.ความผิดซ่ึงอา้งวา่เกิดข้ึนในเขตอ านาจ  

3.ความผิดซ่ึงเช่ือวา่เกิดข้ึนในเขตอ านาจ  

4. ความผิดซ่ึงจ าเลยถูกจบัอยูใ่นเขตอ านาจ  

 

ขอ้ 34. การฟ้องคดีความผิดหลายเร่ืองเก่ียวพนักนัตาม ป.ว.ิอาญามาตรา 24 วรรค 3  ถา้ความผิด เก่ียวพนักนัมีอตัราโทษ
อยา่งสูงเสมอกนัศาลใดจะมีอ านาจช าระคดี 

1.ศาลซ่ึงรับฟ้องเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดในความผิดเก่ียวพนักนันั้นไวก่้อน  

2. ศาลซ่ึงผูเ้สียหายมีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตอ านาจศาล 

3.ศาลซ่ึงจ าเลยมีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตอ านาจ 

4.ศาลซ่ึงพนกังานอยัการอยูใ่นเขตอ านาจ 

 

ขอ้ 35. การขอโอนคดีในกรณีพิเศษจะตอ้งท าอยา่งไร  

1. แถลงดว้ยวาจา  

2. ท าเป็นหนงัสือร้องเรียน  

3. ท าเป็นค าร้อง  

4. ท าเป็นหนงัสือร้องทุกข ์

 

 

 

 

 



ขอ้ 36. เจา้พนกังานใดต่อไปน้ีไม่มีอ านาจออกหมายเรียก 

1. พนกังานสอบสวน  

2. พนกังานอยัการ  

3. พนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผูใ้หญ่  

4. ศาล  

 

ขอ้ 37. บุคคลใดต่อไปน้ีไม่มีอ านาจรับหมายเรียกแทนผูต้อ้งหา  

1. สามีภรรยา  

2. ญาติ  

3. ผูป้กครอง  

4. ผูอ้าศยั  

 

ขอ้ 38. ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่หมายอาญา  

1. หมายจบั  

2. หมายคน้  

3. หมายปล่อย  

4. หมายควบคุม  

 

ขอ้ 39. เจา้พนกังานใดอาจเรียกใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดมาพบไดโ้ดยไม่ตอ้งออกหมายเรียก  

1. พนกังานสืบสวน  

2.  พนกังานอยัการ  

3. ศาล  

4. พนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผูใ้หญ่  

 



ขอ้ 40. ขอ้ใดไม่ใช่ขอ้ความในหมายเรียก 

1.ช่ือและท่ีอยูข่องผูถู้กเรียก 

2.รายมือช่ือและต าแหน่งผูอ้อกหมายเรียก 

3.ช่ือและต าแหน่งเจา้พนกังานผูจ้ดัการตามหมายเรียก  

4. เหตท่ีุตอ้งเรียกผูน้ั้นมา  

 

ขอ้ 41. หมายอาญามีก่ีประเภท  

1. 2 ประเภท  

2. 3 ประเภท  

3.4 ประเภท  

4. 5 ประเภท  

 

ขอ้ 42. บุคคลใดต่อไปน้ีมีอ านาจออกหมายอาญา 

 1.พนกังานอยัการ  

2. ผูบ้ญัชาการเรือนจ า  

3.พนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผูใ้หญ่  

4. ศาล  

 

ขอ้ 43. ขอ้ใดเป็นสาเหตุการออกหมายจบั  

1. เม่ือมีหลกัฐานแน่ชดัวา่ผูต้อ้งหาเป็นผูก้ระท าความผิดจริง  

2. เม่ือผูต้อ้งหากระท าความผิดซ่ึงมีโทษประหารชีวติ  

3. เม่ือผูต้อ้งหาไม่มาตามหมายเรียก  

4. เม่ือผูต้อ้งหาเคยตอ้งโทษจ าคุกมาแลว้  

 



ขอ้ 44. ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุการออกหมายคน้  

1. เพ่ือพบและยดึส่ิงของซ่ึงมีไวเ้ป็นความผดิ  

2. เพ่ือพบหรือยดึส่ิงของซ่ึงไดม้าโดยผิดกฎหมาย  

3. เพ่ือพบและยดึส่ิงของซ่ึงไดม้าในการกระท าความผิด  

4. เพ่ือพบและยดึส่ิงของซ่ึงศาลพิพากษาใหจ้ าเลยคืนแก่ผูต้อ้งหา 

 

ขอ้ 45. ใครเป็นผูมี้อ านาจออกหมายขงั  

1. เจา้พนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผูใ้หญ่  

2. พนกังานสอบสวน  

3. พนกังานอยัการ  

4. ศาล  

 

ขอ้ท่ี 46. หมายจบัมีขอบเขตเพียงใด  

1. เฉพาะทอ้งท่ีท่ีออกหมายจบั  

2. เฉพาะทอ้งท่ีท่ีความผิดเกิด  

3. เฉพาะทอ้งท่ีท่ีระบุไวใ้นหมายจบั  

4. ทัว่ราชอาณาจกัร  

 

ขอ้ 47. การออกหมายคน้เพ่ือพบและจบักมุบุคคลนั้นกระท าไดก็้ตอ่เม่ือ 

1 มีหมายจบับุคคลนั้นดว้ย   

2 ทราบช่ือบุคคลนั้นแลว้ 

3.ทาสบรูปพรรณสณัฐานบุคคลนั้นแลว้  

4 มีหมายเรียกบุคคลนั้นแลว้  

 



ขอ้ 48. ผูใ้ดเป็นผูมี้อ  านาจยืน่ค  าร้องขอใหศ้าลออกหมายขงัระหวา่งพิจารณาได ้ 

1. จ่าศาล 

2 พนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผูใ้หญ่  

3. พนกังานสอบสวน  

4. โจทย ์ 

 

 ขอ้ 49. ขอ้ใดต่อไปน้ี ไม่มีผลทางกฎหมายต่อหมายขงั  

1. ศาลเพิกถอนหมายขงั  

2. ผูต้อ้งหาหลบหนีท่ีคุมขงัออกไปได ้ 

3. ออกหมายปล่อยแทนหมายขงั  

4. ออกหมายจ าคุกแทนหมายขงั 

 

ขอ้ 50. ปัจจุบนัเม่ือจ าเลยตอ้งโทษปรับแต่จ าเลยไม่มีค่าปรับดงัน้ีศาลจะออกหมายอะไร  

1.หมายจ าคุก  

2. หมายขงั  

3. หมายกกัขงั  

4.หมายควบคุมตวั 

 

ขอ้ 51 ผูใ้ดเป็นผูมี้อ  านาจร้องขอใหศ้าลออกหมายขงัระหวา่งสอบสวน  

1. พนกังานอยัการ  

2. พนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผูใ้หญ่  

3. ผูเ้สียหาย  

4. ศาลออกไดเ้องโดยไม่ตอ้งร้องขอ  

 



ขอ้ 52 ขอ้ใดไม่เป็นเหตุใหศ้าลออกหมายปล่อยตวัผูต้อ้งหา 

1.เม่ือศาลสัง่ปล่อยชัว่คราว  

2. เม่ือโจทกย์อมความในความผิดส่วนตวั  

3. เม่ือโจทกถ์อนฟ้องความผดิอาญาแผน่ดิน  

4. เม่ือศาลพิพากษายกฟ้อง  

 

ขอ้ 53 เม่ือศาลพิพากษาใหป้ระหารชีวติศาลจะออกหมายอะไร  

1.หมายจ าคุก  

2. หมายขงั  

3. หมายประหารชีวติ  

4. หมายควบคุม  

 

ขอ้ 54 หมาย จบั มีอายใุชไ้ดน้านเท่าใด  

1. 10ปี  

2. 20 ปี  

3. แลว้แต่โทษท่ีผูต้อ้งหากระท า  

4. จนกวา่จะจบัได ้

 

 ขอ้ 55 ขอ้ใดไม่ถือวา่เป็นขอ้ความท่ีส าคญัซ่ึงตอ้งระบุในหมายจบั  

1 ช่ือของบุคคลท่ีตอ้งการจบั  

2 ความผิด  

3 เหตท่ีุตอ้งออกหมาย  

4 สถานท่ีออกหมาย 

 



1.ตอบ.4.กฎหมายก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการเพ่ือใหไ้ดผู้ก้ระท าผิดมารับโทษ 

2.ตอบ 3. จารีตนครบาล 

3.ตอบ 4 ระบบการฟ้องคดีโดยผูเ้สียหายและพนกังานอยัการ 

4.ตอบ 4 ระบบการฟ้องคดีโดยพนกังานอยัการ 

5.ตอบ 2 กฎหมายวธีิสารบญัญติั 

6.ตอบ 2 กฎแห่งการทารุณใหจ้ าเลยรับสารภาพสมยัโบราณ 

7.ตอบ 1 ระบบการฟ้องคดีโดยรัฐและโดยเอกชน 

8.ตอบ 3 บุคคลซ่ึงถูกฟ้องยงัศาลแลว้โดยขอ้หาวา่ไดก้ระท าความผิด 

9.ตอบ 3.ร้อยต ารวจตรีข้ึนไปหรือเทียบเท่า 

10.ตอบ 4.ศาลชั้นตน้ศาลอุทธรณ์ศาลฎีกา 

11.ตอบ 4 ศาลยติุธรรมหรือผูพ้ิพากษาซ่ึงมีอ านาจท าการเก่ียวกบัคดีอาญา 

12.ตอบ 1 คนตอ้งขงั 

13.ตอบ 1 คนฝาก 

14.ตอบ 3 ถอ้ยค าส านวน 

15.ตอบ 2 ศาล 

16.ตอบ. 2 เจา้พนกังานต ารวจ 

17.ตอบ 3 เฉพาะภายในเขตต าบล 

18.ตอบ 1 การฟ้องคดีของพนกังานอยัการ 

19.ตอบ 3 พศัดีเรือนจ า 

20.ตอบ 1 ทัว่ราชอาณาจกัร 

21.ตอบ2พนกังานอยัการไม่อาจยืน่ฟ้องผูต้อ้งหาได ้

22.ตอบ 3 เป็นความเช่ือของพนกังานสอบสวนเองวา่มีการกระท าความผิดเกิดข้ึนในทอ้งท่ีของตน 

23.ตอบ 1 เป็นความผิดเกิดข้ึนขณะผูเ้สียหายก าลงัเดินทาง 

24.ตอบ 3 ผูว้า่ราชการจงัหวดั 



25.ตอบ 4 เป็นเร่ืองท่ีชดัเจนแน่นอนแลว้วา่มีการกระท าผิดอาญาเกิดข้ึนในทอ้งท่ีใดตรงท่ีหน่ึงจริง 

26.ตอบ 4 เป็นความผิดเกิดข้ึนขณะท่ีผูต้อ้งหาก าลงัเดินทาง 

27.ตอบ 3 รองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 

28.ตอบ 4 พนกังานสอบสวนในทอ้งท่ีผูต้อ้งหาถูกจบั 

29.ตอบ 4 พนกังานสอบสวนในทอ้งท่ีพบการกระท าผิดก่อน 

30.ตอบ 2. ความผิดซ่ึงเกิดข้ึนในเขตอ านาจ 

31.ตอบ 1 ศาลซ่ึงมีอ านาจช าระในฐานความผิดซ่ึงมีอตัราโทษสูงกวา่ 

32.ตอบ 4 ประธานศาลฎีกา 

33.ตอบ 3 ความผิดซ่ึงเช่ือวา่เกิดข้ึนในเขตอ านาจ  

34.ตอบ 1 ศาลซ่ึงรับฟ้องเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดในความผิดเก่ียวพนักนันั้นไวก่้อน  

35.ตอบ 3 ท าเป็นค าร้อง 

36.ตอบ 2 พนกังานอยัการ  

37.ตอบ 4. ผูอ้าศยั  

38.ตอบ 4 หมายควบคุม 

39.ตอบ 4 พนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผูใ้หญ่ 

40.ตอบ 3 ช่ือและต าแหน่งเจา้พนกังานผูจ้ดัการตามหมายเรียก 

41.ตอบ 4. 5 ประเภท  

42.ตอบ 4 ศาล 

43.ตอบ 3 เม่ือผูต้อ้งหาไม่มาตามหมายเรียก 

44.ตอบ 4 เพ่ือพบและยดึส่ิงของซ่ึงศาลพิพากษาใหจ้ าเลยคืนแก่ผูต้อ้งหา  

45.ตอบ 4 ศาล  

46.ตอบ 4 ทัว่ราชอาณาจกัร  

47.ตอบ 1 มีหมายจบับุคคลนั้นดว้ย 

48.ตอบ 4 โจทย ์



49.ตอบ 2 ผูต้อ้งหาหลบหนีท่ีคุมขงัออกไปได ้

50.ตอบ 3 หมายกกัขงั 

51.ตอบ 1 พนกังานอยัการ 

52.ตอบ 3 เม่ือโจทกถ์อนฟ้อง ความผิดอาญาแผน่ดิน 

53.ตอบ 1 หมายจ าคุก 

54.ตอบ 4 จนกวา่จะจบัได ้

55.ตอบ 1 ช่ือของบุคคลท่ีตอ้งการจบั 

 

 


