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รวมข้อสอบปลดัอ ำเภอ 2561 

 

ในภาพรวมขอ้สอบท่ีผูเ้ขียนรวบรวมมาน้ี มีความคลา้ยคลึงกบัขอ้สอบจริงประมาณ 50% พยายามให้ใกลเ้คียงขอ้สอบจริงท่ีสุดเท่าท่ีจ  าและหา

ขอ้มูลได ้ บางขอ้เหมือนขอ้สอบฉบบัจริง บางขอ้จ าตวัเลือกไม่ไดจึ้งมีการคิดข้ึนเอง ส่วนบางขอ้เน่ืองจากผูเ้ขียนจ าค  าถามและค าตอบไม่ได ้ เกรงวา่จะเกิด

ความคลุมเคลือและผิดพลาด จึงไม่ไดมี้การท าตวัเลือกไว ้ แต่ไดบ้อกคร่าวๆ ไวแ้ลว้วา่ขอ้ดงักล่าวเก่ียวกบัเร่ืองอะไร เพ่ือให้ผูอ่้านสามารถไปคน้ควา้อ่าน

เพ่ิมเติมในเร่ืองนั้นๆ ได ้และขอ้สอบน้ีไม่มีการเพ่ิมเน้ือหาท่ีไม่เก่ียวกบัเร่ืองท่ีขอ้สอบไม่ไดอ้อก 

การรวบรวมในคร้ังน้ีเพ่ือให้ผูท่ี้มีความสนใจจะสอบปลดัอ าเภอในรุ่นต่อๆ ไปใชเ้ป็นแนวทางในการเตรียมสอบในอนาคต เห็นภาพรวมว่า

ขอ้สอบออกลึก ต้ืนเพียงใด และท่ีส าคญัท่ีสุดคือเพ่ือให้ทุกคนสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย นอกจากน้ีทุกท่านท่ีอยากร่วมพฒันา

ขอ้สอบสามารถติดต่อมาได ้และส าหรับท่านใดท่ีตอ้งการไฟลไ์ปเพื่อใชป้ระโยชน์ในการแกไ้ขและพฒันาปรับปรุงต่อยอด เพ่ือเผยแพร่ในลกัษณะท่ีไม่ใช่

เพ่ือการคา้สามารถติดต่อเพ่ือขอรับไฟลไ์ด ้

สุดท้ำยเน่ืองจำกผู้รวบรวมกเ็ป็นเพยีงหนึ่งในผู้สอบปลัดอ ำเภอในปี 2561 ดงันั้น โปรดอ่ำนอย่ำงระมัดระวงัและหำกมีข้อสงสัยควรศึกษำ

อ้ำงอิงจำกแหล่งที่เช่ือถือได้ประกอบ หำกกำรให้ข้อมูลหรือเนื้อหำผิดพลำดประกำรใดขอ อภยัมำ ณ ที่นี ้

ขอให้ทุกคนไม่ละทิ้งความพยายาม 
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ข้อสอบปลดัอ ำเภอ ปี 2561 

1. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศำสตร์ชำต ิ

1. ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

2. ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 

3.ยทุธศาสตร์ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ  

4.ยทุธ์ศาสตร์ชาติดา้นการพฒันาอุตสาหกรรมหลกัดา้นการท่องเท่ียว 

5.ไม่มีขอ้ใดถูก 

ตอบ ขอ้ 4 ยทุธศาสตร์ชาติไดแ้ก่  1. ยทุธศาสตร์ดา้นความมัน่คง 2. ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 3. 

ยทุธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน 4. ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสงัคม  

5. ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 6. ยทุธศาสตร์ดา้นการปรับสมดุลและพฒันา

ระบบการบริหารจดัการภาครัฐ  

 

2. Disruptive technology หมำยถึง 

1.นวตักรรมหรือเทคโนโลยท่ีีสร้างตลาดและมูลค่าใหก้บัตวัผลิตภณัฑท่ี์ใชเ้ทคโนโลย ีและส่งผลกระทบอยา่งรุนแรง ต่อตลาดของ

ผลิตภณัฑเ์ดิม รวมทั้งอาจจะท าใหธุ้รกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยแีบบเดิมๆ ลม้หายตายจากไป 

2. นวตักรรมหรือเทคโนโลยท่ีีเขา้มามีส่วนช่วยพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ ร่วมกบับุคลากรของรัฐ 

3.นวตักรรมหรือเทคโนโลยท่ีีมีแนวโนม้ท่ีจะไม่สามารถพฒันาต่อไดใ้นอนาคต 

4.นวตักรรมหรือเทคโนโลยท่ีีเป็นอุปสรรคต์่อการพฒันาธุรกิจหรือการใหบ้ริการประชาชนของภาครัฐ 

5. ถูกทุกขอ้ 

ตอบข้อ 1  
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Disruptive technology  คือ นวตักรรมหรือเทคโนโลยท่ีีสร้างตลาดและมูลค่าใหก้บัตวัผลิตภณัฑท่ี์ใชเ้ทคโนโลย ีและส่งผล

กระทบอยา่งรุนแรง (disrupt) ต่อตลาดของผลิตภณัฑเ์ดิม รวมทั้งอาจจะท าใหธุ้รกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยแีบบเดิมๆ ลม้หายตายจากไป ซ่ึง

ต่างจากนวตักรรมทัว่ไปท่ีอาจจะเพียงช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมคุณภาพของสินคา้ หรือลดตน้ทุนกระบวนการผลิตแบบเดิมๆ 

3. ข้อใดไม่ใช่รัฐวสิำหกจิสังกดักระทรวงมหำดไทย 

1. การไฟฟ้านครหลวง  3.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

2. การประปานครหลวง  4.การประปาส่วนภูมิภาค 5.องคก์ารตลาดเพื่อเกษตรกร 

ตอบขอ้ 5  

4. ข้อใดไม่ใช่กำรแบ่งส่วนรำชกำรในกรมกำรปกครอง 

1.วทิยาลยัการปกครอง     3.กองการส่ือสาร 

2.ส านกับริหารการปกครองทอ้งท่ี  4.กองฮจัย ์ 5. ท่ีท าการปกครองก่ิงอ าเภอ 

ราชการบริหารส่วนกลาง ไดแ้ก่ (๑) ส านกังานเลขานุการกรม  (๒) กองการเจา้หนา้ท่ี (๓) กองการส่ือสาร (๔) กองคลงั (๕) 

กองวชิาการและแผนงาน  (๖) วทิยาลยัการปกครอง  (๗) ส านกัการสอบสวนและนิติการ  (๘) ส านกักิจการความมัน่คงภายใน 

(๙) ส านกับริหารการทะเบียน  (๑๐) ส านกับริหารการปกครองทอ้งท่ี (๑๑) ส านกัอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน ราชการ

บริหารส่วนภูมิภาค  (๑) ท่ีท าการปกครองจงัหวดั  (๒) ท่ีท าการปกครองอ าเภอ  (๓) ท่ีท าการปกครองก่ิงอ าเภอ 

ขอ้น้ีตอบ กองฮจัย ์

5.ข้อใดไม่ใช่พนัธกจิกรมกำรปกครอง 

1. พฒันาองคก์รใหมี้สมรรถนะสูง บนฐานธรรมาภิบาล 

2. ปกป้องเทิดทูนสถาบนัหลกัของชาติและการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉนัทใ์นระดบัพ้ืนท่ีใหมี้ความเขม้แขง็และมีศกัยภาพ 

3. อ านวยการบงัคบัใชก้ฎหมายในดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คงภายใน การอ านวยความเป็นธรรมในภารกิจ

กรมการปกครอง 

4. บริการประชาชนดา้นงานทะเบียนราษฎร บตัรประจ าตวัประชาชน ทะเบียนทัว่ไปและทะเบียนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษา

ความสงบเรียบร้อยและความมัน่คงภายใน 

5. เป็นองคก์รหลกัในการป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผิดท่ีเก่ียวกบัยาเสพติดและการการคา้มนุษย ์ภายใตก้าร

ประสานความร่วมมือกบัทุกภาคส่วน 
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ตอบ ขอ้ 5 พนัธกิจกรมการปกครอง ไดแ้ก่ 1. บูรณาการการบริหารราชการ การปกครองทอ้งท่ี อ านวยความเป็นธรรม การ

รักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คงภายในทุกระดบัในพ้ืนท่ี ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน นโยบายรัฐบาลการ

พฒันาประเทศ และกรอบความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

2. ปกป้องเทิดทูนสถาบนัหลกัของชาติและการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉนัทใ์นระดบัพ้ืนท่ีใหมี้ความเขม้แขง็และมีศกัยภาพ 

3. อ านวยการบงัคบัใชก้ฎหมายในดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คงภายใน การอ านวยความเป็นธรรมในภารกิจ

กรมการปกครอง 

4. บริการประชาชนดา้นงานทะเบียนราษฎร บตัรประจ าตวัประชาชน ทะเบียนทัว่ไปและทะเบียนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษา

ความสงบเรียบร้อยและความมัน่คงภายใน 

5. บริหารจดัการระบบเทคโนโลยกีารปฏิบติังาน การบริการ และพฒันาระบบฐานขอ้มูลกลางใหมี้คุณภาพ เพื่อการใชป้ระโยชน์

ร่วมกนัอยา่งบูรณาการของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการเช่ือมโยงฐานขอ้มูลระหวา่งประเทศ 

6. พฒันาองคก์รใหมี้สมรรถนะสูง บนฐานธรรมาภิบาล 

7. ส่งเสริมบทบาทหนา้ท่ีของฝ่ายปกครองในการประสานงาน สนบัสนุนและการตรวจสอบก ากบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

และส่วนราชการระดบัภูมิภาค  

5. ข้อใดไม่ใช่แผนกำรปฏิรูปประเทศ 

1. การเมือง    3.ส่ือสารมวลชน 

2. เศรษฐกิจ    4.กระบวนการยติุธรรม 5.การศึกษา 

ตอบ 3. แผนการปฏิรูปประเทศ ไดแ้ก่ ดา้นการเมือง ดา้นการบริหารราชการแผน่ดิน ดา้นกฎหมาย ดา้นกระบวนการ

ยติุธรรม ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสาธารณสุข ดา้นส่ือสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้น

สงัคม ดา้นพลงังาน และดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 7.ข้อใดไม่ใช่หัวหน้ำส่วนรำชกำรของรัฐตำมแผนปฏิรูปประเทศ 

1. ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน  3. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

2.เลขาธิการก.พ.    4.ประธานศาลอุธรณ์   5. ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 

 

ขอ้น้ีตอบ ประธานศาลอุทธรณ์  “หน่วยงานของรัฐ” หมายความวา่ หน่วยงานท่ีเป็นของรัฐไม่วา่จะเป็นส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ 
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องคก์ารมหาชน หรือในรูปแบบอ่ืนใด และไม่วา่จะเป็นองคก์รในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองคก์รอิสระหรือ

องคก์รอยัการ 

 8.กำรเล่ือนขั้นเงนิตอบแทนต ำแหน่งก ำนัน ข้อใดถูกต้อง 

1.เล่ือนไดไ้ม่เกินหน่ึงขั้น และใหไ้ดรั้บการเล่ือนหน่ึงขั้นติดต่อกนัไม่เกินกวา่สามคร้ัง 

2.เล่ือนไดไ้ม่เกินสองขั้น และใหไ้ดรั้บการเล่ือนสองขั้นติดต่อกนัไม่เกินกวา่สองคร้ัง 

3.เล่ือนไดไ้ม่เกินสองขั้น และใหไ้ดรั้บการเล่ือนขั้นติดต่อกนัไม่ได ้

4.เล่ือนไดไ้ม่เกินสามขั้น และใหไ้ดรั้บการเล่ือนสามขั้นติดต่อกนัไม่เกินกวา่สองคร้ัง 

5. ไม่มีขอ้ใดถูก 

ตอบ ขอ้ 2. การเล่ือนขั้นเงินตอบแทนต าแหน่งก านนั ผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล สารวตัรก านนั ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครอง 

และผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายรักษาความสงบ ในรอบปีงบประมาณหน่ึง ๆ จะเล่ือนไดไ้ม่เกินสองขั้น และใหไ้ดรั้บการเล่ือนสองขั้น

ติดต่อกนัไม่เกินกวา่สองคร้ัง 

9. PMQA ข้อใดผดิ 

1. การน าองคก์าร   3.การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ 

2. การตรวจสอบติดตามผล 4.การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล  5.การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย   

 

ขอ้น้ีตอบ 2.  PMQA มุ่งเนน้ใหห้น่วยงานราชการปรับปรุงองคก์ารอยา่งรอบดา้นและอยา่งตอ่เน่ืองครอบคลุมทั้ง 7 ดา้น(หมวด)  คือ 

(1)          การน าองคก์าร   (2)การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ (3) การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  (4)การวดั 

การวเิคราะห์ และการจดัการความรู้ (5) การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล (6)การจดัการกระบวนการ  (7) ผลลพัธ์การด าเนินการ 

10. กำรลำของสมำชิกอำสำรักษำดนิแดน ข้อใดผดิ 

1.ลาอุปสมบท   3.ลากิจส่วนตวั 

2. ลาพกัผอ่น   4.ลาศึกษาต่อ  5.ลาเขา้รับการตรวจเลือก 

ตอบ ขอ้ 4 การลาแบ่งออกเป็น ๖ ประเภท คือ (๑) การลาป่วย (๒) การลากิจส่วนตวั(๓) การลาพกัผอ่น(๔) การลาเขา้รับการตรวจ

เลือกหรือเขา้รับการเตรียมพล (๕) การลาคลอดบุตรและ(๖)การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮจัน์ 
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11. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของสถำนบริกำร  

1.สถานเตน้ร า ร าวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธุระประเภทท่ีมีและประเภทท่ีไม่มีคูบ่ริการ 

2.สถานท่ีท่ีมีอาหาร สุรา หรือเคร่ืองด่ืมอยา่งอ่ืนจ าหน่าย โดยจดัใหมี้การแสดงดนตรี หรือการแสดงอ่ืนใดเพ่ือการบนัเทิง ซ่ึงปิดท า

การหลงัเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา 

3.สถานท่ีท่ีมีอาหาร สุรา น ้ าชา หรือเคร่ืองด่ืมอยา่งอ่ืนจ าหน่ายและบริการโดยมีหรือไม่มีผูบ้  าเรอส าหรับปรนนิบติัลูกคา้ 

4. สถานอาบน ้ า นวด หรืออบตวั ซ่ึงมีผูบ้ริการ 

5. ถูกทุกขอ้ 

ตอบขอ้ 3 ประเภทของสถานบริการไดแ้ก่ (๑) สถานเตน้ร า ร าวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธุระประเภทท่ีมีและประเภทท่ีไม่มีคูบ่ริการ 

(๒) สถานท่ีท่ีมีอาหาร สุรา น ้ าชา หรือเคร่ืองด่ืมอยา่งอ่ืนจ าหน่ายและบริการโดยมีผูบ้  าเรอส าหรับปรนนิบติัลูกคา้ 

 (๓) สถานอาบน ้ า นวด หรืออบตวั ซ่ึงมีผูบ้ริการ  

(๔) สถานท่ีท่ีมีอาหาร สุรา หรือเคร่ืองด่ืมอยา่งอ่ืนจ าหน่ายหรือใหบ้ริการ โดยมีรูปแบบอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

(ก) มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอ่ืนใดเพ่ือการบนัเทิงและยนิยอมหรือปล่อยปละละเลยใหน้กัร้อง นกัแสดง หรือ

พนกังานอ่ืนใดนัง่กบัลูกคา้ 

(ข) มีการจดัอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีใหแ้ก่ลูกคา้ โดยจดัใหมี้ผูบ้ริการขบัร้องเพลงกบัลูกคา้ หรือยนิยอมหรือปล่อยปละ

ละเลยใหพ้นกังานอ่ืนใดนัง่กบัลูกคา้ 

(ค) มีการเตน้หรือยนิยอมใหมี้การเตน้ หรือจดัให้มีการแสดงเตน้ เช่น การเตน้บนเวที หรือการเตน้บริเวณโตะ๊อาหารหรือเคร่ืองด่ืม 

(ง) มีลกัษณะของสถานท่ี การจดัแสงหรือเสียง หรืออุปกรณ์อ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(๕) สถานท่ีท่ีมีอาหาร สุรา หรือเคร่ืองด่ืมอยา่งอ่ืนจ าหน่าย โดยจดัใหมี้การแสดงดนตรี หรือการแสดงอ่ืนใดเพื่อการบนัเทิง ซ่ึงปิด

ท าการหลงัเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา 

(๖) สถานท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

12 กำรยกเลกิ ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน 

พรบ ลกัษณะปกครองทอ้งท่ี ฉ.12 พ.ศ.2552 ก าหนดใหก้ารยกเลิกต าแหน่งก านนั / ผูใ้หญ่บา้น จะกระท ามิได ้ 
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13 ตรวจสถำนบริกำรได้ในเวลำใด 

1. ก่อนพระอาทิตยข้ึ์นและหลงัพระอาทิตยต์กดิน  3.ระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์นและก่อนพระอาทิตยต์กดิน 

2. เม่ือมีหมายตรวจ     4. เม่ือมีหมายคน้   5.ไม่วา่ในเวลาใด ๆ 

ตอบขอ้ 5 เม่ือพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผูใ้หญ่ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามีเหตุอนัควรเช่ือหรือสงสยัวา่

มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามบทแห่งพระราชบญัญติัน้ี หรือกฎกระทรวงซ่ึงออกตามพระราชบญัญติัน้ีในสถานบริการแห่งใด ให้

เจา้พนกังานนั้นมีอ านาจเขา้ไปตรวจภายในสถานบริการนั้นไดไ้ม่วา่ในเวลาใด ๆ 

14 เลขำธิกำรกองอ ำนวยกำรรักษำควำมมัน่คงภำยในรำชอำณำจกัร (เลขำธิกำร กอ.รมน.) คือ  

1.เสนาธิการทหารบก   3. นายกรัฐมนตรี 

2.รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม   4. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย    5.ผูบ้ญัชาการทหารบก 

ตอบขอ้ 1 เลขาธิการกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร (เลขาธิการ กอ.รมน.) คือ เสนาธิการทหารบก 

15 หำกมผู้ีสมคัรคนเดยีวจะถือว่ำได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้ำนตั้งแต่วนัไหน 

1.นบัแตน่ายอ าเภอแต่งตั้ง 3.ใหถื้อวา่ผูน้ั้นไดรั้บเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้นนบัแต่วนัเลือกผูใ้หญ่บา้น 

2.นบัแต่วนัประกาศรับสมคัร  4.นบัแต่วนัท่ีผูว้า่แต่งตั้ง 5.นบัแต่วนัั้ รับสมคัรวนัสุดทา้ย 

ตอบ ขอ้ 3 หากพน้ระยะเวลารับสมคัร มีคนสมคัรเพียงคนเดียว ใหถื้อวา่ผูน้ั้นไดรั้บเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้นนบัแต่วนัเลือกผูใ้หญ่บา้น

ตามประกาศของอ าเภอ 

16 ข้อใดไม่ใช่หลกัเกณฑ์กำรพจิรณำปล่อยตวัช่ัวครำว 

1. ผูต้อ้งหามอบตวั   2.ความหนกัเบาของขอ้หา  

3.พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดี  4.ผูต้อ้งหาน่าจะหลบหนีหรือไม่  5.ผิดทุกขอ้  

ขอ้น้ีตวัเลือกท่ีผิดคือ ขอ้1 ผูต้อ้งหามอบตวั  ศาลใชดุ้ลพินิจโดยพิจารณาจากหลกัเกณฑต์่างๆ๓ ดงัน้ี (๑)  ความหนกัเบาแห่ง

ขอ้หา (๒) พยานหลกัฐานท่ีปรากฏแลว้มีเพียงใด (๓)  พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอยา่งไร (๔)  เช่ือถือผูข้อประกนั

หรือหลกัประกนัไดเ้พียงใด (๕)  ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่ (๖)  ภยัอนัตรายหรือความเสียหายท่ีจะเกิดจาก

การอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวมีหรือไม่ เพียงใด (๗)  ค  าคดัคา้นของพนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ โจทกห์รือผูเ้สียหาย 
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แลว้แต่กรณี(๘)  ขอ้เทจ็จริงหรือรายงานหรือความเห็นของเจา้พนกังานซ่ึงกฎหมายก าหนดใหมี้อ านาจหนา้ท่ีท่ีเก่ียวกบัการนั้น

  

17 ระยะเวลำกำรไกล่เกลีย่และประนอมข้อพพิำท 

1.แลว้แต่ทั้งสองผา่ยจะตกลงกนั  2. สามเดือน  3.ไม่ต ่ากวา่ สามเดือน  4. สิบหา้วนั 5. 90วนั 

ตอบ ขอ้ 2 การด าเนินการไกลเกล่ียและประนอมขอ้พิพาทตอ้งใหแ้ลว้เสร็จภายใน ระยะเวลาสามเดือนนบัแต่ วนัท่ีนายอ าเภอไดล้ง

เร่ืองในสารบบการไกลเกล่ีย 

18 ใครสำมำรถเป็นผู้ไกล่เกีย่ได้ 

1. สมศรีขา้นราชการบ านาญ ยา้ยมาจากอ าเภออ่ืนมาอยู ่ณ อ าเภอปัจจุบนัได ้2 เดือน  

2. สมชายเป็นผูใ้หญ่บา้น มีความสามารถในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของคนในหมู่บา้น 

3.สมศกัด์ิเป็นครู เป็นท่ีนบัหนา้ถือตาในหมู่บา้น  

4. สมหญิงอายถึุงเกณฑส์มคัรเป็นสส ในปีน้ี เป็นคนกวา้งขวาง 

5. ทุกคนท่ีกล่าวมามีคุณสมบติัสามารถเป็นผูไ้กล่เกล่ียได ้

ตอบ ขอ้ 1 ผูส้มคัรเป็นผูไ้กล่เกล่ียตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 

 ก. คุณสมบติั (๑) มีอายไุม่ต่าํกวา่สามสิบหา้ปีบริบูรณ์ในวนัสมคัร (๒) มีภูมิล าเนาตามหลกัฐานทะเบียนราษฎรในเขตอ าเภอท่ีสมคัร  

(๓) เป็นบุคคลท่ีมีความรู้หรือมีประสบการณ์เหมาะสมกบัการท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียและประนอมขอพพิาท 

 ข. ลกัษณะตอ้งหา้ม   (๑) เป็นขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีอ่ืนของรัฐ  (๒) เป็นบุคคลลม้ละลาย คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคน

วกิลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  (๓) เป็นผูเ้คยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เวน้แตเ่ป็นโทษส าหรับ

ความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  (๔) เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผูด้  ารงต าแหน่งอ่ืนซ่ึง

รับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง  (๕) เป็นผูเ้คยถูกถอดถอนใหพ้น้จาก

บญัชีรายช่ือ 

19 ยศ อส ตั้งแต่ช้ันใดขึน้ไปจะได้ทรง พระกรุณำโปรดเกล้ำ ฯ แต่งตั้งขึน้ 

1.นายหมวดโท  2.นายหมวดตรี  3.นายหมู่  4.นายหมวดเอก  5.นายกองใหญ่ 

ตอบ ขอ้ 2 มาตรา 4 ผูท่ี้ไดรั้บยศตั้งแต่ชั้นนายหมวดตรีข้ึนไปนั้น จะไดท้รง พระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ แต่งตั้งข้ึน 
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20 ประเภทสมำชิกอส ข้อใดถูกต้อง 

1 ส ารอง ประจ ากอง กองหนุน 2ส ารอง ประจ าการ กองหนุน 

3ส ารอง ประจ ากอง กองเกิน  4ส ารอง ประจ าการ กองเกิน  5 ไม่มีขอ้ใดถูก 

 ตอบ ขอ้ 1 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมี ๓ ประเภท คือ (๑) ประเภทส ารอง คือสมาชิกท่ียงัไม่ไดเ้ขา้รับการฝึกหดัและอบรม (๒) 

ประเภทประจ ากอง คือสมาชิกท่ีไดรั้บการฝึกหดัและอบรม และบรรจุอยูใ่นอตัราก าลงั (๓) ประเภทกองหนุน คือสมาชิกท่ีไดป้ลด

ออกจากประจ ากอง 

21 เวลำทวงถำมหนีใ้นวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

1.ไดต้ลอดเวลา 2.เฉพาะตอนเชา้  3.เฉพาะตอนกลางคืน 4. 08.00-20.00 น. 5. 20.00-08.00 น. 

ตอบ ขอ้ 5 เวลาในการติดต่อ การติดต่อโดยบุคคล โทรศพัท ์ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ หรือส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศประเภทอ่ืน ในวนั

จนัทร์ถึงวนัศุกร์ ใหติ้ดต่อไดต้ั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 20.00 นาฬิกา 

22 ข้อมูลข่ำวสำรลบัซ่ึงหำกเปิดเผยทั้งหมดหรือเพยีงบำงส่วนจะก่อให้เกดิควำมเสียหำยแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่ำงร้ำยแรง 

1.ลบัมาก  2.ลบั  3.ปกปิด   3.ลบัท่ีสุด  4.ลบัสุดยอด  5.ลบัหา้มเปิดเผย 

ตอบ 1. 

23 ปัจจุบันสถำนะของประเทศไทยคือ 

1. Middle upper income country  2. Upper middle income country  

3.Middle income trap country  4. Lower middle income country 5. High incomer country 

น้ีธนาคารโลกปรับฐานะไทยเป็นประเทศท่ีมีรายไดป้านกลางระดบัสูง (Middle upper income) จากเดิมปานกลางระดบัล่าง 

24 ประกำศเปลีย่นแปลงเขตต ำบลต้องตรำเป็น 

1.ประกาศกระทรวง  2.ประกาศจงัหวดั   3.กฎกระทรวง 4.ค าสัง่กระทรวง 5.ระเบียบกระทรวง 

ตอบขอ้ 1 ตราเป็นประกาศกระทรวง 

25 ผอทะเบียนกลำงต้องนับจ ำนวนรำษฎร์วนัใด และประกำศภำยในเดือนใด 
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1. 31 ธค และกมุภาพนัธ์   3. 31 ธค และ มีนาคม 

2. 30 กย และกมุภาพนัธ์   4. 30 กย และ มกราคม 5.  1 ธค และมีนาคม 

ตอบขอ้ 3ใหผู้อ้  านวยการทะเบียนกลางรวบรวมรายงานยอดจ านวนราษฎรทัว่ราชอาณาจกัรท่ีมีอยูใ่นวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปีท่ีล่วง

มา และ  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 

26 ข้อใดไม่ใช่อ ำนำจของผู้ควบคุมสถำนกำรณ์  

1.จบัผูซ่ึ้งอยูใ่นพ้ืนท่ีควบคุมหรือผูซ่ึ้งเขา้ไปในพ้ืนท่ีควบคุมโดยมิไดรั้บอนุญาต  

2.หา้มมิใหก้ระท าการใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใหมี้การเลิกการชุมนุม 

3.ร้ือถอนทรัพยสิ์นท่ีใชห้รือมีไวเ้พ่ือใชใ้นการชุมนุมสาธารณะนั้น  

4.จบักมุแกนน า  5.ทุกขอ้คืออ านาจของผูค้วามคุมสถานการณ์ 

ตอบ ขอ้ 4 ผูค้วบคุมสถานการณ์และผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากผูค้วบคุมสถานการณ์มีอ านาจ ดงัต่อไปน้ี (๑) จบัผูซ่ึ้งอยูใ่นพ้ืนท่ี

ควบคุมหรือผูซ่ึ้งเขา้ไปในพ้ืนท่ีควบคุมโดยมิไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานดูแลการชุมนุมสาธารณะ (๒) คน้ ยดึ อายดั หรือร้ือถอน

ทรัพยสิ์นท่ีใชห้รือมีไวเ้พ่ือใชใ้นการชุมนุมสาธารณะนั้น (๓) กระท าการท่ีจ าเป็นตามแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุม

สาธารณะตามมาตรา ๒๑ (๔) มีค าสัง่หา้มมิใหก้ระท าการใด ๆ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการใหมี้การเลิกการชุมนุม 

ขอ้น้ี ขอ้ท่ีผิดคคือจบักมุแกนน า 

27 ใครเป็นผู้เลือกแพทย์ประจ ำต ำบล 

1. ปลดัอ าเภอประจ าต าบล 2.ก านนั 3.นายอ าเภอ 4.ก านนัและผูใ้หญ่บา้น 5.ประชาชนในหมู่บา้น 

 

ตอบขอ้ 4 ใหก้ านนัและผูใ้หญ่บา้นประชุมพร้อมกนัเลือกผูท่ี้มีความรู้ในวชิาแพทย ์เป็นแพทยป์ระจ าต าบลคน ๑ ส าหรับจดัการ

ป้องกนัความไขเ้จบ็ของราษฎรในต าบลนั้น 

28 กรำบเรียนไม่ใช้กบัต ำแหน่งใด 

1.นายกรัฐมนตรี  2.ประธานศาลฏีกา 3.ประธานรัฐสภา  4.รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  5.รัฐบุรุษ 
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ตอบ ขอ้ 5 ค าวา่ "กราบเรียน" ใชก้บั บุคคลส าคญั 14 ท่าน ไดแ้ก่ ๑. ประธานองคมนตรี ๒. นายกรัฐมนตรี ๓. ประธานรัฐสภา ๔. 

ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ๕. ประธานวฒิุสภา ๖. ประธานศาลฎีกา ๗. ศาลรัฐธรรมนูญ ๘. ประธานศาลปกครองสูงสุด ๙. ประธาน

กรรมการเลือกตั้ง ๑๐. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๑๑. ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

๑๒. ประธานกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ๑๓. ผูต้รวจการแผน่ดิน ๑๔. รัฐบุรุษ 

ดงันั้น ขอ้น้ีตอบรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

29.ใครเป็นผู้เลือกเลขำนุกำรคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน 

1. นายอ าเภอ   2.ประธานคณะกรรมการหมู่บา้น  

3.ราษฎรในหมู่บา้น  4.ผูท้รงคุณวฒิุ   5. ไม่มีต าแหน่งน้ีในคณะกรรมการหมู่บา้น 

ตอบขอ้ 2 ใหป้ระธานกรรมการหมู่บา้นเลือกกรรมการหมู่บา้นคนหน่ึงเป็นเลขานุการ 

30 ข้อใดคือสมรรถนะข้ำรำชกำร 

1.ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 2.ความสามารถในการตดัสินใจ 

3.ความเป็นผูน้ า   4.มุ่งผลสมัฤทธ์ิ  5. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ขอ้4 ระดบัสมรรถนะหลกั 5 ดา้น ตามท่ี ก.พ. ก าหนด 1.การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (Achievement   Motivation)   2. บริการท่ีดี (Service  

Mind)  3.  การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 4. การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม  และจริยธรรม (Integrity)  5. 

การท างานเป็นทีม (Teamwork) 

31 SWOT เป็นเคร่ืองมือทีม่กัใช้ควบคู่กบั 

1. TOWS Matrix   2.BSC  3.PMQA  4.KPI 5.POSTCoRB 

ตอบ ขอ้ 1 TOWS Matrix คือ การวเิคราะห์ท่ีต่อยอดมาจาก SWOT 

32 ข้อใดไม่ใช่หน้ำทีผู้่ประกอบกำรโรงแรม 

 1.ดูแลไม่ใหบุ้คคลใดหลบซ่อนหรือมัว่สุมในเขตโรงแรม   2.จดัใหมี้ป้ายช่ือโรงแรมติดหนา้โรงแรม 

3. จดัใหมี้การแสดงใบอนุญาตไวใ้นท่ีเปิดเผยเห็นไดง่้ายในโรงแรม  

4.จดัใหมี้เอกสารแสดงอตัราค่าท่ีพกัไวใ้นท่ีเปิดเผยเห็นไดง่้ายในโรงแรม  5.ไม่มีขอ้ถูก 
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ตอบ ขอ้1 ขอ้ท่ีไม่ใช่คือเอาหนา้ท่ีของผูจ้ดัการโรงแรมมาหลอก ผูจ้ดัการมีหนา้ท่ี (๑) ดูแลไม่ใหบุ้คคลใดหลบซ่อนหรือมัว่สุมในเขต

โรงแรมในลกัษณะอนัควรเช่ือวา่จะก่อความไม่สงบข้ึนในบา้นเมือง หรือจะมีการกระท าความผิดอาญาข้ึนในโรงแรม     (๒) แจง้ให้

พนกังานฝ่ายปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีต ารวจทอ้งท่ีทราบโดยทนัที ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่อาจมีหรือไดมี้การหลบซ่อนหรือมัว่

สุมหรือการกระท าความผิดอาญาข้ึนในโรงแรมตาม 

33 ใครมหีน้ำทีดู่และทีส่ำธำรณะประโยชน์ 

1.ก านนั   2.องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   3.นายอ าเภอ 4.กรมท่ีดิน 5.ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ขอ้ 5 ก านนัตอ้งร่วมมือและช่วยเหลือนายอ าเภอและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการดูแลรักษาและคุม้ครองป้องกนัท่ีดิน

อนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน และส่ิงซ่ึงเป็นสาธารณประโยชน์อ่ืนอนัอยูใ่นต าบลนั้น 

นายอ าเภอมีหนา้ท่ีร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการดูแลรักษาและคุม้ครองป้องกนัท่ีดินอนัเป็นสาธารณสมบติัของ

แผน่ดินท่ีประชาชนใชป้ระโยชนร่์วมกนั และส่ิงซ่ึงเป็นสาธารณประโยชน์อ่ืนอนัอยูใ่นเขตอ าเภอ 

34 ระยะเวลำกำรทดลองเลีย้งบุตรบุญธรรมข้อใดถูกต้อง 

1ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 2. ไม่นอ้ยกวา่สามเดือน  3. 3เดือน  4. 6เดือน  5. 120 วนั 

ตอบขอ้ 1 

35 กำรประกอบกจิกำรค้ำของเก่ำทีไ่ม่ต้องขออนุญำตก่อน 

1.โทรศพัทมื์อถือ   2.กระสอบป่าน 3.เส้ือผา้มือสอง 4.อุปกรณ์การเกษตร 5.ผิดทุกขอ้ 

ตอบข้อ 2 

36 ในวำระแรกมสีมำชิกวุฒิสภำจ ำนวนกีค่น 

1. 250 คน 2. 350 คน 3. 150คน  4. 200คน  5. 220คน 

ตอบขอ้ 1 ก าหนดในบทเฉพาะกาล มาตรา 269 สรุปไดว้า่ในวาระเร่ิมแรก ให ้ส.ว. ประกอบดว้ยสมาชิก 250 คน 

37 กำรร้องทุกข์อส ข้อใดผดิ 

1. การร้องทุกขจ์ะกระท าไดแ้ต่ส าหรับตนเองเท่านั้นหา้มร้องทุกขแ์ทนผูอ่ื้น 2. หา้มร้องทุกขใ์นเวลาท่ีตนก าลงัเขา้แถว 

3. หา้มประชุมกนัเพ่ือหารือเร่ืองจะร้องทุกข ์    4.หา้มเขา้มาร้องทุกขพ์ร้อมกนัหลายคน   

5.ร้องทุกขภ์ายในยีสิ่บส่ีชัว่โมงนบัแต่ท่ีมีเหตุร้องทุกขเ์กิดข้ึน 
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      ตอบขอ้ 5 ผิด    มาตรา 22  การร้องทุกขจ์ะกระท าไดแ้ต่ส าหรับตนเองเท่านั้นหา้มร้องทุกขแ์ทนผูอ่ื้น และหา้มลงช่ือรวมกนั หรือ

เขา้มาร้องทุกขพ์ร้อมกนัหลายคน และหา้มประชุมกนัเพ่ือหารือเร่ืองจะร้องทุกข ์

          มาตรา 23  หา้มร้องทุกขใ์นเวลาท่ีตนก าลงัเขา้แถว หรือในขณะท่ีก าลงัท าหนา้ท่ีอยา่งหน่ึงอยา่งใด และหา้มร้องทุกขก่์อนยีสิ่บ

ส่ีชัว่โมงนบัแต่ท่ีมีเหตุร้องทุกขเ์กิดข้ึน 

38 ข้อใดไม่ถูกต้องเกีย่วกบัรำคำกลำง 

1. ราคาท่ีไดม้าจากการสืบราคาจากทอ้งตลาด  

2.ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจา้งคร้ังหลงัสุดภายในระยะเวลา  1ปีงบประมาณ 

3.ราคาท่ีไดม้าจากการค านวณตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการราคากลางก าหนด 

4. ราคาอ่ืนใดตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ หรือแนวทางปฏิบติัของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ  5.ไม่มีขอ้ถูก 

ตอบขอ้ 2 “ราคากลาง” หมายความวา่ ราคาเพ่ือใชเ้ป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอไดย้ืน่เสนอไวซ่ึ้งสามารถจดัซ้ือ

จดัจา้งไดจ้ริงตามล าดบั ดงัตอไปน้ี (๑) ราคาท่ีไดม้าจากการค านวณตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการราคากลางก าหนด (๒) ราคาท่ี

ไดม้าจากฐานขอ้มูลราคาอา้งอิงของพสัดุท่ีกรมบญัชีกลางจดัท า (๓) ราคามาตรฐานท่ีส านกังบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืน

ก าหนด (๔) ราคาท่ีไดม้าจากการสืบราคาจากทอ้งตลาด (๕) ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจา้งคร้ังหลงัสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 

(๖) ราคาอ่ืนใดตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ หรือแนวทางปฏิบติัของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ 

39 บุคคลทีต้่องสำบำน 

1. สามเณร    2. บุคคลอาย ุ15 ปี   

3.ผูห้ยอ่นความสามารถ   4.รัชทายาท   5.ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค ์

   ก่อนเบิกความ พยานทุกคน ตอ้งสาบานตน ตาม ลทัธิศาสนา หรือ จารีตประเพณีแห่งชาติ ของตน หรือ กล่าวค าปฏิญาณวา่ จะให้

การ ตามความสตัยจ์ริง เสียก่อน เวน้แต่ 

            (๑) พระมหากษตัริย ์พระราชินี พระรัชทายาท หรือ ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค ์

            (๒) บุคคล ท่ีมีอาย ุต ่ากวา่ สิบหา้ปี หรือ บุคคลท่ี ศาลเห็นวา่ หยอ่นความรู้สึก ผิดและชอบ 

            (๓) พระภิกษุ และ สามเณร ในพทุธศาสนา 
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            (๔) บุคคล ซ่ึง คูค่วามทั้งสองฝ่าย ตกลงกนัวา่ ไม่ตอ้งใหส้าบาน หรือ กล่าวค าปฏิญาณ 

40 กำรก ำหนดจ ำนวนกรรมกำรกลำงผู้ทรงคุณวุฒิจะมเีท่ำใด ก ำหนดจำกอะไร 

1.สภาพเศรษฐกิจและสงัคมของหมู่บา้น   2.ความตอ้งการของราษฎรในหมู่บา้น 

3.ตามดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการหมู่บา้นอพป  4.ตามมติท่ีประชุม  5.ทุกขอ้ประกอบกนั 

ตอบ ขอ้1 จ านวนอยา่งนอ้ยหา้คนอยา่งมากไม่เกินเจ็ดคนเป็นกรรมการกลาง กรรมการกลางผูท้รงคุณวฒิุจะมีเท่าใด ใหเ้ป็นไปตามท่ี

นายอ าเภอก าหนดตามสภาพเศรษฐกิจและสงัคมของหมู่บา้น 

41 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ อพป กบั กม 

1.อพป มีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 3-7 คน กม มี 5-10 คน 2.อพป มีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 5-7 คน กม มี 5-10 คน 

3.อพป มีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 5-7 คน กม มี 4-10 คน  4.อพป มีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 3-7 คน กม มี 5-7 คน 

5.อพป มีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 5-7 คน กม มี 2-10 คน 

ตอบ 5. อพป มีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 5-7 คน กม มี 2-10 คน 

42  ใครมหีน้ำทีแ่จ้งเกดิให้กบัเดก็ในสภำพแรกเกดิหรือเดก็ไร้เดยีงสำซ่ึงถูกทอดทิง้ 

1. นายทะเบียนผูรั้บแจง้     2.พนกังานฝ่ายปกครอง 3.ต ารวจ 

4.เจา้หนา้ท่ีของกระทรวงการพฒันา สงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 5.ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ขอ้ 4 ผูใ้ดพบเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาซ่ึงถูกทอดท้ิงใหน้ าตวัเด็กไปส่ง และแจง้ต่อพนกังานฝ่ายปกครองหรือ

ต ารวจ หรือเจา้หนา้ท่ีของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ซ่ึงปฏิบติังานในทอ้งท่ีท่ีพบเด็กนั้นโดยเร็ว เม่ือ

พนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือเจา้หนา้ท่ีดงักล่าวไดรั้บตวัเดก็ไว ้แลว้ใหบ้นัทึกการรับตวัเด็กไว ้ในกรณีท่ีพนกังานฝ่าย

ปกครองหรือต ารวจรับเด็กไว ้ใหน้ าตวัเด็กพร้อมบนัทึกการรับตวัเด็กส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีของกระทรวงการพฒันา สงัคมและความมัน่คง

ของมนุษยใ์นเขตทอ้งท่ี ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีดงักล่าวไดรั้บตวัเด็กไวห้รือไดรั้บตวัเด็กจากพนกังาน ฝ่ายปกครองหรือต ารวจแลว้ ให้

แจง้การเกิดต่อนายทะเบียนผูรั้บแจง้และใหน้ายทะเบียนออกใบรับแจง้ ทั้งน้ี ตามระเบียบและแบบพิมพท่ี์ผูอ้  านวยการทะเบียนกลาง

ก าหนด 
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43.  ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 

1.เอกสารท่ีหน่วยงานเอกชนส่งมาหน่วยงานรัฐ  2.เอกสารท่ีหน่วยงานรัฐส่งออกไปยงัเอกชน  

3.เอกสารเก่ียวกบัเอกชนท่ีอยูใ่นความครอบครองของรัฐ 4.เอกสารของบริษทัเอกชนท่ีเก่ียวกบัหน่วยงานของรัฐ  

5.ไม่มีขอ้ถูก  

ตอบ 4 " ขอ้มูลข่าวสารของราชการ " หมายความวา่ ขอ้มูลข่าวสารท่ีอยูใ่นความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ 

ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินงานของรัฐ หรือขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเอกชน  

44. พรบ อ ำนวยควำมสะดวกบังคบัใช้กบัหน่วยงำนใด 

1.กฎหมายวา่ดว้ยทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  2.การด าเนินงานตามกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 

3.การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล  4.การด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีในกระบวนการพิจารณาคดีการบงัคบัคดี 

5. รัฐสภา 

ตอบ 1 พระราชบญัญติัน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี (๒) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด าเนินงาน

ของเจา้หนา้ท่ีในกระบวนการพิจารณาคดีการบงัคบัคดี และการวางทรัพย ์(๓) การด าเนินงานตามกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 

(๔) การอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (๕) การอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัการทางทหาร

ดา้นยทุธการ รวมทั้งตามกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมยทุธภณัฑ ์และกฎหมายวา่ดว้ยโรงงานผลิตอาวธุของเอกชน 

45. กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตและกำรขอใบอนุญำตขำยทอดตลำดและค้ำของเก่ำ 

1. 30 วนัก่อนหมดอายวุนัท่ี 31 ธนัวาคมของปีท่ีออกใบอนุญาต 

2.90 วนัก่อนหมดอายวุนัท่ี 31 ธนัวาคมของปีท่ีออกใบอนุญาต 

3. 60 วนัก่อนหมดอายวุนัท่ี 31 ธนัวาคมของปีท่ีออกใบอนุญาต 

4. 45วนัก่อนหมดอายวุนัท่ี 31 ธนัวาคมของปีท่ีออกใบอนุญาต 

5. ต่อก่อนวนัหมดอายวุนัท่ี 31 ธนัวาคมของปีท่ีออกใบอนุญาต 

ตอบ 2 
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46 กำรลงทณัฑ์อสข้อใดถูกต้อง 

1. (1) ตกัเตือน (2) ลงทณัฑ ์(3) กกัเวร   2. (1) ภาคทณัฑ ์(2) ทณัฑกรรม (3) กกัเวร 

3. (1) ลงทณัฑ ์(2) ทณัฑกรรม (3) กกับริเวณ  4. (1) ภาคทณัฑ ์(2) ทณัฑกรรม (3) กกับริเวณ 

5. (1) ตกัเตือน (2) ลงทณัฑ ์(3) กกัเวร 

ตอบ 4.ทณัฑท่ี์จะลงแก่ผูก้ระท าผดิวนิยั มีสามสถาน  (1) ภาคทณัฑ ์(2) ทณัฑกรรม (3) กกับริเวณ 

47 ใครมคุีณสมบัตผู้ิมสิีทธเลือกผู้ใหญ่บ้ำน/เป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ กม 

1. Aมีช่ือในทะเบียนบา้น 60 วนันบัจนถึงวนัเลือก 2. B มีอายคุรบ สิบแปดปีบริบูรณ์ก่อนวนัเลือกหน่ึงวนั 

3. C เป็นอิหม่าม  4. D เป็นนกับวช   5. ถูกทุกขอ้ 

ตอบขอ้ 3 คุณสมบติัผูมี้สิทธเลือกผูใ้หญ่บา้น/เป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ กมเหมือนกบัราษฎรผูมี้สิทธิเลือกผูใ้หญ่บา้นตอ้งมี

คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 

(๑) มีสญัชาติไทยและมีอายไุม่ต ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ในวนัท่ี ๑ มกราคม ของปีท่ีมีการเลือก (๒) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นกัพรต 

หรือนกับวช (๓) ไม่เป็นคนวกิลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ (๔) มีภูมิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยูป่ระจ า และมีช่ือในทะเบียนบา้น

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการทะเบียนราษฎรในหมู่บา้นนั้นติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามเดือนจนถึงวนัเลือก  

48 ข้อใดไม่ใช่จรรยำบรรณผู้ไกล่เกลีย่ 

1.ช้ีขาดขอ้พิพาทเพื่อไม่ท าใหก้ารไกล่เกล่ียและประนอมขอ้พิพาทล่าชา้  2. รักษาความลบั 

3.ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเป็นกลาง  4.ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรวดเร็ว   

5.เขา้ร่วมการไกล่เกล่ียและประนอมขอ้พิพาททุกคร้ัง 

ตอบ 1 ผูไ้กล่เกล่ียตอ้งถือปฏิบติัตามจรรยาบรรณ ดงัต่อไปน้ี (๑) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเป็นกลางอิสระ ยติุธรรม 

และไม่เลือกปฏิบติั (๒) เขา้ร่วมการไกล่เกล่ียและประนอมขอ้พิพาททุกคร้ัง เวน้แต่แจง้เหตผุลความจ าเป็นล่วงหนา้ใหป้ระธานคณะ

ผูไ้กล่เกล่ียทราบ (๓) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรวดเร็ว ไม่ท าใหก้ารไกล่เกล่ียและประนอมขอ้พิพาทล่าชา้เกินสมควร(๔) ซ่ือสตัย์

สุจริต ไม่เรียกหรือรับทรัพยสินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากคู่พิพาทหรือบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัขอ้พิพาท        (๕) ใชว้าจาสุภาพ

ในขณะปฏิบติัหนา้ท่ีไกล่เกล่ียและประนอมขอ้พิพาท (๖) รักษาความลบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไกล่เกล่ียและประนอมขอ้พิพาท

 และ(๗) ไม่ช้ีขาดขอ้พิพาทหรือบีบบงัคบัใหคู้่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือทั้งสองฝ่ายลงลายมือชื่อในสญัญาประนีประนอม

ยอมความ 
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49 กำรเปลีย่นแปลงเขตอ ำเภอ ตรำเป็น 

1.กฎกระทรวง 2.พระราชบญัญติั  3.ประกาศกระทรวง 4.พระราชกฤษฏีกา  5.พระราชก าหนด 

ตอบ ขอ้4 

50 กำรพนันบัญชีใดก่อนอนุญำตต้องได้รับอนุมตัจิำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

1.สลาก   2.ไก่ชน  3.ไพส่ามใบ  4.ต่อแตม้  5.ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ขอ้1 

51 กำรไกล่เกลีย่ข้อพพิำททำงอำญำข้อใดไกลเกลีย่ได้ 

1.ข่มขืน   2.ชิงทรัพย ์ 3.วิง่ราวทรัพย ์ 4.ลกัทรัพยผ์ูสื้บสนัดาร  5.ไม่มีขอ้ถูก 

ตอบ ขอ้3 

52 กำรบริหำรบ้ำนเมืงทีด่ ีเพ่ือให้เกดิเกดิผลสัมฤทธ์ิต่อภำรกจิของรัฐ ต้องท ำอย่ำงไร 

1.ส่วนราชการจะตอ้งก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน ระยะเวลาแลว้เสร็จของงาน 

2.การพิจารณาวนิิจฉยัช้ีขาดปัญหาใด ๆ ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบในปัญหานั้น ๆ จะตอ้งพิจารณาวนิิจฉยัช้ีขาดโดยเร็ว 

3.เม่ือไดมี้การกระจายอ านาจการตดัสินใจ ใหส่้วนราชการก าหนดหลกัเกณฑก์ารควบคุม ติดตาม และก ากบัดูแลการใชอ้ านาจและ

ความรับผิดชอบของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ 

4.จดัท าแผนปฏิบติัราชการไวล่้วงหนา้ โดยแผนปฏิบติัราชการจะก าหนดรายละเอียดและขั้นตอนของแผน 

5.ถูกทุกขอ้ 

ตอบ 4. การบริหารบา้นเมืงท่ีดี เพ่ือใหเ้กิดเกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ตอ้งการจดัท าแผนปฏิบติัราชการ ก่อนจะด าเนินการตาม

ภารกิจใด ส่วนราชการตอ้งจดัท าแผนปฏิบติัราชการไวล่้วงหนา้ โดยแผนปฏิบติัราชการจะก าหนดรายละเอียดและขั้นตอนของแผน 

ก าหนดระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะตอ้งใชใ้นการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน ก าหนดเป้าหมายของภารกิจ ผลสมัฤทธ์ิของ

ภารกิจ ตลอดจนตวัช้ีวดัความส าเร็จของภารกิจ และจะตอ้งจดัใหมี้การติดตามและประเมินผลการปฏิบติัราชการ ตามหลกัเกณฑ์

และวธีิการท่ีส่วนราชการก าหนดโดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของ ก.พ.ร. 
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53 ข้อใดไม่ใช่วตัถุประสงค์กำรจดัตั้ง EEC 

1ยกระดบัพ้ืนท่ีเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน าของเอเชีย  2พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงอยา่งมีประสิทธิภาพ  

3อ านวยความสะดวกและสิทธิประโยชน์แก่นกัลงทุน  4สนบัสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยขีั้นสูงและท่องเท่ียว     

5. กระจายความเจริญสู่พ้ืนท่ีและลดการกระจุกตวัของแหล่งอุตสาหกกรม 

ตอบ 5 วตัถุประสงคก์ารจดัตั้ง EEC ไดแ้ก่ 1ยกระดบัพ้ืนท่ีเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน าของเอเชีย 2พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยง

อยา่งมีประสิทธิภาพ 3อ านวยความสะดวกและสิทธิประโยชน์แก่นกัลงทุน 4สนบัสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยขีั้นสูงและท่องเท่ียว    

5ส่งเสริมการพฒันาเมืองและสภาพแวดลอ้มเมือง 

 

54 ข้อใดทีไ่ม่ใช่คดอีำญำทีพ่นักงำนฝ่ำยปกครองสำมำรถสอบสวนได้ฝ่ำยเดยีว 

1กฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุข   2กฎหมายวา่ดว้ยบตัรประจ าตวัประชาชน  

3กฎหมายวา่ดว้ยการพนนั   4กฎหมายวา่ดว้ยภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  5กฎหมายวา่ดว้ยการทะเบียนราษฎร    

ตอบขอ้ 3 

55ข้อใดคือคดอีำญำทีฝ่่ำยปกครองสำมำรถสอบสวนได้ 

1กฎหมายวา่ดว้ยอาวธุปืน   2กฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม  3กฎหมายวา่ดว้ยสถานบริการ 

4กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยั   5กฎหมายวา่ดว้ยการชุมนุมในท่ีสาธารณะ 

ตอบข้อ 2 

ความผิดอาญาตามกฎหมายดงัต่อไปน้ี ใหพ้นกังานสอบสวนฝ่ายปกครองสอบสวนได ้ไดแ้ก่ 

 (๑) กฎหมายวา่ดว้ยกองอาสารักษาดินแดน (๒) กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการขายทอดตลาดและคา้ของเก่า (๓) กฎหมายวา่ดว้ย

การควบคุมการเร่ียไร (๔) กฎหมายวา่ดว้ยการทะเบียนราษฎร  (๕) กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  (๖) 

กฎหมายวา่ดว้ยสตัวพ์าหนะ (๗) กฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาภาคบงัคบั (๘) กฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุข (๙) กฎหมายวา่ดว้ยบตัร

ประจ าตวัประชาชน (๑๐) กฎหมายวา่ดว้ยภาษีบ รุงทอ้งท่ี (๑๑) กฎหมายวา่ดว้ยภาษีป้าย (๑๒) กฎหมายวา่ดว้ยภาษีโรงเรือนและ
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ท่ีดิน (๑๓) กฎหมายวา่ดว้ยยศและเคร่ืองแบบผูบ้งัคบับญัชาและเจา้หนา้ท่ีกองอาสารักษาดินแดน  (๑๔) กฎหมายวา่ดว้ยโรงรับจ าน 

า  (๑๕) กฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม  (๑๖) กฎหมายวา่ดว้ยสุสานและฌาปนสถาน 

57  กำรเร่ียไรโดยโฆษณำด้วยส่ิงพมิพ์ ด้วยวทิยุกระจำยเสียง หรือด้วยเคร่ืองเปล่งเสียง ต้องได้รับอนุญำตจำกใคร 

1. อธิบดีกรมการปกครอง   2.ผูว้า่กทม  

 3. พนกังานเจา้หนา้ท่ี   4. ผูว้า่ราชการจงัหวดั 5.ไม่มีขอ้ถูก 

ตอบขอ้ 3 การเร่ียไรในถนนหลวงหรือในท่ีสาธารณะ การเร่ียไรโดยโฆษณาดว้ยส่ิงพิมพ ์ดว้ยวทิยกุระจายเสียง หรือดว้ยเคร่ืองเปล่ง

เสียงจะจดัใหมี้หรือท าไดต้่อเม่ือไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีแลว้ 

58 กำรเรียไรบนถนนรำชด ำเนินต้องได้รับอนุญำตจำกใคร 

2. อธิบดีกรมการปกครอง   2.ผูว้า่กทม  

 3. พนกังานเจา้หนา้ท่ี   4. ผูว้า่ราชการจงัหวดั 5.ไม่มีขอ้ถูก 

ตอบ 1  

59 พรบ อ ำนวยควำมสะดวกปรับปรุงแก้ไขทุกกีปี่ 

1.5 ปี  2. 15 ปี   3. 10 ปี  4. 3 ปี  5. 1 ปี   

ตอบ1  

60 จำกวสัิยทศัน์กระทรวงมหำไทยอะไรทีไ่ม่ใช่ควำมหมำยของค ำว่ำมัน่คง 

1มัน่คงจากสาธารณภยั   2มัน่คงในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มัน่คง 

3มัน่คงในการถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน  4มัน่คงในการรักษาความสงบเรียบร้อย 5 มัน่คงจากปัญหายาเสพติด 

ตอบ ขอ้ 5 มัน่คงจากสาธารณภยั มัน่คงในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มัน่คงในการถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และ มัน่คงในการรักษา

ความสงบเรียบร้อยและรับมือกบัภยัคุกคามรูปแบบใหม 
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61 อุทธรณ์ค ำส่ังไม่ออกใบอนุญำตอิำวุธปืนภำยต่อใครและในกีว่นั 

1.ต่ออธิบดีกรมการปกครอง ภายใน 60วนั 2.ต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั ภายใน 45วนั 

3.นายอ าเภอ ภายใน 30วนั  4.ต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ภายใน 30วนั 5.นายทะเบียน ภายใน 45วนั 

ตอบ 4 

62 พรบ อ ำนวยควำมสะดวกไม่บงัคบัใช้กบัเร่ืองใดให้ตรำเป็น 

1.พระราชกฤษฎีกา  2.กฎกระทรวง  

3.พระราชบญัญติั  4.พระราชก าหนด  5.ประกาศกระทรวง 

ตอบ 1
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63. อ ำนำจกำรควบคุมกำรสอบสวนของนำยอ ำเภอและผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั 

ในกรณีท่ีมีผูเ้สียหาย ผูต้อ้งหา หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงเป็นผูก้ล่าวโทษในคดีเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดร้องขอความเป็นธรรมต่อผูว้า่

ราชการจงัหวดั หรือในกรณีท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นเป็นการสมควรใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเรียกหวัหนา้พนกังานสอบสวนใน

เขตอ าเภอของก่ิงอ าเภอ อ าเภอ หรือจงัหวดั แลว้แต่กรณีมาช้ีแจงผลการสอบสวนแลว้ใหค้  าแนะน าและเร่งรัดใหด้ าเนินการ

สอบสวนใหเ้ป็นผลดี และเป็นไปในทางท่ีชอบและเหมาะสมได ้

ถา้ผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นวา่การด าเนินการตามวรรคแรกจะไม่ไดผ้ล ผูว้า่ราชการจงัหวดัมีอ านาจจะเขา้ควบคุมการ

สอบสวน โดยเรียกส านวนการสอบสวนมาตรวจพิจารณาและสัง่ใหท้ าการสอบสวนเพ่ิมเติม หรือจะสัง่ใหเ้ปล่ียนตวัพนกังาน

สอบสวน หรือใหพ้นกังานสอบสวนฝ่ายปกครองเขา้ร่วมท าการสอบสวนคดีเร่ืองนั้นดว้ยก็ได ้กรณีดงักล่าวในวรรคน้ีใหถื้อวา่

ผูว้า่ราชการจงัหวดัมีอ านาจเก่ียวแก่การสอบสวนคดีอาญาตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี ในฐานะเป็นหวัหนา้พนกังานสอบสวน

ในเขตจงัหวดั การท่ีจะสัง่แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงโดยอ านาจของผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรหรือผูบ้ญัชาการต ารวจภูธรใหเ้ป็นอนังด 

ยกเวน้แต่ท่ีเป็นอ านาจของอธิบดีกรมต ารวจ 

64. กำรจดท ำเบียนครอบครัว 

  -ถา้ผูร้้องหรือผูใ้หค้วามยนิยอมหรือพยาน ไม่อาจลงลายมือช่ือไดบุ้คคลดงักล่าวจะพิมพล์ายน้ิวมือแทนการลงลายมือ

ช่ือก็ได ้โดยใหน้ายทะเบียนเขียนก ากบัไวว้า่เป็นลายพิมพน้ิ์วมือของบุคคลใด แต่ถา้ไม่สามารถกระท าไดโ้ดยวธีิใดเลย ใหน้าย

ทะเบียนบนัทึกเหตขุดัขอ้งไวใ้นช่องลายมือช่ือนั้น 

ในกรณีท่ีผูร้้องหรือผูใ้หค้วามยนิยอมหรือพยาน ประสงคจ์ะลงลายมือช่ือเป็นภาษา ต่างประเทศ ใหน้ายทะเบียนสอบถามบุคคล

ดงักล่าววา่ช่ือตวั ช่ือรอง ช่ือสกลุนั้น มีส าเนียงไทยวา่อยา่งไรแลว้เขียนเป็นภาษาไทยก ากบัไว ้

  - ถา้ผูมี้อ  านาจใหค้วามยนิยอมไดใ้หค้วามยนิยอมโดยวธีิการอ่ืนซ่ึงมิใช่การ ใหค้วามยนิยอมในขณะจดทะเบียน เม่ือ

นายทะเบียนไดรั้บจดทะเบียนแลว้ใหแ้จง้ผูมี้อ  านาจใหค้วามยนิยอมทราบ 

65.  ใครคือ ผู้แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่ในต่ำงประเทศ 

พระราชบญัญติับตัรประจ าตวัประชาชน  "พนกังานเจา้หนา้ท่ี" หมายความวา่ ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งใหป้ฏิบติัการตาม

พระราชบญัญติัน้ี "รัฐมนตรี" หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และใหมี้อ านาจแต่งตั้งเจา้พนกังานออกบตัร เจา้พนกังาน

ตรวจบตัร และพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

66. ตวัเลขประจ ำตวัประชำชนหลกัที ่1 เลข 2 และ 8 หมำยถึง 
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ประเภทท่ี 2 คือคนท่ีเกิดและมีสญัชาติไทยไดแ้จง้เกิดเกินก าหนดเวลา  

ประเภทท่ี 8 คือคนต่างดา้วท่ีเขา้เมืองโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย คือผูท่ี้ไดรั้บใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้วหรือคนท่ีไดรั้บการ

แปลงสญัชาติเป็นสญัชาติไทย และคนท่ีไดรั้บการใหส้ัญชาติไทยตั้งแต่หลงัวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 เป็นตน้ไปจนปัจจุบนั 

67. ข้อสอบถำมเกีย่วกบัทรัพย์ทีจ่ ำน ำย่อมเป็นประกนักำรช ำระหนีเ้เละค่ำอุปกรณ์ ตำมประมวลกฎหมำยเเพ่งเเละพำณิชย์ 

มาตรา 748 การจ าน านั้นยอ่มเป็นประกนัเพ่ือการช าระหน้ี กบั ทั้งคา่อุปกรณ์ต่อไปน้ีดว้ย คือ (1) ดอกเบ้ีย (2) ค่าสินไหมทดแทน

ในการไม่ช าระหน้ี(3) ค่าฤชาธรรมเนียมในการบงัคบัจ าน า(4) ค่าใชจ่้ายเพ่ือรักษาทรัพยสิ์นซ่ึงจ าน า(5) ค่าสินไหมทดแทน เพ่ือ

ความเสียหายอนัเกิดแตค่วามช ารุด บกพร่องแห่งทรัพยสิ์นจ าน าซ่ึงไม่เห็นประจกัษ ์

68. ต ำแหน่งใดมไิด้สังกดักรมกำรปกครอง 

รองผูว้า่ราชการจงัหวดั สงักดัส านกัปลดั กระทรวงมหาดไทย 

69 ข้อใดคือค ำส่ังทำงปกครอง 

“ค าสัง่ทางปกครอง” หมายความวา่ การใชอ้  านาจตามกฎหมายของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติสมัพนัธ์ข้ึนระหวา่งบุคคลใน

อนัท่ีจะก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงบั หรือมีผล กระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหนา้ท่ีของบุคคล ไม่วา่จะเป็นการถาวร

หรือชัว่คราว เช่น การสัง่การ การอนุญาต การอนุมติั การวนิิจฉยัอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความ

รวมถึงการออกกฎ และการอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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70 กำรประเมนิข้ำรำชกำรของ กพ 

71 กำรก ำหนดเขตหมู่บ้ำน อพป ตำมพรบ ปกครองส่วนท้องทีเ่พ่ือ  

72 หน่วยงำนใดออกนโยบำยกำรบริหำรชำยแดนใต้ 

73 กำรช่ือสกลุของคู่สมรส (กรณเีปลีย่นในภำยหลงั) 

74 กำรตรวจร้ำนค้ำอุทธปืน 

75 พรบทวงถำมหนี ้เกีย่วกบัคณะกรมกำรทวงถำมหนีก้รุงเทพ และจงัหวดัอ่ืนนอกจำกกรุงเทพ 

76  กำรพกอำวุธปืนในทีส่ำธำรณะของเจ้ำพนักงำน 

77 ข้อใดผดิ เกีย่วกบัพรบ โรงแรม ข้อนีต้อบไม่ต่อใบอนุญำตโรงแรมผดิกฎหมำยอำญำ แจ้งต ำรวจ 

78 ทะเลำะในทีส่ำธำรณะ 

79 กำรขอสัญชำต ิ

80 กำรร้องสอด 

81 หำกคุณเป็นปลดัอ ำเภอ มกีำรชุมนุมเกดิขึน้ในพืน้ที ่ต้องขอควำมร่วมมือจำกใคร  

82 ทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอ 

83 ลูกจ้ำงช่ัวครำวกระท ำละเมดิขณะปฏิบัตงิำน ผู้เสียหำยต้องฟ้องต่อใคร/หน่วยงำนใด และศำลใด 

84 ข้อใดผดิ เกีย่วกบัพรบ โรงรับจ ำน ำ เร่ืองกำรคดิดอกเบีย้และข้อห้ำม 

85 กำรขำยทอดตลำด 

86 โกงเจ้ำหนี ้

87 กำรขยำยเวลำท ำบัตร 

88 กำรแจ้งตำย รำยละเอยีดคือ ก และ ข อำศัยอยู่ในแพหมู่บ้ำน A เกดิเหตุแพหลุดพดัไปตำมล ำน ำ้ นำย ก ร่วงจำกแพดสียชีวติที่

หมู่บ้ำน B และนำย ข เสียชีวติในแพ ทีแ่พลอยไปหยุดอยู่ในพื้นทีห่มู่บ้ำน C จะมกีำรแจ้งตำยอย่ำงไร  
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89 กำรขำยฝำก 

90 ข้อใดไม่ใช่หน้ำทีผู้่ใหญ่บ้ำน 
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English part  

ข้อ 91-95บทควำมภำษำอังกฤษเกี่ยวกับกำรท ำงำนของผู้ว่ำในกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณะภยั โดยยกตัวอย่ำงกรณปีฏิบัติกำรถ ำ้หลวง 

91 What is the best title for this passage? 

92 According to the paragraph2, which of the following is NOT mention? 

93 ‘Their’ refer to? 

94  Mitigation = Alleviation (การป้องกนั) 

95  According to passage, which of the following is NOT true? 

96. I_____understand. 

ก. don’t  ข. doesn’t  ค. am not ง. aren’t  

97 Children … required. 

ก. are ข. is ค. does ง. Will 

From 98-100 are about answering the phone  

A: Hello, This is Xyz Office. _________98__________? 

B: Hello, I’d like to talk with Mr.Suchart. 

A: _____99_________.  I’m sorry, the line is busy.     __________100_________________? 

B: It’s okay I’ll call her later. 

98. ก. How may I help you? ข. Who are you? ค. Can you wait me? ง. Do you want to talk with Miss Somsri? 

99. ก. He isn’t here. ข. Call him later ค. you have to wait.  ง. Just a second please 

100. 

ก. Do you want to talk with me instead? ค. Do you want to leave a massage?  

ข.  Do you want me call you?    ง.  Is that okay for you? 

 

● ● ● 

“At the end of the day, we can endure 

much more than we think we can.” 

 ― Frida Kahlo. 

● ● ● 

 


