
แนวขอ้สอบ ทอ้งถิ�น อปท. อบจ. อบต. 
เทศบาล 

1. พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด 
ก. 31 มกราคม 2540 
ข. 31 มีนาคม 2540 
ค. 31 พฤษภา 2540 
ง.  31 ตุลาคม 2540 
ตอบ ขอ ง. พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 31 
ตุลาคม 2540 
  
2. พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ใหใชบังคับเมื่อใด 
ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ข. ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ค. ตั้งแต 90 วันนับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ง. ตั้งแต 180 วันนับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ตอบ ข. ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  
3. พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 ใหยกเลิกกฎหมายใด 
ก. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 
ข. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 93 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2515 
ค. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2523 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
 มาตรา 3 ใหยกเลิก 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ.2498 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2499 
3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2499 
4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2506 
5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2509 
6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2510 
7) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2511 
8) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2511 
9) ประกาศคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 93 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2515 
10) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบบัที่ 9) พ.ศ. 2521 
11) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2523 
  
4. คําวา “ราชการสวนทองถิ่นอื่น” ตามความหมายในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
หมายความวา 
ก. เทศบาล สุขาภิบาล 
ข. องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร 
ค. ราชการสวนทองตําบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร 



ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
 “ราชการสวนทองถิ่นอื่น” หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาลองคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา 
กรุงเทพมหานคร และราชการสวนทองถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น นอกจากองคการบริหารสวนจังหวัด 
  
5. บุคคลใดรักษาการแทนตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  
ก. รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ค. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
ง. ไมมีขอใดถูกตอง 
ตอบ ก. รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 
 มาตรา 6 ให รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้แลวใหมีอํานาจออก
กฎกระทรวง ประกาศ  และระเบียบเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
6. ผูรักษาการแทนตามพระราชบัญญัติบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มีอํานาจออกกฎหมายฉบับใด 
ก. กฎกระทรวง 
ข. ประกาศ 
ค. ระเบียบ 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
 กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
  
7. ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสภาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด จะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามขอใดตอไปนี้ 
ก. จะตองไมเปนผูที่พนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น 
ข. จะตองไมเปนผูที่พนจากตําแหนงคณะผูบริหารทองถิ่น 
ค. จะตองไมเปนผูที่พนจากตําแหนง เลขานุการหรือท่ีปรึกษาผูบริหารทองถิ่น 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
 มาตรา 9 สภาองคการบริหารสวนจังหวัดประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิน่ 
 ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตอม
หามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นแลว จะตองไมเปนผูที่พนจาก
ตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น เลขานุการหรือที่ปรึกษาทองถิ่น 
เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยังไมถึงหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
  
8. ขอใดตอไปนี้ถูกตอง เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
ก. จังหวัดใดมีราษฎร ไมเกิน 500,000 คน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดได 24 คน 
ข. จังหวัดใดมีราษฎร เกิน 500,000 แตไมเกิน 1,000,000 คน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดได 30 คน 
ค. จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,000,000 คน แตไมเกิน 1,500,000 คน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดได 36 คน 



ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหถือเกณฑจํานวน 
ราษฎรแตละจังหวัดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้ง จังหวัดใดมี
ราษฎรไมเกินหาแสนคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดได ยี่สิบสี่คน จังหวัดใดมี
ราษฎร เกินหาแสนคน แตไมเกินหนึ่งลานคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดได
สามสิบคน จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 
หนึ่งลานคน แตไมเกินหนึ่งลาน 
หาแสนคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดสามสิบหกคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่ง
ลานหาแสนคน แตไมเกินสองลานคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดสี่สิบสองคน 
จังหวัดใดมีราษฎรเกินสองลานคนขึ้นไป ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดสี่สิบแปดคน 
  
9. สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีกําหนดคราวละกี่ปนับจากวันเลือกตั้ง 
ก. 2 
ข. 3 
ค. 4 
ง. 5 
ตอบ ค. 4 
 มาตรา 10 อายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง 
  
10. ขอใดตอไปนี้ไมใชการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
ก. ขาดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดติดตอกันโดยไมมีสาเหตุ 
ข. ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
ค. ราษฎรมีสิทธิเลือกในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดมีจํานวนไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน 
ง. ไมมีขอใดถูกตอง 
 มาตรา 11 สมาชิกภาพของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยอมสิ้นสุดลง เมื่อ 
 1) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
 2) ตาย 
 3) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
 4) ขาดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 
  5) เปนผูมีสวนไดเสียวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่องคการบริหารสวนจังหวัดนั้นเปนคูสัญญาหรือ
ในกิจการที่กระทําใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น หรือที่องคการบริหารสวนจังหวัดนั้นกระทํา 
 6) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 9 วรรคสอง 
 7)  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียประโยชนของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด โดยมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดทั้งหมดเทาที่มีอยูเขาเสนอให
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณา และมติดังกลาวตองคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาที่มีอยู ทั้งนี้ใหสมาชิกสภาพสิ้นสุดนับแตวันที่สภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดมีมต ิ
 8) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดมีจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นวาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใดไมสมควรดํารงตําแหนงตอไปตาม
กฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่น 



  
11. ขอใดตอไปนี้เปนการปฏิญาณตนของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด กอนเขารับหนาที่ 
ก. จะรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ข. จะซื่อสัตยสุจริต 
ค. ปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของประชาชน 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
 มาตรา 12 กอนเขารับหนาที่ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตองปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดวา “จะรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จะซ่ือสัตยสุจริต และ
ปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของประชาชน” 
  
12. ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดหนึ่งคนและใหมีรองประธานจํานวนกี่คน 
ก. 1 คน 
ข. 2 คน 
ค. 3 คน 
ง. 4 คน 
ตอบ ข. 2 คน 
 มาตรา 17 ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเลือกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดคนหนึ่งและรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสองคน 
นอกจากประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและรองประธานจะพนจากตําแหนง เมื่อครบอายุของสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด ขอใดตอไปนี้เปนเหตุที่ทําใหประธานและรองประธานสมาชิกองคการบริหารสวน
จังหวัดพนจากตําแหนง 
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