
เเนวข้อสอบ นักทณัฑวทิยาปฏบิัติการ 

1.       ผูใ้ดมีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งใหข้า้ราชการด ารงต าแหน่งระดบั 8 ในกรมราชทณัฑ ์  

ก.      นายกรัฐมนตรี         ข.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม 

ค.      อธิบดีกรมราชทณัฑ ์        ง.  ปลดักระทรวง 

ค าตอบ  ค.  การบรรจุและแต่งตั้งใหข้า้ราชการด ารงต าแหน่งระดบั 8 ใหอ้ธิบดีผูบ้งัคบับญัชา

เป็นผูมี้อ  านาจบรรจุและแต่งตั้ง เม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากปลดักระทรวง 

 

2.       ต าแหน่งท่ีมีคุณลกัษณะบริหารตามท่ี ก.พ.ก าหนด จะตอ้งมีการสับเปล่ียน 

ยา้ย  โอน  เพราะหา้มปฏิบติั 

หนา้ท่ีเดียว ติดต่อกนัเป็นเวลาก่ีปี 

ก.      3  ปี               ข.  4  ปี 

ค.      5  ปี               ง.  6  ปี 

ค าตอบ  ข.  ภายใตบ้งัคบัมาตรา 57  วรรคหน่ึง  และมาตรา 60  ใหมี้การสับเปล่ียน

หนา้ท่ี  ยา้ย  หรือโอนขา้ราชการพลเรือนสามญัผูด้  ารงต าแหน่งระดบั 9  ระดบั 10  และระดบั 

11  ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีมีลกัษณะบริหารตามท่ี ก.พ.ก าหนด  โดยมิควรใหอ้ยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีเดียว

ติดต่อกนัเป็นเวลานานเกินกวา่   4 ปี  อ.พิพฒัน-์อ.วนันรัตน์ 

 

3.       การโอนขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก.      จะท าไดเ้ม่ือผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ทั้งสองฝ่ายตกลงยนิยอม  

ข.      แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงกวา่เดิม  

ค.      รับเงินเดือนในขั้นท่ีสูงกวา่เดิม 

ง.       ถูกทุกขอ้ 

ค าตอบ  ง.  การโอนขา้ราชการพลเรือนสามญัไปแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งขา้ราชการพลเรือน

สามญัต่างกระทรวง  ทบวง  กรม  อาจท าไดเ้ม่ือมีผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ทั้งสองฝ่าย



ตกลงยนิยอม  โดยใหแ้ต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัท่ีไม่สูงกวา่เดิม และรับเงินเดือนในขั้นท่ี

ไม่สูงกวา่เดิม 

 

4.       ขอ้ใดไม่ใช่ขอ้พิจารณาในการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการพลเรือน     

ก.      คุณภาพและปริมาณงาน 

ข.      ระยะเวลาการรับราชการ 

ค.      ความสามารถและความอุตสาหะในการท างาน 

ง.       การปฏิบติัตนท่ีเหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการ 

ค าตอบ  ข.  การเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการพลเรือนสามญั ใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณาโดย

ค านึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน  ความสามารถและ

ความอุตสาหะในการปฏิบติังาน  ตลอดจนการรักษาวนิยั  การปฏิบติัตนเหมาะสมกบัการเป็น

ขา้ราชการ 

 

5.       การกระท าผดิวนิยัในขอ้ใด  ถือวา่เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

ก.      เปิดเผยความลบัของทางราชการ 

ข.      รายงานเทจ็ต่อผูบ้งัคบับญัชา 

ค.      ดูหม่ิน เหยยีดหยาม กดข่ี  ข่มเหง  ประชาชนผูม้าติดต่อราชการอยา่งร้ายแรง 

ง.       ถูกทุกขอ้ 

ค าตอบ  ง.  กระท าผดิวนิยั  ท่ีถือเป็นความผดิวนิยัร้ายแรงไดแ้ก่ 

1)       การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยมิชอบ (มาตรา 82) 

2)       การประมาทเลินเล่อในหนา้ท่ีราชการ (มาตรา 84) 

3)       การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยจงใจไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ (มาตรา 85) 

4)       การเปิดเผยความลบัของทางราชการ (มาตรา 87) 

5)       การขดัค าสั่ง หรือหลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา (มาตรา 88) 

6)       การรายงานเทจ็ต่อผูบ้งัคบับญัชา (มาตรา 90) 



7)       การละท้ิงหรือทอดท้ิงราชการโดยไม่มีเหตุอนัสมควร (มาตรา 92) 

8)               การดูหม่ิน  เหยยีดหยาม  กดข่ี  ข่มเหง  ประชาชนผูม้าติดต่อราชการอยา่งร้ายแรง 

(มาตรา 94) 

9)       การกระท าผดิอาญาจนไดรั้บโทษจ าคุก (มาตรา 98) 

 

6.       ขอ้ใดไม่ใช่โทษส าหรับขา้ราชการท่ีกระท าผดิวนิยัไม่ร้ายแรง 

ก.      ภาคทณัฑ ์           ข.  ตดัเงินเดือน 

ค.      ลดขั้นเงินเดือน         ง.  ปลดออก    

ค าตอบ  ง.  ขา้ราชการผูใ้ดกระท าผดิวนิยัอยา่งไม่ร้ายแรงใหผู้บ้งัคบับญัชาสั่งลงโทษ

ภาคทณัฑ ์ ตดัเงินเดือน  ลดขั้นเงินเดือน 

 

7.       การยบัย ั้งการอนุญาตใหล้าออก  สามารถยบัย ั้งไดไ้ม่เกินก่ีวนั 

ก.      30  วนั            ข.  45  วนั 

ค.      60  วนั            ง.  90  วนั 

ค าตอบ  ง.  กรณีท่ีผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52  เห็นวา่จ  าเป็นเพื่อประโยชนแ์ก่ทางราชการ

จะยบัย ั้งการอนุญาตใหล้าออกไวเ้ป็นเวลาไม่เกิน 90 วนั  นบัตั้งแต่วนัท่ีขอลาออกกไ็ด ้

 

8.       ผูว้า่ราชการจงัหวดัสั่งลงโทษตดัเงินเดือน นาย ก.  นาย ก. สามารถอุทธรณ์ค าสั่งของผูว้า่

ราชการจงัหวดัต่อ 

หน่วยงานใด 

ก.      อ.ก.พ. กรม            ข.  อ.ก.พ. จงัหวดั 

ค.      อ.ก.พ. กระทรวง         ง.  ก.พ. 

ค าตอบ  ค.  การอุทธรณ์ค าสั่งของผูว้า่ราชการจงัหวดัหรืออธิบดีใหอุ้ทธรณ์ต่อ อ.ก.พ.กระทรวง 

 

9.       การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  ขอ้ใดถูกตอ้ง 



ก.      อุทธรณ์ต่อ ก.พ. ภายใน 30 วนั 

ข.      อุทธรณ์ต่อ อ.ก.พ. กระทรวง ภายใน 30 วนั 

ค.      อุทธรณ์ต่อ ก.พ. ภายใน 15 วนั 

ง.       อุทธรณ์ต่อ อ.ก.พ. กระทรวง ภายใน 15 วนั 

ค าตอบ  ก.  การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษปลดออก  หรือไล่ออก ใหอุ้ทธรณ์ต่อ ก.พ. ภายใน 30 วนั 

นบัแต่วนัทราบค าสัง่ 

 

10.       ขอ้ใดไม่ใช่ประเภทของขา้ราชการพลเรือน 

ก.      ขา้ราชการพลเรือนสามญั 

ข.      ขา้ราชการพลเรือนในพระองค ์

ค.      ขา้ราชการประจ าต่างประเทศพิเศษ 

ง.       ไม่มีขอ้ใดถูก 

ค าตอบ  ง.  ประเภทของขา้ราชการพลเรือนมี 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1)       ขา้ราชการพลเรือนสามญั 

2)       ขา้ราชการพลเรือนในพระองค ์

3)       ขา้ราชการประจ าต่างประเทศพิเศษ 

 

11.       การพฒันาผูไ้ดรั้บการบรรจุเขา้รับราชการก่อนมอบหมายหนา้ท่ีใหป้ฏิบติัมีวตัถุประสงค์

อยา่งไร 

ก.      ใหรู้้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

ข.      ใหรู้้หลกัและวธีิปฏิบติัราชการ 

ค.      ใหรู้้แนวทางปฏิบติัตนเพื่อเป็นขา้ราชการท่ีดี 

ง.       ถูกทุกขอ้ 

ค าตอบ  ง.  วตัถุประสงคข์องการพฒันาผูไ้ดรั้บการบรรจุเขา้รับราชการ เพื่อ 

1)       ใหรู้้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 



2)       ใหรู้้หลกัและวธีิปฏิบติัราชการ 

3)       ใหรู้้บทบาทหนา้ท่ีของราชการในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น

ประมุข 

4)       ใหรู้้แนวทางปฏิบติัตนเพื่อเป็นขา้ราชการท่ีดี 

 

12.       ขอ้ใดไม่สามารถจะร้องทุกขไ์ด ้

ก.      มีค  าสั่งปลดออกจากราชการ    

ข.      ถูกสั่งใหอ้อกจากราชการ 

ค.      เห็นวา่ผูบ้งัคบับญัชาใหอ้  านาจต่อตนไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

ง.       เกิดความคบัขอ้งใจอนัเกิดจากการปฏิบติัของผูบ้งัคบับญัชาต่อตน 

ค าตอบ  ก.  ปลดออกเป็นโทษทางวนิยัอยา่งร้ายแรง  ฉะนั้น  จะตอ้งใชว้ธีิการอุทธรณ์  ไม่ใช่การ

ร้องทุกข ์ ส่วนการร้องทุกขจ์ะใชไ้ดใ้นกรณีดงัน้ี 

1)       ถูกสั่งใหอ้อกจากราชการ 

2)       เห็นวา่ผูบ้งัคบับญัชาใชอ้  านาจต่อตนไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

3)       เกิดความคบัขอ้งใจอนัเกิดจากการปฏิบติัของผูบ้งัคบับญัชาต่อตน 

 

13.       การละท้ิงหนา้ท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกนัก่ีวนั  จึงจะถือวา่ผดิวนิยัร้ายแรง 

ก.      เกินกวา่  5  วนั         ข.  เกินกวา่  7  วนั 

ค.      เกินกวา่  15  วนั         ง.  เกินกวา่  20  วนั 

ค าตอบ  ค.  การละท้ิงหนา้ท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกนัเป็นเวลาเกินกวา่  15  วนั  โดยไม่มี

เหตุผลอนัสมควร  เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

 

14.       คุณสมบติัของขา้ราชการขอ้ใดผิด 

ก.      มีสัญชาติไทย 

ข.      มีอายไุม่ต ่ากวา่  20  ปี 



ค.      เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

ง.       ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 

ค าตอบ  ข.  คุณสมบติัของขา้ราชการจะตอ้งมีอายไุม่ต ่ากวา่  18  ปี 

 

15.       ขอ้ใดเป็นเป้าหมายของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

ก.      เกิดประโยชนสุ์ขของประชาชน 

ข.      เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 

ค.      มีประสิทธิภาพและเกินความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

ง.       ถูกทุกขอ้ 

ค าตอบ  ง.  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ไดแ้ก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

ดงัต่อไปน้ี 

1)       เกิดประโยชนสุ์ขของประชาชน 

2)       เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 

3)       มีประสิทธิภาพและเกินความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

4)       ไม่มีขั้นตอนการปฏิบติังานเกินความจ าเป็น 

5)       มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้นัต่อสถานการณ์ 

6)       ประชาชนไดรั้บการอ านวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ 

7)       มีการประเมินผลการปฏิบติัราชการอยา่งสม ่าเสมอ 

 

16.       ?บุคคลซ่ึงถูกขงัไวต้ามค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมายใหล้งโทษ?  หมายถึงขอ้ใด 

ก.      นกัโทษเดด็ขาด         ข.  คนตอ้งขงั 

ค.      คนฝาก            ง.  ไม่มีขอ้ถูก 

ค าตอบ  ก.  นกัโทษเดด็ขาด  หมายความวา่  บุคคลซ่ึงถูกขงัไวต้ามค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมายให้

ลงโทษ 

 



17.       พ.ร.บ. ราชทณัฑ ์พ.ศ.2479  มิใหใ้ชบ้งัคบัในสถานท่ีตามขอ้ใด 

ก.      ทณัฑสถาน            ข.  เรือนจ าพิเศษ 

ค.      เรือนจ าทหาร            ง.  เรือนจ าชัว่คราว 

ค าตอบ  ค.  ตามมาตรา 5 พระราชบญัญติัน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบัถึงเรือนจ าทหาร 

 

18.       ใครเป็นผูมี้อ  านาจก าหนดประเภทหรือชั้นของเรือนจ า 

ก.      รัฐมนตรี            ข.  ปลดักระทรวง 

ค.      อธิบดี            ง.  ผูบ้ญัชาการเรือนจ า 

ค าตอบ  ก.  รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดประเภทหรือชั้นของเรือนจ า  หรือสั่งใหจ้ดัอาณาเขต

ภายในเรือนจ าเป็นส่วน ๆ 

  

19.       ขอ้ใดมิใช่เอกสารส าคญัท่ีจะท าใหเ้จา้พนกังานเรือนจ าขงับุคคลเอาไวไ้ด ้

ก.      หมายจบั            ข.  หมายขงั 

ค.      หมายจ าคุก            ง.  หนงัสือของผูอ้  านวยการสถานพินิจ 

ค าตอบ  ก.  เอกสารของเจา้พนกังานผูมี้อ  านาจใหคุ้มขงัผูน้ั้นไว ้ ไดแ้ก่  หมายขงั  หมาย

จ าคุก  หนงัสือของผูอ้  านวยการสถานพินิจ 

 

20.       ขอ้ใดไม่ใช่อ านาจของรัฐมนตรี 

ก.      ก าหนดประเภทหรือชั้นของเรือนจ า 

ข.      สั่งยา้ยผูต้อ้งขงัจากเรือนจ าหน่ึงไปยงัเรือนจ าหน่ึง 

ค.      แยกประเภทหรือชั้นของผูต้อ้งขงั 

ง.       วางเง่ือนไขในการยา้ยประเภทหรือชั้นหน่ึงไปยงัอีกประเภทหรือชั้นหน่ึง 

ค าตอบ  ข.  การสั่งยา้ยผูต้อ้งขงัจากเรือนจ าหน่ึงไปยงัอีกเรือนจ าหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของ

อธิบดีตามมาตรา 12 

 



21.   เจา้พนกังานเรือนจ าจะใชอ้าวธุอ่ืน นอกจากอาวุธปืนแก่ผูต้อ้งขงัไดใ้นกรณีใดบา้ง 

ก.      เม่ือผูต้อ้งขงัก าลงัจะหลบหนีและไม่มีทางป้องกนัอ่ืนนอกจากใชอ้าวธุ 

ข.      เม่ือผูต้อ้งขงัหลายคนก่อความวุน่วาย 

ค.      เม่ือผูต้อ้งขงัจะใชก้  าลงักายท าร้ายเจา้พนกังานหรือผูอ่ื้น 

ง.       ถูกทุกขอ้ 

ค าตอบ  ง.  เจา้พนกังานเรือนจ าอาจใชอ้าวธุนอกจากอาวธุปืนแก่ผูต้อ้งขงัไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

1)       เม่ือปรากฏวา่ผูต้อ้งขงัก าลงัหลบหนีและไม่มีทางป้องกนัอ่ืนนอกจากใชอ้าวธุ 

2)       เม่ือผูต้อ้งขงัหลายคนก่อความวุน่วาย หรือพยายามใชก้  าลงัเปิดหรือท าลายประตูร้ัว 

3)       เม่ือผูต้อ้งขงัจะใชก้  าลงักายท าร้ายเจา้พนกังานหรือผูอ่ื้น 

 

22.   นกัโทษเดด็ขาดท่ีจะออกไปท างานสาธารณะนอกเรือนจ าไดต้อ้งเหลือโทษจ าคุกก่ีปี 

ก.      เหลือไม่เกิน 1 ปี         ข.  เหลือไม่เกิน 2 ปี 

ค.      เหลือไม่เกิน 3 ปี         ง.  เหลือไม่เกิน 4 ปี 

ค าตอบ  ข.  ในกรณีเจา้พนกังานเรือนจ าสั่งใหน้กัโทษเดด็ขาดออกไปท างานสาธารณะนอก

เรือนจ าใหอ้ธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหน่ึงไม่นอ้ยกวา่ 3 คน เป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือก

นกัโทษเดด็ขาด  ซ่ึงเหลือโทษจ าคุกไม่เกินสองปี เพื่อท างานสาธารณะตามมาตราน้ี 

 

23.       คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกนกัโทษเดด็ขาดออกไปท างานสาธารณะนอกเรือนจ า มีก่ี

คน 

ก.      ไม่นอ้ยกวา่ 3 คน         ข.  ไม่นอ้ยกวา่ 4 คน 

ค.      ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน         ง.  ไม่นอ้ยกวา่ 6 คน 

ค าตอบ  ก.  ในกรณีเจา้พนกังานเรือนจ าสั่งใหน้กัโทษเดด็ขาดออกไปท างานสาธารณะนอก

เรือนจ าใหอ้ธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหน่ึงไม่นอ้ยกวา่ 3 คน เป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือก

นกัโทษเดด็ขาด  ซ่ึงเหลือโทษจ าคุกไม่เกินสองปี เพื่อท างานสาธารณะตามมาตราน้ี 

  



  

24.       บุคคลใดไม่มีอ านาจสั่งใชเ้คร่ืองพนัธนาการและเพิกถอนค าสั่งใชเ้คร่ืองพนัธนาการ 

ก.      พศัดี            ข.  ผูคุ้ม 

ค.      ปลดักระทรวง         ง.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม 

ค าตอบ  ก.  โดยปกติพศัดีเท่านั้นท่ีมีอ  านาจ  ผูอ่ื้นจะออกค าสั่งไม่ได ้ ยกเวน้กรณีมาตรา 14 

(4)          เจา้พนกังานผูมี้หนา้ท่ีควบคุมมีอ านาจสั่ง และมาตรา 14 (5) รัฐมนตรีวา่การกระทรวง

ยติุธรรมมีอ านาจสั่งได ้

 

25.       เคร่ืองพนัธนาการ  หา้มใชก้บับุคคลในขอ้ใด 

ก.      ผูต้อ้งขงัอายไุม่เกิน 60 ปี      ข.  ผูต้อ้งขงัหญิง 

ค.      ผูต้อ้งขงัวกิลจริต         ง.  ขอ้ ก. และ ข. ถูก 

ค าตอบ  ง.  เคร่ืองพนัธนาการท่ีก าหนดในกฎกระทรวงหา้มใชแ้ก่ 

1)       ผูต้อ้งขงัอายไุม่เกิน 60 ปี 

2)       ผูต้อ้งขงัหญิง 

 

26.       ขอ้ใดไม่ใช่หนา้ท่ีของผูต้อ้งขงั  เม่ือถูกปล่อยตวัเพราะมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน 

ก.      กลบัมายงัเรือนจ า ภายใน 24 ชัว่โมง 

ข.      ไปรายงานตวัต่อศาล ภายใน 24 ชัว่โมง 

ค.      ไปรายงานตวัยงัสถานีต ารวจ ภายใน 24 ชัว่โมง 

ง.       ไปรายงานตวัยงัท่ีว่าการอ าเภอ ภายใน 24 ชัว่โมง 

ค าตอบ  ข.  เม่ือปล่อยตวัผูต้อ้งขงัไปเพราะเหตุฉุกเฉินแลว้ เป็นหนา้ท่ีของผูต้อ้งขงัจะตอ้ง

กลบัมายงัเรือนจ า หรือไปรายงานตวัยงัสถานีต ารวจ หรือท่ีวา่การอ าเภอ ภายใน 24 ชัว่โมง นบั

แต่ปล่อยตวัไป 

 

27.       ในกรณีเรือนจ าไม่มีเจา้พนกังานหญิงตรวจคน้ผูต้อ้งขงัหญิง จะตอ้งด าเนินการอยา่งไร 



ก.      ใหผู้ต้อ้งขงัหญิงคนอ่ืนเป็นผูต้รวจคน้ 

ข.      ใหเ้จา้พนกังานชายเป็นผูต้รวจคน้แทน 

ค.      เชิญหญิงอ่ืนท่ีเป็นบุคคลท่ีน่าเช่ือถือมาช่วยท าการตรวจให ้

ง.       ไม่ตอ้งตรวจคน้ผูต้อ้งขงัหญิงคนนั้น 

ค าตอบ  ค.  กรณีเรือนจ าไม่มีเจา้พนกังานหญิงตรวจคน้ผูต้อ้งขงัหญิง  และมีความสงสัยใน

พฤติการณ์ของผูต้อ้งขงัหญิงนั้น  เจา้พนกังานมีอ านาจเชิญหญิงอ่ืนเป็นใครกไ็ด ้ แต่ตอ้งเป็น

บุคคลท่ีน่าเช่ือถือใหม้าช่วยท าการตรวจให ้

 

28.       เหตุท่ีตอ้งแยกตวัผูต้อ้งขงัท่ีรับไวใ้หม่จากผูต้อ้งขงัอ่ืน เพื่อส่งใหแ้พทยต์รวจสุขภาพ

เพราะเหตุใด 

ก.      เพื่อท าการรักษาในกรณีเจบ็ป่วย       

ข.      เพื่อฝึกวชิาชีพตามความเหมาะสมของสุขภาพ 

ค.      เพื่อป้องกนัโรคติดต่อมิใหแ้พร่กระจายออกไป 

ง.       ถูกทุกขอ้ 

ค าตอบ  ง.  เจา้พนกังานเรือนจ าตอ้งจดัแยกผูต้อ้งขบัท่ีรับไวใ้หม่จากผูต้อ้งขงัอ่ืน เพื่อส่งตวัให้

แพทยต์รวจสุขภาพต่อไป ทั้งน้ี เพื่อประโยชนใ์นการจดัแยกประเภทผูต้อ้งขงั เพื่อท าการรักษา

ในกรณีท่ีป่วยและฝึกวชิาชีพตามความเหมาะสมของสุขภาพ ตลอดจนป้องกนัโรคติดต่อมิให้

แพร่กระจายไปในเรือนจ า กรณีผูต้อ้งขงัป่วยเป็นโรคติดต่อ 

 

29.       เดก็ตามขอ้ใดท่ีไม่อนุญาตใหอ้ยูภ่ายในเรือนจ า 

ก.      เดก็ท่ีติดมากบัผูต้อ้งขงั  ซ่ึงเดก็อายตุ  ่ากวา่ 16 ปี 

ข.      เดก็ท่ีติดมากบัผูต้อ้งขงั  ซ่ึงเดก็อาย ุ16 ปีบริบูรณ์ 

ค.      เดก็ท่ีเกิดในเรือนจ า 

ง.       เดก็ท่ีคลอดในโรงพยาบาลภายนอกเรือนจ าในขณะท่ีมารดาเป็นผูต้อ้งขงั 

ค าตอบ  ข.  เดก็ท่ีจะอนุญาตใหอ้ยูภ่ายในเรือนจ าได ้คือ 



1)       เดก็ท่ีติดมากบัผูต้อ้งขงัและเดก็อายตุ  ่ากวา่ 16 ปี      2)  เดก็ท่ีเกิดในเรือนจ า 

 

30.       กฎหมายก าหนดใหแ้พทยต์อ้งเขา้ตรวจเรือนจ าในส่วนท่ีเก่ียวกบัอนามยัและสุขาภิบาล

ทุก ๆ ก่ีวนั 

ก.      3  วนั            ข.  7  วนั 

ค.      10  วนั            ง.  15  วนั 

ค าตอบ  ก.  กฎหมายก าหนดใหแ้พทยต์อ้งเขา้ตรวจเรือนจ าในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอนามยัและ

สุขาภิบาลของเรือนจ า ทุก ๆ 3 วนั  โดยใหค้  าแนะน าและบนัทึกลงในสมุดตรวจการสุขาภิบาล

ของเรือนจ าแลว้พศัดีมีหนา้ท่ีจดัด าเนินการตามค าแนะน า 

 

31.       เรือนจ าพิเศษซ่ึงแยกผูต้อ้งขงัป่วยประเภทติดยาเสพติดโดยเฉพาะ เรียกวา่อะไร 

ก.      ทณัฑสถานบ าบดัพิเศษ      ข.  ทณัฑนิคม 

ค.      ทณัฑสถานหญิง         ง.  ทณัฑสถานวยัหนุ่ม 

ค าตอบ  ก.  ผูต้อ้งขงัท่ีป่วยประเภทติดยาเสพติดในปัจจุบนัไดจ้ดัแยดไวใ้นเรือนจ าพิเศษ

โดยเฉพาะเรียกวา่ ทณัฑสถานบ าบดัพิเศษ 

 

32.       ระยะเวลาท่ีจะไดรั้บการพกัการลงโทษ ขอ้ใดถูก 

ก.      ชั้นเยีย่ม ไดพ้กัการลงโทษไม่เกิน 1 ใน 3 ของก าหนดโทษ 

ข.      ชั้นดีมาก ไดพ้กัการลงโทษไม่เกิน 1 ใน 4 ของก าหนดโทษ 

 

ค.      ชั้นดี ไดพ้กัการลงโทษไม่เกิน 1 ใน 5 ของก าหนดโทษ 

ง.       ถูกทุกขอ้ 

ค าตอบ  ง.  ระยะเวลาท่ีจะไดรั้บการพกัการลงโทษมีดงัน้ี 

1)       ชั้นเยีย่ม ไดพ้กัการลงโทษไม่เกิน 1 ใน 3 ของก าหนดโทษ 

2)       ชั้นดีมาก ไดพ้กัการลงโทษไม่เกิน 1 ใน 4 ของก าหนดโทษ 



3)       ชั้นดี ไดพ้กัการลงโทษไม่เกิน 1 ใน 5 ของก าหนดโทษ 

  

33.       ขอ้ใดมิใช่ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการพกัการลงโทษ 

ก.      เป็นการจูงใจใหน้กัโทษเดด็ขาดประพฤติตวัดี 

ข.      เป็นการบ ารุงขวญัและก าลงัใจ 

ค.      เป็นการลดจ านวนประชากรในเรือนจ า 

ง.       เป็นการลดภาระใหแ้ก่เรือนจ า 

ค าตอบ  ง.  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการพกัการลงโทษ มีดงัน้ี 

1)       เป็นการจูงใจใหน้กัโทษเดด็ขาดประพฤติตวัดี 

2)       เป็นการบ ารุงขวญัและก าลงัใจ 

3)       เป็นการลดจ านวนประชากรในเรือนจ า 

4)       เป็นความกา้วหนา้ทางราชทณัฑอ์ยา่งหน่ึง 

5)       เป็นการฝึกใหน้กัโทษเขา้อยูใ่นสังคมอยา่งมีกฎเกณฑ ์

34.       การลดวนัตอ้งโทษจ าคุก กฎหมายก าหนดใหล้ดไดเ้ดือนละไม่เกินก่ีวนั 

ก.      3  วนั            ข.  5  วนั 

ค.      7  วนั            ง.  15  วนั 

ค าตอบ  ข.  ตามมาตรา 32 (6) ลดวนัตอ้งโทษจ าคุกใหเ้ดือนละไม่เกิน 5 วนั 

35.       ขอ้ใดไม่ใช่โทษท่ีผูต้อ้งขงักระท าผดิวนิยัจะไดรั้บ 

ก.      ภาคทณัฑ ์

ข.      ลดชั้น 

ค.      ตดัการอนุญาตใหไ้ดรั้บการเยีย่มติดต่อกนัไม่เกิน 3 เดือน 

ง.       ตดัการติดต่อพูดจากบัทนายความของตน 

ค าตอบ  ง.  ตดัการอนุญาตใหไ้ดรั้บการเยีย่มเยยีนหรือติดต่อกนัไม่เกิน 3 เดือน เวน้แต่กรณีตาม

มาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

36.       โทษตามขอ้ใดผดิ 



ก.      ขงัเด่ียวไม่เกิน 2 สัปดาห์ 

ข.      ขงัหอ้งมืดไม่มีเคร่ืองหลบันอน ไม่เกินสองวนัต่อหน่ึงสัปดาห์ 

ค.      เฆ่ียนคราวหน่ึงไม่เกิน 20 ที 

ง.       ตดัจ านวนเงินท่ีไดรั้บการลดวนัตอ้งโทษจ าคุก 

ค าตอบ  ก.  ตามมาตรา 35 (6) ขงัเด่ียวไม่เกิน 3 เดือน 

37.       พนกังานเจา้หนา้ท่ีอาจเพิกถอนการลงโทษไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุญาตจากผูใ้ด 

ก.      รัฐมนตรี            ข.  อธิบดี 

ค.      ผูบ้ญัชาการเรือนจ า         ง.  ถูกทุกขอ้ 

ค าตอบ  ค.  พนกังานเจา้หนา้ท่ีอาจเพิกถอนการลงโทษอยา่งใด ๆ เสียได ้เม่ือมีเหตุอนัสมควร 

แต่ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูบ้ญัชาการเรือนจ า 

38.       ขอ้ใดมิใช่ส่ิงของตอ้งหา้มffice ffice" /> 

ก.      ของเน่าเสีย            ข.  สัตวมี์ชีวติ 

ค.      เงินสด            ง.  ศาตราวธุ 

ค าตอบ  ค.  เงินสด กฎหมายมิไดร้ะบุเป็นส่ิงของตอ้งหา้ม แต่กไ็ม่อนุญาตใหน้ าเขา้หรือเกบ็

รักษาไวใ้นเรือนจ า 

39.       ขอ้ใดเป็นส่ิงขอท่ีอนุญาตใหผู้ต้อ้งขงัน าเขา้มาในเรือนจ าได ้

ก.      ของใชส่้วนตวัเพื่อรักษาสุขภาพอนามยั   ข.  ยารักษาโรค 

ค.      อาหารส าเร็จรูป         ง.  ขอ้ ก. และ ค. ถูก 

ค าตอบ  ง.  ส่ิงของท่ีอนุญาตใหน้ าเขา้มาในเรือนจ าได ้คือ 

1)       ของใชส่้วนตวัเพื่อรักษาสุขภาพอนามยั 

2)       อาหารท่ีปรุงเสร็จแลว้ หรืออาหารส าเร็จรูปอนัเป็นของส่วนตวั 

40.       กรณีใดท่ีจะตอ้งคืนทรัพยสิ์นท่ีผูต้อ้งขงัฝากเรือนจ าไวใ้หแ้ก่ทายาทของผูน้ั้น 

ก.      กรณีผูต้อ้งขงัตาย 

ข.      กรณีผูต้อ้งขงัหลบหนีไปพน้ 1 ปี นบัแต่วนัหลบหนี 

ค.      กรณีผูต้อ้งขงัถูกปล่อยตวัไปแลว้ 3 เดือน 



ง.       ถูกทุกขอ้ 

ค าตอบ  ก.  กรณีผูต้อ้งขงัตาย ตอ้งคืนทรัพยสิ์นของผูต้อ้งขงัท่ีฝากไวแ้ก่เรือนจ าใหก้บัทายาท 

ส่วนกรณีผูต้อ้งขงัหลลบหนีพน้ก าหนด 1 ปี นบัจากวนัหลบหนี หรือผูต้อ้งขงัถูกปล่อยตวัแลว้ 

ไม่รับทรัพยสิ์นของตนภายใน 3 เดือน กใ็หริ้บเป็นของแผน่ดินเสีย 

41.       เอกสารส าคญัในการปล่อยตวันกัโทษเดด็ขาดเรียกวา่อะไร 

ก.      ใบสุทธิ            ข.  ใบบริสุทธ์ิ 

ค.      หนงัสือบริสุทธ์ิ         ง.  หนงัสือสุทธิ 

ค าตอบ  ข.  เรือนจ าจะออกใบส าคญัในการปล่อยตวันกัโทษเดด็ขาดซ่ึงเรียกวา่ ใบบริสุทธ์ิ 

42.       การปล่อยตวันกัโทษโดยไม่มีเง่ือนไข ขอ้ใดถูก 

ก.      นกัโทษท่ีจ าคุกครบก าหนดตามค าพิพากษา 

ข.      นกัโทษท่ีไดรั้บการพระราชทานอภยัโทษเฉพาะราย 

ค.      นกัโทษท่ีไดรั้บการพระราชทานอภยัโทษตามพระราชกฤษฎีกา 

ง.       ถูกทุกขอ้ 

ค าตอบ  ง.  การปล่อยตวัโดยไม่มีเง่ือนไขเป็นการปล่อยตวันกัโทษเดด็ขาด  ดงัน้ี 

1)       นกัโทษท่ีจ าคุกครบก าหนดตามค าพิพากษา 

2)       นกัโทษท่ีไดรั้บการพระราชทานอภยัโทษเฉพาะราย ในกรณียืน่ทูลเกลา้ฯ ถวายฎีกาขอ 

พระราชทานอภยัโทษต่อพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

3)       นกัโทษท่ีไดรั้บการพระราชทานอภยัโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษใน 

วาระส าคญัต่าง ๆ  

  

43.       การปล่อยตวัโดยมีเง่ือนไข หากนกัโทษผูน้ั้นไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขแลว้ ขอ้ใดผดิ 

ก.      ถูกจบักลบัมาอีก โดยจะตอ้งมีหมายจบั 

ข.      ถูกจ าคุกต่อไปจนครบก าหนดโทษท่ียงัเหลืออยู ่โดยไม่ตอ้งมีหมายคุกใหม่ 

ค.      ถูกถอนการพกัการลงโทษ หรือถอนการลดวนัตอ้งโทษ 

ง.       ถูกลงโทษทางวนิยั 



ค าตอบ  ก.  หากนกัโทษไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้จะมีผลคือ 

1)       ถูกจบักลบัมาอีกโดยไม่ตอ้งมีหมายจบั  และถูกจ าคุกต่อไปจนครบก าหนดโทษท่ียงั 

เหลืออยู ่โดยไม่ตอ้งมีหมายจ าคุกใหม่ 

2)       ถูกถอนการพกัการลงโทษ หรือถอนการลดวนัตอ้งโทษ 

3)       ถูกลงโทษทางวนิยั 

44.       ปัจจุบนัโทษประหารชีวติ ใชว้ธีิการใด 

ก.      แขวนคอ            ข.  ยงิ 

ค.      ฉีดยาใหต้าย            ง.  เกา้อ้ีไฟฟ้า 

ค าตอบ  ค.  ปัจจุบนักฎหมายไดเ้ปล่ียนโทษประหารชีวติ จากวธีิยงิเป้ามาเป็นฉีดยาใหต้าย 

45.       ขอ้ใดมิใช่โทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา 

ก.      กกักนั            ข.  กกัขงั 

ค.      ปรับ               ง.  ริบทรัพยสิ์น 

ค าตอบ  ก.  กกักนัเป็นวธีิการเพื่อความปลอดภยั ส่วนโทษทางอาญามีดงัน้ี 

1)       ประหารชีวติ    

2)       จ าคุก 

3)       กกัขงั 

4)       ปรับ 

5)       ริบทรัพยสิ์น 

46.       ขอ้ใดมิใช่วตัถุประสงคข์องการกกักนั 

ก.      ป้องกนัการกระท าความผดิอีก      ข.  เพื่อดดันิสัย 

ค.      เพื่อลงโทษใหส้มกบัความผดิ      ง.  เพื่อฝึกหดัอาชีพ 

ค าตอบ  ค.  วตัถุประสงคข์องการกกักนั คือ 

1)       ป้องกนัการกระท าความผดิอีก    

2)       เพื่อดดันิสัย 

3)       เพื่อฝึกหดัอาชีพ 



47.   ขอ้ใดมิใช่คุณสมบติัของนกัโทษเดด็ขาดท่ีอาจถูกส่งไปอยูท่ณัฑนิคม 

ก.      เป็นผูป้ระพฤติดี 

ข.      มีความอุตสาหะ 

ค.      รับโทษในเรือนจ ามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของก าหนดโทษ 

ง.       โทษท่ีเหลือไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

ค าตอบ  ค.  นกัโทษเดด็ขาดคนใดมีคุณสมบติัดงัน้ีอาจถูกส่งไปอยูท่ณัฑนิคม 

1)       เป็นผูป้ระพฤติดี 

2)       มีความอุตสาหะ 

3)       มีความสามารถโดยแสดงใหเ้ห็นผลดีในการศึกษาและการงาน 

นกัโทษเดด็ขาดเช่นน้ีจะตอ้งรับโทษในเรือนจ ามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 4 ของก าหนดโทษ แต่

โทษท่ีเหลือตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี หรือถา้เป็นโทษจ าคุกตลอดชีวติตอ้งรับโทษมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 

7 ปี 

48.       ขอ้ใดมิใช่ประโยชนข์องนกัโทษพิเศษท่ีถูกส่งไปอยูท่ณัฑนิคมจะไดรั้บffice ffice" /> 

ก.      น าสามี ภริยา ญาติสืบสายโลหิต ไม่อยูร่่วมกนัได ้

ข.      ไดรั้บกรรมสิทธ์ิในท่ีดินเพื่อประกอบอาชีพ 

ค.      ไดรั้บส่วนแบ่งจากราคาขายพืชผลท่ีตนไดเ้พาะปลูก 

ง.       ไดรั้บเบ้ียเล้ียงรายเดือนเป็นรางวลั 

ค าตอบ  ข.  นกัโทษพิเศษอาจไดรั้บอนุญาตใหห้าประโยชนบ์นท่ีดินแปลงใดซ่ึงจดัไวเ้พื่อการ

นั้นเป็นการชัว่คราว โดยมีเง่ือนไขอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรจะเห็นไดว้า่ เพียงแต่

ไดรั้บอนุญาตใหห้าประโยชนไ์ด ้แต่ไม่ไดไ้ปซ่ึงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินนั้น 

49.       บุคคลในขอ้ใดถือวา่เป็นบุคคลภายนอก ซ่ึงไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ไปในเรือนจ า 

ก.      ทนายความเขา้ติดต่อกบัผูต้อ้งขงัเก่ียวกบัคดี 

ข.      นกัศึกษาขอเขา้ไปท าการศึกษา  วจิยั 

ค.      คนต่างชาติจากสถานทูตเขา้เยีย่มผูต้อ้งขงัในบงัคบัของตน 

ง.       ถูกทุกขอ้ 



ค าตอบ  ง.  บุคคลภายนอกในท่ีน้ีหมายถึง บุคคลซ่ึงมิใช่ผูต้อ้งขงัหรือเจา้พนกังานเรือนจ า ทั้งน้ี 

ไม่วา่เขา้ไปท าธุระใด ๆ เช่น น าของไปส่งเรือนจ า เยีย่มผูต้อ้งขงั หรือเพื่อประโยชนอ์ยา่งอ่ืน เช่น 

ศึกษาวจิยั ดูงาน ทนายความเขา้ติดต่อผูต้อ้งขงัเก่ียวกบัคดี ตลอดจนกงสุลหรือคนต่างชาติจาก

สถานทูตเขา้เยีย่มผูต้อ้งขงัในบงัคบัของตน 

50.       ขอ้ใดไม่ถือวา่มีความผดิ 

ก.      เอก ผูต้อ้งขงั รับเงินจากญาติท่ีมาเยีย่มเพื่อใชใ้นเรือนจ า 

ข.      โท ผูต้อ้งขงั ใหเ้งินญาติท่ีมาเยีย่ม 

ค.      ตรี ผูต้อ้งขงั ใหเ้งิน ด า ผูต้อ้งขงัดว้ยกนัดว้ยความเสน่หา 

ง.       จตัวา ผูต้อ้งขงั เจอเงินหล่นอยูจึ่งเกบ็เอาไวก้บัตวัเอง 

ค าตอบ  ง.  ในกรณีคน้พบเงินสดในตวัผูต้อ้งขงั  โดยไม่ปรากฏวา่ผูต้อ้งขงัเป็นผูน้  าเขา้หรือรับ

จากผูต้อ้งขงัดว้ยกนั เช่น ผูต้อ้งขงัอา้งวา่เกบ็ได ้เจา้พนกังานจะริบไม่ไดเ้พราะการมีเงินสดไวใ้น

ครอบครองมิใช่ความผดิ หากไม่สามารถพิสูจนไ์ดว้า่ผูต้อ้งขงัน าเขา้มาในเรือนจ าหรือรับจาก

ผูใ้ด 

   

51.       ขอ้ใดผดิเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองพนัธนาการ 

ก.      ใชก้บัผูต้อ้งขงัท่ีน่าจะท าอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย ของตนเองหรือผูอ่ื้น 

ข.      ใชก้บัผูต้อ้งขงัวกิลจริต จิตไม่สมประกอบ อนัอาจเป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น 

ค.      ใชก้บัผูต้อ้งขงัท่ีพยายามจะหลบหนี 

ง.       เม่ือพศัดีสั่งวา่จ  าเป็นตอ้งใช ้เน่ืองจากสภาพของเรือนจ า สภาพการณ์ของทอ้งถ่ิน 

ค าตอบ  ง.  เม่ือรัฐมนตรี สั่งวา่จ  าเป็นตอ้งใชเ้น่ืองจากสภาพของเรือนจ า สภาพการณ์ของทอ้งถ่ิน 

เช่น สภาพเรือนจ าไม่แขง็แรง สภาพของทอ้งถ่ินไม่ปลอดภยัต่อการควบคุมผูต้อ้งขงัคดี

อุกฉกรรจ ์เป็นตน้ 

52.       ผูต้อ้งขงัตามขอ้ใดท่ีจะใชต้รวนขนาดท่ี 3 

ก.      ผูต้อ้งขงัท่ีถูกศาลสั่งลงโทษจ าคุกตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป 

ข.      ผูต้อ้งขงัคดีอุกฉกรรจ ์



ค.      ผูต้อ้งขงัคดีท่ีเป็นท่ีสนใจของสาธารณะ 

ง.       ขอ้ ก. และ ข. ถูก 

ค าตอบ  ง.  การใชเ้คร่ืองพนัธนาการ โดยปกติใหใ้ชต้รวจขนาดท่ี 1 หรือขนาดท่ี 2 หรือกญุแจ

เทา้เวน้แต่มีเหตุจ าเป็นหรือศาลไดมี้ค าพิพากษาใหล้งโทษจ าคุกผูต้อ้งขงัตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป หรือ

เป็นผูต้อ้งขงัในคดีอุกฉกรรจ ์จะใชต้รวจขนาดท่ี 3 กไ็ด ้

53.       เคร่ืองพนัธนาการท่ีเพิ่มข้ึนมาใหม่คืออะไร 

ก.      ตรวจ            ข.  กญุแจมือ 

ค.      กญุแจเทา้            ง.  โซ่ล่าม 

ค าตอบ  ค.  เดิมเคร่ืองพนัธนาการมีเพียงตรวจ กญุแจมือ และโซ่ล่าม เท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ.

2541 ไดมี้การแกไ้ขกฎกระทรวง ขอ้ 25-28 เพิ่มเติมกญุแจเทา้มาอีกประเภทหน่ึง 

54.       ใครเป็นผูมี้อ  านาจก าหนดชนิดอาวธุท่ีเจา้พนกังานเรือนจ าจะพึงใช ้

ก.      รัฐมนตรี            ข.  อธิบดี 

ค.      ผูบ้ญัชาการเรือนจ า         ง.  พศัดี 

ค าตอบ  ก.  รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดชนิดอาวธุท่ีเจา้พนกังานเรือนจ าจะพึงใชแ้ละวางเง่ือนไข

ในการถือหรือมีอาวธุนั้น ๆ 

55.       บุคคลใดท่ีไม่มีอ านาจสั่งลงโทษผูก้ระท าผดิวนิยัตามพระราชบญัญติัวินยัขา้ราชการกรม

ราชทณัฑ ์ 

พ.ศ.2482 

ก.      ปลดักระทรวง         ข.  ผูบ้ญัชาการเรือนจ า 

ค.      พศัดี            ง.  ผูคุ้ม 

56.   วนิยัขา้ราชการกรมราชทณัฑ ์ใชบ้งัคบัแก่ขา้ราชการกรมราชทณัฑท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งให้

ปฏิบติัราชการในท่ีffice ffice" /> 

ใดบา้ง 

ก.      เรือนจ า            ข.  ทณัฑนิคม 

ค.      สถานฝึกอบรม         ง.  ถูกทุกขอ้ 



ค าตอบ  ง.  วนิยัขา้ราชการกรมราชทณัฑใ์ชบ้งัคบัแก่ขา้ราชการกรมราชทณัฑท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้ง

ใหป้ฏิบติัราชการใน 

1)       เรือนจ า  ทณัฑนิคม  นิคมฝึกอาชีพ หรือทณัฑสถานอ่ืน ท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมาย 

2)       สถานฝึกอบรม 

57.   ขอ้ใดคือวินยัขา้ราชการกรมราชทณัฑต่์อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ก.      ตกัเตือนแนะน าสัง่สอนใหมี้ความประพฤติดี 

ข.      แสดงความเมตตาต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ค.      แต่งเคร่ืองแบบท่ีก าหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 

ง.       ไม่ปิดบงัความผดิของเจา้พนกังาน 

ค าตอบ  ก.  วินยัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา คือ มีหนา้ท่ีตกัเตือน  แนะน า  สัง่สอน

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหมี้ความประพฤติดีและปฏิบติัโดยเคร่งครัดตามกฎหมาย กฎ

ขอ้บงัคบั  และระเบียบแบบแผนของเรือนจ า  ทณัฑนิคม  นิคมฝึกอาชีพ  ทณัฑสถาน

อ่ืน  ท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมาย หรือสถานฝึกอบรม 

58.   เหตุใดกรมราชทณัฑจึ์งตอ้งจดัท าจรรยาบรรณของขา้ราชการกรมราชทณัฑข้ึ์น

เป็นการเฉพาะ 

ก.      รัฐธรรมนูญบญัญติัใหรั้ฐจดัท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ

ขา้ราชการ 

ข.      ลกัษณะงานของกรมราชทณัฑแ์ตกต่างไปจากงานของขา้ราชการพลเรือนอ่ืน 



ค.      จรรยาบรรณขา้ราชการพลเรือนมีเน้ือหาไม่ครอบคลุมลกัษณะงานราชทณัฑไ์ด้

ทั้งหมด 

ง.       ถูกทุกขอ้ 

ค ารอบ  ง.  เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญติัให้

รัฐจดัท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขา้ราชการ เพ่ือป้องกนัการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ประกอบกบั ลกัษณะงานของกรมราชทณัฑมี์ความแตกต่างไป

จากงานของขา้ราชการพลเรือนอ่ืน ๆ  ซ่ึงจรรยาบรรณของขา้ราชการพลเรือนมีเน้ือหา

ไม่ครอบคลุมลกัษณะงานราชทณัฑไ์ดท้ั้งหมด กรมราชทณัฑจึ์งไดจ้ดัท าจรรยาบรรณ

ของขา้ราชการราชทณัฑข้ึ์นเป็นการเฉพาะ 

59.   ขอ้ใดไม่ใช่หลกัซ่ึงขา้ราชการกรมราชทณัฑพึ์งปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั 

ก.      หลกัสิทธิมนุษยชน         ข.  หลกัศาสนา 

ค.      หลกัทณัฑวิทยา         ง.  หลกัเมตตาธรรม 

ค าตอบ  ข.  ขา้ราชการราชทณัฑพึ์งปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัดว้ยความเป็นธรรมตามหลกั

สิทธิมนุษยชน  หลกัทณัฑวิทยา  หลกัเมตตาธรรม  หลกัมนุษยธรรม 

  

60.   ขอ้ใดเป็นแนวทางปฏิบติัเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟูพฤตินิสยัของผูต้อ้งขงัใหก้ลบัตนเป็นคนดี 

ก.      ศึกษาประวติัผูต้อ้งขงัท่ีอยูใ่นความควบคุม 

ข.      หมัน่ตรวจสถานท่ีท่ีใชใ้นการควบคุมผูต้อ้งขงั 

ค.      ปฏิบติังานตามท่ีญาติผูต้อ้งขงัติดต่อมา 



ง.       ใหผู้ต้อ้งขงัทุกคนไดรั้บการศึกษาอบรม ทั้งดา้นสามญัวิชาชีพและธรรมศึกษา 

ค าตอบ  ง.  แนวทางปฏิบติัเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟูพฤตินิสยัและผูต้อ้งขงัใหก้ลบัตนเป็นคนดี 

ไดแ้ก่ 

1)       ใหก้ารอบรมสัง่สอนผูต้อ้งขบัใหก้ลบัตวัเป็นคนดีของสงัคม 

2)       จดัใหมี้การแยกการควบคุมและเลือกปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัแต่ละคนอยา่งถูกตอ้ง 

3)       ใหผู้ต้อ้งขงัทุกคนไดรั้บการศึกษาอบรม ทั้งดา้นสามญัวิชาชีพ และธรรมศึกษา 

4)       ด าเนินการใหผู้ต้อ้งขงัท่ีใกลพ้น้โทษสามารถปรับสภาพความพร้อมก่อนออก

ไปสู่สงัคม 

ภายนอก 

5)       ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ต้อ้งขงัทุกคนไดมี้งานท าหลงัพน้โทษ เพ่ือป้องกนัมิให้

กลบัไปกระท า 

ความผดิซ ้ าอีก 

61.   ขอ้ใดมิใช่แนวทางปฏิบติัในการใหบ้ริการแก่ญาติผูต้อ้งขงั 

ก.      ใหค้วามสะดวกอยา่งเตม็ท่ี ไม่เลือกปฏิบติั 

ข.      ใชว้าจาสุภาพ ใหค้  าแนะน าดว้ยอธัยาศยัไมตรีอนัดี 

ค.      ปฏิบติังานตามท่ีมีผูม้าขอใชบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว ถูกตอ้ง 

ง.       เอาใจใส่ต่อการควบคุมผูต้อ้งขงั  ทั้งในเวลาราชการปกติและขณะปฏิบติัหนา้ท่ี

เวรยาม 



ค าตอบ  ง.  แนวทางปฏิบติัในการใหบ้ริการแก่ญาติผูต้อ้งขงัและผูม้าติดต่อดว้ยความ

โปร่งใส  รวดเร็ว  และประทบัใจ  ไดแ้ก่ 

1)       ใหค้วามสะดวกแก่ญาติผูต้อ้งขงั  ผูม้าติดต่อราชการอยา่งเตม็ท่ีดว้ยความเสมอ

ภาคไม่ 

เลือกปฏิบติั 

2)       ใชว้าจาสุภาพและใหค้ าแนะน าแก่ญาติผูต้อ้งขงั ผูม้าติดต่อดว้ยอธัยาศยัไมตรีอนัดี 

3)       ปฏิบติังานตามท่ีมีผูข้อใชบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว  ถูกตอ้ง 

4)       ปิดประกาศขั้นตอนในทางปฏิบติัเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ไว ้รวมทั้งแจง้ก าหนด

ระยะเวลาใน 

การด าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองนั้น ๆ ใหญ้าติผูต้อ้งหาไดท้ราบ 

5)       ในการเยีย่มผูต้อ้งขงัของญาติ ควรจดัสถานท่ี จดัใหมี้ส่ิงอ านวยความสะดวกให้

เพียงพอ 

เหมาะสม 

6)       ไม่เรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ จากญาติผูต้อ้งขงัหรือผูม้าติดต่อราชการ 

62.   ปัจจุบนัรัฐมนตรีตามขอ้ใดมีอ านาจบงัคบับญัชากรมราชทณัฑ ์

ก.      รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

ข.      รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม 

ค.      รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์



ง.       รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม 

ค าตอบ  ข.  รัฐมนตรี หมายความวา่ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงซ่ึงบงัคบับญัชาการ

ราชทณัฑ ์(มาตรา 4 (7)) ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้การโอนกรมราชทณัฑ ์ซ่ึงเดิมสงักดั

กระทรวงมหาดไทยไปสงักดักระทรวงยติุธรรมแลว้ 

63.   เรือนจ ามีก่ีประเภทffice ffice" /> 

ก.      3  ประเภท            ข.  4  ประเภท 

ค.      5  ประเภท            ง.  6  ประเภท 

ค าตอบ  ข.  ปัจจุบนัไดมี้กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2547)  ออกตามความใน

พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ.2479 แบ่งเรือนจ าออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 1) เรือนจ า

กลาง  2) เรือนจ าส่วนภูมิภาค  ซ่ึงประกอบดว้ย  เรือนจ าจงัหวดัและเรือนจ าอ าเภอ  3) 

เรือนจ าพิเศษหรือทณัฑสถาน  4) เรือจ าชัว่คราว 

64.   ขอ้ใดมิใช่เคร่ืองพนัธนาการ 

ก.      โซ่ล่าม            ข.  ตรวน 

ค.      กญุแจเทา้            ง.  ไมต้ะบอง 

ค าตอบ  ง.  ในการบริหารเรือนจ าบางคร้ังมีความจ าเป็นจะตอ้งใชเ้คร่ืองพนัธนาการ 

เพ่ือขดัขวางมิใหผู้ต้อ้งขงัสามารถเคล่ือนไหวไดโ้ดยง่าย เป็นการมิใหผู้ต้อ้งขงัก่อการ

ร้าย เช่น แหกหกั  หลบหนี  หรือท าความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพยสิ์นของตนเองหรือ

ผูอ่ื้นโดยการผกูมดั รัดรึง แขน ขา ดว้ยวตัถุชนิดใด ชนิดหน่ึง โดยเคร่ืองพนัธนาการ



ตามกฎหมายไทย มี 5 ชนิด คือ 1) ตรวน  2) กญุแจมือ  3) กญุแจเทา้  4) โซ่ล่าม  5) เคร่ือง

พนัธนาการอยา่งอ่ืนท่ีเบากวา่ ตรวน  กญุแจมือ  กญุแจเทา้  โซ่ล่าม 

65.   ขอ้ใดมิใช่อาวธุของเจา้พนกังานเรือนจ าในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

ก.      มีด               ข.  ปืนพก 

ค.      ปืนยาว            ง.  ไมต้ะบอง 

ค าตอบ  ก.  อาวธุท่ีเจา้พนกังานเรือนจ าจะพึงใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีมี 3 ชนิด คือ 1)ปืน

พก 2)ปืนยาว 3)ไมต้ะบอง 

66.   ในการก าหนดชั้นของนกัโทษ ก าหนดไวก่ี้ชั้น 

ก.      3  ชั้น            ข.  4  ชั้น 

ค.      5  ชั้น            ง.  6  ชั้น 

ค าตอบ  ง.  การก าหนดชั้นของผูต้อ้งขงั ก าหนดไวเ้ฉพาะนกัโทษเดด็ขาดเท่านั้น 

(นกัโทษเดด็ขาด คือ (1) บุคคลซ่ึงถูกขงัไวต้ามหมายจ าคุก  ภายหลงัค าพิพากษาถึงท่ีสุด 

และ 2) บุคคลซ่ึงถูกขงัไวต้ามค าสัง่ท่ีชอบดว้ยกฎหมายใหล้งโทษ) ผูต้อ้งขงัประเภทอ่ืน

ยงัไม่มีชั้น และชั้นนกัโทษเดด็ขาด ก าหนดไว ้6 ชั้น คือ (1) ชั้นเยีย่ม (2) ชั้นดีมาก (3) ชั้น

ดี (4) ชั้นกลาง (5) ชั้นเลว และ (6) ชั้นเลวมาก 

67.   นกัโทษเดด็ขาดท่ีเขา้ใหม่ จดัอยูใ่นชั้นใดของนกัโทษเดด็ขาด 

ก.      ชั้นดี            ข.  ชั้นกลาง 

ค.      ชั้นเลว            ง.  ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของเจา้พนกังาน 



ค าตอบ  ข.  หลกัเกณฑใ์นการก าหนดชั้นของนกัโทษเดด็ขาด มีดงัน้ี 1) นกัโทษ

เดด็ขาดเขา้ใหม่จดัใหอ้ยูใ่นชั้นกลาง  2) นกัโทษเดด็ขาดซ่ึงถูกจ าคุกมากกวา่ 1 คร้ัง หาก

การจ าคุกคร้ังปัจจุบนักบัคร้ังก่อนมิใช่ความผดิลหุโทษ (ความผดิลหุโทษ คือ ความผดิ

ท่ีมีอตัราโทษจ าคุกอยา่งสูงไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ) 

หรือการกระท าโดยประมาท ใหจ้ดัอยูใ่นชั้นเลว 

  

  

68.   ขอ้ใดมิใช่คณะกรรมการในการตรวจกิจการของเรือนจ า 

ก.      พนกังานอยัการ         ข.  แพทย ์

ค.      ขา้ราชการกระทรวงมหาดไทย      ง.  ขา้ราชการต ารวจ 

ค าตอบ  ง.  รัฐมนตรีมีอ านาจตั้งคณะกรรมการเรือนจ าและก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการในการตรวจพิจารณากิจกการของเรือนจ าและใหค้  าแนะน าแก่เจา้

พนกังานเรือนจ า โดยคณะกรรมการมีจ านวนไม่เกิน 5 นาย ซ่ึงไดแ้ต่งตั้งจาก  1) 

ขา้ราชการตุลาการสงักดักระทรวงยติุธรรม  2) ขา้ราชการสงักดักระทรวงธรรมการ 

(ปัจจุบนัคือกระทรวงมหาดไทย)  3) ขา้ราชการสงักดักระทรวงเกษตราธิการ (ปัจจุบนั

คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)       4) ขา้ราชการสงักดักระทรวงการคลงั  5) 

ขา้ราชการสงักดักระทรวงการต่างประเทศ  6) เจา้พนกังานแพทย ์         7) เจา้พนกังาน

อยัการ และ 8) ขา้ราชการหรือบุคคลอ่ืนตามแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควร 

69.   ขอ้ใดเป็นขั้นตอนในการรับตวัผูต้อ้งขงัมาไวใ้นเรือนจ า 

ก.      ตรวจสอบหมายอาญา         ข.  ตรวจคน้ส่ิงของท่ีตวัผูต้อ้งขงั 



ค.      แยกตวัผูต้อ้งขงั         ง.  ถูกทุกขอ้ 

ค าตอบ  ง.  เม่ือผูต้อ้งขงัมาสู่เรือนจ า เจา้พนกังานเรือนจ าผูมี้หนา้ท่ีจะตอ้ง  1) 

ตรวจสอบวา่ มีหมายอาญาหรือเอกสารของเจา้พนกังานผูมี้อ  านาจใหคุ้มขงัผูน้ั้นไว ้

เช่น หมายขงั  หมายจ าคุก  หนงัสือของผูอ้  านวยการสถานพินิจฯ เป็นตน้  2) ตรวจคน้

ส่ิงของท่ีตวัผูต้อ้งขงั  เพ่ือป้องกนัมิใหล้กัลอบน าส่ิงของตอ้งหา้มเขา้ไปในเรือนจ า          

3) ในการคน้ตอ้งใหเ้จา้พนกังานเพศเดียวกบัผูต้อ้งขงัเป็นผูค้น้  4) ในกรณีเรือนจ าไม่มี

เจา้พนกังานหญิงตรวจคน้ผูต้อ้งขงัหญิง  เจา้พนกังานมีอ านาจเชิญหญิงอ่ืนท่ีเช่ือถือ

ไดม้าท าการตรวจคน้ได ้ 5) จดบนัทึกเก่ียวกบัผูต้อ้งขงัไวใ้นเอกสารของเรือนจ า  6) 

แยกตวัผูต้อ้งขงัใหม่ เพ่ือส่งใหแ้พทยต์รวจสุขภาพต่อไป 

70.   ใครเป็นผูมี้อ  านาจสัง่ยา้ยผูต้อ้งขงัจากเรือนจ าหน่ึงไปยงัอีกเรือนจ าหน่ึง 

ก.      อธิบดีกรมราชทณัฑ ์

ข.      รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม 

ค.      รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

ง.       ผูบ้ญัชาการเรือนจ า 

ค าตอบ  ก.  หลกัเกณฑม์าตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ.2479 ก าหนดให้

การยา้ยผูต้อ้งขงัจากเรือนจ าหน่ึงไปยงัอีกเรือนจ าหน่ึงไปเป็นตามค าสัง่ของอธิบดี 

(อธิบดี หมายความวา่ อธิบดีกรมราชทณัฑ ์ตามมาตรา 4 (8)) 

71.   นกัโทษเดด็ขาดท่ีสามารถออกไปท างานสาธารณะนอกเรือนจ าไดจ้ะตอ้งมีเง่ือน

ตามขอ้ใด 



ก.      เหลือโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน      ข.  เหลือโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี 

ค.      เหลือโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน   ง.  เหลือโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี 

ค าตอบ  ง.  ในกรณีท่ีเจา้พนกังานเรือนจ าสัง่ใหน้กัโทษเดด็ขาดออกไปท างาน

สาธารณะนอกเรือนจ าใหอ้ธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหน่ึงไม่นอ้ยกวา่ 3 คน เป็นผู ้

พิจารณาคดัเลือกนกัโทษเดด็ขาดซ่ึงเหลือโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี เพื่อท างานสาธารณะ 

72.   เม่ือใดท่ีทรัพยสิ์นของผูต้อ้งขงัจะตอ้งถูกริบใหต้กเป็นของแผน่ดินffice ffice" /> 

ก.      เม่ือผูต้อ้งขงัหลบหนีพน้ก าหนด 6 เดือน นบัจากวนัหลบหนี 

ข.      เม่ือผูต้อ้งขงัหลบหนีพน้ก าหนด 1 ปี นบัจากวนัหลบหนี 

ค.      เม่ือผูต้อ้งขงัหลบหนีพน้ก าหนด 1 ปี 6 เดือน นบัจากวนัหลบหนี 

ง.       เม่ือผูต้อ้งขงัหลบหนีพน้ก าหนด 2 ปี นบัจากวนัหลบหนี 

ค าตอบ  ข.  ทรัพยสิ์นของผูต้อ้งขงัท่ีตกคา้งอยูใ่นเรือนจ าใหริ้บเป็นของแผน่ดิน  ใน

กรณีต่อไปน้ี  1) ผูต้อ้งขงัหลบหนีพน้ก าหนด 1 ปี นบัจากวนัหลบหนี  2) ผูต้อ้งขงัถูก

ปล่อยตวัแลว้ไม่รับทรัพยสิ์น หรือรางวลัของตนไปภายในก าหนด 3 เดือน นบัจากวนั

ปล่อยตวั 

73.   ผูใ้ดเขา้ไปในเรือนจ าโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานมีระวางโทษเท่าใด 

ก.      จ  าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ข.      จ  าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ค.      จ  าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 



ง.       จ  าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ค าตอบ  ค.  ผูใ้ดเขา้ไปในเรือนจ าโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือ

บงัอาจรับจากหรือส่งมอบแก่ผูต้อ้งขงั  น าเขา้มาหรือเอาออกไปจากเรือนจ าซ่ึงเงินหรือ

ส่ิงของตอ้งหา้มโดยทางใด ๆ อนัฝ่าฝืนระเบียบหรือขอ้บงัคบัของเรือนจ า ผูน้ั้นมี

ความผดิตอ้งระวางโทษ ปรับไม่เกิน 500 บาท หรือจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งปรับทั้งจ า 

(มาตรา 45) 

74.   ใครเป็นผูมี้อ  านาจตั้งทณัฑนิคม 

ก.      รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม   ข.  อธิบดีกรมราชทณัฑ ์

ค.      ผูบ้ญัชาการเรือนจ า         ง.  ถูกทุกขอ้ 

ค าตอบ  ก.  ตามมาตรา 47 รัฐมนตรีมีอ านาจตั้งทณัฑนิคมเพ่ือควบคุมและด าเนินการ

ฝึกอบรมนกัโทษเดด็ขาดในชั้นถดัจากเรือนจ าต่อไปและมีอ านาจท่ีจะยบุเลิกทณัฑ

นิคมนั้น 

75.   นกัโทษเดด็ขาด ซ่ึงส่งไปอยูท่ณัฑนิคม คือบุคคลตามขอ้ใด 

ก.      ผูต้อ้งขงั            ข.  คนตอ้งขงั 

ค.      คนฝาก            ง.  นกัโทษพิเศษ 

ค าตอบ  ง.  ตามหลกัเกณฑ ์มาตรา 4 (6) นกัโทษพิเศษ หมายความวา่ นกัโทษเดด็ขาด  

ซ่ึงส่งไปอยูท่ณัฑนิคมตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ.2479 

76.   ขอ้ใดจดัเป็นเรือนจ าภูมิภาค 

ก.      เรือนจ ากลาง            ข.  เรือนจ าจงัหวดั 



ค.      เรือนจ าอ าเภอ         ง.  ถูกเฉพาะขอ้ ข และ ขอ้ ค 

ค าตอบ  ง.  เรือนจ าภูมิภาคแบ่งออกเป็น  1) เรือนจ าจงัหวดั  และ  2) เรือนจ าอ าเภอ  

โดยปกติเรือนจ าภูมิภาคจะรับควบคุมกกัขงัผูต้อ้งขงัท่ีเป็นคนฝาก  คนตอ้งขงั  นกัโทษ

เดด็ขาดจ าขงัแทนค่าปรับ  นกัโทษเดด็ขาดท่ีมีก าหนดโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี 

  

  

77.   การเล่ือนชั้นนกัโทษใหก้ระท าเม่ือใด 

ก.      ส้ินเดือนกนัยายน         ข.  ส้ินเดือนตุลาคม 

ค.      ส้ินเดือนพฤศจิกายน         ง.  ส้ินเดือนธนัวาคม 

ค าตอบ  ก.  การเล่ือนชั้นนกัโทษเดด็ขาดนั้นใหก้ระท าในวนัส้ินเดือนกนัยายนคร้ังท่ี

หน่ึงและวนัส้ินเดือนมีนาคมอีกคร้ังหน่ึง  ในกรณีมีเหตุพิเศษจะเล่ือนชั้นก่อนเวลา

ดงักล่าวกไ็ด ้ แต่ตอ้งใหอ้ธิบดีอนุมติั 

78.   ตรวนมีก่ีขนาด 

ก.      2  ขนาด            ข.  3  ขนาด 

ค.      4  ขนาด            ง.  5  ขนาด 

ค าตอบ  ข.  ตรวน มี 3 ขนาด คือ  1) ขนาดท่ี 1 วดัผา่ศูนยก์ลางเหลก็วงแหวน 

ffice:smarttags" />10 มิลลิเมตร  2) ขนาดท่ี 2 วดัผา่ศูนยก์ลางเหลก็วงแหวน 12 มิลลิเมตร  

3) ขนาดท่ี 3 วดัผา่ศูนยก์ลางเหลก็วงแหวน 17 มิลลิเมตร 



79.   เม่ือผูต้อ้งขงัพน้โทษ หรือศาลสัง่ใหป้ล่อยตวั  ขอ้ใดท่ีทางเรือนจ าไม่ตอ้ง

ด าเนินการ 

ก.      เรียกตวัสามีหรือภริยาหรือญาติผูต้อ้งขงัมารับตวั       

ข.      เรียกพสัดุของหลวงคืนจากผูต้อ้งขงั 

ค.      ท าหลกัฐานในการปล่อยตวั 

ง.       ออกใบสุทธิให ้

ค าตอบ  ก.  ผูต้อ้งขงัท่ีพน้โทษหรือศาลสัง่ใหป้ล่อยตวั ทางเรือนจ าจะตอ้งด าเนินการ

ดงัน้ี  1) เรียกพสัดุของหลวงคืนจากผูต้อ้งขงั  2) ผูต้อ้งขงัคนใดไม่มีเคร่ืองแต่งกายจะ

แต่งออกไปจากเรือนจ าใหเ้รือนจ าจ่ายเคร่ืองแต่งกายใหส้ ารับหน่ึง (1 ชุด)  ตามท่ีกรม

ราชทณัฑก์ าหนดไว ้ 3) ท าหลกัฐานในการปล่อยตวั  4) คืนทรัพยสิ์นของผูต้อ้งขงัใหแ้ก่

ผูต้อ้งขงัไป  5) ออกใบสุทธิให ้

80.   เรือนจ าตามขอ้ใดตอ้งจดัใหมี้สารวตัรเรือนจ า 

ก.      เรือนจ าท่ีมีผูต้อ้งขงัตั้งแต่    500 คน ข้ึนไป 

ข.      เรือนจ าท่ีมีผูต้อ้งขงัตั้งแต่ 1,000 คน ข้ึนไป 

ค.      เรือนจ าท่ีมีผูต้อ้งขงัตั้งแต่ 2,000 คน ข้ึนไป 

ง.       เรือนจ าท่ีมีผูต้อ้งขงัตั้งแต่ 3,000 คน ข้ึนไป 

ค าตอบ  ข.  เรือนจ าใดมีกิจการยุง่ยากหรือส าคญัท่ีตอ้งเอาใจใส่เป็นพิเศษ หรือมี

ผูต้อ้งขงัเป็นจ านวน 1,000 คน    ข้ึนไป  ใหอ้ธิบดีด าเนินการเพ่ือมีสารวตัรเรือนจ าเป็น

เจา้พนกังานประจ าเรือนจ า 



81.   ?ชั้นยามใน?  คือ  ชั้นของนกัโทษตามขอ้ใด 

ก.      ชั้นเยีย่ม            ข.  ชั้นดีมาก 

ค.      ชั้นเลว            ง.  ชั้นเลวมาก 

ค าตอบ  ข.  นกัโทษเดด็ขาดซ่ึงอยูใ่นชั้นต่าง ๆ  ก่อนวนัใชพ้ระราชบญัญติัราชทณัฑ ์

พ.ศ.2479 ใหป้รับเทียบชั้นตามท่ีก าหนดไว ้ดงัน้ี  1) ชั้นยามใน ปรับเทียบเขา้ชั้นดีมาก  

2) ชั้น 1 และชั้น 2  ปรับเทียบเขา้ชั้นดี นอกนั้นเขา้เทียบชั้นกลาง 

82.   ขอ้ใดมิใช่โทษทางวินยัของขา้ราชการราชทณัฑf์fice ffice" /> 

ก.      จ าคุก            ข.  ขงั 

ค.      เพ่ิมเวรยาม            ง.  กกับริเวณ 

ค าตอบ  ก.  ขา้ราชการราชทณัฑ ์ผูใ้ดประพฤติผดิวินยัตามพระราชบญัญติัวินยั

ขา้ราชการกรมราชทณัฑฯ์  อาจตอ้งโทษตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราช 

83.   ผูบ้ญัชาการเรือนจ ามีอ านาจสัง่ลงโทษขงัผูคุ้มไดก่ี้วนั 

ก.      10  วนั            ข.  15  วนั 

ค.      30  วนั            ง.  45  วนั 

ค าตอบ  ก.  ผูบ้ญัชาการเรือนจ ามีอ านาจสัง่ขงัผูคุ้มท่ีกระท าผดิวินยัได ้10 วนั ลงโทษ

เพ่ิมเวรยามได ้15 วนั และกกับริเวณได ้20 วนั 

84.   ใครเป็นผูมี้อ  านาจสัง่กกับริเวณผูคุ้มได ้15 วนั 

ก.      อธิบดีกรมราชทณัฑ ์        ข.  ผูบ้ญัชาการเรือนจ า 



ค.      สารวตัรเรือนจ า         ง.  พศัดี 

ค าตอบ  ค.  สารวตัรเรือนจ ามีอ านาจสัง่ขงัผูคุ้มท่ีกระท าผดิวินยัได ้7 วนั ลงโทษเพ่ิม

เวรยามได ้10 วนั และกกับริเวณได ้15 วนั 

85.   ขอ้ใดมิใช่ขอ้ก าหนดวินยัขา้ราชการราชทณัฑ ์

ก.      วินยัต่อตนเอง         ข.  วินยัต่อผูต้อ้งขงั 

ค.      วินยัต่อสงัคม            ง.  วินยัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ค าตอบ  ค.  ขอ้ก าหนดวินยัขา้ราชการราชทณัฑ ์ ตามพระราชบญัญติัวินยัขา้ราชการ

ราชทณัฑฯ์ แบ่งเป็น  3  หมวดหมู่  คือ  (1)  วินยัต่อตนเอง  (2)  วินยัต่อผูต้อ้งขงั  ผู ้

กกักนั  หรือเดก็ในสถานฝึกและอบรม  (3)  วินยัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรืออยูใ่นความ

ควบคุม   

86.   ไม่รับทรัพยสิ์นจากญาติมิตรของผูต้อ้งขงั  จดัเป็นวินยัตามขอ้ใด 

ก.      วินยัต่อตนเอง         ข.  วินยัต่อผูต้อ้งขงั 

ค.      วินยัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา      ง.  ถูกทุกขอ้ 

ค าตอบ  ข.  วินยัต่อผูต้อ้งขงั  คือ  (1)  ไม่รับทรัพยสิ์นจากญาติมิตรผูต้อ้งขงั  (2)  ไม่เป็น

ส่ือติดต่อโดยทางตรงหรือทางออ้มระหวา่งผูต้อ้งขงักบัญาติมิตร  (3)  ไม่รับหรือสญัญา

วา่จะรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อยา่งใด ๆ จากผูต้อ้งขงั  (4)  ไม่กล่าวเทจ็  ย ัว่เยา้  หรือ

ทะเลาะวิวาทกบัผูต้อ้งขงั  (5)  แสดงความเมตตากรุณาต่อผูต้อ้งขงั  (6)  ประพฤติตนให้

เป็นตวัอยา่งอนัดีงามแก่ผูต้อ้งขงั 

87.   วินยัขา้ราชการพลเรือน  แบ่งเป็นก่ีหมวดหมู่ 



ก.       3  หมวดหมู่            ข.  4 หมวดหมู่ 

ข.      5 หมวดหมู่            ง.  6  หมวดหมู่ 

ค าตอบ  ง.  วินยัขา้ราชการพลเรือน มี 6 หมวดหมู่ คือ (1)  วินยัต่อผูบ้งัคบับญัชา  (2)  

วินยัต่อผูร่้วมงาน  (3)  วินยัต่อประชาชน  (4)  วินยัต่อต าแหน่งหนา้ท่ี  (5)  วินยัต่อตนเอง  

(6)  วินยัต่อประเทศชาติ  อ.วนันรัตน์  

  

  

88.   จรรยาบรรณขา้ราชการราชทณัฑมี์ผลใชป้ฏิบติัตั้งแต่เม่ือใด 

ก.       1  มกราคม  2542         ข.  1  สิงหาคม  2542 

ค.      30  มกราคม  2542         ง.  30  สิงหาคม  2542 

ค าตอบ  ง.  อ.ก.พ. กรมราชทณัฑไ์ดมี้การประชุม  คร้ังท่ี 3/2542 เม่ือวนัท่ี  18  สิงหาคม  

2542  ใหก้รมราชทณัฑมี์ประกาศกรมราชทณัฑว์า่ดว้ยจรรยาบรรณขา้ราชการราชทณัฑ ์ 

ลงวนัท่ี  30  สิงหาคม  2542  ใหมี้ผลถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี  30  สิงหาคม  2542  เป็นตน้ไป 

89.   เหตุใดจึงตอ้งก าหนดจรรยาบรรณขา้ราชการราชทณัฑข้ึ์นใชโ้ดยเฉพาะ 

ก.      เพราะกรมราชทณัฑเ์ป็นหน่วยงานอิสระ 

ข.      เพราะตอ้งการเป็นผูน้ าใหก้บัหน่วยงานอ่ืน 

ค.      เพราะงานราชทณัฑแ์ตกต่างจากงานขา้ราชการพลเรือนอ่ืน 

ง.       เพราะจ านวนขา้ราชการในกรมราชทณัฑมี์เป็นจ านวนมาก 



ค าตอบ  ค.  เน่ืองจากลกัษณะงานของกรมราชทณัฑมี์ความแตกต่างไปจากงานของ

ขา้ราชการพลเรือนอ่ืน ๆ ซ่ึงจรรยาบรรณของขา้ราชการพลเรือนตามขอ้บงัคบัท่ี ก.พ. 

ก าหนดข้ึน  ยงัมีเน้ือหาไม่ครอบคลุมลกัษณะงานราชทณัฑไ์ดท้ั้งหมด  กรมราชทณัฑ์

จึงตอ้งจดัท าจรรยาบรรณของขา้ราชการราชทณัฑข้ึ์นเป็นการเฉพาะ  www.actcorner.com 

90.   จรรยาบรรณขา้ราชการราชทณัฑมี์แนวทางปฏิบติัก่ีขอ้ 

ก.      3  ขอ้            ข.  4  ขอ้ 

ค.      5  ขอ้            ง.  6  ขอ้ 

ค าตอบ  ง.  แนวทางปฏิบติัตามจรรยาบรรณขา้ราชการราชทณัฑ ์มี 6 ขอ้ คือ (1)  พึง

ส านึกและรักษาไวซ่ึ้งศกัด์ิศรีและเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพราชทณัฑ ์ (2)  พึงอุทิศแรงกาย  

แรงใจปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายใหบ้รรลุผลส าเร็จโดยไม่เห็นแก่ความเหน่ือยยาก

ยดึถือความถูกตอ้ง  เท่ียงธรรม  และมีความรับผดิชอบ  (3)  พึงปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัดว้ย

ความเป็นธรรมตามหลกัสิทธิมนุษยชน  หลกัทณัฑวิทยา  หลกัเมตตาธรรม  และหลกั

มนุษยธรรม  (4)  พึงมุ่งมัน่ท่ีจะร่วมมือกนัฟ้ืนฟูแกไ้ขพฒันาพฤตินิสยัของผูต้อ้งขงัให้

กลบัตนเป็นคนดีของสงัคม  (5)  พึงสอดส่องดูแล  ตรวจตรา  ตรวจคน้  และหาข่าว  

เพ่ือประสิทธิภาพในการควบคุมและร่วมมือกนัแกไ้ขวิกฤติการณ์ท่ีเกิดข้ึน  (6)  พึง

ใหบ้ริการแก่ญาติผูต้อ้งขงัและผูม้าติดต่อดว้ยความโปร่งใส  รวดเร็ว  และประทบัใจ 

91.   ขอ้ใดมิใช่ประโยชน์ของการปฏิบติัตามจรรยาบรรณขา้ราชการราชทณัฑ ์

ก.      ขา้ราชการมีความเป็นอยูดี่ข้ึน      ข.  ขา้ราชการเกิดความภาคภูมิใจในศกัด์ิศรี 

ค.      ขา้ราชการมีความกา้วหนา้ในอาชีพ   ง.  ไดรั้บการยกยอ่งจากสงัคม 



ค าตอบ  ก.  ประโยชนข์องการปฏิบติัตามจรรยาบรรณขา้ราชการราชทณัฑ ์ คือ  (1)  

ขา้ราชการราชทณัฑมี์แนวทางในการปฏิบติังานและปฏิบติัตนอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  

(2)  ท าใหก้ารปฏิบติังานของขา้ราชการราชทณัฑเ์กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุด  (3)  เกิดความภาคภูมิใจและความมีศกัด์ิศรี  (4)  มีความกา้วหนา้อาชีพราชการ  

(5)  ไดรั้บการยกยอ่งจากหน่วยงานและสงัคม 

 92.   ขา้ราชการราชทณัฑต์ามพระราชบญัญติัวนิยัขา้ราชการราชทณัฑ ์พ.ศ.2482  

หมายถึง  ขา้ราชการ        ตามขอ้ใดffice ffice" /> 

ก.      ขา้ราชการในกรมราชทณัฑท์ั้งหมด 

ข.      ขา้ราชการในส่วนกลางของกรมราชทณัฑ ์

ค.      ขา้ราชการท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหป้ฏิบติัราชการในเรือนจ า 

ง.       ขา้ราชการกรมราชทณัฑต์ั้งแต่ระดบั 7 ลงมา 

ค าตอบ  ก.  ประโยชนข์องการปฏิบติัตามจรรยาบรรณขา้ราชการราชทณัฑ ์ คือ  (1)  

ขา้ราชการราชทณัฑมี์แนวทางในการปฏิบติังานและปฏิบติัตนอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  

(2)  ท าใหก้ารปฏิบติังานของขา้ราชการราชทณัฑเ์กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุด  (3)  เกิดความภาคภูมิใจและความมีศกัด์ิศรี  (4)  มีความกา้วหนา้อาชีพราชการ  

(5)  ไดรั้บการยกยอ่งจากหน่วยงานและสงัคม 

93.   ใครท าหนา้ท่ีเป็นประธานคณะท างานยกร่างจรรยาบรรณขา้ราชการราชทณัฑ ์

ก.      อธิบดีกรมราชทณัฑ ์        ข.  รองอธิบดีกรมราชทณัฑ ์

ค.      ผูอ้  านวยการกองการเจา้หนา้ท่ี      ง.  เลขาธิการ ก.พ. 



ค าตอบ  ค.  กรมราชทณัฑไ์ดรั้บการสนบัสนุนจากส านกังาน ก.พ. ใหเ้ขา้ร่วมเป็นกรม

ตน้แบบในโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในส่วนราชการดา้นการเสริมสร้างวินยัและ

คุณธรรม  โดยในชั้นตน้ไดแ้ต่งตั้งคณะท างานยกร่างจรรยาบรรณขา้ราชการราชทณัฑ ์ 

ซ่ึงมีผูอ้  านวยการกองการเจา้หนา้ท่ีเป็นประธาน 

94.   ใครเป็นประธานคณะท างานพิจารณาความเหมาะสมของร่างจรรยาบรรณ 

ก.      อธิบดีกรมราชทณัฑ ์        ข.  รองอธิบดีกรมราชทณัฑฝ่์ายวิชาการ 

ค.      รองอธิบดีกรมราชทณัฑฝ่์ายบริหาร   ง.  รองอธิบดีกรมราชทณัฑฝ่์ายพฒันา 

ค าตอบ  ค.  เม่ือคณะท างานยกร่างจรรยาบรรณฯ  ด าเนินการยกร่างแลว้  กจ็ะท าการ

ออกแบบสอบถามไปยงัขา้ราชการกรมราชทณัฑท์ัว่ประเทศใหร่้วมแสดงความคิดเห็น

และไดน้ าผลจากการประเมินแบบสอบถาม  เขา้ร่วมสมัมนาผูบ้ริหารระดบัสูงของกรม

ราชทณัฑ ์ เขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นแลว้น าผลจากการสมัมนาก าหนดเป็นร่าง

จรรยาบรรณ  จากนั้นไดแ้ต่งตั้งคณะท างานพิจาณาความเหมาะสมของร่าง

จรรยาบรรณอีกคร้ังหน่ึง  โดยมีรองอธิบดีกรมราชทณัฑ ์ฝ่ายบริหารเป็นประธาน

คณะท างาน 

95.   พระราชบญัญติัวินยัขา้ราชการราชทณัฑ ์พ.ศ.2482  มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือใด 

ก.      24  ตุลาคม  2482         ข.  25  ตุลาคม  2482 

ค.      26  ตุลาคม  2482         ง.  27  ตุลาคม  2482 

ค าตอบ  ค.  หลกัเกณฑต์ามมาตรา 2 ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีตั้งแต่วนัประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป      ซ่ึงมีพระราชบญัญติัวินยัขา้ราชการราชทณัฑฯ์  ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา  เล่มท่ี 56  ตอนท่ี 523  วนัท่ี         26 ตุลาคม 2482 



96.   ใครเป็นผูมี้อ  านาจลงโทษไล่ออกขา้ราชการกรมราชทณัฑ ์

ก.       รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม   ข.  ปลดักระทรวงยติุธรรม 

ค.      อธิบดีกรมราชทณัฑ ์        ง.  ผูบ้ญัชาการเรือนจ า 

ค าตอบ  ค.  การลงโทษตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน  สถานไล่ออก

หรือปลดออกนั้นใหอ้ธิบดีกรมราชทณัฑมี์อ านาจไล่ออกหรือปลดออกได ้

97.   ส่วนราชการตามขอ้ใดไม่ใช่ส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการ 

บา้นเมืองท่ีดี 

ก.      องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน      ข.  กระทรวง 

ค.      ทบวง            ง.  กรม 

ค าตอบ  ก.  ส่วนราชการ  หมายความวา่  ส่วนราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยการ

ปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรมและหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีอยูใ่นก ากบัของราชการฝ่าย

บริหารแต่ไม่รวมถึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

98.   บุคคลตามขอ้ใดเป็นผูรั้กษาการตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

บริหารกิจการบา้นเมือง  

ท่ีดี 

ก.      นายกรัฐมนตรี         ข.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

ค.      รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี   ง.  ประธาน ก.พ.ร. 



ค าตอบ  ก  ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหาร

กิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2496 ก าหนดใหน้ายกรัฐมนตรีเป็นผูรั้กษาการตามพระราช

กฤษฎีกาน้ี 

99.        ขอ้ใดมิใช่เป้าหมายของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

ก.      เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน      ข.  เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 

ค.      เกิดการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ   ง.  มีการประเมินผลการปฏิบติัราชการ

อยา่งสม ่าเสมอ  

ค าตอบ  ค.  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  คือ  การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย  

7  ประการ  ดงัน้ี  1)  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  2)  เกิดผลสมัฤทธ์ิผลต่อภารกิจ

ของรัฐ  3)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  4)  ไม่มีขั้นตอนการ

ปฏิบติังานเกินความจ าเป็น  5)  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้นัต่อ

สถานการณ์  6)  ประชาชนไดรั้บการอ านวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนอง

ความตอ้งการ  7)  มีการประเมินผลการปฏิบติัราชการอยา่งสม ่าเสมอ 

100.        ขอ้ใดไม่ใช่การบริหารงานแบบบูรณาการ 

ก.      การแบ่งงานกนัท าตามความเหมาะสม 

ข.      เป็นการร่วมมือระหวา่งส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค.      เพ่ือใหมี้การปฏิบติังานร่วมกนัหรือมีแผนการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งไปใน

ทิศทางเดียวกนั 

ง.       เพ่ือใหเ้กิดความประหยดัโดยใชท้รัพยากรร่วมกนั 



ค าตอบ  ก.  การบริหารงานแบบบูรณาการ  เป็นการร่วมมือกนัในระหวา่งส่วนราชการ

ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหมี้การปฏิบติังานร่วมกนัหรือมีแผนการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งไปใน

ทิศทางเดียวกนั  ซ่ึงจะท าใหภ้ารกิจของรัฐในแต่ละดา้นประสบผลส าเร็จ  และเป็น

ประโยชน์ต่อประชาชน  มีการประหยดัโดยใชท้รัพยากรร่วมกนัใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุด  รวมทั้งลดขั้นตอนการปฏิบติัราชการใหเ้กิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

101.        ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งในเร่ืองการประเมินผลการปฏิบติัราชการใหก้บัส่วนราชการ
ffice ffice" /> 

ก.      จดัใหมี้คณะผูป้ระเมินอิสระ 

ข.      จดัใหมี้คณะผูป้ระเมินท่ีเป็นชาวต่างชาติ 

ค.      จดัการประเมินโดยคนภายในส่วนราชการนั้น 

ง.       จดัการประเมินโดยหวัหนา้ส่วนราชการนั้น 

ค าตอบ  ก.  คณะผูป้ระเมินอิสระ  คือ  กลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไม่มีผลประโยชน์

เก่ียวขอ้งหรือส่วนไดเ้สียกบัส่วนราชการท่ีขอรับการประเมิน  ซ่ึงในปัจจุบนัผูท่ี้ท าการ

ประเมินส่วนราชการเป็นบริษทัท่ีท าธุรกิจจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ   

102.    หลงัจากท่ีคณะรัฐมนตรีไดแ้ถลงนโยบายต่อรัฐสภา  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการ

จดัท าแผนตอ้งด าเนินการจดัท าแผนเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาภายใน

ก าหนดเวลาตามขอ้ใด 

ก.      ภายใน 30 วนั  นบัแต่วนัท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 



ข.      ภายใน 45 วนั  นบัแต่วนัท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 

ค.      ภายใน 60 วนั  นบัแต่วนัท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 

ง.       ภายใน 90 วนั  นบัแต่วนัท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 

ค าตอบ  ง.  การก าหนดระยะเวลาและหน่วยงานรับผดิชอบในการจดัท าแผนบริหาร

ราชการ  เม่ือคณะรัฐมนตรีไดแ้ถลงนโยบายต่อรัฐสภาแลว้ให ้ 1)  ส านกัเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี  2)  ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  3)  ส านกังานคณะกรรมการพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  4)  ส านกังบประมาณ  ร่วมกนัจดัท าแผนบริหารราชการ

แผน่ดิน  เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีคณะรัฐมนตรีแถลง

นโยบายต่อรัฐสภา 

103.        แผนการบริหารราชการแผน่ดินนั้น  ก าหนดใหจ้ดัท าเป็นแผนก่ีปี 

ก.      1  ปี               ข.  3  ปี 

ค.      4  ปี              ง.  5  ปี    

ค าตอบ  ค.  การก าหนดรายละเอียดของการจดัท าแผนการบริหารราชการแผน่ดินนั้น  

ในการจดัท าแผนใหจ้ดัท าเป็นแผน 4 ปี   โดยน านโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงต่อรัฐสภา

มาพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ตามบทบญัญติั

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยและแผนพฒันาประเทศดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   

104.      หน่วยงานตามขอ้ใดเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัการของส่วนราชการ 

ก.      คณะรัฐมนตรี         ข.  ส านกันายกรัฐมนตรี 

ค.      ส านกังบประมาณ         ง.  ส านกังาน ก.พ. 



ค าตอบ  ก.  ในแต่ละปีงบประมาณ ใหส่้วนราชการจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี  

โดยใหร้ะบุสาระส าคญัเก่ียวกบั  1)  นโยบายการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ  2)  

เป้าหมายและผลสมัฤทธ์ิของงาน  3)  ประมาณการรายไดแ้ละรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืน

ท่ีจะตอ้งใช ้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือใหค้วามเห็นชอบ 

  

  

  

105.      หน่วยงานตามขอ้ใดมีหนา้ท่ีพิจารณาจดัท าแผนนิติบญัญติั 

ก.      ส านกันายกรัฐมนตรี         ข.  ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ค.      ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี      ง.  ถูกเฉพาะขอ้ ข  และขอ้  ค 

ค าตอบ  ง.  เม่ือมีประกาศใชบ้งัคบัแผนการบริหารราชการแผน่ดินแลว้ใหส้ านกังาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา  และส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ร่วมกนัพิจารณาจดัท า

แผนนิติบญัญติั  โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบั  1) กฎหมายท่ีจะตอ้งจดัใหมี้ข้ึนใหม่หรือ

กฎหมายท่ีตอ้งมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกใหส้อดคลอ้งกบัแผนการบริหารราชการ

แผน่ดิน  2)  ส่วนราชการผูรั้บผดิชอบและ  3)  ระยะเวลาท่ีตอ้งด าเนินการตามแผนนิติ

บญัญติันั้น 

106.      หน่วยงานตามขอ้ใดมีหนา้ท่ีก าหนดหลกัเกณฑก์ารจดัท าแผนปฏิบติัราชการ

ของส่วนราชการ 

ก.      ส านกังาน ก.พ.ร.         ข.  ส านกังบประมาณ 



ค.      ส านกันายกรัฐมนตรี         ง.  ถูกทั้งขอ้ ก และขอ้ ข 

ค าตอบ  ง.  ส านกังบประมาณและ ก.พ.ร.  จะตอ้งร่วมกนัก าหนดหลกัเกณฑก์ารจดัท า

แผนปฏิบติัราชการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบังบประมาณใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ย

วิธีงบประมาณ    

107.      หน่วยงานตามขอ้ใดมีหนา้ท่ีจดัสรรงบประมาณใหส่้วนราชการน าไปใช้

ปฏิบติังาน 

ก.      ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

ข.      ส านกังบประมาณ 

ค.      ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ง.       ถูกทุกขอ้ 

ค าตอบ  ข.  ในแต่ละปีงบประมาณใหส่้วนราชการจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี

เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือใหค้วามเห็นชอบ  เม่ือรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติั

ราชการของส่วนราชการใดแลว้ใหส้ านกังบประมาณด าเนินการจดัสรรงบประมาณ

เพ่ือปฏิบติังานใหบ้รรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบติัราชการดงักล่าว 

108.      การปรับแผนปฏิบติัราชการของส่วนราชการกระท าไดใ้นกรณีตามขอ้ใด 

ก.      ภารกิจท่ีด าเนินการไม่อาจบรรลุวตัถุประสงค ์

ข.      การด าเนินการตามภารกิจเสียค่าใชจ่้ายเกินความจ าเป็น 

ค.      ภารกิจท่ีด าเนินการหมดความจ าเป็นหรือไม่เกิดประโยชน ์



ง.       ถูกทุกขอ้ 

ค าตอบ  ง.  การปรับแผนปฏิบติัราชการจะกระท าไดเ้ฉพาะใน 4 กรณี  ดงัน้ี  1)  งาน

หรือภารกิจใดไม่อาจด าเนินการตามวตัถุประสงคต่์อไปได ้ หรือ  2)  หมดความจ าเป็น

หรือไม่เป็นประโยชน ์หรือ  3)  หากด าเนินการต่อไปจะตอ้งเสียค่าใชเ้กินความจ าเป็น  

หรือ  4)  มีความจ าเป็นอยา่งอ่ืนอนัมิอาจหลีกเล่ียงไดท่ี้จะตอ้งเปล่ียนแปลงสาระส าคญั

ของแผนปฏิบติัราชการ 

109.      หน่วยงานตามขอ้ใดเป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีประเมินความคุม้ค่าในการปฏิบติั

ภารกิจของรัฐท่ีส่วนราชการffice ffice" /> 

ด าเนินการอยูเ่พ่ือรายงานคณะรัฐมนตรี 

ก.      ส านกังบประมาณ 

ข.      ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

ค.      กรมบญัชีกลาง 

ง.       ถูกทั้งขอ้ ก และขอ้ ข 

ค าตอบ  ง.  ใหส้ านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  และ

ส านกังบประมาณร่วมกนัจดัใหมี้การประเมินความคุม้ค่าในการปฏิบติัภารกิจของรัฐท่ี

ส่วนราชการด าเนินการอยูเ่พ่ือรายงานคณะรัฐมนตรีส าหรับเป็นแนวทางในการ

พิจารณาวา่  ภารกิจใดสมควรจะไดด้ าเนินการต่อไปหรือยบุเลิก  และเพ่ือประโยชน์ใน

การจดัตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป 

110.      ขอ้ใดไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัหลกัการในการจดัซ้ือจดัจา้ง 



ก.      ตอ้งถือราคาต ่าสุดเป็นเกณฑใ์นการพิจารณา 

ข.      ตอ้งด าเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม 

ค.      ตอ้งค านึงถึงคุณภาพและวตัถุประสงคท่ี์จะใช ้

ง.       ตอ้งค านึงถึงราคาและประโยชน์ในการใชง้านของส่วนราชการ 

ค าตอบ  ก.  ในการจดัซ้ือจดัจา้ง  ใหส่้วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม  

โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสงัคม  ภาระต่อประชาชน  คุณภาพ  

วตัถุประสงคท่ี์จะใชร้าคาและประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการท่ีจะไดรั้บประกอบ

กนั 

111.      ในการปฏิบติัภารกิจระหวา่งส่วนราชการ กรณีมีค าขอจากส่วนราชการหน่ึงไป

ยงัอีกส่วนราชการหน่ึงใหส่้วน 

ราชการท่ีมีอ านาจอนุญาต อนุมติัหรือใหค้วามเห็นชอบตอ้งแจง้ผลการพิจารณาให้

ส่วนราชการท่ียืน่ค  าขอ 

ภายในก าหนดเวลาตามขอ้ใด 

ก.      ภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอ   ข.  ภายใน 10 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอ 

ค.      ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอ   ง.  ภายใน 20 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอ  

ค าตอบ  ค.  ในการปฏิบติัภารกิจใด  หากส่วนราชการจ าเป็นตอ้งไดรั้บอนุญาต  อนุมติั

หรือความเห็นชอบจากส่วนราชการอ่ืนตามท่ีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  

ประกาศ  หรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนด  ใหส่้วนราชการท่ีมีอ านาจอนุญาต  อนุมติั  



หรือใหค้วามเห็นชอบดงักล่าวแจง้ผลการพิจารณาใหส่้วนราชการท่ียืน่ค  าขอทราบ

ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอ 

112.      การกระจายอ านาจการตดัสินใจ  เป็นหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดเพ่ือมุ่งหมายใหเ้กิดผล

ตามขอ้ใด 

ก.      ลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 

ข.      เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน 

ค.      เพื่อประเมินผลการปฏิบติังานของผูรั้บผดิชอบงานท่ีใกลชิ้ดกบัประชาชน 

ง.       ถูกเฉพาะขอ้ ก และขอ้ ข 

  

  

ค าตอบ  ง.  ส่วนราชการตอ้งจดัใหมี้การกระจายอ านาจการตดัสินใจเก่ียวกบัการสัง่  

การอนุญาตการอนุมติั  การปฏิบติัราชการ  หรือการด าเนินการอ่ืนใดของผูด้  ารง

ต าแหน่งใด  ใหแ้ก่ผูด้  ารงต าแหน่งท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการด าเนินการในเร่ืองนั้น

โดยตรง  เพ่ือใหเ้กิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบติัราชการ  ทั้งน้ี  ในการ

กระจายอ านาจการตดัสินใจดงักล่าวตอ้งมุ่งผลใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วในการ

บริการประชาชน 

113.      หน่วยงานตามขอ้ใดมีหนา้ท่ีเสนอแนะต่อส่วนราชการเพ่ือด าเนินการแกไ้ข  

ปรับปรุงหรือยกเลิก  กฎหมาย   

ระเบียบ  หรือขอ้บงัคบั  ของส่วนราชการท่ีใชอ้ยู ่



ก.      ส านกังานอยัการสูงสุด      ข.  ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ค.      ส านกังานคณะกรรมการตุลาการ   ง.  ส านกังาน ก.พ.ร. 

ค าตอบ  ข.  ในกรณีท่ีส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นวา่  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  

ขอ้บงัคบั  หรือประกาศท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของส่วนราชการใด  ไม่สอดคลอ้งหรือ

เหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั  ไม่เอ้ืออ านวยต่อการพฒันาประเทศ  เป็น

อุปสรรคต่อการประกอบกิจการ  หรือการด ารงชีวิตของประชาชน  หรือก่อใหเ้กิด

ภาระหรือความยุง่ยากต่อประชาชนเกินสมควรใหส้ านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เสนอแนะต่อส่วนราชการนั้น  เพ่ือด าเนินการแกไ้ข  ปรับปรุงหรือยกเลิกโดยเร็วต่อไป 

114.      กรณีท่ีส่วนราชการไดรั้บการสอบถามจากประชาชนเก่ียวกบังานท่ีอยูใ่นหนา้ท่ี  

เป็นหนา้ท่ีท่ีส่วนราชการนั้น 

ตอ้งตอบหรือแจง้การด าเนินการใหท้ราบภายในก่ีวนั 

ก.      7 วนั            ข.  15 วนั 

ค.      20 วนั            ง.  30 วนั 

ค าตอบ  ข.  เม่ือส่วนราชการใดไดรั้บการติดต่อสอบถามเป็นหนงัสือจากประชาชน  

หรือจากส่วนราชการดว้ยกนัเก่ียวกบังานท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการนั้น  ให้

เป็นหนา้ท่ีของส่วนราชการนั้นท่ีจะตอ้งตอบค าถามหรือแจง้การด าเนินการใหท้ราบ

ภายใน  15  วนั 

115.      แผนปฏิบติัราชการของส่วนราชการ  ก าหนดใหจ้ดัท าเป็นแผนก่ีปี 

ก.      1  ปี               ข.  3  ปี 



ค.      4  ปี               ง.  5  ปี 

ค าตอบ  ค.  ส่วนราชการทุกส่วนราชการจะตอ้งจดัท าแผนปฏิบติัราชการของส่วน

ราชการนั้น  โดยจดัท าเป็นแผน 4 ปี  ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนการบริหารราชการ

แผน่ดิน 

116.      พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  เป็น

เร่ืองของการก าหนด   

ขอบเขต  แบบแผน  วิธีปฏิบติัราชการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นขอ้ใด 

ก.      ความมีประสิทธิภาพและความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

ข.      เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บการอ านวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองความ

ตอ้งการ 

ค.      เพ่ือใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ 

ง.       ถูกทุกขอ้ 

  

  

ค าตอบ  ง.  พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  

เป็นเร่ืองของการก าหนด  ขอบเขต  แบบแผน  วิธีปฏิบติัราชการเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย

และวตัถุประสงค ์              7  ประการ  ดงัน้ี  1)  มุ่งใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

2)  เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ           3)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิง

ภารกิจของรัฐ  4)  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบติังานเกินความจ าเป็น  5)  มีการปรับปรุง



ภารกิจของส่วนราชการใหท้นัต่อเหตุการณ์  6)  ประชาชนไดรั้บการอ านวยความ

สะดวกและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ  และ  7)  มีการประเมินผลการ

ปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ 

117.      พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535  ใชบ้งัคบัตั้งแต่เม่ือใด 

ก.      วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข.      หลงัจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา  30  วนั เเอ๊คกรุ๊ป 

ค.      หลงัจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา  60 วนั 

ง.       หลงัจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา  180  วนั 

ค าตอบ  ก.  พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535  ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  

1  เมษายน  2535  ซ่ึงเป็นวนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

118.      ขา้ราชการพลเรือน  คือ  ขา้ราชการหรือบุคคลตามขอ้ใด 

ก.      ขา้ราชการสงักดัในกระทรวง  ทบวง  กรม 

ข.      ขา้ราชการพลเรือนท่ีมิใช่ขา้ราชการทหาร 

ค.      บุคคลซ่ึงไดรั้บบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบญัญติัน้ี ใหรั้บราชการโดยไดรั้บ

เงินเดือนจากเงิน 

งบประมาณ  หมวดเงินเดือนในกระทรวง  ทบวง  กรม  ฝ่ายพลเรือน 

ง.       ถูกทุกขอ้ 



ค าตอบ  ค.  ขา้ราชการพลเรือน  หมายถึง  บุคคลซ่ึงไดรั้บบรรจุและแต่งตั้งตาม

พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535 (ถา้ไม่ไดรั้บการบรรจุแต่งตั้ง

ตามพระราชบญัญติัน้ี  เช่น  ขา้ราชการครู  ต ารวจ  ทหาร  ถือวา่ไม่ใช่ขา้ราชการพล

เรือน)  และรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ  หมวดเงินเดือนในกระทรวง  ทบวง  กรม  

ฝ่ายพลเรือน 

119.      ขา้ราชการพลเรือนมีก่ีประเภท 

ก.      2  ประเภท            ข.  3  ประเภท 

ข.      4  ประเภท            ง.  5  ประเภท 

ค าตอบ  ข.  ขา้ราชการพลเรือน มี 3 ประเภท  คือ (1)  ขา้ราชการพลเรือนสามญั  (2)  

ขา้ราชการพลเรือนในพระองค ์ (3)  ขา้ราชการประจ าต่างประเทศพิเศษ 

120.      ใครเป็นผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.2535 

ก.      นายกรัฐมนตรี         ข.  รัฐมนตรี 

ค.      ปลดักระทรวง         ง.  เลขาธิการ ก.พ. 

ค าตอบ  ก.  ตามมาตรา 5 ใหน้ายกรัฐมนตรีรักษาราชการตามพระราชบญัญติัน้ี 


